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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Açık bulunan Devlet Bakanlığına Afyon 
Milletvekili Hasan Dinçer'in atandığına dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 31 nci 
maddesine bir bend eklenmesi hakkında kanun 
tasarıs1. ile aynı konudaki, kanun teklifleri , 

1970 yılı Bütçesi Finansman Kanunu ve 
Emlâk Vergisi kanun tasarıları üzerinde 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
lerin benimsenmediğine dair ilgili komisyonlar 
raporları kabul, olunarak adı geçen kanun ta
sarılarının kanunlaştıkları bildirildi. 

30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı 
Bütçe Kanununa ek kanun tasarısının. 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun, tasarı
sından sonra görüşülmesi kabul olundu. 

Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu ve 
15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'den 
doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 10 
hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı hak
kında kanun teklifinin görüşülmesi, ilgili ko
misyonun maddeyi geri istemesi üzerine, erte
lendi. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun tasarısının öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi onaylanarak maddeleri kabul olundu 
ve tümü açık oya sunuldu ise de, oyların 
ayrımı sonunda çoğunluk sağlanamadığı, oy
lamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı bil
dirildi. 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ile aynı konudaki kanun tekliflerinin tü
mü üzerinde bir süre görüşüldü. 

Grup Başkanvekillerinin, birleşimin 30.7.1970 
Perşembe günü saat 15,00 e bırakılmasına dair 
önergesi kabul olundu ve 

30 . 7 . 1970 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,05 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 
Nurettin Ok Kenan Aral 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Celiker 

II. GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun 31 nci mad
desinin yürürlükten kaldırılması hakkında ka
nun teklifi (2/386) (Anayasa Komisyonuna) 

— 759 — 

Tezkere 
2. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'm, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başkanlık tezkeresi (3/327) (Anayasa ve 
Adalet koimsyonlanndan Mürekkep Karma 
Komisyona) 
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Rapor 
3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 

47 arkadaşının, Halk Hastalık Sigortası kanun 
teklifi (2/362) <S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 7 . 1970) (Gündeme) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen iş 

4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka

nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısı (1/331) (Plân 
Komisyonuna) 

5. _ 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bası 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/359) (Plân Komisyonuna) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 136 ncı Birle
şimini açıyorum. 

Müzakereye başlıyoruz. 

II — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Milletvekili Kemal önder'in, mem
leketimizin Ortak Pazarda hazırlık döneminden 
geçiş dönemine intikali dolay isiyle görüş, uyar
ma ve temennilerine dair, gündem dışı demeci 

BAŞKAN — ıSayın Kemal önder, Ortak Pa
zarla ilgili kısa toir beyanda bulunmak üzere bu
yurunuz. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Ortaklık Konseyinin 13 ncü döneni toplantı
sında Türkiye'nin hazırlık döneminden geçiş 
dönemine intikali konusu (müzakere edilmiş ve 
prensiplerde hâsıl olan mutabakat tebliğ ile ilân 
edilmiştir. Şimdi, teknisyenler, geçiş dönemine 
ait protokolü, kaleme alacaklar, IhüMimler hali
ne getireceklerdir. 

Türkiye'nin geçiş dönemine intikali bahis 
konusu olduğu şu günlerde görüş, ikaz ve te
mennilerimizi ifade etmeyi görev sayıyoruz. 

Hazırlık döneminin Ük 6 yılı geçmiş bulun
maktadır. Hazırlık dönemini 6 yıl daha uzatmak 

hakkına Türkiye sabJbolduğu halde, Hükümet 
uzatmayı uygun bulmamaktadır. 

Geçiş dönemine intikalde Türkiye'nin duru
mu nedir? Türk ekonomisi; dış ticaret rejimi 
ile, para politikası ile, kredi mekanizmasiyle it
halâta dönük olagelmiştir. Türk parasının de
ğerinde istikrar yoktur. 1950 ile 1962 arasında 
1/3 oranında, 1965 ile 1969 arasında 1/6 oranın
da paranın değeri düşmüş olup, 1965 ile 1977 
arasında % 50 oranında paranın değerinde düş
me olacağı (belli olmuştur. 

Türkiye'de bütçeler daima açıktır, ödemeler 
dengesinde ahenk yoktur, ithalât ve ihracat açı
ğı genel olarak artmaktadır, ifiyat seviyesinde 
istikrar yoktur, konjonktür gelişiminin devam
lılığı yoktur. Ayrıca, montaj sanayii Türk iş pi
yasasını ve ithalâtını ipotek altına almış örtülü 
ithalâttan ibarettir ve Ötrir sömürü düzeni mahi
yetindedir. 

5 yıllık hazırlık dönemini harcamış olan ik
tidar, ekonomimizin gfücsüz bir ortamında geçiş 

— 760 
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dönemine intikali göze abraş görünmektedir. 
Katma protokol prensipleri geçiş dönemine inti
kalde Türkiye yararına işlliyecek imi? Türkiye'
nin ihracatının ağırlığım tarım ürünleri teşkil 
eder. Geçiş döneminde topluluk ile Türkiye ara
sında, tütün hariç, tercihli ticaret düzeninin de
vam edeceği anlaşılmaktadır. Bunun sebebini 
Türk tarım politikasının topluluk tarım politi
kasına uymaması gerekçesine Ibağlamaktadır-
11ar. Bu anlaşılmaz gerekçenin altında ise; toplu
luğun tarım ürünlerinin üretimini geliştirme 
ve üreticisini koruma amacı vardır. Gerçekten 
topluluk, tarım alanında gelişme kaydetmekte
dir. Topluluk, tarım alanında genel olarak ih
racat düşünmemekte ise de, topluluk, tarım ürü
nü 'ihtiyacını kendi karşılar halle gelmek iste
mekte, tarım ürünlerinin başlangıçta Serbest do
laşımını, topluluk üretiminin ve üreticisinin za
rar görebileceğini nazara alarak kabul etme
mektedir. 

Bu yüzdendir ki, takvim esasına göre değil, 
tercdhli ticaret sisteminin devam etmesi esasına 
göre Türkiye için, tarım ürünleri ihracatı yö
nünden gümrük indirimleri ve miktar konten
janları tanınmaJsı yolu seçilmiştir. Güçlü bir 
ekonomiye sahip topluluğun tarım alanında fe
dakârlığa yanaşmaması dikkat çekicidir. Türki
ye ise, ithalâtı yönünden kapılarını topluluğa 
karşı ardına kadar açmaktadır. Gümrük duvar
ları kademeli olarak eriyecektir. İthalâtta mik
tar yönünden mevcut kısıtlama zaman içinde 
kalkmaktadır. Topluluğun sanayi ürünlerinin 
Türkiye'ye ihracı takvim esası içinde serbest
leştirilmesi yani, topluluğun sanayi ürünlerinin 
serbest dolaşımı takvim esası içinde temin edil
miş olmaktadır. Topluluk, Türkiye için pamuk 
ipliği, pamuklu ham (bez hariç, 'sanayi ürünleri
nin serbest dolaşımını sağlamaktadır. Türkiye, 
Türkiye'de mevcudolmıyan sanayi ürünleri için 
tam avantaj sahibi olmaktadır. Avrupa ekono
mik topluluğu* ise; Türkiye'yi sanayi ürünleri 
için ıgaranti pazar haline getirmektedir. Türki
ye ticaretini topluluğa bağlamakta, topluluk 
ise, (bunu bugünden garanti altına almaktadır. 

Katma protokol ile Türkiye'de tasfiyeye uğ
raması göze alınmış ısanayi dalllan nelerdir? 
Katma protokolün uygulanması ile 'birlikte tas
fiyeye uğrıyacak sanayi ünitelerinin ekonomi
mize getireceği güçlüklerin ağırlığı nedir? Tür

kiye'de mevcudol<mıyan sanayi ürünleri işin 
hasından itibaren gümrük ve miktar tahtödi 
olmaksızın, Ortak Pazar memleketlerine ihraç 
imkânı verilmesi, Türkiye'de dışa dönük sana
yi kuruflması imkânını sağlar mı? Topluluk ik-
tün teknolojiye kaydığına Igöre, topluluğun 
Türkiye'ye terk edeceği sanayi dallan var mı
dır? Varsa neden ibarettir, Ibüiniyor mu Adı 
geçen ısanayi dallan için yatmm yapma gücü-
müz hesaplanmış ve zaman (birimine göre plân
lanmış mıdır? 

Sınai gelişme için yatıran, iç ve dış kaynak
lardan sağlanır. îç kaynaklar, (banka mevduat-
üan ve spekülatif kazançlara yatınhmş serma
yenin, ekonomik tedbirlerle, sanayi sahasına 
kaydınlması şeklinde sayılabilir. 

Personel kanunlannm uygulanması netice
sinde doğacak bütçe açığını kapatmak için baş
vurulan vergi kanunlan ile, geçim derdinde olan 
vatandaş, aslında âzami ölçüde zorlanmış. ola
caktır. Kurulu ve kurulacak sanayiin korunma
sı için İstihsal Vergisini kaldırmak gerekecek
tir. Bu ise, bütçeden 2 milyar liranın nöksanlaş-
ması demektir. 

Gümrük duvarlarının erimesi, süreli olarak 
artan ölçüde Gümrük Vergisi kaybına yol aça
caktır. Sanayi yatıranında iç kaynaklar yönün
den yeni vergi imkânlan (bulmak mümkün gö
rülmemektedir. Banka mevduatlan ise, kısa va
deli tasarruflara dayanır. ıSpekülâtif kazançlar 
için kullanılan sermayenin sanayi sahasına kay
dınlması sağlansa (bile, yatırım hacmi ne ola
caktır, (biliniyor mu? 

îç kaynaklar durumu budur. 

Dış kaynaklar ise; topluluğun açacağı 
195 000 000 dolarlık krediye istinadedeoektir. 
Bunun 'dışında ihracat sebebiyle elde olunan 
dövizin; sanayiin kurulması için gerekli istihsal 
vasıtalarının, teknolojinin ithaline tahsisi »bahis 
konusu olaibilir. İhracattan elde edilen dövizin 
(bir kısmı dış (borçlar ve faizlerine tahsis edil
mektedir. Topluluğa yapılabileceği düşünülen 
ihracat fazlalığı ile birlikte bakiye ihracat dö
vizinin dışa dönük sanayiin kuruluşunda kulla
nabilmesi, eğer aldığımız bilgüler sıhhatliyse, 
kismen mümkün olmıyacaktır. 

Katma protokol prensiplerine göre, 1907, 
1968, 1969 yıllan kotalarından, topluluktan ya
pılan ithalattaki ithal maddeleri ortalaması, 
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başlangıçta topluluk kotaisı olarak tesıbit edile
cektir. Bu hale göre topluluktan adı geçen yıl
larda yaptığımız ithalât maddeleri, Türkiye'de 
kurulmakta olan veya kurulacak olan (sanayiin 
istihsali vasıtalarını ımı teşkil ediyor Crenellikle 
hayır. Topluluk kotası, zaman içinde igenişliye-
ceğine göre, ihracat dövizimizin başlangıçta 
topluluk kotası sebebiyle aynoa tesbit edilecek 
olan konsolide liberal liste sebebiyle yine ihraç 
dövizlerimizden kurulacak sanayi için istifade 
etmek kısmen mümkün olmıyacaktır ama, bir
likte mütalâa edildiği zaman, dış kaynakların 
da daha bugünden, bilerek veya bilmiyerek, ya
pılan angajeler sebebiyle kısır kalmaya mah
kûm edilmektedir. 

Hizmet dilimleri ve yerleşme serbestliği, ser
mayenin akışının serbestliği konulan son dere
ce ciddidir. Ortak devletlerin firmalarının ser
mayeleri ile Türkiye'ye (gelmeleri, şubeler açma
ları, Türk firmaları ile ortaklıklar kurmaları 
imkânını vermektedir. Ortak 'devletlerin firma
ları, büyük bir ihtimalle, aracılık sahasına ka
yacaktır, Türk (ihracat ve ithalâtına yerleşecek
lerdir. Her türlü aracılık sahasına zamanla inti
kal olacaktır. Daha bugünden, mevzuatımız mu
vacehesinde, Amerikan bankacılığı Türk banka
cılığına yerleşime durumundadır. Türk - Ameri
kan Bankası kurulmuştur, beynelmilel endüstri
yel ve sanayi bankası kurulmuştur, Selanik 
Bankasının hisse senetleri 'alınmıştır, Osmanlı 
Bankasının hisse senetleri alınmıştır. Niçin alın
mıştır? Çünktü, »Ortak Pazarda, topluluktan ge
lecek olan sermayenin peşini takibetmektedir. 
Türkiye'nin iç ve dış ticaretine (hâkim olacak, 
aracılıkta kullanılacak olan sermayeyi takip 
için gelmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım;. 

BAŞKAN — Toparlayınız lütfen. 
KEMAL ÖNDER (Devamla) — Toparlıyo

rum. 
Ortak devletler, zayıf oldukları tarım ala

nında tercihli ticaret sistemi ile himaye sistemi
ni devam ettiriyorlar, Türkiye ise; çok zayıf ol
duğu sanayi sahasında tercihli ticaret sistemi ile 
korunma ihtiyacını 'duymuyor. 

Türkiye katma protokol ile ya silkinecektir, 
yahut da silinip gidecektir. İlk hazırlık döne
minde igerekli hazırlık yapılmamış olması yü
zünden, yeniden hazırlık dönemi uzatılmış olsa 

bile, kazanılacak olan zamandan bugünkü bo
zuk düzen içerisinde ekonomimizi güçlendirmek 
imkânına sahip değiliz. Selâmete çıkmanın ilk 
ve temel şartı, bozuk düzeni değiştirmeyi kabul 
etmektir, reformlar yapmak Zorunluluğu var
dır. 

Katma protokol Meclise onay için geldiğin
de görüşlerimizi etraflı olarak sunacağız. 

Ankara Andlaşmasına ek olarak yapılmış 1 
numaralı protokolda, geçiş döneminde tanzim 
edilecek olan katma protokolün, ilgili memle
ketlerin anayasalarına göre onaylanması bahis 
konusu edilmiştir. Hükümet; katma protokol 
«hükümler» şeklinde vazedilip imzalandıktan 
sonra, bunu mücerret bir uygulama anlaşması 
olarak telâkki etmeyip, Meclisin onayından geç
mesi lâzımigelen, Türkiye'deki kanunları deği
şikliğe uğratan ve iktisadi bakımdan yeni yü
kümlülükler getiren bir anlaşma, mütemmim 
bir anlaşma olarak telâkki edip Meclisin ona
yından geçirmek suretiyle Türkiye'nin kaderin
de böylesine önemli rol oynıyacak olan bir mü
temmim anlaşmanın yürürlüğe girmesinde, so
rumluluğu Büyük Millet Meclisi ile paylaşmak 
yoluna gideceği ümidi içerisinde hepinize saygı
larımı sunarım. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Elâzığ Milletvekili Ömer Faruk Sanaç'-
ın, Güney - Doğu, Doğu ve İç, - Anadolu'da hü
küm süren ve büyük zararlara yol açan kuraklık 
ve Hükümetin alması gereken tedbirler hakkında 
gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Sayın Ömer Faruk Sanaç, ku
raklık hakkında beyanda bulunmak üzere buyu
runuz. 

ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Memleketimizin bilhassa Güney - Doğu ve 
îç - AnaJdolu bölgelerinde, sayın basınımıza da 
intikal ettiği veçhile, büyük ölçüde bir kuraklı
ğın hüküm sürmekte olduğu yüksek malûmu
nuzdur. 

Hükümetimizin daha evvelden, kış mevsi
minden itibaren devam etmekte olan meteorolo
jik durum sebebiyle bu yolda igerekli bilgiye sa-
hiıbolduğu ve hemen hemen sosyal ve ekonomik 
tesirleri bakımından büyük vatandaş kütleleri
ni ciddî şekilde alâkadar eden bu konuda gerek
li tedbirleri alması tabiî ve zaruridir. 
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Aslında çok (geniş sahalara ve 'büyük vatan
daş kütlelerine şâmili mahiyette olan ve bir kı
sım basın haberlerine göre, Meta Ibir felâket 
mahiyetini alan kuraküık ve 'susuzluk daha hir 
müddet devam edecek ve muhtemelen 'artacak
tır. 

Sayın Başbakanımızın mevzu ile ilgili ola
rak büyük sulama projeleri hususunda yerinde 
çalışıldığını beyan etmiş olmaları, uzun vadeli 
de olsa, dâvaya atfolunan ehemmiyeti teyidet-
mektedir. Allakalı Ibakanlarm yurt içi gezileri 
ve Hükümetin bu yolda aldığı tedbirler zaman 
zaman ifade olunmuştur. Ancak, Sayın Hükü
metimizin Ibugüne kadar almış (bulunduğu ve de
vam ettireceği tedbirlerin 'bütün teferruat ve 
şümulü ile Yüksek Heyetinizce bilinmesinde ve 
umumi efkâra intikalinde büyük fayda mütalâa 
etmekteyim. 

Allah vermesin, her felâkette, ezcümle G-ediz 
zelzelesi ve emsali hâdiselerde; şayanı memnu
niyet olan çok enerjik ve ciddî tedbirler alın
mak suretiyle, vatandaşın hizmetinde olan yar
dımına koşan Hükümetimizin; daha ciddî bü
yük müstahsil kütlelerini ve köylülerimizi alâ
kadar eden, dolayısiyle istihsal maddeleri bakı
mından ekonomik hayatımıza birinci derecede 
müessir 'bulunan bu duruma da aynı ciddî alâ
kayı göstereceğinden emin 'bulunmaktayım. 

Ancak hemen ilâve edelim ki alınması 
gerekli tedbirler meyanmda alınacak yeni ted
birlerin, şartların icabına göre ve zamanında 
alınmasının gerektiğini ifade etmek yerinde 
olur. Ezcümle, bu yıl kuraklık bölgelerinde 
çiftçiye tohum, gübre gibi verilmesi Hükümet
çe organize edilen maddelerin zamanında yetiş
tirilmesi gerekmektedir. Kredi imkânları, bu 
bölgeler halkına senenin hususiyeti nazara alı
narak, sağlanmalıdır. 

Kuraklık sebebiyle en büyük sıkıntının can
lı hayvan mevzuunda olduğunu ehemmiyetle 
belirtmek isterim. 

Doğu bölgesinde vatandaşların büyük ço
ğunluğunun hayvancılıkla iştigal ettiği yüksek 
malûmunuzdur. Kalkınma Plânımızda bölgeler-
arası ekonomik ve sosyal dengesizliği giderme
yi hedef alan programımızın aynı anlayış içeri
sinde tatbikinde büyük fayda mülâhaza ele
riz. Doğu bölgesi halkının hemen hemen yegâ
ne istihsal ve iştgâl konusu olan canlı hayvan 

mevzuunda, kuraklık sebebiyle moydana gelen 
gerek ot ve yem darlığı ve gerekse susuzluk 
yüzünden büyük sıkıntılar doğduğu bir vakıa
dır. Müstahsil bu sıkıntılı durum karşısında 
elindeki canlı hayvanını normal süresinden ev
vel pazarlara sevk zorunda kalmıştır. Gerek 
iç piyasada ve gerekse dış piyasada, fazla arz 
yüzünden, lâyıkı veçhile alıcı bulunmamakta 
ve fiyatlar düşmektedir. Üzüntü ile beyan ede
lim ki, Et ve Balık Kurumu tarafından alı
nan hayvanların bedeli müstahsıla zamanında 
verilmemektedir. Kararnaım'e ile et alım - satım 
ve ihracı olarak kendisine verilen Et - Ba
lık Kurumu, maddi imkânsızlık yüzünden bu 
vazifeyi lâyıkı veçhile yapamamaktadır. Filha
kika kurumun da resmî dairelerden, bilhassa 
Millî Savunmadan 100 milyonun üstünde ala
cağı vardır, kurum bu parasını alamamaktadır. 

Her ne kadar Sayın Tarım Bakanı, bu se
nenin hususiyeti nazara alınarak müstahsilin 
elindeki canlı hayvanın satınahnması için ku
ruma emir yazmış ise de, bahsettiğim durum 
sebebiyle bu vazife lâyıkı veçhile görülememek
tedir. 

Döviz kaynaklarımız bakımından çok mü
him yeri olan canlı hayvan ihracatında en mü
him konu Orta - Doğuda da kuraklığın aynı 
şiddette ve daha erken hüküm sürmekte olma
sı sebebiyle doğan ve hususi ehemmiyet arz 
eden durgunluktur. Bilhassa Suriye bölgesinde 
kuraklık sebebiyle yem fiyatları yükselmiş ve 
canlı hayvan beslenmesi güçleşmiştir. Halen 
Et - Balık Kurumu eliyle Orta - Doğu bölgesi
ne yapılan ihracat, bilhassa alıcı tarafın talep-
lerindeki azlık sebebiyle işlememekte ve âdeta 
durmaktadır. Bu anlaşmalarda teminat sadece 
5 000 dolardır, karşı taraf bu teminatı kolaylık
la yakaJbilir. 

Hükümetlimizin tesbit ettiği ton basma 520 
dolar tavan fiyat bu senenin hususi şartları 
karşısında yüksek görünmektedir. Filhakika 
Orta - Doğu piyasasında Arjantin, bilhassa Bul
garistan ve Romanya kuvvetli birer rakip ola
rak, daha düşük fiyatlarla halcim olmaya ça
lışmaktadır,. 

Bütün bunlar dışında, teessürle ifade ede
lim ki, Orta - Doğu piyasalarına hemen hemen 
ihracedilen imalın - resmî beyanlarla da teeyü-
detm'iş bulunduğu veçhile - yarısı kaçak geçi-
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rilmektedir. Kaçak geçen hayvanların, satış fi
yatı karşıisuuda, resmî yoldan geçen hayvanların 
rekaJbet etmesine ümkân yoktur. Çünkü, kaçak 
(mal daha ucuz fiyatlarla dış piyasaya, alıcının 
ayağına arz edilmektedir. Bu sebeple Hazinenin 
uğradığı vergi ziyaı ve döviz k?ybı çok büyük
tür. Hükümetin tteshüt ettiği yüksek fiyatlar 
âdeta kaçakçıların işine gelmekte, kaçakçılığı 
teşvik edici mahiyette olmakta ve kaçakçılığın 
artmasına mıeydan vermektedir. 

Yukarda arz olunan durum karşısında sa
yın Hükümetimizin, bilhassa çok sıkıntılı du

rumda bulunan Doğu 'bölgesi ve diğer kurak
lık bölgelerindeki cantfa. hayvan müstaıhısıllarını 
sıkıntıdan kurtarmak bakımından normal sa
tış ve rekaJböt imkânları ısağlıyaeıak şekilde ih
raç fiyatlarını, ayarlamasını, iç piyasa
da Et ve Balık Kurumuna lalım imkânı sağla
masını ve müstahsilin alacaklarının aylarca ge-
ciktirilmemesini temenni ile ^birlikte, alınmış olan 
tedbirlerden dolayı teşekkürlerimi ifade eder 

i saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve 16 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/350) (S. Sayısı : 236) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, geçen 
birleşim açık oylaması yapılıp gerekli çoğun
luk ısağlanamıyan 'bu kanun tasarısının açık 
oylaması yapılacaktır. Bu maksatla oy kupası 
sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

2. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ile Bursa Milletvekili Kasını Önadım ve 12 ar
kadaşının, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 
arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sa
yılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve adı 
geçen kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Adalet, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
39 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/333, 
2/50, 2/79) (S. Sayısı : 223) 

BAŞKAN — Bir evvekli birleşimde rapor 
üzerinde görüşmelerin devam ettiği Mr sırada 
birleşim aona ermişti. 

Sayın Tanım Bakanı, rapor üzerinde vuku-
bulan konuşmalara cevap vermek üzere buyu
runuz, 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Muhterem Başkan, otnuhterem arkadaşla
rım. 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz Ziraat 
Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ka
nunundaki değişiklikler sadece aidatla veya
hut bâzı teferruatı ilgilendiren maddelerle, ve 
onun gerektirdiği prensiplerle alâkalı değildir. 

Müzakeresini yaptığımız kanun, evvelâ Türk 
toplumunda çok büyük yeri olan bir kanundur, 
çok büyük bir kütleyi ilgilendirmektedir ve en 
önemli tarafı yaptığı esaslı değişiklik Türk 
çiftçisinin kendi kendine teşkilâtlanmasını sağ-

' layıcı ilkeleri getirmiş bulunmasıdır. Binaen
aleyh, kanun bu şekliyle yüksek tasviplerinize 
mazhar olduğu zaman, Türkiye'nin en büyük 
bir sınıfı olan çiftçi sınıfı da teşkilâtlanma im
kânına sahibolacaktır. 

Burada bâzı arkadaşlarımızın ifade ettiği 
j gibi, Ziraat Odaları Birliği bir hizmet meydana 

getiren teşekkül değildir muhterem arkadaşla
rım. Diğer içtimai sınıflarda olduğu gibi, bir 
sınıfın teşkilâtlanmasını, teşkilâtlı sınıflar ara
sında kendisine lâyık olduğu şekilde ağırlığını 
ortaya koymasını, Türk çiftçisinin gururlanma
sını gerektiren bir teşekküldür. Binaenaleyh, 
bu kanundan bahsederken; «Ne yaptı, hiçbir 
şey getirmedi...» gibi görüşler gerçeğin ifadesi 
değildir. Bu kanun Türk çiftçisinin şuurlan-
masmı sağlıyacak bir kanundur. 

Muhterem arkadaşlarım, arz edeceğim hu
suslar, burada konuşan sözcülere ait değildir. 
Dışarda ortaya atılan bâzı konular olduğu için 
temas etmek isterim; bu kanun, tabiî olarak 

— 764 
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mecburi üyeliği getirecektir. Bir nevi köylünün 
yanında gibi görünerek, sanki köylünün ödedi
ği çok cüzi bir aidattan dolayı mağduriyeti var
mış gibi gösterilerek kanuna karşı çıkmak, as
lında Türk çiftçisinin teşkilâtlanmamasını iste
meye matuftur. 

Bütün odalar mecburi üyelikle kurulmuşlar
dır. Ziraat odası da, o odalar gibi kamu kuru
luşu niteliğinde bir teşekküldür. Nasıl tabip 
odaları, mühendis odaları, ticaret odaları, sa
nayi odaları ve saire mecburi üyeliğe dayalı 
ise, pek tabiî olarak, Türkiye'nin yirmiiki mil
yonunu temsil eden ziraat odaları da mecburi 
üyeliğe dayanacaktır. Ama biz üyelik aidatını 
Türk çiftçisinin gerçek ödiyebileceği miktara 
indirmiş bulunuyoruz. Maddelerinde münakaşa 
edileceği gibi çiftçi beş sınıfa ayrılmakta ve 
son sınıf olan beşinci derece yani, beşbin lira
dan aşağı geliri olan çiftçilere de ancak yılda 
bir lira gibi bir aidat ödemeyi getirmekteyiz. 
Bir çiftçi ailesinin yılda bir lira ödiyemiyece-
ğini düşünmek mümkün değildir. Eğer bunu da 
ödiyemezse, pek tabiî olarak, odalar onun bu 
mecburi durumunu dikkate alarak ondan da 
muaf tutabilir. Ama, mühim olan şey demokra
tik bir ülkede, bütün içtimai sınıfların teşkilât
landığı bir ülkede artık Türk çiftçisinin de teş
kilâtlanmasını, kendi ağırlığını ortaya koyma
sını sağlamaktır, işte kanun bu hususu getir
mektedir ve eski kanundan farklı olarak tama
men Anayasanın 122 nci maddesine uygun ola
rak kendi organlarını, kendisinin ve kendi için
den seçmesinin temin edilmiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı kuruluşların, 
bâzı çevrelerin ziraat odalarına allerjisi vardır. 
Bu allerjinin var oluşu, ziraat odalarının bün
yelerindeki memleket severliğin, aşırı cereyan
lara karşı oluşundan Türkiye'nin parçalanmasını 
kabul etmeyişinden ve buna karşı «dur» de
mesinden ileri gelmektedir. 

Bunun bir misalini Ziraat Odalarımızın 7 nci 
kurulundaki andımızı okuyarak ifade edece
ğim: «Biz Türk çiftçi ve köylüleri, Anayasa 
rejimimize, parlömantsr demokratik cumhuri
yetimize gönülden bağlı olarak, doğumdan ölü
me. kadar aasyal ve ekonomik halklarımızı asla 
bir iktidar mücadelesi yapmadan, millî bütün
lüğümüzün iş bölümü anlayışı çerçevesi içeri
sinde haleltmeye ve her türlü aşırı akım, anar

şi ve ihtilâlci felsefeye karşı canımız ve kanı
mız pahasına mücadeleye güzel ve biricik vata
nımızın ve her birimizin ebediyen hür kalması 
uğrunda and içeriz.» 

l|te Türkiye Ziraat Odaları ve Birliği bu 
inanışın temsilcileridir. Bâzı çevreler en küçük 
toplumların Ihetm de kanun dışı toplumların 
teşkilâtlanmalarını teşvik ederken bâzı ufaik te
lek, aidat gibi (meseleleri ileri (sürerek, güya 
köylüye bir yük geliyormuş \bibi göstererek ve 
lcöylümün (bu hissiyatını istismar etmeye çalı
şarak Ziraat Odaları 'Kuruluşuna (karşı geliş
lerinin sebebi budur. Onun için diyorum ki, 
Türk çiftçisi teşkilâtlanacaktır. Türk çiftçisini 
teşkilâtlıyacak olan da Ziraat (Odalarıdır ve 
işte gelen kanun bunu mümkün kılan dğişik-
liklerle Yüksek Huzurunuza sunulmuş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Bu anlayış içinde 'biz Hükümet olarak Türk 
çiftçisinin teşkilâtlanmasını ve Ziraat Odaları
nın kuvvetlenmesini arzu etmekteyiz. Şimdi, 
burada konuşan değerli arkadaşlarımın bâzı gö
rüşlerine çok kısaca cevap vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ziraat Odaları pahalı bir teşkilât değildir. 

(Gerçekten Ziraat Odalarının anlaşılamaması ve 
dik kuruluşundaki bâzı ihatalar yüzünden Türk 
çiftçisinde, ona karşı Ibir antipati doğmuştur. 
Ama, bugün artık Türk çiftçisi Ziraat Odaları
nın değerini anlamıştır. Yurdun Iher tarafından 
yapılan 'bölge toplantılarına gösterdiği ilgi, 
kendisine (bu teşkilâtın faydalı olabileceğini id
rak etmiş olduğunu göstermektedir. Birgün 
Konya'da, bir gün İzmir'de, bir gün Samsun'
da Ibir gün Trabzon'da devam eden bölgeler 
toplantısı ile Türk çiftçisi dileklerini, görüş
lerini bu odalar vasıtasiyl'e 'efkârı umumiyeye 
duyurmaktadır. Binaenaleyh, Ihele şimdi yaptı
ğımız değişikliklerle Ikaiti surette Ziraat Oda
ları pahalı bir teşkilât değildir. Çiftçiye çok 
şey getiriyor, çok şey (getirecektir, Türk çiftçi
sinin şuurlaşmasını ve Türk çiftçisinin dilekle
rini ibütün iligili, yetkili mercilere ve Türk ef
kârı umumiyesine duyurmasını sağlayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ziraat Odaları Kanunu konuşulurken taban 

fiyatlardan, Tarım Bakanlığının çalışmalarına 
ait hususlardan da söz edildi. Bu hususlar, yerî 

file:///bibi


M. Meclisi B : 136 30 . 7 . 1970 O : 1 

burada olmamakla beraber, gerçeğin ifadesi de
ğildir. 

A. P. iktidarı, taban fiyat politikası ile ve 
yaptığı destekleme alımları ile Tür'k çiftçisinin 
mahsulünü değerlendirmeyi, laftan tahakkuk 
safhasına sokmuş bir iktidardır. 1962 - 1963 
yılında yalnızca beş ürünün, 1964 - 1065 yılında 
altı 'ürünün taban fiyatı tesbit edilmişken, 
1969 -1970 yılında taban fiyat uygulanan ürün 
ededi oriilkiye çıkmıştır ve bu husustaki çalış
malarımız da devam 'etmektedir. Gayemiz bü
tün tarım ürünlerini taban fiyata kavuştur
mak ve böylelikle çiftçinin ürününün değerini 
sağlamaktır. 

Yine, bunun bir neticesi olarak 1962 - 1963 
yılında destekleme ımıubayaası için satış koope
ratiflerine açılan ikredi sadece 36 '000 000 lira, 
1964 - 1965 ite 630 000 1000 lira iken, 1969 - 1970 
yılında 2 117 000 0000 liraya yükselmiştir. Bun
lar, Türk çiftçisini ıgerçdkten desteklemenin 
örneğidir. Yoksa sadece konuşmakla, geçmiş
teki tatbikatın şu veya bu şekilde olduğunu 
ifade etmekle ımconleket sorunları halledilemez. 
Biz, Türk çiftçisinin ürününün değerlendiril
mesinin lüzumuna candan inanıyoruz, bunun 
için devlet alımlarını, taban fiyat politikasını 
uyguluyoruz. Biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
1962 - 1963 te sadece 36 O00 000 lira olan bir 
krediyi bu yıl 2 117 000 000 liraya çıkarmış 
bulunuyoruz. 

Girdiler hususunda da aynı şeye büyük öl
çüde dikkat ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, malûmunuz olduğu 
üzere, tanım ürünlerinin fiyatlarında bir artış 
olmasına karşılık girdilerde imkân ölçüsünde 
yükselmeye mâni olmaya çalışıyoruz. Meselâ, 
bu hususta size gübreyi arz edeceğim. Amon-
y u<m sülfat 1965 yılında 63 kuruş iken günümüz
de 54 kuruştur. Amonyum nitrat 168 kuruş iken 
58 Ikuruştur. Kompoze gübre 110 taıruş iken 
85 kuruştur. Potaslı gübre 122 kuruş iken 70 
(kuruştur. 'Bunlar da, girdilerde elimizden gel
diği (kadar bir fiyat indirimine doğru gittiği
mizin açılk ifadeleridir. 

Muhterem arkadaşlarım, Ziraat Odaları 
Kanununun 24 ncü maddesini Sayın Şener gibi 
anlamaya, Ziraat Odalarını bir nevi Hükümet 
politikasının yayıcı, uygulayıcısı değilde, onun 
propagandacısı şeklinde saymaya imkân yok

tur. Maddenin (e) fıkrası bu hususu teyidet-
mektedir. Burada sadece Hükümetin tanım 
politikasına uygun bir politikanın yürütülme
sinden bahis vardır. Yoksa, Hükümetin tarım 
politikasını, dilediği gibi, tenkid etmesine hiç
bir mâni yoktur. Nitekim, bu yapılmaktadır. 
Ama istenen şey ziraat lodalarının bir anarşi 
yuvası haline geümesi, mutlak iktidarı haklı 
ve başarılı hizmetlerinde yermek ise, tabiî 
bunu tasvilbeitmeye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım.; 
Biz bu kanunla ziraat odalarının tamamen 

bağımsızlığını getiriyoruz. Ziraat odalarının 
Tarım Bakanı ile, Hükümet ile malûm olan 
ilişkisi, Türk Milletinin Hükümeti olmasının, 
iktidarı olmasının dışımda bir ilişkisi yoktur. 
Anayasanın 122 noi maddesine ulygun olarak 
Ziraat odaları, mutlak kendi temsilcilerinin yü
rüttükleri, organlarını seçtikleri ve o organlar 
tarafından dilendiği şekilde kararların alındı
ğı, hiçbir idari vesayete tabi olmaksızın bu 
kararların uygulandığı bir kuruluştur. Bina
enaleyh, Hükümetin, Tanım Bakanının emrin
de olması ile ilgili en ufak bir ilişkisi yoktur. 
Bu, gerçeğin tamamen dışıdır. Ziraat odalan 
tam bağımsız bir teşekküldür. Zamanımda 
tenkidlerini ortaya (koymaktadır. Taban fiyat 
politikası geciktiği zaman buna karşı çıkmak
tadır. Yetersiz fiyatlar karşısında görüşlerini 
açıkça, serbestçe, taJm bir inanış ile ortaya 
koymaktadır. Esasen demin de arz ettiğim 
gibi, ziraat odalarının Hükümete bağlanması
nı, Hüküme'tin vesayeti altına girmesini temin 
edecek, gösterecek hiçjbir hüküm kanunda yok
tur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ziraat Odalan Kanununun konuşulması es

nasında montaj sanayiinin dile getirilmesinin 
konumuzla tabiî bir illgisi yoktur. Montaj sa
nayii ayn bir konudur. Biz, montaj sanayii 
yolu ile olsun veya başka yol ile olsun, her ne 
yolda olursa olsun, Türk çiftçisine girecek gir
dinin fiyatının 'yükselmesine karşıyız. Mutlak 
daha ucuz, daha elverişli şartlarla Türk çiftçi
sine her nevi girdiyi temin etmenin çabası 
içindeyiz. 

iSayın Reşit Ülker, «Ziraat odalarına alınan 
paralar ne oluyor?» diıyor. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben demiyo
rum, köylümüz soruyor. 
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TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) — E, bunun mukabili aynı sual. Bü
tün odalara alınan paralar ne oluyor? Sordu
ğunuza cevap veriyorum. Eğer, birtakım ko
nuşmalar mevzuuibanüs ise tabiî bu, bütün 
odalarda aynıdır, ziraat odaları da bütün oda
lar gibidir. Ziraat odalarının bu tarzda bize 
vâki olan bütün şikâyetleri, Tarım Bakanlığı 
müfettişleri tarafından tetkik olunmuştur. Bu
lgun Ziraat Odaları Birliği yeni bir kuruluş, 
yeni bir teftiş kadrosu içinde bunları tetkik 
etmektedir, uygulamaktadır. Müddeiumumi
liklerin bu husustaki yetkileri de açıktır. Han
gi ziraat odasında suiistimal varsa, bunu ev
velâ oda birliği tetkik eder, bize aksettirirse 
müfettişlerimize biz tetkik ettiririz, müddei
umumiliğe evrak intikal ederse müddeiumumi
ler bu hususta her türlü tahkikatı yapmaya 
yetkilidirler. 

Bütün arzumuz, ziraat odalarının Türk 
çiftlisinin tamamen hür iradesiyle hareket 
©den, bütün arzularını temsil «den birer kuru
luş haline gelmeleridir. Demokratik bir ülke-

- de en büyük içtimai sınıf olan Türk çiftçisi teş
kilâtlanacaktır ve bu teşkilâtlanış, Ziraat oda
ları içinde olacaktır. Yüksek huzurlarınıza ge
len değişiklikler, bilâkis odaların tamamen ba
ğımsızlığım temin etmek maksadına matuf de
ğişikliklerdir. Böylelikle Türk çifftçisine pa
halı olmadan, yük olmadan, tamamen kendi gü
cü içinde ödiyebileceği bir 'aidatla işleyebile
cek, onun sesini bütün yurda duyurabilecek ve 
Türk çiftçisinin şuurlaşmasını gerçekleştirecek 
bir teşekkül olacaktır. 

Tasviplerinizle kanun maddeleri kabul edil
diği zaman, yüksek görüşlerinizle gerekli deği
şiklikler yapılarak daha iyi bir şekle geldiği 
zaman Türk çitçisi yıllardır boşluğunu duydu
ğu, arzu ettiği, organlarını kendisi seçtiği, ger
çekten Ikendisnin olan ve tamamen bağımsız ça
lışan bir teşekküle kavuşmuş olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Veli Bakirli, buyurun. 

0. H. P. GRUPU ADINA VELÎ BAKİRLİ 
(Manisa) Sayın Başjkan, değerli arkadaşşlarım. 

Görüşülmekte olan bu tasarı tüm çiftçileri
mize ağır külfetler getirmektedir. 

Dün burada konuşan A. F. Sözcüsü değerli 
arkadaşımız grupuııun görüşlerini bildirirken, 
yanılmıyorsak, aynen şöyle dedi: «Ziraat Odala
rı 22 milyon vatandaşımızın sesidir.» 

Hayal âleminde yaşamıyorsak, bir gerçeği 
kabul etmek zorundayız: Ziraat Odaları çalış
maları, çiftçi hakları konusunda hiçbir etkisi 
olmıyan tutumu, bugüne kadar yapmadığı veya 
yapamadığı görevleriyle 22 milyon çiftçinin 
hiçbir zaman sesi olmamıştır. 

Köylülerimiz, maalesef kendilerine hiç yara
rı olmıyan bu jkuruluştan kendlerini kurtaracak 
bir yasayı sabırsızlıkla beklemektedirler. Zi
raat Odalarının bir tek faydası vardır; bâzı 
adamlar bu kuruluşun sırtından bedava beslen
mektedirler. Ziraat Odaları, birtakım kimse
lere arpalık görevi yapmaktadır. 

Çiftçilerimizin genel görüntüsüne bakalım. 
üzüm, tütün, pamuk, zeytin yetiştiren vatan
daşlarımız her gün feryadetmektedir. Ülke
mizde tarım ürünlerinin fiyatları, asjağı - yu
karı, on yıldan beri değişmemiştir. Pamuk ye
tiştiren vatandaşlarımız 1952 yılındaki fiyatla
rı bile bugün aramaktadırlar. 

Geçtiğimiz ayda Polatlı'da ve yurdun bir
çok yerlerinde hububat yetiştiren çiftçilerimiz, 
Ege bölgesinde, Alaşehir'de üzüm yetiştiren 
vatandaşlarımız, Karadeniz'de fındık üreticileri 
siyasi iktidar tarafından uygulanan fiyat po
litikasını, Anayasal haklarını kullanarak, pro
testo etmişlerdir. Üzüm ve pamukta 3 lira ta
ban fiyat ilânını istemişlerdir. Gayet haklı 
olarak da, köylünün sıatınaldığı tüm ihtiyaç 
maddelerinin zam gördüğünü, üretime tesir 
eden fiyat artışları olduğunu, paramızın her ge
çen gün değerini kaybettiğini kamu oyuna du
yurarak, ikidardan köylünün yüzünü güldüre
cek tedbirleri almasını talebetmişlerdir. 

Bütün bu eylemler kamu oyunda, basında ve 
Yüce Meclisimizde derin yankılar bırakırken, 
ama ne hazindir ki, çiftçilerimizin kuruluşu ol
ma iddiasında olan Ziraat Odalarından ses, se
da çıkmamıştır. Köylü hakları deyince susan, 
sesini çıkarmıyan ve şimdi Sayın Tarım Baka
nından öğrendiğimize göre, sadece kongrele
rinde aşırı akımlara karşı mücadele etme an
dını içen bir kuruluştan, insaf ile düşünelim, 
çiftçilerinize ne hayır gelir. 
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Ziraat odalarının çiftçi yaranma bir tek ey
lemini gösterebilir misiniz Ulusal ekonomimize 
güç katan, ama haklarını, alın terinin değe
rini bir türlü alamıyan, 500 lira kredi alabil» 
mek için günlerce banka ikapılarında sürünen, 
3 - 5 vurguncunun ekonomdtk yönden esiri olan 
köylülerimizin hangi hakkını hangi gim ziraat 
odaları savunmuş, bırakınız savunmayı, bir bildi
ri ile halk oyuna duyurmuştur? Hangi gön tarım 
sigortası, hangi gün taban fiyatları, hangi gün 
sömürülen çiftçiler, çocuğunu okutamıyan, hak
kını alamıyan, açıkçası geçinemiyen, karnını 
doyuramıyan, borcunu ödiyemiyen, banka mü
dürleri önünde her yıl eğilmekten bıkıp usanan 
22 milyon köylü vatandaşın derdine çare ara
mak için çaba göstermiştir? 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun bir başka 
maddesi var; her türlü krediler için Ziraat Oda
larından alınacak bir belgeyi zorunlu kılmak
tadır. Bu demekdir ki, bütün çiftçilerimiz Zi
raat Odalarına üye olacak, üyelik aidatı vere
cek, ayrıca odalardan bu belgeyi almak için de 
tasdik parası ödiyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, köylülerimizin duru
munu bir panaroma halinde gözlerinizin önüne 
serdim, birkaç noktayı daha hatırlatmakta fay
da umarım. 

Köylü nasıl mahsulünün parasını alır : Mah
sulünü tüccara veya kooperatiflere, tütüncü 
ise Tekel'e teslim eder. Sıra parayı almaya ge
lince; asalaklar sıraya girer, «Eksperlere yar
dım cemiyeti» der, alırlar; «güzelleştirme ce
miyeti» der, alırlar; «eşya piyangosu» der, alır
lar, bir yılda köylünün geçineceği paradan do
kuz post çıkarırlar. 

Devlet vergisini alır, yolunu yapmak için 
köylüden mazot parasını alır, o yol yapılması 
için çalıştırdığımız ekibin şefi «iki saat fazla 
çalıştım» diye fazla mesai ücreti alır, makina-
mn üstünde çalışan operatör köylüden rüşvet 
alır, Devlet elektriğini yapar, taksitle köylüyü 
borçlandırır, şimdi de ziraat odaları çıkar, «giriş 
parası, üye aidatı, tasdik parası» der, alır. Peki, 
bu çaresiz insanlar ne ile geçinir? Onu düşün
mek bile istemiyoruz. Bugün köylünün canın
dan başka verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Bu
nu bilmenizde sayısız fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımız biraz 
önce burada A. P. iktidarının 12 mahsulde ta-

baa fiyatı ilân ettiğini, desteklauıe akutlarının 
hızla devam ettiğini beyan ettiler. 

Şimdi, taban fiyatı ilân etmek önemli bir 
mesele, ama Sayın Bakanımızdan sormak iste
rim: Türkiye'de tarım ürünlerinin ortalama fi
yatları bugün ne haldedir. Bugün pamuk 1952 
senesindeki fiyatla satılmaktadır. 1962 senesin
de 11,40 lira olan Ege'deki tütün ortalama fi
yatları, bugün devri iktidarınızda, A. P. iktidarı 
zamanında 8,40 liraya düşmüştür. Bugün üzüm
cüler hâlâ 10 sene önceki fiyatlarla üzümleri 
ni satmaktadırlar, fındıkçılar öyledirler, buğda
ya yapılan beş kuruşluk zamlar ise beş kuruşla
rın değeri kadar ciddîdir. 

Değerli arkadaşlarım, ortalama fiyatlar 
önemlidir. Sayın Bakanımız bu kürsüden sade
ce gübre fiyatlarını belirtmiştir Gübre fiyat
ları 3 - 5 kuruş ucuzlamıştır. Bununla biz de 
öğünürüz. Ama köylülerimizin üretimine tesir 
eden diğer maddelerdeki, tarım ilâçlarmdaM 
artışlar ne olmuştur? Kükürt fiyatları ne olmuş
tur, tütün üreticilerinin kullandıkları tarım 
ilâçlarının fiyatları ne olmuştur, işçilik ücretleri 
ne olmuştur? Bütün bunları göa önüne almamız
da fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun bir başka 
maddesi vardır, der ki; Tarım Bakanlığı en az 
bu odalara 2 milyon lira, Ziraat Bankası 1 mil
yon lira yardım edecektir. 

Yazıktır, bu fakir milletin parasına. Bu fa
kir milletin parasını, ulufe dağıtır gibi, dağıt
maya hakkımız yoktur. Bu kanunun Türk çift
çisine hiçbir yarar getirmiyeceğini tekrar be
lirtir, Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde görüşmelerin 
yeterli olduğuna dair önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 6964 sayılı Ziraat Oda
ları Kanununun üzerinde kâfi derecede görüşül
müş olduğundan kifayeti müzakereyi arz ede
rim. 

Musa Doğan 
Kars 

BAŞKAN — Sayın Asutay, yeterlik önerge
sinin aleyhinde söz istemişsiniz, buyurun. 

— 768 — 
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BURHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Sa- j 
yın Başkan, saygıdeğer arkadaşlar, Meclisin ta
til günü, müzakeresi yapılacak kanunlar mev- j 
cut gruplar tarafından tesbit edildi, Başkanlık j 
Divanına verildi. Öyle zannediyoruz ki, önü- i 
müzde müzakeresi gerekli kanunlar henüz da- j 
ha, Devlet Personel Kanunu dâhil, komisyon- j 
larda müzakere halindedir, müzakere edeceği- i 
miz elimizde başka bir kanun yok. Hal böyle ; 
iken, yıllardan beri tüm köylünün, tüm yetiştiri- ı 
cinin medet umduğu odalardan elde edemediği i 
menfaatler sonucu yaptıkları şikâyetleri muay- i 
yen bir noktada yeterli bir hale getirebilmek | 
için, müzakeresine başladığımız kanunun tümü j 
üzerinde arkadaşlarımızın görüşlerini açıklıkla i 
beyan etmelerine engel olan bir yeterlik öner- ! 
gesi verildi. Yeterlik önergesi kabul edilince j 
maddelere geçilecek. Ben bu yeterlik önergesi- • 
nin karşısındayım. j 

i 
Çünkü, konuşmak için sırası gelen arkadaş- j 

larımız yeterlik önergesi verilmemiş olup da j 
Yüce Meclise hitabetselerdi, teknik bilgiden • 
mahrum olan nice yetiştiriciye bugüne kadar bu 
odalar bir bilgi verebilmek için «seminer mi j 
açtı» diye sual soracaklardır. j 

Bu yeterlik önergesi kabul edilmezse, bugü
ne kadar kooperatifleşmek suretiyle faaliyet j 
göstermede tüm gayret sarf eden köylülere j 
aracı ve tefecilerin sırtına yüklediği bu yükü 
kaldırabilmek için «Ziraat Odaları neden yıllar- j 
dan beri faaliyet sarf etmemiştir» diye sual so
racaklardı. i 

Köylünün sağlığını, eğitimini, bu odalar 
milyonlar içinde yüzmüş olmalarına rağmen ; 
«neden bugüne kadar yerine getirmedi» diye 
goru soracaklardır. 

Meselâ, yeterlik önergesi verilmeseydi, bir 
milletvekili arkadaşım, Antalya'da domates'in \ 
kilosu 10 kuruş iken, Ankara'da halde hâlâ 110 
kuruşa, Yenişehir'de 150 kuruşa, G-üvenevler'-
de 200 kuruşa niçin satıldığını soracaktı. 

Meselâ-, yeterlik önergesi verilmeseydi, An
talya'da seçmenleriyle görüşmeye giden bir mil
letvekili arkadaşım, Antalya'da karpuzun kilo
sunun 30 kuruşa müşteri bulamazken, bugün 
pazarda 80 kuruşa ve kapının önünde 150 ku
ruşa satılmasının sebepleri nedir, diye yetkili
lere sual soracaktı. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, yeterlik önergesi 
verilmeseydi bu sualler pek sorulmıyacaktı. 
Çünkü, sizin bahse konu ettiğiniz şeyleri sor
mak için söz talebeden arkadaşımız yoktu. 

BURHANETTÎN ASUTAY (Devamla) — Sa
yın Başkan, yeterlik önergesi hakkında başka söz 
alacak arkadaşımız mevcut olmadığını daha ev
vel işaret etmiş olsaydınız, ben yeterlik öner
gesi aleyhinde konuşmazdım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, fazla 
dağıtmıyalım. Yeterlik önergesi verilmeseydi 
konuşma sırasında ihsan Kabadayı, Ali Rıza 
Uzuner ve Hüsamettin Başer vardı. 

VAHtT BOZATLI (İSivas) — «Soru hakkını 
da kısıtlıyorsunuz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Birbirimizi ütmeye çalışmıya-
lım, bir meseleyi halle çalışalım. Antalya'ya gi
den arkadaş her halde ISayın Uzuner değildi. 
Eğer oysa, öteki değildi. Yani, birkaç arkadaş 
yok. 

ISayın Asutay; «Yeterlik önergesi verilmese 
idi bâzı sualler sorulacaktı» diyor. iSayın Uzun
er bâzı sualler soracak idiyse, kendisi de iSayın 
Asutay'a intikal ettirmişse o soracaktı, ama 
başka cihetten gelen sualleri her halde başka 
arkadaş soracaktı. Onu demek istiyorum. Bir 
noktada birleşelim... 

BURHANETTÎN ASUTAY (Devamla) — 
Hakkıâliniz var (Sayın Başkan. 

Bunun içindir ki; verilen yeterlik önerge
sinin kabul edilmemesi lâzım. Daha zamanımız 
vardır, belM bundan sonra abdiâciz bir söz al
mak fırsatı bulurdu. Umumi Heyetin teşkilinde, 
âzalanna tüm faaliyet raporlarının gönderilme
mesi hususunun kanunda yer almamasındaki sa
kıncaları etraflıca izah edecektik. 

Onun için; ISayın Başkanımın işaretlerine 
uyarak, gösterdiği müsamahaları da herhangi 
bir surette suiistimal etmiyerek rica ediyo
rum; lütfediniz yeterlik önergesini kabul etme
yiniz. Sırada başka kanunumuz yoktur, daha 
saat 16 dır, maddeler de azdır; tüm arkadaşla
rımızın görüşmeleri için yeterlik önergesinin 
reddedilmesini arz ve istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, söz 

talep sırasında G-. P. 'Grupu adına Sayın Kaba
dayı, onu takiben Sayın Uzuner, onu takiben 
de Sayın Hüsamettin Başer kayıtlıdır, başka 
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söz istiyen arkadaş da yoktur. Yeterlik öner
gesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının metninde ivedilikle 'görüşülme tek
lifi vardır. İvediliği oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... İvedilik kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
69*64 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 

Odaları Birliği Kanununun, bâzı maddelerinin1 

değiştirilmesi hakkında kanun. 
Madde 1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanununun 
4, 5, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 120, 26, 28, 30, 31 ve 
32 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Odaların üyeleri 
Madde 4. — Ziraat Odalarının asli, f?hrî ve 

müşavir olmak üzere üç türlü üyesi vardır. 
I - Asli üyeler : 
'Devamlı olarak çiftçilikle iştigal eden; 
a) Hakiki reşit şahıslar; 
b) Hükmi şahıslar : 
c)' Hükmi şahsiyeti haiz olmasa dahi Dev

lete, katma ve hususi bütçeli dairelere, 'beledi
yelere ve iktisadi devlet teşekküllerine ait iş
letme ve müesseselerdir. 

Bu kanunun uygulanması bakımından ekim, 
dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yol-
lariyle yahut doğrudan doğruya tabiattan isti
fade etmek suretiyle, bitki orman ve hayvan 
ürünlerinin elde edilmesine bu ürünlerin yetiş-
tiriclieri tarafından işlenip değerlendirilmesine, 
muhafaza ve pazarlamasına çftçilik denir. 

İç sularda balıkçılık yapılması da bu kanu
nun uygulanması bakımından çiftçilik sayılır. 

Yukarda faaliyetleri mal sahibi, kiracı, . ya
rıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir 
ekim veya yetiştirme devresi yapanlara çiftçi 
denir. 

II - Fahrî üyeler : 
Çiftçilikle meşgul olmadıkları halde odala

rın faaliyetine yakın ilgi gösteren, maddi ve 
mânevi yardımlarda bulunan kimselerdir. Faihrî 
üyeler oda meclisleri tarafından seçilir. 

III - Müşavir üyeler : 

Oda meclis ve idare heyetleri Odalar Birliği 
Umumi heyeti ve idare heyetince lüzum görül
dükçe fikir ve tecrübelerinden istifade maksa-
diyle kendilerine başvurulan kimselerdir. 

IV - Çiftçilik belgesi •:' 
Çiftçilere her türlü zirai kredi veren, kredili 

veya kredisiz damızlık, tohumluk, fidan, fide, 
gübre, zirai ilâç, zirai alet veya anakina gibi 
çiftçilikte kullanılan mal satan veya zirai ürün 
alan bilûmum Devlet daireleri, İktisadi Devlet 
Teşekkül, işletme ve teşebbüsleri, kooperatif ve 
sair kurumlar bu çiftçilerden bağlı bulunduk
ları. Ziraat Odalarından alınmış çiftçi belgesi is
temeye mecburdurlar. iBu belgeler kredi veren, 
kredili, veya kredisiz satış yapan veya zirai 
ürün alan kurumlar tarafından alıkonıır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerimde Sayın 
Hüsemjatten Başer, Sayın Ali Rııza Uzuner, 
Sayın ismail Hakkı Alaca, Saym Reşit Ülker, 
söz istemişlerdir. 

Ayrıca, değişiklik önergeleri verilmiştir. 
Onlar da izah edilir. 

Sayım Başer, buyurunuz efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milleitvekilleri; 

Ziraat Odaları Kanunumun bâzı maddeleri
ni tadil eden tasarı Yüce Meclise gelmiştir. 
Bu kanun, 1957 yılında kabul edilmiş, 1963 
yılında yürürlüğe girmiştir. 

Burada, 4 ncü madde üzerinde bir öner
ge verdim. Bu önergem çiftçilik belgesinin 
kaldırılması hakkındadır. Elinizdeki tasarıyı 
tetkik ektiğinizde göreceksiniz ki Hükümet (ta
sarısında «çiftçilik belgesi» diye bir şey yok
tur. Hangi üyedir bilmiyorum, teklif etmiş 
ve bu üyenin teklifiyle bu husus komisyonun 
değiştirişi olarak maddeye girmiştir. Şu hal
de elinde ziraat lodası belgesi olmıyan kimseye 
traktör alabileceği, gübre alabileceği, tohum
luk lalabüeceği, ilâç alabileceği hiçbir mües
sesenin kapıisı açık değildir. Bunum hakkımı 
neden kısıtlıyıoruJz? Hükümet tasarısı elbette 
gayet objektif olarak düşünülmüş ve hazırlan-
ımiştrr. Faydalı olsaydı bu hususu kapsamı içi
ne alırdı. 

Biz, arkadaşlarımızın komisyon teklifine 
katılmamalarımı şu bakımdan istiyoruz: «Tür
kiye ziraatçi bir memlekettir» dijyoruz, fakat 

| maalesef 23 000 000 ıçiiftçi vatamdajşianlmıız an-
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caJk kendi karnını doyurabiliyor, şehirlerimi
zin buğdaya olan ihtiyacını yabancı memle
ketlerden ithal ettiğimiz (buğdayla karşılıyoruz. 
Türk köylüsü, Türk çiftçisi mahsullerini endi
şe içinde kaldırıyor. Sonbahar gelir, Kış erken 
başlarsa tohumunu ekemez endişe içindedir, 
ektiği zaman don vurur endişesi içerisindedir, 
İlkbahara çıkar, bu sene olduğu gibi kış ku
rak gitmişse endişe içerisindedir. Yani, buğ
day mahsulü ambarına girinceye kadar Türk 
çiftçisi endişe içerisindedir. 

4 Ocak 1969 tarihli Adalet Partisi Temsil
ciler Meclisi toplantısında bu kanunun bizzat 
aleyhinde bulundum. Partinin 1968 yıllı kon
greleri takibedilir, bütün 'zabıtları tetkik edi
lirse görülecektir ki; ziraat odalarının aida
tından geniş şikâyetler vardır. Bunu, iktidar 
partisinin mensupları, temsilcileri yapmıştır, 
Aidat bir miktar hafifletilmiş, ama yine de 
bizim ziraat odalarına giriş mecburiyetini 
koymamamız lâzımdır. Komisyonda ilâve edi
len (küsım, ziraat odalarına girişi bir nevi mec
burî kılmaktadır. Bu bakımdan, biz bu giri
şin değiştirilmesinin aleyhindeyiz. Belki, bu 
kanun Adana için, izmir için, Bursa için, zen
gin bölgelerimiz için lâzımdır, fakat Manisa 
temsilcisinin de şikâyette bulunması nedeniy
le bu kanunun Türkiye'ide pek faydalı olaca
ğına kanaat getirmiyoruz. 

Sayın Bakanımız bunun faydalı olduğunu 
söyledi. Biz diyoruz iki; Türk çiftçisinin güb
resi, tohumu, ilâcı, istihsal âleti zamanında 
verilmelidir. Bugün Ziraî Mücadele, Teknik 
Ziraat Müdürlüğü, Zirai Donatım ve Ziraat 
Bankası, Türk çiftçisinin emrinde ve hizme
tinde olan birer teşekküllerdir. Biz, Devlet 
Hazinesine bir musluk takıyoruz ve bu musluk
la (mütemadiyen suyunu boşaltıyoruz, ondan 
sonra da, buraya su bulmak için çeşitli yol
lara miüracaat ediyoruz, işte, ziraat odaları da 
bunun tipik bir misalidir. 

Vermiş olduğum, çiftçi belgesinin kaldırıl
masına dair, önengemin iltifat görmesi husu
sunu Yüce Meclisin takdirlerine bırakır, say
gılarımı sunarım. 

JTARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurunuz sayın Bakan. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Muhterem arkadaşlarım; Sayın Başer'-
in görüşüne iştirak ediyorum. Biz, Hükümet 
tasamsınıda böyle bir beliğe ahnmasını 'koyma
dık, ' ben de bu beliğe alma mecburiyetinin 
ziraat odalarını çiftçi nazarında antipatik 
hale getireceğine inanmaktayım. Çiftçiye birta
kım külfet yükliyecektir, çiftçi kredisini al
mak ve saire için şehire indiği zaman bir de 
ziraat odasına gidip beliğe almak gibi bir bü
rokrasinin içerisine girecektir. Sonra, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin ve diğer kamu kuru
luşlarının ıbu belgeleri alıp muhafaza etmesi 
muazzam bir külfettir. Bir değişiklikle bunun 
«hüviyet» tarzına konulması isteniyor ki, bu 
da miümkün değildir, kontrolü da mümkün de
ğildir. Binaenaleyh, bendeniz de Sayın Baş-
er'e iştirak ederek tasarıdan /bu hükmün çıka
rılmasını, yani çiftçi belgesinin kaldırılmasını 
teklif ediyorum. Bu, çiftçiye hiçbir fayda sağ-
lamıyacaktır. Esasen biz, çiftçinin diğer hak
larının ziraat odası yoluyla korunması için kâfi 
miktarda hüküm getirmiş bulunuyoruz, arz 
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurunuz 
efendim. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — ıSayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

4 ncü madde 'üzerinde önemle işaret edece
ğim bir konuya, sayın Tarım Bakanı kısaca 
değindiler. Gerçekten, 4 ncü fıkra olarak ko
misyonda ilâve edilen kısmın sakıncaları a/şi
kârdır. Sayın Tarım Bakanı, kendisine bağlı 
birçtok kuruluşları da ilgilendirmesi bakımın
dan, sakıncaları görerek Hükümet görüşü ola
rak bu 4 ncü fıkranın karşısında olduklarını 
haklı olarak İşaret ettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Esasen redaksiyon bakımından da, kanun 

tekniği bakımından da çok garip bir manzara 
arz ediyordu. 4 noü maddenin başında, «Zira
at odalarının asli, fahrî ve müşavir olmak üze
re üç türlü üyesi vardır» denmiş, Romen ra
kamı ile işaret edilerek «I - Asli üyeler, II - Fah
rî üyeler, III - Müşavir üyeler» dedikten son
ra, kanun tekniğine uymıyan bir redaksiyon 
şeklinde «IV - Çiftçilik belgesi» ıdiye sıralan
mıştır. Garip bir redaksiyondur, tashihi ge
rekirdi. Yüce Parlâmento bunu reddedecek-
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tir, Millet Meclisi bu görüşe katıLmıyacaktır 
kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Benim üzerinde örgütlenme istediğim; bu 

kanunda temel bir espri olarak gerçekten 
örgütlenme ihtiyacı aşikâr olan ve maalesef 
ta/bana inmiyerek, tepeden inme bip* örgüt
lenme zihniyetiyle «odalar» gibi, «birlik» gi- ̂  
bi kuruluşları tahakkuk ettirmek istiyoruz. 
Tümü üzerinde söz almıştım, Sayın Başkanın 
hassasiyetini bildiğim için madde dışına çık-
mıyacağım, ama tümü üzerinde konuşmak im
kânı bulabilseydim, bu tasarının hiç olmazsa 
noksanlıklarını açık bir şekilde belirtmek im
kânını bulurdum. 

Şimdi burada, 1 nci fıkrada «Asli üyeler» 
başlığı altında «hakiki reşit şahıslar, hükmî şa
hıslar» diye saymış, - Sayın Tarım Bakanının 
bu noktaya da bilhassa ilgisini çekmek iste
rim - bundan sonrada «hükmi şahsiyeti haiz 
olmasa dahi Devlete, katma ve hususi bütçe
li dairelere, belediyelere ve İktisadi Devlet 
Teşekküllerine ait işletme ve müesseselerdir.» 
diyerek bu müesseseleri de asli üyelerden say
maktadır. «Bu kanunun uygulanması bakımın
dan ekim, dikim, bakım,, üretme» denmiş son
radan meselâ «orman» denmiş, Yani, Devlet 
Orman İşletmesi de asli bir üye olarak buna 
katılıyor. Bakanlığın, hazırlanan teşkilât ka-
nunuda buna muvazi hiçbir madde yok. Dev-
'<*t üstünde devlet, bunun üstündede bir bi** 
lik. «Buraya siz mecburi olarak üye olacak
sınız» denmiş. Tatbikatta, hiç fayda getirmi-
yecek, formaliteleri uzatacak, Bu hüküm bir 
bakıma odalara, birliğe hasılat sağlamak zih
niyeti ile, esprisiyle hazırlanmıştır. 

Bir defa, orman mevzuunun burada yeri 
yoktur, çünkü, fıkranın baş tarafında «ekim-
dikim» demiş, kavaklık vesaire, bahçesinde bâ
zı şeyler dikiyorsa esasen bunu kapsıyor, «or
man» demeye lüzum yoktur. Orman, Orman 
Kanununda tarif edilmiştir. Devlet ormanı! 
vardır, özel, orman vardır, özel ormanın da ta
rifi var. O bakımdan ormanı onun yeri bura
sı değildir. 

Üzerinde asıl önemle durmak istediğim 
ikinci husus; asli üyelerin sonunda - bayağı 
kendileriyle alay edercesine - bir kısım va
tandaşımız tadadedilmiş. Bakınız, nasıl ifade 
ediliyor: «Yukarda faaliyetleri mal sahibi, ki

racı, yancı veya ortakçı olarak devamlı ve
ya en az bir ekim veya yetiştirme devresi 
yapanlara çiftçi denir.» 

Bunlara çiftçi denmez arkadaşlar. Toprağı 
olmıyan bir vatandaş, bir yıl için bir yeri 
kiralamışsa bu kiracıdır, ortakçı ise ortakçı
dır, yarıcı ise yarıcıdır, zaten ismini vermiş 
burada. 

Çiftçi demek, toprağı olan, toprağı işleme 
gücü olan vatandaş demektir. Bu imkân, bü
yük ölçüde Türk çiftçisinde mevcut değildir. 

Tümü üzerinde imkân bulsaydık bunlara 
değinecektik, asıl Türk çiftçisini güçlendire
cek tedbirleri almıyoruz. Sayın Tarım Baka
nının Bütçe Komisyonunda ve Umumi Heyette 
zaman zaman ifade ettiği «Tanm reformu» di
ye adlandırdıkları, haddizatında Anayasanın 
temel ilkelerini kapsadığını da iddia ettikleri 
görüşler buna takaddüm etmeli idi. 

Kiracıya biz nasıl çiftçi diyoruz? Adamın 
hiçbir şeyi yoktur,, bir tek emeği vardır. Emek
çidir o, ırgattır. Gelir çalışır, bir senelik kira
sını verir. Bunu, bu tarifin dışında tutmak 
lâzımdır, esasen, dışında da tutmakta fayda 
vardır. Zira, diğer maddelerde, tetkik eder
sek, göreceğiz ki, meselâ «oda gelirleri» den
miş,, onu takibeden 20 nci madde, «giriş üc
retleri ve yıllık aidat» denmiş. Burada tadade-
dilen hadler içinde bunların kalması müm
kün değil. 

Belgelerden bahsedilmiş, tasdik yetkisin
den bahsedilmiş... Sayın Bakan burada her 
ne kadar, «bu teşekkül bir hizmet meydana 
getirmiyor» diyor ise de, ayni tasarıda Ba
kanlığın hazırladığı, daha doğrusu Hükümetin 
hazırladığı tasarıda «hizmet karşılığı ücret» 
denmiş.. Hizmet yapmıyorsa, hizmet karşılığı 
ücretin yeri var mıdır? Yalnız, «teşkilâtlan
dırıyor» diyor, Türk çiftçisinin şuurlanmasını 
sağbyan bir espri taşıyor, bir hizmet getir
miyor, ama maddelere geçtiğimiz zaman görü-
von\7i ki hizmet karşılığı ücret.. 

Burada endişe ettiğim diğer bir husus şu
dur; belge tasdiki.. Çiftçi olunca çeşitli faali
yetleriniz dolayısiyle belge tasdikine gide
ceksiniz. Kiracısı da gidecek;, yarıcısı da gide
cek, ortakçısı da gidecek.. İktisadi bakımdan 
«•ücsüz olan bu vatandaşları güçlendirecek cid
dî tedbirleri almadan böyle bir örgütleme 
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fantaziden ibarettir. Esasen bu kanun şimdi
ye kadar yürüyememiş, aksaklıkları görül
müş., «bunu, ıslah edelim» diyoruz, ama üzü 
lerek ifade edeyim ki, bu meslekin incelikleri
ni ziraatçılar kadar bilmemekle beraber, bir 
ormancı meslektaşı olarak Yüce Parlâmento
ya şunu arz edeyim ki, böyle fantazL kuru
luşlarla Türk köylüsünü kalkındırmak müm
kün değildir, tabana inmek zarureti vardır. 
Türk çiftçisini, Anayasanın öngördüğü ölçü
ler içinde, espri içinde güçlendirmek zarure
ti vardır. Tabandan yukarı doğru Türk çiftçi
si güçlenebilir. Burada koca bir gövde, bir 
baş yapıyorsunuz, taşra teşkilâtı gayet zayıf, 
gayet cılız. Hakikaten çok faydalı hizmetler 
yapacağına inanıyorum, kanunun, ıslâh edilir
se büyük ölçüde birliklerin, odaların yararına 
olacağını düşünüyorum. Ama o ortamı yarat
mıyoruz. O ortamı yaratmak için hiçbir ciddî 
tedbir almıyoruz. Ve Hükümetimiz, bundan 
önce, en az bununla birlikte buna paralel 
olarak bâzı tedbirleri getirmesi lâzım iken 
bunu getirmiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, «asli üyeler» kıs
mının son fıkrasını bu şekilde yazmaya hiç 
lüzum yoktur. Tamamen metinden çıkarılma
sı - şahsi görüşüme göre - faydalı olacaktır. 
Kiracılık ayrıdır, ayrı bir deyimdir, mânası 
bellidir. Yarıcı da bellidir, ortakçı da bellidir. 
Bunları bu kâğıda, kanun tasarılarına monte 
etmemek en halisane temennimizdir. Bu me
seleleri çoktan halletmemiz gerekirdi. Bura
da da «çiftçi» demişiz, bunlara da ister iste
mez, dolaylı olarak, bâzı mükellefiyetler yük-
liyeceğiz, bunları daha çok bunaltacağız. Bu 
yersizdir. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım, bu 
üyeler meselesi hassas bir konu. «Asil üyeler» 
demişiz,, «fahrî üyeltr» demişiz, «müşavir üye
ler» demişiz. Ben bunun daha çok birlik ku
ruluşu içinde düşünebilirdim, oda bünyesin
de değil. Bizatihi alın teri döken, emek sarf 
eden, hâsıla sağlıyan, güçlü çiftçilerden te
şekkül eden bir odaya evet.. Ama bunun ya
nında «çiftçilikle meşgul olmadıkları halde 
odaların faaliyetlerine yakın ilgi gösteren, de
niyor ki, bu, yuvarlak bir ifadedir. Yakın ilgi, 
politik ilgi midir, ciddî olarak bir meslek il
gisi midir? Nasıl bir ilgidir, belli değL «Mad

di ve mânevi yardımlarda bulunan kimseler
dir» deniyor. Bunlar genel olarak Cemiyetler 
Kanununda da yer almış hükümler.. Orada 
yer alıyor. Burada pek faydalı olacağı ka
naatinde değilim. Eğer çiftçi ise, güçlü ise 
üyedir, onun dışında böyle asalet unvanları
nı daha çok başka kuruluşlarda aramak ge-
r kir. 

Evet, müşavir üyeler gereklidir. Birliğin 
müşavir üyeleri olmalıdır. Buna ihtiyacı var
dır, tarım sahasında geniş ihtisas sahibi bu
lunan kimselerin istişaresine ihtiyaç vardır, 
üniversitelerimizde, ziraat fakültelerimizde, 
veteriner fakültelerimizde değerli hocaları
mız vardır, onların müşavir üye olarak birli
ğe yardımcı olmaları, teknik mevzuda kendi
lerine müşavir olmaları arzu edilen bir key
fiyettir. Ama, korkarım ki bu üyeler bir den
gesizlik içine düşer. Tamamen diğer kanunu 
da incelemek imkânını bulamadığım için üz
günüm, eğer yanlış ifade ediyorsam bilhas
sa özür dilerim, ama benim anladığım kada-
riyle bunlar o kadar kabarır ki asıl üyeler, 
bu yan olan fahrî ve müşavir üyelerden da
ha az bir miktar teşkil eder ve onlar yöneti
me tamamen hâkim olur. Bu endişeyi de ta
şıyorum. 

Şimdi, bunlara «üye» demek de şart değil 
arkadaşlarım. Yani, Ziraat Odalarının asıl üye
leri bir maddede tadadedilir, ayrı bir mad
dede Ziraat Odalarının müşavir organı belir
tilir. Fahrî üyeler konusu da birlik için daha 
çok bahis konusu olmak lâzımgelir. Bunun 
böyle olmasının sakıncası nedir diyeceksiniz. 
Bir şahıs, eğer Ziraat Odalarına büyük ölçü
de destek oluyorsa maddi yardımda bulunu
yorsa, onlara bilgi veriyorsa, akıl satıyorsa 
neden buna bir unvan verilmesin? 

Arkadaşlar, bu, realiteye uymıyan bir du
rumdur. Sayın Bakandan sormak isterim, şim
diye kadar da soruyorum; Ziraat Odalarına 
biz kanun zoru ile üye temininde güçlük çe
kerken, böyle fahrî üyelikler ve saire daha 
ziyade Ziraat Odasının imkânlarından müşa
vir üyelikler, bunları çok ölçülü tutmak lâ
zımdır, daha ziyade Ziraat Odalarının mad
di imkânlarından faydalanmak şeklinde te
min edilen üyeler.. O bakımdan asil üyelik 
mevzuunu ciddî ölçüler içinde tutmak lâzım-
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dır. Kiracı, yarıcı ve ortakçı gibi mecalsiz, güc-
süz, desteğe muhtaç insanları burada «çiftçi» 
diye tavsif edersek ve onlara, bu kanun dola-
yısiyle, bâzı mükellefiyetler, belge tasdiki ve 
saire gibi mükellefiyetler yüklersek hata ya
parız bir, ikincisi, orman yetiştirmesi ayrı bir 
konudur, burada yeri yoktur. 

Esasen «ekim ve dikim» deyimi daha ziyade 
. ziraat sahasını ligilendiriyor, hayvancılığı ilgilen
diriyor. Orman Genel Müdürlüğünün ister iste
mez bu birliğe üye olmak için zorlamaya da hak
kımız yoktur. Kendi teşkilât kanunu vardır, ku
ruluş kanunları vardır, o teşkilât kanunlarında, 

salâhiyet kanunlarında böyle bir konu bahis mev
zuu değildir. Ve dünyanın hiçbir tarafında, hiç
bir devlete ait orman müessesesi Ziraat Odala
rının üyesi değildir, münasebeti yoktur. Bir va
tandaşımız özel surette kavaklık yetiştirir, zi
raata yanında kavaklık yetiştirir, bağ ve bahçe
sini geliştirmek için ekim ve dikim yoluna gider 
ise, elbette ki, o çiftçi olarak tavsif edilir, eğer 
münhasıran orman yapıyorsa o çiftçi değil, or
mancıdır. Ve o orman, yine bizim mevcut mev
zuatımıza göre muayyen bir vüs'ati bulduğu 
takdirde özel orman hükmünü taşır. Buna «sen 
illâ Ziraat Odasına bağlı kalacaksın, aidat vere
ceksin» diye zorlamakta hatalıdır, ayrıca Tür
kiye ̂ de ormanların gelişmesinin arzu edildiği, 
daha çok orman yetiştirmenin bir ihtiyacoldu-
ğu bir dönemde özellikle gönüllü olanları, or
man yetiştirmek gayesi güdenleri böyle bir ka
nunla ürkütmenin mânası yoktur, sakıncalıdır 
arkadaşlarım. 

özetliyorum çok özür dilerim fazla vaktinizi 
aldım. 

Asıl üyeler mevzuundaki son fıkranın me
tinden çıkarılması yerinde olacaktır, görüşünü 
taşıyorum. 

Ayrıca (c) paragrafının ikinci bendinde or
man kelimesinin metinden çıkarılmasında fayda 
vardır. 

Diğer taraftan çok sayın Tarım Bakanının 
haklı ve yerinde olan heyecanını anlıyorum, bü
yük sakınca taşıyan «çiftçilik belgesi» fıkrası
nın mutlaka metinden çıkarılması gerekmekte
dir. Asıl Devlet üstünde devlet, ayrı bir kuru
luş sıfatı da buradan geliyor. 

Simidi bakın; «çiftçilere her türlü zirai kre
di veren, kredili veya kredisiz damızhk, tohum

luk, fidan, fide, gübre, zirai ilâç, zirai âlet, ma-
kina gibi çiftçilikte kullanılan mal satan veya 
zirai ürün alan bilûmum Devlet daireleri, İkti
sadi Devlet Teşekkül, işletme ve teşebbüsleri, 
kooperatifler» demek suretiyle bunlar da en
gelleniyor arkadaşlar. Kooperatifler de bir or
gana, dolaylı olarak bağlanıyor, «ziraat odaları
na bağlısınız» deniyor. Kooperatifçilik de onun 
için gelişmiyor. 

Üzülerek ifade edeyim, Ziraat Odalarımız 
ve birliğimiz kooperatifçiliğin gelişmesi istika
metinde şimdiye kadar, diğer faaliyetleri kısır 
olmakla beraber, bu sahada da hiçbir hamle 
yapmamıştır. Gönül ister ki, bâzılarını yakinen 
tanıdığım çok değerli arkadaşlarımız, birlikte 
görev alan arkadaşlarımız yeni bir hamle ile bu 
kısır davranıştan uzaklaşırlar ve gerçekten 
çiftçiye eğilen, onların istikbaliyle ilgili, hayat 
standartlarını yükseltmek için Anayasamızın 
öngördüğü tedbirleri öne alan bir mücadele 
açarlar. 

Şimdi 4 ncü fıkrada, «bağlı bulundukları zi
raat odalarından alınmış çiftçi belgeleri isteme
ye mecburdurlar» deniyor. 

Arkadaşlar, kuruluşları kurmuşuz, kanunlar 
meydanda. Siz iktisadi Devlet Teşekkülünü 
zorlıyacaksmız, Zirai Mücadele Genel Müdür
lüğünü zorlıyacaksmız, Zirai Donatım Kuru
munu zorlıyacaksmız; «siz mutlaka faaliyetle
rinizi yürütebilmek için Ziraat Odaları Birliğin
den belge istemeye mecbursunuz» diyeceksiniz. 
Bu, çok hatalıdır. Hattâ Ziraat Bankası da bu
nun içinde. Bu, çak lüzumsuzdur. 

Söz alışımın iki ağırlık noktasından biri kira
cı, yancı, ortakçı meselesi, ikincisi de bu son 
fıkra idi. Sayın Bakanın da meseleye parmak 
basmasiyle Yüce Heyetinizin bu maddede, Ko
misyondan da istirham ediyorum, bunu yeniden 
reaksiyona tabi tutsun, yeniden düzeltsin. Ga
yemiz, Türk çiftçisine yararll bir kanun tasarı
sı hazırlamaktır. Genel hatları bundan noksan
dır ama, önümüze bir fırsat gelmiştir. Bir öl
çüde yardımcı olmaya çalışalım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygı
lar sunarım. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Peki, sıraya kaydedeyim efen
dim. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Ahmet Şener, bu madde üzerinde buyurunuz. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sıra 
bende idi efendim. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, sıra sizin idi, ama 
gruplar adına konuşmalar tekaddüm edeceği 
cihetle Sayın Şener'e verdim. Onu takiben size 
vereceğim. 

0. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; 

Benden evvel görüşen arkadaşımın birçok fi
kirlerine aynen iştirak ediyorum. Yalnız bir ko
nuyu burada başka bir noktadan başka bir açı
dan görmek zarureti vardır. Biz de bu kanunun 
teklifçisiyiz, bizim de bir teklifimiz vardır. Bi
zim teklifimizde «kiracı, yarıcı veya ortakçı 
olarak devamlı veya en az bir ekim veya ye
tiştirme devresi yapanlara çiftçi denir» tâbiri | 
yok. Topraksız kişiler olduğu gibi, toprak sa
hibi olup da hiç toprağını işlemiyen kişiler de 
vardır. Topraksız olan kişiye, kredi almak im
kânı bulunmıyan, yancı olduğu için Zirai Do. 
natım Kurumundan gübre almak imkânına sa
hip bulunmıyan, ilâç almak imkânına sahip 
bulunmıyan kişiye, «çiftçilikle iştigal eder» di
ye, çiftçi tarifine konulması mümkün değildir. 

3202 sayılı Kanunun, yanlış hatırlamıyor
sam 33 ncü maddesinde çiftçiyi tarif ederken, 
ortakçıyı, kiracıyı «çiftçi» diye tarif etmez. Biz 
Ziraat Odasına yetki verirken, bir kanun ya
parken yarıcı olanı, yarı mahsulünü almadan 
dahi kapı dışarı edebilirler, toprak ağası, anlaş
masını bozar atar. Siz bunu, «çiftçi» olarak ta
rife alıyorsunuz ve bunu üye olmaya da mec
bur tutuyorsunuz. Bu mümkün değildir arka- j 
daşlarım. Bu, sarahaten buradan kalkması lâ
zımdır ve bizim bu kanunun bu maddesini de
ğiştirirken teklifimizdo de böyledir. 

Ayrıca, arkadaşımın isabetle söylemiş oldu
ğunu, ben de Komisyonda söyledim; orman 
ürünlerini işliyen - burada tekrar ediyorum -
bu kanunun kapsamına giremez. Düşününüz, 
bir kişi orman mamullerini işliyor veya orman 
yetiştiriyor, bu kişi «çiftçi» tarifi içine giremez. 
Ayrı bir mevzudur ve Ziraat Odasına üye ola
rak da kaydetmek mümkün değildir. Onun için r 
bu, tarifin kapsamından çıkması lâzımdır. 

Bizim teklif ettiğimiz kanun metninde - ki, 
aşağıda 2 nci maddede gelecek - bizim kanun | 

teklifimizde de vardır. Ancak, biz burada, 1 nci 
maddeye yine «çiftçilik belgesi» diye hiçbirşey 
koymadık. Bu, Hükümetin teklifinde de yoktu. 
Yalnız oda olarak, Komisyonda fikrini aldığı
mız zaman söylediler, bir de kendi hazırladığı 
kanun taslağı vardı, oradan alındı. Onun için 
bu da hatalıdır. Zaten Hükümet olarak, bunun 
karşısında olduğunu ve Hükümet teklifinde ol
madığını, Komisyon tarafından konulanın da 
karşısında olduklarını ve doğru olmıyacağını 
ifade ettiler. Biz de kendilerine iştirak ediyo
ruz. Çünkü bu, bizim teklifimizde olmadığı gi
bi, Komisyonda da bunun karşısındayız. 

Çiftçilik belgesi, düşününüz bir dağın başın
da iki dönüm, bir dönüm, belki 200 metrekare
lik arazisi bulunan bir kişiye «çiftçi» diyecek
sin, tarife koyacaksın, karne vereceksin. Zirai 
Donatımdan 10 Kg. gübre almak için bu karne
yi vermek mecburiyetini kılacaksın. Bu müm
kün değildir, ileride, sırası geldiği zaman bunu 
söyliyeceğiz. 

inebolu'nun dağının tepesine, bahçesinin di
binde 3 tane kiraz ağacı vardır, 5 tane çalısı 
vardır, ama siz Karadeniz'in bir dağının eteğin
de bir urupluk, mahalli tâbiri söyliyeyim; bir 
urupluk arazisi vardır, buna «çiftçi» diyeceksi
niz. Ondan sonra «buyurun Ziraat Odasına ka
yıt olunuz, buradan belge alınız, Zirai Donatı
ma öyle gidiniz, ilâç almaya öyle gidiniz» on
dan sonra «bankanın kapısına gitmek lazımsa 
böyle gidiniz» diyeceksiniz. Bu, mümkün değil
dir arkadaşlarım. Onun için, bunun da buradan 
çıkarılmasında zaruret vardır ve bu çıkarıldığı 
takdirde verilmiş olan önergeye de tamamen 
iştirak ediyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, Baş

kanlığa göndermiş olduğunuz bir önergede, ko
nuşmaların maddeler üzerinde 5 er dakikayla 
kayıtlanmasını istiyorsunuz. Müsaade buyurur
sanız, maddeye girmiş bulunuyoruz ve bâzı ar
kadaşlar da konuşmuşlardır. Adalet üzerine ha
reket edelim ve bu madde üzerindeki müzakere
lere bu şekilde devam edelim, bu şekilde bunu 
takibeden maddelerde önergenizi muameleye 
koyayım, öyle mi efendim? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, buyurunuz. 
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İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının tümü 
üzerindeki konuşmalara ve ezcümle 1 nci mad
de ile kendilerine tahmil edilen vazifeleri gere
ği gibi Ziraat Odalarının yapamadıklarına ve 
kanunun asıl gayesine erişemediklerine matuf 
tenkidlere bendeniz de iştirak ediyorum. 

Bunu böylece arz ettikten sonra, 4 ncü mad
denin üzerindeki görüşlerimi huzurunuzda ifade 
edeceğim. Evvelâ, 4 ncü maddenin, asıl kanu
nun metnine nazaran tadil edilen hususları sıra-
siyle huzurunuzda gördüğüm kadar ifade ede
yim. 

Birincisi; maddenin matlabında, eskiden 
«odaların azaları» denmiş iken, şimdi «odala
rın üyesi» olarak değiştirilmiştir, yani «âza» 
üye olmuştur. Bu güzel. 

Ondan sonra, odaların aslî, fahrî ve müşavir 
olmak üzere, 3 türlü üyeleri veya âzalarının du
rumları sıraya arz edilmiştir. 

«I - Asli üyeler : 
a) Hakiki reşit şahıslar, 
b) Hükmi şahıslar, 

c) Hükmi şahsiyeti haiz olmasa dahi Dev
lete, katma ve hususi bütçeli dairelere, beledi
yelere, İktisadi Devlet Teşekküllerine ait işlet
me ve müesseselerdir.» denmiştir. 

Şimdi, bizim Medeni Kanun hükümlerine gö
re iki kişi vardır : 

1. Gerçek kişi, 
2. Tüzel kişi. 
Yani, bunun ortasında 3 ncü bir kişi yoktur 

zannındayım. Binaenaleyh, âza olabilme vasfı
nı haiz olmak için bir gerçek kişiyi kabul ede
ceğiz, bir de tüzel, yani hükmi şahsı kabul ede
ceğiz. Bu ikisinin arasında üçüncü kişiye Me
deni Kanun hükümleri, hukuk esasları cevaz ve 
mesağ vermez. 

Bu, araya sokulmak istenen üçüncü kişi yü
zünden tatbikatta çok ihtilâflar olmuştur. De
min Ali Rıza Bey arkadaşımız anlattı; bakıyor
sunuz - ki, bugün vekâlettir - Orman Umum 
Müdürlüğü bir fidanlık yapmıştır. Horasan'da
ki Ziraat Odası İdare Heyeti derhal bir karar 
çıkarır «siz çiftçilikle meşgulsünüz. Binaena
leyh, ben size şu kadar şey tahmil ediyorum.» 

der. Çünkü, eskiden, 20 nci madde iptal edil
meden evvel, idare heyetlerinin takdirlerine gö
re aidat kesiliyordu. İdare heyeti 5 000 de tak
dir eder, 3 000 de takdir eder ve bu şekilde bü
yük ihtilâflara sebebiyet verilirdi. 

Meselâ, Şeker Fabrikasının şubesi varır, Iğ-
dır^da diyelim, Ziraat Odası İdare Heyeti on
dan da 3 000 lira para ister. Halbuki umumi 
merkezleri başka yerdedir. Bu gibi teşekküller 
de vardır, hükmi şahsiyeti haiz değildir, başka 
bir hükmi şahsiyete bağlıdır. Bu itibarla asli 
üyeler başlığı altındaki (c) fıkrası hükmü ta
mamen yersizdir, tayyedilmesi lâzımgelir, ka
nundan çıkarılması lâzımgelir. Aynı zamanda 
(a) fıkrasındaki «Hakiki reşit şahıslar» tâbiri 
de hukuk esaslarına uymaz, «gerçek kişiler» 
dersek daha muvafık olur. Çünkü, gerçek kişi 
medeni haklarını kullanabilmek için reşit olma
sı lâzım, reşit olan kişi ancak üye olmak hak
kını kazanabilir. Bu itibarla, bir de «reşit» ke
limesini oraya takmanın lüzumu yoktur, mad
de bu bakımdan da sakattır. 

Gerek Hükümet teklifinde, gerek komisyon 
teklifinde, çiftçinin tarifi yapılmıştır. Çiftçinin 
tarifini realiteye uygun olarak yapmak lâzım. 
Diyelim ki, Kayseri'de bir un fabrikası, doğru
dan doğruya zirai mahsul olan buğdayı veya-
hutta her hangi bir hububatı öğütüp, değerlen
dirirse bu, mükellef kılınacak mı? Eski madde
nin anlamı ve geçmişteki tatbikat, bu gibi bir
çok sakatlıklara sebebiyet veriyordu. Bu iti
barla, bu hususun da vuzuha kavuşturulması 
icabeder. 

İkinci mühim bir mevzu da, maddenin eski 
metninde mevcudolmamakla beraber, yeniden 
ihdas edilmiştir, bu maddeye konmuştur : «Iç-
sularda balıkçılık yapılması da, bu kanunun uy
gulanması bakımından çiftçilik sayılır.» den
mektedir. 

İçsularda balıkçılık malûm, ya büyük göl
lerde olur veyahutta derelerde mahdut şekilde 
bir meşgale mahiyetini arz eder. Bunun da doğ
rudan doğruya çiftçilik olarak kabulü, realite
ye uymaz, yani uydurma bir şeydir. Bu itibarla, 
bu maddedeki 4 ncü fıkranın da kaldırılmasını 
uygun buluyoruz. Bu hususta da takririm var
dır. 

Sonra, maddenin 4 ncü fıkrasında «yukarda 
faaliyetleri» denmiş. Asıl Hükümet metninde 
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ise «yukardaki faaliyetleri» seklindedir. «Yu
karda» tâbirini de «yukardaki» olarak değişti
rilmesi, yani tashihi icabetmektedir. 

Mublterem arkadaşlarını, çiiftçi'lik belgesi 
konusuna arkadaşlarımı da temas ettiler. Bi
zim köylü Ibugün çocuğunun nüfus teskeresini 
dahi almaktan imtina öderken, bir de yok koo
peratiften Ikredi alacak, Ziraat Bankasından 
şey edecek, diğer esnaf ve tüccar gtfbi, mutla
ka ^efendim (bunu belgelendiırimek ıgibi bir (kül
feti tahmil etmek, yerinde lolmıyan bir keyfi
yettir. Yani, insan acaip düşünmek için ne 
kadar çaba sarf etse, (bu kadar acaipliğiı tecel
li ettiremez. 'Bu itibarla, (bu fıkranın da tama
men tayedilmesi teklifinj ileri isiiriiyorum. Bu 
hususta (benim ide (takririm vardır. Bu mevzu
da arkadaşım Hüsamettin 'Bey de takrir ver
miştir, ancak (benim takririmde sM husus; «çdıft-
çiliik 'belgesiyle (beraber, «balıkçılığın çiftçilik 
sayılacağı» hakkındaki fıkradan çıkarılması 
teklif edilmiştir. 

"Bu itibarla, Iheyeti umıumiyesinin ğoz 'önün
de tutulmasını; »ondan Isonra «haküki reşit şa
hıslar» tâlbirinin yerime ide «'gerçek kişiler» tâ
birinin (kullanılmasının daha uygun düşeceği 
uıütalâasındayıın. Bu (husustaki takririmi de 
huzurunuzda takd?on ediyorum. 

Saygılarımı arz ©derim. 
BAŞKAN — Açık «oylamada oyunu kullan-

mıyan arkadaşımız var lise, lütfen oyunu (kul
lanışın. 

Şimdi »söz sırası ISayın Reşit Ülker ttedir, 
buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER '(istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bu madde, kanunun temel birkaç madde
sinden (birisidir. (Dün de (tümü. lüzeriplde arz 
ettiğim Igibi, (bu maddede çözümlenecek (bir du
rum vardır : 

«Kamu niteliğinde meslek kuruluşu» iba
resi ve anlamı, Ziraat ve Ziraat Odaları Bir
liği 'Kanununun 1 nci maddesinden çıkmakta
dır. «Nizamnamelerle (tahımil edilecek işler yap
mak üzere (kurulan hükmi şahsiyeti (haiz mes
lekî mahiyette âmme teşekkülleridir» ibaresi' 
var. (Bundan ıdolayı da, Anayalsa Mahkemesi 
bir (kararında (bunların (böyle (b̂ r mitelük taşı
dıklarını ifade etmiş (bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; yalnız meseleyi kö
künden ve 'hayattan (Meclise doğru aldığımız 

zaman, hukukî bir durumla karşı karşıya gel
mekteyiz. Anayasanın 122 nci maddesi, «Kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ka
nunla meydana getirilir ve organları (kendileri 
tarafından /ve kendi üyeleri arasından (seçilir. 

İdare, iseçilmâş organları, (bir yargı mercii 
kararına dayanmaksızın, geçici veya sürek! 
olarak görevinden uzaklaştıramaz. 

Meslek ^kuruluşlarının tüzükleri, yönetim 
ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı ola
maz. 

Dikkat buyurulursa, Anayasada dayanılan 
madde (budur. (Şimdi, (kamu kurumu niteliğin
deki meslek (kuruluşlarında (önemli faktör, O 
kuruluşların kanunla (kurulmasıdır; kanunla 
'lan -almasına ihtiyaç olmasıdır. Yani, o alanda 
Devletin, kamunun o işe el atıp, «şu isi ona bu
na bırakma. 'Ben bunu Devlet olarak düzenle
yim», düşüncesi hâkimdir. Hukuk terimlerin
den ırak bir deyişle anlamı budur. 

Simidi, buraya çıkan (her partiden çok .de
ğerli arkadaşlarım, bu Ziraat Odaları İçin pa
ra toplama meselesinin ve «bu Ziraat Odaları
nın ne faydası vardır?» meselesini'n üzerinde 
durdular ve durmaktadırlar, buna dikkat bu
yurunuz. Bütün arkadaşlarımız, Türk Mîlle
tinin temsilcileri iyi nimetlerle, halkın duygu
larına, köylünün (duygularına tercüman olarak 
bu şekilde konuşuyorlar. 

Şjmdi burada çözümlenecek bir nokta var : 
Acaba gerçekten köylüleri çiftçileri, Türk 
çiftçisinin tümünü, kamu niteliğind^eki bur 
meslek kuruluşunun inzibatı, düzeni içme sok
maya ihtiyaç var mıdır? İşte bunu (çözmek mec
buriyetindeyiz. Eğer, gerçekten böyle bir ihti
yaç yoksa ve bu kuruluş bu üjhtiyacı karşılamı
yorsa; o (zaman bunun hiş olmazsa bir kısım 
üyelerini İhtiyari hale getirmekte ızorunluk or
taya çıkar. 

Şimdi, tabip odaları vardır. Neden? Çünkü, 
tabipler başıboş bırakılamaz. Tabip odaları 
olmadığı takdirde, tabipler başıboş kalabilir
ler; Onların bir disiplin altına 'girmesi bahis 
mevzuudur. Eczacılar var; avukatlar var. 
Bunların igerçekten - meselâ (burada sayma
dığım mühendis odaları vesaire - (hepsinin ka
mu (file doğrudan doğruya ilgisi vardır. Mü
hendis binayı yapmazsa, bina yıkılır, altında 
adam kalır. Avukat dâvayı (kaybeder. Doktor 
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insanı (canından edebilir. (Bundan dolayı kamu 
buraya el atmıştır. 

Şimdi, zaraaJt odalarına, kamu niteliğini 
vermek için biz neye el atıyoruz? Yani, hangi 
büyük menfaat vardır 'ki, biz bu tarım odaları
na lüyeleri kaydedeceğiz ve bir disiplin altına 
alacağız. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, samimiyetle 
iffade etmek istiyorum. 

Nisbeten büyük çiftçilik yapanların bu loda
lara bağlanması düşünülebilir. Ama, bütün 
Türk çiftçisünaın, bir kamu niteliğindeki mes
lek kuruluşunun içerisine mecburi lolarak üye 
yapılmasını, Iben lözür di'leyerdk yerinde bul
muyorum ve bizim bütün !her kanattan arka
daşların şikâyetlerinin kaynağı da budur. Ywn% 
Sayın Şener'in ifade ettiği gibi, «Dağın başın
daki 60 metrelik bir yerde çalışan adamı da 
çiftçi sayıp», bu Türk Vatandaşını da getirip 
bu kanunun şümulü içinde tutmanın, doğru 
olduğu kanaatini taşımıyorum. Bu kanaatimi 
gerçek sebebi budur. 

Şimdi bakınız, bu odaların- vazifelerini sa
yan bir 3 ncü madde var, neler neler sayılmış
tır. Ama, bunların yapılmaması halinde, Türk 
çiftçisinin bu hareketinden dolayı diğer üçüncü 
şahıslar, hukukta üçüncü şahıs dediğimiz, 
yani çiftçinin dışında kalan Türk vatandaş
larına ne zarar geldiği, sorulacak sualdir ve 
bu 3 ncü maddedeki işleri okursanız, bunların 
çoğu genel mahiyetteki işlerdir, okuyorum : 

«Mecburi vazifeler : 
Ziraat ve ziraatin uğraşan çiftçi ve işçiyi 

alâkadar eden bilûmum bilgileri, haberleri 
toplamak ve bu mevzularda her türlü incele
meler, indeksler, kendi çevrelerine mahsus is
tatistikleri yapmak ve neşretmek ve alâkalı-
larca istenilen bilgi ve kayıtları vermer.» 

Şimdi, bunun üve olmamakla bir ilgisi 
yoktur. Yani, bütün Türk çiftçisi üye olursa 
'bu yapılır. Hayır.. 'Bir kısım Türk çiftçisi 
üye olduğu zaman da bu yapılabilir. 

«Vekâletlere ve bunlara bağlı müessese
lere, idari makamlara, belediyelere, banka
lara ve diğer meslekî odalara, faaliyet mev-
zularına mütaallik tekliflerde bulunmak. Ti
caret ve Sanayi Odalrına, borsa, hal ve mez
bahalara, umumi sergilere ve lüzum gördüğü 
diğer yerlere temsilci göndermek» 

'Bu hizmet, üyenin mecburî olup olmaması 
ile ilgili değildir. Yani oda mevcudolsun, 
oda kalksın, iddiasında bulunmak, yerinde bir 
iddia olamaz, bu ihtiyaç vardır. Ama, oraya 
herkesi çiftçi sayıp, her çiftçiyi de buraya 
kaydetmek için bir sebep değildir. 

«C) Ziraatin gelişmesi için gerekli gör
düğü mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi' 
ve yeni mevzuatın tedvini maksadiyle Oda
lar Birliğine teklifte buldnmak.» 

Bu da öyle. 
«Köylülerin içtimai ve iktisadi kalkınma

sına dair plân ve. programların hazırlanmasın
da ilgili idare ve teşekküllerle işbirliği yap
mak ve yardımcı olmak» filân diye gidiyor. 

'Değerli arkadaşlarım; görülüyor ki, burada 
getirilen vazifeler gerçekten iyi şeylerdir. Türk 
tarımının, Türk çiftçisinin gelişmesi içjin lü
zumludur. Fakat, herkesin çiftçi sayılıp, her
kesin bu odalara kaydedilmesini gerektirecek 
bir kamu niteliğini taşımamaktadır. 

öyle ise, ben sözlerimi şu şekilde bitirmek 
istiyorum : 

Anayasa Mahkemesinin bozma kararından 
sonra, çiftçilerden alınacak aidatlar hakkın
da bir madde getirilmiştir; orada kullanılan 
terim şuddr : 

«Yıllık gayrisâfi çiftçilik geliri» diyor. 
Şimdi bu 5 grupa ayrılmıştır : Birinci grupta 
100 000 ve üstü var, aşağı grupta da 5 000 ve 
altındakiler var. 

Şimdi ben diyorum ki, bir ölçü bulabilmek 
için, yıllık gayrisâfi çiftçilik geliri1 20 000 
veya 15 000 in, veyahut da Komisyonun veya 
Bakanlığın daha uygun olarak söyliyeceği bir 
rakam olabilir, bu hususta bir iddia sahibi 
değilim; bu kolaylıkla söylenecek bir söz ol-
mıyabilir. lehinde veya aleyhinde söylenebi
lir. Ama, aşağılarda bir miktarın, ki, meselâ 
20 000 dediğimiz zaman, yıllık gayrisâfi çift
çilik geliri 20 000 dediğimiz zaman, bunun 
safisi muhtemelen 10 000 dir, yani belki yarı 
yarıyadır. Bu değişebilen bir şey ama, çift
çilikten benden daha iyi anlıyan arkadaş
lara sorduğum zaman, «yarısı kadar olabilir» 
şeklinde ifade ettiler. Şimdi, 20 000 dersek, 
yılda 10 000 lira kazananı ihtiyarî bırakıyo
ruz; «isterse girsin, isterse girmesin» duru
muna sokmuş oluruz. Bence, böyle bir şey yap
mış olmamız, tamamen kanunun maksadına 
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Uygun olur. Çiftçinin (bu Odalara olan nef
retini ortadan kaldırır. 'Gerçekten de bu oda
lar istedikleri gibi çalışırlar. Ama bir gün 
gelir de, kamu bakımından Türk çiftçisinin 
her hareketini takibedip, icabederse barolarda 
olduğu gibi, yahut diğer meslek teşekküllerin
de olduğu gibi, cezalar verip meslekten at
mak ve saire gilbi birtakım yetkilerle teçhiz 
edileceği gün de gelebilir, böyle (bir gün de 
tasavvur edilebilir. Ama bugünkü şartlar içe
risinde îböyle bir ayırım veyahut da buna (ben
zer (bir ayırım yapmanın Tben zaruri olduğu
nu söylüyorum : Hayatta gördüğüm hâdise 
budur ve hukukun gösterdiği nitelik budur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu
yurunuz efendim. 

ıSaym Müderrisoğlu; tahmin ederim ki 5 
dakika içerisinde konuşmanızı ibitirirsiniz, ver
miş olduğunuz önerye muvacehesinde, ona mü
tenazır olarak her halde bu şekilde hareket 
edersiniz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Baş-
üstüne efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Müderris
oğlu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki Kanunun 4 ncü mad
desindeki bâzı hususlara kısaca değinmek isti
yorum. 

Burada 3 türlü üye olunduğunu zikretmek
tedir; Birisi, asli üyeler : Diğeri fahrî üyeler ve 
diğeri de müşavir üyelerdir. 

Burada, «Devamlı olarak çiftçilikle iştigal 
eden» ibaresinden evvel bir ilâve yapmak lâ
zım. Bâzı kimseler vardır, hem ticaretle meşgul
dürler ve hem çiftçilikle meşguldürler. Ticaret
le meşgul oldukları için Ticaret ve Sanayi Oda
sına kayıtlıdırlar. Fakat tâli olarak da çiftçilik 
yapmaktadırlar. 

Binaenaleyh, bunun başına «Ticaret ve Sa
nayi Odalarına kayıtlı olmıyan ve devamlı ola
rak çiftçilikle iştigal eden» şeklinde bir ibare
nin konulmasında fayda vardır. 

Öyle tahmin ediyorum ki, bir sayın arkada
şım da bu hususa ait bir önerge vermiştir. Bu 
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yerindedir ve bu Ziraat Odaları için gayet fay
dalı bir işlemdir. 

Fahrî üyeler iyidir arkadaşlar. Diğer cemi
yetlerde de vardır. 

Müşavir üyeler hakkında bir önerge verdim. 
Bunun «Tabiî üye» olarak değiştirilmesinde 
fayda vardır. «Müşavir üye» denildiği zaman 
gerçi diğer maddelerinde yazılı, bunlar iştirak 
ederler, fakat rey veremezler ve seçilemezler. 

Ziraat odaları çok defa bâzı yerlerde fakir
dir, paraları yoktur. Biraz evvel konuşan arka
daşlarımızın haklı olarak söyledikleri gibi, 2 dö -
nüm 3 dönüm arazisi olan çiftçilerden binbir müş
külâtla bu para toplanmaktadır. İşte bu paralar 
müşavir üyelere verilecektir. Ne kadar verile
ceği de belli değildir. Bir oda müşavir üyeye 
500 lira, bir oda 300 lira, bir oda 25 lira vere
bilir. Halbuki tabiî üye olduğu zaman bunlar 
hakkı huzur alırlar idi, fakat daha az miktarda 
alırdı. Esasen bu hizmet kendilerinin hakikaten 
bir nevi vazifesidir. Meselâ ilçelerde ziraat tek
nisyenleri, veterinerler, orman müdürleri, bun
ların tabiî üyeleri idi, toplantılara iştirak eder
lerdi. O zaman gerçi seçilirlerdi, rey hakları 
vardı. Değişen bu kanunla seçilemezler ve oy 
veremezler, ama yine öyle olsun, fakat bunlar 
tabiî üye olmalı ve fazla da para verilmemeli. 
Binaenaleyh, benim şahsi kanaatim; «müşavir 
üye» yerine «tabu üye» denilmesi ve bunlara 
verilecek paranın da bir esasa bağlanması za
rureti vardır. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Verilen kifayeti müzakere öner
gesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Madde üzerinde müzakere kâfidir. 
Arz ederim. 

Ankara 
Orhan Eren 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Verilmiş bulunan değişiklik önergelerini 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Ziraat Odaları ve Türki
ye Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren tasarının 4 ncü maddesinin 
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IV - Çiftçilik belgesi ibrazına mütaallik 
hükmün çiftçilerimizin ve ziraatçilerimizin işle
rini çok güçleştiren bir formaliteden başka hiç
bir fayda sağlamıyacağından, Hükümet tekli
finde de bulunmaması hasebiyle kaldırılmasını 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Şevket Doğan 

Saym Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Ziraat Odaları kanun 
tasarısının madde 4 ün : 

4. «Çiftçiler belgesi» fıkrasının maddeden 
çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 

Odaları Birliği Kanununu değiştiren tasarının 
4 ncü maddesinin «asil üyeler» bölümüne aşa
ğıdaki belirttiğimiz fıkranın ilâvesini arz ve 
teklif ederiz. 

1. Asil üyeler : 
«Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı olma

yan ve devamlı olarak çiftçilikle iştigal eden» 
şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. 

Saygılarımızla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 

Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine da
ir tasarının «Oda üyeleri» başlığını taşıyan 
4 ncü maddenin «IV - Çiftçilik belgesi» başlığı
nı taşıyan fıkrasının tamamının tasarıdan çı
karılmasını talebederiz. 

izmir Kırşehir 
Kemal önder Mustafa Aksoy 

Manisa Erzincan 
Veli Bakirli Hasan Çetinkaya 

izmir 
Burhanettin Asutay 

Yüce Başkanlığa 

6964 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadi
li hakkındaki maddenin; 

a) Balıkçılığın çiftçilik sayılacağı hakkın
daki fıkrası ile, 

b) Çiftçilik belgesi hakkındaki 4 bendin 
kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin (c) bendinin kaldırılmasını 

arz ve teklif ederim. 
Kars 

İsmail Hakkı Alaca 
Sayın Başkanlığa 

4 ncü maddedeki «Hakiki reşit şahıslar» ye
rine «Gerçek kişiler» tâbirinin konulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Kars 
ismail Hakkı Alaca 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının madde 
4 deki «Müşavir üyeler» in «Tabiî üyeler» ola
rak tashih edilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ziraat odaları kanunu tasarısının 4 ncü 
maddesinin «1. Asli üyeler» bendinin 2 nci fık
rasına aşağıdaki ibarenin eklenmesini öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Ek ibare : 
Yıllık gayrisâfi çiftçilik geliri 20 bin lirayı 

aşmıyanlarm üyeliği ihtiyaridir. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü 

madde üzerinde verilmiş bulunan bütün deği
şiklik önergelerini okutmuş bulunuyorum. Te
ker, teker tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

(Kayseri Milletvekili Şevket Doğan'ın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor musunuz 
önergeye? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Sayın Başkan ve değerli ar
kadaşlarım ; 

Biz Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Tüzüğünün 8 nci maddesinde «Azalık karnesi 
verilir» hükmünü kanuni bir madde haline ge
tirmek için «çiftçilik belgesi» ni koymuştuk. 
Yüksek Mecliste maalesef iltifat görmedi. Ko
misyon olarak maddeyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Neyi geri alıyorsunuz? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — «Çiftçilik belgesi» Katılıyo
rum yani. 

BAŞKAN — Bu önergeye katılıyorsunuz, 
iştirak ediyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — 4 ncü maddenin geri alın

masına... Kaldırılmasını istiyorum. 
BAŞKAN — 4 ncü maddenin şifromenle ya

zılı 4 ncü bendinde bulunan «çiftçilik belgesi» 
başlığını taşıyan fıkranın kaldırılmasını istiyor
sunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Evet. 

BAŞKAN — O önerge verildi. Verilmiş bu
lunan... («Anlaşılmadı» sesleri) Ben de anlıya-
cağım, sonra size anlatacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Sayın Başkan, önergeye ka
tılıyorum. Vakit kazanmak için oylamaya kon
mamasını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — «Çiftçilik belgesi» ibaresini 
taşıyan 4 ncü maddenin şifromenle yazık 4 ncü 
bendinin kaldırılması Sayın Şevket Doğan ta
rafından teklif edilmiş. Aynı teklif Sayın Ke
mal önder ve arkadaşları tarafından, öyle mi 
efendim? 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer tara

fından ve Sayın İsmail Hakkı Alaca; «(c) ben
di» demişsiniz. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — (c) ben
di başka. Balıkçılık hakkında. 

BAŞKAN — O başka. Şimdi bunu da aynı 
mahiyette mi telâkki ediyoruz? Bu (c) bendi 
başka. Balıkçılık ve çiftçilik... O da ayrı. 

Şimdi sizin vermiş olduğunuz önergede... 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Balık

çılık... (c) bendinin tamamen kalkması... 
BAŞKAN — Onu sırası geldiği zaman mua

meleye koruz. 
Sayın Başer, Sayın Doğan, Sayın Kemal ön

der ve arkadaşları tarafından verilen önerge 
4 ncü maddenin şifromenle yazılı 4 ncü bendi
nin «çiftçilik belgesi» kısmını taşıyan hükmü
nün kaldırılmasını öngörüyor. 

Komisyon katılıyor, önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Kars Milletvekili İsmail Hakkı Alaca'nın 
(c) bendinin kaldırılması hakkındaki önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. Hükümet?. 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir

ne) — iştirak etmiyoruz Sayın Başkan. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-

KAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi Yü

ce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Anlaşılmadı. 

Muhterem arkadaşlarım, rica ediyorum ta-
kibedelim. 4 ncü maddenin (c) bendinde ya
zılı; «Hükmi şahsiyeti haiz olmasa dahi...» diye 
başlayan geniş bir paragraf var. Bunun kaldı
rılmasını istiyorsunuz öyle mi efendini? («Ge
ri al» sesleri.) 

Sayın Alaca, yazmışsınız; «Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin (c) bendinin kaldırılmasını arz 
ve teklif ederim.» 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Kısaca 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Şimdi 

efendim, demin arz ettim. Asli üyeler tadat edi
lirken, metinde asli üyeler sayılırken; 

a) Hakiki reşit şahıslar, 
b) Hükmi şahıslar, 
Bir de (c) bendinde «Hükmi şahsiyeti haiz 

olmasa dahi Devlete, katma bütçe...» deniyor. 
Biz de diyoruz ki; bu dernektir, cemiyettir, 

buna ancak kişiler girebilir. Kişi de Medeni 
Kanun hükümlerine göre, umumi ahkâma göre 
iki kişidir; ya gerçek kişidir, ya hükmi şahsi
yetlerdir. Binaenaleyh, ikisinin ortası (c) ben
dinde yerini bulan üçüncü kişi, kişi sayılmaz. 
Bu itibarla bunun tamamen kaldırılmasını tek
lif ediyorum. Tatbikatta mânâsız birçok çeliş
kilere sebebiyet veriyor. Bu caiz değildir. 

Teklifimiz budur. 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA VELİ GÜL-

KAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir

ne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 

önergesini Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler.,. Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 
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Sayın Alaca, bir önergeniz de, 4 ncü madde
deki «Hakiki reşit şahıslar» yerine «Gerçek ki
şiler» tâbirinin konmasını istiyorsunuz. «Haki
ki reşit şahıslar» m mukabili, muadili, karşılığı 
«Gerçek kişi» mi? Reşit, rüşt ayrı bir hukukî 
mesele. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Kısaca 
izah edeyim. 

BAŞKAN — Bir dakika. Ben konuşuyorum. 
Çok rica ederim. 

Komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA VELİ GÜL-

KAN (Edirne) — Hayır. 
BAŞKAN — Buyurun şimdi izah edin. Bir 

tarafta «Hakiki reşit» şahısların yerine «Gerçek 
kişiler» konmasını istiyorsunuz, bir taraftan 
«tabir» kelimesini kullanıyorsunuz. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Efen
dim, arz edeyim; burada (a) bendindeki «reşit» 
tabiri fazladır. Fazla bir lâfız olarak maddeye 
konmuştur. Zaten bir dernektir, bir cemiyettir. 
Kişi medeni haklarını kullanabilmesi için 18 ya
şını ikmal etmesi şarttır. Bu itibarla burada 
«Hakiki reşit şahıslar»... 

BAŞKAN — Hakiki reşit şahıslar... 
İSMAİL HAKKI ALACA (Devamla) — «Re-

§it» tabirini burada fazla buluyoruz, manasız te
lâkki ediyoruz. Zaten 18 yaşını bitirmezse o, 
derneğe giremez. Bu itibarla «Gerçek kişi» ta
birinin kullanılması daha yerinde olur. «reşit» 
tabiri fazladır. 

Bu itibarla takririmizin... 
BAŞKAN — Evet... Bu, bendenizin de dik

kat nazarını celbetmiştir. Aslında müzakereye 
katılamam. Ancak, «hakiki reşit şahıslar» ta
birinin karşılığı bir de «Suni reşit şahıslar» var
mış gibi bir mâna taşıyor. Nedir? Onu anlamak 
lâzım. Hangi kasıtla «Hakiki reşit şahıslar» 
konmuştur? 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir
ne) — Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz? 
Sayın Başkanım, şimdi bir hakiki şahıs var, 
bir hükmi şahıs var. O bakımdan «Hakiki şa
hıs» denmiştir. «Reşit» denmek ihtiyacı da var
dır. Çünkü, çiftçilik bir işletmedir, ama üye ola
bilmesi için bu işletme sahibinin reşit olması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, ben belirttim. «Reşit 
şahıslar» olabilir, belki, ama «Hakiki reşit şa
hıslar»... 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Demin arz ettiğim gibi, Sayın Başka
nım, o zaman hakiki şahısla hükmi şahsı ayıra
mayız. Burada arkadaşlarımın söyledikleri hu
susa iştirak etmiyorum. Reşit olmıyan işletme
ler vardır. Çünkü «reşit olmıyan işletmeler 
vardır» dan kastım şu: İşletmeler de buraya 
girmektedir. Bu mesele sadece şahsa bağlı de
ğildir, çiftçilikle de ilgilidir. Yani, bir şahıs 
çiftçilik yapar, ama reşit değilse o üye değildir. 
Reşit olursa çiftçilik yaparsa üye olur. Bunun 
ifadesi içindir. 

BAŞKAN — Şimdi «hakiki reşit şahıslar» 
yerine Sayın İsmail Hakkı Alaca «Gerçek kişi
ler» tâbirinin konmasını istiyor. Komisyon ve 
Hükümet katılmıyor, önergeyi Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Stmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önerge var, onu okutuyorum. 
(Kars Milletvekili ismail Eakkı Alaca'nın 

takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
TARIM BAKAM İLHAMİ ERTEM (Edir

ne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılmıyor, önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer bir önerge var, onu okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in tak

riri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA VELİ GÜL-

KAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir

ne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmıyor, önergeyi Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Bir öııerg'c daha geldi. Yalnız Sayın Abbas, 
bu gibi önergeler, önergelerin tümü ilk defa 
okunup bitinceye kadar verilecektir. Bu defa-
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ya mahsus olmak üzere muameleye koyuyorum. 
Bunu bilmiş olalım. 

önergeleri evvelâ okutmamızın sebebi, Mec
lis verilmiş bulunan bütün önergelerden bilgi 
sahibi olsun, bir şeyi iyice anlasın, kafasında 
hangisini tutacağını - ayarlasın, düzenlesin ki, 
ikinci defa oy kullanırken oyunu ona göre kul
lansın. Onun için buna riayet edelim. 

Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

6964 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Tokat 

Hüseyin Abbas 
Madde 4. — 
1 nci fıkra : Asli üye olmak için mecburi

yet yoktur. Üye olmak için kişinin ve koopera
tifin müracaatine bağlıdır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELÎ GÜL-

KAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir

ne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılmıyor. Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

4 ncü madde, dikkat nazarına alınmış bulu
nan bir önerge içinde mütalâa edilmektedir. Sa
yın Komisyon ve Sayın Hükümet, biraz evvel 
katılmış olduğunuz ve Yüce Meclisçe dikkat 
nazarına alınma kaydiyle kabul edilmiş olan 
önergeye filhal katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Katılıyoruz. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir
ne) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi değişik bu şek
liyle Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 4 ncü madde vâki deği
şik surette kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bundan son
raki görüşülecek maddelerin üzerinde konuş
macıların beşer dakika ile konuşmalarının ka
yıtlanması hakkında önerge var, onu okutaca
ğım : 

Sayın Başkanlığa 
Kişisel görüşlerin beşer dakika ile tahdide-

dilmesini arz ve teklif ederim. 
Konya 

Baha Müderrisoğlu 
BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Arkadaşlarımın buna göre riayetkar olma
sını rica ederim. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkadaş
lar var ise lütfen oylarını kullansınlar. 

üye kaydı 
Madde 5. — Dördüncü maddenin birinci fık -

rasımn «b» ve «c» bendlerinde yazılı hükmi 
şahıslar, işletme ve müesseseler, şekli nizamna
mede gösterilecek asli üyelik beyannamesini vi
lâyet merkezlerinde valilere, kazalarda kayma
kamlara vermeye mecburdurlar. 

Asli üye vasıflarını haiz hakiki şahıslar hak
kında nizamnamede istenilen malûmat bulun
dukları köy veya mahalle ihtiyar meclisi veya 
heyetlerince cetvel halinde tanzim ve tasdik 
edilerek muhtarlar tarafından vilâyet merkez
lerinde valilere, kazalarda kaymakamlara tevdi 
olunur. Bu cetveller odalar tarafından onaylan
dıktan sonra bir ay süre ile ilân tahtasına ve 
köylerde muhtarlar tarafından herkesin görebi
leceği bir yere asılır. Muhtarlar üyelik durum
larında vukua gelen değişiklikleri yılda bir defa 
ve nizamnamede gösterilecek zamanda odalara 
bildirmekle yüükmlüdürler. 

Kayda mütaallik itirazlar nizamnamede ya
zılı usule göre oda idare heyetlerince karara 
bağlanır, idare heyeti kararına karşı tebliğ ta
rihinden itibaren 15 gün içinde oda meclisine 
itiraz edilebilir. Meclisin itiraz üzerine vereceği 
karar kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, bu maddenin sonunda. «Meclisin, iti
raz üzerine vereceği karar kesindir» diyor. Ya
ni, üyelik bakımından itiraz yapılıyor ve Mec
lisin vereceği karar kesin oluyor. 

Anayasamızın 114 ncü maddesi yargı deneti
minden bahseder; «İdarenin hiçbir eylem ve 
işlemi, hiçbir halde yargı mercilerinin deneti
mi dışında bırakılamaz» der. Bu sarih hüküm 



M. Meclisi B : 136 30 . 7 . 1970 O : 1 

karşısında «Meclisin, itiraz üzerine vereceği ka
rar kesindir» ibaresinin buradan çıkarılması 
lâzımdır. Tasarıda mevcudolan bu hüküm 6964 
sayılı Kanun, bu Anayasanın çıkmasından ev
vel çıktığı için, orada mevcudolan bir hüküm
dür, Anayasaya uydurulması bakımından çıka
rılması lâzımdır. Bir önerge veriyorum, yardı
mınızı dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, C. H. P. 
Grupu adına buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, biz teklifimizde üye olma kaydını 
mecburi kılmadık. Ama yukarda komisyonda 
yaptığımız görüşmelerin sonunda - zaten gelen 
teklif de böyle idi. - mecburi kıldılar. 

Muhterem arkadaşlarım, demin de belirtti
ğim gibi, bir vatandaşı, bir çiftçiyi biz üye ol
maya mecburi kılıyoruz. Benim kanaatim odur 
ki, C. H. P. olarak kanaatimiz odur ki, bu, 
Anayasanın esprisine aykırıdır. Çünkü, dün ko
nuşmamda, hiçbir şey vermiyorsunuz, bana bir 
fayda temin etmek imkânına sahip değilsiniz 
- zaten tarifine koydunuz, kiracıyım, toprağım 
yoktur - kredi vermek imkânına sahip değilsi
niz, çiftçi saydınız, şimdi de üye kaydediyor
sunuz ve beni bir mükellefiyete sokuyorsunuz. 
Bu mümkün değildir. Bu, mecburi kılmmama-
lıdır. 

Sayın arkadaşımın bu konuda verdiği bir 
önerge vardır. Daha evvel verdiğimiz önergede 
de söyledik, «geliri 20 000 liraya kadar olan 
çiftçileri bundan muaf tutalım» dedik. 

Düşününüz, bir kimse çiftçilikle uğraşır, fa
kat bugün pazara götürecek hiçbir istihsal kay
nağına, yahut mahsule mâlik olmıyan bir vatan
daşı; 1 lira olsun, 50 kuruş olsun aidat ödemek 
suretiyle üye kaydediyorsunuz ve odaya kaydol
maya mecbur kılıyorsunuz. Olmaz arkadaşlarım. 
Bu bizim anlayışımıza aykırıdır ve ilerde göre
ceksiniz bu konuda ithilâflar çıkacaktır. 

Parlâmentonun, bu gibi hususlarda hassas 
olmasının zarureti vardır. Görüyorsunuz ki, 
«Anayasaya aykırıdır» dediklerimizin yüzde 99 
u tahakkuk etmiştir. Biz bunu tetkik etmeden 
buraya huzurunuza getirmiyoruz. Diyoruz ki, 
üye olmayı mecburi kılmak doğru değildir. Ko
operatifte mecburi kılıyor musunuz? Kılamı
yorsunuz. Neden? O da hemen hemen aynı, bu-

j na yakm bir teşekkül. Ama burada gene mec
buri kılıyor, neden Vatandaşın menfaatine 
hiçbir gey getirmiyoruz, hiçbir şey vermiyoruz. 
Çiftçilik yapıyor, kendi beslenmesi için, çoluk 
çocuğuna bakması için, kendi yiyeceğini temin 

I etmesi için. Fakat, siz diyorsunuz M; hayır, 
çiftçilik yaptığın için sen üye kaydolmaya mec
bursun.. Hayır arkadaşlar.. Bu, tamamen Ana
yasaya aykırıdır ve biz teklifimizde bunu mec
buri kılmadık ve buna da sarahat vermiştik. 
Bunun değiştirilmesini ve arkadaşımın vermiş 
olduğu teklifin kabul edilmesini saygılarımla 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, buyurun. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar, 
5 nci madde bir mecburiyet getiriyor. Kanu

nun tarif ettiği, tadadetiği vasıflara sahibolan 
bütün çiftçileri Eirat Odalarına kayda mecbur 

I tutuyoruz. 
Kanaatimce, küçük çiftçilere böyle bir yük 

yüklemenin zamanı çoktan geçmiştir. Türkiye'
de geçmişte bunun pek çok uygulaması vardır. 
Pek çoğunuz hatırlar, vaktiyle buna benzer mec
buriyetler fakir fukaranın sırtında uygulanmış 
vo bundan dolayı büyük acı çekilmiştir. Bir 
zamanlar hayvan vergisi için muhtar herkesin 

I mevcut gücüne, köyden istenecek verginin tu
tarına göre bir liste tanzim eder, para topla
nır, götürülür ödenir idi. Bu kanun mecburiyet 
tahmil eden maddesinin uygulanış şekli halen 
budur. Hattâ bunun için çeşitli yerlerde idare 
âmirlerinden yardım istenmiş, politikacılardan 
yardım istsnmiştir. Hiç ilişiği olmıyan veya
hut Ziraat Odasının kendisine temin edeceği her 
hangi, bir hizmetle uzak yakm alâkası olmıyan 
bir çiftçiden aidat istemek, ona böyle bir mec
buriyet yüklemek hiç doğru değildir. Birçok 
müesseselerde, kooperatiflerde ve buna benzer 
birçok meslek teşekküllerinde bu aidat ve kayıt-
olma var, ama o kooperatiften, o odadan bir 
hizmet istiyecsğinlz zaman ancak böyle bir ka
yıt mecburiyeti, yahut kaydolduğunuza dair bir 
talebi karşınıza çıkar. Odadan hiçbir hizmet 
istemiyen veyahut onun temin edeceği her hangi 
bir krediden faydalanmak istemiyen bir çiftçiye, 
«sen illâ her sens şu aidatı ödiyeceksin, bu oda
ya üye kaydolaoaksm» demek Türkiye'nin ger
çekleri ile talan tabana zıt düşer. Bu itibarla 

j bu mecburiyetin kaldırılması gerekir. 
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Ayrıca, arkadaşlarım, izah ettiler, huküM yön
den de doğru bir şey değil. Bir kimsenin bir 
derneğe, bir odaya, ne olursa olsun, kaydolup 
olmaması tamamen onun ihtiyarı içindedir. O 
haklara sahibolan kişi dilediği bir kuruluşa üye 
olur veya olmaz, kendi iradesine ait bir iştir. 
Bu iradesini elinden alıp, onu her hangi bir şeye 
mecbur etmenin hiçbir gereği, hiçbir zorunlıığu 
yoktur. Bu mecburiyetin kaldırılmasını Yüce 
Heyetinizin tasviplerine saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Alaca, bu
yurun. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar, 5 nci 
maddenin tadiline mütaallik hükümler tetkik 
edilince birçok hukukî prensipsizliklerin kendi 
liginden sırıtmakta olduğu görülür. Bir kere, 
Ziraat Odaları nasıl bir kuruluştur? Hedefini 
tâyin etmemiştir bu tadil tasarısı, iktisadi 
Devlet Teşekkülü müdür, Kızılay gibi, menafii 
umumiyeye hadim bir cemiyet midir nedir? Bu, 
bir türlü anlaşılmıyor yani. 

Burada, '5 nci maddede «(E) ve (0) belit
lerinde yazılı azalarla gerçek kişiler nizamna
me hükümlerine göre mecburen kaydedilecek
lerdir, 'beyanda bulunacaklardır. Kazalarda 
kaymakamlar, vilâyetlerde valiler bu beyan
nameleri (boylere, ilgililere vereceklerdir. Ve 
ziraat odaJsı idare heyetleri 15 gün zarfında bun
ların itirazlarını tetkik edecek.» 

Bir defa, Hükümet kanalı ile azaları kay
dettirecek, ondan sonra itirazları da hiç sıfatı 
olmıyan bir kaç tane muhtar veya idare heye
tinde ıolan kimseler «ziraat odası idare heyeti» 
diye ahkâm beyan edeceklerdir ki, bu, hukuk 
esaslarına tamamen aykırıdır. Böyle bir 'mec
buriyeti tahmil edemeyiz. Zira, Anayasamızın 
122 nci maddesinin ruh ve sarahatine de bu hal 
münafidir. Bu balkımdan bu maddeki mecburi
yetin kaldırılması lâzıımıgelir. Bâzı arkadaşlar 
«efendim, avukatlar barolara, doktorlar icrayı 
.sanat edebilmek için tababet odasına kaydedi
lirler, tüccarlar ticaret odasına kaydedilirler» 
dediler. Köylünün durumu ile, 'bugünkü köy 
ünitesini Ibu işekilde mütalâa etmek tamamen 
abestir. Avukat staj yapacak, her hukukçu gi
remez Baroya. Binaenaleyh herkesi çiftçi zan
nedip ilânihaye listeye kaydedersek bâzı böl
gelerde; «Hükümet acaba bizi başka türlü mü 
mükellef kılacak, bunun için mi liste yapıyor» 

diyecekler ve birçok huzursuzluklara sebebiyet 
verecektir. Köy ünitesini bâzı güzel manzaralı 
gazino gibi bir yer zannetmek caiz değildir. Bu 
itibarla, hayallere kapılmadan bu mecburiyeti 
daldırmak ve reailteye uygun bir kanunla 
millet huzuruna çıkmak daha faydalıdır. Ben 
«mecburiyetin» aleyhindeyim. Yani, gerçek skişi-
lerin dahi mecburen kaydedilmesi yersizdir. Ri
cası hilâfına 'hiçbir kimse her hanigi bir şeye 
ı<ıecbur kılınamaz. Meselâ, avukat, «baroya ben 
kaydolunanı» dedikten sonra ımecbur tutamayız. 
Ama avukatlığını yapmaz, bu başka. Fakat çift
çiyi avukatla, diğer teşekküllerin mensupları 
ile kıyas etmek caiz değildir. Huzurunuzu işgal 
ettim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz ıSayın Tarım Ba
kanı. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir-
ı,8) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 

Konuşmamın başında da arz etmiştim, söz
lerimi uzatmayacağım. Burada yanlış bir ka
na ata varılmaktadır. Evvelâ ziraat odasının 
mahiyeti sorulmaktadır. Ziraat Odasının ma
hiyeti meydanda; Bir meslek kuruluşu, kamu 
niteliğini 'haiz bir meslek kuruluşu, Anayasa
nın 122 nci maddesine dayanan bir meslek ku
ruluşu. Bütün meslek kuruluşları gibi bunun 
da üyelerinin mecburi olması hukukî gerektir. 
Bunda Anayasaya aykırılık değil bilâkis uy
gunluk vardır. Ziraat odalarında da tabiî ola
caktır. Tabip odalarında da böyledir, mühen
dis lodalarında da böyledir. Diğer meslek ku
ruluşu olan barolarda, Ticaret ve sanayi odala
rında da (böyledir. Gayet tabiî olarak bu böy
ledir. 

Şimdi bunun aksini söylemek mümkün de
ğildir. 

Yılda (1) lirayı ödeyemiyecek çiftçiyi dü
şünmek mümkün değildir. Eğer mümkünse o da 
ç&şi'tli yolla o (1) liranın ödenmemesinin gere
ğini düşünür. Bunun baklanda gerekirse bâzı 
tâdil de (getirebilirsiniz. Buna itirazım yok. 

Bütün çiftçiyi burada toplamak gerekli ol
duğunun sebebini izah edeceğim. 

Sayın Reşit Ülker'in fikrinde hukukîlik var
dır. Sayın Reşit Ülker ilk konuşmasında belir-
tiler «odadır, kamu niteliği taşımaktadır, mes-
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lfck kurulusudur, mecburi olması doğrudur» de
diler. Yüzde yüz hukukîdir. 

Yine diyorlar ki; acaba geliri muayyen ola
nı bundan ımuaf tutmak kaabil imidir? Bu, mü
nakaşa edilir. Bu 'hukukîdir. Ama, arkadaşları
mın söylediği hukukî değildir. Tamamen Ana
yasanın icabıdır, 122 nci ımaddenin gereğidir. 
Bir meslek kuruluşudur. 

Sayın Reşit Ülker'in görüşüne iştirak etme
memin sebebi şudur. Türk çiftçisini temsil ede
cek bir teşkilâtın bütün çiftçi tarafından seçil
mesini, onun mümessili olmasını sağlamaktır. 
Eğer muayyen gelir kaynağını dikkate alırsak 
o zaman geliri düşük olan çiftçiler bu odanın 
seçimlerine katılamıyacaklarına göre o zaman 
onların ifade ettiği fikirler, ileri sürdükleri gö
rüşler Türk çıifçisinin tamamının görüşü olma
yıp muayyen bir (azınlığın görüşü olacaktır. 
Halbuki biz, bütün Türk çiftçisini bu odanın 
üyesi yapmakla, getirecekleri her türlü tekli
fin, Türk çiftçisinin sesi olmasını temin etmeye 
çalışıyoruz. 

Muhterem iarkadaşlarım; 
Türk çiftçisini yılda (1) lira ödiyemiyecek 

kadar güçsüz göstıerıerejk, yılda (1) üra ödeme
mesini temin maksadı ile Türk çiftçisini teşkilât
lanmaktan mahrum bırakmak Türjk çiftçisine 
yapılabilecek en (büyük fenalıktır. Her toplu
mun, her sınıfın teşkilâtlandığı, çeşitli bildiriler, 
çeştli toplantılar, çeşitli dergilerle görüşünü, 
fikrini ortaya koyduğu demokratik bir Türki
ye'de «22 milyon yılda (1) lira ödemesin» görü
şü ile, bir nevi Türk çiftçisinıe faydalı olduğu 
müdafaası ile onu teşkilâtlanmaktan mahrum 
etmekte Türk çiftçisine sevgi izhar edilmiş ol
maz muhterem arkadaşlarım. 

Bu odalar «ne getiriyor» diye ikide bir söy
leniyor, telkrar etti bir arkadaşım, Sayın Ali 
Rıza Uzuner de kanunun bâzı maddelerini 
sayarak, «şu şıu hizmetler de vardır» dedi. Bu 
hizzmetter yardımcı hizmetlerdir muhterem ar
kadaşlarım. Ziraat Odasının her meslek kuru
luşu gibi, esas gayesi çiftçilik şuurunu yarat
mak ve çiftçilijk menfaatini sağlamaktır. Bu
nun menfaati o kadar fazladır ki, teşkilâtlan
mış bir kütlenin fiyatların dengelenmesinde, 
her türlü alınacak tedbirlerde, hattâ kanunla
rın çıkmasında ortaya koyacağı »ağırlıklar 
vardır, Ve bu ağırlıklar (1) lira ile, bin lira ile, 

1 milyon lira ile ölçülmiyecek durumdadır. 
I Binaenaleyh, Uz Türk çiftçisinin teşkilâtlan-
! ması zaruretine ve bu teşkilâtın dıa bütün çift-
i çileri içine almasına, çıkardıkları «sesin» Türk 
i çiftçisinin tamamının mıenf atinin sesi olmasına 
! inanmaktayız. 
i Hürmetlerimle. 

i BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay, (buyurun. 
I HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
i Çiftçilerimizin odalara mecburi geHriltie üye 
| olmasının Anayasaya aykırı olduğunu iddia et

mek suretiyle bâzı arkadaşlarımız bunun laley-
; hinde bulundular. Esasında eğer bu «mecburi 
| üye olmalar» Anayasaya aykırı ise ben simidi 

size birçok misaller vereceğim halen yürürlükte 
s olan bu şekilde kanunlarımız var. 
j Neden mecburi kılmıyor? Çiftçilerimizin teş-
| kilâtlanmasmı temin etmek inin. Teşkülâtlanır-
I i»a çiftçilerimiz ne yapacak? 'Güçlü olacak, sesi-
i nı duyuracak, senelerden 'beri mağdur olmuş, 
| yıllarca elde edemediği haklarını hükümetlere, 
I kamu oyuna, Parlâmentoya 'duyurmak suretiy-
| le elde edecekler. Teşkilâtlanmanın maksat ve 
i gayesi bu. 
| Birtakım çevreler Türk çiftçisinin teşkilât-
; lanmaaını arzu etmezler. Neden etmezler? Çün-
I kii, kir güç olacak bu, millî kuruluş. Elbette 
j bu millî kuruluşun güçlü olmasını istemezler. 
| Bu ifadem, burada bunun aleyhinde bulu-
! nan arkadaşlarımızın tamamını ilzam etmez. 

j Şimdi, 1946 yılında Sosyal Sigortalar Kuru-
j mu Kanunu çıktığı zaman; o Türkiye'de çalı-
j şan bütün işçiler mecbur 'kılınmıştı. O yıllarda-
I ki işçilerin hayat seviyeleri iyimi idi? O yıllar-
I 'da Türk işçisi perişandı, bir lokma ekmek, bir 
! hırkaya çalışıyorlar idi. O gün birtakım çevre

ler tarafından Türk işçisini tahrik edici mahi
yette konuşmalar yapıldı. İşte o «mecbur kıl-

j ma» sayesinde bugün Türk işçisi sosyal gü-
] venliğin en zirvesine ulaştı. Bugün Türk işçisi, 
j o gün bu kanunları çıkaranlara ve bunu mec-
j bur Halanlara teşekkür ediyor. 

Esnaf Teşekkülleri Kanunu, bu da meclbu-
riyet getiriyor. Ordu Yardımlaşma Kurumu, 
bu da mecbur kılıyor. Eğer mecburiyet olmasa 
idi, bugün Ordu Yardımlaşma Kurumu, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, hükümetlere kredi verecek 

I dev bir müessese haline gelir mi idi? 
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Biz geri kalmış 'bir memlekette yasıyoruz. 
Eğor mecburiyet olmasa, 'benim çiftçi arkada
şım, benim çiftçi kardeşim ufak bir mecburiyet 
karşısında kalmasa gelip o odaya üye olur mu? 
Olmaz. Onları biraz da bu odalara üye kayde
decek teşvik unsuru lâzım, zorlayıcı unsur lâ
zım. Anayasaya aykırı tarafını görmüyorum 
ben bunun. 

İYAK tasarısı görüşülüyor komisyonlarda, 
muhalefete mensup milletveldllerimiz de var, 
yalımda Meclise gelecek, orada da mecburi kı
lmıyor, torada da 'bir hüküm var, bu kanunla 
Türkiye'de çalışan bütün 'sigortalı işçiler oto-
matikm'an üyedir. Niye 'bunlar Anayasaya îay-
kırı değil ide çiftçi arkadaşlarımızı mecbur kı
lan bir hüküm karşısında «Anayasaya aykırı
dır» deniyor? Yok arkadaşlar, Türk çiftçisinin 
çok kısa zamanda teşkilâtlanmasını istiyorsak, 
birtakımı halklara ısalhibolmasmı istiyorsak bu 
maddenin aleyhinde olmıyalım, madde yerinde
dir. Bir gün gelecek, bu kanunu çıkaranlardan, 
mecbur kılanlardan «Allah razı olsun» dene
cektir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın 'Musa Doğan, buyuru
nuz. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
aziz milletvekilleri arkadaşlarım: 

•Görüşülmekte olan 6964 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesi hakkında Sayın Bakan ve biraz 
evvel konuşan arkadaşım 'esaslı noktalara teımas 
ettiler. 

Arkadaşlar; şimdi biz bir çiftçinin zoraki 
edalara kaydolma mevzuunun aleyhinde ve lo
binde görüşüyoruz. Ben de (bir çiftçi olarak, bil
hassa köyden gelen bir arkadaşımız olarak ger
çekleri Ibirkaç cümle ile ifade ^taneye çalışaca
ğım. 

Hepimizin Tra kürsüde defalarca çiftçiyi ve 
köylüyü koruma babında tefeciden, çiftçi veya 
erbabı 'meslek okuyanların döndürdüğü entri
kalardan şikâyet ettiğimiz vakıadır. 

Şimdi kabul edelim ki, (X) köyünde 257 ha
ne var, founun 150 hanesi Ziraat Odasına üye 
olmuştur, 107 hanesi de üye olmamıştır. E.oye 
Hükümetin imkânlarını götüreceksiniz, zirai 
imkânlarım götüreceksiniz, kredi imkânlarını 
götüreceksiniz, tohum gidecek, gübre gideetik, 
fidan gidecek, hayvan yemi, tohumlar gidecek. 

Vatandaş gelecek Ziraat Bankasının önünde üd 
safa ayrılacak; bir kısmı Ziraat Odoiaısı mensu
budur, bir kısmı değildir. «Ziraat Odasının 
mensubu döşedi alacak olmıyan almıyacak, dedi
niz mi, o zaman köylünün figanını dindirenle
yiz. 

Yine sayın arkadaşlarım, Ziraat Bankasının 
köylüye verdiği zirai kredilerden, hepimiz şa
hit olmuşuzdur, çiftçilikle alâkası olmıyan on-
büılerce, yüzbinlerce vatandaş kredileri almış
tır ve bir karış dahi toprakları yoktur, köylü 
müteselsilen 'birbirine kefil olmuştur, bir köy
de beş - on adamın acısmı bütün köylü çeki
yor. 

Şimdi 'benim sizlerden istirhamım: Sayın 
Bakanım izaJh buyurdular; köylümüz beş sını
fa ayrılmış, 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci sı
nıf ziraaJtçi olarak 'bir de cetvel yapılmıştır, in
saflı konuşmak lâzum ise; yumurtanın elli ku
ruş olduğu bir devirde, tavuğun yirmi, yirml-
beş lira olduğu bir devirde bir köylü kardeşi
miz, Hükümetin çıkardığı kanunların kendisi
ne verdiği imkânlardan istifade 'etmek için beş 
lira aidatı seve seve ve rahatlıkla verir. 

Yalnız, köylünün İKIZI bölgelerde yakındığı 
bir taraf var: «Ziraat Odası idarecileri iyi ida
re etmiyorlar, fazla hakkı huzur alıyorlar» di
ye yakmıyorlar. Bunlar için bir tedbir almak 
lâzım. 

Benim sizlerden istirhamım; köylümüzü 
banka kapılarında, Hükümetin getireceği kredi 
imkânlarından mahrum etmemek için bu mad
deyi aynen kabul edelim. 

Hepinize hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşmele
ri:! yeterliğine dair önerge gelmiştir. Sırada; 
Sayın Uğrasızoğlu, Sayın Avşargil, Sayın ön
der, Sayın Başer, Sayın Kazova ve Sayın Bo-
zatlı kayıtlıdır. 

Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Konuşmaların yeterli
ğini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Şerafettin Yıldırım 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhin
de, Sayın Bozatlı, buyurunuz. 
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VAHİT BOZATLI (Sivas) — Arkadaşlar, 
bu maddenin mecburiyet tahmil eden kısmı 
üzerinde yeterince 'durmak mecburiyetindeyiz, 
Birçok yerlerde bu <kanun tatbik edilmiyor. Bile 
bile Ziraat Odaları çeşitli hilelere başvurmak 
suretiyle vatandaşın sızlanmasını önlüyor. Tür
kiye'nin gerçekleri bu. iBu maddenin üzerinde 
yeteri kadar durmamız, yeteri kadar müzakere 
yapmamız faydalı olur. 

Sayın Bakanın ifadelerini dinledim; bizi 
anlamamış gibi görüştüler. Onun için müsaade 
etsinler, kastımızı söyliyelim. 

Her Ihanigi bir şıekilde «mecburiyeti» kaldır
mak demek, teşkilâtlanmayı istetmemek demek 
değildir. Teşkilâtlanmayı istemiyecek tek fert 
yoktur burada. Elbette köylünün de teşkilât-
lamması lâzım. Ama hiçbir menfaati olmıyan in
sana bir mecburiyet yüklemek, o mecburiyete 
uyarak onu üyeliğin birtakım icaplarına tabi 
tutmak; köyden kasabaya kadar gitmesine se-
bebolarak ıo bir liranın dışında onun yirmi lira 
masraf etme ımecburiyetinde bırakmak mümkün 
değil, Bu, yürümez; tatbik edilemez. Sendika
larda olduğu gibi, diğer meslekî teşekküllerde 
olduğu gibi bunu ihtiyarına bırakmak müm
kün ve hiçbir zararı yoktur. 

Bu 'itibarla, müsaade edin, bu madde üzerin
de fikirlerimizi tam olarak ısöyliyelim; açıklığa 
kavuşsun. Yapılacak kanun, bilhassa bu mad
de, memleket için daha faydalı, gerçeklere da
ha mutabılk bir şekle gelsin, istirhamım bu
dur. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He

yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler.,.. Ka
bul etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişildik 
önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ziraat Odaları Kanununun 5 nci maddesinin 

tasarının 2 nci fıkrası, Anayasanın 122 nci mad
desinin son fıkrasına aykırıdır. Bu sebeple bu 
fıkranın madde metninden tamamen çıkarılma
sını öneririm. 

istanbul Trabzon 
Reşit Ülker Ahmet Şener 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5 nci maddedeki «Meclisin itiraın üasrine 
vereceği karar kesindir» cümlesinin Anayasa

nın 114 ncü maddesine aykırı olması bakımın
dan, çıkarılmasını öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 
6964 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin tadi

line dair Hükümet teklifine itibar ediknij^erek 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini talebederiz. 

Madde 5. — Üye kaydı. 
Asli üyelik beyannameleri doğrudan doğ

ruya 'odalara verilir. Beyanname §ekii odaca tes-
bit edilir. Asli olmak için mecburiyet yoktur. 
Üye olmak kişinin veya kooperatifin müracaa
tına bağlıdır, üyeliğe kabul ve üyelikten ay
rılma usulleri nizamnamede gösterilir. 

Kırşehir izmir 
Mustafa Aksoy Kemal önder 

Manisa 
Veli Bakirli 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının madde 5 teki 
1 nci fıkradaki «Vali ve kaymakamlara verme
ye mecburdur» kısmının fıkradan çıkartılması
nı arz ve teklif ©derim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
BAŞKAN — Verilmiş bulunan bütün öner

geleri okuttum. Şimdi teker teker tekrar oku
tup Yüce Meclisin oyuna (sunacağım. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet; bu öner
geye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ 
GÜLKAN (Edirne) — Katılıyoruz. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir
ne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge

si tekrar okundu,.) 
BAŞKAN — Komisyon, Hükümet... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ 

GÜLKAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 



M. Meclisi B : 136 30 . 7 . 1970 O : 1 

TABIM BAKANI İLHAMt ERTEM (Edir
ne) — Buradaki «kesiklik» aslında Devlet Şû
rası kapısını açmak, kesin karar manasınadır. 
Ama, biz çıkarılmaya iştirak ediyoruz; çünkü 
yanlış anlaşılmaya meydan verir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet veril
miş bulunan değişiklik önergesine katılmakta
dır. 

önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge 
dikkat nazarına alınmak kaydiyle kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy ve 

arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon, Hükümet... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ 

GÜLKAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
TARIM BAKANI İLHAMt ERTEM (Edir

ne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'-

rin önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon, Hükümet... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ 

GÜLKAN (Edirne) — Katılmıyoruz.,. 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir

ne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Dikkat nazara alınmak kaydiyle kabul edi
len önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Reşit Ülker'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu değişikliği filhal kabul edi

yorsunuz. Maddeyi değişik bu şekliyle oya su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde, değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Sekizinci maddeyi okutuyorum. 
Oda umumi heyetinin toplantısı ve görevleri 

Madde 8. — Oda umumi heyetinin mûtad 
toplantısı, 2 yılda bir 7 nci maddede yazılı se
çimi takibeden Kasım ayında olur. Olağanüs

tü haillerde oda meclisinin kararı ve umumi he
yet üyelerinin üçte birinin yazılı talebiyle 
umumi heyet toplantıya çağırılır. 

Birlik idare heyetinin kararı ile umumi he
yetin toplantıya çağırılması caizdir. 

Umumi heyet toplantılarına tarımla ilgili 
teşkilât temsilcileri de davet edilir. Ancak bun
ların seçme ve seçilme hakları yoktur. 

Umumi heyet, delegeler üye tamsayısının ço
ğunluğu ile oturuma geçer. Nisap olmayınca 
umumi heyet ertesi günü tekrar toplanır. Bu 
toplantıda nisaba bakılmaksızın görüşmelere 
başlanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile ve
rilir. 

Umumi heyetin görevleri, oda meclisini teş
kil edecek üyeleri seçmek, oda faaliyetleri hak
kında temennilerde bulunmak direktifler ver
mektir. 

BAŞKAN — Sekizinci madde üzerinde şu 
âna kadar yalnız Burhanettin Asutay söz iste
miştir. Sayın Asutay, buyurunuz,. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bir teşkilâtın yıllık faaliyetini, iki yıllık 
faaliyetini o teşkilâtın azaları senenin muay
yen 'zamanlarında bir araya gelmek suretiyle 
eleştirirler. Gerede odaların, gerekse Odalar Bir
liğinin iki yıllık faaliyetini, sarfiyatını ve bun
dan sonra yapacağı her türlü çalışmalar hak
kındaki görüşlerini umumi heyet gözden geçi
rir ve bir karara bağlar. Kurulların yetkilileri 
tarafından tesbit edilmiş olan çalışma siste
minde bir eksiklik bulurlar ise bunu yeni yıl 
çalışmaları için yeni görüşler ilâve ederler. 
Umumi heyetin asıl mânası budur. 

Bu madde iki noktada eksiklik getirmekte
dir. Birinci nokta - ki komisyon bu hususun 
üzerinde her halde, zannediyorum biraz incele
me yapacaktır - ilk toplantıda ekseriyet temin 
edilmezse toplantı ertesi günü, kaç kişi katılır
sa yapılır, diyor. Eğer birinci günkü 
toplantıda ekseriyet temin edilmezse, ikinci gün 
toplantının yapılması mümkün değildir. 

Muhtelif sebepler olabilir, otobüs yolculu
ğu, tren yolculuğu vardır, yol uzunluğu var
dır; bâzı delegeler Heyeti Umumiyeye, günün
de iştirak etmek imkânını bulamaz. Onun için, 
tüm teşkilâtların ananizamnamelerinde yer al
mış olan hüküm; «birinci gün ekseriyet temin 
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edilmezse, toplantı iki gün sonra yapılır» şek
lindedir; yani 48 ısaat gibi muayyen bir imkân 
veriyor. Bu 'hususu temin için bir önerge veri
yorum. 

İkinci husus şudur; Heyeti Umumiyeye ge
rek sıfatı ile, gerekse fiilen iştirak edebilecek 
üyeler vardır. Üyeler, Heyeti Umumiyeye gel
dikleri zaman toplantının gündeminden haber
dar lolmazlarsa, teşkilâtın iki yıllık faaliyetine 
değin faaliyet raporlarını daha evvel tetkik 
edememişlerse, bilançolarından haberdar değil
lerse ve gelecek iki yıl içinde yapacakları sar
fiyat için tanzim edecekleri muhammen büt
çeyi inceliyememişlerise, Heyeti Umumiyede her 
hangi bir hususu müdafaa etmek imkânını el
de edemezler. 

O halde, bir önerge daha takdim ediyorum. 
Her türlü Heyeti Umumiye toplantılarında de
legelere toplantıdan 15 gün evvel yetkililer 
gündemi, devre faaliyet raporlarını, hesap bi
lançolarını, muhammen bütçelerini iadeli taah
hütlü olarak gönderirler. Gönderimelidir ki, 
oraya gelecek üye sarfiyattan, faaliyetten, is
tikbale matuf tüm görüşlerden mâlûmattar ol
sun ve Heyeti Umumiye de görüşlerini arz ve 
ifade edebilsin. Bu bilgilere sahibolmadıktan 
sonra Genel Kurula gelen delegeler hiçbir so
nuca varamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Kazova, buyu
runuz. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Benden evvel konuşan arkadaşın beyanları 
çok yerindedir, temas etmiş olduğu hususlardan 
bâzılarına aynen iştirak ediyorum. Çünkü, He
yeti Umumiye toplantılarına gelen delegeler iç
lerinden bir başkan seçerler. Toplantı günleri 
tâyin edilir, toplantı günü delegeler gelir, ekse
riyet olursa toplantıyı yaparlar; ekseriyet ol
mazsa ikinci bir toplantı yapılır. Cemiyetler 
Kanununa göre üç toplantıda bulunmıyanlar 
müstağfi addedilir, yedekler yerini alır. 

Şimdi, bâzı arkadaşlar Ziraat Odalarını lü
zumlu gördüler, bâzı arkadaşlar da lüzumsuz 
gördüler. Halbuki, Ziraat Odaları memleketi
miz için çok lüzumludur. Esnaf cemiyetleri, 
meselâ, demircilerin, kalaycıların cemiyetleri 
var. işte, çiftçi arkadaşların da cemiyeti Ziraat 
Odasıdır. Belki çok yerlerde iyi randıman ver

memiştir. Bıelki yolsuzluk da olmuştur; ama 
birçok yerlerde de çok iyi randıman veriyor. 

BAŞKAN — Sayın Kazova, oda umumi he
yetinin toplantı şekli ve vazifeleri... 

MEHMET KAZOVA (Devamla) — Evet. 
Umumi heyet toplandığı zamanlarda çift

çilerin neyi noksan ise, meselâ pulluğa mı ihti
yacı var ,gübreye mi ihtiyacı var, bunları ge
tirirler ve ucuz olarak satarlar. Birçok fakir 
köylülere bedava ilâç bile temin ederler, banka 
kredileri temin ederler, tefeciliğe meydan ver
mezler. Heyeti umumiye, toplantılarında bun
ları görüşür. 

Ben bugün birçok mektup ve telgraf aldım. 
Pancar parası mevzuunda teşebbüse geçiyorlar, 
«pancarı ucuz satıyoruz» diyorlar. Ben bâzıla
rına mektup yazdım, tel çektim ve «toplantı
nızda pancar fiyatları üzerinde bir karar al
mışsınız, bu kararı zamanında alıyorsunuz; ama 
Hükümette zannedersem pancar fiyatları hak
kında bir şey düşünüyor, Hükümet ile görüşe
lim, temas edelim, böyle bir şey yoksa ben dara ha
ber, veririm, toplu olarak gelirsiniz şimdi bura
ya kadar zahmet etmeyin» dedim. 

Ziraat Odaları çok iyi çalışmaktadır. Bâzı 
yerlerde olabilir ki noksan çalışmalar vardır, 
belki kötü hareketleri de vardır; ama bu cemi
yet memlekete faydalıdır. 21 milyon çiftçinin 
ya bir kabahati varsa, o da örgütçü olmadığı
dır. Vatanperverdir, milliyet severdir, arkadaş
lar... 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. Bu 

konuda verilmiş bulunan değişiklik önergele
rini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

6964 sayılı Kanunun bâzı maddelerini tadil 
eden tasarının 8 nci maddesine aşağıdaki hük
mün ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 
Madde 8. — Vilâyet kongreleriyle birlik 

umumi heyet toplantılarından en geç 15 gün 
evvel 'yetkili kurullar, genel kurula iştirak ede
cek delege ve yetkililere; 

1. Gündemi, 
2. Devre faaliyet raporlarını, 
3. Hesap plânlarını, 
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4. Muhammen bütçelerini, 
İadeli taahütlü olarak gönderirler. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 6964 sayılı tadil tasarı

sının 8 nci maddesinin 4 ncü paragrafındaki 
(hükümde yer alan «Ertesi gün tekrar toplanır» 
hükmünün «İki gün sonra tekrar toplanır» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Budhanettin Asutay 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 nci 
maddesinin «Umumi heyet toplantılarına ta
rım ile ilgili teşkilât temsilcileri de davet edi
lir» cümlesinden sonraki «Ancak, bunların seç
me ve seçilme haklan yoktur» ibaresinin çı
karılmasını arz ve teklif ©derim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 

8 nci maddenin toplantı nisabı ile ilgili cüm
lesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneri
yorum. 

Saygılarımla. 
İçel 

Turhan özgüner 
Nisabolmayınca umumi heyet en az 15 gün 

sonra toplanır ve bu ikinci toplantı da ilân 
edilir. 

BAŞKAN — önergeleri okutmuş bulunu
yorum. Teker teker, tekrar okutup Yüce Mecli
sin oyuna sunacağım. 

(İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm 
delegelere gönderilecek bilgiler hakkında öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon olarak önergeye ka
tılıyor musunuz?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ 
GÜEKAN (Edirne) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir

ne) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 

Meclisin oyuna sunuyorum. 'Kabul edenler... Ka
bul etımiyenler... Dikkat nazarına alınmak kay-
diyle önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

(İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'in 
teşkilât temsilcileri hakkındaki önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... Katılmıyor. Hü
kümet?... Katılmıyor, önergeyi Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'-

nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... Katılmıyor. 
Hükümet?... 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir

ne) — Sayın Başkanım, katılmıyoruz. Çünkü, 
«Seçme, seçilme ve oy verme hakkı yoktur» 
şeklinde olması lâzım. «Seçme, seçilme» metin
de yazılı, fakat «Oy verme» yoktur. Gerekirse 
bir önerge takdim edelim. 

BAŞKAN — Bu önerge ile beyanınızın bir 
irtflbatı yok. (Bu önergeye katılmıyorsunuz. 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Ayrıca madde üzerinde munzam bir beya
nınız, ona göre »önerge verme durumunuz var
sa, hemen gönderiniz. 

(İçel Milletvekili 'Turhan özgüner'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyorsunuz. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — iSöz isttyo-

rum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, getirilen tasarıda 
«toplantı günü gerekli nisap teımin edilemediği 
takdirde, ikfcıci toplantı ertesi ıgünü yapılır.» 
deniliyor. Bir arkadaşımız «iüki gün sonra top
lanılsın» dedi. 

Tatbikatla uğraşan (bütün arkadaşlarımız 
bilir ki, 'derneklerde toplantıların bsrinci gün 
yapılamıyacağı âdeta bir asıldır. Daima on
dan sonraki günde toplantı yapılabilir. Çiftçiyi 
temsil eden bir topluluk bu. Bunların kongre
lerinde birinci gün ekseriyetin olmaması ha
linde Şfrinci gün olacak. Arkadaşlar çok uzak 
mesafeden gelecek; birinci gün toplantı yapı
lır mı, yapılmaz mı bunu bilenriyecek ve o gün 
gelecek mecburi ikinci günkü toplantıyı bek-
liyecek. Bu, (hakikaten büyük eziyet olur. Bü-
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yük bir toplulukta şüphesiz kongrenin birinci 
gün açılmaması ihtimali büyük; ama her ihtih 
male karşı «(kongre yapılabilir, toplantı nisa
bı olabilir» diyerek dağdan, bayırdan gelmiş 
büyük bir çiftçi topluluğunu şehir merkezinde 
tutmak, eziyet olabilir. Bu bakımdan, «birinci 
gün toplantı olabilir» diye gelmiş olan bir de
lege olamıyacağını anlayıp tekrar İşine, gü
cüne dönse az zararlıdır, ertesi (günü beklemek 
daha büyük Karar verir kanaatindeyim. Bu 
sebeple, birçok derneklerde olduğu gibi, buna 
bir mesafe bırakmak lâzımdır. 

Arkadaşlarım, bunu ertesi gün veya iki gün 
sonra değil, 15 gün sonra (gabi bir mesafe ile 
yaparsak, birinci gün toplantı olmasa dahi, 
ondan sonra tekrar köyüne, çiftenin, çubuğu
nun başına yeniden dönmesi mümkün olur. 
Yoksa, orada otellerde gelecek şahıslara yer 
bulmak dahi mümkün değildicr. 

Arkadaşlarım, bu alelade bir kongre de
ğildir. Bir Ziraat Odası kongresini bütün »çift
çiye teşmil ediyoruz, o çiftçiyi bir merkezde 
topluyoruz ve ertesi gün beklemeye mecbur 
bırakıyoruz. 'Onu banndırabilmenin, o gece onu 
bâr yerde iskân edebilmenin mümkün olmadı
ğı. da nazarı itibara alınarak, sakıncaları goz 
önünde bulundurulmalıdır. Oysa, bunu böyle
ce geçirecek olursak, birindi 'gün toplantı olma
yınca, köyüne döner, bir daha da gelmez ve 
toplantı ancak şehirde oturan ve şehire gelebi
len büyük içiftçiler beyninde, arasında olur 
ki, bunun sakıncalı olduğunu uzun, uzun izah 
etmeye lüzum yoktur. 'Nazarı iltifbara alınma
sını ve 'önergeye ültif at buyurulmasmı rica ede
rim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmamaktadır, önergeyi oyunuza isu-
nuyorum... Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın 'Tarım Bakanı tarafından verilen 
önergeyi! okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

8 nci madde de «Seçilme» kelimesinden (son
ra «Ve oy verme» ibaresinin ilâvesini saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

tlhami Ertem 
Tarım Bakanı 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişik
lik önergeleri ıdükkat nazarın alınmak kaydiy-
le kabul edilmiştir. 

Verilmiş bulunan değişiklik önergelerine 
komisyon filihal de katılmaktadır. 

Maddeyi değ:işik şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 

Oda meclisi 

Madde 9. — Ziraat Odası Meclisi, umumi 
heyet tarafından iki yıl için ıseçilen ve umumi 
heyet üye tamsayısının yarı sayısında üyeden 
ıteşekkül eder. 

Ziraat Odası Meclisine seçilecek üyelerân ni
telikleri nizâmnâmede gösterilir. Umumi he
yet sayısı ne olursa olsun 'oda meclisi üyesi (sa
yısı y:i?mibiri geçemez. 

Oda meclisi her yıl, seçilmiş üyeleri ara
sından bir başkan bir başkanvekili seçer. 

O yerdeki tarımla ilgili teşkilât ve mües
seselerin temsilcileri ile çiftçilerin sosyal ve 
ekonomik problemleri ile alâkalı ve yetkili 
müesseselerin temsilcileri oda meclisinin müşa
vir üyesidirler. Müşavir üyeler meclislerde 
konuşaTrilirler. Ancak oy hakları yoktur. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen sayın milletvekili ve üzerinde verilmiş 
önerge de yoktur. Bu sebeple maddeyi Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 9 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

11 nci maddeyi 'okutuyorum. 

idare heyeti 

Madde 11. — Ziraat Odası İdare Heyeti, 
oda meclisinin iki yıl için kendi arasından se
çeceği yedi üyeden teşekkül eder. 

Oda idare heyeti her yıl seçilmiş üyeleri 
arasından bir başkan bir başkanvekili ve bir 
muhasip seçer. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz ig-
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

| 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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17 nci maddeyi okutuyorum. 

Vilâyet kongresi 
Madde 17. — Her yıl Kasım ayında her 

vilâyet sınırı içindekj Ziraat Oda meclisleri il 
(merkezinde kongre halinde toplanır. Bu kong
reye o il dâhilinde de (tarımla ilgili teşkilât ve 
müesseselerin temsilcileri davet olunur. An
cak, bu ıtemsiılcilerin seçme ve seçilme hakları 
yoktur. 

11 kongresi üye tamsayısının yarıdan bir 
fazla çoğunluğu ile toplanır. Toplantı günü 
çoğunluk sağlanamazsa ertesi günü nisaba ba
kılmaksızın toplantı yapılır. 

Valiler kongrenin toplananası ve çalışması 
iç/in gerekli yardımları yapmakla görevlidirler. 

Kongrede; 
a) 11 dahilindeki odaların senelik çalışma 

programları ve raporları, uygulama sonuçları 
ve karşılaşılan güçlüklerle hal çareleri, 

b) Odalar arasındaki ilişkiler ve işbirliği, 
c) Odaların dilekleri Ve ihtiyaçları, 
ç) 11 koordinasyon kurulunun senelik 

çalışma programları ve raporları, uygulama 
sonuçları, 

d) Kongre üyeleri arasında Ziraat Oda
ları Birliği umumi heyetine 2 yıl içim katıla
cak asil ve yedek il temsilcilerinin seçilmesi* 

Konuları görüşülür ve karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurunuz 
Sayın Musa Doğan. 

MUSA DOĞAN (Kars) —- Sayın Başkan, 
aziz milletvekilleri, 17 nci maddede, tatbikatta 
aksaklık yaratacak bir yön görüyorum. Mad
de «Her yıl Kasım ayında ber vilâyet sınırı için
deki ziraat oda meclisleri il merkezipıde topla
nır.» diyor. 

Malûmuâliniz ziraat odaları, müstakil bir 
teşkilât halindedirler. î l ziraat odaları, ilçe 
ziraat odalarının bir üstü veya âmiri addolu-
namıyacağına göre, bu toplantıya kim çağıra
cak ve toplantı günü ile gündemini kim tesbit 
edecektir? Maddenin son kısmında «Valiler 
kongrenin toplanması ve çalışması için gerek
li yardımları yapmakla görevlidirler.» der. 
Ancak, toplantının tanzimi ile hangi müessese 
ve hangi makam görevli olacaktır. 

Meselâ Kars ilinin 15 ilçesi var, 15 ilçenin 
15 tane ziraat odası ve oda meclisi var. Şimdi, 
acaba il ziraat odası yetkili midir ki diğer 14 

Jlçe ziraat odalarını toplantıya çağırsın Ve
ya valiler buna yetkili midirler? Bu hususa 
bir sarahat verilmesini arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edirne) 

— Bu hususta bir önerge var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Başka ööz İ3tiyen Yok. 
Verilmiş bulunan önergeleri okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Zi

raat Odaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın geçici Komisyonda değiştirilen «vilâyet 
kongresi» matlabı altındaki 17 nci maddesinin 1 
nci fıkrasının «her yıl Kasım ayında her vilâyet 
sınırı içimdeki ziraat odaları meclisinden 'beşer, 
idare heyetlerinden de ikişer temsilci il mer-
keziiide kongre halinde toplanır» şeklinde kal
masını arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 

Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
«vilâyet kongresi» matlabı altındaki 17 nci 
maddesifliin Geçici Komisyonca kaldırılan son 
fıkrasının «kongre için lüzumlu idarî masraf
lar odalar birliğince karşılanır.» şekliyle aynen 
bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci maddenin 1 nci cümlesinden sonra 

«toplantıyı ad merkezi ıziraat odası düzenler.» 
ile, 

Üçüncü cümlesindeki «seçilmeden» kelime
sinden sonra «ve oy» ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Mardin 
Abdülkâdir özmen 

BAŞKAN — Önergeleri teker teker yeniden 
okutup Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

(Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın 
1 nej fıkra hakkındaki önergesi yeniden okun
du.) 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılmaktadır. Değişiklik 'önergesini 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden-
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ler... Kabul etaıiyenler... Değişiklik önergesi 
dikkat nazarına alınma kaydiyle kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi! okutuyorum. 
(Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın 

son fıkra hakkındaki önergesi yeniden okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Ibu 
önergeye iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZÜÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — iştirak etmiyoruz efendim. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Hükümet olarak iştirak ediyoruz. Bu
na zaruret vardır, çünkü masraf orta yerde 
kalır. Tasarımız da o şekilde idi zaten. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ka
tılmıyor, Hükümet katılıyor. Değişiklik öner
gesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum... Ka
bul edenler... Kabul etaıiyenler.. önerge dik
kat nazarın alınma kaydiyle kabul edilmiştir. 

(Mardin Milletvekili Abdülkadir Özmen'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu 
önergeye katılmaktadır. Değişiklik önergesi
ni Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Önerge dikkat na
zara alınma kaydiyle kabul edilmiştir. 

Her üç önergeyi Komisyona, redakte etaıek 
için göndereyim, dikkat nazarına alınmıştır. 
Filihal kabul edip etmediğinizi bildirmekle be
raber, maddeyi kabul edilen önergeler muvace
hesinde redakte ediniz. Değişük şeklini onu ta
kiben oya sunacağım. 

18 nci maddeyi okutuyorum. 
İdare Heyeti ve Oda Meclisinin feshi 

Madde 18. — Oda idare Heyeti ve meclisle
rinin feshi aşağıdaki esaslara göre yapılır : 

a) İdare heyetlerinin feshi : 
Oda meclisleri, idare heyetlerini lüzum gör

dükleri hallerde her zaman değiştirip yenilerini 
seçmek hakkını haizdirler, yeni idare heyeti fes
hedilenin süresini tamamlar. 

b) Oda Meclisinin feshi : 
1. Oda meclisleri üye tamsayısının yarısın

dan fazlasının yazılı talebi ve yine üye tamsayı
sının üçte ikisinin bu talep üzerine vereceği ka
rarla kendi kendini fesheder. İki toplantıda bu 
kullanan, nisap bulunmadığı takdirde bir yıl 
süre ile fesih talebinde bulunulamaz. 

2. Çakmalarını meslekî ahlâk ve memleke
tin umumi menfaatiyle ahenkli olarak yürütmi-
yen, mevzuata uymıyan, görevlerini kötüye kul
lanan, siyasetle uğraşan veya Oda Umumi He
yeti veyahut Birlik kararlarına riayet etmiyen 
Oda meclisleri Oda Umumi Heyeti karariyle fes
hedilir. 

Bu hallerde meclis yeniden teşkil olunur. Ye
ni meclis eskisinin süresini tamamlar. Feshedi
len meclisin yeniden teşekkülüne kadar bu ka
nun ve nizamnamede gösterilen görevlerin ne 
şekilde ifa edileceği Tarım Bakanlığınca belir
tilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın özgüner, 
buyurunuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayro Baş
kan, sayın arkadaşlarım, 

Maddenin (a) bendi «oda meclisleri., idare 
heyetlerini lüzum gördükleri hallerde ve her 
zaman değiştirip yenilerini seçmek hakkını haiz
dir» şeklinde tedvin edilmiştir. Şüphesiz bunun 
çok sakıncalı olduğunu söylemek gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hâsıl olurda oda meclisleri, hiçbir esbabı 

mucibe göstermeden, idare heyetini «lüzum gö
rüyorum» diye istediği zaman değiştirebilir 
Bir kanun yoluna müracaat edileceği zaman dahi 
bir mucip sebebe dayanılır. Kanun yoluna gidi
lecek, elbette bunun itiraz yolu var. Ancak, hiç
bir şekil ve suretle idare heyetini feshedecek 
olan bir oda meclisinin bir sebep göstermeksizin 
«feshettim» deyi vermek hakkını bu madde ile 
getirmeyi biz demokratik göremiyoruz. 

Arkadaşlarım, 
Bu kanunun bu maddesi böylece kabul edi

lirse ne olur? Oda meclisi idare heyetini siyasi 
baskılarla da değiştirebilir. Çünkü hiçbir se
bep göstermeye mecbur değildir maddeye göre. 
«Lüzum gördüm» diyecek ve her halükârda, her 
zaman - madde aynen böyle - değiştirebilecektir. 
Bütün çiftçiye teşmil etmeyi öngördüğümüz şu 
tasarıya göre, idare heyetlerini kabul ediniz ki, 
küçük çiftçinin menfaatlerini gözeten bir idare 
meclisidir ama oda meclisi, olabilir M, büyük 
çiftçiler kanadını temsil edebilir, seçim bu, ola
bilir. Ticaretle uğraşan büyük toprak ağası, 
büyük çiftlik sahibi oda meclisini elde etmiş
tir, ama idare heyeti küçük çiftçinin menfaati 
için çaba göstermektedir, kanunun esprisine uy
gun olarak kabul edelim. Böyle bir hareket 
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içinde büyük kapital, büyük toprak ve büyük 
çiftlik sahibinin hoşlanmadığını düşünsek hiçbir 
surette esbabı mucibeye dayanmaksızın «fes
hettim» diyebilir. Çünkü, bu madde gereğince 
lüzum görüldüğü hallerde, her zaman oda mec
lisine, idare heyetini feshetmek hakkı verilmiş
tir. 

Arkadaşlarım, 
Bunun sakıncalı olduğu şüphesiz komisyonun 

dikkatinden kaçmış olsa gerek. Bu husus, Yüce 
Heyetin dikkatinden kaçmasın. Bu maddenin 
sakıncalı olduğunu fazlaca izaha lüzum yok. 
Madde aynıyla oda meclisinin idare meclisini 
feshetmesi için böylece «lüzum gördüğü hal ve 
her zaman..» gibi tamamen keyfîliğe götürebi
lecek bir hareketi bu madde esas olarak getirir
ken, bunun aksine, oda meclislerinin feshedil
mesi için umumi heyetin kararlarının hangi 
hallerde olacağı, gene aynı maddenin, 2 numa
ra ile gösterdiği bendinde şöyle önerilmiş: «Ça
lışmalarını meslekî ahlâk ve memleketin umumi 
menfaatiyle ahenkli olarak yürütmiyen, mev
zuata uymıyan, görevlerini kötüye kullanan 
siyaset ile uğraşan veya oda umumi heyeti ve
yahut birlik kararlarına riayet etmiyen oda mec
lisleri, oda umumi heyeti karariyle feshedilir.» 

Demek ki, oda meclislerinin feshini bâzı şart
lara bağlamayı madde zaruri görüyor, oda mec
lisini böyle şartlara bağlayıp teminata alır
ken oda meclisinin feshedeceği idare heyeti için, 
tamamen keyfî olabilecek şekilde madde getiri
yor. Bunun sakıncalarını fazlaca izaha lüzum 
görmüyorum, zaman ilerlemiştir, bunu dikkate 
alarak önergenin değerlendirilmesini rica ediyo
rum, bir önerge takdim edeceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Burhanettin Asutay, buyuru

nuz. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) - Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Turan özgüner arkadaşım meseleyi 

etraflı olarak arz ve izah etti. Oda meclisi 21 
kişidir, idare heyeti 7 kişidir. O halde idare 
heyetinin karşısında üç misli olarak oda mec
lisi vardır, idare heyetinde vazife gören arka
daşlar, idare meclisinin keyfe keder getirebi
lecek bir sözü söylemesi, her hangi bir suretle 
onları gocundurabilecek bir harekette bulunma
sı veya oda meclisinin istediklerini yapmamak 
üzere üyeleri aleyhinde bir faaliyette bulunması 

sonucu, daima vazifelerinden uzaklaştırabilecek 
durumdadırlar. 

Başında Demoklesin kılıcı sallanan bir ida
recinin, ananizamname hükümlerini ve âzaları
nın kendisine getireceği her türlü müracaatleri, 
oda meclisinin muvafakatini almadan yapmasına 
imkân yoktur. Onun içindir ki, nasıl oda mec
lisinin feshi için aynı maddenin ikinci fıkrasına 
detaylı olarak feshi icabettirebilecek hâdiseler 
işaret edilmişse, oda idare heyetinin de ayni 
hükümlere tabi olması lâzımdır. 

Bu hususta bir önerge veriyorum, itibar ede
ceğinizi, Komisyonun ve Hükümetin bu önergeye 
iştirak edeceğini ve makbul addedeceğini umu
yor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyu
run. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Benden önce konuşan iki değerli arkadaşı
mın görüşlerine aynen katılıyorum. Yalnız bir 
hususa eğilmek zorunda kaldığım için söz almış 
bulunuyorum. 

idare heyeti ve oda meclisinin feshi konu
ları, bilhassa idare heyetinde bir istikrarsızlık, 
bir yeni ifade ile kolaylıkla feshedilme hali, oda 
meclisinin feshini ise daha güç şartlara bağlı-
yan, birbirleriyle çelişkili bir durum yaratmak
tadır. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım idare 
meclislerinin feshi konusunda cidden paylaştı
ğım görüşleri ifade ettiler. Bendeniz oda mec
lisinin feshi konusu üzerinde durmak istiyorum. 
«Oda meclisleri, üye tamsayısının yansından 
fazlasının yazılı talebi ve yine üye tamsayısının 
2/3 nün, bu talebi üzerinde vereceği kararla ken
di kendisini fesheder» dedikten sonra, «iki 
toplantıda bu nisap bulunmadığı takdirde bir yıl 
süre ile feshi talebinde bulunamaz» demek sure
tiyle tatbikatta suiistimal edilebilecek bir hü
küm getirmektedir. Buna hiç lüzum yoktur ar
kadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu son kısım mutlaka 
metinden çıkarılmalıdır. («Komisyon geri alı
yor» sesleri) Bâzı. arkadaşlar bunun Komisyonca 
geri alınacağını söylüyorlar. Eğer Sayın Ko
misyon ve Hükümet bu görüşte ise hiç üzerinde 
durmıyayım. Yani, (b) bendinin 1 nolu fıkra
sının sonundaki, cümle metinden çıkarılmak lâ-
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zımgelir. Aksi takdirde bu fonksiyonun yürü
tülmesi zor olur ve bu paralellik sağlanmamış 
oluyor. Çok önemli olaylarda oda meclisinin 
düşürülmemesi gibi bir durum doğuyor. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu

yurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-

KAN (Edirne) — Efendim, bu hususta arka
daşların görüşlerine iştirak ediyorum. Bu tarz
daki takrirlere uyacağız, değişiklik önergelerini, 
müzakerelerin uzamaması için istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon değişiklik önergele
rini istemiştir, verilecektir. Buyurun Sayın 
Müderrisoğlu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, 

18 nci maddenin, idare heyeti veya oda mecli
sinin feshi hakkında getirdiği hükümler üzerin
de benden evvel konuşan arkadaşlar çok değerli 
görüşler ileri sürmüşlerdir. Benim kanaatim 
odur M, idare heyetini oda meclisi seçtiğine 
göre, elbetteki idare heyetinin yolsuzluklarını ve 
uygun olmıyan hareketlerini gördüğü zaman, 
oda meclisi her zaman onu değiştirme yetkisine 
mâliktir ve buradaki 1 nci maddede bunu âmir
dir, yerindedir. 

Yalnız, benim kanaatime göre, oda meclisi
nin feshedilme meselesi hakikaten zorluklara 
bağlanmıştır ve madde tam sarih olarak yazıl
mamıştır. Benden evvelki arkadaşımın konuş
tuğu gibi 2/3 oda meclisi azasının imza koyma
sı ve ondan sonra kendi kendisini feshetmesi ve 
genel kongreye gitmesi öngörülmektedir. Bu, 
hakikaten zordur ve bunu kolaylaştırmak lâ
zımdır. Kolaylaştırdığımız zaman oda meclisi
nin sık sık düşmesi de mahzurlu olabilir. Ama 
bu madde, benim kanaatime göre, tam bir vuzuh 
getirmemektedir, vuzuha kavuşturulması lâzım
dır. 

Aynı zamanda burada, «birlik kararlarına 
riayet etmiyen» şeklinde bir ifade vardır ki, «Zi
raat Odaları Birliği kararına» olması lâzımdır. 
Orada da bu tâbirin eklenmesi icabeder. Bu 
maddenin tekrar gözden geçirilmesi ve mevcut 
önergeler de nazara alınmak suretiyle yeniden 
tedvini yerinde ve lüzumludur. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bozatlı, buyurun. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımızın biraz 
evvelki hassasiyetine katılıyoruz. Şimdi kanu
nun 12 nci maddesi ile, kolaylıkla feshine cevaz 
verilen idare heyetinin vazifesini kısaca tekrar 
edeceğim. 

Bu kadar ağır vazifesi olan, bu kadar geniş 
yetkisi olan bir idare heyetini her türlü temi
nattan yoksun bırakmak, her an istendiğinde, 
nisap aranmaksızın vazifesine nihayet verilmesi 
demek, kurulmaya çalışılan şu Ziraat Odalarının 
mefluç hale gelmesini istemek demektir. 

İdare heyetinin yetkileri: Mevzuat ve üst 
mercilerin kararları dairesinde oda işlerini yü
rütmek, odanın kanuni vazifelerini gerçekleş
tirmek, bütçe ve kesinhesabı, aktarma teklifle
rini, aylık muvazeneyi, bunlara ait raporları oda 
meclisine vermek, odanın çalıştıracağı kimseleri, 
başkâtip hariç, tâyin etmek, ücretlerini tesbit 
ve icabında vazifelerine son vermek. Oda mec
lisinin ceza ve mükâfat tekliflerinde bulunmak. 
Hâkem, bilirkişi listelerini hazırlayıp oda mecli
sinin tasdikine sunmak. Çiftçiliğe ait ve oda 
azasına mütaallik belgeleri tasdik etmek. Çiftçi 
kütüklerini ve âza defterlerini tutmak ve işle
mek. Bütçe dâhilinde sarfiyat yapmak. Zirai 
endeks ve istatistikleri tanzim etmek. Odanın 
bilûmum masraflarını idare ve hüsnü muhafaza 
eylemek. Zirai mahsûl piyasa fiyatlarını taki-
bedip yaymak. Meslekî toplantılara Ziraat Oda
larının göndereceği temsilcileri seçmek. 

Bu kadar geniş salâhiyetleri olduğu halde, 
onu teminatsız bırakmak doğru değildir. Bir 
nisap tâyin etmek gerekir. Arkadaşların beyan
larına katılıyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik öner
geleri vardır. Başka konuşacak yok. Madde 
üzerinde verilmiş bulunan değişiklik önergelerini 
Komisyon talebediyor, gönderiyoruz. 

17 nci madde, Komisyon tarafından redakte 
edilip gelmiştir. Okutuyorum. 

Madde 17. — Her yıl Kasım ayında her vi
lâyet sınırı içindeki Ziraat Odaları Meclisinden 
beşer, idare heyetlerinden de ikişer temsilci il 
merkezinde kongre halinde toplanır. Toplan
tıyı il merkezi Ziraat Odası düzenler. Bu kong
reye o il dâhilinde tarımla ilgili teşkilât ve 
müesseselerin temsilcileri davet olunur. Ancak 
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bu temsilcilerin seçme, seçilme ve oy hakları 
yoktur. 

İl kongresi üye tamsayısının yarıdan bir faz
la çoğunluğu ile toplanır. Toplantı günü çoğun
luk sağlanamazsa ertesi günü nisaba bakılmaksı
zın toplantı yapılır. 

Valiler kongrenin toplanması ve çalışması 
için gerekli yardımları yapmakla görevlidir. 

Kongrede : 
a) il dahilindeki odaların senelik çalışma 

programları ve raporları, uygulama sonuçları ve 
karşılaşılan güçlüklerle hal çareleri, 

b) Odalar arasındaki ilişkiler ve işbirliği, 
c) Odaların dilekleri ve ihtiyaçları, 
ç) İl koordinasyon kurulunun senelik çalış

ma programları ve raporları, uygulama sonuç
ları, 

d) Kongre üyeleri arasından Ziraat Odaları 
Birliği Umumi Heyetine iki yıl için katılacak 
asil ve yedek il temsilcilerinin seçilmesi, 

Konulan görüşülür ve karara bağlanır. 
Kongre çin lüzumlu idari masraflar Odalar 

Birliğince karşılanır. 

BAŞKAN — Komisyon 17 nci maddeyi şimdi 
okutulan şekilde dikkat nazarına alman öner
geler muvacehesinde düzenlemiştir. Maddeyi 
okunan şekliyle... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bir hususu müsaadenizle arz edeyim. Zâti-
âliniz bu konuda çok dikkatlisiniz, biliyorum. 
Maddeyi geri aldığı takdirde madde üzerinde 
tadilatını yapar, önergeleri aldığı zaman tevhi-
dederek yeni bir önerge ya getirir, ya getir
mez. Demin aldığı önergelerdir, maddeyi geri 
almamıştır. 

BAŞKAN — Evet, maddeyi geri almadı, 
önergeleri geri aldı. Şimdi 17 nci maddede üç 
tane önerge dikkat nazararına alınma kaydiyle 
kabul edildi ve ona göre maddeyi redakte etti. 
Kabul edilen önergeleri madde içerisine monte 
etti. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ama, mad
deyi geri alması gerekirdi. 

BAŞKAN — Hayır, öyle bir şey yok. Çok 
basit bir değişiklik varsa, «değişik şekliyle mad
deyi oyunuza sunuyorum», diyorum. Bunda 
üç önerge ile değişiklik vuku bulduğu için, bu 
üç önerge karşısında bir metin okuyoruz ve onu 
oylıyacağız. 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, gene buradan sizi rahatsız ediyorum. Ben, 
burada önergeleri geri alıp... 

BAŞKAN — önergeler geri alınmadı, yanlış 
anlamayın. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Tamam, Ko
misyon maddeyi geri almadan madde üzerinde 
değişiklik yapamaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Maddede değişiklik yapmadı. 
Şimdi, önergeleri almadan önergeler kabul edil
di. Kabul edilen önergelere göre redaksiyon 
yaptı. Yani, Meclisin kabul etmiş olduğu 
önergeye uyarak metni getirdi, önergelerin ka
bul ediliş şekline göre maddeyi değiştirdi. Eğer, 
varsa, dikkat nazarına alınmış önergelerin dı
şına çıkılmışsa, o zaman itiraz etmeye hakkınız 
var. 

Şimdi, dikkat nazarına alınmış önergeler mu
vacehesinde Komisyon maddeyi Meclisin tema
yülüne göre redakte etmiştir. Maddeyi bu şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde değişik bu şekliyle ka
bul edilmiştir. 

Açık oylama işlemi sona ermiştir, kupayı kal
dırınız. 

Oda gelirleri 

Madde 19. — Ziraat Odalarının gelirleri şun
lardır : 

a) Giriş ücreti, 
b) Yıllık aidat, 
c) Yapılan hizmetler karşılığı ücretler, 
ç) Tasdik ücretleri, 
d) Yayın gelirleri, 
e) Bağışlar ve yardımlar, 
f) Para cezaları, 
g) Tesis ve iştiraklerden elde edilecek kâr

lar. 
h) Ziraat sergilerinin duhuliye hasılatı, 
ı) 31 nci maddenin «d», «e» ve «f» fıkrala

rında yazılı gelirlerden düşecek pay, 
i) Odalar birliğinden yapılacak yardım. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde Sayın 
Burhanettin Asutay, Sayın Ali Rıza Uzuner söz 
istemiştir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Grup adına 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener, grup 
adına. 
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0. H. P. &RUPU ADINA AHMET SENSE 1 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 

Burada Ziraat Odalarının gelirlerini sayıp 
tadadediyoruz, Giriş ücreti, malûm. Yıllık ai
dat, o da malûm, «Yapılan hizmetler karşılığı 
ücretler» deniyor. Sayın Komisyondan veya 
Sayın Hükümetten bu konuda izahat vermesini 
rica edeceğiz. 

Tasdik ücretleri : Bir fıkra vardı, belge ve
riyorduk, kaldırıldı. Kaldırıldıktan sonra neyi 
tasdik edecek de ücret alacak? Hangi, odalarda 
ve ne gibi işlerde yapıldığının bilinmesi lâzım. 

Yayın gelirleri ve bağışlar, malûm. 
Para cezaları : Bu para cezalarının neler ol

duğunu öğrenmeye mecburuz. 
Tesis ve iştiraklerden elde edilen kârlar : 

Ziraat Odasının bu konuda şimdiye kadar yap
tığı. tesis ve iştirakler var ise, bunların açıklan
ması gerekir. Çünkü, burada bir nevi bilin-
miyen tesisler olduğu mânasını taşır. Benim ta
rafımdan bilinmemektedir, grupum. tarafından 
bilinmemektedir, Hükümet tarafından izah edil
mesini rica ederiz. 

31 nci maddenin (d), (e) ve (f) fıkralarında 
yazılı gelirlerden düşecek pay, odalar birliğin
de yapılacak yardım. Bunda da ayrıca zaten 
önergemiz vardır, 31 nci maddenin (e) fıkrası 
için, borsalardan aldığı, bâzı yardımlar vardır. 
Bunların da çıkartılmasını teklif etmişizdir, 
31 nci maddenin görüşülmesi sırasında ayrıca 
bunun üzerinde görüşeceğiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, saygı değer milletvekilleri; 
Vakit çok geç, hem de zanmn değerli. Onun 

için gayet kısa ifade edeceğim. 
(i) fıkrasına kadar tanzim ve tadadedilmiş 

olan gelirlerden (ç) fıkrasının suiistimale mü-
saidolduğu kanaatindeyim. Hangi meselelerde 
tasdik ücreti alacaktır? Üyeliği kayıt için tas
dik ücreti alabilir. Her hangi bir vesika için, 
isterseniz gidersiniz tasdik ücreti alabilir. Muh
telif vesilelerle ücret alabilir. Çiftçilik belge
sini, 4 noü maddenin 2 nci paragrafından çı
karmış idik. Çiftçilik belgesi de bertaraf edil
miş olduğuna göre, (c) fıkrasında; «yapılan 
hizmetler karşılığı ücret almak» imkânı da var- | 
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dır. O (halde, ayrıca «tasdik ücreti» diye ikin
ci bir ücret almak - amiyane bir tâbir ile -
bir ^koyundan iki deri çıkarma hususunu te
min edebilecek bu fıkranın ortadan kalkması 
lâzımdır. Bu hususta bir önerge veriyorum. 
iltifat etmenizi istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uauner, buyurunuz 
efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Çak kısa olarak, arkadaşlarımın değindiği 
kısım üzerinde fazla durımyarak, bu madde 
üzerindeki görüşlerimi arz edeceğim. 

iSayın Bakan bu tasarının tümü üzerindeki 
yapılan konuşmalara arzı cevabederken, «bir 
hizmet yapılmıyor, bir teşkilâtlanma yapılıyor» 
diye buyurdular. 

Gaye çiftçiye hizmet. Bu hizmeti tahak
kuk ettirmek için Ziraat Bankasından, genel 
bütçeden ve 31 nci maddede tadadedilen kay
naklardan gelirler sağlanıyor. E, yapılan hiz
metler karşılığı ücretler? Yapılan hikmetler 
çiftçiye müteveccih (hizmetlerdir. Bu hizmetle
rin karşılığında bir ücret mi alınacaktır? Bu 
(c) ve (ç) fıkrası - (ç) fıkrasına arkadaşla
rım değindi, tekrar değinmiyorum - tasdik üc
retleri, bu ımuameleler ücretsiz olarak artık 
çok yerde yapılıyor. Hele çiftiçinin bir işini 
ücret mukabili tasdik etmek, bir beyanname
yi tasdik etmek, bir (belgeyi tasdik etmek, bun
dan ücret almak, İbir bakıma ıbir vergi almak 
hatalı bir yoldur, özellikle kamu hizmeti nite
liği olan çiftçiye yöneltilmiş hizmetleri üzeri
ne almış olan odalarımız, Hazineden de geniş 
ölçüde yardım aldıklarına göre, bir hisse al
dıklarına göre, bu (c) ve (ç) fıkralarındaki 
ücretlerin mutlaka metinden çıkarılması ge
rekmektedir. Aksi takdirde; köylüye, çiftçi
ye büyük ölçüde yük tahmil edecektir. Zira
at odalarının şimdiye kadar sempatisini kay
bettiren, onlara olan güveni sarsan unsurları 
tekrar bunda monte edersek, aynı antipati, 
aynı ayrılık, aynı f arkh görüş devam edecek
tir. 

Bu yönden arkadaşlarımın teklifi veçhile 
(c) ve (ç) fıkralarının metinden çıkarılması
na bendeniz de taraftarım. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurunuz. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Sayın Mü-

derrisoğlu, buyurunuz efendim. 
BAHA MüDERRtSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, muhterem, arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım da be
lirttiler, hakikaten şikâyet konusunu teşkil 
eden önemli hâdiseler burada sıralanmış. San
ki mahkemeye gitmiş de hare yatırıyor gibi, 
ısağa baktın para, «ola baktın para. Getirijyor-
sunuz bir kâğıt, ona para, .gidiyorsunuz para. 
E, bunun hizmeti neresinde? Çiftçiye nasıl hiz
met edeceğiz? Çiftçiyi nasıl birleştireceğiz? 
Hakikaten arkadaşlar, çiftçiler çok şikâyetçi, 
bu şekildeki kanunun maddelerinden şikâyet
çi. Para veriyor, para mukabilinde lâyıkiyle 
hizmet alamıyor. Ben de arkadaşlarımın söy
ledikleri gibi (c) ve (ç) bendlerinin buradan 
çıkarılmasının, çiftçi için daha hayırlı olacağı 
kanaatindeyim. Bu husus için bir de önerge 
verdim, tltifat edilmesini rica eder, en derin 
saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde başka 
aöz istiyen? Yok. 

Verilmiş bulunan değişiklik önergesini oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 19 ncu mad

desinin (ç) fıkrasının maddeden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 
(BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu tarafından 

verilmiş bir önerge daha var, /okutuyorum. 

m - BAŞKANLIK DİVANININ GEV 

3. — Grup Başkanvekülerinin, birleşimin 
31 . 7 . 1970 Cuma günü saat 10,30 a bırakıl
masına dair Önergesi. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin almış olduğu 
karar gereğince çalışma saati hitama ermiş 
bulunmaktadır. Ancak, parti grup başkanla-

iSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 19 ncu 

maddesinin (c) ve (ç) bendlerinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

IKonya 
Bahattin Müderrisoğlu 

/BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahiye
ti kapsamaktadır, (c) ve (ç) fıkralarının çıka-
nlimasını öngören Sayın Baha Müderrisoğlu'-
nun önergesine katılıyor musunuz, sayın komis
yon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Katılıyoruz? 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir

ne) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Asutay, sizin önergeniz de aynen ye
rine getirilmiş oluyor. 

Değişiklik önergesi dikkat nazarına alınmış
tır. Sayın komisyon önergeye filhal katılıyor 
musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Katılıyoruz? 

BAŞKAN — Maddeyi değişik şekliyle Yü
ce Heyetin ©yuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 19 ncu madde değişik şek
liyle kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 5383 sayılı Güm
rük Kanununun 24 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısına yapılan açık 
oylamasına 265 milletvekili katılmıştır. 258 
kabul, 7 ret oyu çıkmıştır. Tasarı, Millet Mec
lisince kabul edilmiş bulunmaktadır. Hayırlı 
olsun. 

E, KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

rmın müşterek imzasını taşıyan ve çalışma sa
atlerini değiştirmeye matuf bulunan bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Dünkü gündemde mevcut kanun tasarısı 
ve tekliflerinin tatilden önce kanunlaşmasını 
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teminen birleşimin 31 . 7 . 1970 günü saat 
10,30 a bırakılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Trabzon 
Sabri Keskin Ahmet Şener 

Konya 
Vefa Tanır 

ISABRi KEKİN (Kastamonu) — 10,30 ola
cak efendim. 

(BAŞKAN — 10,30 diye okundu. 
SABRİ KESKİN (Kastamonu) — 19,30 diye 

anlaşıldı efendim. 

1. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'm, 
Kars halkına yiyecek, tohumluk ve, hayvan ye
mi temini için yapılan yardımlara dair Ticaret 
Bakanı Gürhan Titrek'in yazılı cevabı (7/2) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Turgut Artaç 

1. Kuraklığa mâruz ve halkı çaresiz kal
mış Kars halkının yiyecek - tohumluk hay
van yemini tedarik için Ziraat Bankası veya 
diğer bankalarca kredi açılma ve sair imkânı 
sağlamak suretiyle hir program dâhilinde yar
dım yapılmış mıdır? 

2. Kuraklığın tesirlerini göstermeye baş
ladığı 1 . 7 . 1969 tarihi ile 1 . 11 . 1969 tarih
leri arasında : 

a) Kars ili, ilce ve köyler itibariyle her 
hangi nam ve şekilde olursa olsun yapılan yar
dımlar nelerdir? (Ziraat Bankaları, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Halk Bankasınca.) 

Not : Millet Meclisinin 3 ncii devre 1 nci top
lantı yılının 24 . 12 . 1969 tarihli 19 ncu Birle
şimine konulan 7/2 numaralı yazılı sorunun eki 
cevabıdır. 
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BAŞKAN — Ben tashih ediyorum. Anlaşı
lan şey yanlış. 

önergeyi Yüce Meclisin oyuna isunuyomm. 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Oybirli
ğiyle kalbul edilmiştir. 

Bu hale göre, Millet Meclisi birleşimini, 31 
Temmuz 1970 Cumıa günü saat 10,30 da topla
nılmak üzere, kapatıyorum. 

Kapamış saati : 19,00 

b) Banka veya Tarım Kredi Kooperatif
leri aracılığı ile yapılan ve açılan yeni kredi 
miktarı 1 . 7 . 1969 tarihi ile 1 . 11 . 1969 ta
rihi arasında ne kadardır? (ilçeler itibaari ile.) 

3. Ziraat Bankasınca talep sahiplerine 
yem tedariki vergileri üzerine kredi açılması 
işlemi hangi tarihte başlamış hangi ilçeler
de kaç talepçinin ne miktarda ihtiyacı karşı
lanmıştır? 

4. Kuraklığa mâruz Kars'ta halkın az 
sıkıntı ile ve ekonomik yıkıntıya mâruz kal
madan kışı geçirmeleri için gerekli 300 mil
yon liralık nakdi ibanka kredisi için Ticaret 
Bakanlığının düşündüğü bir çare ve uygulıya-
cağı bir program var mıdır? 

15. 1 . 1 . 1968 tariHi ile 1 . 11 . 1969 ta
rihleri arasında (Bankaca sakınca yoksa Kre
di açılanların isimleri açıklanmak üzere) 
Kars il merkezinde ve geri kalan 14 ilce mer
kezinde oturan şahıslara 10 000 lira ve yu
karısında, 50 000 ve yukarısında 100 000 ve 
yukarısında 500 000 ve yukarısında açılan 
projeli kontroller veya her hangi bir nam 
ve şekildeki Ziraat Bankası kredisi açılanlar 
sayısı ve yukarıdaki limitlere göre herhiri-
ne açılan kredi miktarı nedir? 

V - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR YE CEVAPLAR 

— 800 — 



M. Meclisi B : 136 30 . 7 . 1970 O : 1 

6. 1 . 1 . 1968 tarihi ile 1 . 11 . 1909 tarih
leri arasında, Kars İl Merkezi ve ilce mer
kezi dışında köylerde oturanlara 5 nci soru 
maddesinde gösterilen şekilde kaç kişiye ne 
kadar miktarda kredi açılmıştır? 

7. Kars İli nüfus - çiftçi ailesi sayısı, 
halkın geçimini münhasıran tarıma bağlı 
olması sebebiyle : 

a) Eski borçlar nazara alınmadan, 
Ib) Verilecek sanayi yemleri mahsubu ya

pılmadan, 
c) Her çiftçi ailesine 2 000 liradan az ol

mamak üzere Ziraat Bankası kredilerinin açıl
ması hususunda Bakanlığın gerekli tedbirleri 
almasını talebediyoruz. 

T. O. 
Ticaret Bakanlığı 30 . 6 . 1970 

Içticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 4 (140.2) 

14595 
Banka ve Kredi 

Konu : Kars Milletvekili Turgut 
Ar taç'in yazılı soru önergesi Hak. 

Millet Mecisi Başkanlığına 
ilgi : 10 . 11 . 1969 gün ve 7/2 59/00213 

sayılı yazınız, 3 . 12 . 1969 gün ve 4/24772 sa
yılı yazımız. 

Kars Milletvekili Turgut Ar taç'in, Kars hal
kının ihtiyaçları ile ilgili olarak bankalarca 
açılan krediler hakkındalki yazılı soru önergesi 
cevabının hazırlanarak gönderlmesi T. C. Ziraat 
Bankası ve Türkiye Halk Bankası Genel Mü
dürlüklerine yazılmıştır. 

Bu defa T. C. Ziraat Bankası Genel Müdür
lüğünden alınan 6 .6 .1970 gün ve 1234/185455 
sayılı yazıda; 

Doğu bölgesinde geçen sene hüküm süren 
kuraklık sebebiyle mahsulleri hasar gören ve 
hayvan yemi temininde sıkıntıya düşen çiftçi
lerin kredilerden zamanında faydalanabilmele
rini teminen bankalarınca her türlü tedbire te
vessül olunduğu, bu meyanda; mahsulleri ka
nuni nisbetler dahilinde hasara uğrayan çiftçi
ler üzerindeki alacaklarını ertelemeye tâbi tu
tarak yeni dönem zirai ihtiyaçları için krediler
den faydalandırılmaları temin olunduğu, diğer 
taraftan, vâdesi geçen veya kanuni takibata in
tikal eden hesaplardan borçları bulunması se- j 

bebiyle kredilerden istifade edememesi icabeden 
sürü sahiplerinin aynî yem Ikredilerinden fayda
landırılmaları, bu nevi kredilerin plasmana 
bağılı kalmadan yürütülmesi ve küçük sürü sa
hiplerine 1 000 liraya kadar açılacak kredile
rin nakden tediye olunması kararı alınarak il
gili şubelerine lüzumlu talimatın verildiği, 

Öte yandan; çiftçilerimizin her türlü yatı
rım ve işletme kredisi ihtiyaçlarını teknik bilgi 
ile birlikte yeter ölçüde karşılamayı ve müessir 
bir kontrol altında kullandırmayı hedef güden 
bir proje İkredisi olan zirai kalkınma kredisi, 
programın tatbik edildiği diğer illerde olduğu 
gibi Kars ilinde de muhatabolan çiftçilere ih
tiyaçları nisbetinde yeterli miktarda açıldığı 
Kars ilinde bu kredilerin lağırlık merkezinin 
hayvancılık üzerinde (açılan, plânlanan kredile
rin % 86 sı) olduğu, 

bildirilmiştir. 

Bu konu ile ilgili olarak tanzim edilen cet
veller ilişıikte takdim kılınmıştır. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Gürhan Titrek 
Ticaret Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Bolun'un, 
ilkokullarda okutulan «Canlı Alfabe» kitabına 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz'un yazılı cevabı (7/133) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

23 . 3 . 1970 
istanbul Milletvekili 

Hüseyin Dolun 
Bir süre önce, bugün ilkokullarımızda bir-

bııçuk milyon yavruya okutulmakta olan canlı 
alfabe ile yeni alfabeyi Karma Komisyonda ve 
Milliyet Gazetesinde yaptığım açıklamada eleş
tirdiğim malûmlarıdır. Bu eleştiriden sonra 
Talim Terbiye Ders Kitapları ve Programlar 
Dairesinin 7 Ocak 1970 gün ve 127 sayılı yazı
ları ile adı geçen kitapların 1970 - 1971 öğretim 
yılından itibaren okullardan kaldırılacağını öğ
renmiş bulunuyorum. Bu itibarla : 

Not : Soru ile ilgili cetveller Kanunlar Mü-
! dürlüğü dosyasında.. 
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1. 1952 yılında sadece bir ders yılı için 
okullara tavsiye edilen canlı alfabenin 18 yıl 
Bakanlığın müsaadesi olmadan basılıp yardımcı 
ders kitabı olarak okullara satıldığı doğru mu
dur? 

2. Kaldırılan bu alfabelerin yerine kona
cak yeni alfabenin Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesi Rektör Muavini Turban Oğuzkan, Gazi 
Eğitim Enstitüsü Öğretmeni Kemal Demiray, 
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Emin Öz-
demir, Gazi Eğitim Enstitüsü Öğretmeni Muam
mer Bakır, Gazi Eğitim Öğretmeni Nevzat 
Akol ve Ankara İlköğretim Müfettişi Fevzi öz 
tarafından yazıldığı ve de Gazi Eğitim Ensti
tüsü Emekli öğretmenlerinden Fuat Baymur, 
Emekli Ortaokul Öğretmeni Ziya Gürel, Emekli 
Din Eğitim Müdürü Kemal Edip Kürkçüoğlu, 
Emekli Türkçe Öğretmeni Beşir Gnğüş, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğretmeni Fevzi Ertem, Gazi 
Eğitim öğretmeni Şevket Türkyılmaz, Gazi 
Eğitim öğretmeni Ülkü, Sağırlar Okulu Müdü
rü Adviye Kayral, İstanbul Tatbiki Gfeel Sa
natlar Akademisi Öğretmeni Nurşide îçmeli'den 
müteşekkil bir Komisyonca kabul edildiği doğ
ru mudur? 

3. Adı geçen zevatın ilköğretimde çalışan 
130 bini aşkın ilkokul öğretmenine tercih se
bepleri nelerdir, yazar kadrosunda bulunan Tur
han Oğuzkan'm Talim Terbiye Heyeti Üyesi 
Ferhan Oğuzkan'la kardeş olduğu gerçek midir? 

4. Anayasanın 50 nci maddesi, ilköğretimi 
mecburi kıldığına göre birbuçuk milyon Türk 
çocuğuna alfabenin parasız verilmesi düşünülü -
yor mu, yazarlara maliyetin % 6 sı ayrılacağı 
şayiası ile Komisyon üyeleri arasında yazarla
rın başka yakınları var mıdır? Aynı komisyo
nun ilkokul 1 - 2 - 3 - 4 - 5 nci sınıf Türkçe 
kitaplarını da aynı yazarlara yazdıracağı söy
lentileri ne derece gerçektir? 

5. 100 bini aşkın Türk öğretmenini 624 sa
yılı Yasanın verdiği yetki ile temsil eden Tür
kiye İLKKEN ile Türkiye öğretmenler 'Sendika
sından adı geçen komisyonlara üye alınmadığı 
ve konu hakkında hiçbir ilkokul öğretmeninin 
haberdar edilmediğinin sebepleri nelerdir, alfa
beyi okutacak ilkokul öğretmenleriyle bu öğret
menlerin temsilcisi olan bu iki örgüt gelecekte 
kitabı çağ dışı bilgilerle yüklü olarak gögrür, 
okutmamakta ısrar ederse ne gibi tedbirler dü
şünülmektedir? 
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T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 10.7.1970 

Özel 
00179 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 4 . 1970 tarih ve 7/133 -1377/7671 

sayılı yazılarınıza. 
İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, ilk

okullarda okutulan «Canlı Alfabe» kitabına dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. Orhan Oğuz 

istanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Dolun'un, 
23 . 3 . 1970 tarihli yazılı soru önergesi ile 

ilgili cevabımız. 
1. — Ramazan Gökalp Arkın tarafından ya

yımlanan «Canlı Alfabe» adındaki kitap 1951 
yılında İlkokul I nci sınıflara «Alfabeye Yar
dımcı kitap» olarak tavsiye edilmiştir. Tavsiye 
1 yıllık süre için yapılmış değildir. Bu kitabın 
listeden çıkarılması için gerekli işlem yapılmış
tır. 

2. — Halen ders kitabı olarak A. Hilmi Güç
lü tarafından yazılmış olan alfabe okutulmakta
dır. Bu alfabenin yerine 1970 - 1971 öğretim 
yılından itibaren okutulacak alfabe yarışma yo
luyla yazdırılmiftır. 

1548, 1553 ve 1560 sayılı tebliğler dergilerin
de yayımlanan ilgili karar, şartname ve ilândan 
birer örnek ekte sunulmuştur. 

Yarışmaya dokuz eser katılmıştır. Bu eser
lerden sadece bir tanesini seçmek üzere 
5 . 12 . 1969 tarih ve 606 sayılı Karar ile bir 
jüri kurulmasına lüzum görülmüş, görevlendi
rilen jüri emekli eğitimcilerden Fuat Baymur, 
Emekli ilköğretim müfettişlerinden Ziya Gü
rel, Emekli Bakanlık müfettişlerinden Kemal 
Edin Kürkçüoğlu, emekli bakanlık müfettiş-
lfirinden Be^ir Gö#üs, Oazi Eğitim Entfitfisü 
öğretmenlerinden Fevzi Erten ve Şevket Türk
yılmaz, ilkokul öğretmenlerinden Adviye Kay
ral ve Naciye içelli, Gazi Eğitim Enstitüsü re
sim öğretmeni Mürşide içmeli, İstanbul Tatbiki 
Güzel Sanatlar Okulu öğretmeni Mustafa Aslı-
er'den teşekkül etmiştir. 

Jürinin çalışmaları, daha önce tesbit edilen 
esaslara göre yapılmıştır. Bu çalışmalar sonun-
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da Turhan Oğuzkan, Kemal Demiray, Emin öz-
demir, Fevzi öz, Muammer Bakır ve Nevzat 
Akoral tarafından hazırlanan alfabe 200 puvan 
üzerinden 183 puvanla birinciliği kazanmış ve 
bakanlığımızca ders kitabı olarak kabul edil
miştir. 

3. — Yukarda adı geçen jüri üyeleri içinde 
2 ilkokul öğretmeni, çoğu ilkokul öğretmenli
ğinden gelmiş tecrübeli eğitimciler ve uzman
lar bulunmaktadır. Yazarlardan Turhan Oğuz
kan, Talim ve Terbiye Kurulu üyelerinden Fer-
han Oğuzkan'm kardeşidir. 

4. — Alfabenin öğrencilere parasız olarak 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Yazarlara 1554 sayılı Tebliğler Dergisinde 
yayımlanan Telif Hakları Yönetmeliği hüküm
lerine göre telif hakkı ödenecektir. 

Ne jüri üyeleri, ne de Talim ve Terbiye Ku
rulu üyeleri arasında yazarların başka yakınla
rı yoktur. Bakanlığımız alfabeyi, yukarda da 
açıklandığı üzere, kendi kurduğu bir komisyona 
yazdırmamış olup yarışma ile seçmiştir. 

İlkokul 1, 2, 3, 4 ve 5 nci sınıf Türkçe ki
tapları da yarışmayla seçilecektir. 

5. — Konu hakkında yukarda 2 nci madde 
açıklandığı gibi bütün öğretmenler haberdar 
edilmiştir. 

İnceleme jürilerine konu ile ilsrili yetkili bi
lim, ihtisas ve uy<nılayıcı elemanlar seçildiğin
den, yönetici niteliğinde bulunan dernek veya 
federasyonlardan temsilci bulundurulması dü
şünülmemiştir. 

Tebliğler Dergisi 
Sayı : 1548 

Bakanlıkça yazdırılacak ilkokul kitapları 
hakkındaki karar 

Sayı : 611/05199 
25 . 3 . 1969 

1968 - 1969 öğretim yılından itibaren geçici 
olarak bütün ilkokullarımızda uygulanması ka-
rarlaşan ilkokul programının Türkçe dersine 
muhteva ve metot olarak getirdiği yenilikler 
dikkate alınarak özellikle dilbilrçisinin okuma 
ve yazma ile kaynastırılmasmı sağlamak üzere : 

1. — Yeni bir Türkçe (Okuma ve dilbilgisi 
bir arada) kitabı serisinin, alfabe ile birlikte 
hazırlanması, bu kitapların serbest basıma bıra-
kılmıyarak, 1970 - 1971 Öğretim yılında okutul
maya başlamak üzere örneği ilişik şartnameye 

göre bakanlıkça açılacak yarışma sonunda seçi
lerek bastırılmasına; 

2. — 1969 - 1970 öğretim yılında mevcut 
alfabe, okuma ve dilbilgisi kitaplarının okutul
masına devam edilmesine bakanlığımızca karar 
verilmiştir. 

Enver Esenkova 
Millî Eğitim Bakanı A. 

Yayımlar ve Basılı Eğitim 
Malzemeleri Genel Müdürü 

Tebliğler Dergisi 
Sayı : 1553 

ilkokullarda okutulmak üzere Yarışma yolu ile 
yazdırılacak ilk okuma (Alfabe) kitabı 

Şartnamesi 
I - ilk okuma kitabı, ilkokul programının 

ilk okuma dersi için tesbit ettiği esaslara ve 570 
sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanmış «Okul 
kitaplarında aranacak genel vasıflar'a dair 
olan genenlgeye uygun olmalıdır. 

II - Bu kitaplarda aranacak özel şartlar şun
lardır : 

A) Metot ve muhteva bakımından : 
1. — ilk okuma kitabında yer alacak oku

ma konulan, ev, aile sınıf ve okul hayatı ve Ha
yat Bilgisi konuları ile ilgili bulunmalıdır. Bu 
ilgi, metinlerin, çocuklar için çekici ve canlı 
olmalarını sağlıyacak yönde olmalıdır. 

2. — Kitap, programın öngördüğü cümle 
(çözümleme) metodu esaslarına uygun olacak 
şekilde hazırlanmalıdır. Kullanılacak teknikler 
ise bu metodun amaçlarını gerçekleştirecek ni
telikte olmalıdır. 

3. — ilk okuma kitabı, öğrencilerin kolayca 
anlıyabilecekleri kısa cümlelerle başlamadıdır. 
Konular, öğrencilerin zamanla ve kendiliklerin
den, cümlelerden kelimelere, kelimelerden he
ce ve harflere intikallerini mümkün kılacak bir 
şekilde tertibedilmelidir. Bu çözümlemeler so
nunda elde edilen kelime, hece ve harflerle ye
ni yeni cümle ve kelimeler kurulmalıdır. 

4. — Dersler ilerledikçe cümleler, çocukla
rın seviyesine uygun birer fıkra, hikâye veya 
tekerleme teşkil edecek surette tertibolunmalı, 
metinlerde çocuk manzumelerine, bilmecelere 
ve rond sözlerine de yer verilmelidir. 

5. — İlk okuma kitabında yer alacak cüm
le ve kelimeler, çocukların anlamını bildikleri 
veya kavrıyabileoekleri ve kullandıkları cümle 
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ve kelimeler olmalıdır, ilk okuma kitabının, 
baştan itibaren çocuk seviyesine göre, ilgi çeki
ci bir konu etrafında, bütünlük meydana geti
recek bir biçimde geliştirilmesi de mümkündür. 

6. — Kitapta kullanılacak kelime, kavram, 
ifade ve söz konusu edilecek olaylar, yurdumu
zun bütün çocukları tarafından anlaşılabilecek 
özellikte olmalıdır. 

7. — Kitap, bütünü ile birinci sınıf çocuğu
nun psikolojisine uygun olmalıdır. 

8. — Yeni kelimelerin, sonraki derslerde ta
biî fıfsatlarla tekrarlanmaları sağlanmalıdır. 

9. — Türk Alfabesine giren bütün harflerin, 
metinlerde gereği kadar tekrarlanmaları sağ
lanmalıdır. 

10. — İlk okuma kitabının metinlerinde, ilk
okul programının gösterdiği yazı esas ve şekil
lerine uygun olarak büyük ve küçük harfler 
birlikte kullanılmalıdır.. 

11. — Çocukların dikkatini çekmek ama-
ciyle cümlelerde kelimeler, kelimelerde heceler, 
hecelerde harfler ayrı renklerde; kelime hece
leri ise aralıklı veya çizgi ile ayrılmış olmama
lıdır. 

12. — Her derste öğrencilere yeniden öğre
tilecek kelimelerin sayısı 2 - 3 ü aşmamalıdır. 
Başlangıçta, hece sayısı fazla olan kelimeler 
kullanılmamalıdır. 

B) Tertip ve öğretime yardımcı unsurlar 
bakımından : 

1. — Kitaba bol resim konulmalıdır.. Bu re
simler bulundukları sayfalardaki yazılarla bağ
lantılı ve çocukların kendi yaşamaları ile ilgili, 
hareket ifade edici, canlı ve renkli olmalıdır. 
Resimlerin yanlarına kısa satirli metinler ko
nulmamalıdır. Resimler birinci sınıf öğrencile
rinin anlıvabilecekleri özellikte olmalıdır. 

2. — Kitabın içinde öğretmenlere ait tavsiye 
ve ihtarlar bulunmamalıdır. 

3. — Kitabın sonunda Ulu önder Atatürk 
ve Türk Ulusu ve Türkiye Cumhuriyeti hakkın
da çocuklarda sevgi ve saygı uyandıracak kısa 
ya/nl^r buluTvmahdır. 

C) Dil bakımından: 
1. — Kelimelerin imlâsı Türk Dil Kurumun

ca yayımlanmış olan «Yeni imlâ kılavuzu» na 
uvtrun. olmalıdır. Büyük ve küçük harflerle 
noktalama işaretleri, yerinde kullanılmalıdır. 
Kitarrta nokta, virMil. soru ve konuşma işaret
leri, tedrice uyularak kullanılmalıdır. 
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2. — Kitapta çocukların eğitimlerine ve dil
bilgisi kurallarına uygun olmıyan ifadelere yer 
verilmemelidir. 

3. — Bütün kitapta geçen kelimelerin sayısı, 
çocuk dilinde yaşıyan kelimelerden olmak şar-
tiyle, 200 kelimeyi geçmemelidir. 

D) Kitabın fizik yapısı bakımından : 
1. — Kitap, 17X24 boyutlu olacağından dört 

formayı geçmiyeoek şekilde hazırlanmalıdır. 

2. — Kitap kâğıdının renkli olmıyacağının 
ve harflerin siyah mürekkeple basılacağının 
yazarlarca bilinmesi uygun görülmüştür. 

3. — Çözümleme safhasına gelmeden, süsle
me unsuru veya çizgi örneği verme vesilesiyle 
de olsa, kitabın baş taraflarına ve kapağına 
harf örnekleri konulmamalıdır. 

öğretmenler için ders kitabı kılavuzu: 
Yazarlara, öğretmenler için, ders kitapla

rının öğretimde nasıl kullanılacağını açıklıyan 
bir kılavuz hazırlamaları önemle tavsiye olu
nur. 

Kılavuz olmadığı halde yarışmayı kazanan 
kitapların yazarı, üç yıl içinde, öğretmenler 
için birer kılavuz hazırlamakla mükelleftir. 

Tefbliğler Dergisi 
Sayı : 1560 

Türkçe ve İlkokuma kitapları
nın ilânının yayımlanması Hk. 

17 Mart 1969 tarih ve 98 sayılı olup 31 Mart 
3969 gün ve 1548 sayılı Tebliğler Dergisinde 
9848 sıra sayısı ile yayımlanan Kurulumuz ka
rarına göre ilkokulların beş sınıfı için yarışma 
yolu ile yazdırılacak Türkçe kitaplarının ve 
ilkokuma (Alfabe) kitabının yarışmalarına ait 
ilişik ilânların ilk çıkacak Tebliğler Dergisin
de yayımlanması hususunun Bakanlık makamı
nın tasviplerine arzı kararlaştı. 

Uygundur. 
15 . 5 . 1969 

Ferit Saner 
Millî Eğitim Bakanı A. 

Başmüsteşar 

3. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
ın, Salihli ilçesinden geçen Alaşehir ve Bakvr-
çay projesinin hangi safhada olduğuna da/ir so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı $a-
bit Osynan Avcı'mn yazılı c&vabı (7/145) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kay

raklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delâletinizi saygiyle rica ederim. 

3 . 4 . 1970 
Manisa Milletvekili 

Muammer Erten 
1. Salihli ilçesinde Alaşehir çayına dökü

len Kurşunlu çayı uzun yıllardan beri taşkın
larla (büyük tahribat yapmaktadır. Bir ara 1965 
İcra programına girmişken sonradan çıkarılmış
tır. Halen hu çay arazileri basmak şöyle dür
tün, Kale ve Yılmaz köylerini tehditi al
tına almıştır. Bu çayın ıslahı için ne gibi ted
birler düşünülmektedir? 

2. Alaşehir çayı projesi Bakır çay projesi
nin hangi safhada bulunduğunun ve bu çayların 
ıslah ve sulama projelerinin hangi yıl bitiril
mesi düşünülmektedir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Umumi Münasebetler Müşavirliği 
Sayı : 16/1 - 315/393 35848 26 . 6 . 1970 

Konu : Manisa Milletvekili Sa
yın Muammer Erten'in yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü; 9 . 4 . 1970 

gün ve 7/145 - 1473/8243 sayılı yazınız. 
Manisa Milletvekili ıSayın Muammer Er

tenin, Salihli ilçesinden geçen Alaşehir ve 
Bakırçay projesinin hangi safhada olduğuna 
mütedair, yazılı soru önergesi cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
îSabit Osman Avcı 

Manisa Milletvekili ISayın Muammer Erten'in 
«Salihli ilçesinden geçen Alaşehir ve Bakırçay 
projesinin hangi safhada olduğuna» mütedair 

yazılı soru önergesi cevabıdır. 
'Soru 1. — Salihli ilçesinde Alaşehir çayına 

dökülen kurşunlu çayı uzun yıllardan beri taş
kınlarla büyük tahribat yapmaktadır. Bir ara 
1965 İcra programına girmişken sonradan çı
karılmıştır. Halen bu çay arazileri basmak 
şöyle dursun, Kale ve Yılmaz köylerini tehdidi 

altına almıştır. Bu çayın ıslahı için ne gibi ted
birler düşünülmektedir? 

Cevap 1. — Kurşunlu deresi hem taşkınlara 
sebeibolmakta hem de sol sahil (sulama anakana-
lını tahribetmektedir. 

Büyük ölçüde rüsup getiren ve taşkınlara 
sebebolan Kurşunlu deresinin ıslahı için üst 
havza çalışmalarına başlanmış ıolup iki yıldır 
havza çalışmaları devam etmektedir. 

Kurşunlu deresi Mansap kısmının ıslahı da 
1970 yılı içinde ihale edilecektir. 

Bu inşaat bittikten sonra taşkınlar ve do-
layısiyle kanalın tahribi önlenmiş olacaktır. 

Bir dozer gönderilmek suretiyle ve palyatif 
tedbirlerle bu taşkınların önlenmesine imkân 
yoktur. 

Soru 2. — Alaşehir çayı projesi Bakırçay 
projesinin hangi safhada bulunduğunun ve bu 
çayların ıslan ve sulama projelerinin hangi yıl 
bitirilmesi düşünülmektedir? 

Cevap 2. ^- Manisa - Alaşehir projesi kap
samında bulunan Buldan Barajı inşa edilmiş
tir. 

Aynı proje içerisindeki Afşar Barajının ise, 
plânlama çalışmaları tamamlanmış bulumakta-
dır. Alaşehir Derbendi üzerinde tesbit edilen, 
40 m. yüksekliğindeki sulama ve taşkın mak
satlı Afşar Baraiınm tahakkuku halinde, depo
lanacak 93.6 milyon M8 su ile, 5 700 Ha. arazi 
sulanabilecektir. 

Bültçe imkânlarına bağlı olarak konunun 
halli hususu; 1972 inşaat programlarının tan
ziminde nazarı itibara alınacaktır. 

Alaşehir çayı yan kolları taşkınlariyle il
gili plânlama çalışmaları ise devam etmektedir. 
1970 yılında bitirilmesi programlaştırman bu 
çalışmaların ikmalini mütaakıp, konu rantabl 
bulunduğu takdirde, bütçe imkânlarına bağlı 
olarak, inşaat programlarının tanziminde nazarı 
itibara alınacaktır. 

Bakırçay havzasının tümüne şâmil olmak 
üzere yapılan Master Plân çalışmaları tamam
lanmıştır. 

Proje kapsamına giren ünitelerden, İzmir -
Bergama - Kestel Barajına ait plânlama çalış
maları da ikmal 'edilmiş bulunmaktadır. 

Bakırçay havzasına ait, ileriki yıllarda ya
pılacak plânlama çalışmalarının ikmalini mü-
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taakıp, raritabl (bulunacak üniteler, "bütçe im
kânlarına bağlı olarak inşaat programlarının 
tanziminde nazarı itibara alınacaktır. 

4. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'ın 3 Km. Batısmvdaki 3 200 hektar boş 
arazinin değerlendirilmesine dair Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakam Refet Sezgin'i?ı ya
zılı cevabı (7/157) 

Millet Meclisi Başknlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını ara
cılığınıza saygıyla sunarım. 

10 . 4 . 1970 
Uşak Milletvekili 

Âdil Turan 
Uşak'ın 3 Km. Batısında Devlet yolu üze

rinde 3 200 hektar genişliğimde fcölıgenin en 
verimli 'bir arazisi vardır. Bu arazi, 2 nci 
Dünya Savaşı yıllarında Aksa - Kılcan - Gü
cen - Bozkuş - îkisaray - Kalfa köylerinden 
alınıp, kısa bir süre geçici askerî hava alanı 
olarak kullanılmıştır. Halen Millî Savunma 
Bakanlığına aittir ve 25 yıldan (beri boş yat
makta, hiçbir şekilde değerlendirilmemekte
dir, Su ve elektrik gibi enerji kaynakları yö
nünden her ihtiyaca cevap verebilecek zen
ginliktedir. Hektarında 10 ton pancar yetişe
cek verimlilikte olan bu araziyi, yalnız ta
rımcı gözü ile değerlendirecek olsak, yılda 
yarım milyar liraya yalnn bir millî gelir kay
bımız olduğu görülür. Bu durumdan, köyü ile 
kenti ile tüm Uşaklılar üzüntü duymakta, 
yıllardır geniş çapta 'bir fabrikanın özlemini 
çekmektedirler. Hattâ komşu illere göre, üvey 
evlât muamelesi gördükleri için hükümetlerine 
kırgın ve kızgın yaşamaktadırlar. 

ıGrörüşümüzö katılacağını inandığımız Sa
yın Başlbakandan şu hususların sorulması : 

1. Uşak'ı şereflendirdiklerinde vâdetttikleri 
iki fabrikanın dışında, burada geniş çapta 
ne gibi bir tesis düşünmektedirler? 

2. Millî Savunma alanında faydalanılması 
için, arazinin değeri ile orantılı her hangi 
'bir hazırlık var mıdır? 

3. Her yıl yüz milyonların yattığı bu top
rakların değerlendirme etüdü yapılmış mıdır? 
Bugüne kadar yapılmış ise hemen harekete 
geçilecek midir? 

4. Her hangi bir tesis yapılmıyor veya 
yapılmıyacak ise tam faydalanmalarını sağ
lamak için ilgili köylere dağıtılması düşünü
lüyor mu? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 29 . 6 . 1970 
Sayı : 2 - 01 -1232 

Konu : Uşak Milletvekili Adil Tu
ran'ın önergesi Hk.: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 20 . 4 . 1970 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/157 - 1572/8912 sayılı yazıları. 

Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak'ın 
Batısındaki 3 200 hektar arazinin değerlen
dirilmesi ile, Uşak'da bulunan iki fabrikanın 
dışında, geniş çapta ne giöbi hir tesis düşü
nülüp düşünülmediği hususunda Başbakanlığa 
tevdi ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması 
tensip buyurulan yazılı soru önergesi tetkik 
olunmuştur. 

Soru 1. Uşak'ı şereflendirdiklerinde va-
dettikleri iki fabrikanın dışında, burada ge
niş çapta ne gibi bir tesis düşünmektedirler? 

Cevap 1. Uşak'da mevcut iki fabrikanın 
dışında, 1970 yılında mezkûr ilimizde yapıla
cak yatırımları muhtevi cetvel leffen takdim 
kılınmıştır. 

ıSoru 2. Uşak'ın 3 Km. Batısında Devlet 
yolu üzerinde, 3 200 hektar genişliğindeki ara
zinin değerlendirilmesi, etüdü ve dağıtılması 
düşünülüyor mu? 

Cevap : 2 
1939 - 1945 yıllarında kamulaştırılarak ha

zinenin özel mülkiyetine geçmiş bulunan uçak 
alanlarından hizmet dışı kalanlarının (189) sa
yılı Kanuna göre satılması; halen Askerî ve 
Sivil hizmetlerde kullanılan diğer uçak alanla
rının da emniyet sahası dışında kalan kesimle
rinin zirai bakımdan değerlendirilmesi için 1906 
yılından beri yapılmakta olan prensip çalışma
ları, Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili Bakan
lıklar yönünden de sonuçlanmış ve yapılacak 
işlemler, Bakanlar Kurulunun 17 Mart 1970 
gün ve 7/373 sayılı kararnamesinde gösterilmiş 
bulunmaktadır. Bn. kararnameye göre emniyet 
sahası dışında kalan alan kesimlerinin tarımsal 
maksatlara tahsis edilebileceği öngörülmüş ve 
bu nitelikte olan alanlar içerisinde Uşak uçak 
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alanının da bulunduğu tesbit edilmiştir. 
Tarımsal maksatlara tahsis edilecek uçak 

alanlarından hangilerinin doğrudan doğruya 
Tanm Bakanlığınca işletileceği ve hangilerinin 
Köy Birliği, Köy İhtiyar Heyeti gibi tüzel kişi
liğe sahip kuruluşlara veya özel kişilere kiraya 
verileceği hususları; Tarım Bakanlığının koor
dinatörlüğünde, Genelkurmay Başkanlığı, Millî 
Savunma, Maliye, Ulaştırma, Köy İşleri Bakan
lıkları temsilcilerinden kurulu (bir komisyon ta
rafından incelenmektedir. 

îlk toplantıyı 30 Nisan 1970 tarihinde yap
mış bulunan bu komisyonda varılan karara gö
re, ilk etütlere nazaran işletmeciliğe elverişli 
olmadığı anlaşılan uçak alanları arasında bulu
nan Uşak uçak alanında Tanm Bakanlığınca 
işletilmesinin rantabl olup olmadığı hususu Ta
nm ve Köy işleri Bakanlıklarınca bir kere da
ha yeniden etüt ettirilecektir. 

Etüt sonuçları olumlu olduğu takdirde bu 
uçak alanı da Tanm Bakanlığınca işletilecek, 
olumsuz bulunursa Tanm ve Köy İşleri Bakan-
lıklannca Köy Birliği, veya Köy İhtiyar Heyeti 
gribi Tüzel kişiliğe sahip çevredeki kuruluşlara 
ya da özel kişilere kiraya verilmesi hususu orga
nize edilecek, Maliye Bakanlığınca da kira işle
mi yaptınlacaktır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bu yolda cevaben 
intikalini arz ederim. 

Refet Sezgin 
Devlet Bakanı 

5. — İstanbul Milletvekili llhami Sancar'ın, 
İstanbul'da gecekondu önleme bölgesi ve sosyal 
meskenler için Bakanlıkça satınalınan arsalara 
dair sorusu ve İmar ve İskân Baka/nı Hayrettin 
Nakiboğlu'nun yazılı cevabı (7/166) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Anayasa ve İçtüzük 
hükümleri gereğince imar ve İskân Bakanlığın
ca yazılı olarak cevaplandınlmasma delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
llhami Sancar 

İstanbul vilâyet hudutlan içinde gecekondu 
önleme bölgesi, Sosyal meskenler ve sair ihtiyaç
lar için Bakanlıkça 1965 yılı başından 1969 yılı 

Not : Soru ile ilgili cetvel Kanunlar Müdür
lüğü dosyasında. 

sonuna kadar gayrimenkul satın alınmış mıdır? 
Alınmış ise hangi mevkide, kimlerden ve ne be
del ile alınmıştır? 

Satın alman bu gayrimenkuller bugüne ka
dar ne suretle muhafaza edilmekte veya kulla
nılmaktadır? 

Bu satın almalar, bir plân konusu olarak mı 
Yoksa her hangi bir ihtiyacın doğması üzerine 
plânsız olarak mı yapılmaktadır? 

T. C. 
imar ve iskân Bakanlığı 22 . 6 . 1970 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/2252 
Konu : Sayın ilhami Sancar'm ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 7 . 5 . 1970 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/166-1661-9492 sayılı yazı. 

İstanlbul Milletvekili Sayın ilhami Sancar 
tarafından Bakanlığımıza tevcih edilen yazılı 
soru önergelerinde; 

1. — istanbul Vilâyet hudutlan içinde gece
kondu önleme bölgesi, sosyal meskenler ve sair 
ihtiyaçlar için Bakanlıkça 1965 yılı başından 
1969 yılı sonuna kadar gayrimenkul satın alın
mış mıdır? Alınmış ise hangi mevkide, kimler
den ne bedel ile alınmıştır? 

2. — Satın alman bu gayrimenkuller bugü
ne kadar ne suretle muhafaza edilmekte veya 
kullanılmaktadır? 

3. — Bu satm almalar, bir plân konusu ola
rak mı? Yoksa her hangi bir ihtiyacın doğması 
üzerine plânsız olarak mı yapılmaktadır? 

Sorulan sorulmaktadır. 
Bakanlığımızı ilgilendiren hususlar aşağıda 

cevaplandınlmıştır : 
1. — İstanbul il sınırlan içinde gecekondu 

önleme bölgesi, sosyal mesken ve sair ihtiyaçlar 
için 1965 -1969 yıllan içinde kamulaştırma veya 
satmalma ile temin edilen arsalarla bunlann 
kimlerden, ne bedelle alındığına dair teferruatlı 
liste ilişiktedir. 

2. — Bu listeden de görüleceği üzere satm 
alman arsalardan bir kısmı üzerine konut yapı
larak, bir kısmı parsellenmek suretiyle hak sa
hiplerine dağıtılmıştır. 

Şerif Ali Çiftliği ile Kanlıca'daki arsaların 
ise harita ve imar plânlan yapılmakta olup, 
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alt yapı tesisleriyle aplikasyonunun ikmalini 
mütaakıp hak sahiplerine tevzi edilecektir. 

3. — önleme bölgeleri için satın almalar, do
ğan şiddetli konut ihtiyacının neticesi plânlı ola
rak yapılmaktadır. 

öte yandan Nazım Plân çalışmaları da, yer
leşme bölgelerinin, dolayısiyle gecekondu önle
me bölgelerinin planlanmasını hedef tutmakta
dır. 

* Arz ederim. 
Hayrettin Nakiboğlu 

imar ve iskân Bakanı 

27 . 4 . 1970 

6. — İstanbul Milletvekili îlhami Sancar'm, 
Yeşilköy Hava Limanının tevsiine ve yapılan is
timlâklere dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Turgut Gülez'in yazılı cevabı (7/170) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve İçtüzük 
hükümleri gereğince Bayındırlık Bakanlığınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 

İstanbul 
îlhami Sancar 

Yeşilköy Hava Limanımızın ilk tevsi projesi 
hangi tarihte yapılmıştır? Bu projenin gerek
tirdiği hususlardan onu takibeden tevsi projele
rinde her defasında ne gibi tesisler yapılmış ve 
yapılamamıştır? 

En son tevsi projesinin kesinleşme tarihi 
nedir? Bu son proje uygulamasında ne gibi is
timlâkler yapılmış? Kimlere ve ne miktar istim
lâk bedeli ödenmiştir? 

Bugünkü hava limanı sahası içinde hava 
meydanları idaremize aidolmıyan her hangi bir 
saha, tamamlanmış veya tamamlanmamış bina 
ve tesis var mıdır? Varsa bunlar kimilere aittir, 
muhafaza edilecek midir? Edilmiyecekler ise ne 
muameleye tabi olacaklardır? Bunların mahi
yetleri ve 'sahipleri kimlerdir? 

30 . 7 . 1970 O : 1 

22 . 6 . 1970 
T. O. 

Bayındırlık Bakanlığı 
Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri 

İnşaat Reisliği 
Meyd. Etüd - Proje F. H. Md. 

Sayı : C-01/1056 
Dos. : 32020-11 

Konu : İstanbul Milletvekili S. Îl
hami Sancar'm soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 7 . 5 . 1970 gün ve Genel Sekreterlik 
7/170 ve 1665/9496 sayılı yazınız. 

Yeşilköy Hava Limanının tevsiine ve yapı
lan istimlâklere dair İstanbul Milletvekili Sa
yın Îlhami Sancar tarafından verilen ve ilgide 
işaretli yazı ile gönderilen soru önergesi aşağı
da cevaplandırılmaktadır : 

Yeşilköy Hava Limanının ilk tevsi projesi 
1949 yılında ele alınmış ve Bakanlığım tarafın
dan emanet suretiyle 1949 - 1954 yıllarında inşa 
edilmiştir. 

— Bu projede yapılanlar : Pist, taksiratlar 
ve apronlardır. Bilâhara terminal binası da ele 
alınarak 1954 yılında ikmal edilmiştir. 

— Bu tesisler için lüzumlu sahanın istimlâki, 
mevcuda ilâve suretiyle ve işin müstaceliyeti se
bebiyle idaremiz adına Millî Savunma Bakanlığı 
tarafından yapılmıştır. 

Hava limanının bugünkü tevsii işi 1957 yı
lında jet uçaklarının sefere başlaması üzerine 
ele alınmış ve İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 
1968 yılında kesinleşmiştir. 1960 yılında başlı-
yan istimlâk işlemleri ise 1963 yılında ikmal 
edilmiştir. Kimlere ne miktar istimlâk bedeli 
ödendiği Ek : 1 listede gösterilmiştir. 

Son tevsi projesine 'dâhil saha içinde Hava 
Meydanları İdaremize aidolmıyan tesisler, Gü
neyde ve Millî Savunma Bakanlığına aittir. Ay
rıca uçak şirketlerine ait muvakkat mahiyette 
bürolar ve akaryakıt ikmal tesisleri mevcuttur. 

Soruda mevzuu bahis tevsi sahasında Bakan-

Not : Soru ile ilgili ceivel Kanunlar Müdür
lüğü dosyasındadır.. 
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lığıma aidoamıyan bina veya tesisler mevcut de
ğildir. 

Arz ederim. 
(Bayındırlık Bakanı 

Turgut Gülez 

7. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, İz
mit'ten geçecek olan elektrikli tren hattının ne 
safhada olduğuna dair sorusu ve Bayındırlık Ba
kam Turgut Gülez ile Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevapları (7/190) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Ulaştırma ve Bayındır

lık hakanlıkları tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunu müsaade ve delâletinize 
arz ederim. Saygılarımla. 

13 . 5 . 1970 
Kocaeli Milletvekili 

Vehbi Engiz 
Halen İzmit içerisinden geçen demiryolu tek 

hattı, esasen çok dar bir saha içerisindeki şehir
de son yıllarda nüfusun da büyük artış göster
mesi karşısında şehrin iktisadi hayatında önem
li ölçüde menfi rol oynamakta, zaman kaybına 
yol açmakta ve sık sık trafik tıkanıklığına se-
beboUmaktadır. 

Hal böyle iken Ankara - Haydarpaşa arasın
da önümüzdeki yıl haşlıyacak olan elektrikli 
tren seferleri için İzmit içerisinden geçen tek 
demiryolu hattının çift yola çevrilmesi söz ko
nusu edilmiş idi. Bu hal bütün şehir halkının 
alâka ve üzüntüsüne yoll açmış, böyle bir işe gi
rişilmesi halinde İzmit'in mâruz kalacağı büyük 
zararlar, şehir temsilcileri tarafından zamanın 
Ulaştırma ve Bayındırdık bakanları ile Sayın 
Başbakana arz edilmişti. Sayın Başbakan 1966 
yılından beri şehir temsilcilerine muhtelif defa
lar elektrikli tren hattının İzmit içerisinden de
ğil, tünelle geçirileceğini ifade etmişlerdi. 

İlgili bakanlıklarca tünelle ilgili etütler 
uzun zaman önce yapılmış olmasına rağmen, he
nüz İzmit içerisinden geçeceği daha önce ifade 
edilmiş olan tünelle ilgili bir çalışma görülme
mektedir. Diğer taraftan tünel fikrinden vazge
çildiği yolunda da son zamanlarda bâzı sözler 
işitilmektedir. 

Şayet elektrikli tren çift hattı İzmit içeri-

Not : Soru ile ilgili cetvel Kanunlar Müdür
lüğü dosyasında. 
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sinden geçtiği takdirde, bir gün içerisinde 100 e 
yakın trenin geçeceği, şehrin en merkez kısım
larında elektrikli tren hattı dolayısiyle yüksek 
teli örgüler kurulacağından şehrin tamamen iki
ye ayrılmış bir manzara arz edeceği, bu halin 
ise İzmit halkı için büyük sıkıntılar getireceği 
gibi modern şehircilik anlayışıyla da bağdaşa-
mıyacağı aşikârdır. 

Bu durum karşısında, İzmit'ten geçirileceği 
daha önce vâdedilen tünel fikrinden vazgeçilip 
geçilmediği, geçilmedi ise çalışmaların hangi 
safhada bulunduğunun, vazgeçildi ise sebepleri
nin neler olduğunun, şayet tünel fikrinden vaz
geçilip çift hattın İzmit'ten geçirilmesi düşünü
lüyorsa şehre ve şehir halkına tevlidedeceği za
rarların ne şekilde önleneceğinin tarafıma yazılı 
olarak bildirilmesini rica ederim. 

10 . 6 . 1970 
T. C. 

Bayındırlık Bakanlığı 
Hususi Kalem 

ıSayı : 298 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20.5.1970 gün ve 7-190/1749-10243 
sayılı yazınız. 

İzmit'ten geçecek olan elektrikli tren hattı
nın ne safhada olduğuna dair Kocaeli Milletve
kili Sayın Vehbi Engiz tarafından verilen yazılı 
soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

İnşa hallinde bulunan Gebze - Arifiye çift 
hattı inşaatının bir parçası olan İzmit geçişi ha
len tek hat halinde bırakılmıştır. 

İzmit şehri içinden çift hat geçiş ve tünel ile 
geçiş ayrı ayrı etüdedilmiştir. Şehir içinden ge
çiş takribi maliyeti 20 - 25 milyon lira tünel ile 
geçiş 85 - 90 milyon lira mertebesindedir. 

Tünel ile geçiş etütleri ve sondajları yapıl
mıştır. İzmit'in zelzele bölgesinde ve aktif fay 
ile ilişkili bulunması yönünden tünel geçişi teh
likeli görülmektedir. Her hangi bir zelzelede tü
nelin arızalanması Trakya ile Anadolu'nun irti
batının kesilmesine sefbebolacaktır. Böyle bir 
durum memleket müdafaası bakımından da sa
kıncalı görülmektedir. Bu yüzden 1 800 metre 
uzunluğundaki böyle hir tünel projesinin tatbi
ki hemen hemen imkânsız görülmektedir. 

Batı memleketlerinde ve memleketimizde 
başta İstanbul olmak üzere birçok büyük şehri
mizde demiryolunun meskûn mmtakalardan 
geçmekte olduğu malumlarınızdır. 
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Halen izmit şehri imar plânı yapılmakta ol
duğu için mezkûr demiryolu inşaatının imar 
plânının meydana çıkmasından sonra ele alın
ması mümkün olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bayındırlık 'Bakanı 

Turgut Y. Gülez 

23 . 6 . 1970 
T. 0. 

Ulaştırma Bakanlığı 
Karayolları Ulaştırma Dairesi Bşk. 

Sayı : 111-6/1406-8404 
Konu : tzmitten geçirilecek ikinci 
demiryolu hattı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 20 . 5 . 1970 tarih, Kanunlar Müdür
lüğü 7/190 -1749/10243 sayılı yazınız. . 

izmit'ten geçecek olan elektrikli tren hattı 
inşaatının hangi safhada olduğuna dair Kocaeli 
Milletvekili Sayın Vehbi Engiz'in yazılı soru 
önergesi ile ilgili olarak Bakanlığımız yönünden 
hazırlanan notun ilişikte sunulduğunu arz ede
rim. 

Nahit Menteşe 
Ulaştırma Bakanı 

izmit'ten geçecek olan elektrikli tren hattı inşa
atının hangi safhada olduğuna dair Kocaeli mil
letvekili Sayın Vehbi Engiz'in yazılı soru öner

gesi hakkında not. 
Bilindiği üzere Gebze - Arifiye ikinci demir

yolu hattı inşaatı 527, 0181 ve 7357 sayılı ka
nunlar gereğince Bayındırlık Bakanlığınca ya
pılmaktadır. 

inşaata başlanmadan evvel, bu güzergâh 
üzerindeki mevcut durak ve istasyonlarda ya
pılması gerekli yeni tesisler de dikkate alınarak 
ihtiyaç durumları tesbit edilmiş ve projelendi
rilerek ilgili bakanlığa gönderilmiştir. 

izmit istasyonu bunlar arasındadır. 
1969 yılı içinde ikinci demiryolu hattının iz

mit şehir içi geçişine mahallî belediyece muva
fakat edilmediği konu üzerinde çalışmalar ya
pıldığı bu hususta kesin kararın projenin fizibi
lite etütleri neticesinde ortaya çıkabileceği, şim
dilik yapılmakta olan izmir şehri imar plânında 
demiryolunun çift hat olarak dikkate alınması 
için ilgili idareler nezdinde teşebbüslere devam 

olunduğu, bu itibarla bu çalışmalar neticesine 
kadar izmit - Köseköy arasında inşaat faa
liyeti yapılamıyacağı Bayındırlık Bakanlığı
nın 24 . 2 . 1970 tarihli yazısı ile bildirilmiş
tir. 

8. — Af on Karahisar Milletvekili Hamdi Ha-
mamcıoğlu'nun, Afyon ilinin Bolvadin ilçesinde 
bir idare âmiri aleyhine dağıtılan beyannameye 
dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/193) 

Millet Meclisi Sayın Bıaşkanlığına 

Aşağıda arz edilen konunun Sayın içişleri 
Bakanı tarafından yazık olarak cevaplandınl-
masma delâletinizi saygı ile arz ederim. 

18 . 5 . 1970 
Hamdi Hamamcıoğlu 

Afyon Karahisar MilletveMi 

Afyon ili Bolvadin ilçesi Kaymakamı Cemal 
Eryavuz'un: 

1. ilçede teksir edip dağıttığı bir beyanname 
sebebiyle Milliyet Gazetesinde Olaylar ve insan
lar kısmında Hasan Pulur tarafından yayınla
nan yazının bir idare âmirinin onur ve otori
tesini zedeleyici niteiijktıe olmasına, 

2. Adı geçen kaymakamın makam jeepi ile; 
ıa) Özburun Belediye Başkanının bir akra

basının düğününe göndermek suretiyle jeepin 
iki gün bu kasabada bırakıldığı ve gelinin mez
kûr jeep ile götürülüp götürülmediğinin, bu hu
susun Sayın Bakanlığa intikal edip etmediğinin, 

b) Aynı jeep il adı geçen kaymakamın 
kayınpeder ve kayınvalidesini Eskişehir'e gö
türüp götürmediğinin, 

c) Aynı jeep ile kaymakamın lajkşıamları 
ailesi ile birlikte Çıay ilçesi parkına gidip git
mediğinin, 

3. Bolvadin ilçesine bağlı Dişli kasabıası 
1970 senesi bütçesinin usulüne uygun olarak te
şekkül etmeyen Belediye Meclisince tanzim edil
mesine ve bu konuda Ikendisine resmî bilgi veril
mesine rağmen mezkûr bütçenin onanıp onan-
madığının ve yazılı müracaatlara Anayasamın 
62 nci maddesine uygun olarak cevaplandırılıp 
cevaplandırılmadığının, 

4. Almanya'ya sevk edilen işçiler için ob
jektif esaslara uyulup uyulmadığının, 
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6. Bu konularda Sayın Bakanlığa intikal 
edenleri hakkında ne işlem yapıldığının, 

Yazılı olarak bildirilmesi rica olunur. 

9 . 7 . 1970 
T. O. 

İçişleri Bakanlığı 
Zatişleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 511/3946-14186 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 . 6 . 1970 gün ve 7/193-1807/10737 
sayılı yazınız. 

Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu ta
rafından, Bolvadin Kaymakamı Cemal Eryavuz 
hakkında verilen yazılı soru önergesine ait ce
vabımız aşağıda açıklanmıştır. 

1. Kaymakam Cemal Eryavuz'un dağıttı
ğı beyanname sebebiyle Afyon Valiliğince dik
katinin çekildiği, 

2. a) Özburun Belediye Başkanının oğ
lunun evlenme merasimine davet edilen adı 
geçenin eşiyle birlikte icabetinde ve makam 
jeepiyle gitmesinde 237 sayılı Kanuna aykırı 
bir cihet görülmediği, aracın düğün için İM 
gün betoefcilmesinin söz konusu olmadığı, 

b) Makam jeepiyle kaymakamın kayın 
peder ve kayın validesini Eskişehir'e götür
mediği, 

c) Eşiyle birlikte jeeple Çay ilçesi par
kına gitmediği» bir defa Çay Akşam Kız Sa
nat Okulu sergisinin açılış davetine eşi ile ica
bet ettikleri, 

3. Dişli Belediye bütçesinin Kaymakam 
Cemal Eryavuz izinli olduğu için Kaymakam 
vekili tarafından onaylandığı, belediye meclisi 
üyelerinden bir kısmının bütçenin usulsüzlü
ğüne dair 7 . 2 . 1970 günlü itirzalarının 
10 . 2 . 1970 tarihinde vilâyete intikâl ettiril
diği, itirazın il idare kurulunca reddedildiği, 

4. Dış ülkelere gidecek işçilerin belirli 
esaslara göre tesbit edildiği, bu konuda İmar 
ve İskân Bakanlığı 21 Nıisan 1970 gün 
1-1/3-1/8607, Çalışma Bakanlığının 3 . 4 . 1970 
gün ve 14302 sayılı emirlerinin dikkate alın
dığı, 

5. Belirtilen konularda önceden Bakan
lığımıza intikal etmiş bir hususun bulunma
dığı anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 

9. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du iline bir T. C. Merkez Bankası §ubesi açılma
sına dair sorusu ve Maliye Bakanı Mesut Erez'
in yazılı cevabı (7/197) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maiiye Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygılarımla dilerim. 

Ordu Milletvekili 
Ferda Güley 

Soru : 
İlişik olarak söndüğüm ekonomik gerek

çe gereğince Ordu ilinde Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasının bir şubesinin açılması dü-
şünülmektemidir? 

Ordu şehrinde Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankası şubesi açılmasının ekonomik fay
dası 

Ordu şehrinin ekonomik durumuna kısa bir 
bakış 

Ordu şehri, Karadeniz bölgesinde, fındık 
ihracatının merkezi olmuştur. Yıllık fındık 
ihracatı, 200 - 250 milyon lira arasındadır. 
(1968 ihraç mevsiminde 251 872 329 liralık ih
racat yapılmış; 1969 ihraç mevsiminin 1.9.1969 
- 31.12.1969 (dört) aylık devresindeki ihracat 
ise, 189 878 980 lirayı bulmuştur.) 

Ordu'da fındık işliyen (22) aded tesis bu
lunmaktadır. Ayrıca, plânlamanın örnek ka
bul ederek, kurulmasını teşvik eylediği, mo
dern makinalarla mücehhez bir fındık kavur
ma, kıyma, beyazlatma ve selefon paketleme 
fabrikası dört yıldan beri faaliyettedir. Bu 
tesisin bir ufak örneği de şimdilik, (Kavur
ma) üzerine çalışmaktadır. 

İhracat» doğrudan doğruya dış ülkelere 
F.O.B. satış esasından yapılmaktadır. 

Ordu şehrinden 3 000 ton civarında maden 
cevheri de ihraçedilmektedir. Madencilik üze
rine yapılan çalışmalara göre, yakın bir gele
cekte Ordu'dan, daha geniş miktarda maden 
ihracatı yapılabilecektir. Esasen M.T.A. Ordu 
şehrini merkez ittihaz ederek, Karadeniz Böl-
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gesi madenciliği üzerinde iki yıldan beri ça
lışmalara başlamış bulunmaktadır. 

Ordu şehrinde; 
%. C. Ziraat Bankası 
T. iş Bankası 
T. Vakıflar Bankası 
T. Halk Bankası 

' T. Emlâk Kredi Bankası 
Yapı ve Kredi Bankası 
Türk Ticaret Bankası 
Etibank 
Olman üzere, 8 banka faaliyettedir. Deniz^ 

cilik Bankası, Akbank ve Sümerbankm da şube 
açma hazırlıklarında olduğu öğrenilmiştir. 

Ordu'ya dış ülkelerden ithalât da yapıl
maktadır. Bu maddeleri şimdilik, sun'i gübre ve 
çuval teşkil etmektedir, ithalât miktarı 5 mil
yon lira civarındadır. 

Ordu şehrindeki bankalar reeskontabl se
netlerini ve bütün para alış - verişlerini 164 ki
lometre uzakta bulunan Samsun'daki (Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankası) ndan sağlar
lar. 

Ordulu ithalâtçıların ihraç bedelleri de yi
ne bu merkezden karşılanır. 

Ordu'daki bankalar, bilhassa ihracat mev
siminin ilk 4 - 5 ayı içinde, gün aşırı, karayolu 
ile Samsun'a para taşımak veya Samsun'dan 
para getirtmek ihtiyacındadırlar. 

Ordu şehrinde açılacak Merkez Bankasının 
sağlıyacağı faydalar, 

Yukarda kısaca belirtilen ekonomik du
rumu karşısında, Ordu şehrinde Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası şubesinin açılması 
şu faydaları Bağlıyacaktır. 

ihracat bedellerinin ihracatçı hesabına 
intikâlinde, gecikmeler önlenecek, bu gecik
melerin zaruri kıldığı masraflar, ortadan kalk
mış olacaktır. 

Karadeniz bölgesinde birinci, Türkiye'de 
beşinci ihracat kapısını (istanbul, izmir, Mer
sin, isknederun'dan sonra) teşkil eden Ordu, 
Merkez Bankası kaynak ve imkânlarından da
ha süratle ve müsait şekil ve şartlar al
tında faydalanabilecek; ihracatını geliştirecek
tir. 

Ordu şehrinde ve civar ile ve ilçelerdeki 
tüccarlar, mahallî bankalarla geniş çapta kre
di muamelesi yapmaktadırlar. Bankalarda 

kredi kullanan müşterilerin kredi risklerinin 
Ordu'daki Merkez Bankasından süratle öğre
nilmesinde gerek bankalarımız, gerek piyasa
mız bakımından büyük faydalar bulunduğu
na şüphe yokaur. 

Şehri ziyaret eden turistlerin dövizlerinin 
nakde çevrilmesinde, yurt dışına giden işçi ve 
ticaret erbabının döviz muamelelerinin tamam
lanmasında yararlı olacaktır. 

Mahallî bankaların, Samsun'daki Merkez 
Bankası şubesi ile olan senet depoları ve pa
ra taşıma masraf ve rizikoları ortadan kalka
caktır. 

Bu suretle, ihraç mevsiminde şiddetle his
sedilen ankes darlığı süratle giderilecek; pa
ra naklinde muhtemel can ve mal kaybı teh
likesi kalmıyacaktır. 

Bankaları kontrol etme yetkisini haiz olan 
Merkez Bankasının, Ordu'da şube açması su
retiyle, daha dar bir çevrede çalışması müm-< 
kün olacak ve kontroldan beklenen gaye ko
laylıkla elde olunacaktır. 

Ordu'da açılacak olan Merkez Bankası şu
besi, 46 kilometre yakınındaki Giresun şeh
rine de aynı faydalan sağlıyacaktır. Ordu -
Girerun irtibatı 30 - 40 dakikalık bir zamanla 
sağlanabilmektedir. 

Merkez Bankası şubesi, ihracata yönelmiş 
bulunan Ordu şehri ekonomisinde büyük bir* 
ihtiyacı gidermiş olacaktır. 

Bu suretle, il ve bölge ekonomisindeki ge
lişme çoğalacak;, kredi müesseseleriyle olan 
irtibatlar daha muntazam bir şekilde devam 
edecektir. 

Saygılarımla. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası iktisadi işbirliği 

teşkilâtı 
Bankacılık Şb. 

Sayı : 5251-62 
3 . 8 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1 . 6 . 1970 tarih ve 7-197-1814/10895 

sayılı yazınız. 
Ordu Milletvekili Sayın Ferda Güley ta

rafından verilen ve Bakanlığımızca cevaplandı-
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rılmas! istenilen yazılı soru önergesinde, Ordu 
ilinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 
bir şube açılması hususuna temas edilmekte
dir. 

14 . 1 . 1970 tarih ve 1211 sayılı Merkez 
Bankası kuruluş Kanununa göre, şube açma iş
lemleri adı geçen Bankanın tasarrufları dâhi
linde bulunmaktadır. 

Bu konuda Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasından alınan 18 . 6 . 1970 tarihli yazıda, 
memleketimizin muhtelif şehirlerinde şube
ler açılmasının bir plân ve program çerçeve
sinde yürütülmekte olduğu, Ordu ilinde ban
kalarınca bir şube açılmasının ancak ileride 
söz konusu olabileceği, halen Ordu'nun Sam
sun şubeleri reeskont bölgesine dâhil bulun
duğu, Ordu'daki tüccar, sanayici ve ihracat
çılara ait senetler bankalarca ibraz edildiğin
de bunların Samsun şubeleri tarafından rees
kont edilebildiği bildirilmiştir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Maliye Bakanı 

Mesut Erez 

10. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlının, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa 
alınan yatırımlara dair sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/211) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa alı
nan yatırımlar nelerdir? 

T. 0. 
Ulaştırma Bakanlığı 25 . 6 .1970 

özel Kalem Müdürlüğü 
1981 -1 

Konu : Balıkesir ilinde yapılacak 
yatırımlar Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
î lgi : 3 . 6 . 1970 tarihli; Genel Sekreterlik 

Kanunlar Md. lüğü 7/211 -1851/11346 sayılı 
yazılarına. 

Bakanlığımıza bağlı kuruluşların, 1970 yılı 
yatırım programlarına göre Balıkesir ili dâhi

linde yapılacak yatırımlar aşağıda açıklanmış
tır : 

1. Devlet Hava Meydanları îgletmesince il
de yapılacak yatırım bulunmamaktadır. 

2. TCDD Genel Müdürlüğünce, hat tahki
matı, makas yenilemeleri, bekçi kulübeleri gibi, 
miktan 200 000 Tl. civannda olan müteferrik 
yatırımlar yapılacaktır. 

3. Liman ve İskeleler Bayındırlık Bakan
lığınca inşa edildiğinden, deniz ulaştırması yö
nünden Bakanlığımıza bağlı kuruluşların prog
ramlarında her hangi bir yatırım öngörülme
miştir. 

Bayındırlık Bakanlığı programında devam 
eden işler olarak 5 500 000 Tl. proje bedelli Er
dek barınağı, 89 000 000 Tl. proje bedelli Ban
dırma Limanı ve 8 000 000 Tl. proje bedelli 
Marmara Adası mermer ihraç iskelesi inşaatı 
yer almakta olup, 1970 yılında yapılacak har
cama 19 300 000 Tl. tutmaktadır. 

4. PTT Genel Müdürlüğü programında 
1 700 000 Tl. civarında yatırım yapılması ön
görülmüştür. Bu yatırımlara ait detaylı liste 
ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 

Nahit Menteşe 

11. — Ordu Milletvekili Orhan Vural'ın, fın
dık taban fiyatının tesbitine ve iç ve dış piyasa
da yüksek bir fiyat temin edilmesine dair sorusu 
ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in yazılı cevabı 
(7/214) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandınlmasına delâleti
nizi saygılanmla arz ve rica ederim. 

28 . 5 . 1970 
Ordu Milletvekili 

Orhan Vural 
Bilhassa Doğu - Karadeniz bölgesinde 3 mil

yona yakın vatandaşın yegâne geçim vasıtası 
fındık mahsulünün taban fiyatının ne olacağı 
hakkında müstahsil vatandaş haklı bir endişe 
içinde bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi bundan önceki yıllarda taban 

Not: 
Soru ile ilgili cetveller Kanunlar Müdürlüğü 

dosyasındadır. 

813 — 
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fiyatının düşük ve geç ilân edilmesi yüzünden 
fındık mahsulü müstahsilin elinden çıktıktan 
sonra bir kilo kabuklu fındık 750 kuruşa kadar 
yükselmiştir. Maliyeti gittikçe artan fındık 
mahsulüne geçen yıl tatbik edilen 570 - 575 ku
ruş taban fiyat politikası bu yıl da aynen uygu
landığı takdirde, esasen borçlu ve muztar du
rumda olan fındık müstahsili daha müşkül du
ruma sokulacaktır. 

Kaldı ki, bu yıl uygulanan buruşuk fındık 
ihracatının yasaklanması, fındık mahsulünün 
serbest piyasada teşekkül edecek fiyatlarına 
tesir ederek müstahsilin elinden fındık yok ba
hasına alınacaktır. Yer yer işgal olayları daha 
şimdiden başlamıştır. 

Öte yandan, bilindiği gibi yegâne ihraç mah
sulümüz olan fındık yurdumuza büyük ölçüde 
döviz kazandırmaktadır. Hükümet sadece dola
rın kur farla yüzünden bir kilo kabuklu fındık
tan iki liranın üzerinde bir meblâğ almaktadır. 

Bu durum karşısında : 
1. 200 milyon kilonun üzerinde tahmin edi

len ve şimdiye kadar görülmemiş bir rekolteyi 
göz önünde tutarak, fındık mahsulünün gerek 
iç ve gerekse dış piyasada yüksek bir fiyat te
şekkülünü temin için ne gibi tedbirler düşünül
mektedir? 

2. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bir 
kilo kabuklu fındığın maliyet fiyatı göz önünde 
tutulmadan masa başında taban fiyatı ilânı yo
luna yine gidilecek midir? 

3. Geçen yıllarda görüldüğü gibi, müstah
sili güç duruma düşüren taban fiyatını geç ilân 
etme politikası bu yıl da tatbik edilecek midir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı. 2.7.1970 

Dış Ticaret Dairesi 
5/.12194 

Şube remzi ve No. 322.99.2 
Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 6 . 1970 tarih ve 7/214 -1855/11316 
sayılı yazınız. 

Bu yıl asgari 200 000 tonun üstünde kabuk
lu olarak idrak edileceği tahmin edilen rekor 
seviyedeki fındık mahsulü için alınması düşü
nülen tedbirlerin, Devlet destekleme alımların
da uygulanacak taban fiyatlarının tesbitinde 

— 814 
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göz önüne alınacak hususların ve tesbit edile
cek bu fiyatların ilân edilme zamanının, açık
lanmasına mütedair Ordu Milletvekili Orhan 
Vural tarafından verilen yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. Daha önceki istihsal mevsimlerinde uy
gulanan ve istikrara kavuşmuş bulunan fındık 
mubayaa ve ihraç politikamızın 1970/1971 ihraç 
mevsiminde de uygulanmasına devam olunacak
tır. Fındık piyasasının sağlam tutulması ve 
memleketimiz döviz gelirinde her hangi bir 
kayba sebebiyet verilmemesi, için âzami gayret 
sarf edilecektir. Rekolte tesbiti çalışmaları he
nüz neticelenmemiş olmakla beraber asgari 
200 000 ton kabuklu olacağı tahmin edilen 1970 
mahsulü fındık rekoltesinin bir anda piyasaya 
arz edilmemesi, ihracat ve dahilî istihlâk fazla
sını teşkil eden 60 000 - 70 000 tonluk kısmının 
1971/1972 mevsimine devredilmesi düşünülmek
tedir. Bu suretle dış piyasada fiyatlar istikrarlı 
bir seviyede tutulacaktır. 

2. Devlet destekleme alımlarında uygula
nan taban fiyatları, memleketimiz ve rakip ül
keler rekolteleri, dünya istihlâk hacmi, maliyet 
unsurları ile iç ve dış piyasa fiyatları göz önü
ne alınarak tesbit olunmaktadır. Barem fiyat
larının, müstahsilin emeğini karşılıyacak bir 
seviyede tesbitine önem verilmektedir. Bu ko
nuda Bakanlığımız ile diğer ilgili Bakanlık ve 
kuruluşların katıldığı Mart 1970 ayında başlı-
yan çalışmalar nihai safhada olup, tesbit edile
cek fiyatlar en kısa zamanda açıklanacaktır. 
Her sene olduğu gibi bu sene de bu çalışmalar 
yapılmıştır. Masa başında değil, ilgili bakanlık
lar ile müstahsil ve ihracatçı kuruluşların gö
rüşleri. alınmıştır. 

Bilindiği üzere taban fiyatları, mahsulün 
miktarı baklanda güvenilir tahminler yapılma
dan tesbit edilememektedir. 

Bu sebeple geçert yıl fındık taban fiyatı 
26 Haziran 1969 tarihinde ilân edildiği gibi, 
1967 ve 1968 yıllarında da bu fiyatın Ağustos 
ayından önce tesbit ve ilânı mümkün olmamış
tır. 

Piskobirliğin destekleme alımlariyle görev
lendirildiği bu mevsimde, fındık istihsal bölge
lerinde yüze yakın yerde alım merkezi kurul
muş ve üretici malının en seri bir şekilde mu-
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bayaa edilmesi ve depolanması için gerekli ted
birler alınmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek 

12. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, Avrupa Ekonomik Topluluğunun Türki
ye'ye tanımı§ olduğu tâvizlerin değerlendirilme
sine dair sorusu ve Tarım Bakanı İlhami Ertem'-
in yazılı cevabı (7/216) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Tarım Bakanın

ca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygı ile rica ederim. 

Şinasi Özdenoğlu 
Ankara Milletvekili 

Soru : 
Ortak Pazar sistemi içinde ve tarım ürünleri 

konusunda, gerek Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunun bize tanımış olduğu tavizlerin tam ola
rak değerlendirilmesi; gerekse hazırlık ve ge
çiş dönemlerinin ışart koştuğu tedbirlerim tes-
bit ve icrasını mümkün kılacak bir Hükümet 
politikası mevcut mudur? Esasları nelerdir? 

Mevcut değilse, Türkiye tarımının gelece
ğini de etkiliyecek bu çok önemli konuda Ba
kanlık ne zaman harekete geçecektir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 18.7.1970 
özel Kalem Müd. 

Konu. : Sayın Şinasi özdemoğ-
lu'nun yazılı önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 6 . 1970 gün Kanunlar Müdürlü

ğü, 7/216 - 1857/11318 sayılı yazınız. 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun Türkiye'

ye tanımış olduğu tavizlerin değerlendirilmesi
ne dair, Ankara Milletvekili Sayın Şinasi Öz
denoğlu tarafından verilen yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevabımı arz ediyorum. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında 1963 Ankara Anlaşması uyarınca ku
rulmuş bulunan ticari, malî ve sosyal ilişki
ler, bilhassa 1965 yılından 'beri Türkiye'ye ta
nınan sürüm kolaylıkları ile müşahhas bir şe
kil alcmış bulunmaktadır. Bu sürüm kolaylık
ları 1905 iden itibaren ananevi ihraç ürünleri
mize tanınmış olup Ibunlar da tütün, fındık, 

kuru üzüm ve kuru incirden ibarettir. Bu ürün
lerin. Ortak Pazara ihracı belirli kontenjanlar 
dahilinde yapılmış ve bu ihracat muayyen nis-
botlerde gümrük indirimlerine tabi tutulmuştur. 
Buna mukabil Türkiye ise Ortak Pazara her 
hangi ıbir taviz vermemiştir. 

SiJz konusu ürünlerle ilgili tanınan kon
tenjanlar ve ihracatta kullanılma isıbetleri tab
lo 1 de (görülmektedir. 

1 Aralık 1964 de yürürlüğe giren AET - Tür
kiye Ortaklık Anlaşması ile iktisadi entegras
yonun gerçekleşmesi için Hazırlık Geçiş ve 
Son dönem olmak üzere üç ayrı dönemin öngö
rüldüğü malûmlarıdır. 

Hazırlık döneminin güttüğü başlıca hedef, 
Türkiye'nin Geçiş ve son dönemde kendisine 
düşecek vecibeleri yüklenebilmesi için toplu
luğun yardımı ile ekonomisini güçlendirmesidir. 
Bu itibarla Ankara Anlaşmasına ekli Geçici 
Protokolün 2 nci maddesi ile yukarıki dört ge
leneksel ürünümüze, belirli gümrük indirimleri
nin tatbik edileceği kontenjanlar tanınmıştır. 

Tablon 1 i tetkikinden de anlaşılacağı üze
re tanınmış olan kontenjanların kullanılması, 
hazırlık dönemi olmasına ve birçok müşkilâta 
^ağımen %76 - %100 arasında tahakkuk etti
rilmiş ve fındık gibi bâzı mahsullerimizde top
luluğa kontenjan dış dlhracat dahi sağlanmış 
bulunmaktadır. 

Topluluğun kendi aralarındaki gümrük bir
liğini gerçekleştirmesinden (1 Temmuz 1968 
den) sonra fındık ve kuru incir kontenjanla
rımız globalize edilmiş yani (Topluluk Kon
tenjanı) haline getirilmiş bulunmaktadır. Bu
na göre bir üye Devlet tarafından kullanılmı-
yar. 'kısımların, bir diğeri tarafından kullanı
labilmesine ve böylelikle kontenjanın daha 
büyük ölçüde tüketilmesine imkân veren bir 
uygulamaya geçilmi} bulunmaktadır. 

Özel imkânlardan faydalanan bu dört ana-
ihraç maddemizden başka, Ankara Anlaşması
na ekli Geçici protokolün 6 ncı maddesine is
tinaden ve 1 Aralık 1967 (tarihinden itibaren 
su ürünleri, sofralık taze üzüm, turunçgiller, ka
lite şarapları, tekstil mamulleri ve halıların 
topluluğa ihracında da sürüm kolaylıkları sağ
lanmıştır. Bu sürüm kolaylıkları şöyle özetle-
nebiir. 

Taze balık ve kabuklu deniz hayvanları
nın topluluğa ihracatında belirli kontenjanlar 
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dâhilinde bâzısında % 50, diğerlerinde ise 
% 100 gümrük indiriminden faydalanılmakta
dır. Bu ürünlerde 19*08 yılında kontenjan kul
lanılma oranı % 62 - % #6 arasında değişmiş
tir. 

1969 yılında indirimli taze üzüm ihracatı
mızda bir evvelki yıla nazaran 5,5 misli bir ge
lişme meydana (gelmiş ve bu suretle 9089 ton 
mahsulün ihracı realize edilmiş bulunmaktadır. 

Narenciye içan Topluluk, başlangıçta Or
tak Gümrük tarifesinden % 20 bir gümrük in
dirimi sağlamış ve bu indirimin 1 Eylül 1969 
dan itibaren % 40 a yükseltmiştir. 

AETtye yapılacak narenciye ihracatımız 
miktar itibariyle tahditti olmamakla /beraber, 
topluluğun iç piyasası bundan zarar gördüğü 
takdirde, bize tanınmış olan sürüm kolaylıkları 
geçioi olarak kaldırılabilmektedir. 

1968 yılında, Ortak Pazara yapılan % 20 
indirimli Satsuma ve Klemantin türü manda
lina ihracatımız 7161 tondur. Aynı yıl zarfında 
7378 ton limon ihracedilmiştir. 

Yüksek Plânlama Kurulunun 8 Mart 1968 
gün ve 26 sayılı Raporu ile olumlu mütalâa 
edilen AET ve RCD konularında Teşkilâtlan
ma ve Çalışma Esaslarına Miskin Karar» Ba-
.kanlar Kurulunun 24 . 3 . 1968 gün ve 6/9750 
sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş bulunmakta
dır. 

Bu kararın 5 nci maddesine göre; AET ve 
RCD konularında çeşitli bakanlıklar ve kuru
luşlar tarafından yürütülen teknik çalışmaların 
koordine edilmesi, bunların özel sektörün yap
tığı benzer çalışmalarla ahenkleştirilmesi, AET 
ve RCD konulariyle ilgili genel karakterde eko
nomik ve sosyal araştırmaların icrası veya 
yönetilmesi ve bunların millî plân hedefleri 
açısından değerlendirilmesinin yapılması işle
riyle Devlet Plânlama Merkez Teşkilâtı gö
revlendirilmiştir. 

Aynı kararın 6 ncı maddesine göre de 
«AET ve RCD konularında <bş temsil ve mü
zakereler ve bunların düzenlenmesiyle ilgili 
koordinasyon görevleri Dışişleri Bakanlığı ta
rafından yürütülmektedir. 

Gerek söz konusu karardan önce ve gerekse 
bundan sonra yapılan ve Ankara Anlaşmasiy-
le kabul edilmiş bulunan 5 yıllık Hazırlık dev
resinin gerektirdiği çalışmaların, memleketi-
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miz menfaatlerine en çok uyarlı olacak şekil
de yürütülmesi için bakanlıklararası Koordi
nasyon Kom:itesi toplantıları yapılmaktadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 
koordinatörlüğü altındaki Koordinasyon Ko
mitesine Bakanlığımızla ilgili bütün konular 
zamanında intikal ettirilmektedir. 

Bu maksatla 1967 yılında Bakanlığımız bün
yesinde de bir «Tarım Bakanlığı AET Ko
mitesi» kurularak faaliyete geçmiş bulun
maktadır. 

Görüldüğü üzere, hazırlık ve geçiş dö
nemlerinin şart koştuğu tedbirlerin tesbit 
ve icrasını mümkün kılacak bir politikanın iz
lenmesi, başta DPT Teşkilâtı olmak üzere 
Bakanlıklararası entegre bir çalışmayı gerek
tirmiş ve bu maksatla da yukarda belirtil 
diği şekilde millî seviyede bir çalışma düze
nine girilmiş bulunmaktadır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri
miz bakımından büyük önem taşıyan tarım 
ürünlerimizin üretim, tüketim, pazarlama ve 
ihraç potansiyelleri yönlerinden madde politi
kalarını ortaya çıkarmak maksadiyle Bakan
lığımız tarafından 1969 yılında yoğun ça
lışmalar yapılmış olup Ortak Pazarın bu ürün
lerle ilgili ihtiyaç ve kendine yeterlik nis-
betlerii ve sürümü arttırma imkânlarımız araş
tırılarak 9 grup tarım ürünümüz hakkındaki 
etütler tamanlanmış bulunmaktadır. 

Aynı şekilde 1970 yılında da 13 grup ta
rım ürünümüzde madde politikalariyle ilgili 
etütlere devam edilmektedir. Bu suretle 
Ortak Pazarın bugünkü mevzuatı ve Tür
kiye - AET aarsında yapılagilmekte olan kar
şılıklı resmî müzakereler de ^az önünde tu
tularak, gerek bitkisel ve gerekse hayvansal 
menşeli ürünlerimizin durumlarının incelen
mesi ve bu ürünlerde muhtemel ihracat şans 
ve imkânlarımız devamlı olarak araştırılmaya 
tâbi tutulmaktadır. 

Malûmları olduğu üzere, tarım ürünleri
miz için geçiş döneminde alınacak tâvizler ve 
sürüm kolaylıkları ile ilgili belirli bir tak
vim hususunda taraflar arasında bir anlaş
maya varılmamış ve geçiş döneminin başlatıl
masından sonra ilk 1 nci yılda ve mütaakıp 
her 2 yılda bir yapılacak gözden geçirme
lerle tarım sektörüne bir elastikiyet sağlan
mış bulunmaktadır. 
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Bu suretle, bilhassa geçiş dönemi için, her 
iki senede bir karşılıklı müzakerelerle yapı
lacak revizyonlar, ortaya çıkacak yeni şart
lara uyulmasını, tarım ürünleri ihracatımı
zın maksimum seviyede realize edilmesi ve 
yeni kontenjanlar sağlanmasını mümkün kıla
caktır. 

Görüldüğü üzere, Avrupa Ekonomik Top
luluğu içinde, tarım ürünlerimiz bakımından 

yurdumuza tanınan kontenjan ve tâvizlerin 
âzami nisbette kullanılmasına ve artırılması
na, gerek hazırlık gerekse geçiş dönemleri
nin icabı olan tedlbirlerin tesbit ve realize 
edilmesine büyük önem verilerek bu hususta 
her seviyede lüzumlu teşkilât kurulmuş olup 
ciddî ve hummalı bir şekilde çalışılmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Tarım Bakanı 
fühami Ertem 

Tablo 1. — Ortak Pazarda dört önemli ilhraç ürünümüze yıllar itibariyle tanınan gümrük indirimli 

Maddeler 

Tütün (Ham ve 
mamul olmıyan 
tütün, tütün dö
küntüleri) 

Fındık 

Kuru üzüm 
(İçinde 15 Kg. 
veya daha az mal 
bulunan ambalaj
larla) 

Kuru incir 
(İçinde 15 Kg. 
veya daha az mal 
bulunan ambalaj
larla) 

Yıllar 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

1965 
1968 
1967 
1968 
1969 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Kontenjanlar (1965 - 1969) 
Tanınan 

Kontenjan 
(ton) 

12 500 
13 615 
17 615 
17 615 
17 615 

17 000 
17 000 
18 700 
18 700 
18 7O0 

90 900 
33 000 
38 570 
38 570 
38 570 

13 O00 
14 300 
18 900 
18 900 
18 900 

Gerçekleşen 
Miktar 
(ton) 

9 519 
11 213 
14 728 
16 394 
13 711 

17 000 
17 000 
18 700 
18 700 
18 700 

25 075 
25 988 
29 417 
31 808 
34 294 

12 802 
14 068 
15 599 
18 005 
17 153 

Kontenjan 
kullanılma 

% si 

76 
82 
82,6 
92,7 
77,8 

100 
100 
100 
100 
100 

83,5 
78,6 
76 
81,2 
88,9 

98,5 
98 
82,5 
95,3 
90,8 

Kontenjan 
dışı ihracat 

(ton) 

195 
2 565 
— 
>— 

12 337 
9 956 
9 984 

22 013 
16 162 

4 100 
2 681 
— 
— 
— 

1 936 
1 415 
— 
— 

> 
Kaynak : AET — Türkiye Ortak Konseyi 4. yıllık faaliyet raporu, Ortak Pazar IBülteni No. 

36 (ISh. 08 - 71) ve 1KV. 190 lu bülten. 
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13. — Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağa-
sı'nm, Elâzığ ve civarındaki bölgenin ağaçlan
dırılmasına ve yabani ağaç türlerinin ıslahına 
dair sorusu ve Tarım Bakanı İbrahim Ertem'in 
yazılı cevabı (7/217) 

26 . 5 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Taran Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut
larınızı rica ederim. 

iSaygılaranla. 
Elâzığ Milletvekili 
Hayrettin Hanağası 

Elâzığ ve civarı illerinde orman türlerin
den yabani olan bâzılarına «Antep Fıstığı» 
aşısı yapılmakta olduğu bilinmektedir. 

[Bölgenin ağaçlandırılmasını; mevcut bu 
tür ağaçların değerlendiriılmesini; Elâzığ ve 
çevresi illeri ile millî gelire katkıda bulunul
masını sağlıyan gayretlere ne derece önem ve
rilmektedir? 

Bakanlığın bu yönde, gelecek yıllara ait 
düşünce ve tasarrufları nedir? 

T. O. 
Tarım Bakanlığı 
Başmıüşavirliği 

Özel Kalem Müd. 
Sayı : 27/514-59808 

14 . 7 . 1970 
Konu : Sayın Hayrettin Han-
ağası'nın yazılı soru önegreısi 

, hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ttlgi : 3 . 6 . 1970 gün, Kanunlar Müdürlü

ğü 7/217 - 11321 sayılı yazımız : 
Elâzığ Milletvekili Sayın Hayrettin Han-

ağası'nin, yabani ağaçların Antep Fıstığı ile 
aşılanması hakkındaki yazılı soru önergesine 
cevabımı arz ediyorum. 

Memleketimizin muhtelif bölgelerinde bu
lunan yabani Antep Fıstığı ile diğer yabani 
meyva ağaçlarının standart çeşitlerle aşılana
rak mahsuldar hale getirilmesine bir program 
dâhilinde çalışılmaktadır. 

Yapılan tetkiklerde, Elâzığ ve civar illerin
de bulunan yabani Antep Fıstığı ve diğer ya
bani meyva ağaçlarının, gerek arazideki dağı
lışları, gerekse adedleri bakımından illerin eko-
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nomik durumuna büyük katkıda bulunamıya-
cakları anlaşılmıştır. 

Bu bölgede en çok yabani ağaç bulunan 
Elâzığ ilinde 1966 yılından beri mevcut ağaç
ların aşılanmasına başlanılmış olup bu husus
taki faaliyetlerimiz aşağıdaki istede gösteri-
mişitir : 

Aşılanan 
yabani Antep Gönderilen 

Meyva ağacı Fıstığı ağacı ödenek 
Yılı 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

adedi 

1 200 
2 000 
4 000 
2 000 
1 000 
5 000 

adedi 

__ 
— 
— 
5 000 
5 000 
5 000 

Tl. 
1 600 
3 250 
6 000 
13 500 
12 000 
20 000 

Bu yöndeki faaliyetlere önümüzdeki yıllar
da da devam edilerek birkaç yıl içinde bütün 
aşılamalar bitirilmiş olacaktır. 

©ilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Tarım Bakanı 
İlhami Ertem 

14. — Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın, 

Hükümetin tarım politikasına ve Türkiye'de bir 
traktör fabrikası kurulmasına dair sorusu ve 
Tarım Bakanı İbrahim Ertem'in yazılı cevabı 
(7/219) 

iSayın Başkanlığa 
Aşağıdaki suallerimin sayın Tarım Bakanı 

tarafından yazık olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi rica ederim. 

Tokat Milletvekili 
Hüseyin Alabaş 

ISual : 1 — Türk çiftçisi kullandığı traktö
rü komşumuz Yunanistan'dan çok daha pahalı
ya almaktadır. Bunun da sebebi, oradaki Ya
hudi komisyoncularıdır. Bunu önlemek için 
Kanadalı bir Ferguson firması senede 30 000 
traktör yapan bir fabrika kuracak ve geçen se
ne Haziran ayında da işletmeye açılacakken, 
bugüne kadar bu fabrikanın temelini dahi at
mamıştır. Hükümet bu hususta ne düşünmekte
dir? 

2 — Türkiye'nin henüz bir toprak analizi 
haritası yapılmamıştır. Avrupa bunu çoktan 
bitirdiği halde, bizde bu hususta Hükümet ne 

I düşünüyor? 
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3 — Tarım Bakanlığında 2000 yılına ka
darla. tarım politikası ile ilgili bir çalışması 
olduğu söylenmekteydi. Bu çalışma ne safha
dadır? 

4 — Tarım Bakanlığı bir teknik bakanlık 
olarak çalışmaktadır. Halbuki iktisadi görüş
lere matuf çalışma yapılması gerekir. Hükü
met bu hususta ne düşünüyorlar? 

5 — Gülbre tahsisi partizan görüşlere göre 
dağıtılıyor. Halbuki dağıtım usulü tâyin edil
miş bir kritere göre olmalıdır, ki çiftçi ucuz 
glübre elde etsin. Bu husustaki tutum nedir? 

6 — Tohumluk dağıtımında da partizanca 
tutum takmılmaktadır. Bunun önlenmesi için 
gerekli tedbirin alınmasında ne düşünülüyor? 

7 — Zirai kredi dağıtımı da çok yanlıştır. 
Zirai kredi, sahasında kullanılmamaktadır. Bu 
husustaki tedbirleri? 

8 — Gübre çiftçiye veresiye 90 kuruştan 
verilmekte, çiftçi bu gübreyi maddi imkânsızlık 
yüzünden 35 kuruşa satmaktadır. Bunun ön
lenmesi çareleri nedir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Özel Kalem Müd. 
Sayı : 26/513-58037 

Konu : Sayın Hüseyin Abbas'ın ya
zılı soru önergesi Hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 3 . 6 . 1970 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

7/219-1860/11319 sayılı yazınız. 
Tokat Milletvekili Sayın Hüseyin Abbas ta

rafından Bakanlığımıza tevcih edilen yazılı so
ru önergesinin, Bakanlığımızı ilgilendiren mıad-
delerire cevaplarımı arz «diyorum: 

1. Tarım ürünlerimizin 2000 yılına kadar 
oîan üretim ve tüketim projeksiyon çalışmaları 
1969 yılında tamamlanarak «Türkiye'nin Ta
rımsal Üretim Projeksiyonu 1968 - 2000» adlı 
kitap hainde yayınlanmış bulunmaktadır. 

2. Tarım Bakanlığı her ne kadar teknik 
bir Bakanlık ise de, çalışma programları
mız yalnız teknik açıdan mütalâa edilip 
hazırlanmamaktadır. Tekiılâtımızda sayıları 
günden güne arttan ekonomistler yer al
makta, birçok illerimizde dahi zirai ekonomist
ler mevcut bulunmaktadır. Bu konudalki çalış
malarımızın daha verimli olarak realize edilebil

mesi için Genel Müdürlük bünyelerinde birer 
ekonomi şubesi dhdas edilmiş ve artan ihtiyaçlar 
karşısında ayrıca «Plânlama ve Ekonomik Araş
tırmalar Dairesi» ile «Tarım Ürünlerini Değer
lendirme ve Pazarlama Dairesi» Başkanlıkları 
kurulmuş bulunmaktadır. 

3. Gübre ve tohumluk tahsislerinde parti
zanca bir görüşe asla yer verilmemekte ve bu 
tahsisler belli kriterlere göre yapılmaktadır: 

A) İllere gübre tahsisinde, iklim özellik
leri, tarımsal potansiyel ve tüketimde görülen 
artışlar nazarı itibare alınmaktadır. 

B) Tohumluk tahsislerinde ise: Bölgenin 
ekolojik şartlarına uygun çeşitler üzerinde du
rularak ; ilin ekonomik durumu, tabiî âfetlerden 
zarar görme nisbeti ve hububat dışında diğer 
mahsulleri yetiştirme oranı gibi kriterlerin 
ışığı altında illerden gelen talepler tetkik edil
mekte ve mevcut imkânlar nisbetinde ekiliş 
sahasının 1/5 ine yetecek miktarda tohumluk 
tahsisi yakılmaktadır. Bütün tohumluk talep
leri mahallî ihtiyaç komisyonları veya hasar 
tesbH komisyonlarınca tesbit. edilmekte ve Ba
kanlığımıza bildirilen bu ihtiyaçlar yukarda arz 
edilen krterlere ve üretilen tohumluk miktarı
na göre karşılanmaktadır. 

4. Çiftçilerimizden, kredili olarak aldığı 
gübreyi satanlar tesbit edildiği takdirde bu gibi
lere yeniden gübre kredisi açılmamaktadır. Ay
rıca: 

ıa) Gübrenin çiftçiye bizzat işletmesinde 
teslim edilmesi 

b) İhtiyacın tesbitinde bütün arazisi yeri
ne o yıl ekimi yapılacak arazisinin esas alın.-
maısı, 

c) Gruplar halindeki borçlanmalarda ve
kâlet usulü yerine gübrenin her çiftçiye bizzat 
ve tercihan işletmesinde verilmesi ve takibi gi
bi tedbirler üzerinde durularak mevzuu bahis 
aksaklığın önlenmesine çalışılmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Tarım Bakanı 
llhami Ertem 

15. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğ-
lu'nun, Millî Eğitim Bakanlığınca yayımla
nan «1 000 Temel Eser»' e dair sorusu ve Millî 
EğiUm Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı cevabı 
(7/231) 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
2 nci 5 yıllık plânda öngörülen ve Millî 

Eğitim Bakanlığınca yayınlanacak olan 1 000 
temel eserin seçilmesinde hazırlanıp yayınlan
masında kullanılan usul nedir, seçmede nasıl 
bir ölçü kullanılır, kimler seçer. 

Türk Dal Kurumu tarafından yayınlanan 
Türk Dili mecmuasının 1970 Haziran 225 (sa
yısının 206 sayfasında başlıyan Türker Acar-
oğl/u'na ait ve yukardaki hususun eleştiralmesi-
ne dair bir yazı vardır. Kültürümüz için çok 
önem taşıyan bu mevzudan yakmılmaktadır. 

Bu hususta Sayın Millî Eğitfım Bakanının 
yazılı olarak tarafıma bilgi vermesi içim tavas
sutunuzu rica ederini. Saygılarımla. 

8 . 6 . 1970 
Niğde Milletvekili 
Mevlüt Ocakçioğlu 

T. 0. 
Millî Eğütim Bakanlığı 

özel 
Millet Mecliui Başkanlığına 

İlgi : 12 . 6 .1970 tarih ve 7/231 -1924/12193 
sayılı yazılarınıza, 

Niğde Milletvekili Mevlût Ocakçioğlu'mm, 
«Bin Temel Eser» e dair yazılı soru önergesi 
ile siğili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Niğde Milletvekilli Sayın Mevlût Ocakçıoğ-
lu'nun, Millî Eğiıtim Bakanlığınca yayımla
nan «1 000 Temel Eser» e dair yazılı soru öner

gesi ile ilgili cevabımız 
A) Bin Temel Eser serisinin önsözlerinde 

de açıklandığı gibi kitaplar, bir milletin kül
tür değerlerini dünden bugüne taşıyan var
lıklar olarak millî kültürün temel taşları ve 
aynı zamanda insanlığın paylaştığı ilittn ve fi
kir dünyasına açılan yapılardır. 

Bir milletin veya insanlığın fikir ve kültür 
hazinesini teşkil edecek kitaplar Temel Kitap 
değerini kazanır. 

Türk kültürünü meydana getiren bütün 
değerleri araştırmak, tanıtmak, bunları daha 
verimli ve yaratıcı unsurlar olarak, geliştir
mek millî vazifelerimlzdendir. Bin Temel Eser 
yayımı bu amaçla başlamış, sayıları arasına, 

millî kültür ve sanat eserlerimizle birlikte, ta
nınmış diğer ilim, fikir ve sanat eserlerinim ter
cümelerini de almıştır. 

Bin Temel Eser serişimde yayımlanan ki
tapların, Türk gençliğinin ve vatandaşlarımı
zın ıgeniş ve ileri bir dünya görüşüne sahip, 
geçmişine bağlı, tarihi ile gurur duyan ve ge
leceğe ümitle bakan vatansever, bilgili kişiler 
olarak yetişmelerinde faydalı olacağına ina
nıyoruz. 

Bin temel Eser serginde yayınlanan eser
ler, kültür dallarının salahiyetli kişilerinden 
kurulu Bin Temel Eseri Hazırlama Komisyo
nunca seçilmektedir. 

B) Bin Temel Eser serisi hakkında ba
sınımızda, şimdiye kadar 50 den fazla yazı 
yayınlanmıştır. Yazanların şahsi görüşlerini 
ihtiva eden bu yazılar arasında, sadece birkaç 
tanesi Bin Temel Eser serisinde çıkan bâzı 
kitapların temel eser olma hususiyetini taşıma
dığını öne sürmektedir. Türk Dili Mecmuası
nın 225 nci sayısında yer alan Türker Acaroğ-
lu'nun «Bin Temel Eser Dizisi» başlıklı yazılı 
da bunlardan biridir. 

Bin Temel Eser'i Hazırlama Komisyonu
nun «Temel Eser» konusundaki kıymet hü
kümlerinin, Türker Acaroğlu'nun kıymet hük
münden daha üstün olacağı tabidir. 

Bununla beraber, Bin Temel Eser kanusun-
da basınımızda çıkan bütün yazılar dikkatle 
incelenmekte ve değerlendirilmektedir. 

16. —• Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 
Avrupa İkâmet Sözleşmesinin hangi safhada ol
duğuna dair sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil'in yazılı cevabı (7/238) 

Yüce Başkanlığa 

İlişikteki sorunun Dışişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına yük
sek delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Rize Milletvekili 
Erol Yılmaz Akçal 

Türkiye tarafından imzalanmasına rağmen 
henüz onaylanmamış bulunan Avrupa İkâmet 
Sözleşmesinin onaylanması muameleleri hangi 
safhadadır. 

Eize Milletvekili 
Erol Yılmaz Akçal 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka
nunlar Müdürlüğü ifadesiyle alman 18 Hazi
ran 1970 tariihli ve 1950/12359 - 71238 sayılı 
yazı. 

Avrıııpa İkâmet Sözleşmesinin onaylanma iş
leminin hangi safhada olduğuna dair Rize Mil
letvekili Sayın Erol Yılmaz Akçal tarafından 
verilen yazılı soru önergesinin cevabının iki 
nüsha halinde ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Türkiye tarafından imzalanıp foenüz onay
lanmamış bulunan Avrupa İkâmet Sözleşmesi»-
nin onaylanması muamelesinin hang-i safhada 
olduğu aşağıda arz olumuştur. 

Bahis konusu sözleşme 13 Aralık 1955 ta
rihinde üye memleketlerin imzasına açılmış, 
mümsî devletlerden beşinin tasdik işlemini ik
mal. etmesi üzerine 23 Şubat 1965 tarihinde yü
rürlüğe girmiştir. 

BilaJhara, diğer devletler sözleşmeyi onay-
lîy!n"7 ve 12 Ekim 1969 tarihinde İngiltere'nin 
de tasdik iuleminâ ikmâl etmesi 'üzerine âkıd 
devletlerin adedi ona yükselmiştir. 

Avrupa İkâmet Sözleşmesinin 24 ncü mad-
cle-îi gereğVıce teşkil edilen «Daimî Komite» 
nin 12 Ekim 1969 tarihinde Strasburg'da yap
tığı son toplantıya katılan Müşahit - Temsilci
miz, Sözleşmenin onaylanması konusunun etüt 
e-iMiğini ve bahara bakanlıklararası bir ko-
rık'yonda tetkik olunacağını beyan etmişıtir. 

Filhakika mesele Bakanlığımızın ilgili dai
releri tarafından tetkik olunmuş ve varılan ne
ticelere göre, Avrupa ikâmet Sözleşmesinin mil
lî mevzuatımızda bâzı değişiklikleri gerektire
cek nitelikte olduğu; yabancıların ikâmetleri 
ve buna bağlı hakları düzenliyen kanunlarımı
zın İçişler i, Adalet, Çalışma, Ticaret, Sanayi ve 
Maliye Bakanlığı gibi muhtelif bakanlıkların 
Çalığına sahalarına girdiği; bu sebeple, söz
leşme hükümleri ile millî kanunlarımız arasın
daki çelişmelerin tesbiti ve hangi noktalarda 
dsğişMik yapılabileceği 'hususunda adı geçen 
bakanlıkların görüşlerinin öğrenilmesinin, me
selenin bilâhara bakanlıklararası bir komis
yonda tezekkür edilmesin» uygun olacağı an
laşılmıştır, 

Yakında kurulacak bakanlıklararası Ko
misyonunda tesbit olunacak esaslara göre ha
zırlanacak tasan Yüksek Meclise sevk olu
nacaktır. 

17. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 
Ulus!arası Denizcilik Istişari Teşkilâtına Tür
kiye'nin de katılması için yapılan işlemlerin ne 
safhada olduğuna dair sorusu ve Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yazılı cevabı. 
(7/241) 

Yüce Başkanlığa 

İlişikteki soruların Dışişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına yük
sek delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Bize Milletvekili 
Erol Yılmaz Akçal 

1. — Uluslararası Denizcilik İstişari Teşki
lâtı tarafından kabul edilen, «Yağ kirlenmesi 
sonucu zayiat olması hallerinde açık denizlerde 
müdahale hakkında Uluslararası Konvansiyon» 
ile «Yağ kirlenmesi zararlarından doğan huku
kî sorumluluk hakkında Uluslararası Konvansi
yon» a Türkiye'nin katılması muameleleri han
gi safhadadır? 

.2 — «Denizlerin yağ ile kirletilm-ı^inin ön-
lenmefii hakkında 1954 Uluslararası Konvansi
yonu» nda 1969 yılında yapılan değişiklikler 
Türkiye tarafından kabul edilmiş midir? 

Bize Milletvekili 
Erol Yılmaz Akçal 

T. 0. 9 . 7 . 1970 
Dışişleri Bakanlığı 

731.014 - BMKY/3 - 74 
Dairesi Gn. Md. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18 Haziran 1970 tarihli ve 7/241 -

1953/12355 sayılı yazıları. 
Bize Milletvekili Sayın Erol Yılmaz Akçal 

tarafından verilen yazılı soru önergesine cevap 
teşkil eden not ilişikte takdim kılınmıştır. 

İşibu cevabi muhtıranın Sayın Erol Yılmaz 
Akçal'a ulaştırılmasının temini yüksek müsa
adelerine arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Bize Milletvekili Sayın Erol Yılmaz Akçal 
tarafından verilen «ıkazalarm sebebolacağı yağ 
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kirlenmesi halinde açık denizlerde müdahale 
hakkında beynelmilel konvansiyon» ve «Yağ 
kirlenmesi zararlarından doğan hukukî sorum
luluk hakkında Uluslararası konvansiyon» 
hakkındaki yazılı soru önergesine cevaptır. 

Hükümetlerarası Denizcilik İstişare Teşkilâ
tı (ÎMCO) 1969 Ekim ayında Londra Büyük
elçiliğimize müracaatla 10 - 28 Kasım 1969 ta
rihleri arasında Brüksel'de «Denizlerin kirletil
mesinden doğan zararlar hakkındaki Milletler
arası Hukuk Konferansı» akdedileceğini bildir
miş ve Hükümetimizi anılan konferansa davet 
eylemişti. Konu zamanında ilgisi dolayısiyle 
Ulaştırma Bakanlığına iletilerek konferansa bir 
yetkili göndermeleri istenmiştir. Adıgeçen ba
kanlık, bahse konu konferansın daimî üyesi ol
madığımız mülâhazasiyle ve malî ve idari hu
susları göz önünde tutarak yetkili delege gön-
deremiyeceğini bildirmiş, Brüksel Büyükelçili
ğinden bir memurun müşahidolarak toplantıya 
katılmasını ve konferansta alınacak kararların 
incelenmek üzere kendilerine iletilmesini iste
miştir. Konferansa Brüksel Büyükelçiliğimiz
den bir memur müşahidolarak katılmıştır. 

Konferans sonunda, alt komiteler tarafın
dan hazırlanan «Kazaların sebebolacağı yağ 
kirlenmesi halinde açık denizlerde müdahale 
hakkında beynelmilel konvansiyon» ve «Yağ 
kirlenmesi zararlarından doğan hukukî sorum
luluk hakkında Uluslararası Konvansiyon» 
isimli iki sözleşme tasarısı kabul edilmiş ve her 
iki sözleşme tasarısı 3 Ocak 1970 tarihinde tet
kiki zımnında Ulaştırma Bakanlığına intikal 
efttirilmiştir. 

Bahse konu sözleşmeleri şimdiye kadar; 
Belçika 
Kamerun 
Çin (Milliyetçi) 
Federal Almanya 
Fransa 
Gana 
Guatemala 
İzlanda 
Endonezya 
İtalya 
Fildişi Sahili 
Malgaş 
Monako 
Polonya 

Portekiz 
İsviçre 
İngiltere 
A, B, D. 
Yugoslavya 
Olmak üzere 19 devlet imza etmiştir. Söz

leşmeler 30 Aralık 1970 tarihine kadar IMCO 
Genel Merkezinde imzaya açık kalacak, bu ta
rihten sonra sözleşmelere iltihak yolu ile katıl
mak mümkün olacaktır. İşbu sözleşmeler, beş 
tanesi birer milyon tonu aşan tanker filosuna 
sahip sekiz devletin sözleşmeleri rezervasyon 
koymadan imzalayıp tasdik belcelerini IMCO 
Genel Sekreterine tevdi etmesinden ondokuz 
gün sonra yürürlüğe girecektir. Sözleşmelere bi-
lâhara iltihak edecek devletler için yürürlük, 
tasdik belcelerinin tevdiinden ondokuz £Ün son
ra bağlıyacaktır. 

Sözleşmeleri imzalıyan devletlerden hiçbiri 
halen tasdik belgesini IMCO Genel Sekreterli
ğine tevdi etmiş değildir. 

18. •— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akcal'm, 
18 Ekim 1968 de imzalanan Avrupa Sosyal Sar
imin onaylanması muamelelerinin hangi safhada 
olduğuna dair sorusu ve Çalışma Bahanı S ey fi öz-
türk'ün yazılı cevabı (7/242) 

Yüce Başkanlığa 
İlişikteki sorumun Çalışma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına yüksek 
delâletlerinizi saygılarımla rica ederim 

11 . 6 . 1970 
Rize Milletvekili 

Erol Yılmaz Akçal 
18 Ekim 1968 tarihinde imzaladığımız Avru

pa Sosyal Şartının onaylanması muameleleri 
hangi safhadadır? 

Rize Milletvekili 
Erol Yılmaz Akçal 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 15 . 7 .1970 

özel 
Sayı: 2112 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadesiyle alman 18 . 6 . 1970 tarih ve 
7/242 -1954/12356 sayılı yazıları. 

Rize Milletvekili Sayın Erol Yılmaz Akçal'-
m, Avrupa Sosyal Şartının onaylanma işlemi-
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nin hangi safhada bulunduğuna dair yazılı so
ru önergesiyle ilgili olarak istenilen bilgi ve 
Bakanlığımız mütalâası ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Seyfi öztürk 

Çalışma Bakanı 
Araştırma Kurulu Başkanlığı 

Sayın Rize Milletvekili İErol Yılmaz Akçal'm 
Avrupa Sosyal şartının onaylama işleminin ne 
safhada bulunduğuna dair yazılı soru öner

gesiyle istenilen bilgi. 
1961 de imzalanıp. 1965 te yürürlüğe girmiş 

oian Avrupa Sosyal şartı, İngiltere, italya, 
Federal Almanya jCumhuriyeti, İsveç, Norveç, 
Danimarka, irlanda, Kıbrıs, Avusturya tarafın
dan onaylanmıştır. 

Türkiye, isviçre, Belçika, Fransa, Holânda, 
Lükşenburg, izlanda, Malta ve Yunanistan 
Şartı, onaylamamışlardır. 

Sosyal,'Şartın onaylanması için gerekli 
asgari şartlar 20 nci maddede aşağıdaki şe
kilde belirtilmiştir. 

1. 1 nci kısımda yer alan temel hedeflerin 
benimsemmesi ve gerçekleştirilmesi. Bu pren
sipler esasen yasalarımızda da yer almıştır. 

2. II nci kısımda yer alan 1, 5, 6, 12, 13, 
16 ve 19 ncu maddelerden beşinin mecburi ola
rak ve buna ilâveten aynı kısımdaki üıtiyari 
maddelerden en az beşinin daha (cşman 10 mad
denin veya numaralı praraigraflardan 45 inin) 
onaylanması. 

A) Mecburi maddelerden : 
Madde 1. — Çalışma Ihakkiyle, 
Madde 5. — Sendika hakkiyle, 
Madde 6. — Kollektif müzakere hakkiyle, 
Madde 12. — Sosyal Güvenlik hakkiyle, 
Madde 13. —iSosyal ve tıbbi yardım hak

kiyle, 
Madde 16. — Ailenin sosyal, hukukî ve eko

nomik himaye hakkiyle, 
îMadde 19. — Göçmen işçilerin ve aileleri

nin himaye ve yardım Ihakkiyle, 
İlgilidir. 
Bu yedi maddeden en fazla 1 nci, 5 nci, 

6 nci, 12 nci ve 13 ncü maddeler, yürürlükteki 
mevzuatla 'mutabakat arz etmektedir. 

Nitekim 5 ve 6 nci maddelerin onaylanabile
ceği düşünülmektedir. 

1 nci madde genel bakımdan mevzuatımıza 
uygun düşmekte ise de, 4 ncü fıkrada öngörü

len mesleke yöneltme ve meslekî readaptasyon 
faaliyetleri henüz bu fıkrayı karşıyıyabilecek 
d erecede 'şümullü değildir. 

12 nci maddenin onaylanabilmesi, işbu mad
dede bahsi 'geçen «sosyal güvenliğin asgari nor
muna» dair 102 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasiyle imkân dâhiline 
girebileceği düşünülmektedir. Bu sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı halen Millet Meclisinin gündemindedir. 

13 ncü maddenin onaylanabilmesi ise, mad
dede zikredilen «Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yar
dım 'Sözleşmesi» nin onaylanmasına bağlıdır. 
Bu sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının Parlâmentoya 
kısa bir zamanda sevkedileceği Dışişleri Bakan
lığından öğrenilmiştir. 

B) Şartın onaylanabilmesi için ikinci bir 
Şartta, II nci kısımda yer alan ihtiyari mad
delerden ayrıca asgari beşinin kabul edilmesi
dir. 

ıG-enel olarak aşağıda gösterilen beş madde 
yürürlükteki mevzuata en çok intibak edenler
dir : 

Madde 3. — Emniyetli ve sıhhi çalışma şart
ları hakkı, 

Madde 10. — Meslekî bakımdan yetişme 
hakkı, 

Madde 11. — Sağlığın korunması hakkı, 
Madde 14. — Sosyal hizmetlerden faydalan

ma Ihakkı, 
Madde 15. — Bedenen ve zihnen sakat şa

hısların meslekî, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon 
hakkı. 

Bu maddelerden 11, 14 ve 15 nci madde
lerin onaylanması mümkün görülmektedir. 

3 ncü madde için özel ve genel tedbirler 
mevcutsa da Tarım İş Kanunu tasarısının ka
nunlaşmasını beklemek yerinde olur. 

10 ncu maddede uygun görülenlerden sa
yılmaktadır. Ancak işçi ve çırakların işyerle
rinde ve işyerleri dışında eğitimleri hakkında 
kanun tasarısının tahakkuk safhasına girmesini 
beklemekte zaruret vardır. 

Mâruz sebepler muvacehesinde, (Sosyal Şar
tın bugün için onaylanması mümkün görülme
mektedir. Yukarda sözü geçen kanun tasarıla
rının gerçekleşmesi, özellikle tarımda çalışan
ların iş şartlarının düzenlenmesi ve sosyal gü-
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Yenliklerinin sağlanması şartın onaylanması ba
klanından mevcut müşkülleri geniş ölçüde hal
ledecektir. Söz konusu şartların tahakkukunu 
mütaakıp ve ilgili Bakanlıkların mütalâası 
alınmak suretiyle şartın onaylanma işlemine 
tevessül edilebilecektir. 

(Bilindiği üzere, Avrupa Sosyal şartı bütün 
çalışanları, bâzı 'maddeleri ise bütün şahısları 
hedef tutan Avrupa seviyesinde şümullü biri 
belgedir. 

Bu bakımdan Bakanlığımız mevzuattaki ge
lişmeleri yakından izliyerek şartı 'onaylama im
kânlarının hâsıl olacağı zamanı tesfoite çalış
maktadır. 

19. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğanhn, 
yabancı parlâmentoların yaptıkları davetler dı
şında, milletvekillerinin hangi sebeplerle yurt di 
sına gittiklerine dair sorusu ve Millet Meclisi 
Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin yazılı cevabı 
(7/245) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millet Meclisi Başkanlı

ğınca yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaa
delerini saygıyla arz ederim. 

13 . 6 . 1970 
Nuri Eroğan 

îstanbul Milletvekili 
1. özel seyahatler, yabancı parlâmentoların 

davetleri üzerine yapılan ziyaretler ve parlâ-
mentolararası dostluk gruplarının davetleri mü
nasebetiyle yapılan ziyaretler dışında milletve
killeri hangi sebep ve maksatlarla yurt dışına 
gitmektedir? 

2. Bunların masrafları hangi hallerde, han
gi yollarla Hazinece karşılanmaktadır 

3. 1965 (dâhil) - 1909 (dâhil) yıllarında bu 
suretle yurt dışına çıkanlar kimlerdir, kendile
rine her sefer için ödenmiş melblâğ nedir? 

4. Vazifeli »olarak gidenlerde ne gibi nite
likler aranmakta ve bu husus nasıl tesbit edil
mektedir? 

5. Vazife ile gidenler, avdetlerinde bu gidi
şin neticesini bir rapor, broşür, gündem dışı ko
nuşma v. s. ile bir makama verirler mi, şimdiye 
kadar hangileri, nasıl bir rapor, hangi makama 
takdim etmiştir? 

Sayın Nuri Eroğan 
îstanbul Milletvekili 

îlgi : 13 . 6 . 1970 tarihli yazılı sorunuz. 
Yurt dışına giden milletvekilleri hakkındaki 

yazılı sorunuz cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

1. Özel seyahatler, yabancı parlâmentoların 
davetleri üzerine yapılan ziyaretler ve parlâ-
mentolararası dostluk gruplarının davetleri mü
nasebetiyle yapılan ziyaretler dışında, milletve
killeri aşağıda yazılı hallerde, Türkiye Büyük 
Mifllet Meclisini temsilen, 

a) 652 sayılı Kanunla, onaylanan Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Karma Parlâmento Ko
misyonuna ve 5456 sayılı Kanunla onaylanan 
Avrupa Konseyi îstişari Meclisi ile bunların da
imî mahiyet arz eden komisyonlarına, 

- Ib) Parlâmentolar arası Birliği Konsey, Kon
ferans ve Daimî Köımisyonları ile NATO Mem
leketleri (Kuzey Atlantik Assamblesi) Parlö-
manterleri Birliği Assamlbie ve daimî komisyon
larına, 

İştirak için yurt dışına gitmektedirler. 

2. Bunların yollukları yukarıki hallerde 
bütçemizin 12.000 nci (bölümündeki ödenekten 
harcırah kanunu hükmüne göre ödenmektedir. 

3. 1965 - 1969 yıllarında, bu suretle yurt dı
şına çıkanların isimleriyle, kendilerine her sefer 
için ödenen paralar ilişik cetvellerde gösteril
miştir. 

4. Vazifeli oüarak gönderilenlerde, Yasama 
Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Düzenlen
me hakkındaki 378 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desindeki nitelikler aranmakta ve hususun tes-
fbiti için birlik gruplarına Meclis Başjkanlığın-
ca tezkere yazılmakta ve bu nitelikleri haiz bu
lundukları kendi beyanlarına müsteniden birlik 
grupları başkanlıklarınca Meclis Başkanlığına 
gönderdikleri tezkereleri ile bildirilmektedir. 

5. Vazife ile gidenlerin bir kısmı seyahatle-
riyle ilgili olarak, yaptıkları temaslardan, dö
nüşlerinde Meclislerin genel kurullarına gün
dem dışı söz almak suretiyle bilgi vermektedir
ler. 

Not : Bu tezkereye ilişik cetveller kesafeti se
bebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığın-
dan, aslı dosyasına konulmuş olup bir sureti de 
soru sahibine verilmiştir. 
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20. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
Kocaeli ili merkezinde bir vilâyet konağı yapıl
masına dair sorusu ve Maliye Bakanı Mesut 
Erez'in yazılı cevabı (7/247) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun Maliye Bakanı tarafın
dan yazılı olarak tarafıma cevaplandırılması 
hususunda delâlet buyurulmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz 

Yurdumuzun en büyük sanayi merkezi hali
ne gelmiş olan Kocaeli ilinin bugüne kadar bir 
vilâyet binasına sahibolmaması iş sahibi vatan
daşlarımızın öteden Iberi en haklı şikâyetlerin
den birini teşkil etmektedir. 

Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü 
durumundaki ilin nüfusu özellikle son yıllarda 
görülmemiş süratle artmaktadır. Halen bütçe
nin % 14 ü Kocaeli ilinden toplanan vergiler
den karşılanmasına mukabil Kocaeli ili Devlet 
yatırımlarından lâyıkiyle nasibini alamamakta 
bu hal kanısında halk, son derece büyük ihti
yaç halini alan Vilâyet Binasının olsun biran ön
ce yaptırılmasını beklemektedir. 

Halen Vilâyete bağlı daireler Kocaeli ilinin 
merkezi, izmit'de 17 ayrı yerde bulunmakta, 
şehre gelip işi düşen yabancılar çoğu zaman 
valilik makamını dahi bulmakta güçlük çek
mektedirler. 

Halkının tamamına yakın kısmını çalışan 
kişilerin teşkil ettiği Kocaeli ilinde vilâyete işi 
düşen vatandaşlarımızın kapı kapı dolaşmakta, 
bunun verdiği yorgunluktan başka büyük ölçü
de zaman kaybetmektedirler. Keza, köylü va
tandaşlarımız da bu halin haklı şikâyetçisidir-
ler. 

Bildiğimize göre Millî Emlâk Genel Müdür
lüğü ile İzmit Belediyesi arasında Vilâyet ko
nağı için lüzumlu yer temini hususundaki te
maslar müspet ceryan etmiş ve olumlu sonuç
lanmıştır. 

Bu durum karşısında Kocaeli ilinin merke
zinde bir vilâyet konağı yapılması ve vilâyete 
bağlı bütün dairelerin bir yerde toplanması ar
tık zaruret halini almıştır. 

Sözü geçen binanın ne zaman yapılacağı Ba
kanlığınızca tesbit edilmiş midir? Bu konudaki 

çalışmaların son durumu nedir ve yapılacaksa 
ihalenin tarihi ile binanın hizmete konabileceği 
tarihler ne olacaktır? 

Tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesini arz 
ederim. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 7 . 7 . 1970 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Şube : III Ks. I Md. 
Sayı : 3132-974/15230 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 6 . 1970 tarih Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müd. 1976/12691 7/247 sayılı yazıları. 

Kocaeli ili merkezinde bir hükümet konağı 
yapılmasına dair Kocaeli Milletvekili S. Vehbi 
Engiz tarafından yazılı cevaplandırılması isteği 
ile verilen örneğe cevabından iki nüshası ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla arz 
ederim. 

IMaliye Bakabil 
Mesut Erez 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 7 . 7 . 1970 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Şube : III Ks. 1 Md. 
Sayı : 3132-974/15252 

SayınVehbi Engiz 
Kocaeli Milletvekili 

Kocaeli ili merkezinde yeni Hükümet konağı 
yapılacağı tarihin tesbit edilmiş olup olmadığı, 
konu üzerindeki çalışmaların son durumu, iha
lenin tarihi ile hizmete gireceği tarihler hakkın
da bilgi verilmesine dair Millet Meclisi Başkan
lığına verdiğiniz 16 , 6 . 1970 tarihli soru öner
geniz incelendi. 

Kocaeli Merkez Hükümet Konağı Kalkınma 
Plânının bir ve ikinci Beş Yıllık dönemlerinde 
inşası öngörülen 13 il meyanma alınmış 6 12754 
sayılı Kararnamedeki esaslara uygun olarak ha
zırlanan ve DPT Müsteşarlığına tevdi edilen 
1971 - 1975 uzun vadeli yatırım programımızla 
1973 döneminde projesinin elde edilmesi, 1974 
yılmdada inşası teklif edilmiş bulunmaktadır. 
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Şehir imar plânında Hükümet Konağının 

mebni bulunduğu saha aynı maksada tahsis edil
miş bulunmakta ise de; bu saha yetersiz olup 
esasen yeri de uygun bulunmadığından mülki
yeti Hazineye, mahallî belediyeye ve özel ida
reye ait, gayrimenkullerin karşılıklı mübadelesi 
yoliyle Hükümet Konağına en uygun bir sahanın 
tesbiti çalışmaları yapılmaktadır. 

Mutabakat hâsıl olduğu takdirde imar plâ
nında değişiklik yapılmak suretiyle arsa soru
nu da halledilmiş olacak, projesinin elde edil
mesini mütaakıp program yılında inşaatına baş
latılabilecektir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Maliye Bakanı 

Mesut Erez 

21. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'da bâzı C. H. P. M muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sorusu ve İçişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/252) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Başbakan tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassut 
buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

22 . 11 . 1969 
Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : 
Aydın'da bir kısım A. P. li partizan liderler, 

halka eşit muamele yapması gereken Devlet me
murların?. da hazan maksatlarına âlet etmek su
retiyle, C. H. P. li vatandaşlara, özellikle 0 H. P. 
li. bilinen muhtarlara ve muhalefete oy veren 
köylere çeşitli baskılar yapmaktadırlar. 

Demokratik hukuk Devleti anlayışiyle bağ*-
daşmas .̂ imkânsız, kanunlara tamamen aykırı 
olan bu uygulamalardan bâzılarını, partizanlık 
konularında örnek gösterilmesini istiyen Sayın 
Başbakana devamlı olarak sunacağım. İşte bun
lardan bir örnek : 

1. Koçarlı'nın Dedeköyün C. H. P. li muh
tarı Ali Değirmenci, kendilerini kanun üstü 
sayan derebey zihniyetli birkaç partizanın tah
rikiyle seçimler öncesinde kaymakamlığın 
22 . 7.1969 tarih ve 35/1 sayılı yazısiyle işbaşın
dan uzaklaştırılmıştır. Kanunlara göre, bir ay 
içinde, yani 23 . 8 . 1969 tarihinde tamamlanması 

gereken tahkikatın vilâyetçe bir, ay daha uzatıl
masına sebep nedir? 

2. Tevsii tahkikat için yerilen süre de 
23 . 9 . 1969 tarihinde bittiği halde, neden so
nuca varılmamış, Ali Değirmenci'ye muhtarlığı 
iade edilmemiştir. Bunun açık maksadı, seçim 
öncesinde köye baskı yapmak değil midir? 

3. Seçimlerin hitamından sonra, vilâyetten 
Koçarlı Kaymakamlığına, mühürlerin muhtara 
iadesi için yazılan 17 . 10 . 1969 tarih ve 2535 
sayılı yazının gereğinin yerine getirilmemesi ne
deni nedir? 

4. Seçimlerde bu köyde O. H. P. nin kazan
ması üzerine, yukarıda zikredilen yazının gereği 
yapılmadan, 10 Kasım 1969 tarih ve 655/64/568 
sayılı yazı ile hakkında, yeni. bir tahkikat oldu
ğunun ve işten el çektirildiğinin muhtara bildi
rilmesi, partizanlıktan başka hangi nedenle izah 
ediliyor? 

5. 1969 yılı içinde özel idareden Aydın ili 
köylerine kaç para yardım yapılmıştır? Bu yar
dımların seçim.incesinde yapılması sebebi ne
dir? Yardım almıyan köyler hangileridir? Yar
dım almıyan köylerin, muhtarlarının C, H. P. li 
olması bir tesadüf müdür? Yoksa bunda özel 
bir maksat yok mudur. 

T. 0. 
İçişleri Bakanlığı 16 . 7 . 1970 

M.İ.Gn.Md. 
3. D. Şb. Md. : 

031-(969) 502-5/18897 
Konu : Aydın Milletvekili „M. Ke
mal YıJmaz'm yazılı soru onerigesi 

. Hık. 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel ıSekreterlik - Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli 26 . 6 . 1970 -gün ye 232/1205 sa
yılı yazıları : 

Aydın Milletvekili1 Sayın; M. Kemal Yıl-
maz'm, Sayın Başbakana müteveccih olup ta
rafımdan cevaplandırılması tensifbolunan ve 
ilgi yazınızla yazılı soruya çevrildiği anlaşı
lan,- Aydın'da bâzı & H. P. la muhtarlara baskı 
yapıldığına dair önergesi incelendi. 

1. Aydın ilinin ^ Koçarlı .ilçesine bağlı 
Dedeköy • muhtarı - Ali Değirmenci bu köy 
(ilkokul müdürünü dövdüğünden ve hakarette 
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bulunduğundan mağdur ilkokul müdürünün I 
27 . 6 . 1969 günlü dilekçe ile vâki şikâyeti 
üzerine hakkında Memurin Muhakeınâtı hak
kında Kanun hükümlerince tahkikat açılmış 
ve 22 . 7 . 1969 ıgün ve 35/1 sayılı yazı ile anı
lan Kanunun 12 nci maddesi gereğince sanık 
muhtara muvakkaten işten el çektirilmiştir. 
İfadelerinin alınmasına lüzum görülen bâzı 
şahitlerin köyde bulunmamalarından tahki
kat bir süre uzamıştır. Esasen tahkikatın bir 
ay içinde ikmal edilmesi hakkında kanuni bir 
mecburiyet söz konusu değildir. 

2. Tahkikat 12 . 10 . 1969 tarihinde ik
mal edilmiş ve Ali Değirmenci'nin muhtarlık 
görevine başlatılması 17 . 10 . 1969 tarihinde 
kaymakamlığa bildirilmiştir. Tahkikatın ge
cikmesinde siyasi maksat ve düşünceler âmil 
ve müessir olmamıştır. 

3. Muhtarın görevine başlatılması hakkın
daki tebligat? üsferine muhtar ile muhtar vekili 
arasında devir teslime tevessül edilmiş iken 
devralaöak muhtarın köy hesaplannda bir 
miktar para açığı bulunduğunu iddia etmesi 
üzerine muhtar vekili devir teslimin bir ilgili | 
huzurunda yapılmasını istemiş; bu işlemin özel i 
idare memuru delaletiyle yapılmasına başlan
mış iken bu kere muhtar hakkında birçok suç 
isnadı iile 8 . 7 . 1969 tarihinde yapılmış ih
bar ve şikâyet üzerine girişilmiş ikinci bir tah
kikatın seyri sırasında muhakkak, tahkikatın J 
selâmeti bakımından muhtarın işten el çekti
rilmesini talebetmiştir. Bu talep uygun gö- | 
rüldüğünden muhtarın işe iadesi mümkün ol- [ 
mamıştır. 

4. 2 nci maddede? ifade edildiği gibi 
17 . 10 . 196Ö tarihli, yani seçimleri mütaa-
kıp, bir yazı ile muhtarın görevine iadesi is- t 
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tenmiş olduğuna göre seçimlerde bu köyde 
O. H. P. nin kazanması üzerine muhtarın işe 
başlatılmamış olması bahis konusu değildir. 

İkinci tahkikat devam etmekte iken mu
hakkik, muhtar Ali Değirmenci ve oğlu tara
fından görev sırasında dövülmüş olduğundan 
mağdur tarafından dâva açılmıştır. Muhtar 
hakkında yapılmakta olan tahkikata ait dosya 
bu vesileyle mahkemece Kaymakamlıktan 
istendiğinden 106 parçadan ibaret dosyası 
mahkemeye gönderilmiştir. Dosyanın iadesi 
üzerine tahkikat tamamlanmış ve muhtar 
20 . 1 . 1970 tarihinde görevine başlatılmıştır. 

(Yapılan işlem mevzuat çerçevesinde yapıl
mış 'olup bu tasarruflarda siyasi maksat aran
ması muhalidir. 

5. 1969 malî yılı içinde il özel idare 
bütçesinden köylere toplam 636 400 Tl. yar
dım edilmiştir. Bu yardımlar sadece seçim 
öncesinde değil muhtarların köylerine yardım 
yapılması hususundaki müracaatlarının se
çimden önce veya sonra vâki olmasına göre 
seçim öncesinde veya sonrasında yapılmıştır. 
Yapılacak işe köylünün de maddi ve fiilî 
katkısını sağhyan bütün köylere daimî encü
men kararı ile yardım yapılmış, bu katkıyı 
sağlamıyan veya esasen yardım için müra
caat etmiyen köylere yardım yapılmamıştır. 

Yardımlarda yapılacak işin önemi ve kö
yün ihtiyaçlılık durumu göz önünde bulundu
rulmuş, siyasi mülâhazalar her hangi bir su
rette âmil olmamıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
İçişleri Bakanı 

Haldun Menteşeoğlu 
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5333 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısına 
verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü 
M. Salâihattin Kılıç 
Ali Cavili Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Usılu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHÎSAK-
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Haimıdi Hamamcı oğlu 
Ali İhsanı UlulbaJhşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Günıgör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

A \ T T 7 " A T"% A 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinasi özıdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 

tiye, s; yısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyel 

[Kabul c 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
jlisan Ataöv 
Ömer Eken 
Iîafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhanlgii 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
öiihat BiLgettıan 
M. Şükrü Çavdaroğhı 
Kemal Erldem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abildin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 

— 82 

ki er 

450 
265 
258 

7 
0 

183 
2 

ıderiler] 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyfkıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kunt ay 
Ertuğral Mat 
Kasını Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğhı 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemıal Demirer 
Abdnrrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Saımji Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmjet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
B eh zat E,gilli 
Abdjüllâtif Ensrioğlu 

!8 — 

Necmjettdn Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmıancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
ömpr Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilıgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 
Fetlhullah Tagkesenli-
oğlll 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
B. Sıtkı Karaeaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ooak 
Mehmet Lütfi Söyleme:'! 

GİRESUN 
Nizam ettin. Erkmen 
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Hidayet İpek 
Abdullah. İzm en 
İM. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKAKİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 

' Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
îlhami Sancar 
ATcgün SiliivriH 
İsmail Haikkı Tekinel 
Hasan Türkay 
Retpt Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lelbit YuTdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Butfh.anıettlin Asutay 
Şeref Baikşık 
Jfünir Daldal 

Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi O'sma 
Keımal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Möhmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıikçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
'Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar | 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orlıan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasını Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratli'oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 

I İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltam 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahailil 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal1 

Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet AHi Göklii 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Fevzi Fırat 
öahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

ANKARA 
Suna Tural 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytug 
İSTANBUL 

İbrahim Elmalı 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

MAKAS 
M. Nejat Çuhadar 

SlVAS 
Vahit Bozatlı 

[Oya ~katılmıyanlar] 
ADANA 

Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Emir H. Postacı 
Kemıal Satır 
Turgut T'opaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Raiksüt 
Osman Soğukpmar 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Kemali Ziya Ö'ztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 

Ahmeıt Dallı (t.) 
ibrahim öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 
Aid Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Sıaınıet Güîdoğan 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim, öinisli 
Selçuk Erverdd 
(riyasettin Karaca (1.) 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asboızoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin încioğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
I. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdcmir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar 
Sadettin Bilgiç 
Mehmet Ali Aybar 
Ferruh Bazbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
Haydar özdcmir 
N'aime İkbal Tok göz 
Turgut Topalıoğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şüikrü Akkan 
A. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan 
Goşjkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Ali Nalkd Üner 

KARS 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Enhakıan 
'Mustafa Kuibilay Imer 
ihsan Kalbadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Etem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
öızer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
Mesut Erez 
Mehmet Eraoy 
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M. Meclisi B : 136 30 . 7 . 1970 O : 1 

MALATYA 
Haıkkı Gökçe 
îsmet İnönü 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Alıbayrak 
Salih Zeki Köseoğlu (1.) 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nnri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

.. SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp (B.) 

SIÎRT 
Zeki Çeliker 

SÎNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğhı 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Ars&antürk 
Ahmet İhsan Birtinciloğlu 
(B.) 

Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 

TUNCELİ 
Hüseyin Ycnipınar (1.) 

URFA 
Necati Aksoy (1.) 
Necmettin Cevheri 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Deaıgdız 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 
(Î.Ü.) 

YOZGAT 
Ismaiil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Malatya 1 

Yekûn 2 





Millet Meclisi 
Gündemi 

1.3(5 NCU BİRLEŞİM 

30 . 7 . 1970 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
oiileme çarelerini tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 

2. _ Nevşehir Milletvekili Salâhuttin .HaJkkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

'•). — Sa misim Milletvokili Yaşar Akal'ın, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

5. —- Adana Milletvekili Kemaıl Satır'ııı, bu
güne kadar uygulanmakta, olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
Önergesi (8/2) 

(!. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erini ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu Danah-
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

7. — Siirit Milletvekili Mehmet Nobil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve ııalî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına da'ir önergesi 
(10/12) 

8. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye . yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getindiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

9. — İçed Milletvekili Celâl Kargalı'nın, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

11. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçlan tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

12. — Bunsa Milletvekili Sadrettin Oanga'-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 



18. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Haizine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyafmca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

14. — Siirt Milletvekili Mehmet Neibil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

15. — Adana Milletvekili Ali Rıza öüllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis, araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

18. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

2 — 
| 21. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, son 
] zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış-
ı larm önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 
! Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit 

etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi.-(10/23) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

25. — Sivas Milletvekili Ekrem Kanfgal'm, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan zıiraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

26. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Tür
kiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

27. — Tralbzıon Milletvekili Ahlrnet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmeık maksadiyle Ana 



yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

28. — Buma Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Naiıl Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa-
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

29. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

30. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanr,ı 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

31. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

.32. — İçel Milletvekili öelâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım-
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

33. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Haşhaş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

'34. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 

3 — 
I sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et

mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

35. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasmm tesbit edilmesi mak
sadiyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29). 

36. — Ordu Milletvekili Mem<duh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-

I ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

37. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

38. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak-
I ki Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 

bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 

I hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

X I . — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 
24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

I kanun tasarısı ve 16 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/350) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tari
hi : 27 . 7 . 1970) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımınım durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

] 2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan-

I larından sözlü sorusu (6/7) 



3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebi] Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

4. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'im, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

5. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakarımdan sözlü sorusu (6/13) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (fi/14) 

8. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Ncbil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

10. — Maras M ili etvekili ibrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi lşgüzar'ın, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettiıı Çanga'-
ıım, Bıiî'sa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

13. — Siirt Milletvekili Adil Yaşa'nın, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Sumak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

15. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra-
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j nıındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

16. — Trabzon Milletvekili Aii Kıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler BanJcasımın 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saFın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, içişleri, 
Dışişleri, Millî Savunnıa ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırlan dahilindeki Boz-

j kurt köprüsünün inşasına dpir Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27)' 

21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Mîllî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

22. — İzmir Milletvekili Talât Orhun'un, 
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunana Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

23. — izmir Milletvekili Talât Orhun'un, 
izmir'e bağlı Seferihisar - Doganbey karayolu-. 
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'ıuı, 
izmir süt fabrikasına daiı Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

25. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
tzm.Ve bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakyrçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

26. — izmir Milletvekili Burhanettin Asu-
t.ay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

27. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
I Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı-
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lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü I 
sorusu (6/35) , I 

28. — Manisa Milletvekili Veli Bakırh'mn, I 
Ege tütün piyasasının no zaman açılacağına ve I 
mahsullerin değerlendirilmesme dair Gümrük t 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) I 

29. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanianndan sözlü sorusu j 
(6/37) 

30. — Uşak Milletvekili Adil Turan'ın UşaJk-
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla- I 
rından sözlü sorusu (6/38) 

31. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
cğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji I 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

32. — tamir Milletvekili Kemal önder'in, I 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün | 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba- I 
kanından sözlü sorusu (6/40) I 

33. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret övet'-
iıı, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı- I 
ıılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair I 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

34. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya- I 
cğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitini [ 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

35. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil- I 
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) I 

36. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, I 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yvn 
ihtiyacına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

37. — Sinop Milletvekili Hilımi İşgüzar'ın, I 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair | 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) I 

38. — Sinop Miiletvekili Hilmi İşgüzar'ın, | 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet I 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) I 

39. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün., I 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İçleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) I 

40. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
mm, • Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun "aslo.ltlanauı.u. nın ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık BakaırnıJan 
sözlü sorusu (6/48) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Baka tınıdan 
sözlü sorusu (6/49) 

42. — İstanbul Milletvekili- Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

43. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ân, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» .konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

44. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

45. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğîu'nun, Sivas'ın bâz* köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy işleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

46. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

47. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorosu (6/55) 

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

49. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

50. — İçel Milletvekili Çetin Yılımaz'ın, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

51. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 
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52. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halik sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

53. — Ankara Milletvekili Osman Soğuıkpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

54. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

55. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mınıtakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

56. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

57. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri içdn yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

58. — Içıel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

59. —• Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

60. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

61. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
t.or'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

62. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

63. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. 1. Müessesesindeki işçilerin, işe alınış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) I 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

66. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

67. — Maraş Milletvekili İbrahim özftürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

69. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/77) 

70. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

71. —• Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

72. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

74. —. Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen' derslere dair Millî. Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

75. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagül'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/84) 

76. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 



77. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne' dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

78. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

79. — Erzurum Milletvekili Gıyasetltin Ka-
raca'nm, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

80. — Ordu Milletvekili Ferda GHileylin, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

81. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

82. —• Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

83. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

84. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

86. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

87. — Uşaik Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesint. dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

88. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 
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89. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

90. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

92. — Afyon Karahisar Milletvekili Haindi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

93. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

94. —. Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

95. — Niğde Milletvekili Mevlüıt Ocaıkcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

96. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

97. — Maraş Milletvekili İbrahim özüürfe'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

98. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

99. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 



100. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'in; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

103. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

104. — Uşak Milletvekili Adil Turan'ııı, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

305. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

106. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
îu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

107. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

108. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın-
fi an sözlü sorusu (6/117). 

109. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

110. —• Çorum' Milletvekili Cahit Angı'nın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde « Çorum'-
un Grökçaım köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

111. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resnı? kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

112. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 

Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

113. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

114. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

115. —• Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

116. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

117. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

118. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

119. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

120. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

121. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy îşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

122. — Erzuru/m Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorum (6/132) 

123. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka-

I 



rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

124. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hmıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
ruşu (6/134) 

125. — Trabzon Milletvekili Ali Bıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmem için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alma» tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

126. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konuimıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

127. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

128. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-
faltlanmasındaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından söalü sorusu (6/138) 

129. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

130. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
yurtdaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alınan ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

131. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözHi sorusu 
(6/141) 

132. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nuu, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

133. — Amasya Milletvekili Vehbi Mestmr'un 
1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar istihsali 
ile şeker istihsaline, pancar fiyatlarının artırıl
masına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 
(6/144) 

9 - -

I 134. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
I raca'nım Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
[ su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
i gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
i ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan-
I lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

I 135. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
I İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap-
I t ınlan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba-
I kanmdan eöılü sonum (6/146) 

I 136. — Artkara Milletvekili îbrahim Sıtkı Ha-
I ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgiH olarak alı-
I nan kararların tatbikine dair Dışişleri r e Ma-
[ liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 
I 137. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
I Yılmaz'm, Antalya ̂ da çıkan İleri Gazetesinde ya-
I ymlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da mtiapat 
I çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy Iş-
I teri Bakanından sözlfi sorusu (6/148) 
I 138. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
I în'hun, spor karşılaşmalarında aldığımla mağ-
I lûbîyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba-
I kanından sözlü sorusu (6/149) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 

I 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
I 23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nei 

maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nm, 5434 sayıl* T. C. Emekli Sandığı 

I Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçiei madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı ; 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 .1970) 

X 2. — 30 . 5 . 1970 tarih ve V286 sayılı 1970 
yılı Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/364; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1136) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 234; Cumhuriyet Senatosu S. Sa-

I yısı : 1464) (Dağıtma tarihi : 25 . 7 . 1970) 
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3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) (IS. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 .1970) 

4. —• 6064 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ile Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 ar
kadaşının, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 
arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sa
yılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve adı 
geçen kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Adalet, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
39 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/333, 
2/50, 2/79) (S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B , TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü

fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit 
etmek üzere bir Meolis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 

(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi .: 
20 . 5 . 1970) 

4. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan vo 
istanbul Milletvekili Ilhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5 /3 ; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhuri-
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

5. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

6. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 3970) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 5 . 1970) 

8. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo» 
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
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(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) (Dağıt- I 
ma tarihi : 26 . 5 . 1970) | 

9. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Mart, 
Nisan, Mayıs ayları hesaplarına ait Meclis He
saplarını inceleme Komisyonu raporu (5/8 A) (S. 
Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970) 

10. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Hazir 
ran, Temmuz, Ağustos ayları hesaplarına ait 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/9) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 .1970) 

11. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Eylül, 
Ekim, Kasım ayları hesaplarına ait Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/10) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970) 

12. — T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1969, 
Ocak, Şubat 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/7) (S. Sa
yısı : 205) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970) 

13. — T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Ni
san, Mayıs 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/8) (S. Sa
yısı : 206) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970) 

14. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm, I 
670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/190) 
(S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

X 15. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirle
rinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa- I 
retili cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 2/382; Cumhuriyet Senatosu 2/299) Millet 
Meclisi S. Sayısı : 233) (Oumihuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1463) (Dağıtma tarühi : 25 . 7 . 1970) 

V 
1KÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu. 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-

iıian'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi .• 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

3. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 3970) 

6. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve- Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşo'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'ııin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 .1970) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
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değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanıma bir madde \ 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili llharai Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon rapora 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Erzurum Milletvekili Oevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk I 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve I 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : I 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru- [ 
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kann- I 
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril- I 
meşine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı | 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller- I 
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına | 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân J 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110} 
(Dağıtma 'tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua- I 
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan- j 
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı I 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları I 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — Sosyal güvenliğin asgari normları I 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun I 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve | 

\ Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair ' 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma vç İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S.'Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

| 16. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Öz-
I güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku

ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumba ri-
I yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz-
| metlileri île görevlilerine birer maaş tutarında 
I ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve

kili Kemal Ataman'ın, Türkiye Büyük Millet 
I Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
I C. Senatosu ve M. Meclki personeline ikraaniye 
I verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 

Komisyonu raporu (2/327; 2/329), (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

17. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve lçi§-

I leri 'komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1070) 

I 18. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
I Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 

Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 

I 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22.4.1970) 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

20. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 
I Ticari işletme rehni kanun teklifi ve Ticaret ve 
I Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa-
I yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 



X 21. — Noterlik kanun tasarısı ve Çalışına, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

22. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

23. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazası-
nm Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu .Zekeriya Balâ'nın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (IS. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 

24. — Turgutlu'nun, Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin Sokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160> (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

25. •— Fazla fiyatla bilet satanların -cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

X 26. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'in, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon roporu. 
(2/15) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 
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I X 27. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkada
ş s ı n Kara Avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 .1970) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 .1970) 

29. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
26 .5 .1970) 

30. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç ?a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi: 26 .5 .1970) 

31. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
I vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 

dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) . 

X 32. — 13.5.1961 tarihimle 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları < 1/121) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 33. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket iğinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve TFekeİ, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S. Sayı
sı: 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 



34. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1970) 

35. — Umum'i Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna İM 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
25 Nolu Geçici Komisyon raporu (1/103) (S. Sa
yısı : 179) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1970) 

36. — 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 
316 ve 317 nei maddelerinin kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ile Yoagat Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, Zonguldak 
Milletvekili Ahmet Günm'in ve İstanbul Mil
letvekili Rıza Kuas'ın, aynı mahiyette kanun 
teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 23 nolu Geçici Ko
misyon raporu (1/193, 2/139, 2/240, 2/288) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi: 12 . 6 . 1970 

37. —• Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim ftztürk'ün, 
Maraş ilinin adının kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/102, 2/163) (S. Sayısı : 
192) (Dağıtma tarihi : 15 .6 .1970) 

X 38. — Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı ve 
11 arkadaşının, Türkiye mühendis ve mimar oda
ları (kurulmasına ve 6235 ve 7303 »ayılı kanun
ların yürürlükten kaldırılmasınla dair kanun 
teklifi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Tarım, 
Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu 5 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/141) (S. Sayısı : 168) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 

39. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ve Sanayi, Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve 
Sosyal Yardım komisyonlarından 2 şer üyeden 
kurulu 21 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/187) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1970) 

X 40. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er 
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üyeden kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (2/13) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 
27.6 .1970) 

X 41. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu 
kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üyeden ku
rulu 32 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/36) 
(S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1970) 

X 42. — Çiftçi mallarının korunması hakkın
da kanun tasarısı ve Adalelt, İçişleri, Millî Sa
vunma, Köy İşleri, Tarım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 34 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/277) (S. Sayısı : 207) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970) 

43. — Salgın ve bulaşıcı.hastalıklarla olağan
üstü sıavaş hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri, Adalet, Sağlıik ve iSosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üye
den kurulu 25 numaralı Geçlici Komisyon rapo
ra (1/99) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1970) 

44. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversite
si Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna ek 
6033, 7222 ve 333 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerde 'değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/246) (İS. dayısı : 215) (Dağıtma ta
rihi : 1 . 7 . 1970) 

45. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1970) 

46. — İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/208) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1970) 

X 47. — Nafaka alacaklarının yabancı mem
leketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılma
mızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/120) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1970) 
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X 48. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sa
yısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1970) 

49. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve H â n komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 
7 . 7 . 1970) 

50. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/145) (S. Sayısı: 
220) '(Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

51. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık akademileri) nin kuruluş, hazır
lık ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) I 
(S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

52. — Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artırılması hakkımda kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 221) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

53. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 50 nci maddesi ile 83 ncü maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri, Adalet, £ağ-
lık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen 2 şer üyeden kurulu 25 No. lıı 
Geçici Komisyon raporu (1/24) (S. Sayısı .: 
227) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 .1970) 

54. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 
28 . 7 . 1970) 




