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I.— G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi kabul olundu. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna 3 asıl ve 1 ye
dek üye seçimi ile Anayasa Mahkemesinde açık 
bulunan 1 üyeliğe seçimin birlikte yapılması ka
bul edildiği ve yapılan seçimler sonucunda Yük
sek Hâkimler Kurulu asıl üyeliklerinden birisi
ne Rahmi Ergil'in, seçilmiş bulunduğu, diğer se
çimlerde adayların hiçbirisinin gerekli çoğunlu
ğu, sağlıyamadığı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri ve 299 
arkadaşının 9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı 
T. G. Anayasasının 82 nci maddesinin değişti
rilmesi ile T.B.M. Meclisi 220 üyesinin 9.7.1961 
tarihli ve 334 sayılı T,C. Anayasasının 56 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifleri^ ikinci görüşülmeleri de tamamla
narak, kabul olundu. 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir tek
nik okul açılmasına dair 10 . 3 . 1954 tarihli 
ve 6374 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve İstan
bul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5246 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellere Mühendislik - Mimarlık 
Fakültesi başlığı altında yeni kadrolar eklenme
sine dair kanun tasarısı öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edildi. 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 28.2.1971 
gün ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununda 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi
nin maddeleri kabul olunarak tümü açık oya su
nuldu ise de, oyların ayrımının birleşim sonun
da açıklanan sonuçlarına göre çoğunluğun sağ
lanamadığı, oylamanın gelecek birleşimde tek
rarlanacağı bildirildi. 

Osman Salmankurt'a ve 
Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na vatani 

hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarıları öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul olundu. 

T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1970, 
Ocak, Şubat 1971 ayları hesabına ait Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

18 . 6 . 1971 »Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere birleşime saat 18,50 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Sabit Osman Avcı Manisa 

M. Orhan Daut 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Eksi 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğ-

lu'nun, Ankara Hastanesi Baştabipliğine tâyin 
edilen şahsa dair sözlü soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/183) 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 
Nazilli Sümerbank Basma Fabrikasına dair söz
lü soru önergesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/184) 

3. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu 
Ummadığına dair sözlü soru önergesi, Çalışma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/184) 

Yazılı sorular 
1. — Koceli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 

İzmit'in Hükümet binası ile ulaşım ihtiyacını 
giderecek yolların yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir (7/606) 

2. — Siirt Milletvekili Selâhattin Oran'm, 
Siirt'te bir Milletvekili evinin izinsiz arandırma 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/607) 

3. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'ım, 
Amasya ili Merkez, Göynücek ve Merzifon ilçe
lerine bağlı köy yollarının yapılmayış sebebine 
dair yapılı soru önergesi. Köy İşleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/608) 

438 
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4. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Merzifon'a bağlı Alıcık bucağına ortaokul yapı
lıp yapılmıyacağına dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/609) 

5. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Türk - îş Genel Sekreterinin Anayasa ile ilgili 
demecinin TRT bültenlerinde yayımlannıayış 
sebebine dair yazılı soru önergesi, Başbakanlı
ğa gönderilmiştir. (7/610) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Multu'nun, zirai ve veteriner ilâçlarına güm
rük muafiyeti tanınmasına dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/611) 

7. — Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 
Türkiye'de afyon ekiminin bâzı illerde tahdide-
dilmesine dair yazılı soru önergesi, Başbakanlı
ğa gönderilmiştir. (7/612) 

2. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

Teklif 
1. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 

1076 sayılı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî 
memurları Kanununun 29 ncu maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/533) 
(Millî Savunma ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 
2. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-

kan ile Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın, 

yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/573) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyonuna) 
CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN ÎŞ 

Teklif 
3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 

Ticaret İşletme rehni kanun teklifi (2/17) (Ada
let Komisyonuna) 

»>••« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açıtoıa saaJti : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Durakoğlu 

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Mustafa Orhan Dauft (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 116 ncı Birle şıimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır, sayın üyelerin dikkatlerini rica 
ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 

melere geçiyoruz. 
goruş-

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Tür
kân AkyoVun, Ankara Hastanesi Başhekiminin 
değiştirilmesi sebebiyle Konya Milletvekili Ba
ha Müderrisoğlu'nun vermiş olduğu ve basına 
da intikal eden sözlü sorusu dolayısiyle gündem 
dışı demeci (6/183) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Sayın Akyol görüşme talebinde bulunmuş
lardır, kendilerine söz veriyorum. Buyurunuz 
efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
TÜRKÂN AKYOL — Sa.yın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Birkaç gün önce bâzı gazetelerde, Konya 
Milletvekili Sayın Baha Müderrisoğlu'nun, An
kara Hastanesi Başhekiminin değiştirilmesi iş
lemiyle ilgili olarak, tarafımdan cevaplandırıl
ması talebiyle bir sözlü soru önergesi vermiş ol
duğuna dair haberler yayınlandı. 

Gündemin, daha önce verilmiş olan sözlü 
soru önergeleriyle bir hayli yüklü olduğu ve bu 
sözlü soruya da cevap verme sırasının aylarca 
beklemeyi icabettirebileceği göz önüne alınarak, 
basma da intikal etmek suretiyle zihinlerde istif
hamlar yaratmaya müsait bir konu üzerinde 
Yüce Heyetinizin biran önce objektif bir suret
te ve kişileri incitebilecek teferruata girmeden 
aydınlatılmasında fayda mülâhaza ettim, 

Önce şu hususu açıklamak isterim; bilindiği 
gibi her hangi bir hastane başhekimliği, müsta
kil bir kadro mevzuu olan hizmet olmayıp, Ba
kanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe konulmuş 
bulunan Hastaneler Yönetmeliği hükümlerine 

göre hastanede görevli mütehassıs hekimler ara
sında Bakanlıkça seçilen kişi tarafından yürü
tülen idari bir hizmettir. Ankara Hastanesinde 
11 yıla yakın bir zamandan beri hizmet gör
müş olan eski Baştabib arkadaşımız, sahasında 
çok değerli bir mütehassıs olduğu gibi yakın bir 
zamana kadar idareci olarak da hastaneye bü
yük hizmetleri geçmiş bir meslekdaşımızdır. 

Ancak, memleketimizin büyük ve eğitim sa
hasında çalışan hastanelerinden biri olan Anka
ra Hastanesi, geniş bir kadro ve çok hareketli 
iş hacmma sahiptir. Böyle bir yerde uzun müd
det başhekimlik gibi idari bir hizmet yapmış 
kimsenin gerek sıhhi gerekse idari olarak yıp
ranması tabiîdir. Nitekim, 4 - 5 yıl içinde hiz
metin yürütülmesinde görevli muhtelif perso
nelle başhekim arasında ihtilâflar meydana 
çıkmış ve mezkûr müessese, amiriyle memurla
rının devamlı mücadele sahası haline gelmiştir. 
Yukarıda arz ettiğim süre içinde başhekimle 
personel arasında had derecede anlaşmazlığa va
ran 8-9 konu^ seleflerim zamanında ya başheki
min veya görevli hekimlerin şikayeti sonucu 
tahkik edilmiş, bu tahkikatlar sonunda tanzim 
edilen fezlekelerden bir kısmı, Memurin Muha-
kematı hakkındaki Kanun hükümlerine göre, 
adlî kovuşturmaya geçilmesi için ilgili mer
cilerde tetkik safhasında iken 780 sayılı Af Ka
nununun yürürlüğe girmesi nedeniyle hâdise
lerin dosyaları işlemden kalkmıştır. 

Yapılan bu tahkikatların çoğunda başheki
min, hizmetin yürütülmesinde ve otoritenin sağ
lanmasında titizliğinin yanı sıra, davranışlarm-
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da sert oluşu ve bunun diğer meslek arkadaş
ları nezdinde tepki yarattığı hususu müşterek 
noktayı teşkil etmektedir. 

Ayrıca, bu süre zarfında müessesede huzuru 
ve başhekimin otoritesini sağlamak amaciyle 
bir hayli hekim, bakanlıkça başka hastanelere 
nakledilmişler, fakat işlemlerden bir kısmı Da-
nıştayca bozulmuştur. 

Göreve başladığım zaman Ankara Hastane
sinin tablosu yukarıda belirtilen şekilde olduğu 
gibi, pek kısa bir zaman önce patlak vermiş bir 
hâdise ile karşılaşmak da benim için maalesef 
kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Zira, göreve baş
lamamdan bir ay kadar önce Başhekimle Anka
ra Hastanesinin iki klinik şefi arasında çıkan 
ihtilâf, bunlardan biri ile karşılıklı darba ve 
adlî makamlara kadar intikal edecek bir safha
ya varmış ve tedbir mahiyetinde olmak üzere 
bâzı hekimlerin başka hastanelere nakil işlem
leri yapılmış, bunlardan Danıştaya müracaat 
edenler, yürütmenin durdurulması kararı alarak 
yeniden yerlerindeki göreve devam ettirilmişler
dir. Bu arada Başhekim hakkında yeni şikâyet 
ve ihbarların yapılması üzerine konunun tahki
ki ile, bu tahkikatlara daha önce katılmamış 
üç yeni müfettiş, tarafından görevlendirildiler. 

Müfettişlerin verdiği 28 . 4 . 1971 tarihli ra
porda; Başhekim, müstahdem, memur, hemşire 
ve doktor gözetmeksizin fiilî tecavüzü itiyat 
haline getirdiği ve bunun beş seneden beri de
vam ettiği belirtilerek, kendisi hakkında idari 
bir işlem gerektiği kanaati belirtilmiştir. Bu
nun üzerine, uzun süre ba-şhekimlik gibi ağır 
bir görevin kişinin şahsında meydana getirece
ği yıprandırma yanında bu görev esnasında 
enfaktüs gibi ağır bir rahatsızlık geçirmiş olan 
arkadaşımızın sıhhi durumu da göz önünde tu
tulmak suretiyle hem hizmetin, hem de ilgili 
arkadaşımızın sağlığının selâmeti bakımından 
bahis konusu tasarruf yapılarak başhekimlik gö
revi uhdesinden alınmış ve çalışmalarına servis 
şefliğinde devamı yoluna gidilmiştir. 

Bana tevcih edilen sualin birinci bölümünün 
izahını arz ettim. 

ikinci kısmına gelince; yeni seçilen başhe
kimin seçiliş nedeni; bilindiği gibi hastane hiz
meti bir âmme hizmetidir ve bu hizmetin gerek
tirdiği gibi yürütülmesinde müessesenin huzur 
ve ahengi şarttır. Bu nedenle, bu huzur ve ahen

gi en 'kısa zamanda yeniden tesis etmek çabası 
içinde en uygun kişiyi seçmek gayreti göste
rilmiştir. Nitekim yeni seçilen baştabip için grup 
grup tebrik ve teşekkür etmek üzere bana An
kara- Hastanesinden ziyaretime gelen meslek ar
kadaşlarımın bu ziyaretleri de seçimimizin ne 
kadar isabetli olduğunu teyidetmiş bulunmak
tadır. (C.H.P. sıralarından «Bravo sayın Bakan» 
sesleri). (A.P. sıralarından gürültüler) 

Sualin üçüncü kısmına gelince;. 
BAŞKAN — Çok rica ederim, sükûneti te

min edelim. Müdahale etmeyin lütfen. 
SAĞLIK-VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Basında çıkan 
haberlerin üçüncü bölümü; sayın Müderrisoğlu 
soruyorlar. Yeni seçilen baştabibin sayın Devlet 
Bakanımız (Başbakan Yardımcımız) Sadi Ko
çakla akrabalık derecesi nedir? 

Basında bu akrabalıkla ilgili haberleri oku
yunca bizzat sayın Başbakan Yardımcısından 
tahkik ettim. Kendileri, böyle bir akrabalığın 
söz konusu olmadığını bildirdiler, 

ıSayın Müderrisoğlu, Sayın Sadi Koçaş gibi 
Konya Milletvekilidir. Kendisinden bunu tah
kik edip öğrenmek için benden çok daha yakın 
imkânları viardı. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar. (A. P. sıralarından gürül
tüler.) 

Durumu tekrar ve tavzihen arz eder, saygı
lar sunarım. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, söz mü is
tiyorsunuz? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Evet. 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar mü

zakere usulüne tabi değildir. (A. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler.) 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ma
demki öyle idi, ona da söz vermiyecektiniz. (A. 
P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sükûneti temin etmediğiniz 
sürece söyliyecek hiçbir şeyim yoktur. (C. H. 
P. sıralarından «Brfavo» sesleri) 

Sayın Müdirrisoğlu, şahsınıza vâki bir sa
taşma yoktur; sorduğunuz suale cevap vardır, 
fazla üzerinde durmuyorum. Lütfen yerinize 
oturun. (C. H. P. sıralarından gürültüler.), (A. 
P. sıralarından devamlı gürültüler, sıra kapak
larına vurmalar) 
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2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 1267 
sayılı Kanunun tümünün iptal edildiğine dair 
tezkeresi. (3/574) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğı tezkerecini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1. 28 . 5 . 1970 günlü, 1267 sayılı «Gider 

Vergileri Kanununa ek kanun» un tümünün 
Anayasanın özelikle 61, 64 ve 5 nci maddeleri
ne aykırı olduğuna ve iptaline, 

2. İptal kararının, Anayasanın 152 ve 44 
ısayılı Kanunun 50 nci maddeleri gereğince 10 
Aralık 1971 günü yürürlüğe girmesine, 

15 . 6 . 1971 günümde 1970/55 - 1971/57 sa
yı ile karar verilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili 
Avni Giıvda 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Tür
kân AkyoVun, Ankara Hastanesi Başhekiminin 
değiştirilmesi sebebiyle Konya Milletvekili Baha 
Müderrisoğlu'nun vermiş olduğu ve basına da 
intikal edep, sözlü sorusu dolayısiyle gündem 
dışı demeci. (6/183) (Devam) 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
taşma vardır. Israr ediyorum, direniyorum. 

BAŞKAN — Gündemin Başkanlık sunuçla-
rmda Yüksek Hâkimler Kurulu ve Anayasa 
Mahkemesi... (A. P. sıralarından gürültüler) 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
©öz vermeniz lâzım. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Oya 
koymaya mecbursunuz, sataşma vardır, direni
yorum. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım çok istir
ham ediyorum; sükûneti temin edelim. Müsaa
de buyurun, birkaç kişinin birden konuştuğu 
yerde söylenenlerin hiçbirisi anlaşılamaz. (A. 
P. sıralarından gürültüler) Onun için nazara al
mama imkân yoktur. Çok istirham ediyorum. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ta
rafsızlığı ihlâl ettiniz, bitaraf değilsiniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Başkan, sa
ğır mısın? 

KEMAL RAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Dinle, dinle. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, dinlemesini siz

den daha iyi bildiğimi takdir edersiniz. Duyma
sını da bilirim, sağır olan hiçbir tarafım yok
tur. 

Çok istirham ediyorum; hep birlikte konu
şulduğu takdirde hiçbir konuşmayı nazara ala
mam ve bunu takdir edensiniz. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlarım; lütfen 
oturun ben bir açıklama yapayım. Tatmin olmadı
ğınız sürece, usul hakkında söz istiyen varsa 
ısöz veririm. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Usul bırakmadın 
Başkan... 

'BAŞKAN — Sayın Doğan lütfen oturun. 
(HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — 

(Kars Milletvekili Musa Doğan'a hatiben) Ne 
bağırıyorsun yani, ne var? Her vakit böyle ba
ğırır durursun. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Burası millî em
niyet değil, efendi ol. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, usulü bilmiyorsunuz diye sizin de 
usulü çiğnemeniz gerekmez. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Han-
ağası... Lütfen, lütfen sükûneti temin edelim. 

ISaym arkadaşlarım, bir dakikanızı iıhtirham 
ediyorum. 

ISaym Doğan, Sayın Doğan... Bir dakika 
efendim, sabır buyurun lütfen. Herkesin ko
nuştuğu yerde prensip itibariyle nazara almam. 
Beni mazur göreceğinizi de insaflarınıza sığı
narak 'arz edeyim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika durun efendim. 
Lütfen oturun. Size konuşmanız için söız hakkı 
verilmemiştir. 

Şimdi bir mâruzâtım var; gündem dışı ko
nuşmalar müzakere usulüne tabi değildir. Bu
nu gerek bu devre gelmiş olanlar, gerek bundan 
önceki dönemlerde gelmiş olan arkadaşlarımız 
tüzük hükümlerinin bunu âmir olduğunu gayet 
iyi bilirler. Ancak, gündem dışı konuşmaların 
cevaplandırma yolu ile işleme tabi tutulması, 
münhasıran gündem dışı konuşma yapan sayın 
üyeye Hükümet canibinden verilecek cevapla 
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iktifa edilir. Şimdiye kadar olan taübikat da 
Ibudur. Bunun dışında Hükümet üyelerinden 
Iher hanıgi birisi isterse sözlü soru görüşmesine 
ait bir konu olsun, önemi sebebiyle Yüce Mec
lise getirebilir ve bu konuda malûmat verebi
lir. Sözlü sorunun mahiyeti, gündemdeki yeri, 
Sırası geldiğinde tekrar bugün söylenmek is
tenilen şeyler o zaman söylenebilir. (A. P. sı
ralarından şiddetli gürültüler) 

Bir dakika efendim, bir dakika.. Bundan ay
rı olarak verilen malûmatın soru sahibinin şah
sına vaki toir sataşma veya.. (A. P. sıraların
dan «(Sataşma var» sesleri) 

[Müsaade buyurun efendim; anlaşmak için 
sükûnetle karşılıklı dinlemek zaruretini tak
dir edersiniz. Lütfen müsaade buyurun. 

Ancak, yapılan konuşma, soru sahibi veya 
Iher hangi bir sayın üyenin şahsına vâki bir 
dltiraa, bir isnadı ihtiva ediyorsa, o zaman her 
halükârda - tüzüğün hükmü bu olduğu için -
söz almak imlkânı vardır. 

Yapılan konuşmayı ben de dinledim. Fakat 
(gürültüden kimin ne söylediği anlaşılmadığı 
için de, nazara alamıyacağımı ifade ettim. Bun
dan böyle de aynı tatbikatı yapacağım. Her 
hangi bir itiraz, bir tek şahıs tarafından ifa
de edilmediği sürece, herkes konuştuğu sürece, 
ileri sürülen şikâyetler çok haklı dahi olsa, 
maalesef nazara alamam, hepsini birden anla
mama, dinlememe, değerlendirmeme ve gereği
ni yapmama imkân yoktur. 

Şimdi, Sayın Baha Müderrisoğlu sataşma 
olduğunu iddia ediyor. 

Efendim, Baha Müderrisoğlu hepinizden 
evvel ayağa kalktı. Fakat ne onun Söylediğini, 
ne de diğer sayın üyelerin söylediğini duyma
ma, anlamama imkân yoktu, öyle bir vasat ha
zırladınız. 

ıSayın Baha Müderrisoğlu, şimdi buyurun, 
söyleyin, ne diyorsunuz? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Efen
dim, birincisi, sataşma vardır. 

BAŞKAN — Hangi konuda vardır? 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Bu 

akrabalık meselesinde ve Abidin Ara hakkında 
yaptığı konuşmada bana sataşma vardı. 

BAŞKAN — Nedir, nedir, sataşma hangi 
konudadır? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Dire
niyorum beyefendi, kendisi de, Sadi Koçaş da 

Konya milletvekilidir, kendisinin bilmesi lâ
zımdır, bilmiyor şeklinde sataştı. 

BAŞKAN — Bu konuda, konuşmanın hafı
zamda kalan miktarını arz edeyim, söz aynen 
şöyledir.. 

IBAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
taşma vardır diye direniyorum. Rica ederim 
efendim, eğer direnme hakkını kabul etmiyor
sanız... 

BAŞKAN — Biraz acele ediyorsunuz. Ko
nuşmanın mahiyeti aynen şudur... 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Biz 
de dinledik konuşmayı. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. 
Dinlediniz, fakat konuşma ifade ettiğiniz gibi 
değil. Konuşma şu şekildedir; «Kendileri de 
Konya Milletvekilidir, araştırma imkânları da
ha ziyadedir» dediler. Bunun neresinde sataş
ma vardır? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Dire
niyorum Beyefendi. 

BAŞKAN — Şimdi Divanın kararını bildi
riyorum; sataşma yoktur. 

Sayın Müderrisoğlu direniyor. (O. H. P. sı
ralarından itirazlar, gürültüler) Müsaade bu
yurun efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, usul haKkında söz verin, meseleyi çöze
ceğim. 

BAŞKAN — Usul hakkında, hangi konuda 
efendim? 

NURİ EROGAN (istanbul) — Efendim, sa
taşma mıdır, yoksa sual - cevap mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NURİ EROGAN (istanbul) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Sataşma var mı, yok mu? Bu, ayrı biy konu. 

Sual - cevap prosedürü ayrı... Onun dışında Tü
züğün 153 ncü maddesi ki, Sayın Bakan bura
da konuşurken bu maddeye istinadettiğini, mad
de zikretmemek ve fakat konuşmasiyle, davra-
nışiyle de bu usulden hareket ettiğini ortaya 
koymuştur. 

153 ncü maddenin 3 ncü fıkrası diyor ki; 
Vekil, sorulan suale gününden evvel de cevap 
vermek hakkını haizdir. Sayın Bakan bu hak
kını kullandı. 

Şimdi, geliyoruz 155 nci maddeye... Mesul 
Vekilin cevabını mütaakıp yalnız suali soran 
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mebus mütalâa beyan etmek hakkını haizdir. 
(A. P. sıralarından «tamam» sesleri.) ümidede-
ria ki, Sayın Başkan bizim bu beyanımızı iyi ni
yetle kabul edecek, bu suretle, elektriklenmiş 
havanın yatışmasında bize yardımcı olacaktır. 
Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Buyurun 
Sayın Dengiz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Sayın Erogan meseleyi vaz'etmiş bulunuyor. 
Ancak burada daha mühim bir konu vardır. 
Eğer Sayın Başkamn tutumu bundan sonraki 
hâdiselerde de devam edecek olursa, sözlü soru 
müessesesi ortadan kalkabilir. Şu mânada kal
kabilir... (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Bunun hâ
dise ile alâkası yok. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen din
liydim. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Arkadaşı
mız bir sözlü veya yazılı soru vermiştir. Bu ya
zılı veya sözlü soru matbuata intikal etmiştir, 
diye Sayın Bakan burada umumi efkârı ve Mec
lisimizi biran evvel tenvir etmek maksadiyle 
söz almışlar ve konuşmuşlardır. Sayın Başkan 
bu sözü vermekte haklıdır. Çünkü Hükümet, her 
hangi bir zamanda, her hangi bir mevzuda söz 
istediği zaman söz alabilir ve tercihan konuşa
bilir. Bundan tabiî bir şey yoktur, buraya ka
dar doğrudur. 

Ancak, Sayın Bakanın bu konuşması, bir 
milletvekili arkadaşımızın verdiği sözlü veya 
yazılı soru önergesi ile alâkalı ise, o takdirde o 
arkadaşımızın konuşma hakkı kendiliğinden do
ğar, doğması icabeder. 

Nitekim, biraz önce Sayın Erogan'in burada 
ifade ettiği Tüzüğün 153 ve 155 nci maddeler 
birbirlerini tamamlayıcı mahiyettedir. Yalnız 
155 nci maddeyi mütalâa etmek suretiyle ancak 
sözlü soru sahibi konuştuktan sonra Sayın Ba
kan konuşur ve ondan sonra soru sahibi konu
şur şeklinde, sözlü soru sırası geldiği zaman bu 
155 nci madde işler derse Sayın Başkan - ki 
zannediyorum bu noktadan hareket etmektedir, 
onun için yanlış yola girilmiştir - o zaman bü
yük hata yapılmış olur. 

Şimdi, biraz önce en başta söylediğimi tek
rar ediyorum : 

Eğer şu anda Sayın Müderrisoğlu'na Sayın 
Başkan söz vermez ise, o takdirde bundan böyle 
saym Bakanlar, sıra dâhilinde olmadığı veya 
sırası gelmediği halde, sözlü sorulara - ki 100 -
120 kadar vardır. - sondan başlarlar ve gelir
ler burada o sözlü sorulara cevap verirler; sa
yın Başkanlardan müsaade almak suretiyle ve 
müsamahalarına güvenerek konuşurlar. Konuş
tuktan sonra da, «Sözlü soru sahibinin söz hak
kı yoktur.» demek suretiyle söz verilmemiş olur. 
Böylece sözlü soru müessesesi, Sayın Başkanımı
zın bugünkü yanlış tutumunun devam etmesi 
halinde, diğer Başkanlarımız tarafından da ör
nek alınması halinde, bugüne kadar tatbik edi
len güzd bir ananenin, içtüzüğe aykırı bir şe
kilde, yıkılması yoluna gidilmiş olur ki, bunu 
tasvibetmek mümkün değildir. 

Bu konuşmalardan sonra, Sayın Başkanın, 
yanılmış olduğunu kabul etmesini ve Sayın Mü
derrisoğlu'na konuşma hakkının tanınmasını is
tirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — 
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Peki efendim, bir dakika efen
dim. 

Buyurunuz Sayın Demir. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Usul ile ilgili müzakereler münasebetiyle bu
gün burada bir Sayın Bakan tarafından yapıl
mış olan konuşma konusunda ortaya çıkan tar
tışmalar bir usul içerisine sokulmaya çalışıl
maktadır. 

Meseleyi bence şöyle mütalâa etmek lâzım
dır : 

Arkadaşlarım 153 ncü maddeyi yorumlar
ken, öyle zannediyorum ki, bugüne, bugünkü 
konuşmaya uydurmaya çalışıyorlar, veyahut 
benzetmeye çalışıyorlar. Ama ikisi arasında 
bir paralellik kurmak mümkün değildir. 153 ncü 
madde, bir soru karşısında, o sorunun önemine 
binaen, soruya muhatabolan Bakanın davranışı
nı tesbit edebilen, tesbit eden ve ona bir kısım 
davranış serbestliği veren bir maddedir. Eğer 
soru, cevabı verecek Bakanın daha fazla zama
nına ihtiyaç hissettiriyorsa, Bakan süreyi 153 
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ncü maddeye göre uzatabiliyor. Eğer soru, öne
mine binaen gizli görüşmeyi icabettiriyorsa, bu 
maddeye göre Bakan gizli görüşmeyi istiyebi-
liyor. Eğer soru, umumi efkârda yaratacağı 
reaksiyonları sebebiyle ilgili Bakan tarafından 
biran önce soru müessesesini işleterek cevap ve
rilmesi ihtiyacı içerisine giriyorsa Bakan, «Bu 
soru daha önce görüşülsün» diye talebedebili-
yor. 

Bu maddede; «Vekil, sorulan suale günün
den evvel de cevap vermek hakkını haizdir» in 
karşılığı budur. Çünkü, bu fıkrayı münferit 
yorumlamamak lâzımdır. Bundan evvelki fık
ra; «Vekil, umumi menfaat mülâhazasına meb-
ni, isterse suale gizli celsede cevap verebilir.» 
der. Ondan evvelki fıkrada da, «Vekil isterse 
sürenin uzatılmasını istiyebilir.» der. 

Bu maddenin prosedürünün, sözlü soru pro
sedürü içerisinde mütalâa edilmesi gerekir. Ya
ni, Bakan bu kürsüye gelip sözlü sorunun daha 
erken görüşülmesini istemiştir. Yüce Meclis, 
sözlü sorunun daha erken görüşülmesini kabul 
etmiştir, ikinci fıkrada; gizli görüşülmesini 
istediği zaman, nasıl ki Yüce Meclis onun gizli 
görüşülmesini oyları ile kabul ediyorsa, birinci 
fıkrada olduğu gibi Bakan talebediyorsa, süre
nin uzatılması için Yüce Meclis nasıl karar ver
mek durumunda ise, üçüncü fıkradaki durum 
şudur; İlgili Bakan bu kürsüye gelir; «Bana 
böyle bir soru sorulmuştur, bu soruya daha çok 
zaman vardır. Bu soru müessesesinin kendisi
ne sıra gelmesinden evvel işlemesini istiyorum.» 
der. Yüce Meclis karar verir ve o, sırasını atla
tarak, öncelikle bir soru müessesesi olarak iş
ler. 

O zaman ne olur? 
O zaman yine İçtüzüğümüzün 155 nci mad

desinin gereği işler. Yani, değerli arkadaşımı
zın söylediği o zaman işlemeye başlar. Yani, Ba
kan bu kürsüye gelir. Sırası öne alınmış bir 
sözlü soru müessesesi işliyordur ve Bakan sözlü 
sorunun cevabını verir. Arkasından, sözlü so
ruyu soran çıkar, konuşma hakkını kullanır. 
Arkasından... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

ORHAN CEMAL FERSOY (istanbul) — 
Kemal Bey, abesle iştigal ediyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyiniz efendim. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Burada bir

birimizi lütfediniz, sabırla dinliyeceğiz. içtüzük 
üzerinde usuli bir müzakere yapıyoruz. Bilhas

sa hukukçu arkadaşlarımdan rica ediyorum; hu
kukçu arkadaşlarım karşı fikre saygı gösterme
ye alışkın olmak mecburiyetindedirler ve en 
azından meslekî icap ve meslekî durumları bunu 
gerektirir. 

Şimdi, Bakan buraya gelip cevabını verir. 
Soru sahibi tatmin olmazsa, çıkar konuşur. Ba
kan gerekirse gelir, bir daha konuşur; soru sa
hibine hak doğar. 

Şimdi, lütfediniz insaf ediniz. Bugünkü pro
sedür bu mudur? Bugün, Sayın Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı, Meclis Başkanlığına müra
caat ederek, gündemde sözlü sorularda muay
yen bir yerde sırası olan sözlü sorunun önemine 
binaen, diğerlerine takdimen öne alınmasını ta-
lebetmiş, Meclis bu kararı onaylamış ve sözlü 
soru diğerlerine takdimen sözlü soru prosedürü 
içerisinde müzakereye alınmış mıdır? Lütfedi
niz... 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Bu irtiba
tı nasıl görüyorsunuz? (A. P. sıralarından, gü
rültüler.) 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Bugün ne ol
muştur? Bakınız... 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti temin edelim. 
Gürültü bitsin efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bakanın ba
sında beyanı var. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Müsaade bu
yurun. Benim söylediklerimi çok iyi anlıyorsu
nuz. Ben huzursuzluğunuzu, bir ölçüde de hak
sız davranışlarınızı görmenize bağlıyorum, bunu 
görmüş olmanıza bağlıyorum. (A. P. sıraların
dan gülüşmeler.) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Bizi 
daha tanıyamamışsınız. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Evet, öyle... 
Bu Mecliste birbirimizi yeteri ölçüde tanıdık. 

BAŞKAN — Çok rica ederim lütfen. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Şimdi lüt

fediniz, bugünkü prosedür nasıl işlemiştir? 
Mecliste Başkan, yoklamayı mütaakıp 

gündeme geçmeden önce gündem dışı söz 
Verir; bu ayrı bir prosedürdür. Gündeın dışı 
söz vermede, Hükümetin öncelik hakkı vardır. 
Hükümet öncelik hakkını kullanmış, bugün 
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Iğündem dışı söz almıştır. Buna itirazınız var 
mıı? (A. P. sıralarından gülüşmeler, «yok» 
sesleri.) 

Şimdi nıüsade ediniz; gündem dışı söz hak
kını kullanan bir sayın Bakan, burada bir 
sözlü soruya cevap vermek değil, basına in
tikal etmiş, umumi efkârda... (A. P, (sırala
rımdan gürültüler.) 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Hep Ba
kan mı haklı, öyle mi diyorsun? 

NÎHAD KÜRŞAD (izmir) — Zabıtlarda 
var, oku da öğren. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bakanın be
yanı basın da var, zabıtlara da geçti. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kürşad, Sayın 
Ataöv, sükûneti temin edelim efendim. Dinle
yiniz efendim. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Sayın Ba
kan burada gündem dışı söz hakkını kulla
narak, bir milletvekili arkadaşımızın verdiği 
önerigenin basına ve basın, yoliyle umumi ef
kâra intikal etmiş olmasından dolayı, bu 
önergenin görüşülmesine kadar çok zaman ge
çeceği için, bu soru münasebetiyle umumi ef
kârda Hükümetin bir tasarrufu hakkında yan
lış bir kanaat uyandığı düşüncesiyle, bu kür
süden olayı açıklamak ihtiyacını duyduğunu 
belirtmiştir. (A. P. sıralarından gürültüler.) 
Bu, açıkça bir gündem dışı konuşma arzu
sunun ifadesidir. 

Şimdi, ben heyecanlarını yatıştıramıyan ar
kadaşlarıma bir hususu hatırlatmak istiyo
rum; zaman zaman bu kürsüyü kullanırken, 
İçtüzük hükümlerinin, icaplarının dışına çık
mış olabiliriz. Bugünkü uygulamada sayın 
'Bakan, bir Parlâmento üyesi olmamasına rağ
men tamamen içtüzüğün kendisine verdiği 
hakkı, bu hakkın sarih ölçüleri içerisinde kul
lanmıştır. 

NÎHAD KÜRŞAD (izmir) — Hakkı suiis
timal etmiştir. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Bunun ya
nında, ben size bir hususu hatırlatmak istiyo
rum; aslında bu Mecliste, icrada bulunması 
icaibeden, ama bugüne kadar çeşitli dönem
lerde - arkadaşlarım beni yanlış anlamasın
lar - gerçekten, zaman zaman yerine getiril
mesinde gecikmelerle karşılaştığımız bir hu
sus,, bugün burada bir ğüzsl örneğini vermiş

tir. Parlâmento üyeleri olarak lütfediniz, biz 
Parlâmentonun dışından, Bakanlar Kurulun
da bulunan bir arkadaşımızın, bir sayın Ba
kanın, Parlâmentoya karşı gösterdiği bu say
gıyı böyle karşılamıyalım. Bunun reaksiyonu 
bu olmamalıdır. (0. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Bir sayın Balkan Parlâmentoya karşı, ona 
bilgi vermek ihtiyacını duyuyor ve bu kür
süye geliyorsa, bunu takdirle karşılamak lâ
zımdır. Bunun karşılığı bu değildir. (A. P. sı
ralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar.) 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Bakana 
saygımız var, usulsüzlük yapan Başkana yok. 

BAŞKAN — Sayın Demir, bir dakika Sa
yın Demir (A. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler.) 

MUSA DOĞAN (Kars) — Bakana bir şey 
dediğimiz yok. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Şimdi, bir 
başka ölçüde insafla mütalâa ediniz. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Demir. 
Lütfen usul hakkında konuşun, onun dışına 
çıkmayın. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Ba
kanlara saygısızlık sizde olur, bizde olmaz. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Bakan
lara saygısızlığı siz yaparsınız. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, sabır bu
yurun. 

Sayın Nizamoğlu, hiç yakışmıyor. Sa
yın Azmioğlu... 

CENGİZ AKINCI (Ordu) — Sual mües
sesesi böyle olmaz, insaf. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, lütfen yerinize 
oturun, sabır buyurun efendim. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sual mües
sesesi tecezzi kabul etmlez. 

BAŞKAN — Lütfen sabır buyurunuz efen
dim. Lütfen yerinize oturun. 

Buyurunuz Saym Demir. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Heyecan

lanan arkadaşlarımın seslerini daha ilerde iyi 
ve lüzumlu zamanlarda kendilerine lâzım ola
caktır; o zaman seslerini kullanacaklar, yor
masınlar. Bana lâzım olduğu için ben yavaş 
yavaş konuşuyorum. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 
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BAŞKAN — Efendim, lütfen sükûneti te
min edelim. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Şimdi çok 
değerli arkadaşlarım; bir Hükümet üyesinin 
bu tarzda hareketinin takdirle karşılanması 
ve bunun karşısında bu reaksiyonun gösteril
memesi icabettdğini söylediğim zamam bunu, 
değerli arkadaşlarımı Bakana saygısızlık yapı
yor, tarzında göstermiş olmalarım yanlış anla
şılmıştır. Yanlış anlaşılmıştır. Yanlış anlaşıl
madır. (A. P. sıralarından gürültüler) Ama 
sabrediniz bumu niçin kullandım, şimdi söyliye-
cağim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Şimdi, sataşmadan dolayı söz isteme mües
sesesini kullanmak istiyorsunuz. Lütfediniz eli
nizi vicdanınıza koyunuz, Sayım Bakan burada 
konuşmasında naniği sataşmayı yapmıştır? Kal
kıyor arkadaşım yerinden söylüyor; bu ata
manın... 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen usul hak
kında, lütfen usul hakkında. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

Çok rica ederim sayın arkadaşlar, bu şekil
de müzakere d^vam edemez. Beni başka suret
le muameleye mtibur bırakmayın. Çok istirham 
ediyorum, çok istirham ediyorum, biraz sabır. 
buyurun, her şey anlaşılacaktır, lütfen sabır bu
yurun. (A. P. sıralarından gürültüler) Lütfen 
efendim, sabır buyurun, dinleyin, Karşılıklı, 
sakin dinlemek suretiyle anlaşma sağlanabilir. 
Takdir edersiniz... 

Buyurun Sayın Demir. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakanın konuşmasında; gündem 
dışı bir konuşma dahi olsa, eğer bir Parlâmento 
üyesine, burada bulunsun veya bulunmasın, ko
nu ile ilgili olsun veya olmasın, bir sataşma söz 
konusu ise, gerçekten o üyeye, gündem dışı bir 
konuşmada dahi olsa, gerçekten o üyeye bir 
sataşma var ise, bu sataşma ile o üye haksız 
yere bir ithama ve ağır bir suçlamaya muhatap 
tutulmuş ise bu hakkını kullanabilir. Ama şim
di.. (A. P. sıralarından, «Biz de onu istiyoruz.» 
'sesleri) Onu istiyorsunuz, ben de onu anlatma
ya çalışıyorum. 

Ama şimdi meseleyi mütalâa ediniz... Sayın 
Bakan konuyu izah ediyor, lütfetsin beni değerli 
arkadaşım da dinlesin, kendisi ayağa kalkıp 
hangi konuda sataşma olduğunu söylüyor. Söy

lediği konu şudur; «Sayın Bakan diyor ki bu 
atamada Hastane Baştabipliğine atananın...» 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

NURETTİN OK (Çankırı) — Bu usul de-
ğilki... 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen usul hak
kında. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Bakana de
ğil, Başkana söylüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, lütfen asabınıza 
hâkim olun, (A. P. sıralarından gürültüler) 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Hep böyle 
ihtar mı edeceksiniz, şimdiye kadar söz versey
diniz mesele bitmişti. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen sabır bu
yurun efendim. Tabiatiyle konuşacaktır. Bura
daki hatibi konuşturmak benim vazifemdir. Bu, 
tüzük hükmüdür. Çok istirham ediyorum sabır 
buyurun. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Efendim, bu konuda kimin yanılıp kimin 
yanılmadığını, biraz sonra maruzatta buluna
cağım, gereceksiniz. Biraz sabır buyurun, din
leyin. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Kendilerini 
sükûnet sahibi olarak tanımış olduğum arka
daşlarımın dahi sabırsızlıklarını görüp hayret 
ediyorum. Arkadaşlarım sükûnetle dinlerlerse 
bir şeyler öğrenmek imkânına kavuşurlar. (A. 
P. sıralarından gürültüler) 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın De
mir, bilgiçlik taslama artık. (A. P. sıralarından 
gürültüler, «vakti geçti» sesleri) 

BAŞKAN — TakJbediyorum efendim, 2 da
kikaları var. 

Çok rica ederim Sayın Doğan. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Sayın Baş

kan, bu çatınım altında nasıl oturulmasını ve 
nasıl hitabedümesini' bilmiyen arkadaşlarımız 
bulunabilir, var, var... (A. P. sıralarından gü
rültüler, «sensin» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Demir.. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Onlara da 

gerekli ihtarı yapınız. 
BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen bunlarla 

ilgilenmeyin, sözü usul hakkında aldınız, onum 
üzerinde konuşun lütfen. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — 6 defa ih
tar ettiniz usule gelin diye. 

BAŞKAN — Sabır buyurun efendim, fırsat 
verin. Zaten 15 dakika içerisinde meramını ifa-

N 
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ide etmek mecburiyetindedir. Usul hükümleri 
budur. Ama size devamlı ihtar etmek mecburi
yetinde kalıyorum. Mecbur etmeyin lütfen. Şu
rada iki dakikalık süresi kalmıştır. Buradaki 
hatibin, kim olursa olsun, konuşmasını temin 
etmek görevimdir. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — 6 defa ih
tar ettiniz, 6 defa... 

BAŞKAN — Lütfen sabır buyurun. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Sayın Baş-

Ikaınım, bu ihtarlarınızdan sonra yaptığım ko
nuşma devamlı olarak arkadaşlarımın müdaha
lelerinin cevabıdır. Aslında usul ile ilgili ko
nuşmamı bundan evvelki müdahalemizden önce 
bitirmiştim. Ama arkadaşlarım kendilerine bir 
Hükümet üyesine saygısızlık yaptıkları isna
dında bulunduğum iddiası ile ayağa kalktıkları 
için ben bu izahatı yapmak ihtiyacını duydum. 
Eğer beni usul ile ilgili olmıyan usul dışı bir 
konuşma yapmaya zorlamış iseler, değerli ar
kadaşlarım lütfedip konuşmamın sonunu bekle
mek sabrını göstermedikleri içicnddr. Bu sabrı 
arkadaşlarım gösterirlerse ben 15 dakikaya kal
madan çoktan konuşmamı bitirmiş ve buradan 
inmiştim. 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Şimdi de

ğerli arkadaşlarım, mesele bu kadar sarihtir. 
«Konya milletvekili oldukları için kendileri da
ha iyi bilir.» sözünü, elinizi vicdanımıza koya
rak siz sataşma kabul eder ve bu huzursuzlu
ğu, tedirginliği çıkartmak için ayağa fırlarsa
nız, o zaman içtüzüğün hükümlerini bir çoğun
luğun imkânı içerisinde kendi lehinize kullan
ma fırsatını yaratmaya çalıştığınız intibaını 
verirsiniz. Ben bunu doğru bulmam. Şu Meclis
te beraber çalışıyoruz, bu koridorlara, bu salo
nun dışına çıktığımız her zaman birbirimizle 
iyi niyetle anlaşabiliyoruz. Birbirimizle iyi ni
yetle anlaşmak imkânııia sahiboluyoruz. Lütfe
diniz, bendm mizacımı bilen arkadaşlarım lüt
fediniz; siz kendiniz bunda haklılık görüyor 
musunuz? Gerçekten haklılık görüyor musunuz? 
Yoksa oy çoğunluğu ile, «Bir Konya milletve
kili öbür Konya milletvekilinin akrabası kim
dir, bunu bilir» sözünde bir sataşma vardır di
ye kabul ediyorsanız, bunda insaf var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz bitti. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Bunu nasıl 

savunabilirsiniz? Geliyorsunuz bu kürsüde bu
nu savunmak istiyorsunuz ve burada bir güzel 

örneği, gerçekten siyasi icraların yapması ge
reken, siyasi icralardan beklediğimiz bir güzel 
örneği bundan sonra yapılamaz hale getiriyor
sunuz, yapılamaz hale sokuyorsunuz. Ne fayda 
var bunda... (A. P. sıralarından gürültüler) Ne 
fayda var banda?.. 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz bitti efen
dim. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN -— Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, evvelâ ben söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Ben mü
zakere açtığım zaman söz istiyenleri tesbit ede
rim. Kalabalıkta muhtelif kimseler bağırdığı 
zaman nazara alamam. Almıyacağımı da söy
ledim. 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Biti
rin Cumhuriyet Halk Partilileri, ondan sonra 
bana söz verirsiniz. 

BAŞKAN — Konuşanların hepsinin Halk 
Partili olmadığını da takdir edersiniz. Burada 
bu hesabımın buluınamıyacağını da sizden iyi 
ben takdir ederim Sayın Bağcıoğlu. 

Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, 89 ncu maddeye gö

re söz veriyorum. îki lehte, iki aleyhtedir. Bu 
hesaba girmedim. Dört kişi onbeşer dakika ko
nuşacaktır, dördüncü kişi olarak Kılıçoğlu'na 
söz veriyorum. Usul müzakeresi budur. 

Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 
î. ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, bendeniz Sayın Başkanın tutu
mu hakkında söz almış bulunuyorum. 

Öyle anlaşılıyor ki, arkadaşlarımızın çoğu 
Sayın Başkanın konuşmasını dinlememişler, 
Mecliste bir bardak suda bir fırtına yaratmak 
kabilinden bir hâdise olmuş gibi meseleyi te
lâkki etmişlerdir. 

Mesele şudur; gündem dışı ne zaman konu
şulur, gündem dışı kimler konuşur? Gündem 
dışı konuşmayı takdir hakkı Sayın Başkanın
dır. Bir milletvekili gündem dışı konuşma arzu 
ettiği takdirde Başkanla görüşür, Başkanın 
müsaadesini alırsa; gündeme geçmeden önce 
çıkar burada, zamanla tahdidedilmiştir, usul, 
teamül de o yöndedir, konuşurlar. Ama bakan-
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lara her zaman gündem dışı konuşma hakkı ta
nınmış durumdadır. Saym Bakan da bu hak
kını «kullanmak suretiyle geldiler, Ankara Has
tanesi Başhekiminin neden değiştirildiğini, ye
rine yeni bir atamanın neden yapıldığını izah 
buyurdular. Eğer mesele bu noktada kalsaydı 
bir gündem dışı konuşma diye bunu kabul et
mek mecburiyeti vardı. Meselâ belki Pazartesi, 
Salı günü îçişleri Bakanı gelir, 29 valiyi neden 
değiştirdi onu izah eder, bir ilgili gelir, su ge
nel müdürleri neden değiştirdi onu isah eder, 
onu bilmem. O artık Bakanlar Kurulunda her 
bakanın kendi anlayışına göre mi olacak, yok
sa umumi bir ahenk içinde çalıştıklarını gös
termek bakımından mı olacak, o ayrı bir konu. 
(Gülüşmeler) 

Şimdi Sayın Bakan diyorlar ki; «Gazeteler
de okudum, Konya Milletvekili Müderris oğlu 
Ankara Hastanesi Başhekiminin değiştirilmesi 
hakkında bir sözlü soru vermiş. Kamu oyuna 
duyurulmuş. Ben bunun cevabını vermek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum.» diyor. Yani 
Saym Bakan bunu bizim bildiğimiz, bizim an
ladığımız, İçtüzüğün tarif etiği, tasrih ettiği 
şekilde bir gündem dışı konuşma değil, bir nev'i, 
içtüzüğün 153 ncü maddesinde - ki., o sorular
dadır, yani sorular görüşülürken nasıl hareket 
edileceği hakkındadır - bunu bir nev'i İçtüzük 
hükmü gibi, teamül gibi buraya getiriyorlar ve 
diyorlar ki, «Böyle bir soru sormuş, kamu oyu
na intikal etmiştir, onun cevabını vereceğim.» 
Eğer Saym Bakanın tutumu doğru ise -ki, ha
yır diyorum - bunu bir gündem dışı konuşma 
kabul edecekler. Fakat sözlü soruda sözlü soru 
okunur, Bakan izahat verir, en son söz soru sa
hibinindir. Şimdi Saym Demir arkadaşım diyor 
ki, «Parlâmento dışından gelmiş, Parlâmento
ya olan hürmetinin bir icabıdır.» Hürmete biz 
de hürmetle, nezaketle mukabele ederiz. Ama 
hürmet etmek başka bir şeydir, doğruyu söy
lemek başka bir şeydir. Siz Bakan oldum diye 
ondan istifade edeceksiniz, bir arkadaşa şöyle 
demiş, böyle demiş diyeceksiniz. Hattâ işin için
de istihza vardır; o da Konya Milletvekilidir, 
o da Konya Milletvekilidir, tahkik edebilirdi, 
dediler. Müfettiş mi o arkadaşım benim? Duy
duğu şeyi söyliyebilir. 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Soru soru
yor. 
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î. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Ceva
bını da alacak o zaman. Tamam, Mehmet Bey 
doğru söylüyor, beni teyidediyor. Bir suale ce
vap verilecek. 

BAŞKAN — Saym Kılıçoğlu, daha önce 
görüşülenlere cevap şeklinde değil, münhasıran 
usul konusunda^ çok rica ediyorum. (A. P. sıra
larından gürültüler) Çok rica ederim, benim 
tutumum hakkında görüşeceklerdir, usul hak
kında görüşeceklerdir. Daha önce usul dışı be
yanları cevaplandırmak şeklinde değil. Sabır 
buyurun efendim. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Hayır 
efendim. Ben hangi konuda söz aldıysam Saym 
Başkan, fikrimi o noktaya teksif ederek konu
şuyorum. Ben sözümü dağıtmıyorum. 

Bendeniz diyorum ki, eğer normal olarak 
bir gündem dışı konuşma yapılmış olsaydı za-
tıâliniz isimlerden bahsederken; «Sözlü soru 
vermiş, kamuoyuna intikal etmiş, onların ceva
bını veriyorum» derken sayın Bakana mükia-
halede buiunsaydmız böyle bir duruma düşür-
mezdhıiz. (A. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» 
sesleri) tâz Bakan diye, hanımefendi diye ko
nuşturacaksınız, sözlü soru sahibi. 

KAYBETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — O 
lâfla değil. Bayan diye ayrı muamele yok. 

i. ElteM KILIÇOĞLU (Devamla) — Rica 
ederim, doğruyu söylemekte fayda vardır Han-
ağası. Çok rica ederim. 

BAŞKAN — Saym Hanağası lütfen müda
hale etmeyin. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Bura
ya gelirsiniz konuşursunuz. Burada karşılıklı 
da konuşuruz. Ben doğruyu söylüyorum. 

Evet, nitekim size ben başka cevap da vere
yim. Zekiye Hanımefendi de oradan duramı
yor. öyledir bu. Tabiat icabıdır bu. Bir şey 
yok bunda. 

BAŞKAN — Saym Kılıçoğlu, karşılıklı ko
nuşmayın lütfen. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Şimdi 
Sayın Başkan, eğer zatıâliniz Başkan olarak sa
yın Bakanın konuşması sırasında, gündem dışı 
yaptığı konuşmayı o çerçeve içine hapsetmeyi 
becerebilseydiniz, o feraseti gösterebilseydiniz 
bu bir bardak suda fırtma kopmazdı. Bu bir. 

İki; eğer bakanlar murakabeden kaçmıyor
lar ise, söyledikleri, iddia ettikleri her şeyin 
cevabını, son söz milletvekilinin olduğu için on-
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dan almaya mecburdurlar. Bu hâdisenin tabaatı 
icabıdır. Bundan sonra böyle bir çerçeveyi mu
hafaza etmiye muktedir olursanız, inşallah olur
sunuz, ben de sizi takdir eden arkadaşlarınız
dan birisiyim, bundan sonra herkes haddini bi
lir ve bu Tüzüğün dışına asla çıkmak cesaretini 
göstermez. 

Saygılar sunarım. (A. P. ve Demokratik 
Parti sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Şimdi sayın arkadaşlarım, usul 
müzakeresi burada bitmiştir. 

Tutumum hakkında ileri sürülen hususlara 
şahsi kanaatimi değil, sadece tüzük kümümle-
rini okuyarak cevap vermeye çalışacağım. 

Evvelâ takdir buyurursunuz M, Hükümet 
üyelerinden her hangi birisi lüzum gördükleri 
takdirde Yüce Meclise bilgi verirler. Bunun 
için her müzakere konusu olan hususta olduğu 
gibi, müzakereler başlamadan önce de gene Hü
kümet üyelerinden bir sayın üye her hangi bir 
konuda Yüce Meclise bilgi verir. (A. P. sırala
rından «Doğru» sesleri) bunda, zannediyorum 
tereddütü olan tek sayın üye yoktur. 

öte yandan, bir sual konusu olmuş, henüz 
gündemimize dahi sual olarak girmemiş her 
hangi bir konuda da, sırf matbuata intikal 
etmiş olması, kamuoyunun malı bulunmuş olma
sı karşısında bıir Hükümet üyesi de yine aynı 
sebeplerle Yüce Meclise bilgi verebilir. 

Yapılan konuşma, gündeme geçmeden önce 
sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının daha 
önce matbuata intikal etmiş bir sayın üyenin 
sorusuna cevap teşkil edebilir. Bilgi verme, bu 
şekilde de olabilir. 

KEMAL KAYA (Kars) — Olmaz, olmaz. 
(A. P. sıralarıdan «Olmaz» sesleri). 

TURGUT NtZAMOĞLU (Yozgat) — Ba
kan, sözlü soruya cevap vereceğim diyor. 

BAŞKAN — Sabır buyurun efendim, sabır 
buyurun. Adım adım geleceğiz. Kanaatlarımı 
söylemiyorum.. (Gürültüler). 

Şimdi anlatacağım ©fendim. Yeter ki, 
ısabır buyurun, anlaşılmıyacak hiçbir taraf 
yok ve bu (konuda feraseti gerektirecek bir 
muğlak taraf da yoktur. Ben tamamiyle ta
rafsız bir şekilde mütalâa ediyorum. Tabi-
atiyle bitaraf olamıyanlar nezdinde değişik 
tepkiler olacaktır, Bunu da takdir ediyo
rum. 

Şimdi ileri (sürülen mütalâalara geliyorum -
Soru müessesesine ait hükümlerin gündem 

dışı ve münhasıran bir Hüjkümet üyesinin Yü
ce Meclise malûmıat vermesi sırasında yürüye-
miyeceğini tajkdir edersiniz. Bu, açık ve kesin
dir. Eğer soru müessesesi hükümlerini yürüt
meye kalkarsak, takibedeceğimiz prosedür baş
kadır. O zaman soruyu ojkutmam gerekir, o 
zaman Bakana söz vermem gerekir, Bakanın 
cevap vermesi gerekir, ondan ısonra da soru sa
hibine; buyurun, cevap verin demem gerekir. 
içtüzük hüjkümlerini, müessese olarak koydu
ğu baplarda bir bir ayırarajk mütalâa etmek, 
yeri geldiğinde de harfiyen tatbik etmek mec
buriyetindeyiz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Ta
biî böyle yapmaya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Arkadaşların dayandığı konu
lar; 155 nci madde, 153 ncü madde apaçık 14 
ncü bapta, fiual müessesesinde yürüyecek olan 
hükümler diı*. ş 

Öte yandan benim yaptığım tatbi|kat nedir? 
95 nci maddenin hükmünü okuyorum: 
«Zatı hakkında taarruz vâki olan veyahut 

ileriye sürdüğü mütalâa hilâfında kendisine 
bir fikir isnadolunan mebus - çok dikjkatinizi 
istirham ederek, üzerine basarak okuyorum - , 
her zaman söz istemek hakkını haizdir.» 

Ne Sayın Kılıçoğlu'nun dediği gibi, ne Sa
yın Eroğan'm ve Deniz'in dedikleri gibi hiç
bir zaman... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Asıl 
ne sizin dediğiniz gibi. Yanlış söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim sabır 
buyurun. Evvelâ dinlemesini öğrenin, ondan 
sonra anlayacaksınız. Dinlemesini bilnıiyen an
layamaz. Çok istirham ediyorum Bağcıoğlu.. 
Çok istirham ediyorum. Beni cezaî her hangi 
bir tatbikata mecbur etmeyin. 

BAHA MÜDERRlSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, alenen taraf tutuyorsunuz. Ceza 
vörecejkseniz verin. Tarafsız değilsiniz.. 

BAŞKAN — Efendim, dikkat ©derseniz 
açıklamalarım, üzerinizde hiç de normal tesiri
ni icra etmiyor. Haklılığımı bundan anlıyo
rum.. 

BAHA MÜDERRlSOĞLU (Konya) — Siz 
normal hareket etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Şimdi bu vaziyette, soru mü
essesesine gidemeyeceğimize göre Bakanın bil-
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gi vermesini, rahatlıkla evet doğrudur diyen 
arkadaşların mütalâasını da eküyerejk söylü
yorum, bu da bir gerçek bulunduğuna göre.. 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Hi
lafı hakikat bilgi verilmiştir. 

BAŞKAN — Başka hiçbir yol kalmamıştır. 
Yapılacak tek yol; sataşma suretiyle söz iste
medir. Bunda da yine 95 nci maddenin son 
fıkrasının gereğini ifa etmek için sordum. Ma
hal görmediğimi ifade ettim, sataşma yoktur 
dedim, ama «Reis buna mahal olmadığını bil
dirip mebus da bunda ısrar ederse; heyet, mü-
zakeresiz işarı reyle bu bapta karar verir.» der. 
Onun için de 2 nci fıkranın gereği olarak han
gi konuda sataşma olduğunu sordum. 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Söy
ledik.. 

BAŞKAN — Ne münasebetle söz söylemek 
mecburiyeti hissettiğini sordum. Kendileri 
de; Konyalı bulunduklarını, bu konuyu tah
kik etmek imkânı bulunduğunu söylemek sure
tiyle sataşma olduğunu ifade ettiler. 

Şimdi münhasıran bu konuda, ısrarı sebe
biyle durumu tasviplerinize sunmak mecburiye
tindeyim. Tüzüğün hükmü budur.. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
hesap diyemezsiniz. Hesap nereden çıkmış? 
Grupumuza iftira etiyorsuniz. Başkanın ağzın
dan çıkanı kulağı duymalıdır. 

KEMAL BAÖCIOĞLU (Çanakkale) — He
sap içinde olan sensin. 

İBAŞKAN — Efendim lütfen yanlış anlama
yın. Şu veya bu arkadaş bulunabilir... (A. P. sı
ralarından şiddetli gürültüler) 

ıŞimdi sataşma yolundaki ısrarı oylarınıza 
arz ediyorum. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Hayır, ısrar et
miyoruz. Yanlış usul tatbik ediyorsunuz. (A. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler, kürsü önüne yü
rümeler) 

[BAŞKAN — Burada arzulara göre işlem 
yapılamıyacağını takdir edersiniz. Ben oya arz 
ediyorum. Baha Müderrisoğlu, sataşma olduğu 
iddiasında ısrar ediyor. (A. P. sıralarından 
«Hayır, hayır» sesleri) Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, bu tutumunuzu protesto için 10 dakika 
Meclis Salonunu terk ediyoruz. (Adalet Parti
liler Genel Kurul Salonunu terketmek üzere 
toplu halde ayağa kalktılar.) 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ya
zıklar olsun sana. 

BAŞKAN — Bu vaziyette müzakerenin de
vamına imkân olmadığı için Birleşime 15 dakika 
ara veriyorum. 

'Kapanma saati : 16.25 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Durakoğlu 

KÂTİPLER : Mehdum Ekşi (Ordu) - M. Orhan Daut (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 116 ncı Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum 

IV. — BAŞKANLİK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 
4. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 

tBAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu ve 
Anayasa Mahkemesine üye seçimleri vardır. Bu 
konuda bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemimizin sunuşlar kısmında 
bulunan Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçi
mi ile, Anayasa Mahkemesine üye seçimi işlem

lerinin geri bırakılarak kanunların görüşülme
sine geçilmesini ıarz ve telslif ederiz. 
A. P. Grupu adına C. IH. P. Grupu adına 

İbrahim Aytaç 
İBalıkesir 

D. P. Grupu adına 
Vedat önsal 

Sakarya 

Kemal Demir 
Bolu 

M. G. P. Grupu adına 
Vefa Tanır 

Konya 
BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (Millet Meclisi 2/511, Cum
huriyet Senatosu 2/3İ4) (S. Sayısı : 344) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde oya arz edi
len ve fakat çoğunluk hâsıl olmıyan «28.2.1971 
gün ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununda 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi
nin ikinci açık oylaması vardır. Bir itiraz vâki 
olmazsa oy kupaları sıralar arasında dolaştı
rılmak ve kürsü önünde bekletilmek suretiyle 
açık oylamaya sunulacaktır... itiraz yoktur, açık 
oylamaya geçiyoruz efendim. Kupalar sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, önergemiz var efendim. Başka bir 
mevzuya geçmeden muameleye koyun. 

{BAŞKAN — Gündeme geçtik efendim. 
KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — öyle 

şey olur mu?., önergeyi gönderdik... 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçtiğimiz 
için önergeyi işleme koymama imkân yoktur. 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, bir önerge vermiş bulunuyorum. 

Bu önergenin muameleye konulup konulma-
masını Yüce Meclis tâyin eder. Lütfen önergeyi 
okuyunuz. Zaten sabahtan beri usulsüz müzake
reye devam ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Gündeme geçtik Sayın Bağci-
oğlu. Bu usulleri gayet iyi bilirsiniz, neden ıs
rar ediyorsunuz?.. 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Din
lemiyorsunuz ki, ben usul hakkında slöz istemiş
tim, bana söz vermediniz. 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

2. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka
nununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 
nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Tarım, İçişleri, 
Adalet, Ticaret ve Plân komisyonlarından 3 er 
üyeden kurulu 3 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/351) (S. Sayısı : 342) (1) 

(1) 342 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 
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KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa
ym Başkan, usul müzakeresi bitince bu usul 
müzakeresini oylamaya mecbursunuz... 

BAŞKAN — Efendim, usul müzakeresinin 
-bitt^ini söyledim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — He
yeti Umumiye nasıl karar verirse öyle yap
maya mecbursunuz, yani arkadaşımıza, Ba
kana cevap vermejk üzere mi, yoksa sataşma 
üzerine mi söz vereceğinizi oylayınız. 

BAŞKAN — Ona da mecbur olmadığımı, 
yine içtüzük hükmünü okuyacağım.. 

TALÂT ASAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurur musunuz efendim? Burada 
hiar usulsüzlük var efendim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Saym Baş
kan, izahatınızla.. 

BAŞKAN — Saym Bağcıoğlu, lütfen dik
kat buyurunuz.. 

Madde 89. — «Müzakereye mahal olmadı
ğı, ruznameye veyahut bu nizamname ahkâmı
na riayete davet, takdim ve tehir teklifleri 
asıl meseleye tekaddüm eder. 

Böyle bir teklif vukubulursa ancak leh
te ve aleyhte ikişer mebus - onbeşer dakikadan 
iazla (sürmemek üzere - söz söyleyebilirler. 

Neticede reye müracaat lâzımgelirse -Sa
yın Bağcıoğlu, dikkatinizi çekerim- mesele 
işari reyle halledilir.» 

Lâzımgelip gelmiyeoeğinin takdiri de mün
hasıran Riyasete aittir, mecburiyet yoktur. 

Evet buyurun, Sayın Asal. Sizi dinliyo
rum. 

TALÂT ASAL (Samsun) — 89 ncu madde
ye göre müzakere açmış olduğunuza nazaran 
89 ncu maddenin 3 ncü fıkrasını uygulamak 
mecburiyeti vardır kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Mecburiyet değildir. Okudum 
Sayın Asal. 

TALÂT ASAL (Samsun) — Onu arz edece
ğim efendim. Makamı Riyaset lüzumuna ka
rar veremez. Lüzumunu işari oyla Heyeti Umu-
miyede halletmeye mecbursunuz. 

BAŞKAN — Lâzımgelip gelmediği nasıl 
takdir olunacaktır Saym Asal? 

TALÂT ASAL (Samsun) — Beyefendi, ge
reğini takdir Riyaset Makanına aidolsaydı 89 
ncu maddenin 3 ncü fıkralsmın tedvinine ihti
yaç hâsıl olmazdı. 89 ncu madde üzerinde mü

zakere açıldığına göre, müzakerenin neticesine 
göre karar vermek Heyeti Umumiyeye aittir. 
Aksi halde 3 ncü fıkranın tedvinine ihtiyaç 
olmazdı. 

BAŞKAN — Saym arkadaşlarım, 
Size şimdi aklıma gelen bir tatbikatı hatır

latacağım : 
Sanayi Bajkanı Sayın Kılıç burada bir ko

nuşma yaptılar. Sayın Ali İhsan Göğüs'ün da
ha önce gündemde yeri bulunan bir sözlü soru
suna burada Sayın eski Sanayi Bakanı Salâ-
hattin Kılıç -bilmiyorum buradalar mı?- Bir 
konuşma yaptılar. Bu konuşma üzerine Sayın 
Ali İhsan Göğüs cevap vermek için söz istedi. 
O tarihte Başkanlığı işgal eden arkadaşım - şim
di ismini hatırlamıyorum - aynı tatbikatı yap
mıştır.. 

TALÂT ASAL (Samsun) — Yanlış yapmış
tır. 

BAŞKAN — Bakanın bilgi vermesi karşısın
da müzakere açılmıyacağını ileri (sürmüştür. 
Fakat hiç şüphe etmiyorum; bu Bakan Adalet 
Partisi Grupundan bir Bakandı. Hatırlama
nız için, hafızalarınızın teminatına sığınmak
tan başka şurada size söyüyeceğim hiçbir şey 
yoktur. Orada yapılan muameleyi söyliyeyim: 

Saym Salâbattin Kılıç'ın yaptığı konuşma
da Sayın Ali İhsan Göğüş'ün şahsına vâki, se
çimler sebebiyle ileri sürdüğü, bir isnattan 
dolayı, o zaman da burada Başkanlık yapan 
saym arkadaşımız aynen bu sataşma sebebiy
le Saym Ali hsan Göğüş'ün ileri Isürdüğü söz 
hakkını kabul ettiler, söz verdiler ve görüş
me yapıldı. 

Çok istirham ediyorum, çok iyi hatırlayın. 
Yanlış bir tatbikata gitmiyelim. Bâzı hesep-
larla konuşma arzusu içinde bulunabilirsiniz. 
Bunu takdir ediyorum. Şu veya bu şahıs, bu 
arzu içinde bulunabilir, düşünebilir.. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Ne demek 
hesap?. 

BAŞKAN — Burada Riyaset için mühim 
olan.. (Gürültüler) 

'BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ıGündemin ikinci defa görüşülecek işler kıs

mında bulunan «3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 
18 ve 27 nçi maddeleriyle ek 2 ye 3 ncü mad-
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delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı» nm 
(S. S. : 342) öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

3 Numaralı (Geçici 
Komisyon Başkanı 
ISabahattin ISavcı 

Diyarbakır 

'BAŞKAN — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun 7308 sayılı Kanunla değişik 
18 ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi talebedilmek-
tedir. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Rapor daha önce sayın üyelere bastırılarak 
dağıtılmıştır. Raporun okunup okunmamasını 
oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını istiyen-
lsr... rstemiyenler... Raporun okunmaması ka
bul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

Daha önce Demokratik Parti Grupu adına Sa
yın özer ölçmen söz almıştı. Başka söz istiyen?.. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Hakkı Gökçe, Millî Güven Partisi Grupu adına 
ıS'ayın Hamdi Hamamcıoğlu. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere ge
çiyoruz. Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
özer ölçmen, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN 
(Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri; 

Huzurunuza gelmiş olan 7368 sayılı Kanu
nun bâzı madelerinin değiştirilmesine ve bir 
madde eklenmesine ilişkin tasarı yurdumuzda 
afyon kaçakçılığının daJha sıkı bir kontrola ta
bi tutulması gayesini giütnıektedir. Görüşmekte 
olduğumuz tadil tasarısı vesilesiyle Demokra
tik Partinin yurdumuzdaki haşhaş ekimi konu
sundaki genel görüşünü arz etmek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Dünya ruh ve beden sağlığını büyük ölçü
de tehdidedeh uyu'şturucu madde iptilâsı ile 
mücadelenin mutlaka gerekli olduğu inancında
yız. Bu yolda çalışan çeşitli milletlerarası ku
ruluşların mevcudolduğu Yüce Meclisin malû

mudur. Bunlar içinde Türkiye büyük bir sa
mimiyetle ve hattâ icabında fedakârlık ve fe
ragatle hissesine düşeni yapmıştır ve yapmak
tadır. Bu bakımdan ülkemize bâzı dost devlet 
yetkililerince zaman zaman yapılan münferid 
haksız ithamlardan Türkiye'yi, Devleti ve mil
leti ile tenzih ederiz. 

Diğer taraftan dünya sağlığına katkı için 
gayret sarf ederken, bunun fakir Türk çiftçi
sinin sırtından yapılmasına kesinlikle karşı ol
duğumuzu belirtmek isteriz. Çünkü, haşhaş eken 
ve yetiştiren Türk çiftçisi bunu uyuşturucu 
madde imali için değil, rızkını temin için, ya
ğından evindeki aşını pişirmek için, küspesini 
hayvanına yem yapmak için yetiştirmektedir. 

Her konuda olduğu gibi haşhaşta da kolay 
ve çabuk zengin olmak istiyen kaçakçıların 
mevcudiyeti bir vakıadır; fakat bunların ade
di masum afyon ekicisi çiftçimizin yanında 
oran kabul etmiyeoek şekilde azdır. Bu bakım
dan sahtekâr ve kaçakçılarla mücadele edilir
ken, masumların mağdur edilmemesine kanun 
yapıcı olarak bizler ve yürütücüsü olarak da 
hükümetlerin âzami titizlik ve dikkat göster
meleri gerektiği kanaatindeyim. 

Mer'i kanun hükümlerine göre, Hükümet 
yurdun hangi bölgelerinde haşhaş ekimi yapa
bileceğine ve yasaklanabileceğine dair karar 
yetkisine haizdir. Yasaklanacak ve müsaade 
verilecek bölgelerin teisbitinde dikkatli Ve ger
çekçi ölçülere başvurulması zorunluluğu vardır. 
Meselâ, 1972 yılı için Konya, Denizli gibi illeri
mizde haşhaş ekimi Hükümetçe yasaklanmış bu
lunmaktadır. Bu illerimizde geçimini bu ürüne 
bağlamış, köylerimiz, kasabalarımız hattâ ilçe
lerimiz mevcuttur. Örnek olarak seçim bölgem 
olan Konya'nın fakir bir dağ bölgesi olan ve 
ufak çiftçinin yaşadığı ve geçimini afyon eki
minden temin eden Doğanhisar ilçesini göster
mek imkânı ile karşı karşıyayız. 

Hükümetlerin bu kararlarda dayanacakları 
kıstasların çok objektif olması ve politik baskı
lardan mâsun kılınması şartına inanıyoruz. 

Tasarının birinci maddesinde, teklifin Sana
yi, Ticaret ve Tarım bakanlıklarınca iktisadi, 
zirai icaplara göre Bakanlar Kuruluna yapıla
cağı belirtilmektedir. Bu bakanlıkların gerçek
çi ve tarafsız bir kıstas teSbi't edeceklerini ümit 
ve temenni etmekteyiz. 
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Muhterem milletvekilleri; Demokratik Par
ti olarak geçim kaynağı elinden alman fakir 
çiftçinin hayatının idame 'ettirilebilmesi için 
kendine başka imkânlar yaratılması zorunlulu
ğuna ehemmiyetle işaret etmek isteriz. Bu ta
sarının görüşülmesini bir fırsat bilerek, Hükü
metlere haşhaş ekicisine bu ürün yerine neyi 
ikâme edebileceğini biran evvel etüdederek yol 
göstermesi gerektiğini hatırlatmayı görev sayı
yoruz. Etüt neticesi ortaya çıkabilecek hayvan
cılık, yem, süt sanayii gibi veya diğer ikâme zi
raatı için bu çiftçilerimizin hibe yolu ile veya 
uzun vadeli düşük faizli kredilerle desteklen
mesi yerinde olacaktır. 

Uyuşturucu madde iptilâsından en çok mu
tazarrır olan zengin ülkeler kendi dahilî kont-
rollarmda yeterince başarılı olamadıkları için, 
suçu ve yükü üretici ülkelerde aramakta ve ön
lemeyi Türkiye gibi memleketlerin yapmasını 
istemektedirler. Kanun dışı faaliyetlerle aman
sız mücadelenin lüzumu yanı sıra, bu önlemeyi 
istiyen ülkelerin mağdur olacak suçsuz Türk 
çiftçisinin ikâme ziraaJtine hasredilmek üzere 
tazminatlara taraftar olmaları gerçekçi bir gö
rüş olur kanaatindeyim. Bu sebeple Hükümete, 
ilgili devletlere durumu açıklıkla intikal ettir
mesini ve o ülkelerdeki insanların sağlığını ko
rumak isterken, hiç olmazsa Türk çiftçisinin 
hayatının da aynı şartlarla idamesinin temin 
zorunluluğunun anlatılmasını ve buna mâltuf 
bir tazminatın gerçekçi olacağını beyan etme
sini teklif ediyoruz. 

Ayrıca, ikâme ziraati etütlerinin biran ev
vel tamamlanarak bu tazminatların kredi veya 
hibe şeklinde mağdur ekiciye intikali için Hü
kümetten ciddî bir çalışma içine girmesini rica 
ediyoruz. 

Maddeler hakkında görüşlerimizi bilâhara 
arz etmek üzere Yüce Meclise grupum ve şah
sım adma saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adma Sayın Hakkı Gökçe, buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA HAKKI GÖKÇE 
(Malatya) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
punun görüşlerini izah edeceğim. 

Tasarının gerekçesini dikkatle izledim. Hâ
diselerin ciddiyetle eleştirilmediği açık açık gö
rülmektedir. Uyuşturucu maddelerin insanlık 
için büyük bir tehlike t^Ş^ü ettiğine, insanlık 
için bir felâket olduğuna inananlardanım. Bu 
hususta birçok teşkilâtların kurulduğu da bir 
vakıadır. Ama raporda îran ekonomisine büyük 
çapta gelir kaynağı olmasına rağmen, ekimin 
yasaklandığı belirtiliyor. Hindistan, mevzuat
larını 1953 protokolünün icaplarına harfiyen 
uydurmuştur, öyle M, Hindistan'ın bu konuda
ki tutumu komite ve komisyon toplantılarında 
ve müstahsil memleketleri zaman zaman ziyaret 
eden misyonlar tarafından örnek olarak göste
rilmektedir, denilmektedir. 

Durumu enine boyuna eleştirmek lâzıımge-
lirse, gerçek hiç de geçmiş Hükümet tarafından 
hazırlanmış olan tasanda belirtilen duruma uy
mamaktadır. îran 1955 yılında afyon ekimini 
yasaklamıştır ve 14 yıl sonra 1959 da yeniden 
ekime izin verilmiş, halen de ekim yapılmakta
dır. Ama İran'da 14 yıl sonra haşhaş ekimine 
izin verilmiştir ve fakat kaçakçılık yapanların 
suçu idamdan başlamaktadır. 

Hindistan'ın bugün istihsal ettiği resmî ola
rak beyan edilen ham afyon miktarı 1 000 ton 
civarındadır. Türkiye'nin istihsali ise 100 ilâ 
150 tondur. Durum böyle olduğuna göre, rapo
run gerekçe kısmının gerçekten ne kadar uzak 
olduğu meydandadır. Eleştirilmeden, incelen
meden, gerçeklere eğilmeden ve değinmeden 
bir gerekçe tanzim edilmiştir. 

Aşağıda daha detayları ile durumu arz ede
ceğimden, haşhaş ekiminin ülkemiz için önemi
ne bir nebze değinmek istiyorum : 

Türkiye'de 1960 yılına kadar 42 ilde ekim 
yapılıyordu. 1970 te 7 ile indirilmiş, bu yıl aied 
4 e indirilmiştir. 

Demek ki, haşhaş ekiminde senelerden beri 
başlıyan ve neticeten 4 ile indirilmiş olması ba
kımından bir kısıtlama vardır ve bu bir gerçek
tir. 

Sayın milletvekilleri, bu kısıtlamada Türki
ye'nin büyük zararları vardır. Gerçekleri oldu
ğu gibi ifade etmede fayda mülâhaza ediyoruz, 
Aslında prensibimiz de budur. Türkiye iktisa-. 
den kalkınmaya yeni yönelmiş bir ülkedir. Böî-
gelerarası dengesizlik ortadadır. Doğu - Anado
lu'nun birçok illerinde vatandaş istihkakının te-. 
mininde afyondan büyük yarar görmekto idi. 
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edindiğimiz bilgi bu. Geri kalan 800 ton afyo
nu ihracediyor. Fakat Hindistan'da kimyevi sa
nayi kurulmuş, ilâç yapıyor ve çıkardığı ham 
afyon miktarının bu olduğunu iddia ediyor ve 
bunun aksini ispat etmeye imkân yoktur. Çünkü 
50 devletin imza koyduğu bir anlaşmada bu 50 
Devletin hiçbirine, hiçbir Devlet hareket tarzla
rım tanzim etmek için bir yol göstermediği hal
de, Türkiye'ye her nedense devamlı surette dış 
bir etki vardır - tâbirimi mazur görün - dış bir 
baskı vardır: «Türkiye haşhaş ekmesin, afyon 
istihsal etmesin.» Söylenen söz bu. 

Beyan ve iddia ederiz ki, dünyanın hiçbir 
yerinde istihsal edilen afyonun tümü o memle
ketin, Türkiye'de farz edelim Toprak Mahsulle
ri Ofisinde olduğu gibi diğer memleketlerde de 
buna mümasil Devlete ait müesseselere tevdi ve 
takdim edildiğini iddia etmek güç olur. istihsal 
edilen afyon tüm olarak resmî kanallar yolu ile, 
hukuka uygun şekilde işlenilmez. Çünkü, resmî 
alım fiyatı ile kaçak satılan afyon arasında bü
yük, fahiş fiyat farkları vardır. 

Farz edelim, 1971 yılında Türkiye'de afyon 
fiyatları ayarlanmıştır; % 50 ye yakın bir artış 
mevzuubahsolduğuna göre, 80 ilâ 100 liraya 
satılan afyon bugün 120 ilâ 150 lira arasında 
Toprak Mahsulleri tarafından toplanmaktadır. 
Şimdi, Türkiye'de kaçak olarak satılan afyonun 
kilosu asgari 800 ilâ 1 000 lira civarındadır. 
Nefsimizi müstahsil ile kıyası nefsedersek, bir 
taraftan Devlet tarafından alınan afyonun 120 
ilâ 140 liraya satıldığı veya alındığı mevzuubah-
nolurken bunun karşısında kaçakçının 800 ilâ 
1 000 lira verdiği ortada iken, Toprak Mahsul
leri Ofisine, yani Devletin resmî mercilerine va
tandaşın inalını tevdi etmesine imkân yoktur. 

Şimdi aşağıda izah edeceğim; demek istemi
yorum. ki, vatandaş afyon eksin ve fakat bun
dan almış olduğu ham afyonu kaçağa satsın ve 
böylece kaçakçılığı teşvik etmiş olalım. Dünya
nın hiçbir Devletinde kaçakçılığı ihya etmek 
veya kaçakçılığı savunmak imkânı bulunma
dığına göre, bizim de bir hukuk Devleti olma
mız nedeni ile bunu iddia etmemize ve kabul et
memize imkân yoktur.' 

Şimdi, ne yapmak lâzım gelir? Yaptığım tet
kiklere göre dünyada 1 000 ton afyon işlenil-
mektedir. Yani, dünya tababetinde lüzumlu 
olan afyonun miktarı 1 000 tondur. Türkiye'de 
de çıkarılsa bu, Hindistan'da da çıkarılsa bu, 
İran'da da çıkarılsa bu, son zamanlarda Yugos
lavya da bunu üretmeye başlamıştır, dünyanın 
neresinden çıkarılırsa çıkarılsın dünya tababe
tinde işlenmesi lâzım gelen 1 000 ton afyona 
ihtiyaç görüldüğü bir vakıadır. 

Resmî rakamlara göre Hindistan senede 
1 000 ton afyon istihsal etmektedir. Bu 1 000 ton 
afyonun 200 tonunu kendi ülkelerinde vatan
daşlarının istihkakı olarak bırakmışlardır; ya
ni bugün Hindistan'da afyon içimi müsaadeye 
tabi değildir, herkes sigara içer gibi kullanıyor; 

Şimdi, insaf ile düşünmek ve tartışmak lâ-
zımgelirse bugün Türkiye'de afyondan elde edi
len ve tababette kullanılan madde, ilâç olarak 
dışardan ithal edilmektedir. Ama Türkiye ay
nı zamanda afyon istihsal eder. Ne garip şey
dir ki, senede 10 milyon liraya yalan döviz ver
mek suretiyle ithal ettiği ilâcın dahi kifayet et
mediği aşikârdır. Ama Türkiye'de istihsal edi
len afyondan ilâç istihsal etmek suretiyle ithal 
ettiğimizin yerine memleketimizde tababette 
kullanma ve artan kısmının ihraç malı olarak 
dışarıya şevki ve döviz kaynağı olarak kullanıl
ması hiç kimsenin aklına gelmemektedir. 

Muhterem, arkadaşlarım, çoğunuz Doğuyu 
gezmişsinizdir. Doğuda vatandaşın % 80 inin 
arazisi 30 dönüm ilâ 60 dönümü geçmez. Orta 
halli bir ailenin 60 dönüm tarlası varsa bunu 
devre devre ekmesi lâzımgeldiğine göre, nadas 
usulü -ile ekmesi lâzımgeldiğine göre, her sene 
30 dönüm tarla ekmek mecburiyetinde olduğu 
aşikârdır. Doğuda dönüm başına 1 e 5 verir, iyi 
senelerde olur bu, bilhassa dağ köylerinde. 30 
dönüm araziyi ektiğini kabul buyurun; dönüme 
15 kilo ekilir, 1 e 5 verdiğine göre 75 kilo eder. 
30 dönümü 75 ile zarbedersek netice meydana 
çıkıyor ki, bunu hesaba, kaleme döktüğümüz za
man vatandaşın istihsal için sarf etmiş olduğu 
emeğin karşılığını da bir tarafa koyarsanız, eli
ne geçen paranın değeri 1 000 ilâ 1 500 lira
dır. Vatandaş bir yıl bütün gücü ile emek sarf 
edecek, neticede elde etiği istihsal maddesinin 
kapasitesi 1 000 ilâ 1 500 lira olacaktır. 

Bunun karşılığında fiilen yaşadığım bölge
lerde, bilhassa dağ köylerinde 30 dönüm arazi
si olan bir köylü 5 dönümüne her yıl afyon eker. 
Afyon ekilen yerlerde aynen nadas etmiş gibi 
tarla daha verimli hale gelir, 5 dönüm haşhaş 
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ekimi yapılan yerde 25 kilo afyon elde eder. 
Bunlar söylediğim gibi satılıyorsa, yani kaçağa 
gidiyorsa, asgari ölçülerle 15 000 lira eline ge
çer. Ama bunu teşvik ve tahrik etmek imkânın
dan mahrum olduğumuza göre, bir hukuk dev
leti olarak Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
değerlendirilmesi ve kimya sanayiinin kurulma
sı suretiyle tababette kullanılacak ilâç madde
lerinin istihsali mümkün olursa ve vatandaşın 
bugün kaçağa 500 liraya verdiği afyonu aynı 
değerden alma imkânı hâsıl olursa, vatandaş o 
gün dahi senelik.kazancını 10 000 -15 000 lira 
olarak temin etmek imkânına kavuşmuş olacak
tır. 

Şimdi farz edelim ki, bunu kabul etmedik. 
30 dönümlük araziyi bu vatandaş ekti, istihsal 
ettiği mahsulün karşılığı 1 000 ilâ 1 500 lira 
olduğuna göre, aile geçimi de imkânsız hale ge
lecek. Ne yapacak? O zaman yine kanuna karşı 
çıkacak. Bunun hukukan tasvibedilmesine im
kân yok; ama vatandaşın geçinmesine de imkân 
yok. Bir hukuk Devletinin milletvekili olarak 
ve yine bir hukukçu olarak bunu tasvibetmeye 
imkân yoktur. Ama bir insanın aç durmasını 
söylemenin günahkârlığını da kabul etmek lâ-
zımgelir. 

Fiiliyatta ne oluyor? Farz edelim ki, Ma
latya'da Hükümet çıkarmış olduğu kararna
melerle afyonu iptal etti. Vatandaş yerine ken
dir ekiyor. Ne kadar araştırma yaparsanız ya
pınız, hayatı pahasına geçimini temin etmek 
için bunu yapıyor. Ekilen kendirin yaprağın
dan esrar çıkarılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; çıkarılan esrar af
yondan daha çok para ediyor. Ama sizi temin 
etmek isterim ki, dün afyonun zerresinden nar
kotik olarak nasibini almamış olan Doğu ille
rindeki vatandaşlar bugün esrarın hayal âlemi
ni birçok kişilerden dinlemiş olduğu için «na
sıldır» diye tatmak mecburiyetinde kalıyor. 
Hükümet bunu kısıtlama yoluna giderken ge
rekçe olarak şunu vaz'ediyor: «Haşhaş ekimi 
yapan bölgelerdeki vatandaşlar geçimlerini te
min etmek için başka sahalarda iş yeri veya ça
lışma imkânı aranacaktır» deniliyor. 

Şimdi benim köylerimi düşünüyorum; 3 se
nedir haşhaş ekimini kısıtlamışız ve üç senedir 
buna bir çare bulma imkânını aramadığımıza 
bunun başka türlü geçinme imkânı da olmadı

ğına göre, yapacağı iş, biraz evvel söylediğim 
kanunsuz iştir. Bunu emniyet kayıtlarına göre 
izah edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, elimde bir belge 
var; 1968 yılında 552 kilo esrar yakalanmış. 
Yine 1968 yılında 134 kilo kaçak afyon yaka
lanmış. 1968 yılında 1 280 kilo olarak yakala
nan afyon; 10 aylık netice olarak 1970 yılında 
724 kiloya düşmüştür. Aradaki farka şöyle bir 
göz gezdirirsek, kısıtlama yapılmadığı zaman, 
1 280 kilo afyon yakalanıyor. Kısıtlama yapıl
dığı zaman 724 kilo afyon yakalanıyor. Şu hal
de ne kadar kısıtlama yaparsanız yapın, Top
rak Mahsulleri Ofisi ham afyona bu değeri ver
diği müddetçe yine afyonun kaçağa gideceği 
gerçeği ortaya çıkıyor. Ama buna karşılık ne 
oluyor? Vatandaş, biraz evvel söylemiş bulun
duğum gibi, 1968 yılında 552 kilo esrar yaka
lanmış olmasına rağmen, 1970 yılında 10 aylık 
olarak 1 328 kilo esrar yakalatıyor. 

Bundan şu netice çıkıyor: Afyonu kısıtlama
dığınız zaman yakalanan esrar ile afyonu mu
kayese ediyorsunuz; öbür tarafta kısıtlandık
tan sonra 42 ilden 7 ile indirdiğimiz zaman ara
sındaki durumu mukayese ediyoruz, esrarda 
% 100 artış var, afyonda % 25 eksilme var. 

Şu halde, vatandaşın geçimini temin etmek 
imkânını aramadan, vatandaşın geçim imkân
larını sağlamadan, kanunen yasak olan şeyleri 
yapmasını menedersek - ki, menedilmesi haklı
dır - öbür taraftan kanunen daha yasak olan 
fiili işlemeye mecbur kalacak. Ama, dediğim 
gibi; Toprak Mahsulleri Ofisi gereken değeri 
verirse, aynı zamanda Devlet olarak, Hükümet 
olarak bunun sanayiini kurabilirsek, o zaman 
afyonun kaçağa satılması imkânını araştırmaya 
lüzum yoktur. Şu halde getirilen değişikliğe 
grup olarak rey vereceğiz; fakat bunun aksak
lıklarını belirtmek mecburiyetinde olduğumu
zu da ifade ve izah ediyorum. 

Arkadaşlarım, biraz evvel tahdit vardır, de
dim. Bu, açık. 1960 yılında ekim yapılan saha 
42 il iken, 1971 yılında 4 ile indirilmiştir. Şu 
halde tahdit vardır ve açık olarak görülüyor. 
Ama bunun karşılığında dış etki de vardır, di
yoruz. Bu tahditte dış etki var diyoruz. 

Tahmin ediyorum, 1,5 yılda şu kürsüde beş 
altı defa afyon konusunda maruzatta bulun
dum. Geçen gün de aynı şeyi söyledim. Dış et
ki var, derken, belM Hükümet üyemizin, konuş-
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malarımızda dile getirdiğimiz hususlardan 
- burada bulunmadıkları için - haberdar olma
dıklarını tahmin ederek, bu hususu tekrar et
mekte fayda mülahaza ediyoruz. 

Milletlerarası anlaşmayı imza eden elli kü
sur devletten hiçbirisi bu kısıtlama hususun
da tek kelime söylememiştir. Ne garip şeydir 
ki, gerekçede, zaman zaman haşhaş eken ülke
leri ziyaret eden misyonların Hindistan'ı ör
nek olarak gösterildiği belirtiliyor. Bunun se
bebi nedir? Niye elli devlet bu anlaşmaya imza 
koyuyor da sırf Türkiye nazarı itibara alını
yor? Neden Hindistan örnek olarak gösterili
yor? 

Bu, dış etkiyi yansıtan bir husustur. Bil
hassa Amerikalıların tesirleri vardır. Niye? 
Birçok eserlerde okudum; haşhaş eMmi hak
kında bir araştırma önergesi olduğu için ora
da daha detaylı olarak ar zedeceğim, burada 
buna geçmek istemiyorum, fakat birçok eser
lerde, birçok mecmua ve gazetelerde Amerika
lıların narkotik büro şeflerinin fiilen Hindis
tan'ı müdafaa ettikleri açıktır. Amia mesele 
Türkiye'ye düşünce iş değişiyor. 

Niye değişiyor? 
1955- yılında iran'da ekim yasaklanıyor. 14 

yıl sonra 1969 da yeniden ekime başlanılıyor, 
ses çıkarılmıyor. 

Hindistan her yıl bin ton üretim yapıyor, 
«200 tonunu ben vatandaşlarıma istihkak ola
rak ayırıyorum» diyor, 800 tonu nereye gidi
yor? Elde edilen mahsulün nerelerde satılıp, 
nereye geçtiği belirsiz. Açıkça ifade etmek lâ-
zımıgelirse; Amerika'ya giden uyuşturucu mad
delerin % 95 i - Amerikalıların bahsettiği gibi 
% 85 i Türkiye'den değil - Çin'den gidiyor. 

Esbabı mueibesi şu : 
Çinliler diyorlar ki; «200 yıldan beridir ki, 

Amerikalılar bizi mahvettiler. Biz, bunun inti
kamını alacağız...» Ve Hindistan'dan temin et
tikleri afyonun, Amerika'nın Çin mahallelerin
de bedava denecek şekilde satışa arz edildiği 
de malûmdur. 

Şu halde; Hindistan Çin'e daha yakın oldu
ğundan, Çin, Hindistan'dan temin etmek sure
tiyle Amerika'ya uyuşturucu madde götürdü
ğüne göre ve iddia ediyorum ki, Amerika nar
kotik büro şeflerinin bizzat önderliğini yaptık
ları kaçakçılık neticesinde Hindistan'dan Ame

rika'ya aktarılıyor ise, bunun günahını Türk 
çiftçisine yüklersen olmaz bu... Biraz evvel bu 
Türk çiftçisinin durumunu delilleriyle izah et
tim. Bunun günahını 30 dönümlük arazisinde 
ekim yapmak suretiyle senede 1 500 lira kaza-
namıyan vatandaşıma yüklersen, olmaz bu... 

Bakınız Amerikan Cumhurbaşkanı ne di
yor: 

Cumhurbaşkanı seçildiği ilk gün söylediği 
söz şu : «Amerikanda eroinden ölenlerden dola
yı Türk köylüsünü açıkça suçluyorum.» 

insaf ile konuşmak lâzımgelirse, senede bin 
ton üretim yaptığını kabul eden Hindistan gibi 
bir devlet varken; kendisini 200 sene sömürdü
ğünü iddia ederek bunun için intikamını ala
cağını beyan eden Çin gibi bir devlet mevcut 
iken; Çin ile Hindistan'ın hemhudut bulunma
sı sebebiyle, afyonu Hindistan'dan alıp götür
mesi daha akla yakın, mantığa yakm ve ger
çek iken; bir Amerikan Cumhurbaşkanının çı
kıp da Türk köylüsünü suçlaması her halde hoş 
görülecek bir mesele olmasa gerektir. Ben, hoş 
göremiyorum. 

Yine Nixon, 1969 da aynen; «Türkiye'ye 
büyük fedakârlık, düşmektedir. Türkiye afyon 
ekimini tamamen yasaklamalıdır. Bu fedakâr
lığı Türkiye'den bekliyoruz.» demiştir. 

1970 te «Amerika'ya gelen afyonun % 80 i 
Türkiye'den geliyor. Amerika Türkiye'yi işbir
liğine çağıracaktır. Afyon ekicilerinin başka 
bitkilere teşviki lâzımdır ve mücadele için 3 
milyon dolar vereceğiz. Silâh, dürbün, araç ve 
tetkik cihazı vereceğiz; 1971 yılında 4 ile in
mesini istiyoruz» demiştir. 

Eğer bu konuda bir yanlış iktibasım mev-
zuubahis ise, bir yanlışlık var ise aydınlanmak 
istiyorum. 

Neticeten, geliyoruz, sene 1970... 
Amerikan Cumhurbaşkanının bu konuşma

larından sonra, Esenboğa Hava alanında, Ame
rika Dışişleri Bakanı yardımcısı Richardson; 
bu mevzuu Sayın Başbakanla uzun uzun görüş
tüğünü, Amerika için müthiş bir tehlike say
dıkları afyon ekiminin tahdidinden memnuni
yet duyduklarını beyan ediyor. 

Şu halde, geliyoruz neticeye : Söylediğimiz 
gibi, afyonun kısıtlanmasında dış etki vardır. 

O halde ne yapmak lâzım? 
Görüşümüz odur M, sözlerimin başından bu 

yana izah ve arza çalışığım gibi; Türkiye'de 
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haşhaş ekimi yapılmalıdır, afyon üretimi yapıl
malıdır; ama kaçağa gitmemesi için tedbirler 
alınmalıdır. Ama kaçakta satış yaparken yaka
lanan kişilerin de ağır cezalarla tecziyeleri şart
tır. Bunun ikisini birbiriyle mukayese etmek 
suretiyle; geçimini ondan temin etmek mec
buriyetinde olan köylünün durumunu vazıh 
olarak görmek mecburiyetinde olduğumuzu ka
bul etmemiz iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlarım, beynelmilel hukuk 
kaidelerinden, beynelmilel anlaşmalardan bah
sederiz. Elbette ki, beynelmilel hukuk kaidele
ri vardır, anlaşmalar vardır, ama bunu kıyas 
nefis olarak telâkki etmek ve öyle kabul etmek 
mecburiyetinde olduğumuzu da lütfedin kabul 
buyurun. 

Şu anda elimde bir gazete var. Elimde bu 
konuya ait doküman ve gazeteler bir hayli çok, 
ama kıymetli vakitlerinizi almak istemiyorum, 
fakat elimdeki gazetede yazılı olan haber bu 
konuyla ilgili olduğu için göstermek istiyo
rum. 

Şu haber var: 
«Malî polis ekipleri, kamyondaki mermiler

den başka 77 bin paket Amerikan sigarasına 
da el koydu. 490 bin mermi ele geçirildi.» 

Simidi arkadaşlar, 1971 yılı Bütçesi görüşü
lürken, o zamanki Sayın Tekel Bakanının sami
mî ve duygulu konuşmasına şahidolduk: 

Türkiye'de filtreli sigara imal etme imkânı 
az. Türkiye'de depo edilmiş tütün bolluğu var, 
Çekoslavakya ile bir anlaşma yapılıyor. Çekos-
lavaklara deniliyor ki; «Biz size tütün verece
ğiz, Kent sigarası ayarında Samsun sigarası 
imal edeceksiniz. Bu imalâtın karşılığını biz size 
d,öviz olarak değil tütün olarak ödiyeceğiz..» 

Anlaşma yapılıyor. Aradan kısa bir zaman 
geçiyor, bundan rücu ediyorlar. O zamanki sa
yın bakanın izahına göre, soruşturma yapılı
yor. Neticeten anlaşılıyor ki, Amerikan Kent 
sigarası Çekoslavakya'da imal ediliyor. 

Amerikalılar, Türk tütününün Çekoslavak' 
ya'da işlendiğinde Türkiye'de filtreli sigaranın 
bollaşacağmı anladığı an ve çıkarılacak bu si
garanın da Kent ayarında bir sigara olacağını 
duyduğu zaman derhal endişeye düşüyor, ko
şuyor Çekoslavaklara... Diyor ki, «Sizinle Türk
ler anlaşmaya geçiyor; size tütün verecekler, 
bunun karşılığında siz yapılmış sigara verecek

siniz. Onlar size tütün veriyorlar, ama sizin tü
tünleriniz daha mükemmel. Şu halde biz size 
döviz vereceğiz; bizim Kent sigaramızı imal 
edin...» 

İşte gazetede yazılı olan 77 bin aded Ame
rikan sigarasının Türkiye'ye gelmesinin esba
bı mucibesi de bu... Çekoslavakya'da imal et
tiriyor ve Türkiye'ye mükemmel olarak soku
yor. 

Milliyet Gazetesinin bir yazısını okudum; 
Türkiye'ye bir yılda getirilen ve yakalanan, 
bilhassa Belçika, Çekoslavak ve saire ülkelere 
ait kaçak silâhların para ile değerinin 100 mil
yon lira olduğu iddia ediliyor. 

Şimdi, hiç birimiz gökten zembil ile gelme
dik, hepimiz memleketin evlâtlarıyız; köşe bu
cak dolaşarak gelmiş insanlarız. Kabul buyu
run ki, kaçak olarak yakalanan eşyanın ancak 
binde 1 i yakalanır, ama gazeteci daha musli
hane davranmış ve «yüzde 1 inin yakalandığını 
kabul buyurun» diyor. Demek M, Türkiye'ye 
kaçak olarak giren silâhın Türk parası ile değe
ri 10 milyar liradır. O halde, beynelmilel hukuk 
kaideleri var ise, 50 devletin imza ettiği bir an
laşma mevzuubahis ise, Türkiye'ye kaçak siga
ra sokmasınlar, Türkiye bütçesinin üçte biri 
olan 10 milyar liralık kaçak silâhı sokmasın
lar. 

Şimdi insafınıza sesleniyorum, Sayın mil
letvekilleri; afyon ne yapar? Afyonun iki hu
susiyeti vardır. Narkotik madde olarak kulla
nılırsa adam öldürür, doğrudur, ama tababet
te kullanılırsa hayat kurtarır. Bunun karşılığın
da silâh ne yapar? Silâhın yegâne gayesi adam 
öldürmektir. 

Şu halde, benim ülkeme senede Türkiye büt
çesinin üçte bir değerindeki 10 milyar liralık 
silâhı kaçak olarak sokmaya hakkın yoktur. 
Köylümün, çiftçimin alnının teri olan tütünü
mü vereceğim, Çekoslavakya'da sigara imal et
tireceğim, bunun karşılığında Türk tütünü al
mak suretiyle döviz vereceğim, emeğinin karşı
lığında tütün yerine dolar vereceğim. Şu halde 
«ıbunu yapma» diyeceksin ve benim gazetelerim 
her gün yazacak. «100 bin paket, 200 bin paket 
Amerikan sigarası yakalandı.» diyecektir. 
«Amerikan Pazarları» olarak ismi geçen pazar
lara gittiğiniz zaman - tâbirimi mazur görün -
Amerikan donuna kadar satıldığını göreceksi
niz. Buna niye bir çare aranıp, bulunmuyor? 
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Ama benim vatandaşımın kan damarı olan, can 
daman olan afyonun kısıtlanması için baskı 
yapılıyor. Hâdiseler birbirine böyle bağlanı
yor. 

Amerikan Cumhurbaşkanının işbaşına gel
diği zamanki söylediği sözleri demin arz ettim. 
Aradan 4 yıl geçiyor ,ortaya konan kararname
lerin neticesi belli. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sözlerimi 
bağlıyorum. Maddelere geçildiği zaman bir tek
lif sunacağım, o zaman teklifimin gerekçesini 
de arz edeceğim; Türkiye'de haşhaş ekimi ya
pılmalıdır. Tetkikatı yapılmalıdır, kaçağa gi
den mallar için cezai müeyyideler ağırlaştırıl
malıdır. Fakat köylünün, bilhassa Anadolu 
köylüsünün ekmek bedeli olan haşhaş ekimini 
yasak eden kararı reddedelim. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Hamamcıoğlu, buyurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HA
MAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

3491 saydı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun 7362 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci 
maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı hakkında Millî Güven 
Partisinin görüşlerini, zamanınızı suiistimal et
memek kayıt ve şartiyle, çok kısa olarak arz et
mek üzere huzurunuza geldim. 

Kanunun getirmek istediği prensip ve espri
leri göz önünde tuttuğumuz takdirde memnu
niyetle müşahede etmekteyiz ki, beşeriyeti 
uyuşturucu madde iptilâsmdan kurtarmak gibi 
ulvî gayelerle getirilmiştir. Bu bakımdan Millî 
Güven Partisi olarak kanunun tümünü kabul 
ettiğimizi beyan etmek isteriz. 

Ancak, içimizde olan bir ezikliği de açıklı
ğı ile ifade etmek istem. Geçen senelerden be
ridir -tasında yer alan, Amerika Birleşik Dev
letlerinin bu konudaki politik isteklerini millet 
olarak hoş karşılamadığımızı da arz etmek iste
riz. 

Aslında, kendi sınırları içerisinde kaçakçı
lığı önliyememenin kusurunu, münhasıran mem
leketimizde bulmalarını hoş karşılamamıza da 
imkân yoktur. Biran için, hakikaten bu zehir

leyici maddenin memleketlerine girmesi önlen-
se bile, sentetik uyuşturucu maddelerin Ameri
ka'da geçer akçe olduğu her gün basında oku
duğumuz haberler arasındadır. 

Aslında, milletlerarası taahhütlere ciddî ve 
samimî sadakatiyle temayüz etmiş Ulus ve Hü
kümetimizin, afyon ekiminin tahditlerini doğru 
ve yerinde bulmaktayız. Ancak, Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsü Sayın Hakkı Gökçe arka
daşımızın tafsilâtlı olarak beyan ettiği gibi, se
nelerden beri bu mahsulün bilhassa yağı ve 
«haşhaş» dediğimiz tanesi gıda maddesi olarak 
köylümüzün alın teri sayılmaktadır. Buna rağ
men, Toprak Mahsulleri Ofisinin ısrarla aynı 
fiyatlarla mubayaa yapmasını anlamak hakika
ten güç bulunmktadır. Geçen sene zamanın im
kânları nisbetinde Ticaret Bakanlığı bütçesin
de de arz etmiştim, senelerden beri 80, 90 ve 
âzami 100 lira gibi bir fiyatla alınan afyonun 
bugünkü hayat şartları ve bilhassa artan işçi 
ücretleri muvacehesinde köylünün tamamen za
rarına müncer olduğu da bir gerçektir. Böyle 
olmasına rağmen, bu sene ilân edilen ortalama 
yüzde 50 bir zammı dahi yine bugünkü şartlar 
muvacehesinde yeterli bulmak mümjsün değil
dir. 

Fiyatların düşük olmasını kaçakçılığa bağ
lamak da mümkün değildir. Ben de aynı böl
geden olmam itibariyle bunu samimiyetle id
dia ediyorum. Fiyatlar ne olursa olsun kaçak
çılık yapan da, alışkanlık meydana gelmiştir. 
Gayrimeşru menfaat sağlamayı düşünen, bir
denbire zengin olmayı düşünen bâzı mahdut 
kimseler bu işi yapmaktadırlar. Yoksa, bugün 
Türkiye'mizin ekseriyeti itibariyle maliyetin 
yüksek, alış fiyatının düşük olmasına rağmen' 
kaçakçıya mal satan üretici adedi çok azdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tatbikatın içinden gelmiş bir kimse olarak 

biraz sonra kısa kısa arz edeceğim, sözlerimin 
başında da arz ettiğim gibi, beşeriyeti bu teh
likeli iptilâdan bir derece olsun kurtarmak için 
iyi niyetle hazırlanmış olan kanunun tümünü 
reddetmek mümkün değildir. 

Ancak, haşhaş ekimi bâzı bölgelerimizde 
anagıdalar arasında bulunmaktadır. Son za
manlardaki vâki tahsisler yüzünden üreticinin 
kendi kaderiyle başbaşa bırakıldığı da bir va
kıa olarak görünmektedir. Bilhassa, tasarının 
gerekçesini tetkik ettiğimiz zaman görüleceği 
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üzere, devamlı olarak milletlerarası anlaşma
lardan bahsedilmiştir, ama haşhaş üreten böl
gelerdeki haşhaş üreticileri için ne gibi bir ted
bir alınacağı hakkında bir kayda ve işarete 
raslamamak bizi üzmüş bulunmaktadır. Basın
dan aldığımız malûmata göre, haşhaş ekimi 
yasak edilen bölgelere bâzı tazminatlar verile
ceği söylenmektedir. Bunu, bütün samimiyeti
mizle temenni etmekteyiz. Ancak, Devlet böyle 
bir tazminat ödemeyi öngördüğü takdirde, bu 
tazminatların sağa - sola değil, fiilen haşhaş 
ekimi menedilen yerlerdeki fertlere tazminat 
ödemek değil, bu fertlerin tümünün hiç değil
se günlük ekmeğini ve maişetini çıkaracak ka
pasitede sınai tesislerin yapılması şekline gidil
mesini bütün samimiyetimizle temenni etmek
teyiz. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel «uygula-
mıa-daki bâzı aksaklıklara işaret edeceğim» di
ye arz etmiştim. Buna bir iki cümle ile dokun
mama müsaade buyurmanızı istirham edece
ğim. 

Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 18 
nci maddesinin (E) bendini dikkatle okuduğu
muz takdirde: 

«izin belgesi almak için her yıl 1 Temmuz 
30 Eylül tarihleri arasında mahallî Toprak 
Mahsulleri Ofisine dilekçe ile başvurulur.» 
denmektedir. Bu, aslında eskiden de mevcuttu, 
bir beyanname esası vardı. 

«Dilekçede ekim alanının ölçüsü» denmek
tedir. Bu da, tahminî olarak bildirilir, fakat, 
«Üreteceği afyonun miktarı belirtilir ve alanın 
hasit krokisi eklenir.» denmektedir. 

Şimdi, dünyanın hiçbir yerinde doğal şart
lara tabi olması zorunlu bulunan her hangi bir 
üretimi «Şu miktarda veya bu kalitede alaca
ğım» diye peşinen beyan etmek mümkün değil
dir. Ne oluyor? üretici vereceği beyanname ile 
«Ben iki dönüm haşhaş ekeceğim» der, ama bi
rer kilodan iki kilo afyon çıkar. Takdir edersi
niz, doğal şartlar itibariyle bu miktarın çok al
tında afyon istihsal edileceği gibi, bu tahmin 
edilenin çok üstünde de afyon istihsal edilebi
leceği bir gerçektir. Ne olacak? Az istihsal et
miş ise, vatandaş bunu tesbit ettirecek, bu bir 
külfet. Ama çok istihsal etmiş ise, bu çok is
tihsal etmenin nedenini mahkeme kapılarında 
ispat etmek gibi gayrimantıM ve gayrihukuM 
durumlarla karşıkarşıya bırakılmaktadır. 

Afyon ekimi yapılan bölgeden gelen arka
daşlarım bilirler, bir çizim faslı vardır. Bizim 
sakız tâbir ettiğimiz, yani ofise verilen ve mor
fin ihtiva eden kısım. Hakikaten başakta ken
disini gösterir ,ama bir yağmur yağdığı zaman 
yıkar götürür. Bu defa yine bir tesbit yapmak 
zorunluluğu ortaya çıkar. 

Diğer bir nokta da, basit de olsa, dilekçeye 
bir kroki eklenmesini kanun derpiş etmiştir. 
Şimdi insafınıza sığmırm, bizim üreticimizin 
sosyal ve kültürel durumunu bilmekteyiz, bu 
krokiyi nasıl çizer veya çizdirir? Bunu an
lamak güçtür. 

Diğer bir husus da, burada tâbir geniş 
kapsamlı ve geniş anlamlıdır; «Muhtarlar, 
bölgeler içinde haşhaş ekiminin bildirilen alan
larda yapılıp yapılmadığını denetlemek ve de
ğişiklik halinde durumu mahallin Toprak Mah
sulleri Ofisine bildirmekle yükümlüdür» diye, 
köy veya mahalle muhtarlarına kanuni bir ve
cibe yüklüyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; büyük şehir
lerdeki muhtarları istisna kılarsak, kasaba 
ve köylerdeki muhtarlara yüklenen angarya 
o kadar çoktur ki, artık muhtarlar da ne ya
pacağını şaşırmış vaziyettedir. Aslında Ana
yasamızın 42 nci maddesi angaryayı yasakla
mıştır. Bilhassa kasabalardaki mahalle 
muhtarlarının ücretsiz çalışmaları sonucu 
Anayasamızın 42 nci maddesinle muhalif ola
rak muhtarlara bir bakıma angarya yüklediği
miz kanısındayım. Bu nedenle, tasarıda, bu 
işin gerektirdiği giderlerin genel bütçeden 
karşılanması yerinde olacaktır. 

Bu itibarla, vasıtasız ve kendi işini, kendi 
zirai meşgalesini bırakmak suretiyle vatan
daşın tarlalarını kontrolle yükümlendirilen 
muhtarlar için hiç değilse, Ticaret Bakanlı
ğınca hazırlanacağı ek üçüncü maddede belir
tilen yönetmeliğe belirli bir ücretin konması 
ve bu mahalleri gezmek için sarfına zorunlu 
olduğu meblâğların ödenmesi gibi kesin, sa
rih hükmün getirilmesinde fayda mütalâa 
ediyorum. Bu hususta bir teklif de hazırlı-
yacağız. 

Sonuç itibariyle, bu kanunun beşeriyete ve 
milletimize hayırlı sonuçlar vermesini te
menni eder,, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Şev
ki Güler, buyurun. 
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A. P. GRUPU ADINA ŞEVKİ GÜLER 
(Afyon Karahisar) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 3491 sayılı Toprak Mah
sulleri Ofisi Kanununun T308 sayılı Kanunla 
değişik 18 ve 27 nci maddeleriyle ek 2 Ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında Adalet Partisi Grupunun görüşleri
ni arz edeceğim. 
Muhterem arkadaşlarım, sözlerime gerekçe

den başlıyacağım. 

«Orta ve Yakın - Doğu Bölgesinde» büyük 
ölçüde afyon istihsal eden memleket Türki
ye'dir. Memleketimizin büyük çapta afyon 
müstahsili olmasına rağmen az nis'bette müj> 
telâsı bulunması ve kaçakçılarla mücadele için 
aldığı adlî ve idari tedbirler ve bilhassa 1953 
yılında Ceza Kanununda bu maksatla ya
pılan ve çok ağır müeyyideleri ihtiva eden de-
ğ'işiklikller, Emniyet Teşkilâtımızın gösterdiği 
hassasiyet Birleşmiş Milletler bünyesinde ku
rulmuş olan komisyonlardaki müzakereler
de, memnuniyetle karşılanmış vs bu hususlar 
da raporlarda yer almıştır. Ancak, tedbirle
rimizde bu maddenin, ekimden, Toprak Mah
sulleri Ofisine teslimine kadar olan sâfha-
lardaki bâzı boşlukların mevcudiyeti de bir 
gerçektir ve bu durum Birleşmiş Milletlere 
dâhil memleketlerce de bilinmektedir. Bu 
boşlukların doldurulması, bugünün beyanna
me sistemi yerine, lisans sisteminin ikâmesiyle, 
•belki tamamen olmasa bile, büyük mikyasta 
mümkün olabilecektir. Bu durum ise, mem
leketimizin söz konusu alanda gösterdiği cid
diyet ve hassasiyetin yeni bir tezahürü ve 
tabiî bir sonucu olacaktır. Bu maksatla 3491 
ısayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
18 ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü mad
delerini değiştiren kanuna bir madde eklen
mesi hakkındaki tasarı hazırlanmıştır» şek
linde gerekçede takdim edilen tasarıya aynen 
katılıyoruz. 

Türkiye'de haşhaş ziraatinin daha verimli, 
daha disiplinli ve tek bir Devlet teşkilâtı 
tarafından yürütülmesi bakımından mevcut 
Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu takviye edil
mektedir. 

Bu tasarıya göre hazırlanacak olan yönet
melik esaslarında da bilhassa çiftçilerin men

faatleri ile ilgili yenilikler getirilerek, haşhaş, 
yetiştirilmesinden pazarlanmasma kadar kont
rol altına alınacaktır. Pancar ziraatında oldu
ğu gibi bir kontrol altında olacağı anlamın
dadır bizim anlayışımız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Afyon kaçakçılığı ile ilgili olarak dış baskı

lar ve kaçakçılık mevzuundan yıllardan beri 
muhtelif şeyler söylenmiştir, bunun neticesi 
ağır müeyyideler konmuştur, ama kaçakçılık 
maalesef önlenememiştir. O kadar kî  yarım 
gram afyon bir şahsın üzerinde yakalanırsa, 
o şahıs iki sene, iki buçuk sene hüküm giyip 
hapse girmektedir, ama kaçakçılık önleneme-
moktedir. Bunun iktisadi sebepleri vardıı;, 
alışkanlık sebepleri vardır, muhtelif sebeple
ri vardır.. 

Aziz arkadaşlarım, dı§ baskılar mevzuun
da bilhassa Amerika ila ilgili olarak da birkaç 
söz söylemek isterim. 

Amerika Birleşik Devletlerinde halk efkâ
rının, parlâmentosunun, basınının ve Hükü
met adamlarının Türkiye'nin afyon üretimine 
olağanüstü bir önem verdiği gerçektir. Ame
rika Birleşik Devletlerinde afyon sütünden 
imal edilen zehirlere alışkanlık millî bir felâ
ket. Bu da doğrudur onlara göre, beşeriyete 
göre ve bize göre. Amerika politikacılarının 
bu konuya alâka göstermelerini de yadırgamı
yoruz. Lâkin, Amerikalı dostlarımızın afyon 
üretiminden geçimini sağlıyan, haşhaştan ye
meklik yağ imal edip, nafakasını çıkaran fa
kir müstahsil Türk köylüsünü de düşünmele
ri elbet gerekirdi. Türkiye'mizde trafik ka
zaları olmaktadır,, milyonlarca milyarlarca, mad
di zarar olmaktadır, can kaybı olmaktadır; 
bu trafik kazalarındaki vasıtaların birçoğu 
da Amerikan malıdır, ö zaman, biz de Ameri
kan otomobil fabrikalarının durdurulmasını is
temek gibi bir duruma gireriz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Benim asıl üstünde durmak istediğim me

sele şudur: Bu tasarı, bundan evvelki Demirel 
Hükümeti tarafından getirilmiştir ve Amerika 
Birleşik Devletlerinin Cumhurbaşkanı, siyasi
leri, halk efkârı Türkiye'yi özellikle bundan 
evvelki Hükümet Başkanı, Demire!'! afyon eki
mini smırlandırmamakla suçlamışlardır. Bun
dan iki üç ay kadar önce, afyon ekimi konu-
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sunda yerinde tetkik yapmak üzere iki parlö-
manter gelmiştir. Amerika'da aylık olarak ya
yınlanan «Riders» dergisinde Mayıs ayına ait 
sayısında Türk Hükümeti ve geçmiş Hüküme
tin başı Demirel de suçlanmaktadır. 

Şimdi, bir taraftan bu tasarıyı sevk etmiş 
Hükümete mensup bir milletvekili olarak di
yorum İd; dışarıdan biz tenkit ediliyoruz «Af
yon ekimini sınırlandırmıyoruz» diye; bir ta
raftan muhalefete mensup arkadaşlarımız, 
«Afyon ekimini Demirel Hükümeti sınırlandırı
yor» diye bundan evvelki seçimlerde de birçok 
zamanlarda suçlandırdılar. 

Şü halde ortadaki gerçek nedir? 
Muhterem arkadaşlarım, bize göre ortada

ki gerçek; Türkiye'nin milletlerarası taahhüt
lerine eğilmesidir. Ancak, Türkiye milletlerara
sı taahhütlerine eğilirken,, geçimini afyondan 
temin eden, haşhaş ekiminden temin eden 
yurtdaşlarımızın da kalkınmasını elbette dü
şünmek mecburiyeindeyiz. 

Biraz evvelki konuşan sözcü arkadaşları
mın bir kısım konuşmalarına katılmamak müm
kün değil. Bizim mmtakalarımızda halk geçi
mini bilhassa afyon ekiminden temin edar. 
Türkiye'nin diğer yerlerinde de böyledir; da-
nesinden yağ istihsal edilir ve 12 ay bu yağ 
kullanılır. 

Şimdi, Hükümet bu müstahsıllar için her
halde yeni bir tedbirle onları teşvik ve baş
ka mahsullere kaydırma imkânlarını aramış
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bu tasarıyı, af
yon ©kimini, ekiminden pazarlamasına kadar 
zapturabta alacağı kanaat ve düşüncesiyle müs
pet karşılıyoruz. 

Halen Hükümetten öğrenmek istediğim bir 
husus da şudur: Afyon olarak tâbir ettiğimiz 
şey sakızdır. Afyon sakızı olarak stok var mı
dır? Kaç yıllık stok mevcuttur, bunlar da eğer 
varsa, ortaya konursa, bu sınırlandırmada bi
raz bizi tatmin edebilir belki. 

Gerekirse maddeler üzerinde tekrar söz 
hakkımız bakidir, söz alacağız. Biz, bu tasarı
yı olumlu karşılamaktayız. Adalet Partisi Gru-
pu adına hepinize hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Adalet 
Partisi Grupu adına yapılan bu konuşma ile 
gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiş ol
maktadır. 

Bir önerge vardır, okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Bütün arkadaşların konuşmalarının temini 
bakımından; 

a) Gruplar adına ikinci konuşmaların 10 
dakika, 

b) Şahıslar adına konuşmaların 5 dakika 
ile sınırlandrılmasını arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Aleyhinde söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun Sayın iş
güzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; hepinizin de tak
dir edeceği veçhile, gruplar adına arkadaşla
rımız konuştular. Bu önerge daha önce ve
rilmiş olsa idi, Genel Kurul tarafından grup
ların konuşmaları tahdidedilmiş olsa idi, elbet
te ki bunun aleyhinde söz almıyacaktım. 

Gruplar adına söz alan arkadaşların konuş
maları tahdidedilmediğine göre, bundan son
ra söz alan milletvekili arkadaşlarımızın da 
konuşmalarının tahdidedilmemesi gerekil". Kal
dı ki, yine içtüzük hükümlerine göre, Başkan
lık da öyle tatbik ediyor, gruplar da dâhil 
olmak üzere altı arkadaşımız konuştuktan son
ra hemen yeterlik önergesi verilmektedir. Bu, 
esasında tahdittir. Kaldı ki, konuşacak arka
daşların hepsini burda konuşmaya tabi tut
sak, yine zaman müsaittir. Çok istirham edi
yoruz, bu önergenin ya gruplar adına konuş
malar olmadan önce usule göre oylanması ica-
bederdi, gruplar adına konuşma yapıldıktan 
sonra ve esasında böyle bir önergenin verilme
si bile usul bakımından uygun değildir. 

Hürmetler ederim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, tümü üzerindeki konuşmaların 10, dakika 
ile sınırlandırılması hakkında teklifim var. 

BAŞKAN — Kişisel konuşmaların mı? 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Hem kişisel, 

hem de gruplar adına. 
BAŞKAN — Değiştirilen şekliyle önerge

yi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şahısları adına görüşmek istiyen sayın 
üyelerin isimlerini arz ediyorum: 
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Sayın Mustafa Kaftan, Sayın Fahri Uğrasız-
oğlu, Sayın Hilmi İşgüzar/Sayın Mehmet Yar
dımcı, Sayın Salih Aygün, Sayın Baha Müder-
risoğlu, Sayın Hasan Tosyalı, Sayın ilhan Açık-
alın, Sayın Yusuf iSya Yılmaz. 

Buyurun Sayın Mustafa Kaftan. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri,, Sayın Balkan 
ve ilgili Bakanlığın muhterem mensupları; 

7368 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesiyle ilgili olarak kişisel görüşleri
mi kısaca arz edeceğim. 

Bu değişiklik teklifi, özet olarak, afyon eki
minin kontrolünü sağlamaktadır. Şimdiye ica
da r Yücs Mecliste grupları adına konuşan ar
kadaşlarımız gelen kanun teklifini, mensubol-
duğutn O. H. P. Grupü adına konuşan arkada
şım da dâhil, kabul edeceklerini, olumlu oy ve
receklerini beyan cttüar. Ben ise şahsan, İm 
teklifin aleyhinde bulunduğumu belirtecek ve 
teklifin aleyhinde bulunduğumu belirtecek ve 
bunun gerekçesini ifade edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Nihat Erim Hükümetinin Programın

da, afyon ekimine, kısacası afyon sorununa 
özel bir yer ayrılmıştır. Hatırımda kaldığına 
göre, afyon ekiminin tamamen ortadan kal
dırılması Hükümet Programında söz konusu 
edilmiştir. 

Diğer taraftan, 7368 sayılı Toprak Mahsul
leri Ofisi Teşkilâtı Kanunu da Geçici bir Ko
misyonda halen görüşülmektedir. 

Bir taraftan Hükümet Programında ifade
sini bulan afyon sorunu ile ilgili bir konunun 
kesin olarak halledileceği beyan edilmişken, 
diğer taraftan Toprak Mahsulleri Ofisi Teşki
lât Kanununun Geçici Bir Komisyonda görüşül
düğü sırada böyle bir kanun teklifinin Yüce 
Meclise öncelik ve ivedilikle getirilmesinin se
bebini maalesef anlamış değiliz. 

Birçok önemli meseleler mevcutken, birçok 
önemli kanun tasarı ve teklifleri gündemde bek
lerken, bunlara takaddümen 7368 sayılı Ka
nunun 18 nci ve 27 nci maddesinin değiştiril
mesindeki ehemmiyeti kavrıyamadıgımı beyan 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Afyon sorunu üzerinde Yüce Mecliste, bir 

tanesi bana ait olmak üzere muhtelif Meclis 

Araştırma önergeleri vardır, ayrıca çeşitli sözlü 
soru önergeleri vardır. Bunlar gündemdeki sı
rasını beklemektedir. Bu konu üzerinde Yüce 
Meclisin saatlerce, hattâ günlerce durması söz 
konusu iken, alelacele 7368 sayılı Kanunun 2 
maddesinin değiştirilmesi, kanaatime göre ye
rinde değildir. Biraz acele edilmektedir. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım, Tür
kiye'de afyon meselesini söz konusu ettikle
ri zaman, Türk ekonomi hayatına veya Türk 
ekonomi politikasına Amerika'nın nasıl tesir 
ettiğinden yakındılar. Bunun üzerinde dura
cak değilim. Yalnız, iki noktayı ehemmiyetle 
belirtmek isterim. 

Türkiye'deki gazetelerden öğrendiğimize gö
re, Amerika bir taraftan Türkiye'de afyon eki
minin kesin olarak yasaklanmasını isterken, bir 
taraftan kendisi Avrupa'da «LSD» denilen sen-
tetkik bir ilâcı veyahut da sentetik bir uyuşturucu 
maddeyi Avrupa piyasalarına, Çin piyasalarına 
el altından sürmektedir. 

Beynelmilel muahedelere ve anlaşmalara 
bağlılığımız gayet tabiîdir, fakat Amerika biz
den böyle bir feragat istiyorsa, evvelâ kendi
sinin böyle bir sentetik uyuşturucu maddeyi 
Avrupa piyasalarına sürmemek hususunda 
Türkiye'ye taahhütte bulunması lâzım gelir. 

Bundan daha önemli olarak, hepinizin bil
diği gibi, Amerika bundan 5 sene evvel Türk 
Ceza Kanununun 403 ncü maddesinin değiş
tirilmesini istemiştir. Bildiğiniz gibi, o tarihe 
kadar afyon bulundurmanın, taşımanın, ofi
se teslim etmemenin cezası 3 aydan başlamak
taydı, Fakat 403 ncü madde değiştirildikten 
sonra, biliyor musunuz Türk Ceza Kanununa 
göre afyon bulundurmanın, yani Eylül ayı
nın 30 undan bir gün sonra evinde bir gram 
afyon çıkan müstahsıla ne kadar ceza verile
ceğini?.. 5 seneden 20 seneye kadardır arka
daşlarım. 

Bu durum karşısında, bize afyon ekiminin 
yasaklanmasını salık veren Amerika, kendi 
ülkesinde uyuşturucu maddeler için ne (kadar 
bir ceza vermiştir?.. Bilmiyen arkadaşlarımı 
uyarayım; 1 veya 2 senedir. 

Binaenaleyh, Amerika, afyon eldminin ya
saklanması ile ilgili Türkiye'yi basla, altında 
tutan politikasında samimî değildir. Arz et
tiğim gibi, evvelâ «LCD» dedikleri sentetik 
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maddeyi dünya piyasasına sürmemek husu
sunda beynelmilel anlaşmalara riayet etmeyi 
açıkça Türkiye karşı kabul etmelidir. Ondan 
Donra Türkiye'de, Türk Ceza Kanununun 403 
ncü maddesinde değişiklik temin ettiği nisbet-
tc, kendi mevzuatlarında da uyuşturucu mad
delerin cezalarının ağırlaştırılmasını kabul et
meli, kendi yetkili meclislerine bu hususta 
önerge vermiş olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İşin ekonomik ve hukukî yönüne ilişkin çe

şitli fikirler ileri sürüldü. Ben de Türkiye'de
ki afyon eüdm sahalarının tesbitindeki tatbi
kat yönünden fikrimi kısaca ve büyük bir 
üzüntüyle ifade ederek konuşmamı bitirece
ğim. 

Biliyorsunuz, afyon ekimine tabi tutulacak 
iller, söz konusu kanunun yine 18 nci madde
sine göre, her sene Haziran ayının son günü
ne ikadar Bakanlar Kurulunun kararı ile be
lirtilir. Bakanlar Kuruluna da, Ziraat, Sanayi 
ve Ticaret bakanlıklarından müteşekkil bir 
kurulun vermiş olduğu önerge ya onayla
nır, ya kabul edilir. Geçen sene 7 ilden ibaret 
olan afyon ekim bölgesi, duyduğumuza göre, 
gazete haberlerinden öğrendiğimize göre bir
kaç gün evvel Bakanlar Kurulunca 4 e indi
rilmiştir. Bunlar; İsparta, Afyon Karahisar, 
Kütahya ve Burdur illerimizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir ile afyon ekim müsaadesinin verilmesi, 

o ilin ekonomik hayatına, o ilin ekicisinin, 
rençberinin geçimine büyük ölçüde tesir eden 
bir konudur. Kısacası, afyon ekim müsaadesi 
verilen il gayet kolaylıkla kalkınabilir. Af
yonu Ofise teslim eder veya etmez, kaçağa sa
tar veya satmaz, ama afyon ekim sahasına 
dâhil edilen bir il kolaylıkla; çiftçi olarak, 
ekici olarak refaha bir ölçüde ulaşabilir. 
Türkiye'de 10 yıllık tatbikat bu 4 ilimizin de
vamlı surette afyon ekim sahası olarak ka
bul edilmesi şeklindedir. 

Çok muhterem milletvekilleri, 
Bu sene Malatya'nın iki önemli gelir kay

nağı olan afyon ve kayısıdan; kayısının ha-
rabolduğunu ilgili bakanlıklarımıza yalvara 
yakara anlatmaya çalıştık. «Uç Kurutan» de
nilen bir hastalık Malatya'da kayısıyı tama
men kaldırdı. Öteden beri afyon ekim sahası 

olan Malatya'nın, bu sene hiçolmazsa bu 4 ilden 
birisinin yerine afyon ekim sahası olarak ka
bul edilmesiyle kayısıdaki sararın karşılana
cağını ısrarda belirtmemize rağmen, yine maale
sef aynı 4 il afyon ek'.ra sahası olarak bugün
kü Bakanlar Kurulumuzdan çıkmış oluyor. 

Burada bir adaletsizlik vardır. Bu illerden 
iki tanesinin Batıda, iki tanesinin de Doğu
da olmasının sosyal adalet ilkelerine uygun, mağ
dur olan bâzı illerin mağduriyetini telâfi edi
ci bir davranış olacağını söylememize rağ
men, maalesef, üzülerek beyan edeyim, ilgili 
bakanlıklarda, İsparta ve diğer illerin ısrarla 
afyon ekim sahasına dâhil edilmesi için özel 
bir gayret gösteren yetkili genel müdür ve 
genci müdür yardımcıları bu yıl da Malat
ya'yı dâhil etmemişler, yine İsparta başta ol
mak üzere 4 ili afyon ekim sahası olarak ka
bul etmiş ve böyle bir teknik komitenin, rapo
ru da Bakanlar Kurulundan, bilinerek veya 
bilinmiyerek, imza edilerek çıkarılmıştır. 

Sayın A. P. Sözcüsü arkadaşımız, A. P. nin 
afyon ekiminin kısıtlanması sebebiyle tenkid-
lere muhatabolduğuna ve bundan şikâyetçi ol
duğunu söylediler. Ben, A. P. yi afyon ekim sa
hasını kısıtladığı için değil, A. P. yi, Genel Baş
kanları Sayüı Süleyman Demirci'm- seçim böl
gesi olan İsparta'yı 10 yıldan beri afyon ekim 
sahası olarak tesbit ettirip Bakanlar Kurulun
dan bu yolda karar çıkarmış olmaları ile ten
kit ederim. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet, Partisi Grupu adına, 
ikinci defa olmak üzere Sayın Mehmet Yar
dımcı. 

Buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET YARDIM

CI (istanbul) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Benıdeniz zamanınızı fazla işgal edecek de
ğilim. Yalnız bu narkotik meseleler Avrupa; 
Sosyal Sağlık Komisyonunda ileri geri çok 
konuşulmuş bir konudur. Bu bakımdan ufak 
bir mâruzâtta bulunacağım ve ehemmiyetini 
tebarüz ettireceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Benim kanundan anladığım, arkadaşlarımın 

şikâyet ettiği şekilde bir tahdit değildir, bir 
tanzim istikametindedir, ben (bu şekilde ank-
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yorum. Tanzim şeklinde bir büjyük zarara kar
şı vazyiet alındığıma d'a kaani değflHm. 

Yalnız, bu narkotik işlerde çok dikkatli ol
mamız (lâzımdır. Bir arkadaşımi'î grup adına 
konuşurken dediler M; «Şu kadar silâh geli
yor, o silâh adam öldürür, ama bu narkotik 
maddeler aynı zamanda adam öldürdüğü gibi 
(ki öldürmez, bumu hemen bir hekim olarak 
arz ©deyim) hastaya da faydalı olur.» Doğrum 
dur, bunun hastaya faydalı olduğu zamanlar 
vardır, fakat asıl mesele şuradadır, işte bunu 
arz etmek istiyioruon; Avrupa Sosyal Sante 
Komisyonunda yapılan münakaşanın yeri şu
radadır : 

Muhtıerem arkadaşlarım; 
Bu narkotik maddelerin sosyal hayata te

sirli fevkalâde mühimdir, çok ağırıdır. Bir 
kere ahlâk tereddisini getirir. Hasta, bir am
pul morfin için veya bir parça kokain için, 
bunun gibi, buna benzer narkotik maddeler 
için hayatımı seve seve verir. Ahlâki tereddi 
meselesidir. Zaten Sosyal Komisyonda da mıü-
makaşa edildiğinin yegâne sebebi budur. Ya
ni, bu narkotik maddelere alışık bulunan insan
larda ahlâk ve karakter ortadan kalkıyor. 

Yalnız bu kadarla da kalmıyor, onu da arz 
edeyim; bu ahlâki tereddinin karşısında aynı 
zamamda irsiyet üzerinde de müessir oluyor, 
Yani, doğan çocuklar geri zekâlı çocuklar ha
linde kalıyor. 

Bendeniz size şunu da arz edeyim : Geçen 
sene Viyana İdaki Avrupa Sosyal Sağlık Komis
yonunda bu narkotik meseleler münakaşa edil
diği zaman, bir Devlete mensup bulunan bir 
delege arkadaş Türkiye'yi büyük çapta ittüham 
etmiştir ve aynen şunu söylemiştir : «Avrupa'
ya narkotik maddelerin girdiği kapı Kapıkule'
dir.» 

Gereken cevap tarafımızdan verilmiştir muh
terem arkadaşlarım, emin olabilirsiniz, fakat 
Türkiye büyük ifotiham karşısında (bulunmak
tadır bulgun bu narkotik meseleler üzerimde. 

Binaenaleyh, ben maddeler üzerimde büyük 
çapta bir konuşma yapacak değilim. Ancak, 
arkadaşlar, maddi zarar bakımından, şu bakı
mından, bu bakıımmdam, dediler. Benim bu
rada tebarüz ettirmek istediğim yetgâne nokta, 
narkotik maddelerin insan hayatı üzerindeki 
tesiridir. Keşke ölse... Şunu samimî söylüyo
rum, bir kurgunun bir insanı öldürmesi, o nar-
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(koftuk maddeye alışmış bulunan bir insanın ce
miyete getirdiği götülükten çok evlâdır. Yani 
bu narkotik alışkanlık daha kötüdür. Buna 
emin olabilirsiniz. 

Şimdi kanunun gayesi, benim amliyabiMiğim 
kadar, bir tanzim istikametindedir ve bugün 
elhamdülillah, şükrederim ki, o zaman Viya-

; na'da da bunu aynen tebarüz ettirdim ve it-
tiham edemezsiniz Türkiye'yi, dedim. Hattâ bu 
hususta haşhaş meselelerıini, daha doğrusu 
narkotik meselelerıini tanzim edebilecek kanun
lara dahi tevessül etmesi milletimizde yoktur, 
dedim ve böylece onu siöyliyem arkadaşa cevap 
verdim. Bunu, böyle bilim. «Yalnız Kapıkule'
den ihracat yapılıyor» diyorsunuz, başka kapı
lardan ihracat yapılmıyor mu, sizlin kapınız
dan ihracat yapılmıyor mu?» dedim kendisine. 

Onların iddiası şu : Bizim memlekette nar
kotik maddelere alışkanlık, çok şükür yok
tur, oflisa da fevkalâde azdır. Avrupa buma 
düşkündür ve bunun kapısının da bizde oldu
ğu ittihamını ileri sürmektedirler. 

Bu sebepten dolayı ben şahsan, kanunun, 
narkotik mıaddeOlerli bir nizam içine sokması 
ve fakat, hakikaten ekicinin de hakkını hima
ye edebilecek bir noktayı da hüküm altına al
ması da lâzımdır. Bu husUsta arkadaşlarla be
raber olmama rağmen, şunu arz etmek isterim: 
Kanun öyle bir vaziyette hazırlanmalıdır M, 
bilhassa Avrupa Konseyinde Türfiye'yi ittiham 
altında bırakan narkotik maddelerin ekimi ve 
•imali ve bilhassa kaçakçılık: meselesi ortadan 
kalksın. Bunu temenni etmek mecburiyetinde
yiz muhterem arkadaşlarım. 

İBen size söyliyeyim; cezai müeyyide kaçak
çılığı önliyemez arkadaşlarım, buma emin olun. 
Mer bir sene koyunuz isterseniz beş sene ko
yunuz... 

Size bu Avrupa KonseyindeM meseleyi izah 
etme bakımından huzurunuza gelmiş bulun
maktayım. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

'BAŞKAN — 0. H. P. Grupu adına ikinci 
defa olmak üzere Sayın Hakkı Gökçe, buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA HAKKI GÖKÇE 
(Malatya) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, 

A. P. Grupu adına sayın arkadaşım ikinci 
defa konuşmamış olsaydı ben de ikinci defa 
huzurlarınızı işgal etmryecektim. Kısaca bir hu
susa değinmek istiyorum, 
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Muhterem arkadaşım, «Narkotik işlerde çok 
dikkatli olmamız lâzımigelir.» dediler, doğrudur. 
Ancak, C. H. P. Grupu Sözcüsü olarak şahsıma 
atfen, benim beyanlarımı tam dinlemedikleri 
zehabmdayım, bizim başka türlü düşündüğü
müz zehabını verir bir konuşma yaptı, bu ba
kımdan söz almış bulunuyorum. 

Saygı değer arkadaşlarım, narkotik olarak 
afyonun kullanılması insanlığın halihazırdaki 
durumuyla geleceğini büyük tehlikelere sevk 
ettiğini kabul etmemeye imkân yoktur. Bunu, 
aynı şekilde kabul ediyorum, defaatle de arz et
tim, izah ettim. 

Yine arkadaşım; «Kanunun metninde bir kı
sıtlama yoktur?» dediler. Şimdi haşhaş ekimi
ne ait kanunda yapılan değişikliklerde, önü
müzde olan şu tasarıda istikbalde yapılacak uy
gulamaların ne şekilde yapılması lâzımgeldiği-
ne dair gruplar olarak beyanlarımızı izah et
mek de hakkımız olsa gerektir. -

Grup sözcüsü olarak arkadaşım «kısıtlama 
yapılmalıdır, azaltılmalıdır» diyor. Bunun kar
şılığında ben detaylariyle arz ettim, emniyet 
kayıtlarından almış olduğum durumları detay
lariyle izah ettim. Türkiye'de afyonun narko
tik olarak kullanılmadığını beyan ettim, ken
dileri de aynı şekilde beyan ettiler. Ama haş
haş ekimi yapamadığı için, afyon istihsal ede
mediği için, bunun yerine ikame olunması lâ-
zımgelen bir madde de bulunmadığı için, mec
buren haşhaş ekip afyon istihsal eden vatan
daşların ken'dir ekmek mecburiyetinde kaldık
larını ve bunun fiilen bir vâkıa olduğunu bütün 
gerekçeleriyle izah ettim. Dün ve bugün afyo
nun narkotik olarak zerresini kullanmıyan be
nim vatandaşım, mecbur kaldığı için söyledi
ğim gibi, her hangi bir çare aranmamış, bulun
mamış - nafakasını temin etmek babında mec
bur olduğu için kendi ekiyor, bunun neticesin
de esrar çıkarılıyor. îşte o zaman, arkadaşımın 
biraz evvel söylemiş olduğu gibi, geleceğim teh
likeye düşüren, süründürüimesine müncer olan, 
mahvu perişan eden ve içilmesi de daha kolay 
olan esrarı narkotik olarak teşvik etmiş oluyo
ruz. Şu halde arkadaşlarımızda aynı yöndeyiz, 
aynı durumdayız, aynı şeyleri konuşuyoruz; şu 
kanuna «evet» diyoruz. Ama «evet» derken af
yon ekiminde bir kısıtlama yapılmamasını da 
tavsiye mahiyetinde yetkililere duyurmak mec
buriyetinde olduğumuzu kabul ediyoruz. 

ikinci defa huzurlarınızı işgal ettim; saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Açık oylamaya iştirak etmiyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir, kupayı kaldırın. 

Sayın Fahri Uğrasızoğlu, buyurun efendim. 
PAHRI UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım, 
3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu

nun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci 
maddelerinin tadiliyle ilgili hususlarda, haşhaş 
ekimi bölgeline mensup bir arkadaşınız olarak, 
söz almış bulunuyorum. Yalnız birkaç noktaya 
temas edeceğim; maruzatım fazla uzun olmıya-
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, gerekçeye genel 
hatlariyle göz attığımız zaman şu hususu gör
mekteyiz : Gerekçenin hazırlanış şekliyle Tür
kiye mensubolduğu Birleşmiş Milletler camiası 
içerisinde, narkotik maddeler bakımından, ken
disini savunucu ve mevzuatındaki bâzı boşluk
ları doldurucu bir tutum ile böyle bir kanun 
tasarısını hazırlamış bulunmaktadır. 

Esasında haşhaş ekimi, memleketimizi ge
niş çapta ilgilendiren bir konudur, çünkü haş
haş ekimiyle ilgili pek çok vatandaşlarımız, yüz-
binlerce ailemiz mevcuttur, konu, bu bakımdan 
yani bir geçim vasıtası olduğu için Türkiye'de 
(birtakım ailelerin geçim vasıtası olduğu için 
önemlidir. Binaenaleyh, bu ailelerin geçim sı
kıntılarını gidermek ve haşhaş ekimi yoluyla 
bu aileleri daha iyi geçim imkânlarına kavuştu
rucu bir nitelik içerisinde tasarının hazırlanmış 
olması gerekir. 

Tasarının son kısmında yenilik olarak «be
yanname sistemi» yerine bir «lisans sistemi» nin 
getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca, burası mü
himdir bilhassa Yüksek Heyetinize arz etmek 
istiyorum; «Bu tasarıyla takifoedilen gaye, af
yon istihsalini tahdit değil fakat tanzim etmek, 
ihracatımızı geliştirmek, istihsalin az da olsa 
bir kısmının meşru olmıyan pazarlara sızması
nı önlemek ve küçümsienmiyecek bir döviz kay
nağımızı muhafaza etmektir.» deniliyor. O hal
de tasarının hedef güttüğü hususlardan birisi, 
haşhaş ekimi sahalarını daraltmak değil, tanzim 
etmeiktir. Bu hususta haşhaş ekimiyle iştigal 
eden ailelerin geçim sıkıntılarına yardımcı ol
maktır; Kanun tasarısının esas hedefi budur ve 
böyle olması gerekir. 
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Yalnız sondajlarda mensubu bulunduğumuz 
Birleşmiş Milletler Narkotik Teşkilâtı yoliyle 
1966 yılında biz de bütün uluslararası anlaşma
ları birleştiren tek bir sözleşmeye imza koymu
şuz ve taahhüt altına girmişiz. O halde bu ta
ahhütlerin gereklerini yerine getirmemiz, T. C. 
Hükümeti olarak, Devleti olarak elbette vazife
mizdir. Ama, bu gerekleri yerine getirirken arz 
ettiğim gilbi, vatandaşlarımızın, haşhaş ekimim
le iştigal eden vatandaşlarımızın geçim şartla
rını daima göz önünde bulundurmak ve bunu 
iyiye götürücü istikamette tedbirler almak mee-
ıburiyetiyle karşı karşıya olduğumuzu da hiçbir 
zaman unutmamamız gerekir. 

'Son kararnamJeler muvacehesinde şu hususu 
müşahede etmekteyiz : Haşhaş ekimiyle uğra
şan vilâyetlerimizin pek çoğu bu tarımdan me-
nedilmiş, ancak, son geçen yıllarda yedi vilâye
timize inhisar ettirilmişti. En son tatbikatta da 
yalnız Afyon, İsparta, Burdur ve Kütahya ille
rine münhasır olmak üzere dört ile indirilmiş, 
Uşak, Denizli ve Konya vilâyetleri gene bu sı
nırlamanın içine alınmıştır yani ekimden menıe-
dilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, haşhaş ekiminde 
söz konusu edilen dört vilâyet yanında Uşak ve 
diğer iki vilâyet hem bu işle iştigal eden ailele
rin sayısı bakımından, hemde de afyon ve af
yondan türeyen maddelerin kalitesi bakımından 
fevkalâde önemli vilâyetlerdir. Yalnız Uşak vi
lâyetinde, bizim tahminlerimize göre, onbeşbine 
yakın aile haşhaş ekimiyle iştigal etmektedir. 
Bu işi yapan köylü vatandaşlarımız, haşhaş 
ekicileri pek çok heyetler halinde Meclis kapı
larına kadar gelmişler, bizlere dertlerini şikâ
yetlerini anlatmışlar, mağdur olduklarını söy
lemişlerdir. Ama, devamlı temaslar neticesinde 
henüz kesin bir karara varmış olmamakla bera-
(ber, Denizli ve Konya vilâyetleri meyanmda 
Uşak vilâyetinin de bu tahdide tabi tutulduğu 
ifade edilmiştir. 

Temennim şudur : Uşak gifbi, Denizli' gibi, 
Konya gilbi vilâyetlerin ve buralarda yetiştiri
len üstün nitelikteki haşhaş ekimini göz önüne 
alarak, bu vilâyetlerin müsaaJde içerisine alın
ması yani bunlara da* lisans verilmesi, mutlak 
surette bu mağduriyetlerin önlenmesi lâzımdır. 

İBâzı tedbirler vâdediliyor Birleşmiş Millet
ler Teşkilâtı tarafından ; «Haşhaş ekimini ön-

liyeceğiz ama, bu ekimle iştigal eden çiftçiler 
için bâzı imkânlar hazırlıyaoağız.» denmekte
dir. Bu, bir intibak meselesidir. Bugün lâzımge-
len yardımı yapmış olsanız dahi köylünün haş
haş ekicisinin bu ekimden başka bir ekime ge
çişi pek kolay olmıyacaktır. Bir intikal devresi 
lâzımdır. Hiç olmazsa böyle bir menediliş esna
sında bu vilâyetlere bir intikal süresi tanımak
ta fayda vardır, 

Bunu şunun için arz ediyorum : Gerekçe ge
nel hatları itibariyle ve çoğunlukla memleketi
mizde narkotik maddeleri menedici ve boşluk
ları doldurucu yönde hazırlanmış, bu yönde ge
rekçeye kuvvet verilmiş. 

Fakat, haşhaş ekicilerinin hak ve menfaat
lerini koruyucu yönde fazla birtakım tedbirler 
getirilmemiştir. Bu noktaya özellikle işaret et
mek istiyorum. 

Bu sebeple, arkadaşlarım da temas ettiler, 
görüşlerine iştirak ederim, Türkiye çapında 
haşhaş ekicilerinin hak ve menfaatlerini koru
yucu istikamette hükümetin tedbirler almasın
da lüzum ve zaruret vardır. Özellikle kalite iti
bariyle en iyi haşhaşı, afyonu ve bunların de-
rivelerini yetiştiren Uşak gibi, Denizli gibi, 
Konya gibi vilâyetlerin de bu tahdide tabi ol
maması iktiza eder. Bunu hem Hükümetten, 
Hem Toprak Mahsulleri Ofisinden ve hem de 
diğer ilgili komisyonlardan rica ve istirham et
mekteyim. Meclis kapılarına kadar gelen pek 
çok aileler adına haşhaş ekicisi aileleri adına 
kendilerinden istirham etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, böyle bir kanunun 
çıkarılmasına elbette ihtiyaç vardır. Kanunu 
genel hatlariyle tasvibetmekteyim. Çünkü bu 
kanun tasarısı, haşhaş ekimi yerlerinin nasıl 
tesbit edileceğini birtakım usullere bağlamakta 
ve lisans sistemini getirmektedir, doğrudur. 
Çünkü kaçakçılıkla maalesef başedilemeınekte-
dir. Bizim memleketimizde olduğu gibi, haşjbaş 
yetiştiren diğer komşu devletlerde de kaçakçı
lık bugün alıp yürümüştür, uluslararası teşki
lât bunun önüne geçememektedir. Bu işle işti
gal eden bütün milletler bunu birtakım esasla
ra bağlamak mecburiyetindedir ve Türkiye de 
elbette haşhaş ekilecek yerleri tesbit için bâzı 
ölçüler uygulamak mecburiyetindedir. Bunıı 
kabul ediyoruz. 
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Burada bâzı ölçüler tesbit edilmiştir, çiftçi
yi ilgilendiren yönüyle yalnız «'tarımsal» kay
dına işaret edilmiştir. Tasarıda deniyor ki, her 
yıl tarımsal ve ekonomik gereklere göre, ihra
cat imkânlarına göre işte şu şu bakanlıklar ta-
*alüıdan haşhaş ekilen yerler tesT>it edilebilir. 
"Haşhaş ekilen yerler tesbit edilir ama, bu haş
haş ekilen yerler tesbit edilirken buralarda haş
haş ekidlermm miktarının, haşhaş ekimi ile bu
güne kadar iştigal etmiş olan ailelerin durum
larısın mutlak surette göz önüne alınması lâ
zımdır. Çünkü bunu bir anda kesip attığınız 
Siaman, ona lâzım olan bütün imkânları sağla
mış olsanız dahi, bu ailelerin başka bir tarıma 
intibakları kolay olmamaktadır. Bu hususun 
sağlanması iktiza eder. 

Haşhaş ekimi ile iştigal eden ailelerin sayı 
itibariyle göz önüne alınması gerektiği gibi, 
apıı zamanda haşhaş yetiştiren bölgelerden el
de edilen mahsullerin nitelikleri de birinci plân
da bir ölçü olarak göz önüne alınmalıdır. Bu 
vilâyetler, bu yerler tesbit edilirken bu husus
lara bilhassa dikkat etmek gerekir. Tabiî bu, 
her halde birtakım yönetmeliklerle tesbit edile
cektir. Toprak Mahsulleri Ofisi veyahut da 
ilgili bakanlüklararası bir komisyon bir yönet
melik tesıbit eder, bu yönetmeliğe göre hangi 
-bölgelere ekim müsaadesi verileceği, lisans ve
rileceği tesbit edilecektir. Asıl mühim olan bu
dur muhterem arkadaşlarım. 

Bağlı bulunduğumuz milletlerarası teşkilâ
ta karşı vecibelerimizi yerine getirirken - bunu 
tekrar tekrar ve ısrarla istirham ediyorum -
haşhaş ekicilerimizin geçim şartlarını, hak ve 
menfaatlerini önplânda tutmak mecburiyetinde
yiz. Haşhaş ekimi ile iştigal eden... 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu vaktiniz 
doldu efendim. 

M. FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyonun Sayın Başkanım. 

Haşhaş ekimi ile iştigal öden şahısların du
rumunu göz önüne alarak, bunu, bir anda kesip 
atmamak lâzımdır. Bunlara en azından birkaç 
yıllık intikal ve intibak devresi tanımak lâzım
dır. Bu sahalara, sağlanacak imkânların geniş 
çapta ayarlanması ve ancak bundan sonra haş
haş ekiminin önlenmesi lâzımdır. Bu hususta 
Hükümetin daha dikkatli ve müteyakkız bulun-
ma'sını; uluslararası menfaatleri koruduğu nis-
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bette, beşerî iyilikleri, yararlıiklan göz önüne 
aldığı nisbette memleketimizin geçim şartlarını 
da bilhassa unutmamaları iktiza eder. 

Bu vesile ile teşekkürlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, tasarı

nın tümü üzerindeki müzakerenin yeterliğine 
dair önerge gelmiştir. Sayın Bakan bu konuda 
görüşecek misiniz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Müsaade 
eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Komisyon, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA

HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım; 

Kanaatimce, bugün memleketimizde bilhas
sa tarım sektöründe iştigal eden çiftçi kütlele
rinin önemli meselelerinden birisi üzerinde, gö
rüşmek bakımından, bir kanun tasarısı ile kar
şı karşıya bulunuyoruz. Bunun önemini gerek 
grup sözcüsü arkadaşlarım, gerekse kişisel gö
rüşlerini beyan öden arkadaşlarım gayet güzel 
belirttiler ve olumlu konuşmalariyle kanunun 
tümü üzerindeki kanaatlerini ortaya koydular. 

Biz komisyon olarak, komisyon sözcüsü ola
rak hakikaten birçok hususlarda arkadaşları
mızın fikirleriyle aynı gfcrüsjteyiz. Esasen Top
rak Mahsulleri Ofisi Teşkilât Kanununun bu 
18 ve 27 nci maddeleri ile ek 2 ve 3 ncü mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı da bir 
ihtiyacın, milletlerarası anlaşmanın neticesi ola
rak Millet Meclisine gelmiş bulunuyor. 

Hakikatte uyuşturucu madde alışkanlığının, 
toksiko - mani'nin insanlık için teşkil ettiği teh
like önemli bir konu olarak, sosyal bir problem 
halinde bugün bütün milletleri meşgul etmek
tedir. Bu konudaki mücadeleyi memleketimizde 
de müessir kılmak için 1912, 1925, 1931, 1936, 
1946, 1948 ve nihayet 1902 anlaşmaları yapılmış 
ve Uyuşturucu Maddeler Daimî Merkez Komi
tesi kontrol organı, Dünya Sağlık Teşkilâtı, 
Milletlerarası Narkotik Polis Teşkilâtı gibi bir
takım yararlı teşekküllerle hükümetlerimiz bir
takım anlaşmalara girmiş bulunmaktadır. 

Biz bu kanunla, daha çok memleketimizin 
de iştiraki ile 1953 te tanzim edilen protokol ile, 
önce haşhaş ekimini ve bilâhara «1901 Tek Söz
leşmesi» ile diğer zirai ve sentetik uyuşturucu 
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maddeleri de kontrola tabi tutarak lisans siste
mini ihdas etmiş ye sıkı bir murakabe ristemi 
tesisi ile ekim'den istihlâkine, pazarlamaya ka
dar bütün safhalarda bâzı tahditler koymuş, 
durumu gözden geçirmiş oluyoruz. 

Bütün uyuşturucu maddelere ait anlaşma 
ve sözleşmeleri tek metin halinde /birleştiren 
1061 Tek Sözleşmesi, bu maddelere dair olan 
sözleşme 812 sayılı Kanunla, 27 . 12 . 1966 ta
rihinde kabul edilerek o günkü Resmî Gazetede 
yayınlanmış bulunuyor. 

(Muhterem arkadaşlar, 
Elbette ki, memleketimizde afyon ziraatini ele 

abp, onu bir kanunla düzene sokarken her şey
den evvel çiftçilerimizin yıllık gelirine müessir 
ve onun aleyhine olmıyacaJk birtakım tedbirl'ere 
ide başvurmak zorundayız, îşte bu kanunla, ev
velâ tanımdan pazarlama safhasına kadar bu 
ziraatin tek bir el ile, devlet eliyle yönetilmesi
ni ve çiftçinin menfaatine olacak birtakım tdd-
birlerin de ilgili devlet teşkilatlarınca koordo-
ne edilerek bir neticeye varılmasını arzu etmek
teyiz. Bu bakımdandır ki, çiftçi, bu konuda mü
navebe sistemini, yani afyon ziraatinin yerine 
ikame edilecek diğer tarım metotlarını ve çeşit
lerini de Hükümetin yardımı ile Tarım, Tica
ret ve Sanayi Bakanlıklarının müşterek yardım-
lariyle göz önünde bulundurmuş olacaktır. 

Bu bakımdandır ki, biz gerek grup sözcüsü 
arkadaşlarımızın, gerekse kıymetli arkadaşları
mızın görüşlerine birçok noktalarda katılmak
tayız ve bu kanunun bilhassa afyon bölgelerin
de ve afyon ekimine müsaidolan yerlerde hükü
metlerin ilerde alacakları kararlarla daha fay
dalı olacağı kanaatindeyiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanız uzun 

mu sürecek acaba? 
ISANAYI VE TİCARET BAKANI AYHAN 

ÇÎLÎNGİRO&LU — Birkaç dakika. 
BAŞKAN — Buyurun. Vaktimiz az olduğu 

için sormak mecburiyetindeyim. 
ISANAYi VE TİGARET BAKANI AYHAN 

ÇİLİNGİROĞLU — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Gruplar adına konuşan arkadaşlarımız olum
lu görüşlerini belirtmişler ve bu mevzuatın gere
ğini dile getirmişlerdir. Bu arada haklı olarak, 
uygulamada Türk çiftçisinin zararını mucibol-
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mıyacak bir tutumun şart olduğunu da belirt
mişlerdir. Gayet tabiî, bu şekildeki herhangi 
bir mevzuat uygulandığı sırada, zaten gelir 
imkânı mahdudolan çiftçimizin zararına değil, 
yararına bir hareket şarttır ve zaten bu şekil
de uygulanacaktır. 

Ayrıca, bilindiği gibi, memleketimizde haş
haş ekimi, özellikle sulak olmıyan, başka ne
batların az yetişme şansı olduğu bölgelerde ve 
küçük işletmelerde yapılır. Böyle olunca işin 
ciddiyeti bir kere daba anlaşılmaktadır. Çünkü, 
oralarda zaten gelir imkânı az olan çiftçiler 
yaşamaktadır. Bizim düşündüğümüz; Toprak 
Mahsulleri Ofisi ekimden haşata kadar çiftçi 
ile beraber olarak bir yandan daha tesirli bir 
kontrol yapacak, aynı zamanda çiftçinin ger
çekten yardımsısı olacaktır. Bu yardım kendisi
ne hem yeni ziraat usulleri bakımından, hem 
de yeni münavebe mahsulleri bulmak bakımın
dan olacaktır ve aynı zamanda, - ki bu sene onu 
uyguladık, zannediyorum bâzı arkadaşlarımız o 
kararnamedeki 'hususları dile getirmediler, ben 
bir nebze ondan bahsetmekte fayda görürüm -
bu sene bir usul getirdik, o da; çiftçinin mah
sulünün parasını % 50 peşin tediye ediyoruz. 
Bir yandan fiyatı % 50 miktarında artırdık,-
ayrıca bir de peşin tediye usulünü getirdik. 
Bundaki gayemiz iki idi. Birincisi, çiftçiyi şu 
veya bu şekilde bir avans ihtiyacı içerisinde bı-
rakmıyarak kaçağa gidecek miktarı azaltmak, 
çiftçiye önceden bir miktar para temin etmek; 
ikincisi de bu sürede önceden para vermek su
retiyle çiftçinin beyanını daha gerçeğe yakın 
yapmasını sağlamaktı. Nitekim ileride de bu 
usul, bu seneki tatbikatın ışığı altında gelişti
rilerek uygulanacaktır. 

Tekrar belirtilmesi gereken bir nokta var
dır, o da şu : Bu kanunla arzu edilen şey, ka
çağı önlemek için kontrolü ekimden haşata ka
dar yapmaktır. Bunu bu şekilde tesbit edeyim. 
Zaten arkadaşlarımız ve benden evvel konuşan 
Komisyon sözcüsü de bu hususları dile getirdi, 
bu geç saatte vaktinizi fazla almıyayım, fakat 
herhangi bir, çok belli bir soru olursa madde
lerin güröşülmesi sırasında emrinizdeyim, onla
rı açıklarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan görüştükleri için 

«son söz milletvekiline aittir» kaidesine istina-
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den söz sırası Sayın Hilmi İşjgüzar'dadır. Buyu
run efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım, 

'Toprak Mahsulleri Ofisi kanun tasarısının 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine mütedair ta
sarı üzerinde şahsi görüşlerimi arz etmek isti
yorum. 

(Benden önce görüşen arkadaşlarımızın da 
ifade buyurdukları gibi, bilhassa memleketimiz
de köylüleri yakından ilgilendiren ve öteden-
beri geçim kaynağını teşkil eden afyon, haşhaş 
ekimini tamamen tahdideden, kısıtlıyan ve Ame
rika Devletinin Başkanı da dâhil olmak üzere 
bâzı" senatörlerin kendi senatolanndaki görüş
melerinin neticesi olarak hazırlanan ve buraya 
getirilen kanun tasarısının aleyhinde olduğu
muzu da bu vesile ile belirtmek isterim. 

Uyuşturucu maddelerin kontrol ve tahdidi 
ve bunların takibedilmesi cihetteki bütün in
sanların kabul ettiği bir gerçektir. Birleşmiş 
Milletler 'Teşkilâtında kurulmuş konseylerin ve 
onlara bağlı narkotik büroların ve o narkotik 
büroların emrinde çalışan polis teşkilâtının bu
nun üzerinde hassasiyetle durması da normal
dir. Esasında kendi ülkemizde, memleketimizde 
Türk Ceza Kanunları bundan 5 - 10 sene önce 
değiştirilmek suretiyle oldukça ağır, hiçbir Dev
letin ceza kanununda olmıyacak şekilde ağır 
ceza maddelerinin getirildiği de bir (gerçektir. 
Ceza Kanunumuzun değiştirilmesi ve bu işle 
iştigal edenlerin ağır cezaya çarptırılmasını ön
gören kanunların Meclislerden geçirilmiş olması, 
Millet Meclisinden çıkarılması insanlık için bir 
hizmetin ifadesidir. Bu böyle iken durmadan 
Amerika Birleşik Devletlerinin dış yardım yap
tığı ülkelere, özellikle geri kalmış telâkki edi
len ülkelere, Türkiye gibi, Afganistan gibi, Hin
distan, iran gibi ülkelere durmadan tehdit yağ
muru şeklinde sözler sarf etmesini ve güya 
bütün kaçakçılığın Orta - Doğudan idare edil
diğini, şebekenin başının Türkiye imiş gibi gös
terilmesini burada esefle karşıladığımızı, ba
ğımsız bir Devletin bir milletvekili olarak ben
deniz ifadeye mecburum. 

Amerika Birleşik Devletleri her şeyden ev
vel insanlığa hizmet etmeyi düşünüyor ise, kül
tür, yönünden, para yönünden zemigin olduk
larını her zaman iddia eden Amerikalılar ken-
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di vatandaşlarına bunun zararlarımı eğitmek 
ve öğretmek suretiyle hizmet etmek mecburiye
tindedir, vazifeleri odur. Yoksa, «Benim mem
leketime kaçak olarak bâzı narkotik şeyler ge
tiriliyor, baz morfin getiriliyor ve bunların da 
kaynağı Türkiye'dir.» demesi kadar abes bir 
şey olamaz. Bir taraftan modern devletten bah
sedilir, bir taraftan kuvvetten, zenginlikten, 
kültürden bahsedilir, bir taraftan da kendileri 
için hastalık kaynağı haline getirilmiş olan ve 
onu almadan duramıyacak kadar insanlığın dı
şına çıkmış olan kendi vatandaşlarını himaye 
etmek bahanesiyle Türkiye'yi tehdidetmesi, 
Türkiyenin iç işlerine karışması doğru değildir 
arkadaşlarım. Ben sırf bunun için söz almış 
bulunuyorum. 

Uşak milletvekili arkadaşım beyan ettiler, 
«Tahdidedilmemektedir, tanzim edilmektedir, 
ihraç kasnaklarını artırmak, döviz kaynakları
na kavuşturmak için getirilen bir kanun tasa
rısıdır.» diye beyan buyurdular ve sonra da 

i Uşak gibi, Konya gibi, Denizli gibi gerçekten 
I bütün hayatını, geçim kaynağını haşhaşa bağ-
ı lamış insanların bu kanun tasarısının dışında 

mütalâa edildiğini de yine kendileri burada be
yan buyurdular. Demek ki, sadece dört il'e in-

İ hisar eden, önce 42, sonra 7 ye indirilen. Sonra 
i da 4 e indirilen il dışında kalan vatandaşların 
i ne kadar zor duruma geldiğini burada ifade ve 

izah etmeye lüzum yoktur. 
j Kaldı ki, 18 nci maddenin değiştirilmesiyle 
J Bakanlar Kuruluna; stok durumuna göre, ihti-

yaç *ve ihraç durumlarına göre ikinci bir yetki 
verilmektedir. Yani, istediği zaman bunu bir il'e 
kadar düşürecek, ya da tüm ortadan kaldıra
caktır. Türkiye'de ne kadar afyon kullanan var, 
bunu Sayın Komisyon Sözcüsünden, yetkili Sa
yın Bakandan sormak isterim. Bu, bizi tehdit 
ediyor mu? Türkiye'de haşhaş ekimi ve afyon 
üretimi dolayısiyle Afyon ilini temsil eden mil
letvekili arkadaşlarımız ve Sayın Bakan, içiş
leri Bakanlığının narkotik bürosunu temsil 
eden kişilere sormak icaJbeder, kaç tane keş va
tandaş vardır? Türkiye'de afyon üretilen yer
lerde hiç denecek miktarda belki birkaç tane 
bunları kullanan insan bulunabilir. 

Amerika Birleşik Devletleri tazminat vere
cekmiş. işte Kıbrıs olayları sırasında çıkarma 
yaparken, «Benzin vermiyorum» dedi, «Siz bi
zim NATO emrindeki silâhları kullanamazsınız» 
diyecek kadar küçüldüler. 
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Muhterem arkadaşlarım, kim kimin menfaa
tini düşünür? Türk milletinin menfaatini Türk 
milleti düşünür, Türk Parlâmentosu düşünür. 
Amerika'nın Nickson'u ve senatörleri düşün
mez. Kim ne derse desin, his'sî hareket etmek 
mecburiyetinde değiliz. Birleşmiş Milletlere 
"bağlı bir miDetiz. Ama Birleşmiş Milletler her 
şeyden evvel, Amerika da dâhil olmak üzere, 
şunu bilmek mecburiyetindedir ki, bugün haş
haş dünyanın her tarafında tıbbi yönden en iyi 
şekilde ilâçların yapıldığı bir hammadde kay
nağıdır. O halde sanayi dalı dururken, sanayi 
kurmak yeri var iken bumu ortadan kaldırma
nın sebebi nedir? Neden LSD dedikleri ve bu
gün insanları hapçı yapan büyük fabrikalar 
Amerika Birleşik Devletleri tarafından kuru
lur, çalıştırılır? 

Muhterem arkadaşlarım, bütün mesele şu
dur: Bir taraftan Amerika (Birleşik Devletleri 
bir taraftan Rusya dünyaya hâkimiyetini, nü
fuzunu sürdürebilmek için, milletleri sömür
mek için afyon ekimini de ortadan kaldırmak 
suretiyle LSD yi ve sentetik yoldan yapılan
ları bunun yerine ikame ederek monopolümü 
elinde tutmak içindir. Bu yönlü ile biz buna ta
raftar değiliz. Amerika, polis narkotik bürosu
nun 470 e yakın kadrosuna para, teçjhizat ve
rir. Neden, miçim? Kendi vatandaşları fazla mik
tarda bu ilâçları aldığı için mi? O da değil 
Çünkü, onların yerine kaim olan çeşitli ilâçları 
kullanmaktadırlar. 

Sormak icabeder, bağımsız bir Devlet, kuş 
uçurmıyacak kadar kuvvetli olan, füzelerle Aya 
giden bir Devlet nasıl olur da bu kaçakçılığa 
mâni olamaz? Nasıl olur da kaçakçılığa mâni ol
mamak suretiyle Türkiye'mim iç işlerine girer, 
karışır, buraya parlâmento üyesi gönderir ve 
onları tetkik eder, tahkik ©der? Ne hak ve se-
lâhiyeti vardır? Siz gidin bakalım Kıbrıs'ta 
öldürülen Türkler için bir tahkik heyeti kurun, 
gönderin bakalım, kim müsaade ediyor? Papaz 
bile buna müsaade etmez, değil ki Amerika Bir
leşik Devletleri etsin. Bu bakımdan biz, bu ka-
nuın tasarısını maalesef yerinde görmüyoruz. 
Kim ne derse desin, hangi Hükümet iktidarda 
olursa olsun getirmiş oldukları bu kanun tasa
rısı gerçeklerin dışındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşımız, 
dünyada tıbbi ilâçların yapılması için bin ton 
afyoma ihti'yacolduğunu söyledi. Bunlar, ista

tistikte şeklen gösterilen rakamlardır. Çünkü, 
küçük göstermek suretiyle bu miktarı bulan 
haşhaşın üstündeki ekimi durdurmak için böy
le göstermektedirler. 

Çeşitli ecza depoları bulunan, bu işin ihti
sasını yapmış olan doktor arkadaşlarımız ga
yet iyi bilirler, Türkiye'de yetişen haşhaştan el
de edilem ilâçlar narkotik ilâçların en iyisidir 
ve insana en az zarar verenidir. Sentetik olarak 
kullanılanların daha çok hastalık yaptıkları, 
insanları öldürdükleri, uyuşuklukları devam 
ettirdikleri bir gerçektir. Bunları; çok değerli, 
çok kıymetli profesörlerden, tatbikatta çalışmış 
olan arkadaşlarımızdan edindiğimiz malûmata 
müsteniden arz ediyoruz. Bütün mesele politik 
meseledir, ekonomik meseledir, Amerika'nın he
gemonyasını burada sürdürme meselesidir. Ame
rika'nın günden güme Türk milletinin nefretini 
kazanmış olması, Senatolarında, Başkanları 
Nixonida dâhil olmak üzere, durmadan Türk 
milletini küçük düşürücü mahiyette, tehdide-
der mahiyette, «askerî yardım yapıyorum, dış 
yardım yapıyorum.» diye konuşmalarıdır. Onun 
içim de biz burada ona cevap vermek zorunda
yız. Hükümetin buraya getirmiş olduğu Kanun 
tasarısını tüm olarak reddetmenizi bilhassa is
tirham ediyorum. 

Ortada bir gerçek vardır. 42 ilimizde haşhaş 
üretimi yapılırken bu vatandaşlarımız geçimini 
zor temin ederken, kilosunu 120 - 130 liraya, 
en fazla (A), (B), (O) kısımlarına bölmek su
retiyle 185 liraya Sayın Ticaret Bakanlığına 
bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 
mubayaa edecek. Normal rayiç 700 - 800 - 1 000 
liradır. Bu fiyattan almıyacaksınız, vatandaş 
açlıktan ölecek mi? Esasımda Türk milletini 
temsil eden insanlar, milletin menfaatini düşü
nüyor ise en büyük döviz kaynağını teşkil ede
cek sanayii kurup bunu daha çok artırmak yö
nüne gitmek mecburiyetindedirler. 42 ilimizde 
haşhaş ekilmelidir. Elde edilen haşhaşın en az 
yüz, iki yüz tonuna yakını yağ sanayiinde kul
lanılmak suretiyle vatandaşın protein ihtiyacı 
temin edilir, onun üzerinde kalan kısmı da ih-
racedehiliriz. işte, Amerika'mim endişesi bu yö
ne gitmemek, körletmek, sanayie gitmemizi ön
lemek, onun yerine kendi sanayiini, LCD sini 
ve çeşitli sentetik maddelerini Türk milletine 
getirip omu sömürmektir arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayım İşgüzar, süreniz bitti 
efendim. 
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HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım, bağlıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bu bakım

dan, kültür işi, eğitim işi olarak iddia edilen 
konu da, tamamen Amerikalıların bir iddiası
dır. Kendileri kültürlüdür, eğitilmiş, öğretilmiş, 
zengin insanlardır, bumdan korkmamaları gere
kir. Korkması icabeden insanlar var ise, Türk
lerdir. Çünkü, yüzde 05 i okumamıştır, buna 
mukabil yüzde 1 nisbetinde bunu kullanan va
tandaşımız da yoktur. Bunu da burada iftihar
la sövüşebiliriz. 

Amerikalıların kaçakçılık itinamı da yersiz
dir. Hattâ, itham etmiyoruz; ama Amerikan 
narkotik büroları şeflerinin bu işi bizzat iran -
Hindistan yolu ile yaptığı iddiası yaygın hal
dedir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini takdim 

ediyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz konu aydınlanmış

tır. Kifayeti arz ve teklif ederim. 
Sakarya 

Yaşar Bir 

İLHAN AÇEKALIN (Denizli) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde, Sayın Açıkalın, bu
yurun efendim. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, çok talihsiz bir 
kanunu konuşmaktayız. Şimdiye kadar mutla
ka çıkması gereken; ama çok geç kalmış ve çok 
geç kalması ile Türkiye'ye çok şey kaybettirmiş 
olan bir kanunu konuşmaktayız. 

Bu kanunun tümü üzerin'deki görüşmelerin 
yeterliği konusunda aleyhte söz almış bulunu
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, tümlü üzerinde müza
kerelerin devamında mutlaka fayda vardır. 0 ka,-
dar fayda var ki, 1066 senesinde - kanunun ge
rekçesinden arz ediyorum. - bu işte en yetkili 
şahıs Profesör Rojter, Türkiye'ye geliyor ve bizi 
metihediyor: «42 ilde ekim yapıldığı halde çok 
güzel başarılı oluyorsunuz, sizi tebrik ederim. 
Beyanname sistemi yerine lisans sistemini ko
yarsanız faydalı olur» diyor. 1906 dan bugüne 
Türkiye aleyhine olarak o kadar çok hâdiseler 

değişiyor ki, Türkiye'ye büyük bir tahdit konul
ması mevzuubahis oluyor ve elimizdeki gerek
çede de bu tahidin konulmasının da ayrıca mü-
dafa edildiğini görüyoruz. 

Gerekçenin bir noktasında açıklık yok. Bu
nun üzerinde mutlaka konuşmak lâzım, iran, 
«Tahdidetti, yasak etti» deniliyor. Ama, Tür
kiye'nin iihracettiği, imal ettiği 80 ton sütün 
azaltılması, 60 tona indirilmesi emredilirken, 
Hindistan'ın 500 tondan 1 100 tona çıkardığı 
sütün daha da artırılması öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, dünya milletlerinin 
süt üzerindeki hassasiyetimin neden Türkiye 
üzerine bütün ağırlığı ile bindiğinin ve Türki
ye'ye 60 tonun dahi çok görüldüğünün; ama 
Hindistan'a 1 100 tonun hoş görüldüğünün ve 
teşvik edildiğinin ortaya çıkmasında ve bunun 
anahatlarının konuşulmasında fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım, gerekçede, «ihracatı
mızı geliştirmeye matuftur.» deniliyor, «Sadece 
tahdit değil tanzim ve bunun ötesinde ihracatı
mızı geliştirmeye matuf bir kanundur.» deni
liyor. 

Ben, mutlaka çok geç kaldığında ittifak et
tiğimiz bu kanunun çıkmasından evvel, bu hu
sustaki Meclis araştırma önergelerinin öncelikle 
ortaya çıkmasını birçok gerçeklerin ortaya se
rilmesini, ondan sonra bu kanunun getirilmesi
ni arzu ederdim. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun tüm ola
rak ihracatımızı teşvik edip etmediğinin orta
ya çıkabilmesi için tümü üzerinde görüşmelerin 
devamında mutlaka fayda vardır. Halen yapı
lan 4 ilin taJhdidi ne derece Türkiye'nin menfa
atlerinedir, bunum ortaya çıkmasında fayda 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım, zamanınızı fazla al
mak istemiyorum. Fakat, bu tahdit, tahditle be
raber getirdiğimiz kontrol neticesi Türkiye'nin 
birçok menfaatleri ortadan kalkmaktadır. Kı
saca arz etmek isterim: En kıymetli iıraç malı 
olan ve ilgililerin mütemadiyen hükümetlere, 
«Bu hususu teşvik edelim.» dedikleri mavi haş
haş tohumu bölgeleri iptal edilmiş, para etmi-
yen beyaz haşhaş bölgeleri bu tahdide alın
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım, kontrolü kolay olan 
(bölgeler değil, kontrolü zor olan bölgeler alın
mıştır, kaçakçılığın az olduğu yerler değil, ka
çakçılığın fazla olduğu yerler alınmıştır. Her ne 
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kadar bu kanunu bir «tanzim kanunu» yönü ile 
düşünürsek yeterlik kâfidir; ama bu kanunu, 
aynı zamanda Türkiye'nin bu konudaki ihraca
tını artırıcı bir kanun olarak düşündüğümüz 
takdirde mutlaka müzakerelerin devamında fay
da vardır. 

İzin verirseniz, size iki küçük rakam vere
yim. Arkadaşlarım, bu tahditler çok çiftçiyi, 
fazla çiftçi vatandaşı mı faydalandıracaktır, 
yoksa az çiftçi vatandaşı mı faydalandıracak
tır? 

Değerli arkadaşlarım, izin verirseniz kendi 
ilimden misal vereyim; Denizli 'inin 9 176 müs
tahsili ki, ortalama olarak 1,5 dekar ekmekte
dir, ortalaması bir kenara bırakılmış altı bin 
müstahsilin ekim yaptığı İsparta alınmıştır. De
ğerli arkadaşlarım, ihracata yöneldiği ifade edi
len, yönelmesi faydalı olacak olan bu kanunda 
afyon gücü, süt gücü olarak, verim olarak 7,2 
olan İsparta alınmış, afyon gücü, süt gücü 8 
olan Denizli alınmamıştır. Birçok misal ver
mek mümkün, özür dilerim kendi ilimden misal 
verdim. 

Arkadaşlarım, bu kanun eğer ihracata dö
nük bir kanun olacaksa, tümü üzerindeki mü
zakerelerin kifayetinin kabul edilmemesinin ve 
mutlaka üzerinde görüşülmesinin gerekli oldu
ğu kanısındayım. 

Madem ki, bu kanun bu kadar geç kalmıştır 
ve madem ki, bu kadar Türk köylüsüne, en fa
kir köylüsüne, 42 ilimizin 4 ile inecek kadar 
Türk köylüsünün aleyihine olmuştur, izin verin 
üzerinde müzakereler devam etsin. Hattâ müm
künse bu konudaki araştırma önergeleri orta-
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ya çıksın. Her türlü hesabın ötesinde teknik 
heyetlerden, teknik kurullardan bilgi alınarak 
bu işe eğilimsin, - ki, maalesef bunun hazırlan
masında, illerin tesbitinde hiçbir teknik daire
nin de fikri alınmamıştır. - Bu hususlar incelen
sin, ondan sonra bu kanunu, enine boyuna ko
nuşarak, bu kadar gecikmesine rağmen, dört 
başı mâmur olarak çıkaralım. 

Özür dilerim sözümü uzattım. Kifayet öner
gesini, birçok hususların açıklanması bakımın
dan, reddetmemizi istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini tasvipleri

nize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini tasviplerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

Açık oylamanın sonucu gelmiştir, arz ediyo
rum: 

28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 yılı 
Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifinin açık oylamasına 154 sayın 
üye iştirak etmiş, 150 kabul, 3 ret, 1 çekimser 
oy kullanılmıştır. Gerekli nisap sağlanamadı
ğından oylama tekrar edilecektir. 

Görüşme süremiz dolduğundan, 21 Haziran 
1971 Pazartesi günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,03 
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28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklfinin açık oylama sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusutf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAB 
Şevlki Güler 
Hamdi Hamameıoğlu 
Süleyman Mutki 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toker 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Basan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcam 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 154 

Kabul edenler : 150 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyaıılar : 291 

Açık üyelikler : i5 

[Kabul 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mevlüt Yılmaz 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kümtay 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcı oğlu 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

edenler] 
DENİZLİ 

Hasan Kortkmazcan 
DİYARBAKIR 

Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yüdırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Ali Rıza Septioglu 

ERZİNCAN 
Hüsani)ettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz ' 

GAZİANTEP 
Erdem Ooak 

GİRESUN 
Abdullah tzmen 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Gaviıt öfeyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Fer-ruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Kabibay 
M. Kâzım özeke 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettdn Asutay 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Nibad Kürşad 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalkd Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş. 
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KONYA 
Mustafa Kuibilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Taihsin Yuknaz Öztıma 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
İlhan Ensoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 

Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veyai Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Orhan Vural 

BİZE 
Hasan Baari Alibayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bıirincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipınar 

UEFA 
Mehmet AB. Göklü 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Kevni Nedimoğlu 

KARS 
Musıa Doğan 

[Eeddedenler] 
MUĞLA 

Ahmet Bulda nlı 

[Çekinser] 
SİVAS 

Hüseyin Çınar 

[Açîk üytlikUrJ 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

Yekûn 

— 476 — (2) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

116 NCI BİRLEŞİM 

18 . 6 . 1971 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yüksek Hâkimler Kuruluma üyıe seçimi 
â. — Anayasa Maünkem^sinıe üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1". — 28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (Millet Meclisi 2/511, 
Oumimriyet Senatosu 2/314) (S. Sayısı ; 344) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

•ÖNOEUKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
^ / İ 3 ) (S. Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
•oğlıı'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünüm 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. — Esıki Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
•eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
îstanıbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilek
l e Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin

deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — 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. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — 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 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesıi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

G. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı-



V sı : 175 ve 175 e 1 nei ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Emgiz'in G-enel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (0/3183, 2/4)3)9, 2/482) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 19171 ayları hesaplarına ait Meclis 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 16.6.1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstan/bul Üyesi 
Bifat Öztürkçine'nin, .Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16. 6.1971) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. -Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

11. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
haklkınlda Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan 'değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/78, C. 
Senatosu 1/1214) (M. Meclisi ,S. Sayısı: 27 ye 
2 nei ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1570) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

12. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
maldde eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
C. iSenatosn Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi 
Orman Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/22, C. 
(Senatosu 2/294) (M, Meclisi S. iSayısı : 108 e 
1 nei ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1148) (Dağıt
ma tarihi : 16.6.1971) 

13. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinlden beş sene ayrı kalan k a n kocanın ayrıl
ması hakkında 'kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. 'Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) ! 

İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 noü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nei maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm,. 
çırak, kalfa ve ustalılk kanun teklif i ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçici Komisyon rapora (2/14) (ıS. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 12&u e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

5. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 6. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve' Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nei ek) (Dağıtma tarihi ^ 
18 . 3 . 1971) 



7. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 8. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 9. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân kömisyonlarımdam seçilen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı :-130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

10. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kamınım 123 neü maddesinin 2 ve 3 neü fıkra
sının kaldırılması ve bdr fıkra eklenmesi ile 
lamdr Milletvekili Burhanettim Asutay ve 4 ar
kadaşının, 606 sayılı 'Sosyal Sigortalar Kanu
numun 123 neü maddesinin değiştirilmesine dair 
(kanum teklifleri ve Çalışma ve Plân komıisyon-
larmdam 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 11. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 nolu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

12. —• 45 sayılı Yüiköeık Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine. 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

13. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de-
ğişiklikiler yapılması hakkımda fcamun tasarısı 
ile Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri 
ve Plân komisyonlarımdan 5 er üye seçilerek ku~ 
ı*ull)an 7 numaralı Geçici Komisyon rtaporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

15. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
nasfbedüeınlere giyecek ve teçhizat verilmesi 
hakkımda kanun tasarısı ile Trabzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf 
astsubaylara verilecek elbise v>e teçhizat hak
kımda kanun teklifi ve İçişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı' : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.1971) 

X 16. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kuru
mu kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden ku
rulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/36) 
(S. -Sayısı : 203 ve 203 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1971 

17. — Hartb okulları kanunu tasarısı ile İs
tanbul Milletvekili llhami Sancar ve 15 arkada
şınım, Haıfo okulları kanunu teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarımdan seçi
len 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/160, 2/142) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

18. — Hartb akademileri kanunu tasarısı ve 
İstanibul Milletvekili İlhami Sancar ile 15 .arka
daşının, Harb Akademiıleni kanun teklifi ve Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : 25 . '5 . 1971) 

19. — Türlk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanun
la değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 neü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma Komisyonu rapora (1/235) 
(S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 . 1971) 

:20. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay 
ve Kâzım Özeke ve İzmir Milletvekili Burhamet-
tin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Milletvekili 
Hasan Korikmazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril-



meşine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 2/512) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1971) 

X 21. — Gıümriülk kanuınu tasarısı ve Cuımhu-
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

X 22. — Türkiye ile Avrupa Ekonoımfflk toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli «ıGeçici Priotolfeol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de im
zalanmış olan katma protokol ve ekleri ile mali 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına g'iren maddelerle ilgili anlaşma 
ve sıon »enetin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Gümrtülk ve Tekel, 
Maliye, Dışişleri ve Plân komisyonlarından 6 
şar üyeden kurulu 2 No. lu G-eçici Komisyon ra
poru (1/406) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1971) 

23 — 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
haklkında kanun tasarısı ile Konya Milletvekili 
İhsan Kaıbadayı ve 5 arkadaşının, Sakarya Mil
letvekili Hayretin Uysal ve 17 arkadaşının, İs
tanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, Cumhuri
yet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 
5 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'dn aynı mahiyetteki kanun 
teklifleri ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/366, 2/24, 2/81, 2/209, 
2/280, 2/420) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tari
hi : 8 . 6 . 1971) 

24. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanununum 73!68 sayılı Kanunla değişik 18 ve 

27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 n>oü 'maddelerinin 
değiştirilmesinle ve Ibu kanuna !bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Tarım, liçişleri, 
Adalet, Ticaret ve Plân komisyonlarından 3 er 
üyeden kurulu 3 numaralı Geçici Komisyon ra
koru (1/351) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tari
hi : 1 1 . 6 . 1971) 

,25. — 14 . 7 . 19Ö5 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla 'eklenen ek igeçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343), (Dağıtma tarihi : 1 1 . '6 .1071) 

26. — &829 sayılı Devlet Koniservatuvarı hak
kında Kanuna «bir madde eklenımesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/409) (S. Sayısı : 345) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

27. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22,1.1987 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma Iİ908 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı haklkında Baş/bakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (13/43) (İS. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

28. — Kastamıonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 30(1 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetıoğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarpltınilması hakkında 
Başlbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru ('3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

.29. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün lö hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1:9)50 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şalhin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başjbakanlıık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

ı30. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
ıbağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneşken doğma 4 . 12 . 1944 doğumlu Alim 

Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başlbakanlık tezkeresi ve Adalet Eoımisyonu ra-



— 5 — 

poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1071) 

31. —• Kastamonu iline bağlı Devrakâni ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık; 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

32. — Zile "ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
(kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

33. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmı Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

31. — Aykut Alpergün'ün Özel affına dair 
ikanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/375) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

X 35.;— Afyon Milletvekili Rıza Çerçel ve Ha
tay MiUetveıMli Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayimizin kurulması maksadiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı 

halkikıncla kanun teklifi ve Millî Savunma, İçiş
leri, Maliye- ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 45 No.lu Geçici Komisyon 
raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma ta
rihi : 16.6.1971) 

36. — İbrahim Recep Ayısik'ım cezasının affı
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/369) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

37. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

X 38. —27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Tüıfe Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile, C. 
Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Konya 
Milletvekili ihsan Kabadayı ve Kastamonu Mil
letvekili Hasan Tosyalı'nm, C. Senatosu Bursa 
Üyesi Saffet Ural'm, Samsun Milletvekili îlyas 
Kılıç'in ve Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka-
ımamnun. bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesi hakkında ka
nun 'teklifleri ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen '5 er üyeden kurulu 46 
No.lu Geçici Komisyon raporu (1/479, 2/10, 
2/128, 2/243, 2/335, 2/336) (S. Sayısı : 364) 
(Dağıtma tarihi : 17.6.1971) 

«•fcl 
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Dönem : 3 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunnun 7368 sayılı Kanunla 
değişik 18 ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Tarım, İçişleri, Adalet, Ticaret ve plân komisyonlarından 3 er üye

den kurulu 3 numaralı geçici komisyon raporu (1 /351) 

T. G. 
Başbakanlık 15 . 6 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-540/4407 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 5 . 6 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilme
sine ve hu kanuna Ibir madde eklenmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçjasi ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapıllm'asını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Uyuşturucu madde aılşkanlığınıın «Toxieomanie» nin insanlık için teşkil ettiği tehlike, çıok es
ki samanlardan 'beri üzerinde ehemmiyet ve hass asiyeltle durulan bir kıomı olmuştur. 

Memleketler arasındaki sosyal 'münasebetlerin gelişmesi üızıerine uyuşturucu maddelerle müca
dele çalışmaları yaran yüz yıldan 'beri milletlerarası alana intikal -etmiş ve bu konudaki millet
lerarası mücadeleyi müessir (kılmak için 1912, 1925, 1931, 1936, 194-6, 1948, 1953 ve 1962 'anlaşma
ları yapılmış ve neticede Uyuşturucu Maddeler Daimî Merkez Komitesi, Uyuşturucu Maddeler 
Kontrol Organı, Dünya Sağlıık Teişikilâtı, Milletlerarası Narkotik Polis Teşkilâtı gibi faydalı 
teşekküller kurulmuştur. 

İkinci Dünya Harbinden sonra kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, uyuşturucu maddeler 
konusunun önemini göz önünde tutarak ımevzuun bütün yönleriyle uğraşmak ve sürekli 'mahiyet
te O'knak üzıere, «Ekonomik ve Sosyal Konsey» bünyesinde, «Uyuşturucu Maddeler Komisyonu» nu 
kurmuş ve ayrıca «Dünya Kaçakçılık Komitesi» ni teşkil ettirmiştir. 

Hükümetler, mühim olayları tespit eden raporlardan başika her yıl verdikleri yıllık raporlar-
da uyuşturucu maddeler konusunu ıbir kül 'olarak mütalâa etmekte ve bilhassa ibu 'maddelerin 
kaçakçılığının önlenmesi hususu üzerinde önemle durmaktadırlar. Ayrıca, Uyuşturucu Maddeler 
Daimî Merkez Komitesi, Uyuşturucu Maddeler Kontrol Organıı (bu iki teşekkül 1961 Tek Söz
leşmesi ile birlektirilerek tek bir teşekkül haline getirilmiştir.) Milletlerarası Narkdtik Polis Teş
kilâtı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin uyuşturucu maddelerle ilgili kısımlarının bu ko
nudaki tafsilâtlı raporları ve lüzumlu bütün vesikalar .oturumları gizli olan Kaçakçılık Komite
sinde ve mütaakıben bu komitenin raporlorı ilo birlikte Uyuşturucu Maddeler Komisyonunda 
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müzakere ve münakaşa edilerek neticeler Komisyonun raporu ile Ekonomik ve Sosyal Konseye 
ve Birleşmiş Milletler Grene! Kuruluma arz edilmektedir. 

ıBirleşımdş Milletler bünyesinde yapılan bu çalışma ve incelemeler o kadar tesirli olmaktadır 
M, birçok Devletler uyuşturucu madde ihtiva öden nebatların ekimlini şiddetli müeyyidelerle 
veya silki kontrol ve tehditlere tabi tutulmaktadır. Hattâ Birleşmiş Milletlere verdikleri rapor
larda ve resmen yaptıkları bayanlarda açıkladıkları veçhile, ımeımleketinde birbıuçuk milyon af
yonkeş bulunan İran, ekonomisi için büyüJk çapta bir .gelir kaynağı olmasına rağmen, 1955 yılın
dan beri. afyom istihsalini tamamiyle yasak etmiştir. (Buna paralel olarak 1950 yılında aldığı bir 
kararla Afganistan'da aynı yola girmiştir. Halen afyon istihsal eden memleketlerde, başta en 
büyük afyon ımüsıtahsılı Hindistan olmak üzere, mevzuatlarını 1953 protokolünün icaplarına har-
fiyan uydurmuş, tatbikatındaki açılkları kapatma yoluna 'gitmiştir. Öyle ki, Hindistan'ın bu 
konudaki tu tamı , Jkıomite ve ikoımisyon toplantılarında ve müstahsil memleketleri zaman zaman 
ziyaret eden misyonlar tarafından örnek olarak gösterilmektedir. Bundan başka birçok Hükümet
ler, haşhaş elkimi yapmamalarına rağmen, memleketlerinde mevcudûlan müptelâların uyuşturucu 
madde ihtiyaçlarının diğer memleketlerden çeşitli yollarla yapılan sevkıyattan karşılandığını 
ve bu durumun o memleketlerde .gerekli kontrol ve önleyici tedbirlerin alınmamış olmasından 
ileri geldiğini ifade etmektedir. 

Birçok memleketlerde adedleri yüzıhinlere ve hattâ bâzılarında milyonlara varan müptelâlarla 
«Toxcomanes.» larla müessir mücadeleyi yapabilmek için uzun çalışimalar sonunda, memleketimi
zin de iştirakiyle, tanzim edilen 1953 protokolü evvelâ haşhaş ekimini ve bilâhara 1961 tek söz
leşmesiyle diğer zirai ve sentetik uyuşturucu maddeleri de fcontrola tabi tutarak lisans sistemini 
ihdas etmiş ve sıkı bir murakabe sistemi tesisi suretiyle, ekiminden itibaren istihlâkine kadar bü
tün safhalarda bâzı tahditler koymuş ve bunlara riayet etımjiyen memleketlere karası kontrol 
organlarınca, anketler açmak, izahat istemek, temsilci göndererek tetıkikat yaptırtmak, hükümetlerin 
tutum ve hareket tarzı hakkında alenî beyanda 'bulummak, amjbarigo koymak »gibi yetkiler ta
nınmıştır. 

'Diğer taraftan bütün uyuşturucu maddelere ait anlaşma ve söyleşmeleri tek metin halinde 
birleştiren 1961 tek sıSeleşmesinde «Uyuşturucu maddelere dair 1961 tek sözleşmesine katılmamı
zın uygun bulunduğu ıhakkmdaki» 812 sayılı Kanunla 27 . 12 . 1966 tarihinde kabul edilerek 
5 Ocak 1967 günlü 12496 sayılı Resmî Oazete yayınlamıştır. 

'Birleşmiş Milletler Uyuşturucu maddeler komisyonu ve Milletlerarası Narkotik Polis teşkilâtı 
raporlarında, son yıllarda Uzak - Doğu ile Orta ve Yakın - Doğu bölgelerinde afyon ile müştak
ları olan ımorfin ve eroin başta olmak üzere kaçakçılığın büyük ölçüde arıttığı belirtilmekte ve 
milletlerarası işbirliğinin daha fazla sıklaştırılması ve tedbir noksanı bulunan Devletlerden bu 
boşlukların kapatılması istenmektedir. 

Bu maksatla Orta 've Yakın - Şark memleketlerinde durumu mahallen ineeliyerek Birleşmiş 
Milletlere rapor vermek üzere 1959 ve 1963 yıllarında «Birleşmiş Milletler Etüt Misyonu» adiy
le kurulan heyetler bu bölgelere gönderilmiştir. Bundan başka Uyuşturucu maddeler Daimî Mer
kez Komitesi Başkan yardımcısı Prof. Re üter (refakatinde bu teşekkülün sekreter ve yardım
cısı olduğu halde) komitenin gördüğü lüzum üzerine izahat almak maksadiyle 6 . 7 . 1966 tarihin
de memleketimizi ziyaret etmiştir. 

lOerek bu iki misyon gerek Prof. Reuter, memleketimizde alınmış olan ciddî ve müessir ted
birleri övmekle beraber 1953 protokolünün derpiş etim iş olduğu «lisans» sistemini aynen tatbik 
etmiyerek, bu konudaki kontrolü bir beyanname sistemine bağlamış olmamızın kifayetsizliğine ve 
bütün afyon müstahsili meımlelketlerde tatbikine başlanmış oılan bu sistemi henüz tatbik etmeyişi
mizin, memleketimizi vukulbuılacak her olayda itham altında bırakacağı hususlarına temas etmiş
lerdir. 

Orta ve Yakın - Doğu Bölgesinde büyük ölçüde afyon istihsal eden memleket Türkiye'dir. 
Mcmle'kctimiziın büyük çapta afyon müstahsili obuasına rağmen, az nisbette müptelâsı bulunması 

M. Meclisi (S. Sayısı : 342) 
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ve kaçakçılarla mücadele için aldığı adlî ve idari tedbirler ve bilhassa 1953 yılında Ceza Kanu
nunda bu maksatla yapılan ve çok ağır müeyyideleri ihtiva eden değişiklikler, Emniyet Teşkilâ
tımızın gösterdiği hassasiyet Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulmuş olan komisyonlardaki mü
zakerelerde memnuniyetle karşılanmış ve bu hususlar raporlarda yer almıştır. Ancak tedbirleri
mizde bu maddenin, ekimden, Toprak Mahsulleri Ofisine teslimine kadar olan safhalarmdaki bâzı 
boşlukların mevcudiyeti de bir gerçektir ve bu durum Birleşmiş Milletlere dâhil memleketlerce 
de bilinmektedir. 

Bu boşlukların doldurulması, bugünkü beyanname sistemi yerine mâzidesi tecrübelere müste
niden 1953 Protdkolü ve 1961 Tek Sözleşmesi içinde mütalâa edilmiş bulunan «lisans» sisteminin 
ikanıesiyle, belki tamamen olmasa bile, büyük mikyasta mümkün olabilecektir. Bu durum ise, 
memleketimizin söz konusu alanda gösterdiği ciddiyet ve hassasiyetin yeni bir tezahürü ve tabiî 
bir sonucu olacaktır. Bu maksatla 3491 sayılı Topralk Mahsulleri Ofisi Kanununun 18 ve 27 nci 
maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerini değiştit'en ve bu'kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bu -t aşariyi e takibedilen gaye afyon istihsalini tahdit değil fakat tanzim etmek, ihracatımızı 
geliştirmek, istihsalin az da olsa bir kısmının meşru olmıyan pazarlara sızmasını önlemek ve kü-
çümısenmiyecek bir döviz kaynağımızı muhafaza etmektir. 

Bu maksatla 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 
ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin ilişik tasarıda tesbit edildiği şekilde değişti
rilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesinin u^ygun olacağı düşünülmüştür. 

Maddelerin ıgerekçesi 

Madde 1. — (Bu madde 3491 sayılı Kanunun 7368 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesi
ni değiştirmek ımaksadiyle sevk .olunmuştur. 

Maddeye göre; 
1. Bu ımaddenin (A) bendinde genel olarak esasta (bir 'değişiklik yapılmamış, sadece cümleler 

vuzuha kavuşturulmuş ve son fıkradaki «Süs için parik ve bahçelerde yetiştirilen katmerli haş
haşlar 'bu hülküm dışındadır.» cümlesi kaçak ziraatın önlenmesi ve bir açık kapı bırakılmaması yö
nünden tasarıdan çıkarılmıştır. 

2. Halen mer'i kanuna göre haşhaş ziraati yapacak olanlara yönetmelik icabı tarım kuruluş
larının onayından (geçen ekim belgessi verilmektedir. Tasarının bu maddesinin (B) bendi ile yeni 
bir sistem getirilmiş ve ruhsatname usulü ihdas edilmiştir. Bu suretle haşhaş ziraati yapacak 
olanlar maddenin (F) bendinde yazılı yetkili «Haşhaş komisyon» larından (bir ekim kampanyası 
için muteber olmak üzere ruhsatname almaya meöbur tutulmuşlardır. 

Ayrıca ruhsatname aldıktan sonra ekim sahasını başkalarına devredenler hakkında da bâzı 
hükümler getirilmiştir. 

3. Ruhsatname sisteminin getirdiği giderleri karşılamak ve aynı zamanda müs'tahsıla külfet 
tahmil etmemek hususları göz önünde tutarak hizmetin genel bütçeden karşılanmasının temini için 
bu komisyonların masraflarının Tarım Bakanlığı Bütçesinde ayrılacak fasıldan karşılanması uy
gun görülmüştür. 

4. Tasarının (F) bendinde ruhsat sisteminin tatbikini sağlamak amaciyle kurulması gerekli 
görülen Haşhaş komisyonlarının ne suretle ıteşfcii olunacakları ve görevleri belirtilmiş ve bu ko
misyonların çalışmalarına yardımcı olması maksadiyle de köy ihtiyar kurulları vazifeli kılınmıştır. 

Komisyonun memur olmıyan görevlilerine yapacakları işin önemi nazarı dikkate alınarak ay
rıca verilecek ücretler (G) bendinde açıklanmıştır. 

5. Ekicilerin istihsal tahminlerini ruhsatna melerinin özel hanesine kaydettirmek zoruniu-
ğunda bulundukları yolunda değiştirilmiş ve keyfiyet tasarının (H) bendinde bu şekliyle yer al
mıştır. 
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Diğer taraftan mevcut kanun, 'eMcilerin 'beyanda bulundukları istihsal tahminlerinin lüzum 
•görülen hallerde tetlkik edileceğini ve bu tetkikleri yapacak heyetler ile ibu heyetlerin inceleme 
sonuçlarına itiraz -etmek üzere teşkil olunacak itiraz komisyonlarının ve bunların kuruluş ve 'çalış
malarının yönetmelikle tesibit olunacağını âmir oulunmaktadır. 

ıGerek 'ekicilerin mağdur olmaması gerek noiksan beyanda bulunmak isureltiyle kaçak/çılığa ma
hal verilmemesi ve dolayısiyle ekici beyanlarının (gerçeklere uygunluğunun sağlanması bakımın
dan bu beyanların tetkik ve itiraz mercilerinin kanunla tesibiti zaruri görülmüş ve duruta 'bütün 
açıklığiyle tasarının (I) bendinde yer almıştır. 

|6. Ekicinin istihsal ettiği ham afyonun noksan olması hallerinde yapılacak işlemler (I) bendi 
hükümlerine paralel olaraik tasarının (J) bendinde düzenlenmiştir. Bu suretle ekicinin elinde ol-
mıyan sebeplerle istilbsalmde gerçek 'bir eksilme olması hali de göz önünde tutularak müracaat 
üzerine haşhaş komisyonlarının kararlarına karışı ilgililere itiraz hakiki tanınmııştır. 

7. -istihsal olunan ham afyonun ekicinin elinde bekletilmemesi ve İbu «üre içinde yapılması 
muhtemel bir kaçakçılığın önlenmesi, yangın ve çalınma gibi ekici tarafından ileri sürülebilecek 
ihtimallerin bertaraf edilmesi mıaksadiyle ve afyon istihsalinin âzami Temımoz ayının 'Onbeşinde ta
mamlanacağı ve bundan sonra elkiıcinin diğer zirai (kollarda yapmak 'zorunluğunda kalacağı' faali
yetler de göz önünde tutularak teslim tarihi, tasa rının (K) bendinde Ağustos ayının son günü ola
rak değiştirilmiştir. 

8. Kanunun 1'3 n'ci maddenin (I) bendi bu defa ruhsatname sisteminin kabulü dolayısiyle za
ruri olarak değişikliğe tabi tutulmuş ve tasarıda (L) bendini teşkil etmiştir. 

19. istihsalini kanuni süre içinde teslim etmiyen ekicilerin ruhsatnamelerinin, mahallî Cumhu
riyet savcılığına gönderileceği husuısunda tasarının (M) bendindeki değişiklik, (K) benldiınde tes-
bit olunan teslim tarihine uygun olarak yapılmıştır. 

10. Kanunla 118 nci maddenin (K) bendi bu defa tasarıda aynen (N) bendi olarak yer almış
tır. 

'Madde '% — Bu ımadde '3491 sayılı Karmnutn 73168 .sayılı Kanunla değişik '217 nci maddesinin, ge
rek tatbikatın sonuçları gerek Birleşmiş Milletlerce takübedilen gaye ve 1'9'53 senesinde Ce»a Kanu
nunda yapılan değişiklikler göz önünde tutularak para ve hapis cezalarının artırılması yönünden 
değiştirilmesini hükme bağlamaktadır. 

1. t(A) ve (B) fıkraları cezaların artırılmış sekililerini ihtiva 'etmektedir. 
!2. Kanunun 27 nci maddesinin (C) bendi bu defa tasanda aynı maddenin (O) bendini teşkil 

etmiştir. 
3. Kanunda aynı maddenin (O) bendi bu defa tasarıda (Ç) bendi olarak yer almıştır. 
4. Kanunda aynı maddenin (D) bendi bu defa tasarıda (D) bendi haline gelmiştir. 
15. Kanunun 27 nci maddesinin (E) bendi hükmü bu defa tasarıda 1!8 nci maddeye ait (D) fık

rası içinde yer almış bulunmaktadır. 
16. Kanunda 27 nci maddenin (F) bendi bu defa tasarıda Aynı maddenin (E) bendi olarak 

yer almış ve bir değişikliğe uğramamıştır. 
7. Maddenin ('Gr) bendi tasarıda da aynı maddenin (F) bendini teşkil etmiştir. 
i8. Kaçakçılığı 'önlemıelk hususunda bir tedbir olarak düşünülen ihbar müessesesine tasarının 

(Gf-) bendinde yer verilmiştir. Ayrıca ihbar müessesesinin istenen şekilde çalışmasını ve müspet 
sonuç vermesini sağlamak amaeiyle de muhbir ve müsadirlere muayyen ölçülerde ikramiye veril
mesi 'zaruri mütalâa olunmuştur. 

İ9. Kaçak olarak yakalanan uyuşturucu maddeler dolayısiyle mahkemelerce hükmıolunarak 
tahsil edilen para ceızalarınm da ('Gr) bendindeki esaslara göre ilgililere ödenmesini temin en bu 
tasarıdaki (H) bendi sevk olunmuştur. 

(10. Kanunda 27 nci maddenin (H) bendi bu defa tasarıda (I) bendi alarak aynen yer almış
tır. 
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Madde 3. — Bu madde 73*08 sayılı Kanunun ek 2 ve -ek 3 ncü maddelerinin ruhsat sistemine 
göre ibarelerinin düzeltilmesi maıksadiyle sevk edilmiştir. 

Madde 4. — Bu madde eklenen yeni maddeye aittir. Bu madde mulhlbir ve müsadirlere ikrami
ye verilmesi baknmından tasarının 27 nci maddesinin, 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Kanunla 
değişik 00 ncı maddesinin (Ib) fılkrası ile çelişme sinim önlenmesi mıülâhazasiyle anılan kanunun ek 
ve tadillerinin tasaruya aykırı hükümlerinin uy gulanmıyacağı (hususunun da açıkça (belirtilme
sinde zaruret duyulduğu için teklif olunmuştur. 

Madde 5 ve 6. — Yürürlük hükümleridir. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 7 . 6 . 1971 
Esas No. 1/351 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

.3491 sayılı 'Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci mad
deleriyle ek 2 ve 3 neü maddelerinin değiştirilinesine ve bu kanuna bir madde ^eklenmesine dair 
kanun tasarısı, Genel Kurulun 22 . 1 . 1971 talihli 40 ncı Birleşiminde bu iş için kurulan Ge
çici Komisyonumuzda, Sanayi ve Ticaret Balkanı ve diğer ilıgili Bakanlık temsilcilerinin huzuru 
ile tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususları ve buna İlâveten, ilgili Bakanlık temsilcilerinin mü
temmim izahatını dinliyen Komisyolnuımuz; tümü üzerinde cereyan eden etraflı müzakereler sonun
da, meşkûr kanun tasarısını prensibolarak kabul edereik maddelerin müzakeresine geçilmesine ka
rar vermiştir. 

Maddelerin müzakeresinde; 
Birinci çerçeve madde ile değiştirilmek istenen, 18 nıci madde verilen ^önergelerle yeniden ka

leme alınmış ve bâzı bendleri maddeden çıkarılmıştır. Buna gıöre madde ımetnrî.; 
A) Bendi: Bu ıbendde, «Ticaret Bakanlığı» olarak geçen ibare yeni 'kuruluşa uygun olması 

için, «Sanayi ve Ticaret Bakanlığı» şeklinde düzeltilmiştir. İkinci pragrafm sonuna da, «Bu böl
gelerde münhasıran ham afyon üretimi için izdn verilir hükmü eklenerek buralarda yalnız tohum 
üretimi için haşhaş ekiminin yapılamıyacağı belirtilmiştir. 

Keza (A) bendinin son fıkrasına, «ham afyon» kelimesinden önce «tolhulm» ve «süs bitkisi» ke
limesi eklenerek fıkra yeniden kaleme alınmıştır. 

B) Bendi: Bugüne kadarki tatbikatla tesıbit, tahmin ve ölçme işlerinin komisyonlarca yerine 
getirilmemesi ve 19G1 TEK sözleşmesinde görevin tüm olarak telk millî bir devlet teşkilâtının so
rumluluğuna verilmesinin ön .görülmüş bulunması hususları göz önünde bulundurularak, haşhaş ko
misyonlarca yapılması teklif edilen bu ıgörev, Toprak Mahsulleri Ofisine verilmekte ve Haşhaş 
komisyonlarının giderleriyle ilgili, Tasarıdaki (D) bendi kaldırılmaktadır. 

Ayrıca bendin son fıkrasındaki, «Ruhsatname» deyimi, «izin belgesi» şeklinde değişltirilmiştir. 
€ ) Bendi: Haşhaş ekiminden ve Afyon üretiminden vazgeçecek ekicilerin, hangi tarihlere ka

dar ilgili makama başvuracaklarını tesbit ve vuzuha kavuşturmak bakımından (O) bendi yeniden 
kaleme alınmış ve yukarda değinilen sebeplere istinaden, «Haşhaş Komisyonu» ibaresi yerine 
«Toprak Mahsulleri Ofisi» deyimi kullanılmıştır. 

:(C) bendinin son fıkrasında yer almış olan, izin belgesinin başkalarına devri konusu, tatbi
katta kaçakçılığa imkân verebileceği düşünülerek, izin belgelerinin devrinin yasalk olduğu katı bir 
şekilde ifade edilmiştir. 

D) Bendi: Tasarıdaki (D) bendi çıkarıldığından, bumdan sonra gelen (E) bendi verilen öner
geler muvacehesinde yeniden kaleme alınarak, Komisyon metnine (D) bendi olarak yazılmıştır. 
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E) Bendi: Tasarıdaki (F) bendinin ilk iki paragrafı komisyonların sureti teşekkülüne aidol-
duğundan tamamen kaldırılmıştır. 

Mütâalkıp paragraflardaki, «Haşhaş Koımiısyo-'üU» ibaresinin yerini, «Toprak Mahsulleri Ofisi» 
ibaresi almış ve bu fıkralar Komisyon metnine (E) 'bendi olarak yakılmıştır. 

Ayrıca; tasarınım (H) bendindeki afyon üretim beyanı ile ilgili hüküm değişik şekliyle bu 
bendde zikredilmiştir. 

F) Bendi: Tasarının (İ) 'bendi verilen önergelerle yeniden kaleme alınlmış ve Komisyon metni
ne (F) bendi olarak ıdeğişik şekilde yazılmıştır. 

ö ) Bendi: Tasarlıdaki (K) bendi, bemd içimdeki bâzı ifadeler öz Türkçeye değiştirilerek Ko
misyon metnine ('O) bendi olarak yakılmıştır. 

H) Bendi: Ekicinin belgesinde yazılı ımiktarlardan az teslim etmelsi ıhalindelki işleme aidolup, 
tasarının (J) ve (H) bendlerinde getirilmek istenken a,z teslimat hali ve itiraz hususlarını kapsıya-
cak şeikdlde verilen önergelere giöre yeniden kaleme alınmıştır. 

I) Bendi:. Tasarının (M) bendi, bâzı kelime değişiklikleri yapılarak Kamiiısyon metnine (I) 
bendi olarak yakılmıştır. 

J ) Bemdi: Tasarının (N) bendi (J) ıbesndd olarak aynem alınmıştır. 

İkinci çerçeve madde ile değiştirilmek listenen, '27 inci maddede, verilen önergelerle yeniden ka
leme alınmıştır. Buna ıgiöre madde metni; 

A) Bendi: Tasarının (A) bendinin son paragrafındaki, «Haşhaş Komisyonu» ibaresi, «Top
rak Malhsulleri Ofisi» olarak değiştirilmek ve bâzı redaksiyonlar yapılarak bu paragraf tadilen, 
bendin diğer kısımları ise aynen kaJbul edilmiştir. 

B) Bendi: Tasarıdaki (B) bendi aynen alınmakla beraber, bu benddeki (H) bendine yapılan 
atıf çıkarılarak, Komisyon metnine değişik şekliyle yazılmıştır. 

O) Bendi: Tasarının (€) bendindeki, eksik teslim edilen afyon miktarı için, Ofis alım fiya
tınım 10 misli para eczası, yüksek görüldüğünden, ceza üç misline indirilmiş ve (C) bendi bu şekil
de ımeitne yazılmıştır. 

D) Bendi: Tasarıdaki (Ç) bendi, Koımisyonmetnine (!D) bendi olarak aynen alınmıştır. 
E) Bendi: değişik şekilde ifade edilmek suretiyle tasarıdaki (D) bemdi, Komisyon metnine 

(E) bendi olarak ikame edilmiştir. 
F) Bendi: Tasarının (E) bendi, bemıd içindeki, «Ham afyonlar» ibaresinden sonra, «ve afyon

dan elde edilen uyuşturucu maddeler» ibaresi eklenmek suretiyle değişik işekilde Komisyon met
nine (F) bendi olarak yazılmıştır. 

G) Bendi: Tasarıdalki (F) bemdi, (G) bendi olarak aynen alınmıştır.. 

H) Bendi: Verilen önergelerle tasarıdaki (G-) bendi, ilk fıkrasına, «Afyondan eılde edilen 
uyuşturucu maddelerin» ve san fıkrasına da, «Toprak Mahsulleri Ofisi görevlilerine» ibareleri ek
lenmek suretiyle (E) bendi olarak kabul edilmiştir. 

I - Bendi: Tasarıdaki (H) bendi, bu bende «Afyon ve bunlardan elde >edilem» [kelimeleri ilâve 
edilerek (I) bendi olarak kabul edilmiştir. 

J ) Bendi: Tasarıdaki (t) bendi, bendim birinci fıkrası aynen, son fıkrasına, «ve görevliler 
de» ilâve edilmek suretiyle değiştirilerek Komisyon metnine (J) bendi olarak yazılmıştır. 

Üçüncü çerçeve madde ile değiştirilmek istenen ek 2 ve 3 ncü maddeler aşağıdaki şekilde ka
leme alınmıştır. 

Ek ımadde 2. — İzin bellgesd işlerine ait uygulamaların, verilen önerge uyarımca Toprak Mah
sulleri Ofisine devredilmesinin kalbulü seıbebıyle tasariidaiki Ek madde 2 buna göre değiştirilmiş ve 
maddeye haşhaş ekimi, afyon üretimi ve kontrolü konulanında yapılacak iç ve dış yardımlardan 
Ofisin yararlanıması hükmü eklenmiştir. 

Ek Madde 3. — Tasarının ek 3 ncü maddesinde yer alan yönetmeliğin hazırlanarak yürürlüğe 
konulması süresi 6 aydan üç aya indirilmek suretiyle madde tadilen kabul edilmiştir. 
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4 noü çerçeve madde ile tasarıya eklenen ek 4 neü madde ile tasarının yürürlük ve yürütene 
maddeleri olan 5 ve '6 neı maddeleri de aynen kabul edilmiştür. 

Ayrıca kanun .tasarısının önemine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle börüşülimesi hu
susu da Komisyonumuzca kabul ediillm%tir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Diyarbakır Mardin Sakarya AdaJna 
8. Savcı E. K. Aybar Y. Bir T. Topaloğlu 

BoW 
H. t Cop 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Erzincan 
N .Yıldırım 

Manisa 
H. Okçu 

(Trabzon 
A. R. Uzuner 

İmzada ^bulunamadı 

Gaıziantiep 
Söz hakkım saklıdır 

§. ÇoUtkoğlu 

içel 
M. Arıkan 

(Trabzon 
E. Dikmem 

Kars 
•T. Artaç 

İzmir 
H. Çakır 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKIİM | 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri 'Ofisi Kanununun 
7368, sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci madde
leriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi- I 
ne ve bu Kanuna bir madde eklenmesine dair I 

kanun tasarısı I 

MADDE 1. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 
18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 18. — A) Haşhaş ekilecek ve ham 
af yan istihsal edilecek yerler; her yıl zirai ve 
iktisadi icaplara, ihracat imkânlarına ve stok 
durumuna göre Ticaret ve Tarım Bakanlıkların
ca birlikte teklif ve (Bakanlar Kurulunca tesibit 
edilir. Bu husustaki kararname o yılın en geç 
1 Temmuz tarihine kadar Resmî Gazete ile ilân 
olunur. Bu hususta Bakanlar Kurulunca yeni 
bir karar alınmamış olması halinde önceki ka
rarname hükümleri uygulanır. I 

Tesbit ve ilân olunan yerlerde yapılacak ki- I 
altlamaların, en az bir yıl önce ilânı zorunludur. 

'Tesbit ve ilân edilen yerlerin dışında haşhaş I 
ekilmesi veya ham afyon istihsali yasaktır. 

B) Tesbit-ve ilân edilen yerlerde haşhaş 
ekimi yapacak olanlar, bu kanunun ek 3 ncü 
maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelikte 
tesbit edilen esaslar dairesinde, yetkili haşhaş 
komisyonundan ruhsatname almakla yükümlü- I 
dürler. I 

Ruhsatname alan ekiciler, ham afyon müs- I 
tahsili sayılırlar. I 

Ruhsatnameler, bir ekim kapyanması için I 
geçerlidir. I 

İC) Haşhaş ekiminden veya ham afyon istih- I 
şalinden vazgeçenler; durumu, istihsal tahmin- I 
lerinin bildirilmesi gereken devrenin başlangı- I 
cmdan en geç 15 gün evveline kadar, ek 3 ncü 
maddeye göre çıkarılacak yönetmelik uyarınca 
yetkili haşhaş komisyonuna bildirmekle yüküm
lüdürler. 

Vazgeçme hallerinde ruhsatnameler geri I 
alınarak iptal ve ekilmiş haşhaşlar imha olu
nur. 

Hamafyon müstahsilları; haşhaş ekim saha
sını veya ekilmiş mahsulü her ne suretle olursa 
olsun ancak durumu ruhsatname almaya elve
rişli olan kimselere devredebilirler ve devir key- I 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DE&IŞTÎRİŞİ 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci mad
deleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3491 sayılı Toprak Mahsulle
ri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla deği
şik 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. >u 

«Madde 18. — A) Haşhaş ekilecek ve ham 
afyon üretilecek yerler; her yıl tarımsal ve 
ekonomik gereklere, ihracat imkânlarına ye 
stok durumuna göre Sanayi ve Ticaret ve Ta
rım bakanlıklarınca birlikte teklif ve Bakan
lar Kurulunca tesbiit edilir. Bu husustaki ka
rarname o yılın en geç 1 Temmuz tarihine ka
dar Resmî Gazete ile ilân olunur. Bu huısusta 
Bakanlar Kurulunca yeni bir karar alınma
mış ıolması halimde önceki kararname hüküm
leri uygulanır. 

Ekim bölgelerinde yapılacak kısıtlamala
rın, en az bir yıl önce ilânı sorunludur. Bu 
bölgelerde münhasıran ham afyon üretimi için 
izin verilir. 

Tesbit ve ilân edilen yerlerin dışında tohum 
süs bitkisi ve ham afyon üretimi maksadiyle 
haşhaş ekilmesi yasaktır. Bu yasaklara aykırı 
hareketlerin takibi, kontrolü ve kovuşturul
ması mahallî idare amirliklerince yapılır. 

B) Tesbit ve ilân edilen yerlerde haşhaş 
ekimi yapacak olanlar, bu kanunun ek 3 ncü 
maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelikte 
tesibit edilen esaslar dairesinde, Toprak Mah
sulleri Ofisinden izin belgesi almakla yükümlü
dürler. 

İzin beligesi alanlar haşhaş ekicisi sayılırlar. 
İzin belgeleri bir üretim kampanyası için 

geçerlidir. 
C) Haşhaş ekiminden vazgeçenler güzMk-

leıde Ekim, yazlıklarda Mart ayı sonuna ka
dar; ham afyon üretiminden (çiziminden) 
vazgeçenler ise durumu Nisan ayı sonuna ka
dar, ek 3 ncü maddeye göre çıkarılacak yö
netmelik uyarınca Toprak Mahsulleri Ofisine 
bildirmekle zorunludurlar. 

Vazgeçme hallerinde izin belgeleri geri alla
nır ve ekilmiş haşhaş ürünü yokedilir. 
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ayetini iö gün içinde yetkili haşhaş komisyonu
ma bil'dirmekle yükümlüdürler. Devreden muh-
Uâfesıla ait ruhsatname yetkili haşhaş komis
yonunca iptal edilir. 

D) Haşhaş komisyonlarının giderleri her 
yıl Tanm Bakanlığı bütçesine konulacak öde
nekle karşılanır. 

E) Her türlü kaçakçılık suçları ile 3491 sa
yılı (Kar unun 27 nci maddesi ve aynı madde
nin 7368 sayılı Kanım ve bu Kanunla değişik 
şekilleri ve Türk Ceza ^Kanununun 403 ve 404 
ncû nadideleri gereğince hüküm giymiş olanla
ra, affa uğraımş olsalar bile ruhsatname verile
mez. 

lEuhsatname verilmesinden sonra yukarıdaki 
fıkrada yazılı suçlardan kesin olarak hüküm gi
yenlerin ruhsatnameleri iptal edilir. 

F)! (Haşhaş komisyonları; illerde vali veya 
Tali muavininin başkanlığında teknik ziraat 
müdürü, il jandarma komutanı, emniyet müdü
rü ile Toprak Mahsulleri Ofisi temsilcisi ve bi
risi il ziraat odasınca kendi bünyesinden, diğe
ri haşhaş ekicileri arasından seçilen iki tem
silciden; ilçelerde kaymakamın başkanlığında 
ziraat teknisyeni, ilçe jandarma komutanı, em
niyet âmiri yoksa emniyet komiseri ile Toprak 
Mahsulleri Ofisi temsilcisi ve tlçe ziraat odası 
yoksa birisi il ziraat odasının mahallinden gös
tereceği, diğeri haşhaş ekicileri arasından seçe
ceği iki temsilciden teşekkül eder. Memur olan 
üyelerin yokluğunda komisyona kanuni vekille
ri katılır. 

Komisyonlar, en az beş kişi Me toplanır ve 
salt çoğunlukla karar verirler. Oyların eşitliği 
halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü ka
rarlaştırılmış sayılır. 

Ruhsatname almak için her yıl 1 Temmuz 
30 Eylül tarihleri arasında mahallî haşhaş 
komisyonlarına dilekçe ile başvurulur. Dilek
çeye ekim sahasının basit krokisi eklenir. 
Lüzumlu diğer belgelerin neler olacağı, krokile
rin neleri ihtalva edeceği ve hangi mercilerce 
tasdik olunacağı, ruhsatnamelerin nasıl veri
leceği yönetmelikte gösterilir. 

Ruhsatnameler, bu komisyonlar tarafından 
verilir. 

Haşhaş ekicisi ve afyon müstahsilinin kim
liği, ekim sahasının yüzölçümü ve sınırlan 

(Geçici Komisyonun değiştiirişıi) 

İzin belgelerinin devri yasaktır. 
D) Her türlü kaçakçılık suçlan ile 3491 

sayılı Kanunun 27 nci maddesi ve aynı mad
deyi değiştiren kanunlar ve Türk Ceza Kanu
nunun 403 ve 404 ncü maddeleri gereğince ke
sinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlara bu mahku
miyetleri afla ortadan kalkmış olsa bile izin 
belgesi (verÜaez. 

izin belgesi verilmesinden sonra yukardaki 
fıkrada yazılı suçlardan biri ile mahkûm olan-
lann bu mahkûmiyetleri kesinleştiğinde izin 
belgeleri geri alınır. 

E) İzin belgesi almak için her yıl 1 Temmuz 
30 Eylül tarihleri arasında mahallî Toprak 
Mahsulleri Ofisine dilekçe ile başvurulur. Dilek
çede eldim alanının ölçüsü ve üreteceği afyon 
miktan belirtilir ve alanın basit krokisi ek
lenir. Lüzumlu diğer belgelerin neler olacağı, 
krokilerin neleri kap&ıyacağı ve izin belgeleri
nin nasıl verileceği yönetmelikte gösterilir. 

İzin belgeleri, mahalli ofis teşkilâtı tarafın
dan İhtiyaca göre, düzenlenir. Belgeler ekim 
alanlarının bir arada buluntaaJsını sağlıyacak 
şekilde verilir. Ofis yaptığı inceleme sonunda 
haşihaş ekimi için belge verift vermemekte yet
kilidir. 

Haşhaş ekicisinin kimliği, ekim alanının yüz 
ölçümü ve sınıfları, Ofis teşkilatınca ekimin 
yapılacağı ilgili Köy ve mahalle muhtarlıkları
na bildirilir. 

Muhtarlar, bölgeleri içinde haşhaş ekiminin 
bidirilen alanlarda yapılıp yapılmadığını de
netlemek ve değişiklik hainde durumu mahallî 
Toprak Mahsulleri Ofisine bildirmekle yükümlü
dürler. 

F) Haşihaş ekicilerinin dilekçelerinde belir
tilen hususların doğru olup olmadığı, yönetme
likteki esaslar dairesinde ve Toprak Mahsul
leri Ofisince mahallinde yapılacak denetleme ve 
inceleme ile tedbit olunur. Ekicinin huzurunda 
yapılacak tesbite vukubulan itirazı, teslbit belge
sine aynen yazılır veya teslbit işlemi tarihinden 
itibaren ekici 15 gün içinde yazılı itirazda bulu* 
nabilir. Bu itirazlar Ofis Bölge Müdürlüklerin
ce en geç bir ay içinde karara bağlanarak il
giliye bOdiıilir. Teabitten sonra üründe vâki 
olacak değişikliklere ait müracaatlar yönetme
lik esaslarına göre işleme tabi tutulur. 

M. MecM (S. (Sayısı : 342) 
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haşhaş komisyonlarınca ekimin yapılacağı 
bağlı bulunduğu mahal, köy ve mahalle muh
tarlıklarına bildirilir. 

Muhtarlar, bölgeleri içinde haşhaş eki
minin bildirilen sahalarda yapılıp yapılmadı
ğını denetlemekle ve ekici ve müstahsilin 
ölümü halinde keyfiyeti mahallî haşhaş ko
misyonlarına bildirmekle yükümlüdürler. 

G) Haşhaş komisyonunlannm başkan 
ve üyelerine kontrol maksadiyle yapacakları 
seyahatler için kanuni harcırah verilir. Ko
misyonun memur olmıyan üyelerine her top
lantı için ayrıca ücret verilir. Bu ücretin 
miktarı, Ticaret, Maliye ve Tarım bakanlık
larınca birlikte tesbit olunur. 

H) Hamafyon müstahsıllan; valiliklerce 
ilân edilecek bir aylık süre içinde ve yönet
melik hükümleri dairesinde haşhaş komisyon
larına başvurarak istihsalini tahmin ettikleri 
hamafyon miktarını ruhsatnamelerine kayıt 
ve onaylatmakla yükümlüdürler. 

t) Hamafyon müstahsıllan tarafından ya
pılan beyanların doğru olup olmadığı, yö
netmelikte belirtilecek esaslar dairesinde ve 
bölgenin ortalama afyon verimi göz önünde 
tutularak haşhaş komisyonlarınca veya bu 
komisyonun kendi üyeleri arasında görev
lendireceği en az üç kişilik bir heyet ma
rifetiyle mahallinde yapılacak inceleme ile 
tesbit olunur. Müstahsil yapılan tesbite bu 
husustaki kararın kendisine tebliğinden iti
baren 15 gün içinde itiraz edebilir. Süresin
de itiraz olunmıyan kararlar kesinleşir. îlçe 
haşhaş komisyonları kararlarına karşı il ve il 
haşhaş komisyonları kararlarına karşı da en 
yakın il haşhaş komisyonu nezdinde itiraz olu
nabilir. 

J) Her hangi bir sebeple hamafyon istih
salinin beyan ve ruhsatnameye kaydedilmiş 
bulunan miktardan az olacağının müstahsil 
tarafından bildirilmesi halinde keyfiyet, haş
haş komisyonlarınca tetkik ve tesbit edilerek 
karara bağlanır. Bu karara» (1) bendi gere
ğince ilgili tarafından itiraz olunabilir. Nok
sanlık sebepleri kabule şayan değilse il
gili hakkında kanuni kovuşturma yapılmak 
üzere evrak Cumhuriyet Savcılığına gönderi
lir. ' ' 

(Geçici Kotmisyoınıın değiştirici) 

G) Ekiciler, ürettikleri ham afyonu, belge* 
lerinde tesbit edilen miktarın üstünde de olsa 
ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi teşkilâtı veya 
onun adına alıma yetkili kuruluşa o yılın 
Ağulstds ayı sonuna kadar, 3491 sayılı Kanunun 
7 nci maddesi uyannca tâyin olunacak bedeli 
karşılığında, teslim etmek zorunluğundadır. 
Toprak Mahsulleri OfM Eksperinin tesbit et
tiği bedele itiraz halinde, bu bedel ödenmekle 
beraber, tahlil sonucuna göre mahsubu yapılır. 

H) Ekicinin teslim ettiği ham afyon, bel
gesinde yazılı imktardan az olduğu takdirde, 
durum sebepleriyle birlikte tutanakla tesbit 
edilir. Bu noksanlık Toprak Mahsulleri Ofisi 
Genel Müdürlüğünce de sabit görüldüğünde 
gerekli kanuni işleme başvurulur. 

I) Belcelerde teöıbit edilen miktarlarda 
ham afyonu o yılın Ağustos ayı sonuna kadar 
Toprak Mahsulleri Ofisi Teşkilâtına veya onun 
adına alıma yetkili kuruluşa teslim etmiyenlere 
ait izin belgeleri, kanuni kovuşturma yapılmak 
üzere, mahallî ö. Savcılığına verilir. 

J) Hamafyonun, her naniği bir madde ile 
tağşişi yasaktır. 

İM. Meclisi (S. (Sayısı : 342) 
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K) Müstahsıllar, istihsal ettikleri ham-
afyonu, ruhsatnamelerinde yazılı miktarın 
üstünde de olsa, yönetmelik ^gereğince haşhaş 
komisyonları tarafından ruhsatnamenin bir 
nüshasının tevdi edildiği yerdeki Toprak Mah
sulleri Ofisi Teşkilâtına veya onun adına 
alıma yetkili kuruluşa o yılın Ağustos ayı so
nuna kadar, 3491 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi uyarınca tâyin olunacak bedeli karşı
lığında teslim etmek zorunluğundadırlar. 
Toprak Mahsulleri Ofisi eksperinin tesbit et
tiği bedele itiraz halinde, bedelin tamamı 
ödenmekle beraber tahlil sonucuna göre mah
sup yapılır. 

L) Müstahsilin teslim ettiği hamafyon, 
ruhsatnamesinde yazılı miktardan az ol
duğu takdirde, keyfiyet, bir tutanakla tes-
bit edilir ve ilgili hakkında kanuni kovuştur
ma yapılmak üzere evrak Cumhuriyet Savcı
lığına gönderilir. 

M) Ruhsatnamelerinde yazılı miktarda 
hamafyonu yılın Ağustos ayı sonuna kadar 
Toprak Mahsulleri Ofisi teşkilâtına veya 
onun adına alıma yetkili kuruluşa teslim et-
miyenlere ait ruhsatnameler, kanuni kovuş
turma yapılmak üzere mahallî Cumhuriyet 
Savcılığına verilir. 

N) Hamafyonun, her hangi bir madde ile 
tağşişi yasaktır. 

(MADDE 2. — 3491 sayılı Toprak Mahsul
leri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla de
ğişik 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 27. — A) Haşhaş ekim bölgele
ri içinde ruhsatname almadan veya ruhsatna
mede yazılı sahadan fazla yere yahut ruhsatna
mede göstrilen yerlerden başka yerlere haşhaş 
ekenlerle bu yerlerde hamafyon istihsal eden
ler hakkında 6 aydan 3 seneye kadar hapis oe-
zasiyle birlikte 1 000 liradan 5 000 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

Ekim bölgeleri dışında haşhaş ejkimi yapan
larla hamafyon İstihsal edenler hakkında 2 se
neden 5 seneye kadar hapis ve 2 000 liradan 
10 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur. 

(Geçici Komisyonum deği'ştirişii) 

(MADDE 2. — 3491 sayılı Toprak Mahsulle
ri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla de
ğişik 27 nci madddsi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 27. — E) Haşhaş ekim bölgeleri 
içinde izin belgesi almadan veya belgesinde tes
bit edilen alandan fazla yere yahut gösterdiği 
yerlerden başka yerlere haşhaş ekenlerle bu yer
lerde ham afyon üretenler hakkında 6 aydan 
3 seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapan
larla ham afyon üretenler hakkında 2 seneden 
5 seneye kadar hapis ve 2 000 liradan 10 000 li
raya kadar ağır paar cezası hükmolunur. 

'Bu suretle ekilen haşjhaşların toplatma veya 
imha masrafları ekiciye ait olmak üzere zor alı
mına ve Toprak Mahsulleri Ofisine teslimine 

M. Meclisi (S. Sayısı : 342) 
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Bu suretle ekilen haşhaşlardan kemale gel
miş olanlarla çizilenler toplanarak zapt ve mü
sadere ve Toprak Mahsulleri Ofisime teslim olu
nur. Ofâs bunlardan faydalanmazsa imha edi
lir. 

imha işlemi, Haşhaş Komisyonu yetkilileri 
huzurunda ve bilikinin tenebbüt durumuna göre 
sürülmek, biçilmek, ezilmek, gömülmek veya 
yakılmak suretiyle ifa olunur. Masraflar eki
cisi tarafından karşılanır. 

B) 18 noi maddenin (O) ve (H) bendlerin-
de yazılı yükümlülüklere uymıyanlar, 1 000 li
radan 2 500 liraya kadar ağır para oezasiyle 
cezalandırılır. 

C) Ruhsatnamede yazılı miktardan az 
hamafyon teslim eden müstahsıüar hakkında, 
fiili, Türk Ceza Kanununun 403 ncü ve sonra
ki maddelerinin şümulüne girmediği takdirde 
eksijk teslim ettiği miktarın teslim anındaki 
Of& en çok alım fiyatının 10 misil para ceza
sı hükmolunur. İstihsal ettikleri hamafyonu-
nun tamamını teslim etmiyenler hakkında yu-
kardaki cezanın iki katı hükmedilir. 

Ç) 18 nci maddenin (K) bendine göre mah
sulün tamamını Ağustos ayı sonuna kadar tes
lim etmiyenler hakkında, fiilleri bu maddenin 
diğer bendlerinin şümulüne girmediği hallerde 
500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ceza
sı hükmolunur. 

D) Toprak Mahsuller1! Ofisine teslim edilen 
afyonlardan, yapılan ekspertizlerde mağşuş ol
duğu anlaşılanların bedeli sahiplerine ödenmez. 
Bu afyonlar, Ofis veya onun adına alıma yet-
kili kuruluşça zaptolunur. Bunlardan Ofis ve
ya onun adına alıma yetkili kuruluşla müstah
sil tarafından birlikte alınıp mühürlenecek nu
munelerden biri müstahsıla teslim edilir, diğeri 
Ofis lâboratuvarmda tahll olunur. Tahlil ne
ticesinde hamafyonların mağşuş olmadığı anla
şılırsa bedeli ödenir. Aksi halde keyfiyet, müs
tahsıla tebliğ olunur. Müstahsil tebliğ tari
hinden itibaren bir ay içinde malın zaptolun-
duğu yerdeki sulh ceza mahkemesine itirazla 
elindeki numunenin tahlilini istiyebilir. 

Mahkemece itirazın reddine ve zaptolunan 
hamafyonlarlıa nümunderdnin müsaderesine ve
ya mâl bedelinin ödenmesine jkadar verilir. İti
raz üzerine verilen kararlar kesindir. Müs-

(Geçici Koeniısyoımm değiştirigıi) 

karar verilir. Bunlardan yararlanma ve yok 
edilme şekilleri yönetmelikte gösterilir. 

B) 18 nci maddenin (G) bendinde yazılı 
yükümlülüğü yerine getirmiyenler 1 000 liradan 
2 500 liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

C) İzin belgesinde tesbit edilen miktardan 
az ham afyon teslim eden üreticiler hakkında, 
fiilî, Türk Ceza Kanununun 403 ncü ve sonraki 
maddelerinin kapsamına girmediği takdirde, ek
sik teslim ettiği miktarın anındaki en yüksek 
Ofis alım fiyatının üç misli para cezası, ürettik
leri ham afyonun tamamını teslim etmiyenler 
hakkında yukardaki cezanın iki katı hükmolu
nur. 

D) 18 nci maddenin (G) bendine göre, ürü
nün tamamını Ağustos ayı sonuna kadar teslim 
etmiyenler hakkında, fiilleri bu maddenin diğer 
bendleri kapsamına girmediği hallerde 500 lira
dan 1 000 liraya kadar ağır para cezası hükmo
lunur. 

E) Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edilen 
afyonlardan yapılan ekspertislerde mağşuş ol
duğu anlaşılanların bedeli ödenmez. Bu afyon
lar ofis veya onun adına alıma yetkili kuruluş
ça zaptolunur. Ofis veya onun adına alıma yet
kili kuruluşlarla üretici tarafından birlikte alı
nıp mühürlenecek numunelerden biri üreticiye 
teslim edilir. Diğeri, ofis lâboratuvarında tahlil 
olunur. Tahlil sonucunda ham afyonların mağ
şuş olmadığı anlaşılırsa bedeli ödenir aksi halde 
durum üreticiye bildirilir. Üretici bir ay içinde 
malın zaptolunduğu yerdeki Sulh Ceza Mahke
mesine itiraz edebilir, itiraz üzerine mahkemece 
verilen karar kesindir. 

Üretici itiraz etmezse kendisine numune ola
rak verilen ham afyonu, itiraz süresinin biti
minden itibaren 15 gün içinde Toprak Mahsul
leri Ofisine geri vermekle yükümlüdür. Buna 
uymıyanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 
403 ve sonraki maddeler şümulüne girmediği 
takdirde her numune için 300 lira ağır para ce
zası hükmolunur. 

18 ncimaddenin (J) bendine aykırı hareket 
edenler, fiilleri Türk Ceza Kanununun 403 ve 
sonraki maddeleri kapsamına girmediği takdir
de, haklarında mağşuş afyonun ofise teslimi 
anındaki en yüksek alım fiyatının beş katı ağır 
para cezası hükmolunur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 342) 



(Hüîkillm'dtîn teklifi) 
tahsil, itiraz etmezse zaptolunan hamafyonlar 
Ofisin malı olur. Bu takdirde müstahsil ken
disine numune olarak verilen hamafyonu, itiraz 
şikesinin bitiminden itibaren onbeş gün içinde 
Toprak Mahsulleri Ofisine gerivermekle yü
kümlüdür. Buna uymıyanlar hakkında, fiille
ri Türk Ceza Kanununun 403 ve sonraki mad
deleri şümulüne girmediği takdirde her numune 
için 300 lira ağır para cezası hükmolunur. 

18 noi maddenin (N) bendine aykırı hare
ket edenler, fiilleri Türk Ceza Kanununun 403 
ve sonraki maddeleri şümulüne girmediği tak
dirde, haklarında mağşuş miktarın Ofisçe tes
lim anındaki en çok alım fiyatının beş katı ağır 
para cezası hükmolunur. 

E) Bu kanuna göre müsaderesine karar ve
rilen hamafyonlar Ofise teslim edilir. 

F) Bu kanuna göre hükmoluman para ce
zalarına ait kesin ilâmlar Cumhuriyet Savcı
lıklarınca re'sen Toprak Mahsulleri Ofisine ve
rilir. Bu ilânların para cezalarına ait kısmı, 
1918 (sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hükümle
ri dairesinde Ofisçe infaz edilir. 

G) Kaçak olarak yakalanıp Toprak Mah
sulleri Ofisine teslim edilen ham afyonun, ofis 
alım fiyatı baremi üzerinden hesaplanacak de
ğerinin % 30 u haber verenlere, % 30 u bilfiil 
yakalıyanlara, Ofisçe ikramiye olarak ödenir. 
Bakiyesi Ofisçe gelir kaydedilir. Verilecek ik
ramiyelerin hesabında % 30 un karşılığı 50 000 
lirayı aşamaz. Haber veren yoksa buna ait his
se dahi bilfiil yakalıyanlara verilir. 

Kaçağı men, takip ve tahkik ile görevli olan
lara kendi çalışma bölgelerindeki kaçakçılardan 
dolayı haber verme ikramiyesi verilmez. 

H) Kaçak olarak yakalanan uyuşturucu 
maddeler dolayısiyle mahkemelerce hükme bağ
lanarak tahsil edilen para cezaları da (6) ben
dindeki nisbet ve esaslar dairesinde ilgililere 
ödenir. 

i) Bu maddede yazılı suçları işliyenlere her 
ne suretle olursa olsun yardım edenler hakkın
da asıl faillere verilecek cezaların yarısı hük
molunur. 

Bu fiillere iştirak edenler memur iseler asıl 
failler gibi ceza görürler.» 

M. Meclisi (S. 

(Geçici Kamisyoorarı değiştirişâ) 

P) Bu kanuna göre zor alımına karar veri
len afyonlar ve afyondan elde edilen uyuşturu
cu maddeler ofise teslim edilir. 

G) Bu kanuna göre, hükmolunan para ce
zalarına ait kesin ilâmlar cumhuriyet savcılık
larınca re'sen Toprak Mahsulleri Ofisine verilir. 
Bu ilâmların para cezalarına ait kısmı, 1918 sa
yılı Kanunun 56 ncı maddesi hükümleri daire
sinde ofisçe yerine getirilir. 

H) Kaçak olarak yakalanıp Toprak Mah
sulleri Ofisine teslim edilen ham afyonun ve 
afyondan elde edilen uyuşturucu maddelerin, 
ofis alım fiyatı baremi üzerinden hesaplanarak 
değerinin % 30 u haber verenlere % 30 u bil
fiil yakalıyanlara Ofisçe ikramiye olarak öde
nir. Bakiyesi Ofisçe gelir kaydödilir. Verilecek 
ikramiyelerin hesabında % 30 un karşılığı 
50 000 lirayı aşamaz. Haber veren yoksa buna 
ait hisse dahi bilfiil yakalıyanlara verilir. 

Kaçağı önlemek, kovuşturmak ve soruştur
mak ile görevli olanlarla Toprak Mahsulleri 
Ofisi görevlilerine kendi çalışma bölgelerinde
ki kaçakçılıklardan dolayı haber verme ikra
miyesi verilmez. 

I) Kaçak olarak yakalanan afyon ve bun
dan elde edilen uyuşturucu maddeler dolayısiy
le mahkemelerce hükme bağlanarak tahsil edi
len para cezaları da (H) bendindeki nispet ve 
esaslar dairesinde ilgililere ödenir. 

J) Bu maddede yazılı suçları işliyenlere her 
ne suretle olursa olsun, yardım edenler hakkın
da asıl faillere verilecek cezaların-yarısı hük
molunur. 

Bu fiillere katılan memur ve görevliler de 
asıl failler gibi ceza görürler. 

Sayısı : 342) 
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MADDE 3. — 7368 sayılı Kanunun ek 2 ve 
3 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Ek madde 2. — Bu kanunda yazılı ruh
satname işlerine ait uygulamalar ile haşhaş eki
minin ve ham afyon istihsalinin teknik kontro
lü Tarım Bakanlığınca yapılır. Bu işlerin görül
mesinde ilgili bütün Devlet daireleri ile Top
rak Mahsulleri Ofisi Tarım Bakanlığı Teşkilâtı
na yardımda bulunur. 

Ek madde 3. — Bu kanunun tatibik sure
tine ait Yönetmelik, Adalet, içişleri, Ticaret ve 
Tarım bakanlıklarınca birlikte tesbit edilir ve 
yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde çı
karılır. 

MADDE 4. — 3491 sayılı Toprak Mahsull-
leri Ofisi Kanununa aşağıdaki ek madde eklen
miştir. 

Ek madde 4. — Bu kanunun tatbikatın
da, 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Kanunla 
değişik 60 ncı maddesinin (B) bendi hükmü uy
gulanmaz. 

MADDE 5. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez -
Bayındırlık Bakanı 

T. Oülez 

5 . 6 . 1970 
Devlet Bakanı 

B. Sezgin 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 
Millî Savunma Bakanı V. 

8. O. Avcı 
Dışişleri Bakanı 

1. 8. Çağlayangil 
Millî Eğitim Bakanı V. 

H. Atabeyli 
Ticaret Bakanı 

G. Titrek 

(Geçici Konniisyaımn değiştiırişâ) 

MADDE 3. — 7368 sayılı Kanunun ek 2 ve 
3 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Ek Madde 2. — Tesbit ve ilân edilen yerler
de haşhaş ekimi ve afyon üretiminin kontrolü 
ve izin belgesi işlerine ait uygulamalar, Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından yapılır. Bu işlerin 
görülmesinde ilgili Resmî kuruluşlar, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin talebi halinde yardımda bu
lunur.» 

Haşhaş eMmi, afyon üretimi ve imalâtiyle il
gili etüt, araştırma, eğitim ve kontrol çalışma
larında kullanılmak amaciyle ayrılan uluslara
rası fonlardan ve yapılacak iç ve dış yardımlar
dan Toprak Mahsulleri Ofisi yararlanır. 

«Ek Madde 3. — Bu kanun hükümlerinin 
uygulamasına ilişkin yönetmelik, kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay 
içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ha
zırlanarak çıkarılır.» 

MADDE 4. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiş
tir. 

«Ek Madde 4. — Bu kanunun yürütülmesin
de, 1918 saylu Kanunun 6846 sayılı Kanunla de
ğişik 60 ncı maddesinin (B) bendi hükmü uy
gulanmaz» 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

1. Ertem 

Çalışma Bakam 
8. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

İV. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapantı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

M. Meclisi ;,S. Sayısı : 342) 


