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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, bu yıl el
ma ürününün fazla olması dolayısiyle Niğdeli 
üreticilerin içine düştükleri pazarlama güçlük
lerine ve bu konuda tedbir alınması gerekti
ğine dair.demecine Ticaret Bakanı Ahmet Tür-
kel cevap verdi. 

Sinop Milletvekili Niyazi özgüç, Sinop ili 
ve civan karayollarının programa alınarak ya
pılmasına dair gündem dışı demetçe bulundu. 

Meclis çalışmalariyle ilgili olarak verilen 
önergelerin, parti grupları yetkililerince Mec
lis Başkanının Başkanlığında yapılacak toplan
tıda görüşüleceği ve varılacak kararların Ge
nel Kurula getirileceği bildirildi. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, vuku-
bulan deprem felâketleri dolayısiyle Arnavut
luk ve Yugoslavya Meclisleri Başkanlarına Mil
let Meclisinin üzüntülerini bildiren birer telgraf 
gönderilmesine dair önergesi okundu ve Baş
kanlık Divanınca gereğinin yapılmış olduğu bil
dirildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen süre ve sebeplerle izin veril
mesi ve, 

Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü'nün 
izin talebinin uygun görülmediğine dair Baş
kanlık Divanı mütalâası kabul olundu. 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 2 
arkadaşının, Kıbrıs dâvasında millî siyasetin 
tesbiti ve takibi hakkında ve, 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın da, Kıb
rıs hakkında uygulanacak millî politikanın 
esaslarını tesbit etmek üzere birer genel görüş
me açılmasına dair önergeleri okundu ve gele
cek birleşimlerde sıralan geldiğinde gündeme 
alınıp alınmamaları konusunun görüşüleceği bil
dirildi. 

Plân Komisyonu Başkanlığının; «Erzurum 
Milletvekili Adnan Şenyurt ve Cumhuriyet 
Senatosu Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, 1961 yı

lında Kars, Erzurum ve Ağn illerinde muhtaç 
durumda olan halka dağıtılan buğday bedelle
rinin terkini hakkında kanun teklifi» nin Plân 
Komisyonuna havalesine dair tezkeresi ile, 

Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın, Devlet me-
murlan aylıklannın tevhit ve teadülüne dair 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 
tadil ve eklerinin Tanm Bakanlığı kısmında 
değişiklik yaplması hakkındaki iki kanun tasa-
nsmm Tarım ve Plân komisyonlannlan seçile
cek 8 er üyeden kurulu Geçici bir Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi kabul olundu. 

Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Gazi Sakar
ya'nın, seçilmiş olduğu Millî Savunma. Komis
yonundan çekildiğine dair önergesi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, günde
min ikinci sırasında bulunan «Yabancı Serma
yeyi Teşvik Komitesinde millî menfaatler aley
hine alman kararlar hakkında Meclis araştırma
sı» yapılmasını istiyen önergesini geri aldığı
na dair önergesi kabul olundu. 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 4 arka
daşının, tütünden elde edilen gelirin tütün eki
cileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve bun
ların sağladıklan kâra karşı ödedikleri vergi 
miktarı konularında bilgi edinilmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi üzerinde 
bir süre daha görüşüldü. 

11 . 12 . 1967 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Âhf Şohoğlu 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avct 

Kâtip 
Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

80RULAR 

Sözlü Sorular 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 

Akalın'm, Hazine adına tesbit ve tescili yapılan 
arazilerin topraksız çiftçi ailelerine dağıtılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru 

önergesi Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/666) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'm, Afyon Karahisar Hava Alanı inşası 
için ne kalar arazinin istimlâk edilmiş olduğu-
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na dair sözlü soru önergesi Ulaştırma ve Millî 
Savunma Bakanlarına gönderilmiştir. (6/667) 

Yazılı Sorular 
1. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, 

bir firmanın Moskova Devlet Buz Balesi ve 
Moskova Devlet Sirki isimli topluluklarla yap
tığı anlaşmalarla elde ettiği gelire ve ödediği 
vergiye dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/576) 

2. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'un Şenkaya ilçesi sağlık ocakla
rına dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/577) 

TASARILAR 

1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele bâzı kadrolann eklenmesine dair kanun 
tasarısı (1/447) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına) 

2. —1967 yılı Bütçe Kanuununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/448) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

3. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/449) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/450) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

3. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, 
teşkilâtlanmış kredi piyasasının desteklenip des
teklenmediğine dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/578) 

4. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ceza ve tevkif evlerinde görevli gardiyan ve 
memurlara dair yazılı soru önergesi, Adalet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/579) 

5. — Aydın Milletvekii M. Şükrü Koç'un, 
Avşar gölünün kurutulmasiyle meydana gelen 
arazinin mülkiyetine dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/580) 

5. — 3018 sayılı Kanunun birinci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/451) (Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERE 

6. — Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 
1966 yılına ait bilançosu ile yıllık çalışma ve de
netleme kurulu raporları ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının bu husustaki mütalâa
sının sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/800) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuna) 

CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN 
İŞLER 

7. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2639 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatil hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/258) (İçiş
leri Komisyonuna) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

- 4 1 5 -
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — - Başkan vekili İsmail Arar 
KÂTİPLER: Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat) 

• -

BAŞKAN — Millet Meclisinin 15 nci Birleşimini açıyorum.. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz kabul 
düğmelerine basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonradan 
gelen sayın üyelerin de lütfen beyaz düğmelere 

1. —• Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
kaçakçılık olaylarına ve bunların önlenmesi için 
gerekli tedbirlerin alınmasına dair demeci ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in ce
vabı. . 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sayın Tür
kân Seçkin, kaçakçılık ve önlenmesiyle ilgili 
olarak gündem dışı söz istemiştir. 

Sayın Türkân Seçkin, beş dakikayı geçme
mek üzere buyurun efendim. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; seçim bölgem Edir
ne'de 1 Aralık 1967 gecesi saat üçte vâki bir 
kaçakçılık olayı ile ilgili olarak gündem dışı 
sön almış bulunuyorum. 

Zaman zaman Hükümet, hudut kapılarımız
dan gelen turistlere mülayim hareket edilmesi
ni, mer'i mevzuata uygun olarak ilgililere ta
mim etmektedir. Ancak, bu, gelen yerli, yaban
cı turistlerin kaçakçılığına göz yumma mânası
na gelmemelidir ve gelmemektedir. 

Tatil sürelerimi çoğu kere Edirne'de geçir
mem, çeşitli sektörlerin çalışmalarını izlemem 
sebebiyledir ki, gümrük kapılarında gerek iç ve 
gerekse dış turistlerin geçişlerinde mühim olan 
araştırma ve soruşturmaların yapıldığına şahi-
dolmaktayım. Halbuki 2 Aralık 1967 tarihinde
ki Milliyet, Hürriyet ve Edirne Sesi gazetelerin
den öğrendiğimize göre, 1 Aralık gecesi saat 
0,3 te Kapıkule Gümrüğünde Zekeriya Ciner 
adında birisi tarafından Sofya'ya: «Gazanız mü-

basmalarını rica ederim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

barek olsun, geçmiş olsun. Saat 3 te sarı araba 
önde, diğerleri arkada olarak gelin.» şeklinde 
verilen bir telefon sinyali emniyet görevlilerinin 
dikkatini çekmiş ve gerekli tedbirlerin alınma
sı sebebiyledir ki, hâdise yakinen izlenmiştir. 
Gece. yarısından sonra saat 0,3 te başta 
34 AL 726 plâkalı Commer marka minübüs, ar
kasında M. AA 459 plâkalı Mercedes kamyonet, 
M-HM 537 plâkalı Taunus, 786-Z, 6581 ve 
886 Z 232 plâkalı iki hususi Mercedes olduğu 
halde beş arabalık konvoy Bulgaristan'dan top
raklarımıza girerek gümrük önüne gelmişlerdir. 
Gümrük duvarını rahatça aşan arabalar Gazi-
mihal köprüsünde emniyetçilerce trafik kontro
lü bahanesiyle durdurulup merkez karakoluna 
götürülmüştür. Kamyonette, yedisi sökülmüş, 
besi kurulu durumda olmak üzere 13 en son mo
del çok yüksek verimli çorap makinesi, binlerce 
çeşit çorap, orlon battaniyeler, kayaklar çıkmış
tır. Diğerar abalarda da çim biçme makinaları, 
çeşitli ütü, radyo, aspiratör ile lâstik ve baka
litten mamul lüks eşyalar, sakız bulunmuştur. 

Şebekenin başı olduğu tahmin edilen Zekeri
ya Ciner, Almanya'da işçi olduğunu biriktirdiği 
para ile aldığı eşyaları yurda getirdiğini her ne 
kadar söylemekte ise de, diğer yardımcıları is
tanbul plâkalı minübüste yakalanan Abdurrah-
man Ekemen, Mustafa Övülmüş, Nevzat Turan 
ile iki Mercedeste gelen Suriye uyruklu Muham
met Zeyn Abdülvakap, "Ömer Bekri, Muhammet 
Ferit, Hasan Muhammet Raşit'tir. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Özel olarak öğrendiğimize göre kafile Bul
garistan'dan topraklarımıza geldiği anda olayı 
Edirne'ye duyurmak istiyen emniyet mensup
ları telefonun çalışmadığını görmüşlerdir. Diğer 
taraftan gerek Gümrük ve Tekel Bakanlığı, ge
rekse Turizm Bakanlığı gümrük görevlilerine, 
turistlere çok mülayim muamele edilmesini iste
mekte ise de ticari görünüşlü olduğu için 
MAA 459 plâkalının aranmaması anlaşılama
maktadır. 

Aynı şekilde genellikle (Z) işaretli araçlar 
ile Yakın - Şarklı turistlere ve işçilere gösteri
len uyanıklığın bu kafileye neden gösterilme
diği de akla gelen sorulardandır. 

Konvoy halinde geçen arabalardan minibüs 
ile kamyonetin üzerinde araştırma yapılmadığı 
anlaşılmıştır. Arabalardan 1,5 milyon değerinde 
eşya çıktığı anlaşılmıştır, iki arabada 1,5 milyon 
değerindeki bir malın Türkiye'ye sokuluşu ne 
turistik bir nitelikte olduğu, ne de işçi olarak 
yurda dönen bir işçinin kazancından yaptığı ta
sarrufun ifadesi olduğu şeklinde söylenemez. 
Buna düpedüz kaçakçılık denir, tki arabada 
1,5 milyon lira değerinde gayet rahat kaçakçı
lık yapıldığına göre, buna benzer kimbilir daha 
nice kaçakçılıklar yapılmaktadır. Güneyde bu
nun türlü çeşitlisi var. 

Millî iradenin yanlış tarifçisi iktidarın maa
lesef hâdiseler üzerine hep haberli gidişi, Doğu'-
daki eşkiya takibi, Kilis'teki kaçakçı avı, has
taneler teftişi, Kıbrıs'a çıkartma gibi.. Hâdise
leri, çalışmaları olumlu kısa yoldan çözüme gö
türme yerine güçlükleri ve gecikmeleri yarat
maktadır. Bu halin millî iktisadiyatımızı menfi 
etkilediğini bilmem izaha ve söylemeye lüzum 
var mı? 

Gerçi Gümrük ve Tekel Bakanımız; bu gibi 
olayların öteden beri olageldiğini, kalitesiz me
mur çalıştırmaktan ileri geldiğini, kaçakçıların 
mer'i kanunlara göre cezalandırılacaklarını söy-
liyebilirler. Bu sözler yıllarca söylenmiş, derde 
deva olmamıştır. Daha yıllarca söylenmesine 
Türkiye'nin şartları müsait değildir. Her derdin 
olumlu devasını bulmaya, milletçe silkinmeye 
mecburuz. Bunda hükümetlere büyük pay düş
mektedir. Ya bu büyük sorumluluğu bihakkın 
yaparlar veya çekilirler. Bu konuya esaslı hal 
çaresinin bulunması için girişilmiş çalışmalar 

olmasına, ilgili bakanların kısa zamanda bu ko
nulan çıkaracaklarını bu kürsüden vâdetmele-
rine rağmen hâlâ bu işler yüzüstü yatmakta
dır. Bunlar arasında Gümrük ve Tekel Bakan
lığı Teşkilât kanunu ile Gümrük kanunu var
dır. Bu kanun tasarıları Üçüncü Koalisyon Hü
kümetleri zamanında hazırlanmış, Millet Mecli
sine sevk edilmiş olmasına rağmen hâlâ çıkarıla
mamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, lütfen sözlerinizi 
bağlayınız efendim, beş dakikanız doldu. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla).— Tamamlı
yorum, efendim. 

ilgili Bakandan ricam, biran evvel bu kanun
ların çıkarılmasını, bu kanunlar çıkıncaya ka
dar da mer'i kanunlar muvacehesinde idari yet
ki, takip ve otoritelerini kullanmak suretiyle bu 
ve benzeri tip kaçakçılığın önlenmesini sağlıya-
cak çalışmalar yapmalarıdır. 

Umarım ki, Sayın Bakan cevaplarında, bu 
olayların, kifayetsiz, kalitesiz, adedi az memur 
çalıştırılmasından ileri geldiği gerekçesini kul
lanmazlar. Bu, mazeret sayılmıyacağı gibi, her 
türlü tedbir almaları da yetkileri dahilindedir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanı Sa

yın ibrahim Tekin, buyurunuz efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 

TEKİN (Adana) — ıSayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; Sayın Türkân Seçkin'in söylediği 
hâdise hakikaten doğrudur. Yalnız zannederim 
bir tarih hatası var; bu hâdise ya ayın 30 unu 
1 ine bağlayan gece, yahut da ayın 1 inde saat 
03 te vuku bulmuştur. Bu hâdiseyi haber alır 
almaz sabahleyin derhal oraya bizzat ben mü
fettiş gönderdim bugün orada bulunan gümrük 
memurlarından birisi tevkif edilmiştir, ikisi de 
işten menedilmiştir, bizim müfettişlerimiz ta
rafından. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette 
adam da öldürülüyor, buna mâni olamazsınız; 
olamazdınız, oluyor. 

Biz teşkilât kanunu da getirdik, Meclise 
sevk ettik; Vekâletin Teşkilât kanunu tasarısı
nı. inşallah sizler de o hususta yardımcı olur
sunuz, burada bu işleri enine-boyuna konuşmak
tan ziyade bu meselede bize yardımcı olursu
nuz, onu da çıkarırsınız da daha kaliteli me
murlar istihdam edebiliriz. 
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Hâdiseye ânında el konulmuştur ve tahki
kat devam ediyor. Saygılarımla. (Alkışlar) 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
üniversitelere giremiyen Öğrencilerin durumuna 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Sayın 
Hayrettin Uysal; üniversiteye giremiyen öğren
ciler hakkında gündem dışı söz istemiştir. 

Sayın Uysal, sizden de rica ediyorum; beş 
dakikayı geçmemek üzere buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; her yıl bir dâ
va olarak karşımıza çıkan, kamu oyunu, binler
ce aileyi ilgilendiren bir sorunumuz var; üniver
siteye gençlerimizin bir tasımımı girememesi 
meselesi... 

Bâzı çevrelerin ifadelerine göre, bu yıl 
9 OOO genç üniversite ve yüksek okullara gir
mek imkânından yoksun bırakılmış. Bu sayı, 
bâzı çevrelere göre de 10 -13 binin üzerindedir. 
Ancak bu rakamlar, elbetteki mübalâğalı ola
bilir, gerçek rakamlar olmıyabilir. Ancak, be
nim elimde iki dilekçe var. Bu dilekçelerde 
ayrı ayrı imzaları ve adresleri bulunan, üniver
siteye girememiş gençlerin isimleri bulunmakta
dır. Bir dilekçede 641 imza, isimleri de be
lirtilmek suretiyle, adresleri de belirtilmek su
retiyle. Bir dilekçede de 680 imza, isim ve ad
resleri belirtilmek suretiyle. Bu dilekçelerden 
birisi Sayın Cumhurbaşkanına sunulmuş, bir di
ğeri de Millî Eğitim Bakanına sunulmuş. Sayın 
Millî Eğitim Bakanımız bundan 15 - 20 gün ön
ce bir konuşmasında; «Hiç bir öğrenciyi dışarıda 
bırakmıyacağız» dediler. Gerçekte bu mesele, çö
züm bekliyen meselelerimizin en başında gelen 
bir meseledir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi istanbul Üni
versitesinin bâzı fakültelerinde bir öğretim üye
sine veya yardımcısına düşen öğrenci sayısı 
gerçekten çok azdır. Bu sayılar bizzat 2 Ha
ziran 1967 günü Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan bir yazılı soru önergeme verdikleri cevap
tan alman sayılardır. İstanbul Üniversitesinde 
bir profesör veya yardımcısına 27 öğrenci, An
kara Üniversitesinde bir profesör ve yardımcısı
na 12,3 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesinde 
9 öğrenciye bir profesör ve yardımcı, Ege üni

versitesinde 4, Atatürk Üniversitesinde 6, Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinde 8, Karadeniz Tek
nik üniversitesinde 4, İstanbul Orman Fakülte
sinde 24, Ziraat Fakültesinde 6, Ankara Fen 
Fakültesinde 15, Ankara Ziraat Fakültesinde 
9 öğrenciye bir profesör veya yardımcısı düşmek
tedir. Bunun yanında her yıl binlerce öğ
renci yüksek öğretim yapmak imkânından yok
sun bulunmaktadır. Sayın Millî Eğitim Baka
nının bir tedbir getirmesi zorunluğu aşikâr. 
Bu öğrencilerin aileleri ıstırap çekmekte ve bu 
öğrenciler çeşitli gösteriler yapmak suretiyle 
toplumda Millî Eğitim Bakanlarını ve Hükümet
leri uyarmaktadırlar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, her şeyden ev
vel Anayasamızın öngördüğü fırsat ve imkân 
eşitliğini taa köydeki ilkokuldan üniversiteye 
kadar uygulamak ve işler hale sokmak zorun
dayız. Onun içindir ki, bu kürsüden beş da
kikalık bir süre içinde söz vermiş olarak yani 
«üniversite ve yüksek okullara girmiyecek hiç
bir öğrenci bırakmıyacağım, hepsini alacağım» 
diyen Millî Eğitim Bakanının dikkatini çekmek 
istiyorum ve bu öğrencilerin perperişan olma
maları, ailelerinin ıstırap içinde bulunmamala
rı ve bu ıstıraptan kurtarılmaları için üniversi
tenin bu durumu ve imkânlarını üniversite yet
kilileriyle bir masaya koyup Türkiye'nin ger
çeklerine uygun ve insaflı bir ölçüde çözüm yo
luna sokmalarını istirham ediyorum. Saygıları
mı sunarım. 

3. — Balıkesir Milletvekili Mevlût Yilmaz'ın, 
Ramazan münasebetiyle iftar vakti birleşimlere 
bir saat ara verilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Sayın 
Mevlüt Yilmaz'ın, Ramazan münasebetiyle 
Meclis çalışmalarına iftar vakti bir saat ara veril
mesini teklif eden önergesini tekrar okutup bu 
konuyu oylarınızla halledeceğiz. 

önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hululü ile müşerref olduğumuz mübarek Ra

mazan aynı müminler için rahmet ve günahlar
dan arınma ayıdır. Bu ayda muhterem Parlâ
mento üyelerinin kısmı küllisi oruçlu olduğun
dan, iftar vakti de Yüce Meclisin çalışma saat
lerine tesadüf etiğinden bu mübarek aya mah-
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sus olmak üzere oturuma iftar vaktinde bir 
saat ara verilmesini saygılarımla arz ederim. 

Balıkesir 
Mevlüt Yılmaz 

BAŞKAN — Sayın Mevlüt Yılmaz, siz öner
ge lehinde. 

Buyurun efendim. 
NAZMİ ÖĞOĞUL (Mardin) — önergenin 

aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Çanga siz önergenin 

aleyhinde mi söz istiyorsunuz? 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Evet 

efendim. 

MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımız derler ki, 
iftar vaktinde Meclis çalışmaya devam eder
ken arkadaşlarımız dışarı çıkıyor, orada iftar
larını yapıyor, ondan sonra içeri giriyorlar gibi 
bir iddia ortaya atmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar şunu ifade etmek lâ
zımdır ki, oruç tutmak dinimizde ne ise bir 
Müslüman için, iftar yapmak da o kadar meş
ru ve o kadar sevaptır. Binaenaleyh akşama ka
dar sırf Allanın emri olduğu için oruç tutan 
bir mümin çoluk çocuğuyla sofrasına oturdu
ğu zaman da, ellerini avuçlarını açarak Allaha 
o günkü orucunun kabul edilmesi için dua ve ni
yazda bulunur. Bu, Müslümanm bir hakkıdır. 
Bunun Müslümanlar tarafından yadırganması
na imkân ve ihtimal yoktur. Onun için muh
terem arkadaşlar, bu Meclisin sabaha kadar, 
geç vakitlere kadar çalıştığı çok görülmüştür 
ve bundan sonra yine de çalışacaktır. Bir saat 
gibi ara vermek Meclis saatleri hiçbir zaman da 
aksamıyacaktır. Sadece iftar vaktinde arkadaş
larımız çoluk çocuklariyle beraber iftar sof
rasında bulunacaklar, Allaha olan bu yapmış 
olduğu kulluk borçlarının kabulü için dua ve 
niyazda bulunacaklardır. 

Meclisin, Ramazan-ı şerif münasebetiyle böy
le bir karar alınmasını layikliğe aykırıdır gibi 
bir iddiada bulunan arkadaşlar da vardır. 

Muhterem arkadaşlar; lâyiklik hiçbir za
man da din düşmanlığı demek değildir. Müs
lümanların ibadetlerini temin etmek, onlara 
imkân sağlamak lâyikliktir. Ne Anayasada, ne 
İçtüzükte, Meclis saatlerinde Meclis, Ramazan 
aylarında mesaisini ona göre tanzim edemez 
gibi bir kayıt yoktur. Bu Anayasa, babayasa 
lâyiklik edebiyatını bunda bırakmak lâzımdır. 
(Şiddetli gürültüler, «Anayasa babayasa diye 
Anayasa ile alay ediyor» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Mevlüt Yılmaz lütfen 
sözlerinizi tavzih ediniz efendim. 

Anayasa vardır, fakat babayasa yoktur. 

MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Var, ta
biî Anayasa var, Anayasanın varlığını inkâr 
etmiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Mevlüt Yılmaz, sözünü
zü tavzih ediniz efendim, babayasa sözünü beri 
alınız efendim. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, içinde bulun
duğumuz Ramazan-ı şerif ayı münasebetiyle 
Meclis çalışma satlerinde değişiklik yapılma-
siyle ilgili gayet normal ve bundan daha man
tıkî bir şey olamaz kanaatimizce bir teklifte 
bulundum. 

Muhterem arkadaşlar, dinimizde ve dünya
nın her tarafında Müslümanlarca Ramazan-ı 
şerif ayının değeri ve ehemmiyeti pek çoktur. 
Bizler de burada nüfusunun yüzde 99 u Müs
lüman olan Türk Milletinin, Müslüman Türk 
Milletinin temsilcileri olarak bulunmaktayız. 
Bu Ramazan-ı şerifin mâna ve önemini belirt
mek bakımından, Ramazan-ı şerifin füyuzatını 
ve ağırlığını hissettirmek bakımından Müslü
man Türk Milletinin temsilcileri olarak Rama
zanı- şerif ayında bulunduğumuzu hisettirmek 
mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar bâzı arkadaşlarımız 
derler ki, iftar vaktinde... 

SALAHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Orucunu bozmak istiyen çıkıp bozar. 

MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Lütfen 
müdahale etmeyin, Ramazan gününde çirkin bir 
şekilde cevap vermek istemiyorum. Sizin ne ol
duğunuz belli,. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmeyi
niz. 

Sayın Yılmaz siz görüşmenize devam edin. 
Lütfen Esatoğlu müdahale etmeyiniz efen

dim. 
MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Şimdiye 

kadar ben. 
SALAHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev

şehir) — Benim ne olduğum belli. 
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MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, biz Anayasa yoktur diye bir iddiada 
bulunmadık. Yani Anayasa vardır ve buna göre 
tanzim edilmiştir. 

BAŞKAN — Saym Mevlüt Yılmaz, önerge
nizi müdafa sadedinde konuşuyorsunuz, müza
kere bir usul müzakeresidir. 15 dakikalık söz 
hakkınız vardır. Bunun dışına taşamıyacağınız 
gibi, Anayasayı istihfaf eder şekilde, «baba-
yasa» diyemezsiniz. Bunu tavzih ediniz efen
dim. 

MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Saym 
Başkanım, Anayasa... 

BAŞKAN — Sayın Mevlüt Yılmaz, evvelâ 
bunu tavzih ediniz, ondan sonra sözünüze de
vam ediniz, rica ediyorum. 

MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Her me
selede, en küçük, en basit bir meselede dahi 
Anayasa mevzuu yapanlara karşı vermiş oldu
ğumuz bir cevap bu. Yoksa Anayasayı istihfaf 
etmek veya Anayasayı basit görmek gibi bir 
davranışın içinde değiliz. 

BAŞKAN — Tamam, tavzih edilmiştir. 

MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, şimdi böyle meselede, yani 
Meclisin karar alma imkânı olduğu bir mesele
de, Ramazan-ı Şerif münasebetiyle Meclis nor
mal olarak mesai saatlerinde pekâlâ gerek Ana
yasa muvacehesinde ve gerek içtüzük muvace
hesinde yapabilir, buna mâni bir hal mevcut 
değildir. Binaenaleyh bizim Meclis olarak mü
barek Ramazan ayında olduğumuzu Müslüman 
Türk Milletine karşı hisettirmek bakımından 
iftar vaktine münhasır bu kararı almaya lü
zum ve ihtiyaç vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bunu bir lâyiklik 
mevzuu yapmak veya bunu bir demagoji mese
lesi yapmak hiçbir zaman da gerçeğe uyan bir 
hal olmıyacaktır. Binaenaleyh, biz bu teklifi
mizle iftar vaktinde bir saat ara verilmesi tek
lifinde bulunduk. Şunu arz edeyim ki, içiniz
de kendi çapında bir din adamı olarak bulu
nan bir arkadaşınızın bu teklifini mâkûl ve 
mantıkî karşılıyacağınızı umarak teklifime il
tifat buyurulmasmı saygılarımla rica ederim,. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz, önerge 
aleyhinde buyurun. 

NAZMt OĞUZ (Mardin) — Pek muhterem 
arkadaşlarım; 20 nci asır Türkiye'sinde ve Mil

let Meclisinde böyle bir takririn okunması ve 
Meclisin işgal edilmesi hüzün vericidir. 

Muhterem arkadaşlarım, (Gürültüler) Muh
terem arkadaşlarım, lütfen dinleyin, hüzün ve
ricidir, üzücüdür. Yanlış anlaşılmasın. 

Oruçluyum ve orucumu tutmaya ne yaşta 
başladığımı hatırlamam. Bir Müslüman evlâ
dıyım. ömrüm boyunca sabahleyin - maalesef 
üzülerek söylüyorum burada - namaz kılmadan 
evden çıktığımı hatırlamam. Ama bu demek 
değildir ki Türkiye Milelt Meclisinde bir arka
daşımızın maalesef sadece bu meselenin mâna
sını kavrıyamıyan topluma... «Ne demek o» ses
leri (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ediniz. 
NAZMİ OĞUZ (Devamla) — Topluma bu

radan selâm göndermek çabasıdır arkadaşımı
zın takriri. 

Arkadaşlarım, millet hizmetinde bulunmak 
ibadetlerin en büyüğüdür. Millet Meclisi ne 
kadar çok çalışırsa Allah indinde en büyük se
vabı kazanan insanlar oluruz. Biz, Millet Mec
lisi üyeleri olarak burada milletin bize tevdi 
ettiği vazifeyi maalesef ifa etmemekteyiz. 15 te 
toplanan Meclis gündem dışı konuşmalarla 
15,30 u buluyor. Ondan sonra da 16,30 da, ki 
evlere yetişmek için 16,00 da tatil etmek gere
kirse, Millet Meclisi yarım saat toplanmış ola
caktır. 

Arkadaşlarım, milletin derdine deva olacak 
birçok kanunlar sırada beklemektedir. Pek ya
kında bütçe gelecektir. Yine milletin büyük 
ehemmiyetle beklediği dertlerine derman olacak 
kanunlar gelecek seneye kalacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyetinin 
kurulmasında kanını döken gaziler % 90 ı öl
müş insanlar çoğu mübarek Ramazan gününde 
açlıktan dilenmek durumundadırlar, biz bura
da tatil yapmak suretiyle onların ıstırabını bi
raz daha geciktirmek için Meclisi tatil yoluna 
gitmek istiyoruz. 

Saym arkadaşlarım, vaiz olan Saym Mev
lüt Yılmaz iyi bilir ki; millet hizmeti ibadet
lerin en büyüğüdür, tekrar ediyorum. Bu iti
barla Meclisi tatil etmeye lüzum yoktur. Yüz 
metre ilerde pidesiyle, reçeliyle, çorbasiyle if
tar sofraları hazırdır, istiyen evine de gidebi
lir. Kalan burada memleket hizmetini ifa eder. 
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Kimsenin evine gitmesine veya orucunu lokan
tada bozmasına mâni sebep yoktur. Sizden rica 
ediyorum, bu körü körüne bir taassuptur, oruç
luyum, ben bu oruç vaktinde gidip evimde bo
zacağım, orucumu, gelip burada tekrar vazife
me devam edeceğim. Ama oruç tutmıyan arka
daşlarımız da vazifeye bizim adımıza burada 
devam edeceklerdir. Saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Söz isti
yorum efendim, 

BAŞKAN — Nedir Saym Mevlüt Yılmaz? 
MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Şahsıma 

sataşma vardır. 
BAŞKAN — Sataşma yok efendim, müsaa

de ediniz. 
Sayın Hasan Türkay önerge aleyhinde, bu

yurun. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — önerge 

aleyhinde ben de istemiştim. 

BAŞKAN — Daha evvel Hasan Türkay is
temişti efendim, iki lehte iki aleyhte söz vere
ceğim. Daha evel o istemişti, önerge aleyhinde 
z'öz istiyen Saym Çanga, Saym Tahtakılıç, Sa
ym Reşit Ülker de var, fakat söz sırası önerge 
ile istemiş bulunan Sayın Türkay'mdır efen
dim. 

HASAN TÜRKAY (Ankara) — Saym Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Meclise geldiğim 
günden beri, bu ikinci devre Ramazanla karşı 
karşıyayız. Geçen sene de aynı şekilde bir öner
ge verilmişti, bu sene de aynı şekilde bir öner
ge veriliyor. Bu önergeyi veren arkadaşlarımız 
da bu Mecliste bu önergenin kabul edilmiyece-
ğini biliyorlar/Fakat sadece burada kalkıp da 
dini istismardan başka bir işe yaramıyor bu şe
kildeki konuşmalar. (O.H.P. sıralarından alkış
lar) 

Ben şimdi bu önergeyi veren arkadaşlara so
rabilirim ; Devlet daireleri de aynı şekilde bir ta
lepte bulunursa, fabrikalarda çalışan işçilerin 
de yüzde 80 i Müslüman, onlar da oruç tutuyor, 
onlar da aynı şekilde bir saat iftar paydosu is
terlerse bu memleketin hali ne olacaktır, nereye 
gideceğiz? Bu şekilde önergeler vermk suretiyle 
bu Meclis kürsüsünü işgal etmemelrini arka
daşlarımdan bilhassa rica edeceğim. Yoksa bu 
kürsüde Müslümanlık yarışı etmeye hiç kimse

nin hakkı yoktur. Hepimiz Müslümanız, hiç 
kimse birbirini, birbirimizden daha üstün Müslü
man saymaya hakkı yoktur. 

Önergenin reddini talebediyorum. Saygıla
rımla. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, önergenin aleyhinde 
iki arkadaş konuşmuştur. Lehinde Saym Mev
lüt Yılmaz konuştu. Başka da söz istiyen yok
tur. Bu itibarla önergeyi oyunuza sunacağım. 

Sayın Mevlüt Yılmaz'm önergesini kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

4. — Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, Noter
lik kanunu tasarısını incelemek üzere, tasarının 
havale edilmiş olduğu Adalet, Çalışma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyon teşkiline dair öner
gesi (1/445) (4/252) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Saym Hasan 
Dinçer'in Noterlik kanun tasarısını tetkik etmek 
üzere bir Geçici Komisyon kurulmasını istiyen 
önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 
«Noterlik kanunu tasarısı» Yüksek Meclisin 
Adalet, Çalışma, Maliye ve Plân komisyonlarına 
havale edilmiş bulunmaktadır. Noterlik mü
essesesini yeni esaslara bağlıyan mezkûr tasarı
nın ivedilikle kanunlasabilmesini teminen tasa
rıyı incelemek üzere adı geçen dört komisyon
dan seçilecek üçer üyeden mürkkep bir Geçici 
Komisyon teşkilini saygıyla arz ve teklif ede
rim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 4 
arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin tütün 
ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve bun
ların sağladıkları kâra karşı ödedikleri vergi mik
tarı konularında bilgi edinilmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/17) 
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BAŞKAN — önerge üzerindeki görüşmeye 
kaldığımız noktadan devam ediyoruz. 

önerge sahibi Sayın Mustafa Ok ve onu ta
kiben üç siyasi parti grupu adına görüşülmüş
tür. 

Şimdi söz sırası Millet Partisi Grupu adına 
Sayın Hilmi tşgüzar'mdır. 

Buyurun Sayın İşgüzar. 

SADÎ PEHLlVANOĞLU (Ordu) — Kanun 
yapmak lüzumundan bahsettiler, bu gensoruları 
alsalar da kanun yapsak. 

M.P. GRUPU ADINA HÎLMÎ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Manisa Milletvekili Sayın Mustafa O ve 4 
arkadaşının tütünden elde edilen gelirin tütün 
ekicileriyle ihracatçılarına verilen kredi ve bun
ların sağladıkları kâra karşı ödedikleri vergi 
miktarı konularında bilgi edinilmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasını istiyen önergesi üzerinde 
Millet Partisi Meclis Grupunun kısaca görüşle
rini arz ve ifadeye çalışacağım. 

Hepimizin de bildiği gibi memleketimizin 
başlıca ürünlerinden birini teşkil eden tütün 
gerçekten 454 000 aileyi yani 2,5 milyon vatan
daşımızı yakından ilgilendiren ve millî gelirimi
ze büyük katkılar yapan ve aynı zamanda da 
ekicilerin hakikaten değil bir sene, bir buçuk 
seneye yakın bir zaman içinde büyük say ve 
gayretlerini icabettiren bir konudur. Bu bakım
dan bu konu üzerinde Yüce Meclisin gereği ka
dar eğileceğine emin bulunmaktayız. 

Burada maruzatımızı bilhassa Sayın Hükü
mete ışık tutmak bakımından yerinde olacağı 
kanisiyle de bir iki noktaya temas edeceğiz. 

Türkiye'de tütün ekicilerinin durumu ger
çekten acıdır. Bundan önce önerce sahibi arka
daşımızın ifade ettiği ve açıkladığı rakamların 
yüzde 90 ı itibariyle yerindedir ve bilhassa tü
tün ürünlerinin bulunduğu mıntakalarda bulu
nan milletvekili arkadaşlarımızın çok iyi bildik
leri gibi bu tütün meselesi ekim, aralama, ba
kım, dizi, demet, balya, ambarlama vesaire gibi 
bütün aile efradını, karısı, kızı ve çocuklariyle 
beraber meşgul eden bir konudur ve bunun değe
ri de karşılığı bulamamaktadır, değeri bakımın
dan. 

Ortalama olarak bir kilo tütünün maliyeti 
her hesapçıya göre değişmekle beraber, ortala

ma olarak 6 ilâ 7 lira arasında değişmektedir. 
Bilhassa bu tütünlerin maliyet değerine tesir 
eden çeşitli faktörlerin yanında taban fiyatının 
Türkiye'de tesbit edilmemiş olması, mavi küf 
hastalığının bulunması ve tütünlerde klâsifikas-
yonun yapılmamış olması da ayrıca tütün ekici
lerinin zararına olan faktörler olarak karşımız
da bulunmaktadır. İyi kalite, orta kalite ve kali
tesiz tütün diye ayrılmadığı için daima tütünle
rin ekicilerine, müstahsıllara değeri gerçekten 
ödenememekte ve çoğu zaman malî müzayakaya 
mâruz kalan tütün ekicileri Tekel olan, Devlet 
elinde bulunan tütün mahsullerinin değerlendi
rilmesi tam mânasiyle olmadığı için ihracatçıla
rın kucağına düşürülmekte ve ihracatçılar müs-
tahsıllann ve ekicilerin sırtından büyük kazanç
lar temin etmekte ve bunlar istismar edilmek
tedir. 

Bu. bakımdan Devletin bilhassa ihracat konu
sunu teşkil eden tütünlerimizin bilhassa gelir 
yüzde 20 ilâ 30 unun ortalama olarak teşkil eden 
tütünlerimizin geleceği bakımından, ekicilerin is
tikbali bakımından bu Meclis araştırmasının açıl
masının yerinde olduğuna inandıklarını talimin 
etmekteyim. 

Tekel maddesi olan tütünlerin bilhassa Ege'
de olsun, Samsun, Gerze, Sinop mıntakalarında 
olsun, her yıl mâruz kaldıkları bilhassa yüzde 80, 
bazan yüzde 90 a kadar tütün mahsulünü orta
dan kaldıran, kıymetini düşüren mavi küf has-
talığiyle de gerçekten mücadele yapılmadığı için, 
tütün ekicilerinin durumu ikinci bir şekilde ih
racatçıların dışında zorlaşmaktadır. 

Devletin, tütünden zarar ediyorum şeklinde
ki bir zihniyet içinde bulunacağını tahmin etmi
yorum. Çünkü Tekel olduğuna göre Devletin 
elindedir bu tütünlerin mubayaası ve kıymetlen
dirilmesi. Eğer biz bu Meclis araştırmasını ya
par, gerçekten nedenlerini, tütün ekicilerinin 
kredi imkânlarının ne durumda olduğunu ve 
bunlara bu imkânlarının verilip verilmediğini 
tâyin ve tesbit edersek memleketimizin gelece
ği bakımından, tütün ekicilerinin mesleğine daha 
iyi ve samimî olarak bağlanabilmesini temin ba
kımından Hükümetimizin bâzı konularda rijit ve 
gerçekçi kararlar alması da mümkün olacaktır. 
Biz bu bakımdan diğer mahsullerde olduğu gi
bi meselâ fındıkta, zeytin, pamuk ve son za-
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manda Hükümetin aldığı bir karar üzerine açı
lan çeltik ofislerinin tutum ve davranışlarında 
olduğu gibi, bu araştırma neticesinde taban fi
yata doğru gitmek, tütün ekicilerine verilecek 
kredilerin durumlarını tâyin ve tesbit etmek 
bakımından bu araştırma çok büyük fayda sağ-
lıyacaktır; Çünkü tütün ekicilerinin büyük mik
yasta kredi aldıldarı ve ekicilerin mahsullerinin 
düşük fiyatla imkânlardan istifade edilmek su
retiyle ellerinden alındığı ve kanunsuz, yersiz, 
çeşitli, bunlardan menfaat sağlandığı iddiası or
tada dolaşmakta ve ileri sürülmektedir. Bunla
rın birçoğu gerçektir bildiğimize göre. Bendeniz 
de Sinop, Gerze, Samsun, Bafra tarafında yap
mış olduğum temas neticesinde sayın önerge sa
hibi arkadaşımızın iddia etmiş oldukları rakam
lara yakın rakamları tesbit etmiş bulunmakta
yım. Bu bakımdan bu bir gerçek problem ola
rak karşımızda bulunduğuna göre, bunun hal 
yollarının bulunması araştırma ile, Meclis araş
tırması ile ve Anayasanın 88 nci maddesinde de 
gösterildiği gibi, derinliğine bir konunun aydın
lığa kavuşması bakımından Hükümetin alacağı 
karara çok f aydalı olacağı kanisiyle yerinde bu
luyoruz. Bilhassa Türk tütünlerinin ayn bir 
özelliği de içerisinde, Kopenhag Kanser Araştır
ma Enstitüsünde ve Prag'da yayınlanan bir bül
tende de gayet açık bir şekilde ifadesini buldu
ğu gibi, Dünyanın en iyi kaliteli tütünleri Tür
kiye'de yetişmekte ve tütünlerin bünyesinde şe
ker miktarının çok az olması ve kanser hastalı
ğına karşı da en müsaidolmıyan tütünlerin Tür
kiye'de bulunması, ileride Türk tütünlerinin bu
günkü miktarının çok daha artacağına bir delil 
teşkil ettiği gibi, ihracatımızın % 20 - 30 u de
ğil, icabında % 50, hattâ % 60 m dahi tütünle
rimizin teşkil edeceğine bir delildir. Bu, araş
tırma istasyonlarının, araştırma enstitülerinin 
yayınladıkları bültenlerin ifadesi. Hattâ bir ya
zısında doktor Elemense diyor ki; «Dünyanın en 
az zararlı tütün ve sigaraları Türkiye'de bulun
maktadır ve bundan sonra Türk tütünlerine rağ
bet edilecektir.» İşte bu gerçeği bilen Hüküme
tin ve Parlâmentonun ileride tütün ekicilerini 
ümitsizliğe düşürmemek ve onların tütünlerinin 
kıymetlerini iyi olarak değerlendirmesi ve eme
ğinin karşılığının tam olarak alınabilmesi için 
bu araştırma önergesinin kabul edilmesi faydalı 
olacaktır. 

Memleketin menfaati, tütün ekicilerinin de 
menfaati demektir ve bu ihracat konusu olacak 
ve ileride bize büyük gelir sağlıyacak olan tü
tünümüze önem vermek için de bir çığır olacak
tır. Bu bakımdan araştırma açılmalıdır ve tütün 
ekicilerine ve ihracatçılara verilen krediler, im
kânlar ve bunların sağladıkları menfaatler ve 
gelecekte ne gibi tedbirler alınacağı; bu konu
ların da gerçek olarak aydınlığa kavuşabilmesi 
için mâruzâtımızı bitirirken bu araştırmanın le
hinde oy kullanacağımızı arz eder, hepinize hür
metlerimi sunarım. (M. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — önerge üzerinde bundan sonra 
söz almış olan arkadaşların sırası şöyledir: 

Sayın Reşat özarda ve Sayın Abdülbâri Ak
doğan. 

Şimdi söz sırası Sayın Reşat özarda'nındır. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; tütün, ihracaatımızda 
pamuktan sonra ikinci mevkii işgal eder ve yur
dumuza en büyük kaynaklardan birisini teşkil 
eder. 

Sayın Mustafa Ok ve arkadaşlarını, konu
yu enine boyuna inceleyip esaslı bir şekilde 
yüksek Meclisin huzuruna getirmelerinden do
layı takdir ve tebrik etmemek elden gelmemek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, tütün ihracaatımızda 
başta gelen maddelerden birisini teşkil ettiği 
için bunun üzerinde yüce Mecliste önemle du
rulması yerinde ve faydalı olur. Ana dâvaları
mızdan birisidir. Tütünü diğer komşu devlet
lerle mukayese ettiğimiz zaman, bilhassa son 
senelerde komşumuz Bulgaristan, Yugoslavya 
ve Yunanistan'ın ihracaat nisbetinin her sene 
artmakta olduğunu görmekteyiz. Bunlardan 
Bulgaristan ve Yugoslavya'da tütünün yetiştir
me ve satış şeklini memleketimizle mukayese et
mek mümkün değildir. Çünkü oralarda uygu
lanan iktisadi rejim dolayısiyle tüccarı da Dev
let olduğu için, orada böyle bir konu bahis mev
zuu değildir. Ancak, Yunanistan'la Memleketi
mizi mukayese ettiğimiz takdirde, bâzı konular
da, tütün meselesinde ele alınması gereken 
önemli noktaların bulunduğu meydana çıkmak
tadır. Bir defa Türkiye'de tütün işinde en bü
yük aksaklık, tütünün tohumundan, ekiminden, 
yetiştirilmesinden satışına ve imalâtına kadar 
bir tek elde, Devletin tamamen Tekel idare-
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sinde toplanmış olmasından gelmektedir. Dün
yanın hiçbir yerinde tütün mahsulünün ziraati, 
yetiştirilmesi, satışı ve işletilmesi tek bir Dev
let eliyle yapıldığı diğer bir demokratik rejim
le idare edilen memleket yoktur. Bu bakımdan 
tütünün tohumdan ziraatine, yetiştirilmesine, ve 
satışına kadar olan safhayı mutlaka Tekel İda
resinden ayırmak ve bunu Tarım Bakanlığı em
rine verip orada gerek ıslahı ve gerek ekilecek 
sahanın tâyin ve tesbiti bakımından gerekli ted
birleri almak mecburiyeti vardır. Meselâ, Yu
nanistan'da her aileye 2 ilâ azamî 20 dönüm ara
sında tütün ekme müsaadesi verilir ve bu tütün 
ekme müsaadesi tütün ziraatiyle geçinen çiftçi
ye verilir. Tütün çiftçisi hiçbir zaman tarlasını 
kiraya veremez, ortak olarak ekemez. Böylelik
le tütün müstahsili bizzat tütünün yetiştirilmer 
sinde çalışan küçük çiftçi aileleridir. Bizde ise, 
bu iş nizam altına alınmadığı için, önüne gelen 
tütün fazla kâr getiriyor diye bol bol tarla ki
ralayıp tütün ekmeğe kalkıyor. Böylelikle tü
tün ziraatinin hem ekim sahası genişlemiş, tü
tünün kalitesi bozulmuş oluyor ve netice itiba
riyle de Devletin başına bir yük teşkil ediyor. 

Muhterem arkadaşlar, tütün alıcısı iki esas
ta toplanır: Birisi Devlet yâni Tekel İdaresi, 
diğeri de ihracatçı tüccarıdır. 

Şimdi, memleketimizde 2,5 milyon köylü aile
si yâni 450 bin civarında aile tütün ekimiyle 
geçinmektedir. Bunların hepsinin de, sayın arka
daşımızın ifade ettiği, yokluk ve ıstırap içinde 
olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Bir 
defa 1964 senesinden bu yana Tekel idaresi tü
tün fiyatma isabetli, yüksek bir tavan fiyatı tes
bit etmektedir. Bu bakımdan tütün piyasası açıl
dığı zaman Tekel İdaresinin gittiği yerlerde 
tavan fiyatından tütün mubayaa ettiği yerlerde 
müstahsilin eline geçen para cidden onu tatmin 
edecek bir miktardadır. Ancak işin aksıyan ta
raf lan, muhtelif noktalarda birleşmektedir. Bi
rincisi; tavan fiyatlar tesbit edilirken taban fi
yat tesbit edilmemekte, en yüksek alım fiyatının 
altında en aşağı alım fiyatının ne olacağı hak
kında bir karar mevcut olmadığından illi ham
lede Tekel idaresine yüksek fiyatla tütün vere
bilen köylü istifade etmekte, tütünü elinde 
kalan artık yok pahasına tütününü elinden çı
karma yoluna gitmektedir. 

Bluhterem arkadaşlar, bunda diğer bir hu
sus da önemli rol oynamaktadır. Tekel Bakan
lığı mubayaaya gittiği zaman daha ziyade politik 
sebeplerle milletvekilleri, senatörler harekete 
geçerler, Bakanlık üzerinde baskı yaparlar ve 
Tekel idaresi muayyen bölgelerin tütününü ter-
cihan alma yoluna gider. Bu öyle bir şeydir ki, 
memlekette yetişen tütünün ancak muayyen 
bir kısmını Tekel İdaresi satın almak durumun
da olduğu için, Tekel idaresinin mubayaasının 
dışında kalan büyük bir kısım boşlukta kalıyor. 
Böylelikle Tekel idaresi hangi tarafa ağırlığını 
koyuyorsa onun karşı tarafı boşlukta, havada 
kalıyor. 

Tekel idaresi, ilk günlerde, yüksek fiyatla 
muayyen yerlerden tütün alıp oradan çekildik
ten sonra ilk hamlede tütününü Tekel İdaresi
ne veremiyen köylünün tütünü elinde kalır ve 
bunu, sayın AF sözcüsünün ve takrir sahibinin 
de ifade ettiği gibi, bir takım karaborsacıların, 
aracıların eline balyada 5 lira gibi bir kaparo 
vermek karşılığında kapatmak mecburiyetinde 
kalır ki, 12 ay müddetle pek çok meşakkatle 
yetiştirilen tütünün kaderini nihayet balya
da 5 lira gibi bir pey akçesi almakla ne olduğu 
belirsiz şahısladın eline bırakmak cidden tütün 
çiftçisini büyük ıstıraplara sürüklemektedir 

Arkadaşlarımızın verdiği rakamlarda üze
rinde ibretle durulacak noktalar vardır. Bir de
fa sigorta meselesinde, görüyoruz ki, bâzı tüc
car balyadan 25 kuruş kesmekle işe başlıyor di
ğer tüccar aynı maksat için 3,5 lira gibi bir pa
ra kesiyor. Diğer hammaliye, nakliye ve sair gi
bi masraflarda böyle tamamiyle tüccarın eline 
onun keyfine kalmış vaziyette. Bütün bu ağır 
masraflar köylünün sırtına biniyor. 

Muhterem arkadaşlar; ihracatçı tüccar.. 
Bunların içerisinde elbette namuslu, dürüst ça
lışanlar olduğu gibi köylüyü âzami derecede 
istismar eden ve verilen rakamlara göre büyük 
ölçüde vergi kaçakçılığı yapanlar da vardır. 
Bunu sayın arkadaşımız hiçbir suretle doğrulu
ğu ret ve inkâr edilemiyen belgelerle bütün 
açıklığı ile ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Tekel Bakanlığı yeni Tekel Kanununu getir
miş Tütün Tekeli Kanununu getirmiş, koopera
tifler kurulacakmış, borsa açılacakmış, böylelik
le ileride bu mahzurlar bertaraf edilecekmiş, mü-
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lâhazası ile önergenin reddedilme temayülü or
taya çıkmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, çıkacak olan kanun
lar bugün mevcut aksaklıklardan hiç birisini 
gidermeye kifayetli değildir. Çünkü; memleket
te 1932 senesinde çıkmış, pamuk için çıkmış tarım 
satış kooperatifleri ve saire gibi kooperatifler, 
teşekküller mevcudolduğu, diğer ürünlerimiz 
için borsalar mevcudolduğu halde oralarda da 
bu aksaklıklar maalesef devam edip gitmelıte-
dir. 

Bir defa köylünün büyük ölçüde tüccarın 
elinde kalmasının sebeblerinden birisi; köylü 
Ziraat Bankasından 300 - 500 lira kredi alabil
mek için büyük güçlüklerle karşılaşmakta, ay
larca uğraşmakta, fakat ancak 3 - 5 yüz lira 
gibi küçük bir kredi alabilmektedir, fakat bu
nun yanında aynı çifçiye diğer bir ihracatçı 
tüccar 3000, 5000 lira gibi bir krediyi rahatlık
la verebilmektedir. Köylü, tüccardan daha ko
laylıkla kredi temin edebildiği için Devletten 
ziyade gidip tüccara bağlanmak mecburiyetin
dedir. 

Tefecilik üzerinde dururken şu noktayı da 
belirtmek yerinde olur ki; Türkiye'de en bü
yük tefeciliği yapan resmi müesseseler yani, 
bankalardır, bankalar tüccara kısa vadeli kre
diler verirken bunun faiz ve komüsyonu % 22 
- %23 -nisbetini bulmaktadır. Büyük kâr et
mek gayesiyle bankalardan yüz milyonlarca 
para çeken tüccar bu % 22 - 23 faiz ve komüs
yonu bankaya ödemek mecburiyetindedir. Bi
naenaleyh kendisi köylüden tütün satınaldığı 
zaman bu bankaya ödediği faizi de elbette ki, 
köylüden çıkarmak durumundadır. 

Diğer taraftan tüccar, peşinen köylüye para 
verip bağlandığı, için bundan kendisinin kısa 
zamanda büyük menfaatler sağlama yoluna git
mesi insanî zaıfların bir icabıdır. Mesele Tür
kiye'de, 2,5 milyon vatandaş tütün ekimi ile 
geçinmekte ve bunların içerisinde az bir kıs
mı her sene mesaisinin karşılığını tam olarak 
a1mak suretiyle memnun olmakta, fakat büyük 
bir çoğunluğu da bunun acı ve ıstırabını çek-
' muktedirler. Bütün tütün bölgelerinden her se-
no tütün mubayaa zamanında devamlı telgraf, 
mektup ve şikâyetler almaktayız. Ve gittiğimiz 
zaman birçok köylü vatandaşın elinde gerçek

ten satılmamış balyalarla yığın halinde tütün
lerinin mevcudolduğunu görürüz. 

Bu bakımdan bu meseleyi Parlâmento ola^ 
rak ele almak ve üzerinde durmak çok faydalı 
ve isabetlidir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet bu gibi me
seleler karşısında daima muhalefet eder. Şu 
gerçeği bir defa kabul edelim ki; memlekette 
Hükümetler kurulur, kabineler teşekkül eder, 
fakat her bakan geçicidir. 3 - 5 sene içerisinde 
muayyen bir bakanlıkta 3 - 5 tane bakan de
ğişir, gelir gider, fakat her bakanlığın teşki
lâtı bir memur kadrosu vardır ki; bütün bu iş
leri yürüten bu teşkilât ve bu mekanizmadır. 

Şimdi, Bakan gelir oturur bakanlık koltu
ğuna böyle bir konu gelir karşısına, evvelâ 
bunu kendisi bakanlık teşkilâtı ile istişare 
eder. Bakanlık teşkilâtı içerisinde çalışan me
murlar ker. dilerine göre bir düzen kurmuşlar, 
bunun bozulmasını, değişmesini, kendi başları
na yeni külfetler, yeni çalışmalar çıkmasını 
istemezler, daha fazla yorulmak istemezler. 
Bir düzen kurmuşlar, rahatlıkla işlerini yürü-. 
tüyorlav, maaşlarım alıyorlar, diğer tarafta 
vatandaş, muztaribolmuş, acı çekmiş, ıstırap 
cekmR, tütününü satmış, satamamış o iş elbet
te ki, memuru ilgilendirmez. Bakan, kendi ba
kanlığının teskiR+mda çalışan memurların bu 
mütalaasını aldıktan sonra gelir muhalefet eder, 
karşı ^eliv. Bumm üzerine, efendim Hükümet 
bıma karsıdır, bizim. böyle bir sey yakmamıza 
lüzum, yoktur, Hükümet nasıl olsa kanun geti-. 
reeek, bunların tedbirini alacak, diye bu gibi 
önemli meselelerin üzerine kül serpmeye cid
den hakkımız yoktur muhterem, arkadaşlar. Bu 
milleMn hepimiz gerçek temsilcileriyiz. Ve mil
letin arasmp, girdiğimiz zaman ıstırapları ile, 
der^vivle her zaman, karsı, karsıya, kahyö-
rv'A, F^mİT^ böyle .<rüzel bir imk^n gelmiştir. 
fV.lnniz Allah rızası için el e1 e verelim de mem-
lekn+in cidden cok önemli konularından biri
si. olan °v, tütün meselesi üzarinde esaslı bir 
inceleme yapılma imkânını bulalım. 

Ama böyle bir araştırma, cihetine gittiği
mi?; takdirde, bir komisyon kurulduğu tak
dirde diğer birçok meselelerde şahidolduğu-
m.uz MH i'şten anlamıyan arkadaşları değil 
bilakis bn işlerden cok iyi anlıyan, bununla 
meşgul, olmuş, bu işin içinde çalışmış, bu işi 
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bilen arkadaşları komisyonlara seçiniz ki, ya
pılacak çalışma memleket için bir fayda ver
sin. Bu her türlü particilik zihniyetinin üs
tünde, memleketin 2,5 milyon insanını ve Tür
kiye ihracat maddesinin başında gelen mad
delerden birisinin daha iyi bir düzen içerisin
de çalışmasını sağlıyacak bir araştırma ko
nusudur. Şayet Yüce Meclis bu işe önem ve
rir, bir araştırma komisyonu kurar ve bu işi 
başından sonuna kadar inceliyerek, tütün po
litikasını daha verimli, köylü için, memleket 
için, ihraratamız için, kalkınmamaz için daha 
faydalı bir hale getirmeyi sağlıyacak bir övüt 
verirse muhakkak ki, bu memleket, bu millet 
bundan istifade edecektir muhterem arkadaş
larım. 

Sayın Mustafa Ok burada birçok gerçekle
ri ortaya koydu. Şahsan hepimiz bölgemiz iti
bariyle zaman zaman tütün ekicisi ile meşgul 
olduğumuz halde, Sayın Mustafa Ok'un ortaya 
koyduğu gerçekler karşısında cidden bilme
diğimiz birçok şeyleri öğrenmek imkânına 
kavuşmuş olduk. Şayet Yüce Meclis bu konu
da bir araştırma komisyonu kurulmasını ka-
rarlaştırırsa ve seçeceğimiz bu işden anlıyan 
arkadaşlarımız bu konuyu esasla bir şekilde 
inceliyecek ve Meclisin huzuruna güzel bir ra
porla gelecek olursa, yarın Hükümetten gele
cek olan diğer kanunların Yüce Mecliste mü
zakeresi sırasında, hepimizin daha geniş bil
giye sahip kimseler olarak gelecek kanunlar 
üzerinde fikir teati etmemiz ve o kanunların 
memleket yararına daha iyi bir şekilde çakma
sını sağlamak için gayret sarf etmemiz müm
kün olacaktır. Bu araştırma memlekete, Mec
lise fayda Bağlıyacaktır, hizbir mahzuru, hiçbir 
zararı yoktur. Hiçbir zaman da böyle bir araş
tırmanın yapılmasa Hükümet aleyhine, Hükü
meti murakabe etmek, Hükümet vazifesini yap
mıyor gibi bir durum da bahis konusu olmı-
yacak, yalnız Yüce Meclisi bu konuda aydınla
tıcı bilgi toplamaya hizmet edeceği için mem
lekete büyük faydalar Bağlıyacaktır. 

Ricam ve istirhamım, bu araştırma komis
yonu kurulmasını reylerimizle tasvibedelim. 
Bunu yaptığımız takdirde iki buçuk milyon 
vatandaşı memnun edeceğiz, onlara hizmet et
mek imkânını bulacağız. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, diğer söz istiyen ar
kadaşların sırasını ve isimlerini tekrar arz edi
yorum: 

Abdülbâri Akdoğan, Hasan Tahsin Uzun, 
Ahmet Tahtakılıç, Mustafa Kemal Yılmaz. 

Söz sırası Sayın Abdülbâri Akdoğan'mdır. 
Sayın Mustafa Ok; siz söz istiyorsanız şim

diden kaydedeyim, madde 85 e göre son söz bu 
konuda verilemez efendim, kanun müzakerele
rinde tatbik ediyoruz o usulü, istiyorsanız şim
diden sizi de yazayım efendim. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Sayın Başkan, 
ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akal, siz de söz istiyor
sunuz. 

Sayın llyas Kılıç, Sayın Hayrettin Uysal. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bende
niz ne bir tütün yetiştiren bölgenin Milletveki
liyim, ne de tütün mevzuunda bir alâkam var. 
Yalnız gerek Tarım Bakanlığından, gerekse 
Tekel Bakanlığından, gerekse bu mevzuda ye
tişmiş olan değerli profesör ve uzmanlardan 
edindiğim fikirler çerçevesinde Türkiye'nin 
millî bir dâvası olan tütün mevzuunda bâzı gö
rüşlerimi arz etmek maksadiyle huzurlarınızı 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri; bugün dünyada 
dört buçuk milyar kilo kadar tütüne ihtiyaç 
vardır. Bunu ancak ticaret maksadiyle satmala-
bilen miktarı 1 milyar kilo kadardır. Bu du
rum karşısında biraz evvel arz ettiğim dört bu
çuk milyar kilo ihtiyaca mukabil düyada ti
caret maksadiyle satılmakta bulunan tütün 
yaklaşık olarak ancak bir milvar kilo oldu
ğuna göre dünya çapında tütünle uğraşan 
memleketlerin ne derece birbirtenvle rekabet 
yanacakları göz önündedir. Tütün yetiştiren 
vakur», komşu memleketlere şövle bir fföz ata
cak olursak, daha zivade Yu",o*'iavva, Bnlro.ris-
tan. Yunanistan, bir de Türkiye olmak üzere 
1 milyar kilo kadar dünyada ticaret maksa
diyle satılan bu tütünün aşağı - yukarı yansını 
bu memleket ihraçetmektedir. Bu maksatla 
burada kürsüde konuşan arkadaşların köylü 
vatandaşın yıkılmakta olduğu, tüccarı devamlı 
olarak istismar mevzuu yaparak bu kürsüde 
bu mevzuu dejenere edeceği yerde bu mev
zuu daha ziyade millî açıdan ele alıp incele
mesi yerinde olurdu. 
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Muhterem arkadaşlar; bugün tütün bölge
lerinden gelen arkadaşlarımız dahi olsa, bu 
mevzuda yetişmiş içimizde profesörler dâhi olsa 
hiçbir zaman bu mevzu ile ilgilenen arkadaşla
rımız kadar faydalı olacağı kanısında deği
lim. Bu maksatla bir Meclis Araştırmasının. 
yersiz olacağı kanısındayım. Zira elimde bu
lunan 1959 yılında büyük bir emek karşılığın
da memleketteki profesör ve değerli uzman
lar, tütün uzmanları tarafından hazırlanan, 
Millî Tütün Komitesi adlı şu kitap ile, 1961 -
1962 yıllarında hazırlanmış olan Millî Tütün 
Komitesinin raporları vardır. Eğer bu kitap
ları şöyle bir gözden geçirecek olursak görü
rüz ki buna Millet Meclisinin kuracağı bir he
yet tarafından bunların araştırılması mevzuu
na ne zaman, ne de bu devre kâfi gelir. Kaldı 
ki, bu mevzuda zaten hazırlanmış bulunan bir 
kanun teklif ve tasarısı Meclistedir. Bunun gö
rüşülmesi sırasında değerli milletvekilleri ar
kadaşlarımız ve tütün bölgesinden gelmiş olan 
değerli, milletvekilleri arkadaşlarımız bu mev
zuu bilen arkadaşlarımız enine boyuna tartışa
cak duruma sahibolabileceklerdir. 

Biraz evvel rekabet durumundan bahsetmiş
tim. Kaldı ki, son zamanlarda Amerikalıların 
filitreli sigarayı imal etmeleri yüzünden bu re
kabet sistemi bir derece daha atmış bulunmak
tadır. Yani kaliteli tütün yerine maalesef bu
gün filitreli sigaralar revaç görmektedir. 

Tütün, zirai mahsûllerimiz arasında ekici, 
işçi ve sermaye hareketlerinde büyük önem ta
şımaktadır. Memleketimizde halen takriben 
7 bin köyde ve 270 bin hektarlık arazide tütün 
ziaati yapılmakta 2 milyondan fazla insan tü
tün ziaati ile iştigal etmektedir. Dış ticareti
mizin % 25 ile 33 üçünü teşkil etmektedir. Ay
rıca çiftçilerimize de 1 milyar liranın üzerinde 
gelir temin etmektedir. 1950 ilâ 1965 yılları 
arasındaki istihsal ve ihracatımızn bir göz ata
cak olursak tütüncülüğe verilmesi lâzımgelen 
değeri daha iyi anlamış olacağız. 

1950 yılında 128 bin 200 hektar tütün saha
sı ekilmişken 93 bin toa tütün istihsal edilmiş, iç 
tüketim olarak 20 bin ton, ihracat olarak 49 
bin ton. Bu rakamları teker teker okuyup kıy
metli vakitlerinizi almak niyetinde değilim. 
Yalnız şöyle vasati olarak bir de 1955 yılında 

128 bin hektardan 172 bin hektara ve 93 bin 
tondan 120 bin tona, dış tüketim olarak da 20 
bin tondan 24 500 tona, ihracat olarak da 58 
bin tona ve nihayet 1965 yılanda da ekiliş sa
hası olarak 222 hektar yer ekildiğini, istihsal 
olarak 127 bin 500 tütün istihsal edildiğini, iç 
tüketim olarak 40 bin ton, ihracat olarak da 
85 bin 500 ton ihracsdildiğini görmekteyiz. Bu 
rakamlardan da anlaşıldığı üzere memleketimiz
de gerek müstahsil gerekse ihracat yönünden, 
Hükümet yönünden bu mevzua bir kıymet, bir 
değer verildiği meydandadır. 

Tütün sanayileşme ve fabrikasyon olmak, 
üzere iki safhada mütalâa edilebilir. Bunlardan 
birincisi, tütünün ekici elinden satmalmmasın-
dan sonra fabrikasyona hazırlık olmak üzere 
resmî ve özel sektörden sonra işleme evlerinde 
yapılan maniplâsyondan ibarettir. Bu ameli
ye, tütün ekicilerinden alman denklerin, el, 
renk, kalite ve neviyat itibariyle standardına 
uygun bir şekilde tütünün menşe ve özellikleri
ne göre muayyen kilolarla denklenmesinden iba
rettir. İkinci safha ise sigara yapma safhasıdır 
ki, bu, bugünkü mevzuumun dışında olduğu 
için buna değinmiyeceğim. 

Değerli milletvekilleri; tütüncülükte alın
ması lâzımgelen tedbirlerden bahsederek neti
cede sözlerimi bitireceğim. Tütüncülükte mü
him olan mesele, birincisi ruhsat verilmesi, me
selesidir. İkincisi, bir millî tütün kurumunun 
kurulması keyfiyetidir. Dağınık, külfetli her 
türlü hileye müsait, alıcılar için geniş teşkilât 
kurmaya zorunlu kılan ve piyasaların geç açıl
ması yüzünden büyük bir zaman ve servetin 
kaybına âmil olan bu tip iptidai satışların tü
tünün istihsal, iç ve dış ticaretinde gelişme 
sağlıyacak bir özellik taşımaktan uzak bulun
duğunu belirtmek isterim. 

Değerli milletvekilleri; biraz evvel yukarda 
arz ettiğim gibi, 270 bin dekarlık bir sahada ve 
7 O00 köyde her önüne gelen kimse tarafından 
ve istenilen yerlere tütün ekilmektedir. Halbu
ki Hükümet bunu yeni getirilmiş bulunan kanun 
tasarısında da yer aldığı veçhile, bunun üzerin
de durarak muayyen taban ve aşağı kısımlar
da ekilecek olan tütünlerin kalite durumlarını, 
iyi bir kalite ve rekabet seviyesinde iyi kalite
li tütün yetiştirmek maksadı ile ruhsat vermek 
suretiyle köylüyü, müstahsili bu duruma yö-
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neltmesi lâzımdır, ikincisi; ikinci anahususta 
da bir millî tütün kurulunun kurulması keyfiye
ti. Bu da gerek tüccarlar tarafından kurulma
sı lâzrmgelen bir tütün konfederasyonu, gerekse 
müstahsil tarafından kurulmuş olan bir tütün
cüler cemiyeti, gerekçe Hükümet tarafından bi
taraf olarak kurulması lâzımgelen bir heyet ta
rafından memleketin tütün istihsali, nasıl, ne 
şekilde, hangi kalitede, nerede, ne şekilde reka
bet edileceğini daha tütün ihracetmeden evvel 
bir araya gelinerek toplanmak suretiyle bu mev
zu eleştirilip ona göre her yılki durumun gez
iden geçirilmesi elzemdir. Yoksa bugünkü du
rumu ile Tekel idaresinde 15 - 16 tane tütün 
mevzuunda ancak ve ancak alâkası olan kimse 
lerin eline bu tütün problemi bırakılırsa elbette 
tütün mevzuu bu derece kötü bir duruma dü
şer. Bu bakımdan hakiki tütünle uğraşacak 
olan Tarım Bakanlığı emrinde büyük bir ekse
riyet teşkil eden, zaten bugün de köylü ile di
ğer hizmetleri, tarım hizmetlerini götüren tarım 
elemanları ve uzmanları zaten bu mevzuu da 
incelemektedirler, gelecek olan kanun tasarısı
nın içinde de yine aynı şekilde ruhsat verilme 
keyfiyetini bir muüıtarm eline bırakırsak mev
zu aynı şekilde dejenere olur. Bugün tütün ys-
tiştirmiyen köylünün dahi elinde, birçok kim
selerin dahi elinde tütün karneleri bulunmakta
dır. Mevzuun bunlarla ne kadar dejenere edil-
dili meydandadır. 

Sözlerimin başında arz etmiştim, tütün mev
zuu memleket için millî bir mevzudur5 1 milyar 
liranın üzerinde memlekete her sene dövis ge
tirmektedir. Bunun üzerinde titizlikle durul
ması ve bir millî tütün Inırumunun kurulması 
elzemdir. 

Simidi, sözlerimin başlarında arz ettiğim gibi 
mevzuu dejenere etmeden üzerinde durulması 
lâzımgelen bâzı anaproblemlerin üzerinde dur
mak isterim. 

Rejinin Devlete intikalinden sonra 1938 de 
meriyete giren kaçağı kovalamaya matuf Tütün 
tekeli Kanunu tütüncülüğümüzü özlenilen bir 
seviyeye çıkacak durumda değildir. Yeni geti
rilecek tasanda da tütün ziraatinden satışına ka • 
darki durumda Tarım Bakanlığına, ticaret saf
hasının ise Ticaret Bakanlığına intikali sağlan
malıdır. Sanayi safhasının, mevcut monopol 

sistominı bandrol usulüne çevirecek bir şekilde 
tertiplenmesi elzemdir. Tütünü işliyecek evleri 
yani bu mevzuda tütüncülükle meşgul olan tesi
satımızı teknik esaslara göre kurmak gerekir, 
modern esaslara göre standardize edilmelidir. 
Ve nihayet Avrupa, Balkan memleketleri ve Ro
dezya 'daki müşahaıdelere göre memleketimizde 
monopol sisteminin terki halinde mevcut sana
yiin özel sektöre rahatlıkla devrinin yapılabil
mesini teminen mevcut sigara sanayiini ıslah ve 
tevsi etmek ve muayyen merkezlere teksif et
mek yerine bu sanayiin daha küçük üniteler ha
linde tüketim merkezlerine, belgesel olarak inti
kal ettirilmesi lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım; eğer mevzua arz et
tiğim, kısaca ve hulâsa olarak işin can damarını 
bünyesinde bulunduran, yoksa bir köyden alı
nacak bir mektupla, ben bir liraya sattım, iki 
liraya gitti, üç liraya gitti, on liraya gitti diye 
bu mevzuu dejenere etmektense, önümüze gele
cek, çıkaracak olduğumuz kanun tasarısını tam 
bir mükemmeliyet içerisinde çıkarırsak, bu mev
zuda fikirlerimizi beyan edersek çok daha fay
dalı ve isabetli olur kanısındayım. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAMI — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir. 

Şimdi GÖZ Gümrük ve Tekel Bakanı İbra
him Tekin'indir. («Yeterlik aleyhinde» sesleri.) 

Yeterliğin aleyhinde Sayın Yaşar Akal 
söz istedi, önerge gönderdi, efendim, 

İRFAN SOLMAZER (Sivas) — Yeterliğin 
lehinde... 

BAŞKAN — Yeterliğin lehinde usulen müm
kün değil Sayın Solmazor. 

GÜMRÜK VS TEKEL BAKANI İBRA
HİM TEKİN (Adana) — Sayın Ba-Kan, muh
terem arkadaşlarım; Sayın Mustafa Ok ve ar
kadaşlarının bir Meclis araştırma komisyonu 
kurulması hakkındaki önerge üzerindeki konuş
malarım dikkatle, kendilerinin ve grup adına 
konuşan arkadaşların konuşmalarını dikkatle 
takibetmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlarımızın önergelerinde birtakım id
diaları var, ayrıca (konuşmalarında birtakım 
iddiaları var. Tütün mevzuunda hakikaten, bir 
millî politika takibetmeye biz de inanıyoruz ve 
bunun gayreti içindeyiz, fakat maalesef tü
tün üzerinde geçmiş devirde ve bugünlerde 
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ve her zaman ve bilhassa tütün bölgesi mebus
ları tarafından daima politika yapılıyor ve is
tismar ediliyordur, bunu bizzat burada söy
lemek isterim. Dünkü piyasada ve yarın ki, 
açılacak piyasalarda dahi tütün mevzuu dai
ma istismar ediliyor. Samimiyette konuşulan 
her şeye hürmetimiz vardır. Eldmizden geldiği 
kadar da tenkid edilenleri ve hataları tashih 
etmek gayreti içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; bu tütün mevzuu
nu halletmek için Meclise sevk edilmiş iki 
kanun tasarısı vardır. Bunlardan birisi Mecli
sin gündemindedir. Bunun adı; Tütün Satış 
Kooperatifleri Birlikleri kanunu tasarısı. Di
ğeri, Tütün ve Tütün T<:eli kanunu tasarısı ki, 
Karma Komisyonda idi, fakat, maalesef ge
çen dönem incelenmedi, yarıda kaldı. Yine maa
lesef üzüntü ile ifade edelim ki, mebus ar
kadaşlarımız bu komisyon toplantılarına, bü
tün İsrarlara rağmen, gelip de bu tasarıyı Kar
ma Komisyondan çıkarmadırlar. 

Arkadaşımız önergesinin bir yerinde, bu 
meselenin halledilmesinde Devletin bir vazifesi 
olduğunu söylüyorlar. Biz de buna kaaniiz, 
esas vazife burada düşüyor. Biz bütün gayreti
mizi sarf ederek, bu kanun tasarılarını ger-
çekleştirebilirsek o saman büyük ölçüde - tam 
olarak demiyorum - bü}7Ü.k ölçüde tütün ekici
sinin ve tütün ile ilgili bütün dertlere bir çare 
bulmuş olacağız. Aksi takdirde birtalnm şikâ
yetler devam edip gidecektir. Çünkü bu mev
zuatın da kendine has bâzı noksanlıkları var
dır. 

Sayın arkadaşım birtakım rakamlarla bir
takım ameliyelere girişerek birtakım yanlış 
neticelere gidiyorlar. Ümitle temenni ederim 
ki, bunu kasıtlı yapmamışlardır. 1964 rakamla
rını alarak tüccarın ihracettiği miktarı tam 
olarak alıyorlar ve bundan tüccarın ibra? fi
yatını çıkarıyorlar. Halbuki burada fireyi dü
şüp, fireyi düştükten sonra maliyeti bulmak, 
ihraç fiyatını bulmak icabeder. O arada kı
rıntıyı da ayrıca ilâve etmek lâzımdır, bunu 
da söylemek isterim. Arkadaşım eğer bunu bi
lerek yapıyorlarsa, af buyursunlar, o zaman 
ben bunun samimiyetine inanmıyac-ağım. Her 
şeyi acık olarak ortp.ya dökmek lâ~:ım bu böy
ledir dersiniz yine hiçbir şey kaybetmez
siniz... 

MUSTAFA OK (Manisa) — Tutanakta 
var; 12 lira 60 kuruş, Ticaret Bakanı söyledi. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmi-
yelim... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRA
HİM TEKİN (Devamla) — Muhterem kar
deşim, siz saatlerce konuştunuz ben size bir 
kelimeyle dahi cevap vermedim, kimse de mü
dahale etmedi, lütfen siz de yerinizde otu
run da dinleyiniz... Dinlemek de büyük bir 
meseledir, görüyorsunuz ya. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Kasde varı
yorsunuz... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRA
HİM TEKİN (Devamla) — Ümidederim (ki, 
kasıt yoktur, diyorum. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Hiçbir kasıt 
yok. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRA
HİM TEKİN (Devamla) — Ayrıca yine sayın 
arkadaşım, ekicinin kazancını hesabede-rken, 
ekicinin yalnız tüccara sattığı tütün üzerinden 
hesaplarını yapıyorlar. Yine ümidederim ki, 
burada kasıtları yoktur, ümit ve temenni ede
rim ki. kasıtları yoktur. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Büyük yanlış
lıklar var Sayın Bakan... 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum 
müdahale etmeyin. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Zabıtlar meydanda muh
terem arkadaşım, konuşuyorsunuz; meselenin 
başlangıcında hep bunları ele aldınız, rakamları 
verdiniz ve bunları neşrettirdiniz de; halk du
yuyor bunlan, bu budur diyor, sonunda iki ke
limeyle, bütün meselenin sonunda başka bir yo
la gidiyorsunuz. Bu da bunu empozenin bir tak-
diğidir, öyle değil mi?.. 

Halbuki ekici tütününü yalnız tüccara satmı
yor, Tekele de satıyor. Tekele sattığı tütünün 
vasatisi daha yüksektir, 1964 senesinde. Tüccara 
sattığının vasatisi düşüktür. O zaman köylünün 
kazancını, ekicinin kazancını az olarak göster
mek yoluna gidiyor sayın arkadaşım. Halbuki 
bu tamamen aksinedir, Tekele ve tüccara satı
lan tütünün üzerinden ekicinin kazancını hesa-
betmek icabeder. 

LEBİT YURTOĞLU (İzmir) — Size göre 
1964 senesinin rakamı ne?„ 
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TEKİN (Devamla) — Rakamların hepsi meydan
da Sayın Lebit Yurtoğlu, he3apları tetkik eder
sinin. 

LEBİT YURTOĞLU (İzmir) — Sise göre ne
dir? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Dinleyiniz, ben çıkarmı-
şımdır; üç bin küsur çıkar. Ben yalnız rakam
lara girmek istemiyorum, çok uzun sürer. 

Muhterem arkadanım yine önergesinin bir 
yerinde: «Zümreler arasındaki dengeyi gerçek
leştirme; bize göre sosyal adalet artan gelir ve 
yükselen refahtan herkesin kaabiliyetli ve gör
düğü hizmet oranında âdil bir pay almasıdır.» 
diyor. 

Muhterem arkadaşını, tütün ekicilerinin eme
ğinin değerlendirilmesini ve tütün ekiciliyle tü- I 
tün tüccarı arasında sosyal bir adaletin tahak
kuk etmesini biz de gönülden istemekteyiz ve 
fiyat politikamız da buna istinadeder. Siz bü
tün hesaplarınıza göre, hiçbir şey kazanmıyor 
diye gösteriyorsunuz, fakat her gün artan bir 
tütün istihsali vardır; her gün artan, her sene 
artan bir tütün istihsali vardır, fakat tütün fi
yatların?. tesbit ederken, bilhassa tekel bakımın- I 
dan ihracat fiyatlarını da nazarı itibara almak 
lâzımdır. 

Sayn arkadaşımız tütün stokunun veya tü
tün istihsalinin artmasından, fazlalığından şikâ
yet etmek, millî menfaatlere aykırıdır diye söz 
ettiler. Muhterem arkadaşımız, satamadığımız | 
vo bugün imalât sanayiinde kullandığım? z tütün I 
mahduttur, nihayet 43 milyon kilodur, ihraç ra
kamları da meydandadır. Bundan fazlasını sa
tamadığımız takdirde, bunun stok olarak kal
masa ve Devlete ağır bir yük değil midir? Ne
den tütün istihsalinin artmasını millî menfaat
lere aylım görüyoruz. Bir broşürden okudukla
rı ve İG milyon dolar sadfiylc Amerika'da tü
yül" bir propaganda yapılacağını vo Türkiye'nin 
dağma - tasma tütün ekilse yine de bunun iîı^a-
codilebileccğini söylüyorlar. Muhterem arkada-
şım, bıı hayaldi.-, gerçekle alâkası yoktur. Bu
gün 16 milyon dolar sarf etsek ve yarın onun 
karşılığım alamazsak yine başka türlü bir tak
rirle her halde Hükümeti sigava çekmeniz ica-
bedecektir. Öyle 16 milyen dolarla Türkiye'nin 
taşına - toprağına tütün ekebilmeyi ve onu sat- | 

— 4: 
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I mayı düşünmek hayal olur. Bu bir alışkanlık işi
dir. Avrupa vo Amerika Virigiuya tütününe alış
mıştır. Nihayet bir nispet dâhilinde sizin tütünü
nüzü alıp karıştırıyorlar, bu nisbetin fevkine 
çıkmak kolay bir iş değildir. 

Arkadaşım, ekicinin yevmiyesinin 60 kuruşa 
geldiğini söylüyorlar. 

Mtıhîercm arkadaşlarım, bizde tütün aile zi-
raatidir. Aile ziraatindc tütün, ayrıca bir istih
dam politikasıdır. Aile bütün ferdiyle burada 
çalışır vo kendisine bir iş bulur, kendisine iş te
min etmiş olur. Burada her gün 20 saat çalıştı 
demek; ten do kabul ediyorum ki, tütün ekici
si hakikaten fevkalâde, fazla çalışır, uzun ça
lışır vo seneleri 14 aydır, hakikaten 14 aydır, 
1A-. vay alın teri döker, ama her gün 20 saat ça
lışıyor demek de çok mübalâğalı olur. 

Tekelle tüccar piyasaya girdikten sonra, 
birkaç gün piyasa devam ediyor, ondan sonra 
Tekel piyasadan çekiliyor ve ekici kendi basma 
tunlarla başbaşa kalıyor ve tütününü satamıyor, 
diyorlar. 

Muhterem arkadaşım, biz iktidara geldiğimiz 
günden beri tütün piyasasnrn sonuna kadar 
desteklemeye devam ediyoruz, en son gününe 
kadar. Bunu sözle söylemiyoruz, bunu fiilen de 
yapıyoruz. Ama Tekel bir kaç gün sonra piya-

I sadrn çekiliyor demek insafsızlık olur. 
Mnhtorem arkadaşlarım bu işi samimiyetle 

elo almak mı istiyoruz, yoksa propaganda mı 
yapmak istiyoruz? Geçen sene sayın arkadaşım 
zannedersen Manisa'da idiler. Ben de ismir'de 
idim. O zaman Ego Tütün Piyasasını açmıştım. 
Ekioinfn bâzı şikâyetlerini bana duyurabilirler
di, fakat sayın arkadaşım, ben izmir'deyken du
yurmada lar. Buna karşTbk birkaç sayın millet
vekili arka :1 aşım bana geldiler, dertlerini söyle
diler, ten mümkün mertebe bu dertlere çâre bul
maya çalıştım, fakat arkadaşlarımız Başbakana 
telgraf çekiyorlar, telgrafı TRT ye veriyorlar, 
radyoda okutuyorlar. 

Şimd'. muhterem, arkadaşlarım, niyetimiz 
üzihn mü yemek, bekçi mi dövmek? 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — ikisini de bir
den. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Evet, var mı sizde öyle 

I usul? 
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BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyin efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 

TSKİN (Devamla) — Eğer ekicinin o gün iğin, 
o piyana müddetinee bâzı dertlerine çare bula-
caksak hemen yerinde halletmek lâzım. Eğer 
mümkünıe, imkânları vardır, fakat arkadaşla
rım aksi yolda, tabiî propaganda lâzım, telgrafı 
çekip TRT ye veriyorlar. Ümidederim İd, aynı 
gaye burada mevcut değildir. 

Arkadaşın'1, müstahsildim gelon şikâyet mek
tuplarını'okudular, muhterem milletvekilleri ar-
Icadaşlarım da sabırla dinlediler. 

Muhterem, arkadaşlarım, gelebilir, bunlar
dan bir lasmı haklı da olabilir. Biz, eğer beyle 
şikâyetler varsa, bunlara çare bulmaya çalışaca-

Ayrıca birtaîam makbuzlar okudular. Muh
terem. arkadaşlarım, falan şahıs 3 000 kilo yahut 
4 000 kilo tütün teslim etmiş, yalnız 13 lira al
mış, diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu makbuzlardan 
kooperatiflere ve bankalara borçlar ödenir. Bu 
borçlar düşüldükten sonraki rakamdır bu. Ama 
bu rakamları yarm radyodan ve gazeteden du
yan vatandaş ne diyecektir: «Görüyorsunuz ya 
tüccar, - kendilerinin tâbiri ile - nasıl sömürü-
yor?» Neden bunları burada aç-.kça söylemiyo
ruz? Ben bir çiftçi olarak, yarm pamuk tarım 
satış kooperatifine pamuğumu satıp, bedelini 
alacağım zaman oradan ald-ğım gübre kredilini, 
oradan aldığım tohumluk rkodisini düşerler, on
dan sonra bana makbuz verirler muhterem arka
daşlarım. Bunu da bu kürsüden o şekilde söyle
ne! : lâzımdır. 

. Muhterem arkadaşlarım, her meslekte o mes
leki suiistimal edenler vardır. Politikacısı da 
vardır, avukatı da vardır, doktoru da vardır, 
matbuat?, da vardır, tüccarı da vardır. Ama bu 
demek değildir İd, tüccarın hepsi sömürücü dür, 
ahlâksızdır. Böyle bir iddianın içine girmek yan
lış olur ve insafsızlık olur. Biz politikacı ola
ra!»:, tüccarlardan daha fazla bâzı hususları ve 
çok ehemmiyetli olan hususları suiistimal etmi
yor muyuz? Bunu bütün politikacılara nal etmeli 
insafsızlık olmas mı? Neden bunda da bunun 
hepsim bütün tüccarlara mal ediyoruz? Tüccarrn 
içinde bu vardır; kaptı -ka^tı tüccar de iliğiniz, -
arkadaşım karaborsacı dedi, ten eyle bir tâbir 
duymadım - kaptıkaçtı, yapıyorlar. Ama bugün

kü mevzuata göre Tekel yönünden buna tedbir 
bulmaya imkân yok. Gelen kanun tasarılarını su
ratla kanunlaştıralım, bunlara da bir çare bula
lım. 

Arkadaşım, Sanver Şirketi ile tüccar ve eki-
d kredileri üzerinde durdular. 

Muhterem arkadaşlarım, bu münferit bir hâ
disedir. Sanver Şirketi hâdisesi hakikaten doğ
rudur ve üzücüdür, birçok ekici vatandaş mağ
dur olmuştur, zamanında hakkını alamamıştır. 
Bu hususta Hükümet elinden gelen gayreti gös
termiştir. Biz Tekel olarak, mevuzat içerisinde 
mümkün olanı yapmaya çalıştık. Adam ölmüş, 
çocukları birtaîam yollara gitmişler, borçlanmış
la:, ödiyememişler. Bunun hukukan yollan 
arandı. Bu münferit hâdisenin bütün tüccara 
mal edilmesi, yahut da bütün ekici mağdur edil
miş gibi gösterilmesi doğru olmaz kanaatinde
yim. 

Sayın Kâmran Evliyaoğlu arkadaşım, biz bu 
düzeni değiştirelim derken, bunun karşısına 
çıkan A. P. liler bu açıklamayı dinledikten son
ra her haldo bizimle beraber olacaklardır, diyor
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu düzeni değiştire
ceklerde, bu husus kendilerinin bileceği iş, de-
ğiştirebilirlersc değiştirirler. Yalnız şunu söyle
me!: isterim; bu sömürücü düzen diyorsunuz. Bu 
sömürücü düzenin kurucusu kimdir? Atatürk'-
çüyüs, diyorsunuz, bu Atatürk devrinden beri 
dovaT. eder. bir düren... 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Hoppala... 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 

T3KİH (Devamla) — Hoppala, hoppala... Ta
biî hoplayacaksm, tabiî hoplayacaksm... 

Evet, bu düzen Sayın Genel Başkanınız ismet 
inönü zamanında da devam eden bir düzendi, sö-
mürücüy.iü. 

Muhterem arkadaşım; orta metkep üçe ka
dar ben tütün tarlalarında çalıştım, dediler. Ben 
uzatmak istemiyorum, ben kendi şahsımdan mi
saller vermem; o yüzde 10 hisseler alınırken hi
kâye etsem arabalarla ne çektiğimizi, ne yaptı
ğımızı... Bu o düzen işte, ismet Paşa zamanında 
da devam eden düzen. Yani bir fikir istihalesi
nin işinde misiniz, yoksa ille de bu düzeni başka 
türlü mü değiştirmek istiyorsunuz? Sayın Mus
tafa Ok arkadaşım bunu ifade etmediler, ama 
grup sözcüsü Sayın Evliyaoğlu arkadaşımız... 

— 431.— 
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L3BİT YURDOĞLU (izmir) — Beyefendi 
/ n aya-;a"îi3 yonidi.?, bizim kastımız yeni Anaya
sa dineni "İL\ Bu düzeni kurmak istiyoruz. 

GÜMBÜİI VB T3KEL BAKANI İBRAHİM 
TJKİIT (Do/a: 2İa) — Anayasaya göre değrdr... 

Grup S3Z3Ü3Ü Sayın Evîiyaoğlu; bunlan va
tan ilahla :r, anla';: yorıız, bunları öğrenen vatan
dasın gücüne bir gün Meclisin ve Hükümetlerin 
gûsü yotmiyeçektir, dediler. Ben bunu anlaya
madım, ne demek İ3liyorlar? 

Muhterem arkadaşlarım, bunu anlatmak 
haklımız lir, her milletvekilinin., her vatanda-
r n hakkıdır. Hükümet aleyhine de anlatırsınız 
bunları, iktidar aleyhine de anlatırsınız. Ama 
soçim günü g:lir sekmenin huzuruna çıkarız, 
rey vermezler, size rey verirler, siz iktidara ge
lirsiniz. Bundan tabii bir şey yoktur. Ama h'i-
iı lime ilerin de gücü yetmez derken yani bir 
halk ihtilâlini mi kasdecb'yorlar, ben anlıyama-
dım. O zaman aldan-yorlar, halkın aklıselimi, 
oğcr bunu kaydediyorlarsa, arkadaşımmkinden 
daha kuvvetlidir. Günkü bu mâna çıkıyor 
gibi. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Bu 
mâna çıkar mı hiç? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
T3KİN (Dovamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
ö.ıergesinin bir yorinde «12 Mart 1967 günkü 
Hürriyet Gazetesinden aldığımız bir haber», 
eliyor, «Tokel Bakanı İbrahim Tekin dün bizi 
aldattın diyen Samsunlu tütün ekicilerinin çem
berinden aıoak polis ekibi çağırmak suretiyle 
kurtulabilmişti,'.» Muhierem arkadaşlarım, bu 
gibi mühim meseleleri bu kadar basite irca et
memek lâzımdır, o saman mesele ehemmiyetini 
kayjcdor. ffcmdi kim bu meselenin ciddiyetin-
clen, şüphelenince tu önerge ile bunun ne alâ-
I33.'. vardı? Eğer sırf buna bağlıyorsanız bu 
mpsolo o kadar ciddi değil öyle ise, siz ciddi-
yoll-3 elo almıyordunuz. 

ilıinoi olarak, bu doğru değildir. O za-
nanld lîabor Ajanlının Müdürü Nevzat Beye 
toüöfon ettim, tokzibedeceğim, dedi, etmedi, be
lim do âdetim değil, mahkeme kanaliyle tek
zip yapmam. Günkü bu memlekette basın ahlâkı 
vardı:.1 Oiyd inanıyorum, ama etmiyorlar ne 
yapayın ben inanıyorum ama. Bunu Sayın 11-
yaa S^'dn do oradalardı, affedersiniz llyas 
Kilis Gaınsun Milletvekili. Mensubolduğum 

partiden arkadaşlarım da orada idiler, burada 
olanlar da şimdi vardır, böyle bir şey olmadı. 
Olsa ne olur yani? Bu kadar bu mesele basit 
midir, basite mi irca ediyorsunuz bunları? 

Muhterem arkadaşlarım, tütün meselesinde 
hakikaten millî bir politika takibetmenin biz 
de inancı içindeyiz, lâzımdır, şarttır. Tütün 
üzerinde fazla politika yapılmamasını, istismar 
edilmemesine biz de taraftarız. Tütün ekicisi
nin durumunu ciddiyetle ele alıp dururolarmı 
düzeltmeye biz de taraftarız. Getirdiğimiz 
kanun tasarıları vardır, biliyorsunuz. lİu tasa
rılar kanunlaştığı takdirde birçok dertlere çare 
bulmuş olabiliriz. Ümidederiz ki arkadaşlarımız 
bu mevzuda bize yardımcı olurlar. 

LEBİT YURDOĞLU (izmir) — Ekseriyet 
grupusunuz, tedbir alın, sizi destekliyelim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Dovamla) — Sayın Yurdoğlu söz at
mak benim hiç âdetim değildir, mebusluk dev
rimde de bunu hiç yapmadım. Siz de vekillik 
yaptınız, lütfen susarsanız daha iyi olur. Pek 
ciddiye almıyorum, yani ben ciddiye almıyo
rum. Siz söz attıkça benim için ciddî bir şahıs 
olmaktan çıkıyorsunuz. Çünkü benim âdetim 
değil. Ne var yani, oturmuşsunuz oraya, mü
temadiyen lâf atıyorsunuz? Benim âdetim de
ğil, geçen devre hiç kimseye söz atmadım, 
oturdum oraya, ciddî ciddî oturdum. Benim 
bil ligim milletvekili ciddî ciddî oturur. 

Muhterem arkadaşlarım, önergenin bâzı hu
suslarına Ticaret Bakanı arkadanım Ahmet 
Türka! cevap verecektir. Bir Meclis soruştur
ması açılıp açılmaması için komisyon kurulup 
kurulmaması kararı Yüksek Meclisinizin tak
dirine kalmıştır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Ahmet 
Türkel, buyurunuz efendim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, Manisa 
Milletvekili Mustafa Ok ve arkadaşlarının Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması hususundaki önergesi üzerine cevap
larımı arz edeceğim. 

Tütün konusu gibi Türk ekonomisinde 
önemli yeri olan bu lsadaj mü^iış bi? 
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kö^usün'ıûî IVCeclisimizce müzakeresine vesile 
omfesT ve bu konunun ele alınmasından biz 
memnunluk duyuyoruz. 

Hükümetimiz tütün konusu üzerinde Mec
lise getirdiği iki kanun tasarısı ile esasen bu 
husustaki hassasiyetini ifade etmiş bulunuyor. 
Şimdi: kaftunün önemini Meclis araştırmasını 
istiyen önerge ile muhalefetin de banimsemis 
olmasını görmekle bir yurt sorusunun çözülme-
sinde destek bulma sevincimizi ifade etmek is
terim. Şüphesiz bu ifade önergenin ve S3yın öner
ge sahibinin fikirlerinin yüzde yüz benimsen
mesi mânasına değildir. Sırasıyla arz edece
ği»! hususlarda mevzuu ele alırken arkadaşımı
zın görüşlerine karşı olan görüşümüzü ifade 
edeceğim ve meseleyi nasıl ele almamızın daha 
faydalı ve daha doğru olacağını tesbite çalışa
cağım. 

Bu konu üzerinde önerge sahibinin beş saa
te' yakın konuşmasını dinlerken, bu kadar 
öriemH ve şümullü bir mesele araştırma konusu 
edilirken, arkadaşımızın meseleyi tütün ekici
lerinin geliri,1 tütün ekicilerinin kredisi, tütün 
elâcisüinî satış problemleri, tütün ihracatçısı
nın çıkârV tütün ihracatçısının ödediği vergi, 
tütün ihracatçısının müstahsili istismarı, tütün 
ihracatçısınınkrediler etrafında tesbiti, mesele
yi^ bitim'"'düşündüğümüzden çok daha dar bir 
şekilde ele alması ve alıcı ile satıcı arasında 
bir nevi istismarcılık konusunun, hasım züm
reler yaratma havasının vaz'edilmesi şeklini 
beğenmedim. 

Şimdi arkadaşımızın bu konulariyle bizim 
kanâatimize göre tütün mevzuunun araştırma 
konusu edilmesindeki kapsamı iyi ele almadı
ğını ifade etmek istiyorum. Bu noktada Gü
ven' Paftisİ! sözcüsü Ssym Turan Şahin'in kıs
men İffete''ettiği gibi, millî tütün politikası tes-
biiı 'mânasına her partinin müşterek malı ha
linde, tütün ekici ve alıcısının birtakım dema
gojik' safsatının üzerinde istismarını önliye-
cek şekilde <Yüce Meclisin müşterek kararı ha
linde ̂ bif çözüm şekli meseleye rahatlık getire-
cekfe^alicindayız. 

Mtfseîeyö bu açıdan bakarak araştırma ko
nusunun bu açıdan tesbitinde foyda vardır, 
isabet' vardîr diye düşünüyoruz. O halde araş
tır^ 'konuşunu iyi tesbit etmenin meseleye yar-
dımclolacağına inanıyoruz. Beş saate yakın 
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konuşan ve hayli emek sarf etniş olduğu ince
lmelerini anlatırken arkaç!a^nuzm bu. mesele
deki vukufu ve ilgisi üzerinde de durdum. Bu-
nunla araştırıcının mesolej/e olan vukufu ve 
niteliği üzerinde görünümü arz etmek istiyo
rum. 

Arkadaşımız konulmasında bi'hassa baş
langıçta «Tütün bölgesinden, tütün içinden gel
dim» dediler. Sonra da yine konuşması sırasın
da daha ortalarda «Ben de yeni öğreniyorum, 
üzerine eğildiğim için öğreniyorum» buyurdu
lar. Konuştuğu süre içinde de temas ettiği mev
zularda meseleyi izah ve vardığı neticeler bakı
mından arkadaşımızın tam bir şekilde konunun 
henüz içine giremediğini ve biraz da yabancısı 
bulunduğunu tesbit ettim. Bundan birkaç örneği 
yeri gelince vereceğim. Bunları değerlendirirken 
ve bâzı hükümlere varırken yanlış kriterler se
çer, iyi değerlendiremezseniz doğru neticeye gi
demezsiniz. O zaman değiştirmek istediğiniz dü
zeni yanlış değiştirir ve bindiğiniz dalı kesebi
lirsiniz. 

Üçüncü olarak; araştırmacının metodu üze
rinde durdum, şunları tesbit ettim. Arkadaşı
mız yalnız Ege Bölgesinde bir inceleme yapmış. 
Şüphesiz emek vermiş, değerli bir çalışma yap
mış. Fakat, buradaki özel meselelere, istisnai sa
yılacak meselelere ağırlık vererek bundan aldı
ğı hükümleri umumileştirmiş. Sonra Türkiye'
nin diğer tütün bölgelerindekilerle de aynı ola
rak kabul etmiş. 

Arkadaşımızın meseleyi yalnız müstahsil acı
sından incelemiş olması da bu meselede bir usr.l 
hatası, olarak, metot halası olarak gö:stercce#i-
miz ikinci husus. Arkadaşımıs tüccarı pe^in hü
kümle mahkûm etmiş, meseleyi müstahsil vo 
tüccar açısından kıymetlendirirken Tekeli grj-
rek kendi ihtiyacı, gerek müdahale alımı içinde 
oynadığı fonksiyonu ile bir kenara itip onun 
buradaki fonksiyonunu kıymetlendirmemiş ve 
Tekeli sadece % 50 mubayaacı olarak ayırıp bir 
kenara atmış. Tabiî ki, bu metotla rıcseler'n 
muayyen neticeleri istihsal maka^dmdan, ele 
alınmasından öteye bizi götüreceği bir faydayı 
düşünmüyoruz. Bu usul Türk ekoromisindo 
önemli bir konunun birtakım ideolojik mücade
leleri içinde dejenere edilmesi neticesine varır. 

Bu sebeple eğer «Türkiye'de bir tütün mev
zuu vardır; bunu hep beraber kıymetlendirip 
iyi bir neticeye götürelim» denirse bu metodun 
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terk edilmesi lâzımdır. Arkadaşımız konuşması 
sırasında çok kazananın kazancı ile uğranmıyo
ruz; az kazananın niçin az kazandığını ortaya 
çıkarmayı ve mağduriyeti sebeplerini araş kırı
yoruz dediler. Meseleyi böyle getirip buna tüc
carın çok kârı, az vergi konusunu ekliyerck bir
takım çalışmalar içine sokuyor; ana dâvayı kü-
çük menfaat çatışmaları içinde boğmuş oluyor
sunuz. 

Şunu açıkça ifade etmc|k istiyorum; biz ne 
yalnız tüccarın müdafiiyiz, ne yalnız müstahsi
lin müdafiiyiz. Eğer bir tüccar müstahsilin ma
lını değerlendirme fonksiyonunu icra ederken 
birtakım ticari ahlâkın ve teamülün reddettiği 
oyunların içinde ise, bunun karşısındayız. Eğer 
bir müstahsil malını pazarlarken belli ölçülerin 
dışına çıkarsa bilerek veya bilmiyerek ticari te
amül ve nizamların dışında hareket ederse onu 
da savunma gücümüz olamaz. Bizim, düşünce
miz ; tüccarı ve müstahsili eşit ve ahenkli bir de
ğerlendirme düzeni içinde karşılıklı fayda esa
sında birleştirebilmektir. Bu dengede bir bozuk
luk varsa, ki Meclise getirilen bu konuda iki ka
nun tasarısı ile bu meseledeki birtakım pürüz
lerin, anormalliklerin mevcudiyetini kabul ede
rek düzenleyici hizmeti ortaya koyuyoruz ve ar
kadaşlarımızın buna yardımcı olmalarını istiyo
ruz. Bir defa müstahsilin teşkilâtlı ve güçlü ol
masını arzu ediyoruz. Evvelce kendilerinden ke
silmiş olan % 5 - % 2 gibi kesintilerin de değer
lendirilmesiyle yine müstahsil hizmetine muhas-
sas kılınmasını istiyen bir tasarıyı, tütün tarım 
satış kooperatifleri ve bölge birlikleri, Tütün 
Ekicileri Genel Birliği tasarısını Meclis günde
mine kadar getirmiş bulunuyoruz. 

İkinci olarak; tütün ekimini tanzim eden 
1933 senesinden kalma eski bir kanun yerine 
bugünün ihtiyaçlarına göre hazırlandığını kabul 
ettiğimiz yeni bir tütün ve tütün tekeli kanun 
tasarısını getiriyoruz. Bunlar halen Meclis gün
deminde ve Meclis komisyonlarındadır. Bu iki 
tasan incelendiğinde arkadaşımızın iddialarına 
cevap teşkil edecek çözüm şeklini bulacak mad
deleri tesbit etmemiz mümkündür. Misal olarak 
tütün borsaları ve tütün alım satımının borsa 
içinde cereyanını sağlıyan hükümleri arz edebi
lirim. Bunlar, arkadaşımızın üzerinde önemle 
durduğu ve kendisine yer yer hak da verdiğimiz 
ihtilaflı alım satım meselelerini de çözecek bir 

pazar düzenlemesi hükümleridir. Tasarının Mec
listeki müzakeresinde boşluk görülürse Yace He
yet bunları doldurabilir. 

Arkadaşımızın tütün konusu içinde bir de 
meseleyi daraltan özel bir hususu arz etmek isti
yorum. Arkadaşımız tütün mevzuunu 1961 ve 
1985 yılları mahsulleri içinde ele almaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; arkadaşımız bunu 
bilerek mi veya bilmiyerek mi getirdi, bunu bi
lemiyorum. Yalnız 1934 senesinin Türk tütün
cülüğünde bir özel yeri vardır. Bir defa 1961 se
nesi TLirkiye'do ve aynı tipte yani Şark tütünü 
1"!'ihıal cclcn bölgelerde bir istihsal rekoru yılı
dır. Türkiye'de 1961 de 101 407 000 kilo; 1932 
do OD 792 033 kilo; 1963 te 133 193 033 kilo; 
1931 te 193 633 033 kilo, 1965 te 132 374 033 ki
lo, 1933 ela 167 718 000 kilo, 1967 de tahminen 
170 milyon kilo. Bu durumda 1961 penesi 1961 
sonesi 1931 den 1937 ye kadar olan -1937 dâhil -
rakamları içinde bir rekor istihsal yılıdır. Ayn-
cr. şark tipi tütün yetiştiren Yunanistan, Bulga
ristan ve Yugoslavya için de bu husus varittir. 
1961 senesi, Türkiye dâhil, dört memleketin is
tihsal miktarı 1967 yılında 531 493 003 kilodur. 
Bu rakamla 1963 - 1965 - 1983 senelerine nisbet-
le % 20 fazladır. Bu sebeple bu mahsul senesi
nin fazla istihsalden doğan bir pazarlama mese
lesi vardır. Ayrıca 1931 senesi mavi küf mese
lesinin bu bölge tütünlerinde yarattığı krizden 
doğan ve 1982 mahsulü tütünlerin çok yüksek 
tutulan mubayaa fiyatları neticesi tüccar züm
resi üzerinde birtakım krizlere sebebolmuş 
alıcı nezdincle talebi kısan bâzı güçlükleri var
dır. Bu noktada meselenin 1985 yılma da sirayet 
eden arz talep dengesizliğini artıran yönü var
dır. Bugün, 1933 ile 1967 senesi içinde tütün ti
caretiyle meşgul kimseler arasında önemli fir
malar maalesef piyasada tasfiyeye uğramıştır. 
Bugün Ege'de bu tüccarların % 20 si tasfiye 
edilmiştir. Bugün Marmara'da tütün ticaretiyle 
uğraşanların % 83 i tasfiye edilmiştir. Karade-
nizde tütün ticaretiyle uğraşanların yine % 80 i 
tasfiye olmuştur. Böylece, satıcı ve müstahsil 
yönünden istihsal artma seyri içindeyken alıcı 
olarak Tefelin dışında yerli firmalar arasında 
önemli azalmalar olmuştur. Eğer, arkadaşımızın 
tahlil ve hükümlerinde yanılmalar olmasa, ser
mayenin kâra karşı olan cazibesi ile bu netice
nin arkadaşımızın söylediğinin tam aksi istika-
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mette olması gerekirdi. Şimdi, bizim savunduğu
muz husus alıcı ve satcı arasındaki denge ve 
ahengi sağlamaktır. Bunu karşılıklı menfaat 
noktasında nasıl iyi bir şekilde bağdaştırabili
riz? Hizmet bu noktada toplanıyor. 1962 mah
sulü ile tüccar büyük darbe yemiştir. Bu sarsın
tının devamı çıralında alıcı ve satıcı arasına bir 
de hissi mücadele vasıtalarını sokarsanız bunun 
ıstırabı bir gün müstahsılm basma çökebilir. Bu
nu böyle bir ortama getirmeden dengeyi ikur-
mak ve korumak hepimize düsen vazifedir. 

Arkadaşım*zm clüci hesap rmslaları üzerin-
den alım - satım muameleleri, deriştirme, ıskar
ta mevzuları, borcunu ödem'ven tüccar konula
rında haklı şikâyetleri olabilir. Yalnız, bunları 
umumi ve mutlak mânada değerlendirmemize 
imkân yoktur. Bir misal olarak burada söylenil
miş olan bir firmadan bahsetmek istivorum. Es
ki ve köklü bir Türk firması olmasına rağmen 
birtakım İkaza ve kaderin meydana getirdik 
üzüntülü durumunu hafifletebilmek icm biz de 
Sanver Firması için imkânımız ve gücümüz nis-
betinde yardımcı olmak istedik. Önemli bir 
üzüm ihracatçısı ve tütün ihracatçısı olan bu 
firmanın ayakta durma ve müstahsıla olan bor
cunu tasfiye edebilmek imkânını vermek için 
bâzı gayretlerimiz olmuştur. Ziraat Bankası. îs 
Bankam, ve Vakıflar Bankası ile müştereken 
meselenin halline çare aramak için çalışmalar 
yanılmıştır. Meselenin çözümü halen bu üç ban
kacın müştereken akacağı karara bağlıdır. Şün-
hosiz borçlunun bu üç bankayı temin etmesi de 
şarttır. 

Arkadaşımız konuşmalarında Bakanlığımı
zın rakamları ile bâzı hükümler izhar ettiler ve 
Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasın
daki rakam ayrılıkları sebebiyle tüccarın vergi 
kaarr-cılı/h hükmünü serd ettiler. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Bunu ben söy
lemedim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De
vamla) — Burada zabıtlarda var. Şimdi bu ko
nu üzerinde açıklamalar yaparak bâzı hususla
rın sayın önerge sahiplerince de bilinmesine 
yardım etmek istiyorum. 

Birinci husus, Bakanlığımızdan müstahsil 
maliyeti şudur, tüccar maliyeti şudur diye bir 
rakam verilmemiştir. Bövle bir maliyet hesabı 
konusu esasen bize verilen sualler içinde yer 

almamıştır. O halde maliyet konusc, arkadaşi-
mısın kendi hesaplarına ait bir mevzudur, bi
zimle alâkalı değildir. Biz kendilerine ilci liste 
vermişiz. Bunlardan birincisi, tütün ticareti ile 
iştigal ettiği bildirilen firmaların listesi; ikin
cisi do arkadaşımızın suallerine cevabolarak 
103i - 1965 yılı mahsulünden ihracedilen tütün 
miktarı ortalama ihraç fiyatı ve bunu ihraçeden 
yerli ve yabancı tütün ihracatçısı firmalarını 
gösterir listo. Yazımızda ilâve olarak muhtelif 
bölgelerde tüccar ortalama mubayaa fiyatını 
göstermişiz ve Ego için 1961 rakamı olarak 639 
kuruş ortalama fiyat vermişiz. Şimdi elimde bu 
Üstelerin bizdeki suretleri var. Arkadaşımızın 
bizim verdiğimiz bu rakamları işlemesi ve ekici 
maliyeti şu, cldci satış 'bedeli şu, ekici kârı şuf/ 
demesi ve buna karşılılk tüccarın maliyeti, tüc
carın kârı, tüccarın ödediği vergi diye bâzı hü
kümler çıkarması bizim cevabi yazımızla alaka
lı değil, arkadaşımızın kendi şahsi hesabiyle alâ
kalıdır. 

Şimdi burada arkadaşımızın bu konuyu işler
ken yaptığı birkaç hatayı da huzurunuzda ifade 
etmek istiyorum. 

Biz 1961 mahsulü ortalama fiyatı diye 12.60 
lira vermemişiz. Az evvel bizim bildirdiğimizi 
Sayın Tekel Bakanına da ifade ettiler. Bu ya
zının suretlerini lütfen çıkarsınlar, hatayı göre
ceklerdir. Ben şimdi ifade edeyim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Tutanak sayfa 
533... 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Ben Ticaret Bakanı olarak size 
verdiğim cevabi yazıda bu rakamı ifade etme
diğimi söylüyorum. Yazılar elinizdedir, buraya 
da çıkıp o yasılan okuyabilirsiniz. Ticaret Ba
kanlığı diyorsunuz, ben size verdiğim cevabi ya
zıyı söylüyorum. 

Arkadaşımıza 13 Temmuz 1967 tarihinde 
verdiğimiz yakıda şu hususları bildiriyoruz : 

Soru 1. Yerli vo yabancı olmak üzero Tür
kiye'de yaprak tütün alım ve ihraçeden fir
malar hangileridir? 

Bir liste veriyoruz, firmaların dökümünü 
gösteriyoruz. 

Soru 2. Bu firmalardan her birinin satın-
aldıkîan vo ib.rac^tf Ü'ileri tütün miktarı ortala
ma al'.ş ve ihraç fiyatları nedir, deniyor. Bu
na da Tütüncüler Federasyonundan aldığı
mız rakamları veriyoruz, üç sayfa olarak, liste 
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olarak veriyoruz; suretleri bende. 
Şimdi 1964 yılı mahsulünden ihracettikleri 

tütünlerin miktar ve ortalama fiyatlarını gös
terir cetveldir dediğimiz 1964 yılı rakamını 
yerli firmalar için ortalama vasati fiyat 11.61 
lira 24 santim olarak gösteriyoruz. Arkada
şım 12.60 lira Ticaret Bakanlığı cevabıdır de
niyor. Bizden cevap aldığınız halde, zabıt
lara intikal ediyor bu konuyu ele almıyorsu
nuz. 

Ege tütünü için 1964 ortalaması, şimdi arz 
ettiğim gibi, yerli firmalar için vasati 11.61 
lira; yabancı firmalar için vasati 10.25 lira ve 
ortalaması 11.17 liradır. Bu rakamla 12.60 ara
sında 150 ilâ 235 kuruş arasında değişen bü
yük fark vardır. Arkadaşımızın listenin üze
rindeki tarihi okumadan bir yanlışlık yapabile
ceği kanaatini izhar ediyorum. Bizim 19Cö mah
sulü içn verdiğimiz listede gösterilen ortala
ma fiyat 12 lira 54 kuruştur. Bu dahi 12 lira 
60 lnıruşun dışında bir ifadedir. 

Şimdi arkadaşımızın listeler üzorinde 
yaptığı bir başka hatayı arz edeceğim. Bi
zim verdiğimiz rakamlar Tütüncüler Federas
yonundan alman rakamlardır. Bu rakamlar 
Federasyonun tescil ve lisans yetkileri içe
risinde ele alınarak fiilî föraç değil, ancak 
ihraç lisansını ifade eder. Fiilî ihracolma-
dıkça vergi hesaplarında, arkadaşımızın da 
ifade ettiği gibi, aykırılık diye kabul edi
len ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığım ara-
omdaki rakamlarda a.ykırıl>: olacaktır. Çün
kü fiilî ihraç halinde bedeli ödenen kısım fa
tura edilecek bu hesap kapanacak, ama ih
raç lisansı alınmış, fakat fiilî ihraç yapılma
mış kısım tüccarın zimmetinde muhafaza edi
lecek, hesap a?ık kalacaktır. Bu özel bir ko
nudur. Arkadaşımızın yetkisi, niteliği mevzuun
da bu konuya yabancı kaldığına bir misal 
olur. Tüccar lisansı alır, fakat tütün bedeli 
ödenmedikçe mal depodan kalkmaz, hesap ka
panmam, yıl sonunda bu durum izale odilmezse 
tütün defter kayıtlarında satılmamış görülür, 
meselenin özelliği buradadır. 

Arkadaşımızın yanıldığı üçüncü noktayı ar? 
etmek istiyorum. 

Arkadaşımızın yazılı isteği ile kendisin?" 
verdiğimiz ihraç ve ortalama fiyat ve firma
ları bildirir liste hiçbir zaman tüccar ve fir-

{ ma elindeki tütüniorin tam tasfiyesi mâna
sına yani tüccar elinde tütün kalmamıştır 
mânasına gelmez. Bazan tüccar elindeki tü
tünlerin satışında büyük kısım A. grand, 
Amerikan grand yani pahalı olan tütün olur. 
Bu takdirde bizim verdiğimiz satışların orta
lama fiyatı yükselir, Bazan bunun aksi olur. 
Yani satışın büyük kısmı ucuz cinsteki kapa 
nevinden tütünler ohır. Bu takdirde ortalama 
ihraç fiyatı düşük olacfjktır ve vasati fiyat 
değişik olacaktır. BT;. sebeple arkadaşımızın 
verdiği neticeler böyle yanlış bir kriter üze
rine dayanırsa hüküm hatalı olacaktır. 

Şimdi, konumuz içinde olarak yalnız yar
dım ve tenvir maksaiMs özel olarak yaptır
dığımız bir hesabı da Yüce Meclise arz et
mek istiyorum. 

Resmî kayıtlara ;?öre 1964 mahsûlü tütün-
lorden tüccarın mubayaa ettiği miktar 
90 394 000 kilo değil, 84 870 003 kilodur. 
Aradaki fark merkezi dışarıda bulunan yabancı 
şirketlerin mubayaalarıdır. Bu tütünler ma
liyet fiyatı üzerinden ihracedilciğinden ihracat
çılarla bir ilgisi bulunmamak ger ) ir. 

Bunun dışında prefinansman yolu ile ihra
catçımıza cüzi bir komisyon, yüzde beş civarın
da bir komisyon vermek suretiyle yabancı şir
ketlerin yaptıkları mubayaaları da 85 009 ton 
tütünden tenzil etmek icabeder. Bu yolda satı
lan tütünlerin miktarı sarih olarak bilinmemek
le beraber 1961 -1962 mevsimi için yapılmış araş
tırmalarda tütün ihracatımızın yüade 8,17 sini 
merkezi dışarıda bulunan yabancı firmaların, 
yüzde 12,53 ünü prefinansm.an yolu ile ve yüz
de 79,30 iinun da ihracatçılarımız tarafından 
yapıldığı tesbit edilmiştir. Prefinansman yolu 
ile yapılan ihracatın yıldan yıla artmış olduğu 
düşünülürse, ihracatçımızın 1964 mahnulü tü
tünden mubayaa ettiği miktarın 90 394 OOO kilo 
tütün içinde e:ı çok yüzde 70 ine tekabül ettiği
mi ve bu rakamın da 63 275 830 kiloya tekabül 
-ittiğini ifade etmek isterim. 

Soru sahibi arkadaşımızın hesaplarına esas 
olarak aldığı 676 kuruşluk ortalama mubayaa 
fiyatını aynen kabul etmekle beraber işletme 
masraflarının 361 kuruş değil, bir ihtisas organı 
olan Türkiye Tütüncüler Federasyonunun bul
duğu 284,5 kuruş rakamını daha küçük olma-
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sına rağmen bunu esas alırsak ihracatçı kârının 
şöylece hesaplanması doğrudur: 

İhracatçılarımız 63 275 800 kilo tütün al
mışlar ve buna 427 744 403 lira ödemişlerdir. 
İşletme masrafları olarak 180 019 651 lira öde
mişlerdir. Yekûn olarak 607 764 059 lira öden
miştir. Böylece bir kilo tütünün ihracatçıya 
maliyeti 9 lira 61 kuruştur. Diğer taraftan mu
bayaa edilen 100 kilo tütünden, işlendiği tak 
tirde 69 kilo A grad, 10 kilo B grad, 4 kilo kapa, 
2 kilo dubl kapa, 4 kilo kırık olmak üzere 89 ki
lo kabili ihraç tütün elde ediliyor ve 11 kilo fire 
kalıyor. Tüccarın mubayaa ettiği 63 275 800 ki
lo tütünden 43 660 302 kilo A grad, 6 327 580 
kilo B grad, 2 531 032 kilo kapa, 1 265 516 ki
lo dubl kapa ve 2 531 032 kilo da kırık elde 
ediliyor. Bu suretle cem'an 56 315 462 kilo 
kabili ihraç tütün elde edildiği kabul edilmeli
dir. 1964 mahsulü tütünün münhasıra ihracat
çımız tarafından yapılan dış satışlarından elde 
edilebilen ortalama ihraç fiyatları şu şekilde ta
hakkuk etmiştir: A grad 1 dolar 40 sent; yani 
12,60 lira. B grad kilosu 1 dolar 15 sent, yani 
10,35 lira. Kapa kilosu 60 sent, yani 5,40 lira 
Dubl kapa kilom 39 sent, yani 2,70 lira. Kırık 
kilosu 16 sent, yani 1,44 lira. 

Evvelce arz ettiğim tütün nevilerine göre 
kabili ihraç milrtarlar ile bu fiyatlar çarpıldığı 
takdirle ihracatçının eline geçen para cem'an 
636 339 365 liradır. Bu para mubayaa edilen 
63 275 800 kilo tütünden elde edildiğine göre 
işlenmiş beher kilo tütünün ortalama ihraç fi
yatı 10,08 liradır. Bu duruma göre 1964 
mahsulü tütünden ihracatçıların elde ettiğ' 
safi kâr, soru sahibinin iddiası veçhile 
223 kuruş değil, kilo başına 45 kuruştur. Bu
nunla arkadaşımı mutlak haksız çıkarmak iddia
sında değilim. Konuyu başka alternatifleriyle 
huzurunuzda daha da derinleştirince, arkada
şımızın inceleme metodu ile neticeyi değişik 
şekilde elde etmesinin mümkün olduğunu gös
termiş oluyorum. 

Tütün konusundaki gömüşümüzün son kıs
mında, Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plân hedef
lerine ve tütüne dair temel görüşleri ifadede 
fayda görüyorum. Tütün istihsalinde plân he
defleri Birinci Beş Yıllık ve İkinci Beş Yıllıkta. 
1963 yılmda istihsal 135 009 ton, 1967 de 150 000 
ton, 1972 de 100 000 tondur, ikinci Beş Yıllık 

Plân devresinde fiyat istikrarının korunacağı 
ve üreticilerin gerçek gelirlerindeki kararsızlık
ların önleneceği derpiş olunmuştur. Ayrıca tü
tün alımlarında kaliteye ilk plânda yer verile
ceği, lüzumsuz teşvik tedbirleriyle üretimin art
masından, stok birikmesinden, sarara yol aça
cak fiyatlandınlmalardan kaçınılacağı prensibi 
kabul edilmiştir. 

Bu prensiplerin yanında, yıllık istihsal ve 
pazarlamalarda plân hedeflerinin üstünde ve 
altında dalgalanmalar hepimizin bildiği husus
tur. Bugün memleketimizde önemli miktarda 
tütün stoku vardır. Dış pazarda harcama gü
cümüz, içerde istihlâk miktarımız sonucu, ar
tan bir bakiyenin stoka eklenme durumu var
dır. 1966 mahsulü dâhil stokumuzun bugünkü 
durumu 161 000 tondur. 1967 yılı mahsulün
den ihracat ve iç istihlâk dışında kalacak ba
kiyenin de buna eklendiği takdirde, arkadaşı
mızın burada serd ettiği şekilde, tütün stokla
rının kolay harcanması mümkün olmadığını 
düşünmemiz gerekir. 

Bu problemin çözümü zannedildiği kadar 
kolay değildir, istihsal artarken, kalite art
ması aynı nisbette değildi. Taban ve sulak top
raklardaki tütün ekiminin, daha iyi tütün çı
karan topraklara kaydırılması meselesi vardır. 
Tütünü, bir aile ziraati olarak düzenlemekte bir
çok faydalar vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, tütünü yalnız kre
di ve fiyat açısından ele alıp meseleyi böyle 
vaz'ettiğimiz zaman, ben üniversiteyi yeni bi
tirdiğim yıllarda bir ilçe kaymakamının tütün 
ektiğini hatırlıyorum. O halde, bu kadar has
sas ve titizlik istiyen, yetiştiricisi hayli ihti
sas kesbetmiş olması gereken tütün konusun
da, bu konuyu ticaret mevzuu haline getirerek 
yapılmış olan istihsallerin Türk tütününün ka
litesine zararlı sonuçlar verdiğini burada tek
rarlamakta fayda görüyorum. 

Arkadaşımız Ortak Pazar kontenjanlarına 
temas ettiler. Burada kısaca bilgi vermek is
tiyorum. Ortak Pazar Anlaşmamızın yürür
lük süresi 1 Aralık 1964 tür ve 1964 yılma ait 
devrede, bir aylık devrede bize verilmiş ojan 
kontenjan 5 735 000 kilodur. Bunlar : Belçika 
ve Lüksenburg için 795 ton, Batı Almanya H n 
2 000 450 kilo, Fransa için 1 000 630 kilo, 
italya için 500 000 ve Hollanda için 310 000 
kilodur. 

—437 
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IOGJ yılı kontenjanları, 1961 ün 5 735 000 
kilosuna kargılık 12 500 000 kiloya, 1966 kon
tenjanı 13 G15 000 kiloya, 1967 kontenjanı 
17 CIJ 000 kiloya yükseltilmiş, bulunmaktadır. 
Bunlar, bu kontenjanların yüzde yüz realize 
edilebileceği mânasını tazammun etmez. Bu, 
bir ihraç imkanını hazırlıyan indirim teklif
leridir. Biliyorsunuz, italya vo Fransa'da tü
tün monopol halindedir. Bu sebeple, meselenin 
roalizasyenunda müeyyide işliyemiyocoğine gö
re, ekonomik kurallar içinde meşaleyi değer
lendirmek doğru bir hareket olur. 

Arkadaşlarımızın müstahsil vo tücear açı
sından temas ettikleri kredi dengesizliği, tü
tün mahmulünün müstahsil elinde değerlendi
rilmesi istikametinde, tüccara açılımı krediyi 
bir haksızlık unsuru olarak değil, tüccara al
ma şansını tanımak suretiyle müstahsili daha 
çok alıcı zümrcsiylc kar31 karşıya getirmek 
suretiyle bir satma şansına kavuşma imkânı 
demektir. Müstahsilin tüccara nazaran almış 
olduğu daha eksik krediyi arkadaşımızın 
değerlendirdiği gelülde değil, meseleye biraz 
da bu alanda teşvik unsuru olarak krediyi 
kullanmanın gerektiği hususunda arkadaşımı
zın düşünmesinde fayda görüyorum. 

Çimdi muhterem arkadaşlarım, tütün konu
sunu arkadaşımızın ele aldığı şekilde inceler
sek konu, çok küçük menfaat çatışmaları için
de öneminden çok şey kaybedecektir. Şunu ne
tice olarak ifade etmek istiyorum; tütün ko
nusunun bu kadar dar açıdan çıkarılmasını, 
Hükümetçe getirilen kanun tasarılarını Yüce 
Meclisin biran evvel kanunlaşmasına yardımcı 
olmalını tütün davasına büyük hizmet olarak 
vasıflandırıyorum, kıymetlendiriyorum. Ay
rıca, tütün movzuunun, politik istismarın öte
sinde müşterek millî bir tütün politikası içinde 
tesbitinde fayda görüyorum. 

Bütün bu ifadelerimle, arkadaşımın yer 
yer iddialarını cevaplandırmış bulunuyorum. 

Konunun, hangi neticeye bağlanırsa bağ
lansın, bizim için muhterem olduğuna inanıyo
rum. Takdir Yine Meelisindir. 

Saygılar sunarım. (A.P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Şimdi söz alan sayın milletve
killerinin sırasına göre, son sözün Sayın Ha
san Tahsin Uzun'da olması gerekirken, Hasan 

Tahsin Uzun «Söz sıramı ve hakkımı Sayın 
Mustafa Olı'a veriyorum» diyor. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Bir sataşma 
vardır. Onu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sırası 
geldiği zaman önergenizi arz edeceğim. 

Son sJz Sayın Mustafa Ok'undur. Buyurun 
Sayın Ok. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Ki
fayet takriri oya konuldu mu? 

BAŞKAN — Sonra efendim. Kifayet oya 
konulmuş olsa arkadaşınız görüşemez. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — «Son 
8Ö2 milletvekilinin» dediğimize göre görüşebi
lir. 

BAŞKAN — Tam alisine, evvelâ son söz ola
rak milletvekili arkadaş konuşuyor, sonra kifa
yet oylanıyor. Kifayot reddedilirse müzakereye 
clOva.n ediliyor, kii'.ıyut kabul edilirse son ola
rak bir miiletvek li arkadaşımızın konuşmasiyle 
müzakere bitmiş oluyor. 

riJÖTAFA OK (Manisa) — Efendim, ko
nuşmalarımda bir çok hususların yanlış anlaşıl
dığını, rakamların yanlış değerlendirildiğini 
gördüm, Sayın Tekel Bakanının aklına gelen, 
benim de aklıma geliyor. Eğer bu tesadüfen 
yapılmamış ise, bir kasit aramak gerekir. Fa
kat bir kalıtla yapıldığı kanısında değilim. Me
selenin anlaşılmadığını görmüş bulunuyorum. 

Şimdi, Sayın Tekel Bakanının konuşmasın
dan başlamak üzere bâzı hususlara değinece
ğim. 

Sayın Tekel Bakanı dediler ki; «Mustafa Ok, 
yalnız ihracatçıya satılan tütünlerden, tütün 
ekicinin eline geçen kârdan bahsettiler. Hal
buki tekel de tütün almaktadır, onun kârını 
konuşmadılar» Gayet açık olarak beyan etmiş
tim; 1934 mahsulünün 93 000 030 u Tekel, 
90 030 000 u da tüccar tarafından alınmış ve 
454 0JO tütün oklcinin elinden satmalınmıştır 
bu. O halde hesabı sadeleştirmek için, G0 030 000 
unu tüecar, 93 000 000 unu Tekel aldığına gö
re, 454 C0J ailenin yarısı 237 000 aile tütününü 
tüccara, diğer yarısı 227 000 aile do tütününü 
Tekele satmış görünüyor. - hesabı sadeleştir
mek için - Çünkü, tütün koçanla satılır arka
daşlarım. Tütünün bir yansı tüccara, diğer bir 
yarısı Tekele satılmaz, koçanla birlikte verilir, 
koçanı satınakr, tüccar voya Tekel. Ondan son-
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ra muamelesini Tekelde yürütür ve tütünleri 
alır gider. O halde 22/ 000 aile tütününü ihra
catçıya satmış; ir, bundan elde ettiği kâr üze
rinde durulmuştur, bundan elde ettiği toplam 
para üzerinde durulmuştur. 2331 lira böylece 
bulunmuştur, 223 lira kâr böylece bulunmuş
tur, 60 kuruş yevmiye böylece bulunmuştur. 
Biraz sonra o lafımla:a geleceğim. O halde, gö
rülüyor ki, Tekelin sanııaldığı tütünler için 
sarf ettiği paradan da 227 000 diğer aile fayda
lanmış :ır. Ve hattâ burada beyan ettim: Eğer 
tüccarın satmaldığı tülünü Tekel catınalmış 
olsaydı oldclnin elinden, 131 milyen Irüsur lira 
ekiciye daha fazla ödemiş olacaktı. Cundan do
layı, biraz sonra Sayın Ticaret Bak ininin ra-
kamlam:a çok müracaat edeceğiz. Onun için 
müsaade ederseniz şu cildin adını vereyim 
«Devre II. Toplantı I. Millet Meclisi Tutanak 
Dergisi, Cilt II. Birleşim 28 - 45» Soruya veri
len cevap ta; «1934 yılı mahsulü ekici tütün
leri satış piyasalarından Tekel ve tüccar tara
fından yapılan mubayaalar bölgeler itibariyle, 
aşağıdadır...» demiş. Tekel toplamı dört bölge
nin 03 482 C00 kilo, tüccar 90 £91 000 kilo. 
Çimdi. Sayın Ticaret Bakanının konuşmalarına 
geçtiğimde ayrıca bu şeyden yararlanacağız. 
Binaenaleyh bir yarısını Tekel, bir yarısını ih
racatçı almış. O halde 227 000 tütün ekici aile
nin ihracaçıdan aldığı, eline geçen para hesap
lanmış, bu rakamlar verilmiştir. Esaıen konuş
malarımızda bir hataya düşülmemesi için bu 
-nokta üzerinde, gayet iyi hatırlıyorum, iki vo-
ya üç kere durdum. O halde Sayın bakan yan
lış anlamışlar, bu yanlışlarını düzeltirim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, tütün ekicisi
nin yevmiye.:! 66 kuruşa geliyor dedik. Hiç mü
balâğa değil. Ben rakamları verdikten sonra bu 
rakamla geçinilir mi, şöyle olur mu, böyle olur 
mu? Gene söylemiyorum burada, ama bir yev
miye G3 kuruşa gelirse, böyle bir rakema varı
lırsa bunun arkasından artık bunu istismar 
edebiyatı gelir. Ben bunu yapmadım. Israrla 
yapmadım. Dikkatle sakındım. 6G kuruşa geli
yor dedim ve birtakım. Asla bunun üzerinde 
edebiyat?, yürütmedim. Yürütemedim, hakkım 
yok dedim. Tütün ekicinin samimî olan (Istı
rabım dile getirirken bunu partim irin dema
goji yaparak istismar edersem doğrudan doğ
ruya tütün ekicinin hakkını zedelemiş olu-
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rnm, bilhassa dikkatle sakındım. Yine sakını
yorum, yine hiçbir şey söyliyemiyeceğim. Ama 
diyorum ki 2 691 lira geliyor. Buna S y.n Sli-
byman Çağlar da temas ettiler. Dediler k", bu
rada ekiciye ka<şa mal olduğunu araştırırsak 
hatırımda kaldığına göre, 163 kuruşa mal et:i-
ler. Arkadaşlarım, simdi buradan, «aiTc zirac.ti» 
dediler Sayın Tekel Bakanı da, orrya intikal 
edeceğim. 1G0 kuruşa tütünü mal etmek katiy-
ye:ı mümkün değildir. Bu nokta önemlidir. Mü
saade buyurun kaça mal oluyer evvelâ bunu 
çıkaralım, sonra tütün ekicinin no kazandığını 
anlarız. 160 kuruşa mal oluyor dersek tülün 
ekicinin daha çok kazandığı neticesine varabi
liriz. Ama acaba 163 kuruşa mı mal ediyor? 

Değerli arkadaşlarım, fide 75 lira dedik, 
her dönüm işiı. Üç kapanca, her kapanca 25 
lira, üş ile çarpıldığında 75 lira, Bunu muh
temelen kendisi eker, kendisi fideyi toplar ve 
onu tarlasında kullanır tarzında düşünüyorlar. 
Arkadaşlarım artık fide de ziraatte bir ihtisas 
konura olmuştur. Muayyen yerlerde, muayyen 
topraklarda ve muayyen kişiler tarafından eki
lir fide ve daha çok diğer zürra bunu sıtmahr. 
Bu fideyi dönüm başına 75 liradan dr ha aşağı 
hio kimse mal edemez. Zlirranm söylediği şu
dur: «Bakanın verdiği kred'yi biz ancak fi
dan parasına yetiştirebiliyoruz.» Bakınız, tek
rar ediyorum zürranın söylediği söz şudur: 
«Kooperatiften ve bankadan ald-ğımız para 
ancak fidan masrafımızı karşüamaktaelır.» Tar
la icrası 153 lira, Sayın Çağlar bunu kabul et
tiler, ama dediler ki., tarla kendisinindir. 

Değerli arkadaşlarım, böyle olurca 160 ku
ruşa değil belki daha ücüza da mal ederiz. Ama 
ben eliyorum k i tarla kendisininse bu tarlayı 
işlemese do tüccara verse dönümünde 150 lira 
alacak mı, almıyacak mı? Mesele basit,, arka
daşlarım. O halde dönümünden Hcmcso bir 
başka yere verse, kazanacağı 150 lirayı masraf 
telâkki etmek lâzım. Doğru olan budur. 

Dediler ki, sürme elli lira. E, kendisi sürü
yor, hayvanlariyle sürüyor. Yine gayet basit 
bir hesap, hayvaniyle beraber kendi tarlasını 
sürmese do hayvaniyle beraber icara gitse, bir 
başkasına yevmiye olarak hoyvan-'yle, çiftçiyle, 
kendisi oabşsa yevmiye alamayacak mı arka
daşlar? O halde alacağı bu yevmiyeyi masrafa 
katmak âdil bir yol olmaz mı? 
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İlaçlama; ilaçlamayı muhtemelen kendileri 
de kabul etmişlerdir. 

Dikim masrafı; dikim masrafı aile ziraati-
dir, beş kişi, komşulunu da çağırır, komşusuyla 
beraber kendi tarlasını dikor, sonra da komşu
suna kendisi gider, ne para verir ne para aır. 

Değerli arkadaşlarım, dikim işini beş kişi ka
bul ediyor bir aileyi. Kendi tarlasını dikmese de 
icara gitse, bir başkasına, dikim yevmiyesi alsa 
burada parayı alacak, cebine girecek o para, 
Almadığına göre, bunu masrafa kaydetmek ge
rekmez mi? 

Çapa, aynı muhakemeyle çapadaki masra'ı 
dahi göstermek lâzım. 

Kırma, dizme, kurutma, şimdi en güçlü yer 
burasıdır. Kırma, dizme, kurutma üç ay devam 
eder. Biraz sonra temas edeceğim, yirmi dört sa
atin yirmi saati çalışıyor bu yanlış bir ölçü de
ftiler. Tekel Bakanı. 

Arkadaşlarım, kırma, dizme ve kurutmayı 
(kendi tütünü için yapmasa, bir başka tütüne 
vövmiyeyle gitse, burada masraf gösterdiğimiz 
parayı kazanacaktır. Ve böylece devam ediyo
ruz, ambara nakil, ambar kirası, müteferrik 
masraf ki, çardak, karg1, sicim, tarladan eve na
kil, ama kendi arabasiyle naklediyor. E, tabiî 
para sarf etmez, muhakeme bu olursa yanlış 
olur. O halele bir dönüm için sarf edilen para 
660 liradır, bu hesaba göre. Bir dönümden, Bos 
Yıllık Plânımızın verdiği rakama göre, 64,4 ki
logram tütün elde ediliyor arkadaşlarım. Bes 

illık Plân tasarımız da. Plân yeni geldi, Plânl
ıda da var, baktım. Bu tasarıda 192 nci say

ada, altıncı tabloda bir dönümden 64,4 kilo tü-
ün elde edilir, der. Biz bu ölçüyü aştık, 89 ki
lo tütün ekle edileceğini kabul ettik. 660 ı 80 e 
öldüğümüzde gördük ki, 825 kuruş bir kilo tü

llünün masraf?, çıkıyor. 

Sayın Çağlar gayet haMı bir noktaya değin
diler, dediler ki, 845 buldum, ben bunu. Ben de 
847 bulmuştum arkadaşlar. Ama bankadan al
dığı paranın faizini ve tüccarın masrafta göster
diği sigorta bedelini ki, sigorta kesilmiştir eki
cilerden, bu masrafa dâhil etmedim. Bunları da 
dâhil ettiğim takdirde Sayın Süleyman Çağlar'm 
rakamı 847 olarak bende de çıkıyor. Kendileri 
845 bulmuşlar. 

Değerli arkadaşlarım, bir tütün ihracatçısı
nın muhasebecisiyle konuştum, Sayın Tekel Ba-
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•'anımız nitekim burada çok üst seviyeden ko
nuştular. Ben o üst seviyeye müktesabatım iti
bariyle erişemem. Ben sadece köylünün hakkını, 
;.:.\ğlar.-ı esas"ara dayanarak anyacak kadar bil
gi va samimiyet sahibiyim. Gayet samimî arz 
ediyorum br. husustaki şeyimi. 

Pim*.1;, değerli arkadaşlarım, görüyorsunuz 
ki, kiîodr. 847 kuruş sarfetmek mecburiyetinde
dir. Bunun dûnunda bir kilo tütünü sağlamaya 
'rıl:.ln yoktur. Evvelâ, bu sade bilgiyi kabul 
oSr.ıeliyis. Timdi, bundan sonra ortalama fiyata 
r<-Gçiyorus. £hym Tekel Bakanı 666 kuruş dedi-
?.3? zannediyorum. Ben 664 kuruş biliyorum Ege 
ortalama fiyat: m. Nitekim, bu Tutanak Öergi-
dnin 538 nci sayfasında Ege bölgesinde tekel 
757 kuruş, tüccar 664 kuruş almış ortalama, 
Marmara bölgesinde Tekel 763, tüccar 651, Ka
radeniz bölgesinde 040 Tekel, 853 tüccar almış. 
O halde 664 kuruş ortalama satış fiyatı Ege'
de. Bunun, Sayın Ticaret Bakanının son defa 
gönderdiği cevapta 825 kuruş olduğunu görü
yoruz. Arz ettik arkadaşım, 825 kuruş maliyet
tir. Sigorta ve faizi koymadığımız halde mali
yettir, Görülüyor ki, 825 kuruş kâr getirmiyor, 
ortalama fiyat. Kaldı ki, arz ettim, bunu küçük 
mesele sayıyorlar. Küçük meseleler küçük küçük 
rölelerin, ekici ailelerin birer birer ıstırabıdır. 
bu. Ben önem ve iyorum tütün ekici ailenin ıs
tırabına. Kendileri bunu o kadar önemli görmi-
y bilirler. 

Ben dedim ki, Iskarta tütün ekicinin çok 
cc.n?m yak^vor. 13 milyon kilo iskarta ayrılmış
tır. E^e Tütün Ekicileri Federasyonu Başkanı
na göre bu yüzde yirmidir. Ben yüzde onbeş 
alıyorum. 73 hesap pusulasından çıkardığım bir 
-ronnetur bu, 13 milyon kilo iskarta ayrılmıştır. 
îT-vı'ni^don istirham ediyorum, bir tütün ekici 
aileyi bulun ve sorun, en çok ıstırap çektiğiniz 
>swn nedir deyin. Başta ıskartayı söylemezse 
ikinci, mutbka ikinci konu ıskartadır. Belki 
birmcH randıman tegbitidir. Çünkü, randıman 
tespitinde do cdk ıstırap çekiyor ekici. Ama, ikin
ci mutlaka ıskartadır. B:ı ıskartta tütünü ihra
catçı kilosunu ortalama 38 kuruştan alıyor, 12,60 
kuruşa ihracediyor. Nasıl? Dört cinsten. Kapa, 
fA)grad, (B) grad, Dublkapa, kırık ayrıca, 
1260 kuruşa ihracetmemiştir. Bunu Mustafa Ok 
nereden çıkardı dediler, Ticaret Bakanı. Arka
daşlarım, ben arz ettim, eğer dayandığım vesi-
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ka Beş Yıllık Plân ve Meclis tutanakları olmaz
sa konuşmam, Şayiadan ibaret, böyle söyleniyor 
derim. Sanver firmasında meseleyi bir noktada 
kesiverdim. Söyliyeceklerim vardı ama, söylen
tidir bâzı arkadaşlarımı zedeler, bir Senatör ar
kadaşımı boşuna şeyetmiş olurum dedim ve ka
çındım. 

Şimdi nereden buldular 12,60 kuruşu? Arz 
edeyim, arkadaşlarım. Aynı Tutanak Dergisi cil
dinin 539 ncu sayfası, «ihracolunan tütünlerin 
1964 mahsulünün 58 - 64 yılları arasmdald 
Türk tütünlerinin ihraç miktarı ve ortalama ih
raç fiyatları, Türk parası ve dolar olarak ifa
desi» diye sorulmuş. Sayın Ticaret Bakanı Ma-
cit Zeren imzasiyle bir cevap gönderilmiş Ama 
derse ki, Sayın Ticaret Bakanı Macit Zeren'in 
imzası beni bağlamaz... Biz, Bakanlıkların hiz
metini devamlılık içinde mütalâa "ederiz. 

Her Bakan bir evvelki reyb lc.qr.ien bağlıdır. 
Çünkü, Devlet hayatı devamlıdır. Macit Zeren'-
in imzan beni bağlamaz derse o zaman yüksek 
takdirinize beraberce müracaat ederiz. îhacc-
düen tütünlerin fiyatı ortalama dolar olarak 1 
dolar 40 centtir. Türk lirası olacak ykıe yas*, 
ben çevirmiyorum Tl. sına. TL ela'ak fa 12.63 
kuruştur. Parantez açının, lrilc olv:ak, elenip 
1964 mahsulünün ortalama ihraç î'yv.\ İfadeye 
dikkat etmenizi istirham edeceğim, ertabama-
Kendileri başka rakam bıılmrş olabilirler. 0 ; Ma
cit Zeren'le kendi aralarındaki meseledir, T,: n 
daha çok Tutanak Dergisine müracaat ederek 
sizlere doğru rakam vermeye çalın: yorum. 

Sonra, kaldı ki, değe :1i arkadaşlarım, yabn:̂  
Tutanak Dergisi de değil, biz Devlet bizmc'dni 
ciddiye alırız, ben eyle mütalâa ederi-1. Hole BCJ 
Yılhk Plândaki rakamları sen derece doğru mü
talâa ederim. E a da Beş Yılhk Plâna ektir. Dev
let Plânlama Tegkilâtı ikinci Boş Yıllık Kalın
ma Plânı Tütün özel İhtisas Komisyonu raporu 
diyor. Şimdi Sayın Ticaret Bakanı tabiî bu ko
nuda çok yetişmiş bir insan olara!: ve daima me
seleyi üst seviyeden ele alarak konuktular, ken
dileri haklıdırlar. Ama ben sadece buradaki ra
kamlara müracaat ederek cevap vereceğim. Ba
lanız, Özel ihtisas Komisyonu raporu sayîa 74 : 
1964 - 1965, mikar 6 i 802 kilogram, ortalama 
ihraç fiyatı 13 lira 57 kuruş G3 santim. 

Buracıkta hemen işarot edeyim, Sayın Tekel 
Bakanı dediler ki, niçin 64 rakamlarını kullanı
yorlar? Bir kasıt aradılar. Kasıt olduğunu tah

min etmem, ifadesiyle bir kasıt olabileceğini ima 
ettiler. Niçin 1964 yık rakamları? Burada da 
söyledim değerli arkadaşlarım, ben resmî vesi
kalara dayanmaya mecburum. Eesmî vesikalar 
da şimdi L'nümdeld 74 ncû sayfada 1964 -1965 yı
lı miktar vasati fiyat ve tutar bedeli olarak ver
miş, kesin rakamları vermiş. 1965 - İ966 rakam
larında varmış, ihraç fiyatını 11 lira 32 kuruş 
45 santim göstermiş, basma da muvakkat demiş. 
Muvakkat rakamlar. Yalnız burada değil, üretim 
miktarlarında da, ortalama fiyat miktarında da 
1965 - 1966 rakamları hop muvaîdsat ve geçici 
olara!:: kullanılmıştır. 

Şimdi yüksel: hakemliğinize müracaat ediyo
rum ; geçici rakamları kullanarak mı getirmeliy
dim hesa" ı karşınıza, yoksa Beş Yılhk Plândaki 
kesin rakamları kullanarak getirmem daha mı 
doğru, oldu? Hiçin 1964 rakamı alınmıştır? Re
kolte yüksek olduğu için değil. Rekolte cidden 
o de/rede dünya rekoltesi de çok yükseldi. Ama, 
bu ihraç ve istihlak trendi, yine Beş Yılhk Plân
dan alıyorum rakamı, g3ya istihsal trendi arasın
da 137 bin kilo ihraç ve istihlâk lehine fark var, 
İstihsal 137 bin kilo daha artsa dahi, ihraç ve is
tihlâk ile bunu karşılamak mümkün diyor, ister
seniz sayfasını aşıp okuyayım. Yani istihsal mik
tarı, ihraç ve istihlâk miktarını aşmış değildir. 

Stok şu kadar miktar dediler, Sayın Ticaret 
Makam. Efendim stok miktarını da söyledim. 
Bizde stok 19 400 ton. Beş Yılhk Plândan alı
yorum. Onun da sayfasını arz ederek söyliyeyim. 
Sayfa 73 Özel ihtisas Komisyonu raporu. Türki
ye'de esld ydlar stoku 13 400 ton, 19 400 000 
Ula. Yunanistan 27 milyon kilo. Bulgaristan ve 
'Yugoslavya da mevcut. S&nraıd yıl, 1964 mah-
s dünde bu miktar artmış, 1962 mahsulünden de 
alm-ş. Fakat 1062 yılından kalan tütünlerin fu
ar kotası ile karşılamaya çakşıld'ğı biliniyor. İş 
Dankasmm yayınladığı küçük bültende de bu 
hususta bilgi mevcuttur. Simdi kendi broşürle
rinde, İhracatçılar Federasyonunun yayınladığı 
broş Lirdeki, hepimizin güzlerine konmuştur, stok 
miktarı da 11 milyon kilo. 11 bin ton olarak 
gösteriliyor. Sayfa 16 da tüccar elinde 11 mil
yar. kilo stok vardır, diyor. liihayet stok işine 
yıllar itibariyle bakıyoruz, yine Özel ihtisas Ko
misyonu raporunun 97 nci sayfasında bir cetvel 
var. 1964 ten almış 1972 ye kadar, yani, ildnci 
Beş Yılhk Plânm son yılma kadar almış meşe-
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leyi vo İkinci Beş Yıllık Flânm sen yılında 165 
bin bürüt istihsal, tam olarak, imletme, ıskarta 
vo fire net mamul ton, ihracat devresi, net ihra
ca* milıtarını 80 bin ton kabul etmiş, iç istihlâk 
1975 o göre 53 200 almış vo 1972 yılında stok 
hiç kalmadığı gibi eksi 2 050 ten göstermiş, 
97 mi sayfada. O halde 1972 yılında stok kalma
makta, bilakis eğer daha elimizde olsaydı 2 030 
tor. ihraç yapmak mümkündü. 

Yevmiye 66 kuruştur dedik, bunda İsrar e di
yarın;. Çünkü hesabımızı iki yolla yaptık, üç bin 
lira civarında kazanyor, 1 500 lirası yine Beş 
Yıllık Plânm özel ihtisas Komisyonu çalışma ra
porundan ald-'ğımıza göre, altı dekar için 1 500 
lira masraf. Her aileye ortalama 6 dekar düşü
yor. 2 711 000 dekar arazi isleniyor. 454 bin ai
leye bölersek altı dekar düşüyor. Altı dekar için 
ortalama masraf 1 500 liradır. Kendisine kalan 
1 101 liradır. 360 gün çakşır. Sayın Bakan 
söylediler, tütün ekicinin yılı 14 aydır. Arkadaş
larım 14 aydır, 360 takvim günü çalışırlar, iş 
günü değil. Bunu iş gününe ço/irirsek, 500 iş 
gününün üzerindedir. E beş İrişi çalışıyor, 360 
takvim günü çalışıyor, 500 is gününü bıraktık, 
çarparsa": 1 800 yevmiye, 1 8G0 yevmiyenin kar-
şıhğ1. 1 191 lira. Bölersek 66 kuruştur arkadaş
lar. Yevmiye GQ> kuruştur, bunun üstünde bir 
yevmiyeye maalesef şahin değil. 

Bir tütün ihracatçısı muhasebecisiyle kem-
şuyorum, bana dedik" eri şu: Tütün ziraati bir ai
le siraatidir, binaenaleyh, beş kişinin çalışarak 
yevmiyesini alması kâfidir, ayrıca kâr etmeye 
hakla yolıtur, tütün cincinin, müstahsıkn ayrıca 
kâr etmeye hakkı yolrtur. Sayın Tekel Bakanı da 
bun:m bir aile ziraati olduğunu s'ylediler. O 
halde muhasebecinin mant'ğı ile, Sayın Tekel 
Bakanımız:n bıv noktadaki mantığı birleşmiş olu
yor. Ben soruyorum, yanlış anladıysam tashih 
ederler, demek oluyor ki, tütün ekicinin kâr et
meye hakin yok. Sayın Bakana göre böyle mi
dir? Emeğinin karı'ığmı alması kâfidir, ki o 
emeğinin karşılığı 00 kuruştur. Arkadaşlarım, 
sülâlede dededen toruna kadar kâr almayacak 
ve 66 kuruş yevmiye ile çalışacak. Bunun sadece 
amele olmaktır kaderi. Amele olmaîıtan ileri bir 
kadere sahip değildir. Sayın Tekel Bakanı öy-
lo mi görüyorlar tütün ekicisini? 

Çimdi Sayrn Tekel Bakanı dediler İd, Musta
fa Ok 21 saatin 20 saatini çalıştığını söylediler. 

Arkadaşlarım, şeyle dedim, düşünerek dedim; 
bilerek dedim, arz ettim tütün tablasından gel
meyim. Üç ay kırımı dizimi vardır bunun, tü
tün yaprağı birer birer larılır, birer birer dizilir, 
bu üç ay devam eder, arkadaşlarım. Sayın ÎTa-
hifc Yenişehirli buradalar, Say:n Süleyman Çağ
lar buradalar ve diğer tütün belgesinden olan 
milletvekili arkadaşlarım var. üç ay kırım vo 
dizim zamanı 24 saatin 20 saati tütün eldei ayak
tadır. 70 yaşındaki pederi ile ayaktadır, C ya
şındaki yavrusu ile ayalıtadır. Bunu yine söylü
yorum, her zaman gelip yanılmışım, özür dilerim 
demeye hazırım, istirham ediyorum, milletvekil
lerinden, tütün ekici bölgeye gittiklerinde sor
sunlar, lanın ve dizim zamanı kaç saat günde 
ayaktasınız desinler. Eğer 20 saat değil do, 18 
saat derse yine yanıldığımı ifadeye hazırım. Fa
kat 20 saat ayaktadır. 8 yaşındaki yavrusu, 70 
yaşındaki pederi ile. Böyle dedim arkadaşlarım. 

Sayın Tekel Baîranı dediler ki, hesap pus-
lalanndaki rakamları kaşane olarak yanlış 
okudu'lar, Kooperatif ve Bankaya elan borçla
rın?. okumadılar. Olaıdum, değerli arkadaşla
rım. Balan iki misal daha evliyayım, bir ta
nesi Akhisar'ın Dere köyünden, Sayın IJa-ıi'; 
Ycrişehirlioğlu'nun köyünden, memleketinden 
de değil, kazasından da değil, köyünden. Mus
tafa Ceylan'a ait bir vesika var elimde. 5 238 
lira 50 kuruş kazaracak, tütününü satmış. A'l-
mıya gidiyor, kesimciler, iskarta var 110 kilo, 
5 kuruştan, iskartalar, sigortalar, kammaliyo-
ler, nakliyeler, banka ve kooperatif borcu 
çıkt)':tan sonra 5 C33 lira 50 kuruş yerine, bu 
şaksın c'ino 34 ay çalışması karşılığı 312 lira 
30 kuruş giriyor. Ama efendim, bankaya, 
kooperatife borcunu ödedi. Onu da şöylece 
r.öyledim, bir y:rde do 8 445 lira para kaza
nıyor, 16 lira 85 kuruş cebine giriyor. Ve 
•şöyle dedim, rabıt la aynı ifadenin bulunacağı
na k~sin surette kaaniim. Şimdi bu şahsa bir 
tek şans doğuyor, tekrar banka veya koopera
tife borçlanma şansı. Yine tütün eker, ÜTÜ-
me sarf e :1er, pamuğa sarf eder tütüne sarf 
eder. Fakat bildiğimiz şu : daha çok tütünden 
gsşiren insanlardır kurlar. Ama, divo^sanız 
ki, cf erdim, 16 lira 85 kuruşu, bir yıllık me-
fvsi karşılığı olacak almış, cebine krym-^. Eh, 
t i r do d'yorsun ki, bankaya, kooperatife borç
lanma şansı doğmuştur... Demek oluyor ki, bu 
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adam devamlı olarak dededen toruna kadar 
bir tek kazancı, şansı olacak; bütün gün ça
lışman karşılığı, tekrar borçlanabilme şansı. 
Onun dışında cebindo, bankacında, evinde bir 
para artırma imkânı okuyacak. Bir tek şanca 
sahibolacak; tekrar borçlanma şansı. Eğer bu
nu köylümüz için, 14 ay çalışan müstahı'mrz 
için kâfi görüyorsanız ve diyorsanız ki, madam 
ki, tekrar kooperatiften ve bankadan borç 
alacaktır. Eh.. Boraca da yabasın, borç y.*ğitrn 
kamçısıdır, bu zihniyette iseniz burada bıra
kayım. (A. P. sıralarından : «Avans var» ses
leri.) 

Arkadaşlarım, avans yok. Kredi olarak dö
nümde 100 - 130 lira verilir. Aldığı krediyi baş-
ka yerde kullanamam, tarla marla alna im
kânı yoktur. Bütün tütün ekicileri bu İride 
midir? Bunlardan 250 dönüm tütün eken insa
nı da biliyorum. Bunun eline, ojer şansı M 
gittiyse, elbet iyi para goçor. Ama, ben 230 dö
nüm tütün ekon insanla değil cokcasmın ten
kil ettiği 10 dönüm, 15 dönüm, 20 dönüm tü
tün eken insanın ıstırabiyle meşgulüm. öbürü
nü saten, merrjh etm'şûn, 4C5 liradır bir yıl
da Beş Yıllık Plânda geşim samı. Tüketim, 
müketim gelecek, yıl yatırımı hıpsi dâh'I. 
böyle büyük toprak sahibi en azmdau birkaç 
yüzbir». lira kazanır. B^n ıstırap roJrn müs
tahsil daha çok dile getiriyorum. RaV.t vas:-
ya*dar, rahat yalamalarına ch^an edcbilirbr. 
B'.raT r.vvel arz ettim. S^şun Ti^ar^t Bakara 
lütfettiler, çok kazananın kazancı ib uğran
mıyoruz. Köylünün niçin ka-auamarTı.«ı nok
tasında ısrarla duruyoruz. Bu fikrimizde sa
mimiyiz. 

«Tüccarın hepsi sömürücü ve 
Bakanının Ticaret 

ahlâksız» 
ağzından 

«Her>.ınin 
tarımda Sayın 
bir cevap çıktı V.-Î devam ettiüer 
sömürücü ve ahlâksız telâkki edilmesine imkân 
yok» Asla böyle bir düşüncemiz yoktur, ar
kadaşlarım. Tüccarların karana i!e uğran
mıyoruz ve tüccarları hedef alın şu kadar 
kapanıyor, bu kadar kapanıyor, şu haş/atı ya
şıyor buna mukabil tütün ekicisi ş"ylo ıstı
rap çekiyor tarzında bir edebiyatı da yapma
dık. Meseleyi orada bırakt>. Vo bilhassa 
şöyle dedim, hâtırbyacaksınız, bir aile reisi 
olara-1" düşününüz, iki çocuğunuz var, biripi 
daha iyi kazanıyor, gürbüzdür, sıhhatlidir. 

ikinoi bir yavrunuz var çelimsizdir, sık sık has
ta olur, kozansı mahluttur, geçimi zordur, ço
cukları da hattâ daha fazla. Bir aib reisi ola
rak isteseniz de, istemeseniz de ho-staukk olan, 
daha az kazanan zayıf çocuktan jana olursunuz. 
Eğer bu iki çocuğunuz arasında bir mesele çıkar
sa isteseniz de, istemeseniz de çelimsiz hastalık
lı yavrunuzdan yana olursunuz. Bizim bu mese
ledeki haleti ruhiyemiz budur, dedim. Görüyor
sunuz, ayırıcı, sınıf yaratıcı mücadeleye teşvik 
edici bir eda yok, bir lisan yok. Bir ailenin iki 
çocuğu gibi baktım; tüccara ve ekiciye. Böy
le bir misal de verdim. 

Değerli arkadaşlarım, Seyın Tekel Bakanı 
Hürriyet Gazetesinden naklettiğim, daha ziya
de diğer dört arkadaşımızla beraber Iîociis 
Araştırması önregesino aldığınız bir cümleyi 
ifade ettiler. Hürriyet Gazetesinden okudum, 
o kupür buradadır, tekzibcdilmemişür ki, sa
yın Bakan da tekzibedilmediğiııi s'ylcdiler. O 
halde tekzibedilmemiş bir habere inanmak mec
buriyeti var. 

Şimdi, bu meseleye bakış aşımız nedir? 
Dersiniz yani «Türkiye'nin Tekel Bakanına tü
tün ekicilerinin hücum odcocği bir noktaya gel
mesini mi arzu ediyorsunuz?» Bizim bakış aşı
mız bu değildir. Biz diyoruz lıi, bu meseleye 
Tekel Bakanının, ekicilerin arasından kurtul
ma!: için, polise müracaat edeceği bir duruma 
memleketi getirmemek işin eğilelim. Maksadı
mız bu. Onun için bu misali verdim. 

Sayın Süleyman Çağlar geren gün dediler 
ki, «kapkaççı» Sayın Bakan da bunun üzerin
de durdular. Yalnız «ben beyle bir şey duyma
dım karaborsayı duydum da kapkaççıyı duyma
dım» dediler. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBHAIIİM 
TEKİN (Adana) — Tamamen tersini söyledim. 
«Karaborsayı duymadım» dedim. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Arkadaşlarım, 
kendileri Tekel Eakanıdır. Meseleleri üst se
viyeden ele alır. Ben ekiciyim, meseleleri ekisi 
seviyesinden ele alırım. Diyorum İd, karaborsa
cı tüccar şudur: Henüz balya yapılmadan, tütün 
kargıda iken, tüccarlar gelir, ekicinin elinden 
balya yapıldığı, piyasa anıldığı zaman 10 - 11 
liraya alabileceği tütünleri 5 liraya, G liraya 
alır, daha evvel denk filân yapılmadan. Halbu
ki kanunla yasaktır, balya yapılmadan tütün 
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satışı, iste bu tüccarın adı «karaborsacı» tüc
cardır. Var b öyleleri, arkadaşlarını. Bir tane
sini arzottim: Gördes'in Kaşıkçı köyüne gitti
ğim zaman karaborsacı alıcı ile beraber kaldık 
köyde. Merak ettim, çağırdım tütün ekicilerini, 
«kaça veriyorsunuz?» dedim. «5 liraya, 6 lira
ya veriyoruz» dadilcr. Dedim İd, «şu kadar gü
zel, altın gibi tütün, renk, koku bakımından, 
büyüklük balonundan altm gibi tütünü sen en 
az 10 - 11 liraya satacaksın, niçin 6 liraya şim
diden satıyorsun? Cevap şu: Doğrudur, 10 - 11 
liraya satarım. Ancak, tütünümü teslime gitti
ğim zaman tüccar bana derse ki; «ben senin 
tütününü yanlış görmüşüm, bu tütünün 3 balya
sını ıskartaya ayıracağını ve kilosunu beş kuru
sa ayıracağım » benim hakkımı orada anyacak 
hangi makam, hangi şey var? Yok arkadaşla
rım, bulanazsjnız. Bu noktada, teslim nokta
sında, tütünümü teslime gittiğimde artık piyasa 
dağılmıştır, tüccar da çekilmiştir, Tekel de çe
kilmiştir, piyasa :1a kimse kalmamıştır. 10 lira
lık tütünümü, derse ki, tüccar «almıyorum ben 
bunu, bu tütün bozuk, benim gördüğüm tütün 
değil bu, tütününü al git» derse... 

Arkadaşlar mübalağa etmiyorum, gerçekle
ri aksettiriyorum yine. Bu tütünü geri aldıktan 
sonra tüccardan, 2 liraya satamaz, 10 liraya sa
tabileceği tütünü 2 liraya satamaz. Onun için, 
burada artık pazarlık dengesi yolrtur. Burada 
tüccar, ihracatçı tüccar güçlü durumdadır. Bu
rada sadece köylünün yalvarma gücü kalmış
tır.... 

Evet böyledir. Amma ben meseleleri ekici 
seviyesinde biliyorum. Sizler, üst seviyede bili
yorsunuz, belki de anlamamayısınız bundandır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, tütünün 3 bal
yasını, 4 balyasını ıskartaya ayırdım, 5 kuruşa, 
2 kuruşa, 1 kuruşa kilosu.. Sarıgölün Dindarlı 
köyünden Mustafa Taban'a ait 123 kilo tütün 
bir kuruştan alınmıştır. 

Buyurun Sayın Tekel Bakanı bir kuruştan 
alınmıştır. Ama baştan pazarlığı, konturatı, mu
kavelesi yapılırken 607 kuruşa yapılmıştır. Tesli
me gittiğinde denmiştir ki, «bu tütüne sen doldur
ma yapmışsın, şeyler koymuşsun, ben bu tütünden 
3 balya ıskarta ayırıyorum, almıyorum» deyin
ce tütün ekirâi şaşırmıştır. Ne yapacaktır tü
tün ekicisi? Bu noktada şaşırmıştır tütün ekici
si, başka diyecek hiçbir şeyi yok, diyecek ki 

«ağam yapma 128 kilo yapma sen bunu, gel 50 
kilo yap» yok arkadaşlar, başka şansı yok. Ve 
böylece bir yalvarma gücü ile ne koparabilirce, 
onu şey edecek. O halde görüyorsunuz ıskarta 
meselesi ciddidir. Ve Sayın Çağlar'm dediği gibi, 
bunu küçük tüccarlar yapmaz. 

Şimdi, söylendiği için arz edeceğim, geçen 
sefer arz etmedim. Bakınız, hangi firmalar 
yapıyor görünüz. 

Arkadaşlarım, kapkaççı tüccar şu: Geçen 
gün de arz ettim. Burada 73 hesap puslasında, 
bakarsanız 52 balya tütün 5 lira ile bağlanmış
tır. Cebine 500 lirayı koyar, iyi tütün yetiştiren 
bölgeye gider, misal ile arz edeyim, Manisa'nın 
Halit Paşasına gider. Orası iyi tütün yetiştirir. 
100 tane ekiciye beşer lira vermek suretiyle 
100 ekiciyi bağlar, konturatı yapar ve gider. 
Hem de yüksek fiyatla yapar, 8, 9, 10 lira filân. 
Gelir İzmirtâe bir büyük ihracatçı firmaya, bu
nu 50 kuruş veya 1 lira kârla devredebilirse, 
gelir pazarlık ettiği, tütününü aldığı köylüden 
tütünleri alır devreder. Ama, kâr ile devrede-
mezse o takdirde o alıcıyı piyasada bir daha gö
remezsiniz, kaybolmuştur arkadaşlar. Yüz ta
ne tütün ekici bağlanmıştır 5 lira ile, her bir 
balyayı 5 lira ile değil, 50 balyasını 5 lira ile 
bağlamıştır. Göremezsiniz onu piyasada, 500 
lirası gitmiştir adamın ama, 100 tane tütün eki
cinin de başını yakmıştır. Neden? Çünkü, 20 
gün sonra bu mesele anlaşılmıştır. Şimdi piya
sada ne tüccar vardır, ne Tekel vardır. 10 lira
lık tütününü tekrar satışa çıkardığı zaman 3 
liraya satamaz, işte yandı, 100 tane tütün eki
cinin başı yandı. Kapkaç tüccar da budur. 

Şimdi dediler ki; Mustafa Ok hesap pusla-
larmı okudu ama, bu hesap puslalan, kapkaççı 
bâzı tüccarlar var, onlara ait bir şeydir. Iskar
taya daha çok onlar müracaat ediyor, onlar 
yapıyor bu işi. Böyle dediği için arz edeceğim. 
Sayın Süleyman Çağlar'm şüphesini gidermek 
üzere ve Yüce Meclise bir kanaat gelsin için 
arz edeyim: 

Sayın Ticaret Bakanı gitmişler, Sayın Tekel 
Bakanı buradalar, bir firmanın şöhretini bilir
ler, Boyalı Kolektif Şirketi, elimde 5 tane he, 
sap pııslası var, 1 784 kilo tütün almış, 322 ki
lo ıskarta ayırmış, ıskarta yüzdesi 18 dir. Bu 
322 kilo tütüne 37 lira 90 kuruş ödemiştir. Al
dığı ıskarta tütünün ortalama fiyatı 12 kuruş-
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tur. Burada ihraç fiyatım okudum 12 lira OD 
kuruştur, ortalama. Ortalama ihraç fiyat? 
var, bir de kırık tütün ihraç fiyatı var, 12 lira 
00 kuruş, ymi A grat, I> grat, kapa, dubl kapa. 
dört cinsin ortalama fiyatı 12 lira 60 kuruttur. 
12 kuruş ortalama fiyatla alıyor, ıskarta tütü
nü, yani 10 balya geliyor karşısına, şu iki balya 
kötü, bunu ıskartaya ayırdım diyor. Hayır ar
kadaşlarım, o ıskartaya ayırdığı iki balyanın 
diğer 8 balyadan hiçbir farkı yok; 10 balyadan, 
muhtemel bozuk tütünlere karşı 2 balya ayırı
yor. O iki balya tütün dahi işleme evine geli
yor ve aynı şekilde işleniyor. A grat, B grat 
kapa, dubl kapa. 

Şimdi dediler ki, küçük kapkaç tüccar boy 
le mi acaba? 

Abdi Fuat Akel, Sryın Tekel Bakanı bilirler. 
arkadaşlarım 2 - 3 milyon kilo tütün alır. 2 - S 
milyon 'hor yıl. Kaymayı 7 liradan kesse 2! 

milycı lira nara lâs'm. Kayma dediğim orta"!ama 
fiyat, 21 milyon lira. Abdi Fuat Akel'm 5 ta" o 
hesap puflası var elimde. 3 600 kilo tütün al
mış, 303 kilo ıskarta f-yırcmş, % 11 dir, 5T lir." 
85 kuruş ödemiştir, ıskarta tütünün ortalama 
.""yatı 14 kuruştur. 13 tür ıskarta yüzdesi, l n 

Lıırır.tur ıskarta tütülün ortalama fiyatı, 

Şükrü Tezol ve halefleri : Bir hesap pus
lası var. Bunun hakkında fikir yürütmem neti
cesinde bir hesap puslasmdan hangi kanaate 
varabileceksin diyebilirsiniz. 914 kilo tütün 
almış 60 kilo ıskarta ayırmış, yüzde 6,5 ıskar
ta ortalaması, 25 kuruş ıskarta tütünün orta
lama fiyatı. 

ibrahim Yavaş : Üç hesap puslası var. 
1 021 kilo tütün almış, 369 kilo ıskarta ayır
mış, yüzde 36 ıskarta ortalaması. 

Güveniş, Spirer, Frer : Arkadaşlarım Spi-
rer - Frer ve şürekası 7 - 8 milyon kilo tütün 
alır, her yıl. Bu yabancı bir firma. Elimde do
kuz tane hesap puslası var. Yabancı firma 
ama, onun adına alış yapan yerli tüccar komis
yoncu, ne diyeceksiniz, onlar var. Bakınız do
kuz tane puslada 10 032 kilo tütün almış 1 239 
kilo ıskarta ayırmış, yüzde 12 dir ıskarta, 
61 730 kuruş ödemiş, 50 kuruş ıskarta tütü
nün ortalama fiyatı.. 

Süleyman Namlıoğlu, Salih Coşar, Ahmet 
Sakili, Ali Basmacı.. Bunlar küçük. 

Nuri Boyalı : Büyük bir şirket. İki tane 
elimde hesap puslası var. 807 kilo tütün almış. 
80 kilo ıskarta ayırmış, yüzde 10, ıskartaya 
ödediği para 4 lira. Iskarta tütünün ortalama 
fiyatı 5 kuruş. 

Hoca Suat, Ostro Türk : Çok büyük bir fir
madır. iki hesap puslası var elimde. 

Sokotab : iki hesap puslası var. 791 kilo 
tütün almış. 67 kilo ıskarta ayırmış, 9 kuruşa 
almış ıskarta tütünün ortalamasını. 

Stanley Peartr ve şürekası, Nuri Rodop : 
Dört tane hesap puslası var. 3 249 kilo tütün 
almış, 637 kilo ıskarta ayırmış. Iskarta yüzde
si 20 dir, 86 kuruş ıskarta tütünün ortalama
sı. 

Tütüntx : Büyük bir firmadır. Üç tane he
sap puslası var elimde. 

Tanat Ticaret : Büyük bir firmadır. Tütün 
Kollektif Şirketi, Herald Glearan, Karagözoğ-
lıı, Türk - tap, Gürel Ticaret Limited Şirketi, 
Haydar Aryal; iki tane hesap puslası var 
elimde. 5 kuruşa almış ıskarta tütünü, birinde 
100 kilo, birinde 121 kilo ıskarta ayırmış, ıs
karta ortalaması 5 kuruş. 

Mehmet Kavala ve ortakları; Sunel Ticaret, 
Şark - Tütün ( Zaten Ege'de alışveriş yapan 
firmalar aşağı - yukarı bunlardır. 73 hesap 
puslası var elimde. Bunlarla alınan tütün mik
tarı 61 622 kilo, ıskarta ayrılan tütün miktarı 
3 337 kilo. Iskarta tütünün yüzdesi 15, ortala-
~na fiyatı 38 kuruş. 

Arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, kapkaççı 
f.üccar değil, 20 - 30 milyon lira ile her yıl 
piyasaya giren ihracatçıdır. Kapkaççı olsa üze
rinde durmanı. Ama mesele ciddidir. Kapkaççı 
bertaraf edilebilir. Zaten Sayın Ticaret Baka
nının dediği gibi, eğer cazip bir şey olsaydı 
her yıl, şu kadar insan zarar etmezdi. Arkadaş
larım, zarar eden kapkaççı tüccarlar. 500 lira 
cebine koyuyor, gidij^or 100 ailenin tütününü 
bağlıyor, ondan sonra zarar gösteriyor. 

Meseleye vukufu cihetinden tetkik ettim, 
dediler Sayın Ticaret Bakanı. Değerli arkadaş
larım, şimdi mukavele tarzında böyle bâzı şey
ler var. Mukavele böyle değil. Bakınız bir ta
ne mukavele var elimde. Bunda bulamadım. 
Alış şöyle; tütünde ,dört safha olduğunu arz 
etmiştim. Karaborsa, randıman tesbiti ondan 
sonra randıman üzerinden ve hususiyeti üze-
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rinden satış, sonra tesellüm. Şimdi üçüncü dev
re satış devresi. Tütün ekici ile ihracatçı kar-
şıkarşıya gelir. 20 Balya tütünü vardır, ihracat
çı der ki, 75 randıman, 9 liradan alıyorum, iki 
balya ıskarta, çünkü yanıklar var, çürükler var, 
su çürüğü var. Tütün ekici ile ihracatçı karşı-
karşıyadır. Piyasa devam ediyor, ona satmasa 
başka tüccarlar mevcuttur. Hiç buna itirazımız 
yok. Buna itiraz etmiyorum. Çünkü burada iki 
taraf pazarlık halindedir, fiyat bir yerde teşek
kül eder, satılır ve alınır. Bu bittikten sonra, 
20 veya 25 gün sonra bütün ihracatçı, tüccar 
piyasadan çekilir, Tekel de çekilir, ekici artık 
piyasada tüccarı da, Tekel'i de bulamaz. İşte tü
tününü teslime gittiğinde,, ona derler ki, senin 
tütününü ben o zaman yanlış görmüşüm, bina
enaleyh, 3 balya, 4 balya ıskarta ayıracağım, 
5 kuruştan alacağım. Biz bunun karşısındayız. 
Burada artık ıskarta ayrılamaz. Kontrat yapıl
mış imzalanmış. Ama denecek ki, efendim, tes-
bitte o kadar derin bakılmıyor, asıl tesellümde 
derinliğine bakılıyor ve o zaman gerekli tetki
ki ihracatçı yapabilir. Bunda da şu var arka
daşlarım. Tesbit zamanı tabiî öbür taraf, alıcı
nın da kendisine göre yıllarca ödendiği bir tec
rübe var. Hemen şöyle açıyor, derinliğe bakmı
yor, bahusus bakmıyor, randımanı tesbit edi
yor. Neden? Teslime geldiğinde, 10 gün, 15 gün, 
20 gün sonra piyasa kapandığında, teslime gel
diğinde, tesbitte o kadar bakmamıştık, ama 
şimdi alıyorum tütününü, deyip, derinliğine 
baksın, üç balya, dört balya daha ıskarta diye
bilme imkânını mazeretini elinde tutsun diye, 
tesbit zamanı üstünkörü bakar. Bu da alıcının 
tecrübe ile edindiği bir kurnazlıktır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Ticaret Bakanı 
dediler ki, meseleyi yalnız müstahsil açısından 
ele almış, tüccarı bir kenara itmiş. Biraz evvel 
bir aile reisi olarak iki çocuğunuz var, buna na
sıl muamele yaparsınız tarzında teşbih ettim. 
Ama, ben aksini gördüm. Sayın Ticaret Bakanı 
müstahsili bir kenara itti ve yalnız tüccar açı
sından meseleyi ele aldı ve öylece getirdi. Ben
de de bu intiba doğdu. Hattâ Sanver için, San-
ver'in oğlu ölmüştür, bir acısı vardır, dediler. 
Sanver için kullandığı acıklı lisana dikkat et
tim bilhassa. Sanver'in bir yılda çektiği ıstıra
bı, tütün ekici dededen toruna, sülâlece çeki
yor. Aynı ıstırap içinde hep. Binaenaleyh, San

ver için kullandığı acıklı lisanı, ekici için de, 
köylü için de kullanması âdil olurdu. 

Derler ki, meseleye vukufu olup olmadığını 
konuşmalarında araştırdım. Bunda bir iddiam 
yok. Vukufum ekici açısındandır. Meselelere 
üst açıdan baktı, fakat ben de ne getirdi diye 
düşündüm, yani itiraf edeyim, yeni bir şey ge
tirmediler. Getirmediler arkadaşlarım. Ama, 
kendilerinden çok şey öğrendim, bu suretle me
selelere üst açıdan nasıl bakılırmış, onun hak
kında da bir intiba aldım. 

Tütün konusunu ideolojik anıdan dejenere 
etmok... Arkadaşlarım, ben burada konuştu
ğum sürece ideolojiden hiç bahsetmedim, o ko
kuyu da vermemeye bilhassa dikkat ettim. Dü
zen değiştireceğiz... Ben demedim. Ama, de
nsin ne ç?kar. 66 kuruş köylü kaz?n"rken, yev-

, ıiıiyesi Q6 kuruşa gelirken, 1 yılda 5 nüfuslu 
Mr aile 223 lira kâr ederken, bir tütüncü fir
ma 2 767 000 lira net kâr sağlarsa ve ben dü-
•3 mi değiştireceğim, dersem bunda na ideolojik 
ı/n. var, bunda burcu, burcu kokan t atan eki
cinin ıstırabı var, hangi ideolojik açı arkadaş
lar? (Muhalefet sıralarından alkışlar) Yalnız 
müstahsili ele alıp, onun ıstırabını dile getirip 
meseleye bakmak, ideolojik açıdan bakmak
tır, meseleyi bilhassa tüccarı koruyacak açıdan 
^etirip o açıdan bakmak bir ideolojik açı de-
o-il midir arkadaşlarım? Bana. istirham ede
rim. bunu söyleyin. Meseleyi tüccar açısından 
burada vaz'etmek ve Sanver Firması için ala
bildiğine acıklı lisan kullanmak, meseleyi icle-
olofik açıdan almak mıdır, doğil midir? Mese
le bu mesele. Ne münasebet ideolojik açıdan... 
Ha ran ıstırabını duyarak dile getiriyorum. İde
oloji ile hiç ilgid yok. Onu duyanlara hita
be iebildiğimi zannediyorum. Binaenaleyh, me
meyi açığa düşürmek için ideolojik açıdan ele 
»tadı, demek, asıl istismar budur arkadaş
larım. 

Çok durulduğu, neden 1964 rakamları alın
dı dsndi. Sabrınızı istirham edeyim. Acaba bir 
başka yıl alınabilir miydi, onu soracağım. Bir
kaç rakam okuduktan sonra. Yüce Heyetiniz
den acaba başka, bir yıl hesaplanabilir miydi, 
onu düşünmenizi istirham edeceğim. Yine Beş 
Yıllık Plânın raporunda okuyacağım. Sayfa 
23 te üretim hakkında bir cetvel var, seneler, 
Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslav
ya, toplam.. 
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Seneler: 1960 da almış, 1964 yılında bit
miş. 1961 yılında Türkiye'de 193 663 ton, Yu
nanistan'da, Bulgaristan'da, Yugoslavya'da ve 
toplamını vermiş 1984 te bitirmiş. 1965 yok. Ay
nı raporun 24 ncü sayfasında tütüne ayrılan 
ekim sahası hakkında bir cetvel var. Ege, Ka
radeniz, Marmara ve Şark demiş. Yılları da 
sıralamış, 1969 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 te 
bitmiş. 1964 teki ekim saha miktarını kaybet
miş. 1965 yok. Aynı raporun 26 ncı sayfasında, 
ihracatçının ekiciden alış ortalamasını bir cet
velde görüyoruz. Mahsûl yılı diyor, vasati alım 
fiyatı diyor. Mahsûl yılı 1960 - 1961 - 1962 -
1963 - 1964. Kesin rakamları var. 1965 yılı pa
rantez iğinde (yalnız Ege) demiş. Diğer bölge
lerin rakamları yok. Kullanabilir misiniz? Ha
yır. 

Aynı raporun 33 ncü sayfasında alış fiyat
ları, yine daha uzun bir liste halinde çıkarıl
mış. 1964 yılınla tekelin alış fiyatı 806 kuruş 
75 cm, ihracatçının alış fiyatı 677 kuruş. Tutanak 
dergisinde 676 kuruştu, burada 677 kuruş. 
1964 yılından sonrası yok. 1964 yılından sonra
sını getirebilir misiniz Yüce Meclisin huzuruna? 
35 ııoi sayfada ekilen saha; 196.1; e kadar var, 
sonrası yok. 70 nci sayfada; ihracat miktarı 
üzerinde, «Birleşik Amerika'ya», «Müşterek 
pazara», «Doğu Blokuna», «Diğer memleketle
re» sütunları altında inceleme yapılmış, 1960, 
1961, 1962, 1964 yılları var, sonrası yok. Misali 
uzatmaya lüsura olmadığı kanısındayım, ma
dem ki, İkinci Beş Yıllık Plân rakamlar:m ala
cağız, madeni ki, güven duyacağımız yayın or
ganlarını kullanacağız, burada rakamlar 19G4 
te bitiyor, tutanak dergisinde 1964 ün rakam
ları var, Tekel ve Ticaret bakanlarınm imzaciy-
le. Çimdi Yüce Heyetinize şunu arz ediyorum; 
1964 rakamları bu sebeple kullanılmıştır. Baş
ka yörlarzlon rakamları dile getirmeye imk'n 
yok. Ama Ticaret Bakanının elinde 1965, 1966, 
1987 rakamları var. O, kendi emrindeki bakan
lıktan istediği rakamları alır, istediği gibi kul
lanabilir. Biz bu imkâna sahibolamadık. 

Ekici puslalarmda hakîı şikâyetler olabi
lir, umumileştirmeye imkân yok, diyorlar. Ka
radeniz bölgesinden, Marmara bölgesinden ar
kadaşlarım var. Bu puslada çekilen ıstırap, 
orada dile getirilen ıstırap umumidir, mevzii de
ğildir, Manisa'da öyle, İzmir'de öyle, Aydın'da 

öyle, Muğla'da öyle. Karadeniz bölgesinden, 
I.Iarmara bölgesinden elimde pusla yok, ama 
arkadaşlarımız ıstırap aynıdır, diyorlar. 

Ticaret Bakanının rakamları ile Maliye Ba
kanının rakamları ayrı ayrı, «bu rakamlar bize 
ihracatçının vergi kaçırdığını gösteriyor» de
di, «Mustafa Ok» diyorlar. Ben öyle bir şey 
söylemedim. Ben dedim ki; «Ticaret Bakanlı
ğından gelen listede ihracat miktarı aynı yıl 
için 15 bin kilo.» Dikkat buyurun. Ticaret Ba
kanlığından gelen listede 4 311 000 kilo, bu ka
dar farka ben akıl erdiremedim ve bundan an-
lıyan maliye ilminin nazariyatını ve tatbikatını 
bilen üç arkadaşıma da sordum. Biri çok muh
terem arkadaşım, Adalet Partisi sıralarında 
milletvekilidir. Tatbikatını da nazariyatını da 
- ilir. Biri Maliye Bakanlığında, halen vazife
dedir, nazariyatını da, tatbikatını da bilir. Bi
ri de dışarda maliyecidir. Ondan sonra gene de 
vırgi zıyaı var burada diyemedim, demedim. 
' .'eden? Bilmediklerimi söylemedim, bildikleri
mi doğrudan doğruya sunuyorum, iki rakam 
çok farklıdır, iki bakan lütfen bu iki liste üze
rine eğilsin, kendilerini ilgibndiren hususlarda 
tenevvür etsinler. Söylediğim, kullanbğ m li
san da budur arkadaşlar. Vergi zıynı tarzında 
yoruma müsaitse o yorumu kendisi getirmiş 
oluyor buraya, ben ge-tirmedim. Şimdi diyor 
ki; biz listede bu kazancı verdik, maliyeti söy-
bmedik, nereden çıkarıyor maliyeti, ihracatçı
nın o kadar kazandığını nereden çıkarıyor? 

Arkadaşlarım, dergidon I.iraz evvel oku
lum, ortalama 12 lira 69 kuruş ihraç f'yatı. 

1964 mahsulünün ort.ılama alış fiyatı 676 ku
ruş Türkiye ortalaması, Ege ortalaması 664 ku
ruş. Bu maliyete, ortalama maliyete, alış fiya
tına fiyatını ekledim; işletme fiyatı olarak tüc
carın verdiği rakamları kullandım, 361 kuruş 
aldım. Onu da bıraktım, Beş Yıllık Plândaki 
rakamları bıraktım, bu tutanak dergisindeki ra
kamları bıraktım, ihracatçılar Federasyonu
nun yayınladığı bir broşür var elimde, bu bro
şürdeki rakamları kullandım. Alış fiyatı üze
rine işleme fiyatı olarak kiloda 414 kuruş ek
ledim ve böylece, her ihracatçının elinde 
2 767 000 lira kaldı ama rakamlar 
yanlış ise ya Sayın Ticaret Bakanı 
Macit Zeren'in verdiği rakamlar yanlış, ya
hut Sayın Tekel Bakanı ibrahim Tekin'in ver
diği ve tutanakta mevcut rakamlar yanlış. Ri-
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yaziye yanılmaz arkadaşlarım, riyaziyede han
gi yolu kullanırsanız kullanın, aynı neticeye 
varırsınız. Bu rakamlara itimadımız jrok di
yorlarsa o, gene benim bileceğim iş değil, bu 
rakamı yazan Sayın ibrahim Tekin ile bura
da konuşan Sayın ibrahim Tekin'in meselesi
dir, bu. Bu yazılı cevabı veren Sayın Macit Se
ren ile, burada konuşan Sayın Ahmet Türkel'in 
meselesidir. Rakamlar yanlış olnııymca netice 
de yanlış olmaz. 

Rakamlar ihraç lisansıdır, fiilî durum öyle 
değildir diyorlar. Ben diyorum ki, ihraç lisansı 
4 311 000 kilo, fiilî ihraç 15 000 kilo. Ben sade
ce düşüncelerinize terk ettim, ihraç lisansı 
4 311 000 kilo, fiilî ihraç miktarı. 15 000 kilo... 

90 391 000 kiloyu nereden buldu Mustafa 
Ok, gerçekte tüccarın aldığı tülün militan bu 
kadar değildir, dediler. 

Arkadaşlarını, aynen okuyayım; yanılan ben 
değilim, eğer yanlış anlamınsanı derhal tashihe 
hazırım. 

1964 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piya
salarında tekel ve tüccar tarafından yapılan 
mubayaaların bölgeler itibariyle ortalama fi
yatları ve Türkiye ortalaması aşağıda gösteril
miştir: 676 kuruş tüccar, 807 kuruş tekel. Ay
rıca 1965 yılı mahsulü ekici tütünleri satış 
piyasalarından tekel ve tüccar tarafından ya
pılan mubayaalar bölgeler itibariyle aşağıda
dır. Tekel; Ege'den, Marmara'dan, Karadeniz 
den ve Doğu,'dan almış; 93 482 ton almış, 
93 482 000 kilo, tüccar yalnız Doğu bölgesi ha
riç demiş, Ege, Marmara ve Karadeniz bölge
sinden 90 394 000 kilo tütün almış. Tutanak 
Dergisi sayfa 537. 

Ben sizi yanıltmıyorum. Eğer sizi yanıltma 
hususunda bir şey varsa o da tutanak dergi
sindeki rakamlara aittir. O da Sayın Tekel Ba
kanının rakamlarıdır. 

Değerli arkadaşlarım, kanunlardan bahse
dildi. işte bu kanunları getireceğiz, düzeltece
ğiz, büyük nisbette bu ıstırap giderilecektir, 
dendi. Şunu rahatça arz edebiliyorum, gerek 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu, gerek koope
ratif ve birlikler için gelecek kanun, her ikisi 
de yanımdadır. Her ikisinde de önceden Baş
bakan İsmet inönü ve onun kabinesinin ba
kanlarının imzaları mevcuttur, ikisi arasında 
huzurunuza yakın zamanda gelecek olan, al

tında Başbakan Süleyman Demirel'in ve onun 
kabine üyelerinin imzasını taşıyan koopera
tif ve birlikler Kanununu karşılaştırdım, mad
de madde, cümle cümle karşılaştırdım, ikisi de 
aynıdır. O halde görülüyor ki, gerek tütün 
ve tütün tekeli kanunu tasarısı, gerekse koope-
ratip ve birlikler kanunu tasarısı İsmet Paşa 
Kabinesi zamanında hazırlanmış ve Süleyman 
Demirel Kabinesi tarafından benimsenmiş, 
huzurunuza getirilecek. Görüyorsunuz ki, bu 
meselelerde esasen öne alınmış, kanun üzerinde 
çalışma yapılmış, huzurunuza getirilmek için 
hazırlıklar bitirilmiş, ama Sayın A. P. İktida
rına nasibolacak; biz tütün ekicinin ıstırabı 
giderilsin de, onu giderecek her partiyi alkış
lamaya hazırız. Ne partizanlık yapıyoruz, ne 
demogoji yapıyoruz, ne de meseleye ideolo
jik açıdan bakıyoruz. Meseleye, sadece tütün 
ekicinin ıstırabı açısından, hak - adalet açısın
dan, sosyal adalet açısından ve köylüye insan
ca yaşama hakkını getirme açısından bakıyo
ruz. Bu araştırmayı onun için getirdik. Öyle 
oJırsanız Meclis araştırmasına itibar etmiye-
ceksiniz, ama eğer tütün ekicinin ıstırabına 
ön^m veriyorsanız, 450 000 aileye, 2,5 milyon 
vatandaşımıza önem veriyorsanız, Meclis araş
tırmasına itibar etmelisiniz. Tütün ekici, bu 
araştırmanın yapılmasını istiyor. Bugün öğle
yi r. bir telgraf aldım,, Ankara'dan Sayın Kâ
mil Koç, 250 ekici adına telgraf çekmiş, altın
da diyor ki; «Bu telgraf Sayın Tekel Bakanı
na ve Sayın Başbakana da çekilmiştir. Tütün 
ekicileri bu Meclis araştırmasını Kıbrıs me
selesi kadar heyecanlı ve yakından takibedili-
yoi',» 

Tütün tüccarları da gazetelerde yayınladık-
1 in yasada araştırma istiyor. 

Şimdi sorabilir miyim A. P. acaba araştır
mayı neden istemiyor? Ekici ister, tüccar ister 
de, A. P. acaba neden istemez? Bunun izahı 
güçtür. Bunun izahını tütün ekicilere karşı 
yapma]: son derece güçtür. Onun için değerli 
\dalet, Partisi mensubu arkadaşlarımdan rica 
oiiyoram. Bu bir memleket meselesidir, tütün 
politikası meselesidir, 454 000 köylü ailesinin 
•""•.csfîlesidir. Onlar istiyor, tüccar istiyor. O 
halde gelfo. bunu siz de isteyin ve böylece bir 
memleket, meselesine, yalnız memleket mesele
si açısından parmak basmış ve bunu halletmiş 
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olalım. Saygılar sunarım arkadaşlarım. (Orta 
sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Meclis araştırması açılmasına dair önerge 

üzerinde yeteri derece görüşülmüştür, müza
kerelerin yeterliğine karar verilmesini arz ve 
talebederim. 

Aydın 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
Sayın Yaşar Akal buyurun. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Başka
nım, kifayet aleyhinde söz alma usulüne dair 
kısa bir maruzatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, bir dakika, bu 
meseleyi halledeyim de söz vereyim. Siz buyu
run Sayın Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Efendim, Mec
lisin bu haline bakınca, daha doğrusu müza
kereleri. takibeden arkadaşların sayışma ba
kınca hakikaten müzakerelerin yeterli oldu-
KII kanısı peşinen uyanıyor. Yalnız çok üzü
lerek arz edeyim, 'ki Meclisimizin müzakerele
ri, devam itiyadı bundan fazla milletvekili 
ile olamıyor. O bakımdan milletvekillerimizin 
ve hepimizin bu müzakereleri takipteki sayısı
na bakarak meselelerin artık açıklığa kavuş
tuğu. bir karıv?. ^ahibolmak imkânı yoktur 

Sevgili, arkadaşlarım, üzerinde duracağım. 
ikinci, nokta şu; bu Meclise bilgi edinmek üze
re bir Meclis araştırması geldiği anda bunun 
mahiyeti, değişiyor. 88 nci maddeye göre san
ki, bilgi edinmek için Meclis araştırması isten
miyor da. 89 ncu maddeye göre bir gensoru 
veya bakanların mesuliyetini, mucip bir durum 
müzakere ediliyormuş gibi bir havaya girili
yor, Meclis araştırmasını istiyen arkadaşımız 
ne kadar ithamlardan uzak, objektif görüşler
le geliyor, karşı taraf, buna cevap vermek 
mecburiyetinde olan iktidar mensupları kal
kıp tamamen savunmaya ve ithama geçiyor 
ve bu, bir noktanın yanlış anlaşılmasına, daha 
doğrusu anlaşılmamasma sebeboluyor. Meclis 
araştırmaları gerek araştırma istiyenin gerek
se araştırmaya tabi tutulmak istenen müesse
senin meselelerinin bizim tarafımızdan kati
yen anlaşılmaması neticesini doğuruyor. 

Şimdi, sayın arkadaşım kalktı birtakım ra
kamlar verdi, o rakamlara karşı sanki savun
da, hangi. 89 ncu maddeye göre gensoruı veya 
mesuliyeti mucip bir husus varmış gibi. birta
kım rakamlar da buraya döküldü. Ben bir mil
letvekili olarak oyumu kullanırken şöyle dü
şünüyorum; bu mesele vuzuha kavuşmadı. «Bu 
mesele vuzuha kavuştu, oyumu veririm» deni
yor ise, burada dinliyen, özellikle başından 
sonuna kadar bu konuyu dinliyen arkadaş
larım rahatlıkla elimizi kaldıralım. 

Değerli arkadaşlarım, sadece bu rakamlar 
konusunda değil, meselenin esasında da vu
zuha kavuşulmadı. 1964 tütünlerinin satışında 
Âitüncüye maliyet fiyatı, elde ettiği kâr, tütün 
"avacatç sının ve tüccarının elde ettiği kâr, 
nasrafı nısvzuubahsodilirken burada aslında 
birtakım rakamların karşılaştırılması değil, ge
rekçede tütüncü müstasılın ne kadar kredi al
dığını, bu krediyi ne zaman aldığının tahkiki, 
bilhassa bu tütünü satmalamn ne kadar para 
koyduğunun ve Devletten ne kadar kredi al
dığının tahkiki isteniyor. 

Ben burada bir noktaya işaret etmeden ge-
çemiyeceğim; Sayın Bakanın verdiği izahatta, 
özellikle Ticaret Bakanının, mesele iki yönlü 
olarak mütalâa ediliyor; bir tarafta tütün eki
cisi, bir tarafta tütün alıcısı. Değil, arkadaşlar; 
mesele böyle vazedilirse olmuyor. Bir tarafta 
tütün alıcısı, bir tarafta tütün satıcısı delil, 
bir tarafta Devlet, bir tarafta tütün ekicisi, 
öbür tarafta tüccar var. Tekel mubayaaya gi
rerken, hatırladığıma göre, tüccar Allah as
lana hepsini, al diye girmiyor, sana para ve
reyim de hepsini al diye girmiyor. Ya? Senin 
alamadığını, hattâ kapkaççı veya karaborsacı 
tüccar olarak köylüyü boğmaya kalktığın gün 
kargındayım, köylünün yanındayım diye gi
riyor. Adı üzerinde tekelin destekleme muba
yaası. Şimdi meseleyi tüccarın kazandığı kâr, 
köylünün zararı şeklinde değil, Devletin bu 
işte yaptığı görevler bakımından vuzuha kavu
şalım. 

Bir noktada hiç girmek istemiyorum, üzü
lerek arz edeyim. Birtakım mevzuular da lü
zumsuz yere gerildi ve anlaşılmamazlığa sebe-
boldu. Grup sözcümüz söylemiştir, grup sözcü
müzün söylediği, söze yürekten inandığım için 
şahsan milletvekili olarak katılıyorum,, düzen 
değiştirecekmişiz... 
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BAŞKAN — Sayın Akal, meselenin esasına 
girmeyin efendim. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Burada bah
sedildi de onun için temas ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, onu tavzih edecek
ler, o hususta da ayrıca söz istendi. Siz yeter
lik önergesinin aleyhinde bulununuz, istirham 
ediyorum. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Şimdi.. (A. P. 
sıralarından anlaşılmayan müdahaleler). 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin, 
Sayın Yaşar Akal, lütfen müdahaleye cevap 
vermeyin. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Benim kafam, 
yani öyle birden bire düşündüğünü her an 
söyliyecek kadar müsait değil, sizler kadar. 
Evvelden not alıp çıkmaya alışmışım, kusura 
bakmayın, olabilir o. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi konuya değine
cek deniyor. Ben şu konuyu söylemeden geçe-
miyeceğim. Bir yanlış anlama olmuştur. Sa
yın İlyas Kılıç arkadaşım buradadır, piyasa 
açıldığı zaman Cumhuriyet Meydanında... 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Esasa gi
riyorsunuz. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Bir dakika sa
bırlı olunuz. Dinlemeden karşılık vermeyiniz. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyin istir
ham ediyorum. Lütfen hatibe müdahale etme
yin, sayın hatip siz de müdahaleye cevap ver
meyin, yeterlik önergesi aleyhindeki mütalâa
nızı serd edin, istirham ediyorum. 

YASAR AKAL (Devamla) — Tabii, taHi 
meseleler anlaşılsın istiyorum. Yani anlaşılma
dığı. için bunlar konuşulsun; kifayetin kabul 
edilmemesini istiyorum, bunları söylemek mec
buriyetindeyim. 

Sayın ilyas Kılıç'ı Bakan zannederek - saç
ları ikisinin de beyaz, boyları da birbirine uy
gun - köylüler etrafını çevirdiler ve bizim dert
lerimize çare bulamadan gidemezsiniz, dedi
ler. Sondadan ilyas Kılıç olduğu Bakan olmadı
ğı anlaşılanca bıraktılar. Şunu söylemek istiyo
rum; Bakan olsa idi ne olacaktı? Karşı mı ge
leceklerdi? Bırakmıyacaklar mıydı? Her an 
kaderiyle köylü haşhaşa kalır. Uyarmazsanız, 
birtakım meseleleri anlatmazsanız, köylü na
sıl sömürüldüğünü, nelerin kendi elinden na
sıl alındığını bilmez, bu düzen yürür gider. 

Ama, biraz uyanmaya... (A. P. sıralarından gü
rültüler) Biraz aydınlanmaya, biraz gerçekle
rin ne olduğunu anlamıya başladığı gün söylen
meye başlar. Biz söylenmiye başladığı anda-
hakları.. 

. TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Kifayetle 
bunun ne alâkası var bu kadar da suiistimal 
olmaz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal.. 
YAŞAR AKAL (Devamla) — Bitiriyodum 

efendim. 

BAŞKAN — Bitiriyorsunuz ama beni de 
müşkül vaziyette bırakıyorsunuz efendim. İs
tirham. ediyorum sizden, esasa girmeyin, yeter
lik önergesi aleyhinde mütalâalarınızı serd 
edin diyo üç defa istirham ettim size.. (A. P. 
sıralarından gürültüler), 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Efendim, söz
lerimi bitiriyorum. Bence hiç dinlemediği hal
de son dakikada buraya gelip, hiçbir şekilde 
bu konulara vâkıf olmadığı halde, bilgisi ol
madığı halde yeter demek, artık bu meseleleri 
konuşnnyalım demek, bu memleketin bütün 
ciddî meselelerinde ismim geçerek bitsin de
mekten başka bir şey değildir. Biz de buna 
razı değiliz. Bütün meseleler açıkça konuşul
malı, sonuna kadar bildiklerimizi, gördükle
rimizi, duyduklarımızı burada söylemeliyiz. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini 
oyunuza sunuyorum. Yeterliği kabul edenler,.. 
•rçtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi meselenin esasını oya sunmadan önce 
halletmemiz gereken iki husus var, müsaadeni
zi rica ediyorum. 

Saym Mustafa Ok, siz, Tekel Bakam gö-
H"ürken bir ö^rge verdiniz ve ileriye sürdüğüm 

müdafaa hilâfına şahsıma fikir isnadediliyor, 
ladiniz. Bilâhara yaptığınız görüşmede tahmin 
ediyorum, ki, bunu cevaplandırdınız. Bu iti-
tıark m r̂i alıyorsunuz önergenizi devril mi? 

MU^TA^A OK (Manisa) -— Evet efendim. 
BALKAN —- Sayın Mustafa K^mal Yılmaz 

<C H. P. sözcüsünün kasdedmediği anlamları 
nartiyrç ynkl^verek, hnlk ihtilâli mi varn^ak-
vmz, seklindeki Bo.ka.nin kor>Hşmac!i C. H P. 
"°! sa+asmadır. Sata^mıyı ret ve durumu tav
zih için gurup adına söz istiyorum, diyor. Bu 
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konuda gayet kısa olmak üzere Grup Başkan-
vekili Sayın Saiır'a söz veriyorum, buyurunuz 
efendim. 

C. H. P. GEUPU ADIITA KEMAL SATIR 
(Elâzığ) — Sayın Balkan, değerli arkadaşla
rım; Yüksek Meclisi dört celseden beri işgari 
eden v© grupumuza mensup Mur.tafa Ok ve ar
kadaşlarının biiyiv- bir ciddiyet ve sa nimi-
yetlo hasırladıkları bir araştırına konusunda 
gruptunuz adına Kânıran Evliyaoğlu arkadaşı
mız sıkmış ve Mustafa Ok'un ve arkadaşları
nın hazırladıkları bu araştırma önergesinin 
lehinde konuşmuş, çekilen ıstırapları dile ge
tirecek, işte biz bu düdeni değiştireceğiz, de
miştir. Bsn, bu konu üzerinde hsr hangi bi-
konuşma için hazırlanmadım, ve böyle bir 
konuda konuşmaya hazırlıklı arkadaşlarıma 
bırakmıştım. Bilâhara Sayın Tekel Bakanı 
arkadaşım burada bizim par Mü a» îkad aşları
mızın çöllerine cevap vorrkcn. r^lolnn büyük 
ıstırabı bir kenara iterek, sanki, ben bu bü
yük ıstırabın halline muktedir delilim am* 
dikkatleri bir başka istikâmete sevk etmek 
isliyorum, der gibi C. H, P. grup sözcüsüne. 
«yani siz bir halk ihtilâli mi ar-yorşunu^ de
miştir ve eklemiştir ki ; «bu düzeni biz mi ge
tirdik, bu dizen si "ir. ^-ar-f'l B^şkr^ınız inö
nü'nün Başbakanlığı, bu düzen partinizin ku
rucusu Atatürk'ün .zarlarında ela böyle değil 
miydi» demişlerdir. 

Simdi, sevgili arkadaşlarım, bu konuya dik
katleri çekerek Savın Bakan arkadasrnm söz
lerini partimiz adına cevaplarsak istiyorum. Bir 
defa Kâmran. Evliyaoğlu arkadaşımız ne de
miştir? Bunu elimizde mevcut hanı zabiti? *\daT' 
okuvarak bir defa daha yüksek huzurunuza 
ıttılaırıza arz etmek, ondan «onra bu sözler'n 
altından çıkan, manavı beraber incelemek ve 
nihayet Savın Bakarın sözlerim do cevaplar*-
mı arz etmek iş^ivor"-^ 

Kâmran Evlivaoğlu sözlerinde : «Diğer 
mevzıda^la. o r-k'^le i'r ikren, köylü vatan ffya-
lar ezikliklerim. kahroTd.nHarım v» D e v ^ t ^ 
himaye görmediklerini tesbit ederlerse, Meclis
ler ve hükümetler bunların çaresini aramak 
yollarım, bulmalar , ise snvgi.li arkada^krım o 
zaman güllerimiz kâfi gelmez, güçlerimiz kâfi 
gelme;.:, Demokratik düzen içeririnde su ho"--1' 
düzeni değiştirelim, kavgamızın temelinde 

köylü vatandaşın, çalışan vatandaşın almterini 
kendi cebinde muhafaza etmek kavgası var
dır.» 

Yine Evliyaoğlu arkadaşımızın sözlerinde : 
«Değerli arkadaşlarım, bilhassa O, H, P. Grupu 
olarak şu düzeni değiştirelim meselesi üzerin
de Anayasaya bağlı kalmak şartiyle demokra
tik düzen içerisinde şu düzeni değiştirelim 
diye bir münakaşaya girdiğimiz zaman, birta
kım arkadaşlarımızın infialleriyle karşılaşmış
tık. Şimdi sanırım ki, bunun karşısında yer 
alan değerli A. P. no mensup arkadaşlarım 
dahi şu tütün ekicisi yatardasın durumu, çek
tiği ıstırap, tüccar ile ekici köylü ile, Dev
letle olan münasebetlerinde ortaya konan ger
çekler karşısında onlar da bu düzenin, haki
katen köylüden yara olrryan bu düz^ir . el
birliği. ile değiştirilmesine kanaat getirmiş ola
caklardır.» 

Görüyorsunuz ki, 0. II. P. Grupu adına ko
nuşan Kâmran Emüyaoğlu arkadaşımızın bu 
açık, sarih ve arkası! masında hiçbir morluk 
rekilmiyen beyanlarımda bir ihtilâli teşvik 
mânası düşünülemez. Kaldı ki, C. H. P. de
mokratik r~;imi. p'ct1'" nis ve bu re i imin cok 
mihnetlerini çekmiş olan bir siyasi teşekküldür. 
Yarım asra v^klaşan şerefli mâlisi il? demok
ratik rejimin bu memleketin gerdeklerine uy
gun, bu memleketi n haklarını, helk'an yana 
olan haklarını müdafaada en büvük va'i^a ol
duğuna inanmış bir siyasi teşekküldür. C. H. P. 
nin, demokratik roiimi devirmek i^.iyrn-
lerle, cok uzak olmryan yakın mâ^mizde. ne 
kadar mücadele ettiğini bilmeyeniniz yoktur. 
^u Mee1;ste, !îr/î1 serr"Td~n serra-" bu I?ee-
ksta müşterek mâruz kaMığımız hâdiselerde 
H. H. P. nm bor,1nda buhırdra'n i;~t; darların 
bil' ihtilâli ö n l ü k l e r i zaman. Ha1!7- Pa^tismm 
Ten.el P"c!İram B a r a k a n f̂ HTÜT^ Y'^Vc^k !PT̂ c-
üsin o günkü ayakta tezahürünü içimizde bepi-
^->'.-\ Ivit'i-n tfi,7ı'>li'rİTr,

l'^b. vr>"-am',n> İnr,,f(.n]ar'"Z, 

A B D Ü T B A P T ATrrîOĞ^N ( £ ğ n ) — ba
yatladı artık, bayatladı. 

KEMAL S A T R Tavamla} — R-va-'l' ^ k a 
darlarım, bayatlıyan ve bayatlamıyan mesele-
nvpi... 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı görüşmiye-
lim. 
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KSMAIı SATIH (Devamla) — Haufr". ar
kadaşın söylediğini bilmiyorum ve kim söylerse 
söyledin buna her hangi bir cevap verecek de
ğilim. Ben, geçmiş günlerimizde Cumhuriyet 
Halk Partisinin demokratik rejimi ne kadar 
azimle müdafaa ettiğini ve bu müdafaasını da 
Yüksek 'Meclisin takdirleriyle kpat et'iğini ifa
de ediyorum. Binaenaleyh; burada bir parti 
münakaşalı, bir parti mitingi halinde değilim. 
Büyük Millet Meclisinde memleketim bir facia
sını konuşmaktayız. Döstyüz elli küsur bin tü
tün ekicisi vatandaşın, bugün içinde hubsnduğu-
mıız düzenle çektiği ıstırabı arkadaşlarımız ra-
kamlariyle hiçbir politika yapmadan, bir dema
gojiye sapmadan sarahatle, bir objektif sadaka
ti ile ifade ettiklerini görüyoruz ve bunu konu-
şuyerur;. Şimdi Sayın Bakan bizim bu samimî 
ve gerçekçi görüşlerimize cevap vermekten bel
ki mahrum okluğu için, belki arkad aşlarımı zm 
is özünü yanlış a,nladığı için, meselenin bizatihi 
kendisini bir kenara iterek dcğrudsn doğruya 
«canım efendim, d" Atatürk'cüzünüz, sizin 
partiniz vaktiyle bu düdeni getirdi. Atatürk 
devrinde de İnönü devrinde de bumdan başka 
bir düsen yok mu ildi?» derler. 

Aziz arkadaşlarım, bir defa Atatürkeüb'^k 
nedir; Atatürk'üm getirdiği isedir, -düzen nedir8? 
Bunun üzerinde görüşe varmak lâzımıdır. Ata
türk Cumhuriyet Halk Pnrtis'nin kur-'er.'-'", ckh!~ 
ğu hald.s bh Atatürkçülüğün mbisarm'' h i - i r 
zamen elimizde tutmak isthren 'dır b«r g"»rü','r> 
Rahip rî.eğiT^ Atatürk m^-h/ketin gedeceğimi d."̂ -
ha iyi bir sisteme bağk^Kk için bir -~frk -mm--, 
garba, medeniyete, iyiyi y'İncime ufku açm:'.s 
olan büyük bir insandır. Biz onun açtığı yol üze
rindeyiz, Ben inanarak söylüyorum ki; /-t.al'.ürk 
•düşen değisthen bir dâhidir. Atatürk bugün sağ 
olsa ve iş başınrka bulunsa idi kendi kurd-ğu dü
zenin birtakım ellerde dejenere olduğunu göre
rek, yin.e kurduğu düzeni ıslah etmek için birdn. 
gibi düşünecekti. (C. H. P„ sıralerm^an a l k r k r a 
Çünkü, bbs ilhanımızı onun. bize aokğı rfukksn 
alan insanlarız. 

BAŞKAN — Sayın E 
•mam-sı istirham ediyoıru: 

sözlerinisi topla-

Simdi mercek KEMAL .SATIP- (Devamla) . 
bu. TSinaenaloyü. düzen değümv 
kını araması, birtakım, ark;\üaşları gocunduru-

ü, halkm hal 

yor. Sanıimen ifade edelim, C. H. P. nin düzen 
değişmesi lâfı, demokratik sistem içerisinde 1961 
Anayasasının esprisi, hudutları içinde halkın 
menfaatini aramak, halkı sömürenlerle mücadele 
etmek mücadelesidir. 

Ben son günlerde memleketin Güney - Do-
ğaranda başlryan bir seyahate çıkmıştım. Sayın 
T-jkfji jdakarüin ilgilendirliği için. iki kelime ile 
ona da i/ji'ias edip geçeceğim, sabrınızı suiisti
mal etmek istemiyorum. Aıriep'de üiûLlnı istih
sal edilir. Antcpün İnkisar Başmüdürü; bunu 
çok söyledim, radyolar söyledi... 

BAŞKAN — Bayın Satır, bir dakikanızı is
tirham edeceğim, yazılı önergenizde Sayın Te
kel Bakanının «halk ihtilali mi istiyorsunuz?» 
sözüne cevap vermek ve durumu tavzih etmek 
üzere söz istediğinizi açıkça belirtmiş bulunu
yorsunuz. Onun için istirham ediyorum; konu
ya dağıtmadan, vaktin gecikmiş olduğunu da 
gü'Z önünde tutarak, sözlerinizi toparlamanızı 
iskrar kurbanı ediyorum. 

KEMAL SATÎE (Devanda) — İkazınıza 
teşekkür ederim Sayın Başkan, hemen topar-
hyacağım. 

Yalnız şunu ifade etmek isterim Sayın Baş
kan. Tekel öakaıanm «siz baık ihtilâli mi isti -
yû:.-Gunuü:.> sorusmu bu Meclis kürsüsüne çıkıp, 
aayır biz bir halk ihtilâli istemiyorez diyerok-
'on bir ceva;p ve ro rk mümkün değildir. Biçin 
İstemediğimizi, niçin bu düdenin değiştirilmesi
nin bir halk ihtilâli olmadığını umumi efkâra 
açıklamak mecburiyetindeyiz. 3 a bakımdan 
:fadc ediyorum, bu dü^en nişin değişmelidir? 

Antep'to, Sayın Babamın yakinon bildiği, 
"i'.îüm yetişir, üzüme tşpkı tütünde olduğa gibi 
l\;k::i müdahale mubayaası yapar. 

CbblldÜE VE TEKEL E AK AH î İBÎIAIÎİM 
•.rI:,KET (Adana) — Hayır. 

KEMAL fiATÎR (Devamla) - Üzüme koo-
r a i ı tarafından biran evvel müdahalesini is-

tiyen bir talebi ilgili müdürlük memnuniyetle 
karşdaıınŞp nıahdat insan soluğu Ankara'da ala
rak, bh serede birgün bunu bekliyorduk; şim
di übkıb ' i kooperatife destek cla^ak mubayaa
sına girişecek olursanız, üsüm değer fiyatını 
bula sal:; ve biz perişan olacağız, donıüierdir. Bu-
.'.mn üKS-riu.9 hemen Tekel Başmüdürü döğhm.r, ' 
-b^nı ım'a gitmiştir ve ben Antep'e gibiğim 
•'aman yaş üzümün kilosu üç ay sonra parası 
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alınmak şartiyle 25 - 30 kuruş arasında idi Ay
nı üzüm Adana'da 150; aynı üzüm Ankara'da 
200 kuruş civarında satılıyordu. 

Aziz arkadaşlarım; işte bu düzen değişe
cek;'halkı sömüren düzen değişecek; halk ile 
beraber olan yeni bir düzen gelecek ki, bu Ana
yasanın sınırları içinde olan düzendir. Sayın Te
kel Bakanından rica ediyorum, meseleler Ah
met'e, Mehmet'e, itham yapmakla önlenemez. 
Hep berabar olalım, Milletin çektiği ıstırapları 
ortadan kaldırmak için çalışalım. Bunu hangi 
iktidar yaparsa §erefi onun olacaktır. Ama, ik
tidar bunu yapmadığı zaman iktidara bunu 
yaptırabilmek için veya bu iktidarı uy aramı
yorsak halkı uyarıp bu iktidarı devirmek için, 
her yerde bunu dile getireceğimizi arkadaşım 
Kâmuran Evliyaoğlu söylemiştir. Bunda gocu
nacak birşey yok. Bunda ibret alınacak, dik
kate alınacak hususlar vardır. Bunlar, tavzih 
etmek için Meclisin tatil süresini belki bir daki
ka geçirdiğim için (A. P. sıralarından on daki
ka geçti sesleri) on dakika da olsa sizlerden 
özür dilerim. Bakan arkadaşıma da fikirlerini 
tashih etmek için bir imkân vermişsem kendimi 
bahtiyar addedeceğim. Teşekkür elerim efen
dim. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın bakan; nedir efendim 
talebiniz? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana) — Sayın Kemal Satır'm söz
lerine cevap vermek istiyorum. (C. H. P. sıra
larından zaman geçti sesleri) söylemediğim söz
leri bana mal etmiştir. 

BAŞKAN — Tamam; bir dakika müsaade 
edin efendim, anladım. Meseleleri usul çerçe
vesi içinde halledelim, size de söz vereyim. 

Şimdi efendim; Manisa Milletvekili Mustafa 
Ok ve dört arkadaşının tütünden elde edilen ge
lirin tütün ekicileri ile ihracatçılarına verilen 
kredi ve bunların sağladıkları kâra karşı öde
dikleri vergi miktarı konularında bilgi edinil
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce, bir Meclis araştırmasına dair önergesi üze
rindeki görüşmeler bitmiştir, önergeyi oyunu
za sunuyorum. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Bir temdit 
karan alalım. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Mustafa Ok ve 
dört arkadaşının önergesini kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabil edilmemiştir. 

Sayın İbrahim Tekin siz direniyor musunuz? 
Söz istediniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana) — Direnmiyorum, sayın hem
şehrim beni gayet iyi tanırlar. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç önergenize lü
zum kalmadı, önerge reddedildiğine göre (Gü
rültüler) Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 

Sayın arkadaşlarım, 13 Aralık Çarşamba gü
nü yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik toplantısından sonra toplanılmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

j 5. — DÜZELTİŞ 

20 . 11 . 1967 tarihli 6 ncı Birleşim tutanağının 121 nci sayfa, 1 nci sütun, sondan 2 nci satı
rında aşağıdaki düzeltiş yapılacaktır: 

Yanlış Doğru 

İmar ve iskân, İçişleri ve Plân imar ve İskân, içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

15 NCI BİRLEŞİM 

11 . 12 . 1967 Pazartesi 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
4 arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin tü
tün ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve 
(bunların sağladıkları kâra karşı ödedikleri ver
gi miktarı konularında bilgi edinilmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/17) 

2. — Ankara Milletvekili Hüseyin' Balan'ın, 
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince 'bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/19) 

3. — Aydın Milletvekili! Reşat özarda'nın, 
meyve ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucu
za satınalman ürünlerin halka ne suretle çok 
pahalıya satıldığı konusunu incelemek ve bu 
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/20) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı deprem bölgesinde, sağlam ve hasar 
görmemiş binaların yanındaki betonarme bina
ların bir moloz yığını haline gelmesi nedenle
rini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/21) 

5. — A d a n a Milletvekili Kemal Sarıİbrahim-
oğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser kaçakçılığı 
olaylarını incelemek ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesi (10/22) 

6. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'm, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi Ince-
sulu'nün tefeciliğe kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy

lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/16, 10/23) 

7. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Bü
yük halik kütlelerinin sağlığını tehdide-
den hile ve ihmallere kesin olarak son vermek 
amacı ile alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/24) 

8. — Zonguldak Milletvekili Kenan E:sen-
gin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

10. — Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zioğhı ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında1 mil
lî siyasetin testibi ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

11. — Aydın •Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kı'brıs hakkında uygulanacak millî politika>-
nın esaslarını1 tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (Ş/27) 

B - ÎKINOl DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzıı-

ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yakovas'ın Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 
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2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-

oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 
binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille
timizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
lkanından sözlü sorusu. (6/332) 

3. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
İTî'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
bağlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba» 
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için 
alınan ve alınacak olan tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/343) 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet veren 
CENTO 'teştkifâtında görevli İngiliz Çavuşu hak-
'kında, Türle kanunlarına göre, ne>den (kovuştur
ma yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve İç
işleri 'bakanlarından sözlü sorusu. (6/359) 

8. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, han
gi Jktösadd Devlet Te^dkffllerinin sigorta şir-
iketlerine ortalk olduklarına ve bu teşekikü'Uerin 
sigorta işlerini hangi Bİgorta şirketlerine yap
tırdıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/363) 

9. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, halen 
yurdumuzda ne kadar barış gönüllüleri olduğu
na dair Millî Eğitim ve Dışişleri balkanlarından 
sözlü sorusu. (6/364) 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388) 

11. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Köprüüs-
tü köyünde sel felâketine mâruz kalan ailelere 
yardım yapılması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/389) 

12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul, lise, sa
nat ve teknik okul ihtiyacını gidermek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

13. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
kok kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sahip
lerinin bu ihtiyaçlarının nasıl ve ne yoldan kar
şılanacağına dair E enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

14. — Erzurum Milletveküi Gıyasettin Kara-
ca'nm, deprem bölgesinde evleri yıkılan vatan
daşların evlerinin ne zaman ve ne şekilde yapıla
cağına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/416) 

15. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
birkaç gemi tersanesinin daha kurulmasının dü
şünüldüğü hakkındaki yayımın doğru olup olma
dığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/417) 

16 .— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,, 
Kastamonu Valisinin vazifesinden alınması sebe
binin ne olduğuna dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/418) 

17. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Balkanından sözlü sorusu (6/429) 

18. — Konya Milletvekili Nazif Kunıeu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

19. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu 'nutı, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

20. — Konya Milletvekili Nazif Kumcu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/434) 



21. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün ye-
Ucli krediye kavuşturulması için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/435) 

22. — Konya Mületvekiii Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

23. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
A. P. Hükümetinin kuruluşundan bu yana kaç 
belediye başkanı ve köy muhtarı hakkında idari 
kavuşturma açıldığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/437) 

24. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
eedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/438) 

25. — Konya Milletveküi Nazif Kurucu'-
nun mahkemelerdeki işlerin süratini sağlamak 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/439) 

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beslenme, Gıda Kontrol ve Teknoloji Grupu 
Başkanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, lâğ
vedilmesi gerekçesinin ne olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/441) 

27. — Erzurum Mületvekiii Nihat Düer'in, 
Erzurum ovasının sulanması için ne düşünüldü
ğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan «özlü sorusu (6/442) 

28. — Erzurum Mületvekiii Nihat Düer'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Orman içi köylerinin kalkınması için 1965 ve 
1966 yıllarında yapılan işlerin neler olduğuna 
dair Tarım ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/444) 

30. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi (banlkaları 
iarafmdaaı yaptırılmaMa olan ikramiye evleri-

3 — 
I nin, yurdun muhtelif yerlerimde yapılması hu

susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
. ve İmar ve İskam baikanlarıdan söalü sorusu 

(6/449) 

31. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın 
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tariş'ce sa-
tınalıanLası için bir eınir verilip verilmediğine 
dair Ticaret Bakanından »özlü sorusu (6/452) 

32. — Muş Milletveküi Kemal Aytaç'ın, 
İlkokul öğretmenlerine de konuıt yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/458) 

33. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'aıın, 
Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve Ar
tova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı 
bütçe 'döneminde tamamlanıp tamamlanamıya-
cağma dair Bayındırlık Ba'kanınıdan sözlü so
rusu (6/465) 

34. — Mardin Milletveküi İbrahim Aysoy'-
un, Mardin Valiliğince verilen pasaportları vi
ze etmekten imtina eden Lübnan Büyükelçili
ğinin bu tutumu konusunda ne gibi tedbirlerin 
alınmasının düşünüldüğüne dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/475) 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

36. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa etıtirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

37. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'm, 
lise ve ortaokullardaki müdür yardımcılarının, 
haftalık ders saatlerine ve «bunların girmedik
leri dersler için, diğer öğretmenlere ödenen üc
retlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/490) 

38. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'm, 
Af yan - Şuhut yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu istikaımetinde değiştiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ba-

I yındırltk Bakanından sözlü sorusu (6/491) 



39. — Afyon Karahitsar Milletvekili Mus
tafa Akal'ıın, Beden Tartbiyesi Genel Müdürlü
ğünün, nerelerde dinlenıme tesisleri bulunduğu
na dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/496) 

40. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

41. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

42. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başibakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

43. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun memleketimizdoki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çahşma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 

44. — Erzurum Milletvekilli Adnan Şcn-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vuku bulan hadiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

46. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, UNESCO tarafından, iki Türk'ün Dünya 
gençliğine örnek insan seçilip seçilmediğine 
dair Başbakan, Millî Eğitim ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanlarından sözlü sorusu. (6/522) 

47. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'-
in, bâzı ilâç lâbaratuvar ve fabrikalarına ortak 
bulunan doktorlara dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/523) 

48. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/524) 

49. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
m, Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçele

rine bağlı köylerdeki vakıf arazilerin satışına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/525) 

50. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, YSE Genel Müdürlüğünün (tutumuna 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/526) 

51. — Gümüşhane Milletvekili Sabri özcan 
San'm, Gümüşane ilinin sağlık hizmetlerine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/527) 

52. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

53. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

54. — Bitlis Milletvekili Cevdet Göholöğlu'-
nun, Bitlis civarında bir hidroelektrik santralı 
kurulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/530) 

55. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

56. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

57. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

58. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yolu inşaası-
nm, 5 Yıllık Plân hilâfına geciktirilmesi sebe
bine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/534) 

59. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

60. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Orman İşletme Müdürlüğü emrinde ça-



lışan personelin adedine ve ikramiye verilip ve
rilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su. (6/536) 

61. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
nm düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

62. — Aydm Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusnu 
(6/539) 

63. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

64. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

65. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

66. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

67. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdülüğü teşkilâtında ça
lışanların tcrfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

68. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ndbioğ-
lu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyonla
rının sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/545) 

69. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

70. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1341 
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka
saba ve köylerin adedinin ne kadar olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/547) 

71. — Trahzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

72: — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nde artan hırsızlık olayla
rına ve emniyet teşkilâtına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/550) 

73. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

74. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

75. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, İzmit'teki spor tesisleri inşasının ne za
man tamamlanacağına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/553) 

76. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Almanya ve Belçika'ya 
yapılan geziye dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/555) 

77. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ'-
m, Ankara'ya bağlı Solfasol köyünün soydan
dan korunması için ne düşünüldüğüne dair 
tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/556) 

78. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ'-
m, Federal Almanya Cumhuriyetine yapılan zi
yarete dair Başbakan ve Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/557) 

79. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

80. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/560) 



81. — Afyon Karaihisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Rize Adliyesinde vukubulan olay
lara dair Adalet ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu. (6/561) 

82. — Afyon Karaihisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Hayvan Sağlık Memurları hak
kında, 3203 numaralı Kanuna göre çıkartılan 
tüzüğe dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/562) 

83. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

84. — Traıbzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimindeki partizan davranışlara ve bozu
lan çaylara dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/565) 

85. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/566) 

86. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Doğanhisar - Engili - Akşehir yolunun bi
tirilmesine ve Doğanhisar - Hüyük - Beyşehir 
yolunun geçişe açılmasına dair Bayındırlık Ba
kanından »özlü sorusu (6/567) 

87. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Bozkır - Üçpmar - Hadim - Taşkent - Tepebaşı -
Ermenek yolunun geçişe açılmasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/568) 

88. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'm Si
vas'ın Şarkışla ilçesi Belediye Başkanı ile ida
re âmirlerinin tutumuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/569) 

fi 

89. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete deviredilip edilmiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

90. — Aydın Milletvekili ,M. Şükrü Koç'un, 
Samsun İlköğretim Müfettişinin Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsünce açılan burs imtiha
nını kazanıp kazanmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/571) 

91. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balau'-
ın, Maraş'm Elbistan ilçesinde tertiplenen şa
irler gecesinde çıkan olaylara dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/572) 

92. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575) 

93. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum radyosunun yayına başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

94. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

95. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

96. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Millet Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti 
tatbikatı olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (6/579) 

97. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlılk-

lanna 'dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu. (6/580) 

98. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
2.1 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserl'iğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakerete mâruz bırakılmaları söbebine 
dair İçişleri B,akanından sözlü sorusu. (6/581) 

99. — Tralbzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Balkanından sözlü sıorusu. (6/582) 

100. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunıma Ba'kanından sözlü sorusu. (6/583) , 

101. — Afyon Karahkar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü île Adana Şubesin'deki hizımetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Başbakan 
ve Çalışıma Bakanından sözlü sorusu. (6/584) 
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102. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 

Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

103. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı (köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret. 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

104. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması üconusunda bîr 
pT.ân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

105. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'mn Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

106. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se
bebine dair BayındırlıJk Balkanından sözlü soru
su. (6/589) 

107. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/590) 

108. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yüık arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

109. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Hilâfeti kurmaya çağıran broşür ve tehdit mek
tuplarının kimler tarafından hazırlanıp gönderil
diğine dair İçişleri ve Adalet 'bakanlarından 
sfoM sorusu. (6/592) 

110. •— Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Dinî bir maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

111. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Afyon Karahisar ili köylerinden 
bâzılarının içmesuyu ihtiyacına ve orman ete
ğinde oturanla rın geçimine dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/594) 

112. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık hakanlarından sözlü soru
su. (6/595) 

113. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına dair Ada
let ve İçişleri hakanlarından sözlü sorusu. (6/596) 

114. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Kıbrıslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş 
sırasında toplum polislerinin tutum ve davra
nışına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/597) 

115. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayişsizlik olayla
rının cereyan edip etmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/598) 

116. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Kıbrıslı mücahitler adı altında yapılan kanun
suz yürüyüşe kimlerin iştirak ettiğine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/599) 

117. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kan gütme sebebiyle işlenen cinayetlerin önlen
mesine dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/600) 

118. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Harşit Hidro Elektrik Santralı ve tesisleri in
şaatına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/601) 

119. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İtalya'dan geri çevrilen zeytin yağlarına dair 
Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/602) 

120. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
istifa eden ve geçici olarak vazifesine nihayet 
verilen köy muhtarlarına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/603) 

121. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
demiryolunun İzmit'in içinden geçişi için yapı
lan incelemenin bitirilip bitirilmediğine dair 
Ulaştırma, Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/604) 

122. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Ankara - İstanbul yolu üzerinde halkı koruyacak 
standart tedbir ve tesislere dair İçişleri ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/605) 



123. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit'de ihtiyacı karşılayacak spor sahasının ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/606) 

124. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit Körfezinde Kocaeli sınırları içinde yeni 
bir araba vapurunun hizmete konup konmıya-
cağına dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

125. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Kocaeli ili Hükümet Konağı inşaatının ne zaman 
ele alınacağına dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/608) 

126. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit Verem Hastahanesi inşaatına 1966 yılında 
yardım yapıldığı halde 1967 yılında yardım ya
pılmamasının sebebine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/609) 

127. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Başbakanın köylü sorunlarına dair beyanı 
ve Bursa Merkez ilçesine bağlı köylerden 1965-
1966 yılları içinde şehire göç edenlere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/610) 

128. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Valisinin tutum ve 
davranışlarına dair İçişlori Bakanından sözlü 
sorusu (6/611) 

129. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Hava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs konusun
daki beyanına dair Başbakan ve Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/612) 

130. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Ayçiçeği ürününün 1966 ve 1967 yılı 
satış fiyatlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/613) 

131. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
mn, Harp - İş Federasyonuna bağlı sendikalarca 
uygulanan greve dair Millî Savunma ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/614) 

132. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, okullarda okutulan kitaplara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/615) 

133. — İstanbul Milletvekili Beşit Ülker'in, 
Parafinli zeytinyağlarm sebebolduğu olaylara 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/616) 

s — 
I 134. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm, 

Doğu illerinde yapılan mitinglere dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/617) 

135. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
in, Kütahya Millî Eğitim Müdürü'nün öğret
menler üzerinde yaptığı kanun dışı baskılara 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

136. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Tekniker okullarının ve teknikerlerin du
rumuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/619) 

137. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
j Ankara Adalet Gazetesinde Yargıtay kararları 

hakkında yapılan yayımlara dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/620) 

138. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaP-
ın, Millî Eğitim Bakanlığı örgütünde politikaya 
karışan kaç öğretmen ve idareci hakkında soruş
turma yapıldığına dair Başbakan ve Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/621) 

139. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeg köyü üze
rindeki Kemboş suyu üzerinde bir baraj inşaa-
smm düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 

I ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/622) 

140. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın İlgın ilçesine bağlı Dığrak köyü
nün başka yere nakli için yapılan çalışmaların 
ne safhada bulunduğuna dair İmar ve İskân ve 
Köy İşleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/623) 

141. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Ilgın ilçesinin içme suyu ihtiya
cına dair imar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/624) 

142. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı köyle
rin elektrik ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/625) 

143. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Ilgın ilçesi ve köylerinin kal
kındırılmasına dair Başbakan ve Köy işleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/626) 

144. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu-' 
I nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesinin kalkınması 
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"için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Baş- I 
nakan, Ticaret ve Köy İşleri bakanlarından I 
sözlü sorusu. (6/627) 

145. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun- I 
er'in, Trabzon fabrikasında elde olunan çi- I 
mentonun tevzi ve satışının nasıl bir sistem I 
dahilinde yürütüldüğüne dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/628) 

146. _ Ordu Milletvekilli Ferda Güley'ih, 
Fatsa Lisesinin öğretmen ihtiyacına' dair Millî I 
Eğitim Bakamın d arn sözlü sorusu (6/629) 

147. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'-
m, Kuzey Atlantik Aııdlaşmasnıdaıt, ayrılma- I 
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Dışişleri I 
Bakanından sözlü sorusu (6/630) I 

148. — Ankara Milletvekili î . Sıtkı Hatip-
oğlu'nun, aynı işi gördükleri halde değişik sta- I 
tüîere tabi tutulan kamu hizmetlerine dair I 
Başbakandan sözlü sorusu (6/631) I 

149. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'-
nun, Seydişehir A. P. İlçe Başkanının, Tarım 
Bakanlığına sattığı elmaların fiyatına dair Tas-
rım Bakanından sözlü sorusu (6/632) 

150. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu' 
nun, Akşehir Erkek Sanat Enstitüsünde elek
trik ve motor bölümleri ilâvesi ile bir Tekniker 
Okulu açılmasına dair Millî Eğitim Bakanından I 
sözlü sorusu (6/633) I 

151. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kok kömürü tahsisine ve fiyatlarına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/634) 

152. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde ilinde inşaları 1968 icra plânına alman 
barajlara ve Uluırmak suyunun taşmasının 
önlenmesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/635) 

153. _ Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin, Nar - Kötüyayla - Bozköy - Çiftlik kes
tirme yolunun inşasına dair Köy İşleri ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/636) 

154. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kütahya Azot Fabrikasında yıllık istihsal ile 
işçi ve memurlarına ödenen ücrete dair Sanayi I 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

155. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile ter- | 

minal ve hava meydanlarında çalışan personele 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/638) 

156. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un, Gerze ilçesinde tütün deposu, bakım
evi ve sigara fabrikası kurulmasına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/639) 

157. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli 
özel okullara dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/640) 

158. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
memurlara ödenen çocuk parasına dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/641) 

159. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Suriye'de arazi ve mahsulü bulunan Türk 
vatandaşlarının durumuna dair İçişleri ve Dışiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/642) 

160. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum Çimento Fabrikasının inşasına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/643) 

161. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'
in, Erzurum'a bağlı ilçe ve köylerin dağlık kı
sımlarında yağmurdan zarar gören çiftçilerin 
durumuna dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/644) 

162. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Dizel lokomotiflerin Erzurum • Kars hattı ara
sında da çalıştırılmasına dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/645) 

163. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Kartal Belediyesince, Hazine ve be
lediyeye ait arsaların dağıtımına dair İçişleri, 
İmar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/646) 

164. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşasına ne 
zaman başlanacağına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/647) 

165. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
elma ürününün ihracı ve değerlendirilmesine 
dair Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü so
rusu (6/648) 

166. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 
Maraş'm Afşin ve Elbistan havalisinde bulu
nan linyit kömüründen ne şekilde istifade 
edileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sa
nayi, Ulaştırma bakanlarından sözlü sorusu 
(6/649) 



167. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, ayrı ayrı yerlerde öğretmenlik yapan 
orta öğretim öğretmenlerinin, eşlerinin de aynı 
yere nakillerinin yapılmasına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/650) 

168. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Ibâzı fabrikalar tarafından İzmit körfezine akı
tılan klorlu artık suların tesirinden, su ürün
lerinin korunmasına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu. (6/651) 

169. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nin susuz bölgelerinin temiz içme su
yuna kavuşturulmasına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. (6/652) 

170. — Samsun Miletvekili Ilyas Kılıç/m, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür 
tâyininden haberdar olunup olunmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/653) 

171. — Tokat Milletvekili Osman Saraç/m, 
Erbaa Tütün Fabrikasının ne zaman inşa edi
leceğine dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/654) 

172. — Tokat Milletvekili Osman Saraç/m, 
Tokat - Niksar yolunun emniyetli hale getiril
mesine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/655) 

173. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
tarım araçlarının çiftçilere daha ucuz ve kolay 
bir şekilde temin edilmesine dair Tarım ve Ti
caret bakanlarından sözlü sorusu. (6/656) 

174. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
kimsesiz çocukların memlekete daha faydalı 
hale getirilmesine dair, İçişleri ve Devlet ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/657) 

175. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
memleketimizdeki Hıristiyan misyonerlerinin 
yıkıcı faaliyetlerinin ünlenmesine dair, İçişleri 
ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu. (6/658) 

176. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Kuzey (İran) karayolunun ne 'zaman trafiğe 
açılacağına dair, Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/659) 

177. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Erfoaa ve Niksar ilçelerinin 'bâzı bölgelerinde 
şamfıstığı 've ızeytin yetiştirilmesinin düşünülüp 

düşünülmediğine dair, Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/660) 

178. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,. 
Pasinler'deki Serçe Boğazı barajı ile Araş va
disindeki Söylemez barajlarının etüdüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/661) 

179. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Karayazı ilçesinin yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/662) 

180. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Şenkaya - Bardız ve Yeniköy yo
lu güzergâhına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/663) 

181. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Nohurtap - Beyler köyü ve Hasan-
kale - Narman yoluna dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/664) 

182. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Tekman - Gökoğlan - Keçelan ve Karlıova yo
lunun 1968 yılı programına alınıp alınmıyaca-
ğma dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/665) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve-
Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nun, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri ve Çalışma komisyonları rapor
lar. (2/400) (S. Sayısı : 311 ve 311 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 5 . 12 . 1967] 

X 2. — Devlet Orman İşletmeleriyle, kereste 
fabrikalarının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları 
muameleleri hakkında düzenlenen raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/160, 3/144, 
3/291, 3/415) (S. Sayısı : 446 ve 446 ya 1 nci; 
ek) [Dağıtma tarihi : 5 .12 .1967], 
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V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu 
ve 13 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt ve benzeri 
oyun alet ve makinaları hakkında kanun tek
lifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, Cum
huriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş ve 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. Ali De-
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mir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (2/301, 2/173, 
2/178, 2/180) (S. Sayısı : 307 ye 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 2 . 12 . 1967] 

X 2. — İşçilerin iyonizan radyosyonlara kar
şı korunması hakkında 115 sayılı Milletlerara
sı Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Çalışma komisyonları raporları. (1/342) 
(S. Sayısı : 310 ve 310 a ek) [Dağıtma tarihi : 
5 . 12 . 1967] 
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