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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

0:1 

Bu birleşimde dört oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak : 

Bayındırlık Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
Ticaret Bakanlığı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

bütçeleri kabul edildi. 
31 Ocak 1965 Pazar günü saat 10,30 da top

lanılmak üzere, aynı gün saat 3,55 te, Birleşime 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bolu 

İhsan IIamit Tigrel Sırrı Jrzunhasanoğlu 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

»••« 

B Î R I N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Sakıp Önal (Aidana), Kuldret Bayhan (Niğde) 

• • -

BAŞKAN — Binilenimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BıA'ŞKlAıN — Yolklaımıa yapılacaktı r, 
(Yo'ıMiamıa yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunlıiiğuımıuız var, görüjşımele-
ve 'başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

i . — Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Yıl
maz înceoğlu'nun, Millî Eğitim Bütçesi müna
sebetiyle vâliı sorularına Millî Eğitim Bakanı
nın verdiği cevap münasebetiyle demeci. 

BAŞKAN — Sayım lııceıoğlu zaiptı 'saıbık 
hakkında: buy urun. Kısa olma sun rica edece
ğiz , hiliy o usumuz. 

MUSTAFA YILMAZ İNOEOĞLU (Afyon 
Kairciılıisar) — Mııihteı-eııı Başk<an, Yüee Sena
tonun sayın üyeleri, dün saat, 2 de Millî Eği
cimi Bütieıesiniio konuşımıalaıruniiu devam ettiği 
sırada, söz alanlar 'daha 18 ikisi olduğu halde, 
va:kı'tıiıı 'darlığından, bilistifade, Millî Eğirtim 
Bakanı, kendisi Mı* izahatta ibufkınıarak yeterlik 
önergesiyle işi saıvuşturnuaik <maksad;iyle, söz 

almış olduığuinıdaın, banla söz sırası .gelmiyeceği-
ıiii .amlıyaraık tenllddlerimi sınailer haline ifrağ 
ederek Babama tevcih eıtniıek zıorunda kaldıimı. 

:Şıı suiallerim yine unıultıümaması için, ya
zılı olarak bir ııüshaısıınî Sayın Balkana tevdi 
oltftiğim hallide, Balkan suallere sıra ile teker te
ker, eıvot veya .hayır demek suretiyle eevapla-
raıı vermesi i tabederken, daiha sözlerinin ba
şımda, înjceoğiu'nun her zamıaıı teiveih ettiği 
buı suallerin) .arlkasında alt düşünceler yatmak
tadır, kazıma, kürekle cleşelemelk işitiyorlar, v. s. 
şeklinıde alkıld'a kalmıyanı birook sözler slöyle-
•m-eik suıretiyle polemiğe girdiler ve Bakandan 
sonra .söz allmak im'kâımna salhıbolm-adığınıı 
'bildiğim için, oturduğum; yerden tek kelime
lerle 'derhal reddetımek mecburiyetinde kaildim 

— 762 



C Senatosu B : 35 
ve Bakanın bu gibi ithamları deivam. eıfc-
tikçe reddettiğimden Batş'kainl da müdahale 
etmediğinden, nihayet ısrarımız üzerine Başlka-
ıiiiıı Sayın Balkan bir ihtarıma mâruz kaldılar. 
'Bana da bir ihtar cezası verdiler. Buna rağmen 
•Sayın Bakan asla askıll .ve hayalimden geçmıiyen 
iftihamiaırıına devanı ederken, izzetinefis sahibi, 
vatanperver bir şahıs olarak, elbette ki susa-
mazdım. Sayın Başkan, nihayet, Bakama da, 
ithaaıu ve tıaıhrik edici közlerini hatırlatarak, 
hâdiseye sebebiyet verdiklerini ve bir daha 
yalınız sualler üzerinde konuşmalarımın lâzım-
geldiğini hatırlattılar. Sabılk Millî Eğitini Ba
kanı Sayın Şevket Raşit Hatipoğlu'nun, Yük-
selk .Senato 'kürsüsünden yaptığı taahhüdün, 
Balkanı değişince ne sebeple .yerine getirilmedi-
ğini de İhtiva eden, 13 maddelik 16 . 9 . 1004 
tarâhli bir sözlü s*orunı vardı. O günden bu
güne cevap vermek zalhmıetmden kaçındııMarı 
gibi, sabık Balkanın Senato kürsüsünden ver
diği sıözü, zabıtlardan okumak zahnnetini ihti
yar etmemişler ve Yüksek Senato huzurunda 
ikulis 'koiiıuışnıaılarından bahsetmıek suretiyle .su-
aUinıin «sasına geçmemişlerdir. 

Şimdi srMiere zabııttan aynen okumama mü
saade buyurun. Eğer Balka.nan bu şekilde, yük-
.sek ıhuzuıfljamni'zda, hilafı hakikat beyanatta 
bulunacağını bilseydim!, evvelce getirir ve o za
manı okurdum. 

Muhterem arkadaşlar, 
•HAŞKlAlN — Sayın İneeoğlu, bir dakikamı

zı rica edeceğim, iki dakikamız var. O yönden 
zabiıtdıarı okumaya geçerseniz... 

MUSTAFA YILMAZ İNÖEOĞLU (Devam
la) — Öyleyse arkadaşlar okusunlar. Ark adaş
larını, 2 . 4 . 1963 Sallı ıgünü, 54 ııeü Birle
şimde ikinci sayfada yazılı olan şeyler. Geçi
yorum, sayın arkadaşlarım. Aynen dediklerim 
yaıziiludıır. 

Karma Bütçe Komisyonunda sorduğum ve 
gelecek süzirü soruma medar olacak suallerime 
cevaplarını yazılı bir kâğıttan süratle okumak 
suretiyle, geçiştirdiklerinden, aniaşıllnıaldığımı 
ve bâzı suallere cevap verilmediğini söyledi
ğimde, yazılı olarak cevap vereceklerini vaadet-
ti'kleri halde, bugüne kadar neden cevap ve
rilmediğini siordum. Ona da hiçbir suretle de
ğinmediler. Münevver din adamllarını yetiştir
mek Millî Eğitim Ba'kaınlıığiinın asli vaızıiıfelleri 
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cümlesinden olduğu halde, din adamlarının ye
tiştirilmesinin Diyanet îşllerine aidolduğu 
stöylemelk suretiyle, her köye imam - hatitp oku
lu mezunu bir din adamı göndernuek lı&zmugel-
diğini ive bunun yetiştirüıme'si için gayret sarf 
edileceği, sarahaten söylemeleri lâzınısgeflinken 
fandan da: .kaçındılar. Her halele Sayın Bakan, 
Kırkağaç, ıKa.ralk.uırt köyü hâdiselerinin, cahil 
din adamları yüzünden tevali edip gitmeleri
ni be Menliktedirler. Ben raporun tenkidinde, 
onun arkadaşında yatan aılka fikir yo<ksa, sonu 
vuzulha kavuşturmak için sarih ve nezih sual
ler tevcih etmiştim. 

Fakat Sayın Bakan yine müsbet, menfi sa
rih cevaplar vermekten kaçınmışlardır. Sayın 
Bakanın her fırsatta kendi methiyesini yapa
rak kendisinden gayri 'memnun olunduğuna da
ir en ufak bir işaret görse derhal istifa etmeyi 
şeref telâkki edeceğini söylerler. 

BAŞKAN — Saym tnceoğlu müddetiniz hi
tama ermiştir. Sizin arzunuz veçhile. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOÖLU (Devam
la) — Efendim, müddetle mukayyet değildir. 

BAŞKAN — Efendim on dakikadır bütçe 
için de on dakika. Lütfen bağlamanızı rica 
ederim. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Devam
la) — Peki efendini. Ve bu sefer de tekrar et
tiler bu sene Halk Partisinin büyük kurultayın
da Bakanın rica ve istirhamlarına rağmen ve 
hattâ talebi kabul edilmezse bu mevkide kala-
mıyacağını sarahaten söylemesine rağmen, talebi 
büyük kurultayın 222 oy farkiyle reddedildi
ğinden sonra, hep bir ağızdan, Bakan istifa, 
Ö.ktenı istifa diye tempo tutmalarına ve (kendi
sinin el baş sailıyarak, yan kapıdan çıkıp git
mek suretiyle kurtulduğu halde, halen istifa 
etmemesini de mi kendisine bir şeref telâkki et
mektedirler.' Hepinizi hürmetlerimle selâmlarını. 

2. — M araş Üyesi Nedim Evliya'nın, Ticaret 
Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmaya 
Ticaret Bakanının verdiği cevap münasebetiyle 
demeci. 

BAŞKAN — Saym Nedim Evliya, buyurun, 
zaptı sabık hakkında. 

NEDİM EVLİYA (Maras) — Saym Başkan. 
sayın senatörler, dün akşam Ticaret iBaikanhğı 
bütçesinin müzakeresi sırasında, Et ve Balık 



Ö Senatosu B : 35 
Kurumunda yapılan bâzı tâyin ve istifaların 
usulsüzlüğüne mütedair maruzatta bulunmuş
tum. Sayın Ticaret Bakanının... 

SALİH TÜRKMEN (Aydın) — Bu arkadaş
lar zaptı sabık hakkında konuşmuyorlar, Baka
na cevap veriyorlar. Herkes fikrini söylerse işin 
içinden çıkılmaz. 

BAŞKAN — Efendim zaptı sabık haktkında 
.konuşmaktadır. Bunun 'sınırını İçtüzük tasrih 
ve tâyin etmiyor, hatibin takdirine kalmıştır. 

NEDİM EVLİYA (Devamla) — Telâş bu
yurmayınız, endişe buyurmayınız, ne fazla vak
tinizi alacağım, ne de endişe buyurduğunuz na
sıra basacağım, müsterih olun efendim. 

Sayın Ticaret Bakanımızın, cevabını zabıt
ları tetkik etmek suretiyle öğrendim. Her ne
dense, bugünlerde hatiplere söylemediği sözler 
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atfü izafe edilmek suretiyle cevap verilmesi mo
da halini almış bulunuyor. Bendeniz, tâyin 
edilen genel müdür yarel mcısmın partizanlığın
dan bahsetmedim. Bu tâyin tasarrufunun par
tizan bir zihniyetle yapıldığını ifade ettim. 
Yoksa .bir memur hakkında ıbuı'ada konuşma 
3rap iknasının mahzurlarını idrak edecek kadar 
seviyeli bir arkadaşınızım. 

Diğer taraftan Sayın Vekil bana birtakım 
libaslar giydirilmek istiyor diyor. Ben kimseye 
libas giydirmek iktidarına malik değilim. Hü
kümet veya Balkanın giydikleri libaslar zaten 
yeter. Ben üstüne bir şey ekliyemem ki, İnsan
lara bu imân ada libas giydirmeyi ancak efkârı 
umumiye giydirir. Ben giydireni eni. Bu hususla
rı arz etmek üzere huzuurnuzu işgal ettim, özür 
dilerim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

./. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/738; C. Senatosu 1/495) (S. Sayısı: 493) 

L — Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Bir takrir var, ıttılaınıza arz 
edilecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Programın tatbik edilebilmesi için Gümrük 

ve Tekel Baikanlığı Bütçesiyle beraber Tekel 
('önel Müdürlüğü Bütçesinin birlikte görüşül
mesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. 
Millî Birlik Grupu 

Fahri Özdilek 

Kontenjan Grupu 
Sadi Koçaş 

C. H. P. 
Uşak 

Kâmil Coşkımoğlu 

Kayseri 
Hüsnü Dikeçligil 

Bağımsız 
Kayseri 

S. Hayri Ürgüplü 
Y. T. P. 
Tunceli 

M. Ali Demir 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşme isti-
yen yoktur. Takriri oylarınıza arz ediyonım. 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
Tekel Bakanlığı bütçesiyle beraber görüşülecek
tir. 

Tekel Baikanlığı, müşterek (bütçesi üzerinde 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Şevket Bu-
ladog-iu» 

ADALET PARTİSİ SENATO GRUPU ADİ
NA ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — Muh
terem Başkan, muhterem Bakan, ve muhterem 
erkânı, muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi 
Grupu adına Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
19G5 yılma ait bütçe tenkid ve görüşlerini arz 
ve temennilerde bulunmak üzere söz almış bu-
lunnvorrm. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Devlet Büt
çesinin esaslı ge'ir kay aklar nd-n iki menfamı 
teşkil etmekte olduğu, ancak bu Bakankğı sa
dece bir gelir menbaı gibi telâkki etm k lrh de 
doğru bir düşünce tarzı olarak ileri sü"ü1em3z. 

Çok iyi bilinmektedir ki, bu gün gümrük, 
Devlet Bütçesine gelir temin eden bir müessse 
olmaktan daha çok, millî sanayii koruyan vo 
bunun inkişaf ve idamesini temin eden bir mü
essesedir. Sadece şu iki e°-aslı varfı Ve, hakkıyle 
tahakkukunu temin edebilmesi için muasır dev
letlerde olduğu gibi, gümrüğün hususiyetlerini 
ve inceliklerini kavramış geniş bilgi ile müceh
hez bir kadroya muhtaç bu1 un m ktaiır. 

Bugün dünya çok küçülmüştür. Dsv'et'er 
komşuları kadar birbirlerine yakın aynı dsre-
ecde menfaat birliği halindedirler. B ^giin se
yahat pek kolay ve yaygın bir hal almış brlımu 
duğmıdan bir devletle ilk temas hu lu ' l a r i a vâki 
olmakta ve ilk intibrlar gümrük muayeneîeriy'e 
başlamaktadır. Hudutlarda bulunan memu l a n ı 
muhitlerine yurdu sevdirecek ilk iyi i ıtıba arı 

im 
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verebilmeleri için lisan ve umumi bilgi i"e mü
cehhez olmaları icabeder. Halbuki Gümrük 
Umum Müdürlüğü personel kadrocu tetkik o'un-
duğunda, bu vasıfta elemrn kadrosunun ne ka
dar mahdut olduğu görülmektedir. 

Büyük bir feragatle çalışan bu teşkilât men
subu elemanlar kendi salıalarmda daha verimli 
olmalarını teinin irin kurs, ve rair riM hu-" ıs
lara başvurularak, inkişaflarını temin ve bun1 ara 
kam allkavı artırnmk iç'n de bütç> yönü Kİcn 
malî imkânların hazırlanması lüzumuna k a-
niim. Ayrıca bu kısa vadeli tedbirler dışında, 
yüksek tahriTı ve lis°n bi^n elemanlarca Bakan
lık kadrosunun takviyesi bakımından çizip hale 
getirilmesi ve kıymetli elemanların hem ce~be-
dUmesi ve hem de muhr<f azasının temi i lâzım
dır. Geçen yılların Meclis zabıt cerideleri t ' tkik 
edilirse görülecektir ki gümrükler mevzuatının 
kifayetsizliğinden ve bu İmsusdaH kamr lirin 
süratle getirilmesi ic^bet+iği. üze i d^ he- s^re 
büvük bir hassasiyetle durulduğu, mesuleri ta
rafından bu hususlar kabul ve vadedild^eri 
halde bugüne kadar getirilmesi mümkün o ^ a -
mıştır. 

Bu itibarla gümrük kapılarındaki daireleri 
daha mütekâm'l ve orada ç^lşan memurların 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve gelen kimse
ler üzerinde müsbet tesir bırakacak bir hale if
rağ edilmesi ve memurların kend'lerine kolay
lık gösterir bir anlayış ve zihniyetindeki ele
manlarla takviyesi lâzımdır. 

Bütün şu izah1 arım göstenn^ktelr1 ki es sen 
yetersiz o1 an mevzuatın b'r d "il ifavetri7 e^man-
lar eliyle tatbikî aleyhte b :r cereyanın gen'ş^eme-
sino sebep ve âmil olmaktan başka bir işe varama
maktadır. 

Muhakkak, ne kadar mükemmel olursa olsun 
tatbik eden eleman ve bunların görüş ve zihni
yetleri bugünkü anlayışa uymadığı takdirde 
beklenilen neticeleri istihsalden daima uzak 
kalmayı intacedecektir. Elemarlann bi'gi ve 
anlayışlı olarak yetiştirilmesi halinde bekle
nilen gayeye ulaşılabilinecektir. 

Muhterem arkadaşlar; kaçskçıl k olayları 
ürerinde de bir nebze d rmak gere1 m e1 te ı ;r . 
Yüksek mnlûmland^ ki, gümrük kaçakçılıkları 
Devlet malî bünyesinde hem g~li- ve hem c'e 
döviz yönünden tesir icra eder. T' irkiy 'de ka
çakçılık, Türk ekonomHni re^ride ed^c^V §3-
kilde artmış olduğunu kabul etmek gerekir. 
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Vergi kayıpları bir yana, memleket sanayiini 

fazlasiyle sarsan kaçakçılık Türkiye'ce vard r. 
Bilhassa yüksek vergi hadleriyle, ticaret rejim
lerinin bittikçe tahdide tabi tutu'maeıı kaçakçı
lığı artırılmakta malî bakımdan da menfi tesir 
icra etmektedir. 

Bu kaçakçılığın önknmeei için, muayyen böl
ge ve sahalarda hudut pazarları kuru" m sı yo
luna tevessül edilmesinin müsbet neticeler tev-
lidedeceğine kaani bu'unmaktay:z. Bu arala, 
191.8 sayılı kaçakçılık Kanununun yerine kaim 
olacak daha mütekâmil bir kanunun getiril
mesini bilhassa rica ederiz. 

Memnuniyetle öğre^m'ş bulunuyoruz ki, bâzı, 
limanlarda açık pazarlar ihdasına gidilmiştir. 
Turizmin teşviki ve döviz temini bak mmdan 
üzerinde durulması ve gerçekleştirilmeli icabe-
den bir kuruluş olduğuna inanıyoruz. 

Iran ile aramızdaki transit An ' a şna ı hü
kümlerinin tatbikir.e eng^l olan müşVİ noksan
ların biran evvel giderilerek bu anlaşma gaye
lerinin tahakkukuna çalışılması her iki tarafın 
da menfaatleri icabmdandır. Bu rrada 
Transport Enternasyonal Organizasyondan isti
fade edilmesi yoluna da gidilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; bugün gümrük depo
larında bir hayli ticari emtia kendi h l n 3 terk 
edilmiş bulunmaktad r. Bun"arın birrıı evvel 
tasfiyesi cihetine gidilerek burslarda çürüme" e-
rine mâni olunmalıdır. Aynı zamanda, buradal.i 
bu emtianın içerisinde bir kısım ihtiyacın da; 
giderilmesine yardımcı olacağı taıbiidir. Gümrük 
konusundaki sözlerimizi ikmal etmeden evvel 
1963 bütçesi hazırlandığı sırada, 474 sayılı Ta
rife Kanununun hadleri gelir temini maksadiyle 
artırılmış ise de, maalesef beklenilen gelir te
min edilmediği gibi, bilâkis gelirin düşmesine 
sebep ve âmil olmuştur. 

Tesiri sadece bununla kalmamış memleket 
iktisadiyatına menfi tesir icra ettiği de izah
tan varestedir. Binaenaleyh bu gibi mevzular
da alınacak tedbirlerin memleket bünyes'ne uy
gunluk derecelerinin araştırılması ve bilâhara 
yola gidilmesi icabeder. Sadece gelir temi
ni maksadiyle, böyle zorlamalar m^rtfeket ik
tisadiyatına ve dolayısiyle kalkınmaya mâni 
olduğu hakikati bir kere daha ortaya koymuş 
bulunmaktadır. Bu kanrn do'avısivle ha i ha
zırda bir çok yabancı sermaye yatırımları ta-
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hakkak etmem ektedir. Bunu da ilâve etmek I 
islerim. 

Üzerinde durulmaya değer diğer hususlar da; 
(iATT taviz listesi 474 sayılı Kanunla tarife1 

hadleri yükseltilirken GATT taviz listemizde 
unutulmamış ve Eylülden itibaren ekse; i taviz-
ler tek taraflı olarak kaldırılmış veyahut yük
seltilmiştir. 

(iATT Anlaşması böyle hallerde müzakereler 
yapılmasını âmil bulunduğundan, Cenevre'de 
(JATT muvacehesinde temas aranması devletlerle I 
bii' bir müzakereler cereyan etmektedir. I 

Bizim ihraç; mallarımıza taviz tanıyan meni- I 
leketler, onların malları hakkında tavizleri kal
dırılmış olmamız sebebiyle mukavele bilmisille I 
«itmeleri pek muhtemeldir. I 

Gümrük tarife cetvelinin vergi haddi vasa
tisi resmî kayıtlara göre (yeni Maliyenin he
saplarına göre) \c/( 13 - 14 nisbetinde iken son 
474 sayılı Kanunla % 16 - 17 nisbetine çıka
rılmıştır. Yalnız ensidans olan bu umumi seviye 
ile vergi hadlerinin düşük görülmesine inan- I 
m a m ak lâzımdır. 

Esas olan kalkınma devremizde, ithalât ye
kûnumuzun hangi maddeler olduğunun bilin
mesi ve tâyini icabeder. I 

Gümrük vergi tahsilatı : 
1963 malî yılına, nazaran 1964 malî yılında I 

gümrük resimleri tahsilatında, vergi hadlerini I 
artıran 474 sayılı Kanunun çıkarılmasına rağ- I 
men, bir azalma olmuştur. 

Mart ile Kasım ayları itibariyle; T96!3 yı
lında 1 778 281 505 lira 11964 yılında 
l 736 937 T9<8 lira vergi tahsilatı olmuştur. 

Diğer taraftan İhalen gümrük vergileri I 
tahsilatında 'tahmine nazaran 500 milyon 'bir 
noksanlık vardır. I 

Bu durumun sebepleri, gelir tahminlerinin 
yüksek tutulması ithalât hacminin daraltıl
ması ve yüksek vergi hadlerinin fiilî ithalâtı 
azaltmasıdır. 

Siyasi, iktisadi, ticari, zirai, malî ve sosyal 
salhalardaki gümrük politikası, millî 'ekono
miyi her bakımdan geliştirmeyi ve memleket 

•menfaatlerini önde tutan bir gümrük politi
kasının takipçisi olması lâzımjgelir. 

Hükümet tatbik edilmekte olan kalkınma 
plânına aykırı olarak, ıgümrük tatbikatı 'içine 
giren karma, ekonomiye aykırı kararları/Güm- j 
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rük Vekâleti çerçevesi içerisinde uygularsa, 
millî ekonomi bu yönden zarar görür, kurul
muş olan yerli sanayi de ıgelişme imkânını 'bu
lamaz. 

Tekel. Genel Müdürlüğüne gelince : 
Tekel -sanayii ticari ve sosyal karakter arz 

'eden mütedavil sermaye ile işliyen katma büt
çeli bir Genel Müliuîük olup meşguliyet sa
hası müstahsil, işçi ve müstelhliik olarak top-
yekûn bütün vatandaşları ilgilendirecek dere
cede geniş ve önemlidir. Geçen seneler Tekel 
maddelerine zam yapılması zarureti ve sebebi 
pliânlamay.'', göre, yapıla.cak Devlet yatırım
larının finansman karşılığı olarak düşünül
müş. 

Halbuki tekel maddelerine yapıları bu zam
lar bilûmum maliyetlerdeki yükselme tesiri 
ile tahmin edilen finansman ihtiyacı «ağlıya-
mamış ve fakat tekeli, maliyeye karşı borçlu 
duruma sokmuştur. 

Sunu ı'nemen ifade etmek iâzımgclirki, 
Gümrük ve Tekel Teşkilâtı zorlama kararlar 
ve emirlerle idaresi mümkün olmıyan iktisadi 
mahiyet ve öneme haiz 'bir müessese duru
munda çalışmak mecburiyetindedir. 

Bu itibarla, yapılan malî müdahalelerle 
ümidedilen vergi gelirleri elde edilememekle 
'beraber, bu vekâleti müşkül durumda bırak
mış, do! ay isiyle memleket iktisadi şartları da 
ıbu açıdan bozulmaktadır. Gümrük tarifelerine 
ve tekel mamullerine yapılan zamlar, bu hususu 
/göstermektedir. 

Diğer taraftan Tekel İdaresi memleketin 
her köşesinde vatandaşların mühtaeoldukları 
tekel maddelerinin temin edilmelerini sağlar
ken mamullerinin kalitelerini daiha da iyileş
tirmeye ve bu inalların sürümünün temin edil
mesi önemli olması ica'bettiği /bu yolda uzun 
seneler memleket yararına istenilen sonuçlar 
•alınamamıştır. 

iSa'hası işçi hacmi ve iş nev'i çeşitli çok ge
niş kadrolu umum müdürlüğün mamul mad
delerinin ihracaatındaki değer ve memleket 
ekonomisine şâmil önemi göz »önüne alınarak 
daiha fazla dış satış imkânını sağlamak 
maksadiyle bu konudaki 'bilûmum dış faa
liyetlerini yeni 'bir anlaıyış ve zühniyetie 
kendisine bağı İktisadi Devlet Teşekkülü ha-
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linde bu yolda daha 'büyük muvaffakiyet 
sağlıy aca ğı düşünülmektedir. 

'Tekel mamulleri hakkında temennilerimize 
gelince, 

ispirtolu içkiler, şarap, bira, likör, kib
ritlerin dış piyasalarda yapılacak temaslar 
sonunda 'bu piyasaların iltifat edeceği mamul 
nevilerini tesfoit ve bunlara yeni ambalajlar 
temini, ihraçlarına yardımcı olalcaktır. 

Ayrıca yaprak tütün ihracatına bilvasıta 
yardımcı olmak üzere,Afrika, Asya ve mümkün 
olan diğer memleketlerde, mamul tütün sigara 
satışlarını ve Batı memleketlerinde de fab
rika kurmak suretiyle »bilfiil yaprak tütün
lerimizden siıgara imal etmek ve dolayısiyle 
'bu maddenin sürümünü sağlamak ekonomimize 
fayda sağlıyacaktır. 

Tekele ait konulardaki yatırımlar : 
Plânın tatbikatı icabı hazırlanan yıllık 

programlarda gıda sektörüne ait yatıranlar 
raeyanında derpiş edilen Tekel Genel Müdür
lüğü yatırımlarının, ikmal edilmiş olanlarla 
halen devam etmekte olanlar hangileridir? 
Sayın Bakandan öğrenmek isteriz. 

'5 yıl içinde, işleme malzemesinden ve iş
leme masraflarından sağlamamak tasarrufla 
kendisini amorti edebileceği hesaplanmış bu
lunan Maltepe Sigara Fabrikasına ait yatırım
ların türlü sebeplerle bulgün'e kadar ikmal 
edilmemiş olması, bir (bakıma da gerekli ih
tiyaca geç cevap vereceğinden bu müddet 
içinde millî ekonomimiz zarar .görmüştür. 

Çay imalât konusunda süratle ikmali gere
ken yatırımların; bilhassa fabrika inşaatı mon
tajı ve ambalaj atel'yelerinin, mamul çay am
barlarının bitirilmemiş olması keza bu yatırım
lardan beklenilen iktisadi fayda sağlanılma-
mıştıi'. 

Tekelin iştigal sahasına giren konular hak
kındaki tenkid ve temennilerimize gelince; Te
kel idaresinin meşgul olduğu mevzuların başın
da tütün gelmektedir. Tütün zirai bakımdan ge
niş bir ekici sınıfını ilgilendiren, sanayi yönün
den işçi kütlesi ile alâkalı (bulunan ve istihlâk 
(bakımından da memleket çapında müstehlik sı
nıfı ile ilgili, aynı zamanda Türkiye'nin üçte 
bir ihracatını teşkil edecek kadar büyük ehem
miyete haiz memleket ekonomisinde baş yeri iş
gal eden bu zirai ürünümüz üzerinde gerekli 
önemle durulması iktiza eder. 

3 1 . 1 . 1Ö65 Ö : İ 
'Bu itibarla, lâyık olduğu değer ve şöhreti 

muhafaza edebilmesi muayyen bir kalite yetiş
tirmesi hususunda, tütün ekiminin icabettirdi-
ği iyi fide yetiştirilmesi, ve tütün hastalıkları 
yönünden de gerekli mücadele tedbirleri alın
malıdır. 

Bu arada 3437 sayılı Kanunla tütün ekimi 
yasak edilen bölgelerin durumu kalitesiz, fazla 
istihsal muvacehesinde* bir kere daha gözden 
geçirilerek gerekirse günün şart ve icaplarına 
göre ve fakat Doğu bölgemizin geri kalmış yer
lerinin kaldırılması zarureti de daima göz önün
de tutularak, yeni kanunda lâzımgelen değişikli
ğin yapılması cihetine gidilmelidir. Kanun de
ğişikliği sırasında yaprak tütün mubayaaların
da görülen aksaklıkları önliyecek gerekli ted-
Ibirlerin alınması ve tütün borsalarının ihdası 
faydalı ve zaruri görülmektedir. 

Tekel Umum Müdürlüğünün yaprak tütün 
stokları ve senelik tütün ihtiyacı hali hazırda 
Uunun Müdürlüğün dahilî ihtiyaç -stoku olarak 
elinde 80 milyon kiloya yakın yaprak tütün var
dır. Ayrıca 15 milyon kiloya yakın da destekle
me stoku mevcuttur. 

1964 yıh tütün mahsulü mubayaasına, tekel 
bu müşkül şartlar altına girmekte ve bu sene 
tahmin edilen 170 milyon yaprak tütün istih
salinde kendi dahilî ihtiyacı için 40 milyonunu 
alacak bu taahhüdüne karşılık da halen mali
yeye 335 milyon lira borçlu bulunmaktadır. 

1964 mahsulü bakiye 120 milyon kilonun 
ne miktarını tüccarın mubayaa edeceği geri ka
lan kısmının destekleme mubayaası olarak alı
nacağı, tütün piyasasının açılmasına çok yak
laşmış bulunduğu şu sırada, bu hususta alına
cak tedbirlerin nelerden ibaret olduğunun açık
lanması, ayrıca şu hususların da aydınlanması
nı talebetmekteyiz. Destekleme mubayaası için 
Hükümet hangi fondan yardımda bulunacak
tır. Virjiua tütünü ve Havana tipi pazar puro 
tütününün ıslah inkişafı ve, ihracatın sağlanma
sı yolunda idarece ve dışardan teşebbüsler mev
cut mudur? 

Ekicilerden eski tarihlerde mubayaa sırasın
da % 2 - 5 kadar kesilmiş olan ekici primleri
nin yekûnu, kaç milyona baliğ olmuştur? Bu 
hususta kanun hazırlığı ve bu meblâğın ekici
nin nef'ine kullanılacak şekilde müessese teşki
li için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

— 767 — 



O- Senatosu B : 35 
Tütün piyasaları ve yaprak tütün fiyatları

nın teşekkülü tâyin ve tesbit konusu; 
Kalkınma programında yaprak tütün fiya

tının tâyin ve tesbiti hususu dış pazar fiyatla
rının nazarı itibara alınması hususunu derpiş 
eylemektedir. 

işaret edilen bu hedeften hnrekcr edilmesi 
program ve plân anlayışı iktizasından lı :•. 

Dış piyasalardaki yaprak tütün fiyatları, 
iç piyasa fiyatlarının tesbitinde nasıl ve ne §•' 
kilde bir ölçü olacaktır? Bugüne kadar tecrü-
ibcler göstermiştir ki, Virjina tütününün 'bıçak 
nevi fiyatı, Ege piyasası Amerikan Grat nevi
nin ihraç fiyatını teşkil etmiştir. 

Bu esasa istinaden ve geçmiş senelerde ya
pılan tütün ihracatına ait ihracat vasatisi, göz 
önüne alınarak tesbit edilecek tütün mubayaa 
fiyatı, müstahsil nezdinde ve hem de alıcılar nez-
dinde anlayış ve tasviple karşılanacaktır. 

Balkan komşu memleketlerde yaprak tütün 
istihsali artmakta, bu memleketlerin yüz ölçüle
rine nazaran Türkiye'nin tütün istihsali çok dü
şüktür. 

Memleketimizde tütün istihsali artarken, ih
raç şartlarına dikkat ve hassasiyetle riayet et
mek, dünya fiyat seviyesini göz önüne alarak, 
devamlı bir iç fiyat politikası tesbiti, Türkiye'
de tütün istihsalinin istikbalini teminat altına 
alacaktır. 

Bunun aksi dış piyasalara Batı memleketle
rine tütün ihracı büyük müşkülâtla karşılaşa
caktır. 

Demirperde gerisine ve bu arada Rusya'3'a 
ihracı düşünülmekte olan yaprak tütünler hak
kında iyice düşünülmek icabeder, bu memleketle
re yapılan ihracat bilâhara reeksport sureti ile 
Türk tütünlerinin dünya piyasasındaki yerini 
sarsmaktadır. 

Bu itibarla millî tütün fiyat politikamızı bu 
gerçeklere göre vaz'etmemiz icabetmektedir. Ba
tı memleketleri piyasasına uygum bir fiyat poli
tikası takibi, tütün ihracını daima mümkün kı
lacak, memleket içinde de tütün istihsalini ayar-
layıcı bir unsur olacaktır. 

Böyle bir fiyat seviyesinin muhafazası tütün 
ekicisinin Hükümeti ve topyekûn memleket 
millî dâvası olması gerekmektedir. Samimiyet 
ve ciddiyetle yürütülecek böyle bir fiyat politi
kası tatbikatı neticesinde, yapılacak ihracat M-
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rasmda, lüzumlu görüldüğü takdirde Batı mem
leketlerinde olduğu gibi, bu konuda bir zirai 
fon tesisi faydalı ve isabetli olacaktır. 

Bu arada müstahsilin ihtiyacı 'bulunan güb
re ve mücadele ilâçlarının fiyatları kontrol edil
mesi, tütün ekim ve işleme maliyetlerinin dü
şürülmesi, yükseltilmesine gayret gösterilmesi 
memleket menfaati icabıdır. 

Tütünün istihsalindeki mübayaasmdaki ve 
ihracatındaki müşkülleri yukarıda da tafsilen 
izah etmiş bulunmaktayız. Bu üç aksiyon ara
sında en uygun koordinasyonu sağlamak lâzim-
gelir. Bunun aksine hareket edildiği takdirde 
birçok müşkülâtların zuhuruna meydan verile
bilir. 

Nitekim 1961 yılı mahsulüne yapılan % 40 
zamdan sonra, 1962 mahsulünün mubayası dev
resinde buna inzımamen tesibit edilen % 50 da
ha zam ilâvesi neticesinde 1962 mahsullerinin 
Samsun ve Marmara bölgelerindeki mubayaası 
sırasında, tüccarlar tarafından satınalınan tü
tünlerin maliyetleri dış piyasaya nazaran yük
sek bir hadde varmış ve bunların ihracı bugün 
dahi mümkün olamamaktadır. 

Bu sebeple bir kısım tüccarlarımız 'halen if
lâs halinde bulunmaktadır. Kendi ihtiyarların
da olmıyarak, Hükümetin isabetsiz fiyat politi
kasını tesbit etmiş olmasından ileri gelmiş olan 
'bu müşkülâttan ilgili tüccarlarımızı yine Hükü
metin anlayışlı himayesi ile, bu meseleye bir çö
züm yolu bulunacağını ümidetmekteyiz. 

Çay konusuna gelince : 
Bilindiği gibi çay ziraati memleketimizin 

bir istihlâk maddesi ihtiyacını tatmin etmekle 
kalmamış, müşkül geçim şartları içinde bulu
nan ve kalkınması zor olan Doğu Karadeniz 
'bölgesi halkının normal 'bir iktisadi ve sosyal 
bir seviyeye ulaşmasını sağlamıştır. 

Çay mahsulünün değeri ve zirai, sınai iktisa
di hareketleri bu mıntakanm kalkınmasına 'bü
yük çapta yardımcı olmuştur. 

Ancak bugünkü çay istihsali karşısında, is
tihlâkle ihracatın, istihsal oranında olmadığın
dan, stok miktarı daima yükselecek ve binnetiee 
sürprodiksiyon husule gelecektir, gelmektedir. 

Bu sebepler tahtında nasıl bir çay politika
sı tatbik etmek suretiyle bugünkü müşkülleri 
ortadan kaldırabiliriz? 
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Derhal ve peşinen şunu ilâve edelim ki, 1962 

yılından bu tarafa bu hususta öngörülen yatı
rımlar işin ciddiyet ve ehemmiyeti göz önüiıe 
alınarak, zamanında tahakkuk ettirilmemiştir. 
Bu sebepledir ki, imalâtında elde edilen düşük 
kaliteli çayların yeter miktarda ihracatı bugün 
de mümkün olmamaktadır. Bu suretle, istihsal
de vâki olan inkişaflar karşısında, mutlak ola
rak dünya standart kalitelerine uygun çay is
tihsali ve imâl etmek, Avrupa memlektlerin-
de hüyük çay pazarlarında borsalarda çayları
mızın muamele görmelerini, kote edilmelerini 
sağlamak en 'büyük amacımız olmalıdır. 

Bu cihetlerin temini için gerek istihsal ve 
gerekse imalâtta ve ambalaj sırasında alınması 
iktiza eden tedbirlerin süratle yerine getirilme
si icabeder. 

1. — Cay imalâtında dünya borsalarında ka
bul edilmesi gereken standart Türk tipi çay ka
litesini bu yıl mutlak olarak imâl edilmesi gere
kir. 

2. — Çay ambalajlarında kullanılmak üzere 
ithal yoluyla temin edilecek ihraç çaylara ait 
ambalaj malzemesinin süratle getirilerek dünya 
tipi standart ambalaj malzemesinin temini sağ
lanmalıdır. 

3. — Yaş çay yaprağının mubayaası sırasın
da, ihracat için gereken standart çay kalitesi te
min edilmesi için, yaş çay yaprağı mubayaasın
dan, bu yıl diğer yıllara nazaran başka bir mu
bayaa usulüne gidilmesi ve çay kalitesini yük
seltecek her türlü teknik imkânların ve bu hu
susta çalışacak ehil elemanların tam olarak te
mini lâzımdır. 

Meselenin ve dâvanın çözüm noktası maliyet 
meselesinden evvel ihracı müm'kün 'borsada mu
amele görecek çay imalât nevinin (dünya stan
dartlarına uygun) çay imâl edebilmekti.". 

Çay hakkında bugüne kadar yapılan izah ten-
kid ve temennilerle varmak istenilenin ekle edil
mesi, bugünkü teşkilâtla mümkün olmıyacağı 
Bakanlıkça da kabul ve tasvip edilmektedir. Bu 
itibarla müstehlik olarak; bütün bir milleti, ikti
sadi emniyeti bakımından millî geliri, sosyal 
kalkınmaya sebebolması bakımından, yetersiz 
mühim bir yurt bölgesini ilgilendiren ve 20 den 
ziyade fabrika, atölye ve tesisleri mevcudolan 
ve birkaç sene içinde 'bunların adedi daha da ar
tacak olan çay işlerinin idaresi, bugünkü tek-
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nik elde bulunmayıp küçük yetkili şube müdür
lüklerine bağlı bulunmaktadır. 

Bunun neticeleri olarak, çaya ait işler de lâ-
yıkı ile yürütülmeınektedir. Gün geçtikçe çaym 
artmakta olan önem ve ehemmiyeti göz önüne 
alınarak iktisadi Devlet Teşdckülü mahiyetinde 
(Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu) hüviyetin
de ilgili bakanlığa bağlı olarak, müstakil suret
te faaliyette 'bulunacak 'bir teşekkülün kurul
masında büyük isabet ve fayda mütalâa etmek
teyiz. 

Tuza gelince : 3078 sayılı Kanun gereğince, 
inhisarlar altına alman tuz hakkında görüşle
rimizi kısaca arz etmek isterim. 1960 - 1964 se
nelerine tuz satış miktarlarında fazla bir deği
şiklik olmadığı halde satış kârlarının azalması
nın başlıca sebebi tuz maliyet fiyatlarının yük
selmesinde aramak icabeder. 

Bilhassa dış memleketlere ihraç edilmekte 
olan tuz satışları da süratle düşmektedir. 

Sofra ve mutfak tuzunda görülen zarar, özel 
teşebbüsün tuz imalâtı, 'bu sahadaki istihlâke 
cevap vermesinden ileri gelmektedir, bu itibar
la, idarece zararı önliyeeek tedbirlerin alınması 
iktiza eder. Halihazırda tuz stokları bir senelik 
ihtiyacın çok fevkindedir. (Çamaltı, Yavşan 
tuzlarını bütçedeki sabit kıymetlerin tutarı 16 
milyon liradır. Bunun yanında 12 milyona va
ran bir tuz stoku mevcuttur. Ayrıca senede 16 
milyon maliyet ve satış masrafları olarak sarf 
edilmekte, 1963 yılında 2 milyon ve 1964 yılın
da 13 milyon yatırımlarla birlikte yekûn tesis 
ve yatırım ve stok miktarı 59 milyon liraya 
varmaktadır.) 1965 bütçe tahminine tuz konu
sunda da 1 milyon 960 bin lira zarar miktarı 
hesabedilmektedir. 

Mezkûr tuz kanunun muvacehesinde, yatı
rım sahası haline gelen bu konunun rantabl -bir 
duruma sokulması için, tuz fiyatlarında cüzi 
bir yükseltilme yapılması, atıl stok mevcudu
nun sanayide kullanılması ve icabı halinde de 
bu sübvansiyon sureti ile de olsa dahi, Japon
ya ve Afrkiaya tuz ihraç edilmesine gayret gös
terilmelidir. 

Halen Tekel Genel Müdürlüğünde tekele 
tabi olmıyan maddeler mevcuttur. 

Bu maddeler hakkında kısaca ten'kid ve te
mennilerimizi arz etmek isteriz. Şarap : Tekel 
işi maddelerinden olan şarabın durumuna ge
lince : 
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İklimi müsaidolan memleketimizin geniş bir 

kısmında bağcılığın inkişafı ve bilhassa başka 
ziraatta kullanılmıyan bu bağ sahalarında şa
rap yapmaya elverişli kaliteli üzüm fazlası ile 
temin olunabilir. Bu şekilde iktisadi kalkınma
nın millî gelirde sağlanacak artışın ve birçok 
vatandaşların geçimini sağlıyacağı göz önüne 
alınacak olursa, bağcılığın ehemmiyeti, şarap 
satışlarının önemi kendiliğinden meydana çıkar. 
Memleketin bu müsait şartlarına rağmen, Türk 
şaraplarına gerek içte ve gerekse dışta satışla
rının düşüklüğü sebebiyle gelişmeye çok elve
rişli olan bu iktisadı kaynaktan lâyıkiyle istifa- j 
de edememekteyiz. i 

Her sene huzurunuza gelen .bütçelerdeki tahmi
ni şarap satışları tahakkuk etmesine rağmen o e 
maliyetlerde yükselme sebebiyle elde edilen ha
sılat tenezzül etmektedir. 

Şarap imalât kapasitesinden âtıl 'kapasite var 
olması ve mevcut sara]) stokları üzerinde ciddi
yetle durulması lâzınıgelir. 

Şarapla ilgili bütçe sahil kıymetleri 11 mil
yon lira, diğer maliyet ve satış masrafları ve stok 
ibedelleıi yekûnu ilâve edilecek olursa 25 milyon 
liraya yaklaşacak olan bu devlet yatırımı kargı
lığı 1964 yılında 474 bin lira kâr temin edilmiştir. 
1965 yılında mıihammen 6 bin litre satış karşı
lığı 362 000 lira hasılat tahmin edilmektedir. 

Hu itibarla, şarap satışlarını ve ihracatını 
süratle artırmak için muktazi tedbirlerin alın
ması memleket menfaati icabındadır. Bunun ya
nında son yıllarda geniş çapta Batı memleketle
rinde bol miktarda istihlâk edilmekte olan üzüm 
suyu konusu nazarı itibara alınarak süratle bu 
mevzu üzerinde durulması üzüm suyu imâl ve 
ihracına çalışılması çok faydalı olacağı kanaa
tindeyim. 

Bira, 11 . 5 . 1955 tarihinde 6556 sayılı Ki- | 
nunda, bira istihlâk resmine tabi tutulmuş ve 1 
tekel konusundan çikarılarak, bira fabrikası t< -
kele bağlı bir işletme olarak faaliyette buluı.-
ın aktadır. 

1963 - 1964 - 1965 senelerinde bütçe imalât 
tahminleri 33 milyon litreye göre, memleketin 
istihlâk hacmini 70 milyon litre ıbiraya ihtiyaç 
göstermekte olması karşısında, (bilhassa 1963 
yılında satış miktarının 24 milyon litre olması
nın sebebi anlaşılamamaktadır, izahını talebe-
deriz. 
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1964 yılının 44 milyon kârına mukabil 1965 

yılında 16 milyon lira kâr gösterilmektedir. He
sapların tetkikinde, fabrika 'bira maliyetlerinin 
seneden seneye ehemmiyetli surette yükselmek
te olduğu görülmektedir. 

Malt ve bira sahasındaki yatırımların sürat
le yerine getirilmediği görülmektedir. İleride 
özel sektörün de iştirak edeceği bira imalât sa
hasında, karma ekonomi kurallarına uygun ol şı
rak süratle tedbirler almak iktiza eder. 

Bu itibarla tekel dışında .olan bu işletmenin 
de süratle İktisadi Devlet Teşekkülü haline ge
tirilmesi, müesesenin istikbali bakımından fay
dalı olacaktır. Aksi halde özel sektörle, diğer 
'konularda olduğu gibi rekabet etme imkânı 
mümkün olmıyacaktır. 

Kahve, İcra, Vekilleri Heyetinin 24 . 4 . 1957 
tarihli ve 1088/K kararı gereğince kahve ithali 
ve satışı Tekel Genel Müdürlüğüne tevdi edil
miştir. 

Bütçe tahminlerine nazaran sistematik ola
rak kahve satışları düşmekte ve fakat piyasada 
kahve ihtiyacının karşılandığı kolay müşabede 
edilmektedir. Bu cihet Türkiye'de kaçak ola
rak fazla miktarda 'kahve sokulup istihlâk edil
diğini göstermektedir. 

Karma Mkonomi sistemi muvacehesinde, 
devletin kahve ithal ticaretiyle iştigal etmesi 
faydasına kaani bulunmamaktayız. Kaldı 'ki, bu 
kanaldan tem ir. edilen varidatın -gümrük ve is
tihsal vergisi yoluyla, sağlanması da mümkün 
görülmektedir. 

Kibrit, 5865 sayılı Kanunla tekel mevzuu 
dışına çıkarılması suretiyle serbest bırakılan 
kibrit imalâtı, ithalâtı ve ihracatı ile aynı ka
nun gereğince, Tekel İdaresinin meşgul olabile
ceği kaydedilmiş olduğundan, kibrit imaline 
devam edilmektedir. 

1956 senesinde 84 728 sandık imalâtına na
zaran devamlı bir düşüş kaydetmek suretiyle 
1965 senesi bütçe tahmininde 50 bin sandık ma
mul kibrit imal ve satışa arz edileceği işaret 
edilmektedir. Bu arada kibrit maliyet fiyatları 
da seneden seneye tabiî olarak yükselmektedir. 

Büyükdcre kibrit fabrikasının kapasitesi bu 
yılkı imalâtının üç, misli olabileceği halde, özel 
teşebbüsün iştigal sahasına giren bu mevzuda, 
maliyetin düşürülmesi satışların artırılması yo
lunda gayret sarf edilmesi gerekmektedir. 

— 770 — 



Ö Senatosu B : 35 
Aksi halde fabrika imalâtı azalmakta devam 

edecek, devlete ait bu yatırımdan istifade edile-
miyeeek ,bir duruma ileride düşülebileceği göz
den ırak tutulmamalıdır. 

Bu sebeple, Büyükdere Kibrit Fabrikasının 
da bugünkü ve yarınki içinde bulunduğu ikti
sadi rekabet şartları karşısında, (iktisadi bir Dev
let Teşekkülü haline sokulması fabrikayı dalın 
rantabl hale sokacağı düşüncesindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, böylelikle Gümrük' 
ve Tekel Bakanlığına ait görüş ve tenkidlerimi-
zi belirttik. Son kısmında tekele tâbi olmıyan 
maddeler üzerinde durduk. Görüşlerimizi de 
izah ettik. Yani kibrit, şarap, bira, gördük ki, 
hu işletmeler, özel sektör karşısında zarar et
mektedirler, gerilemektedirler. Bir tarafta dev
letin geniş imkânlarına rağmen, ıbu iki işletme 
faaliyeti özel teşebbüsün daha dar imkânlarına 
nazaran özel teşebbüs ağır basmaktadır. Şimdi 
burada, yüksek huzurlarınızda bu hususları 
uzun uzadıya arz ettim. Varın bira mevzuunda 
kurulacak bira özel sektör faaliyeti de, birayı 
da aynı duruma getirecektir. Bundan dolayı bu 
işletmelerin biraz daha muhtar, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri haline getirilmesini teklif ett'k. 
Bu demek oluyor ki, aynı imkânlar dâhilinde., 
aynı şartlar muvacehesinde iki sektör karşılaş
tığı zaman, özel sektörün devlet sektörüne fai
kıyetini temin etmektedir. O halde Devlet sek
törünün mutlak hududunun tesbit edilmesi lâ
zımdır. Bıı yalnız bu sahada değil, diğer İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin özel sektöre reka
bet ettiği 'bütün sahalarda, ayniyle müşahede 
edilmektedir. Bunun misallerini, hurada, huzu
runuzu işgal ederek vermek niyetinde değilim. 
Bunun için Devlet sektörünün daha ziyade te
mel yatırımlar ve âmme niteliğindeki işletmele
ri devlet sektörüne 'bırakmak icabeder. Geri 
kalan geniş iktisadi faaliyeti, özel teşebbüse 'bı
rakmak lâzımgelir. Bu demek değildir ki, özel 
sektöre taviz veriyoruz, sosyal adalet elden gi
diyor. 

Kurulmuş olan Devlet Yatırım Bankası ile 
Devlet sektörünün kurulacak özel sektör yatır-
rıım ıbankası ile de özel sektöre imkân verecak 
dümen gene sizin elinizdedir. Ama Türkiye bu 
tahakkuk ettiği zaman süratle kalkınacaktır. 
Aksi halde devlet yatırımlarının bu gayrımüs-
mir faaliyetleri, devleti, devlet kapitalizmine 
kadar getirecek, dolayısiyie, biz sağdayız ama, 
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karşımızdaki iktidar partisinin tatbikatı onu 
sola getirecektir. Ama, biz kendisini bırakmıya-
cağız. Sözlerimi bitirirken geniş iktisadi ve ti
cari faaliyeti haiz Tekeı Umum Müdürlüğünün 
Sayın Umum Müdürü uzun zamandan beri ve
kâletle idare edilmektedir. Bu bakımdan teşki
lâtta, bu vekâlet vazifesinin devamı faydadan 
ziyade daha dinamik bir hale sokmak için bu 
hususun biran evvel tashihini biz de temenni 
ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, Tekel Bakanlığına ait 
1965 yılı bütçesinin millete hayırlı olmasını te
menni eder, Adalet Partisi Grupu adına hür
metlerimi sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Grupla! ve şahısları adına söz 
alan arkadaşları arz ediyorum. Diğer gruplar 
ve topluluklar adına söz istiyen arkadaşların 
lütfen işaret .buyurmalarını rica ederim. 

G. II. P. Grupu adına Sayın Zeki İslâm. 
Kendi adlarına : Sjıym Hasan Kangal, Sa

yın Nuri Âdemoğlu. Sayın ili fa t Öztürkçine, 
Sayın Sadık Artukmaç, Sayın Alâeddin Getin, 
Sayın Refet Ilendeei. 

G. H. P. Adına Sayın Zeki İslâm, buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADTNA ZEKÎ İSLÂM (Ga

ziantep) — Sayın Başkan ve değerli arkadaşla
rım, 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi 
üzerindeki görüş ve temennilerimizi arza başlama
dan evvel C. H. P. si Cumhuriyet Senatosu Gru
pu adına Yüce Heyetinizi, Sayın Bakanı ve kıy
metli mesai arkadaşlarımı saygı ile selâmlarım. 

Malî, ekonomik ve sosyal bünyemizdeki tesir
leri çok müspet olan Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
yurt ölçüsündeki mühim görevlerini umumi mu
vazeneye bağlı Gümrük Genel Müdürlüğü ve Mu
hafaza Müdürlüğü ile katma bütçeli Tekel Genel 
Müdürlüğü teşkilâtlariyle yürütür. 

1965 yılı Bütçe tahminlerine göre, Hazineye, 
üç milyar yüz elli milyon lira gümrüklerden ve 
bir milyar üçyüzkırk milyon lira da Tekelden ol
mak üzere, dörtbuçuk milyar liraya yakın bir irat 
sağlanmaktadır ki, bu meblâğ genel gelirlerimizin 
c/c 30 unu teşkil eder. Geçmiş yıllara nazaran 
büyük bir artış kaydeden bu tahmin tahakkuku 
için senelerden beri değiştirilmesini istediğimiz ve 
grupumuzun da 1963 ve 1964 yıllarında üzerinde 
ehemmiyetle durduğu geri, yetersiz, sıkıcı ve kös
tekleyici kuruluş kanunlarının ve bilhassa Meclis 
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gündeminde olan Gümrük Kanunu ile Başbakan
lıkta bulunan Gümrük Teşkilât Kanununun bu 
yıl içerisinde yürürlüğe girmesine bağlıdır. Aksi 
takdirde 1.9G4 yılının tahminleri gibi tahakkuk' et
memesi mümkündür. Bu sebeple bu kanunların 
bir an evvel eskilerinin yerini alması şayanı ar
zudur. Bu Bakanlığın fonksiyonu yalnız Hazine
ye gelir sağlamak da değildir. Aynı zamanda 
gelirlerine esas olup işletmelerin, iptidai madde
si bulunan, tütün, yaş eay yaprağı, yaş ve kuru 
üzüm, arpa ve anason gibi memleketimiz halkının 
yüzde yetmişini teşkil eden çiftçi ailelerinin ge
çim kaynağı olan tarım ürünlerimizi (bazan tica
ri maksadını da aşan, koruyucu ve destekleyici 
gayelerle) zamanında ve değer bedelleriyle mu
bayaa ederek milyonlarca vatandaşımızın mahsul
lerini değerlendirir. Maişet ve kalkınmalarını 
sağlar. Bu hususta yurdumuzun her bölgesinden 
misaller verebiliriz. Meselâ içendi seçim bölgem 
olan Gaziantep bunlardan birisidir. 

Çünkü ekseriyeti bağcı olan hemşehrilerimin 
yaş ve kuru üzümlerini büyük bir feragat ve ti
tizlikle mubayaa etmektedir. Yurdun diğer yerle
rinde ve diğer ürünlerimiz üzerinde de misaller 
çoğaltılabilir. Yurt ölçüsünde geniş bir çalışma
nın ifadesi olan bu büyük hizmetin takdir ve 
şükranla kaydedilmesi lâzımdır. Bakanı ve me
sai arkadaşlarını bu muvaffakiyetlerinden dolayı 
tebrik ederiz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının görevleri ara

sında bulunan ithalât, ihracat, transit ve kaçakçı
lığın men ve takibi işlerini Gümrük Genel Müdür
lüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü yürütür. 
Ayrıca turizmin büyük ehemmiyet kazanmış ol
masından, dolayı turistle hudutta ilk karşılaşacak 
görevli olarak da, Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
önemli vazifeler düşmektedir. 

Bu itibarla, gümrük personelinin liyakat sahi
bi, lisan bilir, terbiyeli kimseler olması lâzımdır. 
Esasen kıymet esasını kabul etmiş olan gümrük 
giriş tarife cetvelinin ölçü esasına dayanan 
mer'i kanunla bağdaşamadığından değiştirilmesi
ne zaruret hâsıl olmuş ve halen Millet Meclisinde 
müzakere edilmekte olan veni Gümrük Kanunu- ! 
nun da ancak aynı vasıf ve ehliyette personelle ı 
tatbik edilebileceğine kanaat getirilmiştir. i 

Bu vasıf ve ehliyetteki personelin vazifeye alı
nabilmesini sağlıyacak olan ve halen Yüce Mecli- ! 

31.1.1965 O : 1 
se sunulmak üzere Başbakanlığa verilen bu güm
rük Teşkilât Kanununun da bir an evvel yürür
lüğe girmesi için gerekli çalışmanın yapılmasını 
temenni etmekteyiz. 

Gerek Gümrük Kanunu ve gerekse Teşkilât 
Kanunu üzerindeki mütalâalarımızı 19G3 ve 1964 
yıllarında tafsilen beyan etmiş bulunduğumuz
dan tekrarına lüzum görmüyoruz. 

Ancak yine geçmiş yıllarda Devlet ve milleti
mize büyük zararlar iras eden bir konuyu huzu
runuzda tekrarlamaktan kendimi alamıyacağım. 
Anayasaya aykırılığını ve kişi dokunulmazlık ve 
tasarruflarını ihlâl ettiğini Sayın Bakanın da ka
bul etmiş bulunduğu kaçakçılığın men ve takibi 
hakkındaki 1918 numaralı Kanunun ve getirdiği 
tedbirlerin kaldırılmasına Bakanlıkça da lüzum ve 
zaruret görülmüş olduğu halde, bu hususta hazır
lanmış bulunan tasarının bugüne kadar büyük 
Büyük Meclise getirilmemiş olmasını üzüntü ile 
karşılamaktayız. 

Çok ağır olan hüküm ve tedbirleriyle birçok 
vatandaşları mağduriyetlere uğratmış olan bu ka
nun, kaçakçılığı önliyememiş, aksine birkaç misli 
artmasına sebebolmuş ve kaçakçılığı cazip hale 
getirmiştir. 

Bu hususta geçen yıllarda arz etmiş olduğu
muz acı ve ibret verici misalleri burada tekrarlı-
yacak değilim. Ancak Güney hududu boyunca 
350 - 500 metrelik bir şerit içerisine dökülmüş 
olan mayınların Devlete ve vatandaşa neye mal ol
duğunu anlatmadan da gecemiyeceğim. 

Evvelâ 33 bin dönüm civarında olan bu ma
yınlı mmtakanm istimlâki ve mayınlanması Dev
letimize yüzlerce milyona mal olmuş, ayrıca 33 
bin dönümlük çoğu bağ, bahçe ve zeytinlik olan 
millî servetin âtıl kalmasına ve yüzlerce vatanda
şın ölümüne, kolsuz ve bacaksız kalmasına sebebol-
muştur. 

Bugünkü görünüşü ile bir dikenlik halinde 
vahşet ifade eden, gülünç ve itibar kırıcı bir man
zara arz etmektedir. Bu halini her üç Koalisyon 
Hükümetinin en salahiyetli Bakanları görmüş. 
aynı acıyı duymuş, zarar getirdiğini anlamış ve 
derhal değiştirilmesi, mayınların kaldırılması için 
gerekli teşebbüse geçeceklerini va'detmiş olmala
rına rağmen maalesef bugüne kadar hiçbir faali
yet gösterilememiştir. 

Gayriresmî bâzı kimseler mayınların teknik-
man kaldırılmasına imkân olmadığını söylemek-
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te iseler de sınır dışındaki komşu tarla sahiple
rinin bitişiğindeki kısmın mayınlarını tophyarak 
tarlalarına kattıkları da bir vakıadır. 

Yine bu kamınım koyduğu bâzı tedbirlere is
tinaden mayınlı mmtaka olan 350 - 500 metre dı
şında kalan arazi ve meralarına vatandaşın girme
sine ve tasarruflarına mâni olunmaktadır. 

Ayrıca hudut dışında kalan arazilerine kanu
ni hakları olarak pasaportla gidip gelmek mecbu
riyetinde olan vatandaşlara her yönden müşkülât 
çıkarılmakta, çok zaman hudut karakollarında sa
atlerce bekletilerek işlerine gitmelerine engel 
olunmaktadır. 

Bütün bu ıstırapları kaçakçı değil, maişetlerini 
kazanmak için bağ veya bahçesine gitmek mecbu
riyetinde olan ve kaçakçılıkla alâkası bulunmıyan 
vatandaşlar çekmektedir. 

Bu tedbirlerin kaçakçılıkla bilmem ne alâkası 
vardır? 

Kaçakçılığın zecri tedbirlerle değil, ancak ik
tisadi tedbirlerle önleneceği geçmiş tecrübeleriy
le artık bir vakıa haline gelmiştir. 

Bizde de tuz, şeker ve rakı kaçakçılığı bu şe
kilde önlenmiştir. Bu konuyu da geçen yıllarda 
yapmış olduğumuz konuşmalarımızda bcrtafsil arz 
etmiş olduğumuzdan tekrarlamaya lüzum görmü
yoruz. 

Esasen kaçakçılığın yapılmasına sebebolan 
âmiller de ekonomiktir. 

Meselâ, Cenup hudutlarımızda şimdiye kadar 
çay kaçakçılığı yapıldığı işitilmemiş olduğu halde 
bu bölgede kullanılmakta olan ekstra tekel çayının 
kalitesinin bozulması ve filiz çayının da pahalı 
olması yüzünden çayın da kaçakçılığına başlan
mıştır. Tedbiri alınıp kısa bir zamanda piyasaya 
kaliteli Tekel çayı sürüldüğü takdirde, çarçabuk 
önlenir, ihmal edilirse de kökleşir. Onun için Te
kel İdaresinden bir an evvel tedbirini almasını 
rica etmekteyiz. 

Çuvallarla ve kamyonlar dolusu kahvenin yur
dumuza kaçak olarak sokulmasının sebebi de ara
daki - (25) liraya yakalaşan - fiyat farkı değil 
midir? Bu fiyat farkını kaldırdığımız, yani kah
venin yurt içerisindeki fiyatını 25 ve hattâ 20 li
raya indirdiğimiz takdirde, kaçakçılığı derhal du
rur ve Tekel de bundan zarar etmez. Çünkü Te
kel kahvesinin sürümü artacak, bir milyon tondan 
beş milyon tona çıkacak ve şimdiye kadar yurda 
kaçak olarak giren (4) milyon ton kahvenin sürü
münden Tekel daha çok k'ozanacaktır. Kahvenin 

bol miktarda kamyonlar dolusu (çuvallarla) hu
duttan nasıl geçirildiği hikmetine gelince: Bunun 
da, mayınlı araziden geçemiyeceği aşikâr olduğu
na göre kaçakçılığın men ve takibi ile mükellef 
olan seyyar jandarmanın sıkı kontrolü altında bu
lunan bir hudut kapısından anlaşmalı olarak geç
tiği hakikati meydana çıkar. 

Bunun önlenmesi ise teşkilâtın vazife ve me
suliyet anlayışına ve dürüst, sivil ellere devriyle 
gerekli ekonomik tedbirlerin alınması ile mümkün 
olacağı kanısındayız. 

Bütün bu temennilerimizi ihtiva edeceğini 
ümidettiğimiz yeni ve mütekâmil men ve takip ka
nununun bir an evvel çıkarılmasına âzami gayret 
sarf edilmesini Sayın Hükümet erkânından has
saten rica etmekteyiz. 

Tekel Genel Müdürlüğüne gelince: 
Yüksek malûmları olduğu veçhile bu Umum 

Müdürlük, malî ve ekonomik faaliyetlerle Hazine
ye gelir sağladığı gibi aynı zamanda da imalâtçı, 
müstahsil, işçi ve müstehlik olmak üzere bütün va
tandaşlarımıza hizmet eden yurt çapında büyük 
bir müessesedir. 

Muhtelif kuruluş kanunlariyle uhdesine veril
miş olan Tekel maddelerinden başka bira, şarap, 
kibrit ve kahve gibi maddelerin de yurt içinde 
istihlâke arzını sağlar. 

Fabrika ve işletmelerinde 35 000 işçiyi barın
dırır tütün, üzüm, arpa ve çay gibi ürünlerimizi 
mamul hale getirerek yurt içinde ve dışında sa
tışını temin eder. 

Bu itibarla, yurda ve Devlete olan hizmeti bü
yüktür. Ne yazık ki, henüz modern bir teşkilât ka
nunundan mahrumdur. Bu hususta Bakanlığın 
bir çalışması olduğunu zannediyoruz. Bunun da 
bir an evvel ikmal edilerek, Büyük Meclise getiril
mesini lüzumlu görmekteyiz. 

istanbul'da çalışan bu Umum Müdürlüğün 
Ankara'ya nakli hususunda Sayın Bakanın Bütçe 
Komisyonunda yapmış olduğu va'di senet telâk
ki ediyoruz. 

Bu Umum Müdürlüğün iştigal sahasına giren 
maddelerden en önemli olanı, nefaseti dünyaca 
takdir edilmiş olan, tütünlcrimizdir. Yarım mil
yona yakın tütün ekicisinin geçim vasıtası olma
sı ve maliyemize mühim miktarda gelir ve döviz 
sağlaması bakımından büyük ehemmiyeti haizdir. 
Son zamanda yakın komşularımızın Virjinya ti
pi tütün yetiştirerek bizimle rekabete başladıkla-
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rından bu hususu karşılayıcı tedbirin bir an 
evvel alınmasını Sayın Bakandan ve Hükümet
ten istemekteyiz. 

Döviz gelirlerimiz bakımından büyük bir kay
nak olan bu mahsulümüzün daha iyi yetiştirilme
sini düzenliyecek ve günün ihtiyaçlarına cevap 
verecek yeni birtakım esasları içerisine alan (Tü
tün ve tütün tekeli) adlı bir kanun tasarısının ha
zırlanmakta olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bu
lunuyoruz. 

En son yenilikleri ihtiva edecek şekilde tesisi
ne çalışılan Maltepe Sigara Fabrikasının bir an 
evvel ikmal edilerek işletmeye açılması ve bu su
retle daha kaliteli ve özel ambalajlı sigaralar imal 
edilmesini temenniye şayan görmekteyiz. 

Memleketimizin bir mmtakasmm ekonomisine 
yaptığı müspet tesir etmesi ve ihraç metaı bulun
ması bakımından çayın önemi de büyüktür. 

İstihsalinin memleket ihtiyacının üstüne çıktı
ğı ve geçen sene yaş çay yaprağı kampanyasın
da müstahsilin eline (150) milyon liranın üstünde 
para geçmiş olduğu memnunlukla öğrenilmiştir. 

Yine memleket ihtiyacının üstünde bulunan 
çayın ihracı için idare tarafından yapılan çalışma 
neticesinde Hamburg, Londra ve Amisterdam pi
yasalarında (1,5) milyon kilo çayımızın satılmış 
bulunması, bizleri memleketimiz hesabına sevin
dirmiştir. 

İmalâtın daha itinalı yapılması suretiyle dün
ya çay piyasalarında Türk çayının rağbet görme
si için gayret sarf etmek millî bir vazife addedil-
melidir. Kalkınma plânın da öngördüğü veçhi
le çayın tarımı ile imalâtının bir elde toplanması 
maksadiyle kurulacak müstakil hüviyetli bir mü
essesenin bir an evvel faaliyete geçirilmesinde 
büyük faydalar mevcuttur. 

Bu hususta hazırlandığını öğrendiğimiz kanun 
tasarısının süratle Millet Meclisine getirilmesini 
temenni et inekteyiz. 

Konuşmamın başında söylemiştim, maalesef 
sırf kalitesinin bozulması yüzünden ekstra, ekstra 
çaya karşı rağbet azalmış ve yerine kaçak çay 
gelmeye başlamıştır. Hudut bölgesindeki Tekel 
Başmüdürlüklerine kaliteli çay gönderilmek su
retiyle bunun önüne geçilmesi lâzımdır. Ehemmi
yetle belirtiriz. 

Rize bölgesinde satıldığını duyduğumuz turis
tik çayın (Karadeniz turist çayı) adiyle bütün 
yurt sathında piyasaya sürüleceğini ve (Karade-
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niz Horan Çayı) adiyle orta kaliteli ucuz fiyatlı 
diğer bir çayın da piyasaya arz edileceğini mem
nunlukla öğrenmiş bulunmaktayız. 

İspirtolu içkiler ve diğer Tekel maddelerine 
gelince : 

Evvelâ şunu arza mecburum ki, vaktin tahdit
ti olması hasabiyle bundan sonraki mâruzâtımızı 
özet olarak yapmak mecburiyetindeyiz. 

İspirtolu içkilerin daha çok ihraç edilmesi için 
daha kaliteli yapılması ve kullanılmamış cazip şi
şelere konulması ve eski şişelerin yeniden kullanıl
maması şayanı tavsiyedir. 

Yozgat Bira Fabrikasının bir an evvel ikmal 
edilerek, ihtiyaca yetişmiyen bira istihsalinin ar
tırılması lâzımdır. 

Bir gıda maddesi olan tuzun Müdafaa Vergi
siyle beraber dört kuruş olan fiyatının artırılma-' 
sı suretiyle Tekelin zarardan kurtarılması ve Koc-
hisar Tuz Gölü başında kurulması takarrür eden 
sofra ve mutfak tuzu tesislerinin bir an evvel 
gerçekleştirilmesi şayanı temennidir. 

Sözlerimizi bitirmeden evvel Tekelin 750 mil
yon itibari sermayesinin, bu İdarenin her gün bi
raz daha genişliyen iş hacmimi kifayet etmediği 
ve teklif edilip komisyonda görüşülmekte olan bir 
milyar ikiyüzelli milyon liranın yetişmiyeceği 
Bütçe Karma Komisyonunun raporundan anlaşıl
dığından, bir milyar sekiz yüz milyon liraya çı
karılmasını lüzumlu görmekte olduğumuzu da ifa
de etmek isteriz. 

Bütçenin aziz Milletimize ve Bakanlığa uğur
lu ve hayırlı olmasını diler, beni dinlemek lût-
l'ııııda bulunduğunuzdan dolayı şükranlarımı su
narım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi topluluğu 
adına Sayın Hasan Kangal. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ TOPLULUĞU 
ADİNA HASAN KANGAL (Cumlhuıibaişkanın-
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri, 

Siyasi hayatımızda tek parti durumu, çok par
tili devir diye isimlendirdiğimiz zaman içinde 
Gümriik ve Tekel Bakanlığının bütçesinin tenki
di sadedinide yapılan bütün tenikidleri şöylece bir 
gözden geçirecek olursak gerek muhalefette olsun 
gerek iktidarda olsun bütün siyasi parti sözcü
leri hemen hemen her yıl aynı şeyleri söylemiş
lerdir. Ne garip'tirki, bütün bu haklı talepler her 
yıl tekrarlanmasına rağmen, bu vekâletten mu-
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hik talilere uygun bir netice istihsaline imkân 
hâsıl olamamıştır. Mensubu bulunduğum siyasi 
partilerin hasbelkader sözcülüğü her nedense ba
na bu vekâlet üzerine verilmiştir. Ve her sene ye
ni bir mevzu getirmek gayreti içinde cırpmır ve 
fakat bir sene ve ondan daha evvelki sene gerek 
partinin görüşü ve gerekse bu mevzudaki parti
lerin görüşlerinden hangilerinin yapılmış ve han
gilerinin yapılmamış olduğunu araştırırını. Bu 
gayret içinde bir hüsran ile yine eski talepleri 
teikrar zorunda kalırım. Eğer bu sene Yeni Tür
kiye Partisi büyük bir talihsizlik eseri olarak 
adedinden çok büyük bir kayıp vermemiş ve kad
romuz içinde kalan arkadaşların omuzlarına bir
kaç vekâletin bütçesi tahmil edilmemiş olsaydı, 
bu yılgınlık ve usanç ile bu vekâletin tenkidin
den kaçınacaktım. Ve fakat bir vazife mesuliyeti, 
beni yine ümitsiz temennilerin tekrarına zorla
mış bulunmaktadır. 

Biran için düşünüyorum. Acaba parlâmento 
kürsülerinden bütçe tenindi yapan hatiplerin si
yasi hüviyetleri bakımından talepleri, ufak bir 
şüphe taşısa daıhi, bir iktidarı hırpalamak mak-
sadiyle yapılan tenkidlerdir, diyemi mütalâa 
edilerek rağbet bulmaktadır. Bu hissin altında 
kalarak da tetkikatımı derinleştirmeye gayret 
sarf ettim. (154 sayılı Kanunun 17 nei maddesi 
gereğince İktisadi Devlet Teşekkülleri ile benzeri 
müesseselerin bünyelerinde yapılması gereken 
ıslahat hakkındaki) raporları okudum. 

Türkiye ticaret odaları, sanayi odaları ve ti
caret borsaları birliğinin 1963 yılı eserinde Güm
rük ve Tekel Bakanlığına temas eden kısımları 
tetkik ettim. Ve yine Türkiye ticaret Odaları, sa
nayi odaları ticaret borsalarının 1962 tarihli 
(Avrupa Müşterek Pazarının Türk ekonomisi 
üzerinde muhtemel tepkileri) hakkındaki tütün 
ve sigara sanayiimiz hakkındaki mütalâalarını iz
ledim. 
* Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1961 yılı 
programı ile Devlet Plânlama Teşkilâtının Plân
lama Dergisinde vekâleti mezlkûreye ait kısımla
rı gözden geçirdim. Aynı zamanda yine Türkiye 
ticaret odaları, sanayi odaları ve borsalarının 
(Kalkınma Plânı hakkında özel sektörün görüş 
ve dileklerini ihtiva eden 1962 tarihli) mukabil 
tezini tetkik ettim. Ve bu arada 9 . 10 . 1963 
•günlü Türkiye Şarapçılık Kongresinin zabıtlariy-
le, gerek Maliye Vekâletine ve gerek Ziraat Ve
kâletine ve gerekse Tekel Bakanlığına muhtelif 
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tarihlerde Türkiye Tütüncüler Federasyonunun 
cidden vukuf ile hazırlayıp verdikleri mütaaddit 
raporlar üzerinde incelemeler yaptım bu arada 
Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin raporunda da 
zikrolunan hususları dikkati nazarda tutarak bir 
neticeye varmak istediğimde gördüğüm şudur ki: 
Tekel Bakanlığının muvaffak olabilmesi için ya
pılan bütün tavsiyelerde, Plânlama Dairesiyle 
mütehassıs raporları, mütehassıs raporlariyle hu
susi sektörün temsilcisi olanlarla politikacılar 
hemfikirdirler. Aynı nokta! nazarda birleşmekte
dirler. Bütün bu geniş kadro karşısında, donmuş 
kalıplaşmış ve günün ihtiyaçlarına karşı hareket
siz kalan yegâne müessese Gümrük ve Tekel Ba
kanlığıdır. 

Şüphesiz ki, bu bakanlık erkânında yegân 
yagRiı yukarda mütalâalarını bildiren müessese
lerle ve hattâ politikacılarla birçok noktalarda 
hemfikirdirler. Benden evvel konuşan Sayın eski 
Gümrük ve Tekel Bakanı Şevket Buladoğlu az 
evvelki konuşmasiyle misalimize kuvvet verdi. 
İleride Mehmet Yüceleri merak ediyoruz. Meclis
te o da sabık Bakan Şevket Buladoğlu gibi konu
şacaktır. Ve fakat bir hareketsizlik içinde kal
maktadırlar. Bu müesseseye yeni fikirlerle bir ku
ruluş ve görüşle dinamizm verilmesi Hükümete 
ve Hükümete bu ruhu aksettirecek başındaki ve
kile düşen bir vazifedir. Bu vazifenin ifasında 
çok geç kalındığına kaani bulunmaktayız. Güm
rük Tekel Bakanlığının bütçesinin tetkikinde bu 
vekâleti iki umum müdürlük olarak mütalâa eder 
ve en mühim ve hayati ehemmiyeti taşıyan Te
kel Umum Müdürlüğünden başlıyacağım. Bu baş
langıç değil, aynen bir tekrardır. 

Tekelden niçin başlıyoruz, çünkü tekel sana
yii, ticari faaliyetleriyle vergi tahsil eyliyen hük
mi şahisyeti haiz, mülhak bütçeli bir müessese
dir. Bu müessese gelirini tütün, tuz, çay, ispirto 
ve ispirtolu içkilerle kibrit ve kahve gibi metalar-
dan temin eder. Yukarda isimlerini saydığımız 
ıbu mallar ve imalât arasında Tekel Umum Mü
dürlüğüne ve dolayısiyle Hazineye en büyük ka
zancı (tütün) sağlamaktadır. Bu itibarla, bu 
Umum Müdürlüğü tetkik ederken, elbette ki, bi
rinci plânda tütünü ele alacağız. Aynı zamanda 
'tütün Türkiye'nin sosyal ve ekonomik hayatında 
çok büyük ,bir rol de oynamaktadır. Amerika'nın 
keşfiyle beraber, beşeriyete musallat olan bu bit
kiden insanoğlu kendini bir türlü kurtaramamış-
tır. Tütün Türkiye'de, 18 nci asrın ortalarında 
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gelmiş ve ziraate de o zamandan beri başlanmış 
(bulunmaktadır. Menşei Amerika olan tütün Tür
kiye'yi ve Türk topraklarını beğenmiş bugün dün
yanın en iyi tütünleri Türkiye'de yetişmeiktedir. 
Tütünün Türk ekonomisinde yeri çok büyük ol
makla beraber, ziraatte tütün, pamuk, pancar. 
patatesten sonra üçüncü sırayı işgal .etmiş ve bu
gün Türkiye'de ortalama olarak 180 bin hektar 
civarında tütün ekilmektedir. Bu ekiliş her sene 
artmaktadır. 1925 senesinden 1956 senesi arasın
da tütün ekimi % 7,5 nisıbetinde bir artış gös
termektedir. Memlekete yayılış bakımından tütün 
Ege'de % 59, Karadeniz'de % 23, Marmara 
havzasında % 15, Güney - Doğu - Anadolu ise 
% 3 tür. Türkiye'de 40 bin köyün 6 bini tütün 
yetiştirmektedir. Tütün ekimi ile Türkij^e'de 1,5 
milyon vatandaş meşgul olmaktadır. Bu aded 
Türkiye'de faal nüfusunun % 77 sini teşkil eden 
çiftçinin % 17 sine tekaıbül etmektedir. Buna 
Tekel İdaresinin kadrosunda bulunan 32 bin me
mur müstahdem ile, tüccar nezdinde tütün işçi ve 
komüsyoncusunun asgari 100 binin üstündeki bir 
kütleyi de ilâve edecek olursak, tütünden fayda
lananların adedinin ehemmiyeti pek aşikâr ola
rak göze çarpar. Bu arada Hazineye sağladığı ge
lir ise tekel voliyle tütün istihsalinden Devletin 
(1958 - 1962) beş yılda ortalama sağladığı gelir 
(Vergi ve kâr olarak) 624 506 477 liradır. Bu 
yeldin, umumi bütçe gelirinin % 9 una yakındır. 

Tütün aynı zamanda en önemli ihraç malı
mızdır. Türkiye'de yetişen tütünün % 30 u iç 
istihlâkde, % 70 i ise dış piyasaya ihracolunur. 

Türkiye'nin tütünleri, milletlerarası piyasada 
(Şark tipi tütün) diye adlandırılmakta nikotini 
az, içimi tatlı ve hafif ve hususi bir rayiha taşı
yan sigaralık tütündür. Şark tipi tütün dünya 
üzerinde Türkiye'de ve Balkanlarda yetişmekte
dir. Bu itibarla başlıca rakibimiz Yunanistan, 
Bulgaristan, Yoguslavya'dır. 

Senelere göre : 
1960 senesinde Türkiye 139 343 tön, 
1961 senesinde Türkiye 101 407 ton, 
1962 senesinde Türkiye 89 793 ton, 
1963 senesinde Türkiye 136 793 ton Şark ti

pi tütün 1964 senesinde 173 000 ton istihsal eder
ken, Yunanistan; 

1960 senesinde 64 000 ton, 
1961 senesinde 72 700 ton, 
1962 senesinde 91 200 ton, 
1903 senesinde 125 000 ton, 

•— 770 

31.1.1965 0 : 1 
Bulgaristan: 
1960 senesinde 61 893 ton, 
1961 senesinde 67 439 ton, 
1962 senesinde 104 000 ton, 
1963 senesinde 105 000 ton, 

Yugoslavya: 
1960 senesinde 30 900 ton, 
1961 senesinde 14 318 ton, 
1962 senesinde 34 000 ton, 
1963 senesinde 50 000 ton istihsal etmiştir. 

Yukardaki tablodan görülmektedir ki, rakibi
miz bulunan devletler her sene Şark tipi tütün 
yetiştirmekte büyük bir gayret göstermektedir. 
Şark tipi tütünlerin dünya piyasasında alıcısı 
Kuzey Amerika ve Avrupa devletleridir. Bu iti
barla 2 nci Dünya Harbinden evvel dış ticaret ge
lirimizin % 30 unu sağlıyan ve 2 nci Dünya Har
binden sonra bu nisbeti % 25 ile 33 arasında 
değişiklik gösteren bu mahsulümüz üzerinde has
sasiyetle durmamız icabederken Şark tipi tütün 
yetiştiren memleketlerin rekabetleri karşısında 
çok dikkatli olmamız icabeder. Senelere göre tü
tün mahsulümüzden elde ettiğimiz dövizi bilmek
te fayda vardır. 

1959 . 1960 yıllarımda 66 070 000 dolar, 
1960 - 1961 yıllarında 66 482 000 dolar, 
1962 - 1963 yıllarında 180 000 000 dolar, 
1962 - 1963 yıllarında ise maalesef 81 800 000 

dolardır. 

1962 yılı mahsulümüz 89 793 ton iken sağ
lanan döviz 108 milyon dolardır. 1963 yılı mah
sulünün mühim bir kısmı satılmamış 1964 yılı 
piyasası daha henüz açılmamıştır. Halen elimiz
de ihracolunacak 185 bin ton tütün vardır. 

Muhterem (arkadaşlar; 
Her sene bütçe tenkidlerimizde ısrar ile tav

siyelerimize rağmen, Tekel İdaresi destekleme 
mubayaalarına giderken fiyat tesbitinde maale
sef basiretli bir tüccar gibi hareket etmediğinden 
şikâyet etmiş, fiyat takdirinde Maliye Vekâleti, 
Ticaret Vekâleti ve hattâ Türkiye'de tütün ihra
catını yapan tüccarın mütalâasını alarak, dış pi
yasayı rakiplerimizin durumunu dünya piyasa
sındaki tütün istihsalini hesaplıyarak bir fiyat 
takdiri yoluna gitmesini şiddetle tavsiye etmiş
tik. 1963 yılı bütçe tenkitimizde aynen (Destek
leme mubayaalarında bu sene zürraa verilen 
fiyatlar zürrai memnun etmiş ise de, tütünün mü-
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lıim bir ihraç malı olması ve dış piyasa fiyatla-
riyle ihraç imkânı mevcut olup olmadığı hususu 
nazara alınmalıdır, zürram memnuniyetini 
mueibolacak bir fiyat, ihraç imkânını güçleşti-
rirse netica vahîm olabilir.) demiştik. Üzülerek 
şunu ifade edeyim ki, bu mütalâamızda maalesef 
haklı çıkmış bulunmaktayız. Bugün Türkiye 
tütün mevzuunda, bir çıkmazın içinde bulunmak
tadır. 

Muh terem arkadaşları m, 
Şark tipi tütünlerde bizim için en 'büyük 

rakip Yunanistan'dır. Yogoslavya ve Bulgaris
tan onu takiben gelirler. Bu iki Devletin piya-
sasiyle pek tedahül etmiyoruz. Ve fakat Yunanis
tan ile aynı müşterilerle hali rekabetteyiz. Ve 
mutlak ve muhakkak müşterek müşterilerimizi 
tutmakta hayati bir ehemmiyet vardır. Ancak 
Yunanistan'ın takibettiği ticari yol ile, bizim 
aramızdaki mesafe çok açıktır. Yunan Kiralı biz
zat Yunanistan tütünlerinin satışı ile alâkadar 
olmakla, Amerikalı alıcılarının hususi davetler
le Yunanistan celp emirlerine yatlar tahsis ile 
onları ağırlamakta ve mallarını satabilmek için 
her yolu bir tüccar gibi tecrübe etmektedir ya 
bizde, çok acı bir misal verirken aaap duymak
tayım. (1984 senesi tütün mahsûlümüzden bin 
ton tütün Doğu Almanya Hükümetine Hükü
metimiz tarafından teklif olundu. Doğu Alman
ya Hükümeti, bin ton tütünü almak için ekspe
rini Türkiye'ye yolladı, eksper Türkiye'ye ge
lerek tütünleri tetkik etmeye başladı. Ve 100 
ton tütün de mubayaa etti. Ve mubayaasına de
vam .ederken Türkiye'deki ikamet müddeti so
na erdi, mevzuat dediler eksperi hudut dışı 
yaptılar, mubayaasını tamamlıyamadı hâdiseyi 
takibeden Yunanistan eksperi misafir ederek 
Türkiye'den alacağı bin ton tütünü Yunanis
tan'dan aldı. Formaliteler tamamlandı. Doğu 
Almnaya'dan ekisper tekrar davet olundu aldı
ğımız cevap, biz ihtiyacımız olan tütünü Yu
nanistan'dan aldık ve harmanlarımızı ona göre 
ayarladık, cevabiyle karşılaştık. 

Bugün Türkiye piyasasında bol miktarda 
bulunan porselen tabak çanak ve emsali eşya
lar, maalesef basiretsiz hareketimiz neticesin
de satamadığımız tütünlerimize zorla müşteri 
arama neticesinde Çekoslovakya'dan tütün 
karşılığı aldığımız mallardır. Tütün gibi kıy
metli malımız karşısında piyasayı 3 - 5 sene 
idare edecek porselen eşya aynı zamanda Tür-
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kiyo'de yeni filizlenmekte olan İstanbul'da ve 
Çanakkalo'deki porselen sanayiimizi darbeler-
miş bulunmaktadır. Türkiye'nin hayati mahsu
lü tütün maalesef sahipsizdir. Ziraat Vekâleti
nin bünyesinde, bu işle uğraşan bir tek ıımsa 
vardır. Ziraat Vekâletinin bütçesinin bu yıl, 
zaibıtlarmı merak saikasiyle tetkik ettim. Jokey 
kulübünden hahsolunmuş, şeker parcarmdan 
bahis vardır. Tütün gibi gerek iç ve gerek dış 
piyasayı ve gerekse Devlet Hazinesini ehemmi
yetle alâkalandıran bu mevzu hakkında bir tek 
cümleye tesadüf etmemenin hüsraniyle karşı
lattım ve kendi kendime Türk Milletinin vefa
kâr mahsulü tütün diye üzüldüm. Tütün bir 
kanadiylo Ziraat Vekâletinin vazifesi cümlesin-
dendir ama, meyvalarını toplıyan Tekel İdaresi 
bunu korumak zorundadır. 

Sonelerdir, söylüyoruz. Türkiye'nin tütün po
litikası ne olmalıdır. Şark tütünü mü yoksa Vir-
jinya tipi tütün mü bu hususta mutlak bir ka
rara varmak lâzımdır. Tütün mevzuunda Te
kel İdaresi hem işletmeci ve hem ihracatçı ola
rak bu hususu çok sıkı takip ve dış piyasa alı
cılarını nazara alarak tütün yetiştirme politika
sında geniş bir netice ile, zürraa istikamet ver
melidir. Maliyeti ucuzlatarak dış piyasada da
ha rahat müşteri bulmak yolunu da aramamız 
lâzımdır. Daha açıkçası Tekel İdaresi tütünün 
istismarcısı değil hâmisi olmak yollarını bul
malıdır. Büyük bir vukuf ve titizlikle hazırla
nan (Türk tütüncülüğü ve kurulması muta
savver «tütün satış kooperatifleri» teşkilâtı 
hakkında izahlar ve mütalâalar) namı altında 
Türkiye Tütüncüler Federasyonunun broşürü
nü dikkatle okuyup, bu faydalı eserden istifade 
etmesini tavsiyeden zevk duymaktayız. ' 

Çay bir mükeyyifat olmaktan zijrade bir 
gıda maddesi olan çaylarımız hakkında yabancı 
mütabassıslarm verdikleri, nefasetine dair ra
porları Tekel İdaresi gayet mahirane üstün bir 
kabiliyet ile tekzibetmekte şayanı takdir dene
cek bir gayret içindedir. Bu hususta geçen yıl 
bütçelerindeki, sözlerimi aynen tekrarlarım. Bil
hassa 1964 yılı Tekel bütçesinin 24 ncü sahifo, 
10 ııcu bölümündeki (23 000 000) lira zararı gör
dükte;--. sonra, gerek bakanın ve gerekse bu iş
letme baımda bulunan mesullerin Senato hu-
zıumnda verecekleri cevabı cidden merak ediyo
rum. Şurada bir pasajım vardı. Grup arka-
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(laslarını bunlar ı ç ıkardı lar . Söyleme Kanga l 
dediler, bilâhara o kısmı şahsını namına söyliye-
ceğim. Vahut şunu da söyliyeeeğim, grupla alâ
kalı değil, şahsımla alâkalıdır . Şahsan söylü
yorum. Türkiye 'de muvaffak olamamış bir Ba
kanın istifa ett iğine siyasi tarihimizde pek ras-
lanmadığma göre, kendilerini bu teamüle uya
rak, hoş karşıhyabileceğimi de ifade etmek' is
terim. 

Ticaret te iflâs müessesesi vardır . Polit ika
da da bu müessese cari olsaydı, birçok politika
cılarımı/ hakkında, bol bol aciz vesikası almak 
mümkün olurdu. Bu kısım şahsıma ta l lûk eder. 
Urupla alâkalı değildir. 

Tekel Umum Müdürlüğü bir tür lü merkez1' 
Hükümete gelemez. 1963 yılı bütçesinde bunun 
lüzumu hakkında, delilleriyle mütalâamızı söyle
miş vaktin vekili bu kürsüden, muvafakat cevabı 
vermiş, geçen sen eki müzakerelerde tekrarlanmış, 
biı. teyidolunmuştur . Bütçe müzakerelerinden 
öğreniyoruz ki bu hususta (Orta - Doğu âmme 
idaresi enst i tüsü) du rumu te tk ik edip bir mü
ta lâa verecek, bit mütalâa üzerine bir ka ra ra 
varı lacakmış. Belki doğru yol budur . Ve fa
kat t aahhüt le rden evvel bu mütalâa söylenmiş 
olsaydı, cihetteki daha ciddî ve isabetli bir Hü
kümet beyanı ile karşı karsıya kalmış olurduk. 

Şarapç ı l ık ; 1963 yılı bütçesinde, şa rap sana
yiimiz hakkında etrafl ı izahat vererek, İni sa
nayii hem hususi sektör ile imtiyazlı bir rekabet 
halinde ve hem de yat ı r ımlar ı faizi karşıl ıyamı-
yacak k a d a r gayr i ikt isadi bir işletmedir. Bu
nu hususi sektöre devir için ne düşündüğünü 
sormuştuk ve faydalarını da saymış t ık ; elimize 
geçen İsrail Devletinin broşürlerinden şunu öğ
renmiş oluyoruz ki, 1.960 - 1962 yılları arasında, 
İsrail 'de, bu sanayi ya l ın ın ın % 14 nisbetinde 
kâr sağlamıştır . 

K a h v e ; Bakanın ifadesine göre Türkiye 'de 
5 ton kahve ist ihlâk o lunmaktadı r . Tekelin it
hal ett iği hahve bir tondur , ("feri kalan kısım 
kaçak olacak gelmektedir . Bu acı i t iraf karşısın
da ve a lman tedbir lere karşı Sayın Bakan ve 
Bakanl ık hakkında hükmü YTıcc Senatonun tak
dirlerine terkten gayrı yapacak bir şey olma
dığına inanıyorum. 

İspirtolu işçiler : 
Bira - rakı - l ikör sanayiimiz hakkında, 

1!)(İ1 - 1962 - 1963 yılı bütçe tenkidler imizdcki 
temenni ve lenkidlerimizi aynen t ek ra r l amak ta -
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yız. Yozgat ' ta inşası devanı eden Bira fabrika
sının biran evvel ikmali ile işletmeye acı iması
nı büyük bir arzu ile beklemekteyiz. 

Balcılarımız, dış piyasada müşteri bulma yo
luna gayre t sarf edilmesindeki mütalâalarımız
da ı s rar ediyoruz. Likör sanayiimizdeki gyret-
lerin art ır ı lmasını temenni ederken, likörleri
mizin müşteri bularak dış piyasaya satılmasın-
daki muvafık olan harekel i takdir le karşılıyo
ruz. Ancak, basiretli bir tüccar gibi müşterinin 
psikolojisine ve istihlâk olunacağı memleketle
rin hassas bulunduğu mevzularda da gereken 
dikkat in sarf ında ihtimam beklemekteyiz. 

1962 yılı is tat is t iklerine göre İspanya alkol
lü. içkilerden 34 171 000 dolar döviz sağlarken, 
Yunanis tan 3 530 000 dolar döviz temin eder
ken, dünyada bağcıl ıkta 4 ncü olarak Türkiye 
190 000 dolarlık döviz sağlıya bilmiştir. 

Bu rakamlar Tekel İdaresi için iyi şehadette 
bulunmıyan rakamlardır.. . . 

Tü tün Ekiciler Bankası hakkındaki 1962 -
1963, 1964 yılları bütçesindeki mütalâalarımızı 
üzülerek tekrarlamaktayız. Ve Sayın Bakandan 
kesin olarak bir cevabın verilmesinde isabet gör
mekteyiz. : 

Gümrükler Umum Müdürlüğü : 
Gerek Kalkınma Plânımızda ve gerekse, dün

ya. çapında, büyük bir sanayi haline gelen turizm 
sanayiinde Gümrük Umum Müdür lüğüne çok bü
yük vazifeler düşmektedir. Türkiye'ye; gelen tu
risti ilk karşılıyaıı ve ona Türk misafirperverli
ğini gösterecek olan gümrük memurlarımızdır. 
Bu itibarla, gümrük memurlarımızın yetiştirilme
sinde1 büyük ihtimam sarf etmelidir. Bunların 
lisan bilmeleri şart konulmalıdır. Turist keyfi 
için yaptığı bir seyahatte güleryüz bekler. Bir 
yolculuğun nıüntehasmda, karşısına çıkalı güm
rük binalarında, formalitelerin yorgunluğu için
de bulunmak istemez. Gümrük mevzuatını sa
deleştirmek, bunu tatbik' edenlere mevzuatın da
ima turis t lehine hallinde gayret göstermeleri 
tavsiye olunmalıdır. Komşumuz İsrail bu hu
susta son aldığı bir karar ile gümrük kapılarında 
i t ina ile yetiştiri lmiş birkaç lisan bilen hostesler 
vasıtasiyle, turisti karşılama programı içindedir. 
Bu hostesler gümrük binalarında turistin gümrük 
işleriyle meşgul olacaklar turiste bir ev sahibesi 
sıfatiyle alâka göstereceklerdir . Ve turist ler ta
rafından kolayca tefrik olnna.biline.leri için hu-
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susi birer forma ca giydirilecektir. Bu itibarla 
Turizm Bakanlığı ile müşterek bir anlaşmaya va
rılarak turistlere her türlü kolaylığı sağlıyacak 
tedbirlerin alınmasını temenni ederiz. 

Muhterem senatörler, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının bütçesini vak

tin darlığı içinde tenkidetmis bulunurken, serd 
ettiğimiz mütalâalar içinde, hatalı görüşlerimiz 
ve haksız endişelerimiz olduğuna kaani değiliz, 
Sayın Bakanın bizi tenvir ve ikna etmesinden bü
yük bir inşirah duyacağız. 

Bu temennimiz halisane bir ruhi ihtiyacın ifa
desidir. Yeni Türkiye Partisi namına hepinizi 
selâmlarken yeni bütçenin Türk Milletine hayırlı 
olmasını temenni ederim. Saygılarımla.. Efen
dim (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Nuri Ademoğlu. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sayın 

Başkan; Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Tekel Bakanlığının 1965 senesi bütçesinin 

tetkiki yapılırken, ben de tütün ekicilerinin sı
kıntı ve ıstıraplarından bahsetmek için Yüksek 
Huzurlarınızı işga etmiş bulunuyorum. 

.Muhterem senatörler; 
Türkiye'de1 toprakla uğraşanlara tahsis edi

len kredinin diğer sahalardaki plasmanlara na
zaran çok düşük seviyede olduğu hemen hepimi
zin pek yakînen bildiği bir gerçektir. 

İşte, bu kategoriye dâhil olan tütün ekicileri 
de Nisan'da baslıyan çalışma ile, toprağa tütün 
fidcleriylc beraber banka, ev ve keselerindeki 
paranın son meteliğine kadar gömerler. Kendi \ 
mevcudunu sarf etmekle iş bitmez. Faizle de pa
ra alarak, onu.da toprağa sokarlar. Aylar geç
tikçe bu ekici aileler gıdalarında bile kısıntı 
yapmak mecburiyetinde kalırlar. Aradan geçen 
5 - fi ay sonunda tütün kemale gelmiştir. 

Kırılıp kurutulmaya başlar. Tütünün ku
rutulup balyalanması da ekicinin para sarf et
mesine sebebolmaktadır. 

Böylece, Ekim'den itibaren geçen yedi ay 
zarfında ekici meteliksiz kalmakta malını bağ
ladığı ve onu satışa hazır vaziyete getirdiği hal
de satamaması dünyanın hiçbir yerinde hiçbir 
lanın, .ürününe nasibolmıyan bir haksızlıktan 
başka kelime ile tavsif edilemez kanaatindeyiz. 

Bir ziraatçı olan ve toprakla uğraşanların 
malî dunrumlannı yakînen tanıyan Sayın Te
kel Bakanının, bu fakir ve fakirlikten dolayı da 
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perişan olan tütün ekicilerinin, senelerden beri 
dcvamedegelen dertlerine bir çare bulacağına 
inanıyorduk ve. geçen sene Vekâletinde ilk hiz
met senesi olduğunu düşünerek mazur görmüş
tük. Fakat bu sene de tütün mahsûlünün idraki 
üzerinden üç aydan fazla, bir zaman geçtiği hal
de hâlâ tütün piyasasının açılmamış olması, 
bizi üzmektedir. 

Halbuki, Sayın Bakan geçen sene, Ege tütün 
piyasasının açarken. .1.9(55 tütün piyasasını daha 
erken açacaklarını ve hiçbir ekicinin elinde tü
tün kalmıyacağını ifade buyurmuşlardı. Gerçi 
kendileri gibi selefleri de aynı vaitleri ilân etmiş
lerdi. Fakat Sayın Tekel Bakanının meslekten 
olması, çiftçinin derdini yakînen takibeden ve 
imkânsızlığın ne olduğunu iyi bilen muhterem 
bir arkadaşımız olması dolayısiylc, tütün ekici
lerinin, İm müşkül ve ıstırap verici durumları
nı bertaraf edecek olan, bu va'dini yerine ge
tireceğini zan ve tahmin etmiştik. Fakat Ocak 
ayının bitmek üzere bulunduğu şu günlere gel
diğimiz halde, halen piyasanın açılma gününün 
tesbit ve ilân edilmemiş olduğunu görüyor ve 
üzülüyoruz. 

Bugün artık, Sayın Bakanın bir sene evvel 
elîm şekil ve metedıınu değiştireceğini ve Ame-
ka'daki gibi. açık artırma ile, mubayaa yap
tıracağı, eksper kadrosunu takviye edeceği ve 
ekicinin perişanlığına, malını satan ekicinin pa
rasını almak için. Tekele günler, hattâ aylarca 
gelip gelme avareliğine son vereceği hususun
daki vaitlerini yerine getireceği hakkındaki ka
naatimiz sarsılmış bulunmaktadır. 

Sayın Vekilden kırılan ümitlerimizi tekrar 
canlandırmasını beklemekteyiz. Sayın Tekel 
Bakanının erken mubayaa ve köylünün elinde 
mal. kalmayıncaya kadar mubayaanın malî güç
lüğünden bahsetmesinin mevzuubahsolamıyaca-
ğına da kaani bulunuyorum. 

Zira 19(55 senesi bütçesinin görüşülmesine 
başlandığı günde, Sayın Maliye Bakanının piya
sadaki paranın artışını müstahsilin elindeki is
tihsal. metağiarımn satmalmması için resmî ve 
hususi şekillerle verilen kredi olarak vasıflan-
dırılması bu vatandaşlar namına bizleri son de
rece memnun etmiştir. Biz tütün mahsulünün 
•Şubat ayında mubayaa edileceğine dair bir mec
buriyetin ıııeveudolduğuım hatırlamıyoruz. Böy
le bir mecburiyet olmadığına göre Sayın Maliye 
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Vekili de bu mahsulün çiftçiden alınması için, 
isteni hm parayı verdiklerini ve bundan sonra da 
vereceklerini bu kürsüde ifade buyurduklarına 
göre piyasanın neden Kasım - Aralık ayı içinde 
değil de Şubat't a açılacağını anlamak mümkün 
(Yamamaktadır. 

Mubayaadaki hata ve haksız muameleden 
bahsetmek yerinde olur. Pazarlamada Eksper
lerin saltanatına artık bir son vermek, pazara 
arz edilecek tütünün p-ünü gününe alınmasını te
min etmek hepimizden evvel Sayın Tekel Baka
nının murakabe ve meseleye önem vermesine 
bağb olduğu kanaatini taşıyoruz. 

Geçen sene, piyasayı açışlarında boyan ettik
leri Eksper kadrosunu artırma ve mubayaada 
köylüye kolaylık sağlama hususundaki vaidle-
rini buradan bir daha ifade etmeleri, Türk tü
tün ekicileri için maddi yönden bir hayatın eks
peri olacak ve onları sonsuz sevince gark ede-
eektie. Diğer taraftan, Sayın Vekilin maliyeti 
düşürecekleri hususundaki vaatlerini de yerine 
getirmeleri. ve ekiciye yardımda bulunmalarım 
istirham edeceğiz. Ortak Pazara üye olacağı
mıza göre verimin artırılması ve maliyetin dü
şürülmesinin önemine işaret etmek isteriz. 

Diğer taraftan bu Bakanlığın artık tütünü 
ham tütün olarak değil, işlenmiş sigara olarak 
ihraema Imom vermeleri ve bunda geniş bir ça
lışma çabasına girmelerini tavsiye ederi;;. 

Son olarak, Türk tütünü hakkında gayet 
•mnsbet bir misalden de bahsetmcık isterim : 

Mitli t er eni arkadaşlar, bir müddet evvel, 
Amerika'da tütünler üzerinde tetkik yapan bir 
bilginin Tüuk tütünlerinin kanser yapmadığı hu
susundaki basma -akseden ifadeleri tütünümüz 
namına fevkalâde memnuniyetbahş bîr mesele 
idi. Bu hususu Tekel Bakanlığının büyük bîr 
propaganda kampanyası İmlinde, bütün Dünya
ya aki.se tın esi tütünümüzün son kilosuna Ikadar 
ve Rcrbcist dövizle satılmasını ve hattâ kapış ıl-
masmı temin edecekti. insanlar hayatlarına çok 
düşkündürler. Kanser gibi hajbis, insanları kısa za
man içinde yok eden bir hastalığa sebebolan tü
tünleri insanlar bilerek kullanmaları imkânsız-
dır. İşte böyle büyük bir avantaja sa'hibolan, 
kanser yapmaktan uzak bulunan Türfk tütünle
rinin bir Amerikan bilgini tarafından ifade edil
mesi, bizim için büyük bir kıymet taşıyan bir 
ifade KP. Jşte Sayın Tekel Bakanının ve Tekel 
pıensuplarının bu hususu nazarı itibara alarak, 

Dünya çapında propaganda 'kampanyasına, gir
mesi. tütünlerimizin bugünü ve hattâ yarını için 
'büyük bîr istikbal kaynağı olacaktır. Maalesef 
bunu da tahakkuk ettirememiş durumdayız J9G5 
senesi Bütçesinin Tekel Bakanlığına, ve fakat 
şimdiye kadar söylenen sözlerin söz olarak kal
maması, fiiliyata intikal etmesi temennisiyle, 
hayırlı olmasını diler, sizleri hürmetle selâmla
rım. (Akışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım ve muhterem 
Bakanlık erkânı, Maliye Bakanhğnm müsaadesi 
ile ve bedelsiz ithal yolu ile bincik otomobili 
getiriliyor ve getirdiği bu binek otomobillerine 
prim tahakkuk ettiriliyordu. Binek otomobili 
için prim tahakkuk ettirilmesinin 334 sayılı 
Anayasanın 61 nci maddesine aykırı olduğu ge
rekçesi ile, 

1. Maliye Bakanlığı aleyhine, 
2. Gümrük ve Tekel Bakanlığı aleyhine, 
3. Ucun Maliye Balkanlığı ve horu de Güm

rük ve Tekel Bakanlığı aleyhine olmak üzere, 
bâzı vatandaşlar tarafından, dâva ikame edil
miştir. Anayasanın 61 nci maddesinin ikinci ben
dine göre, yani vergi, resim ve harçlar ve ben
zeri malî hükümler ancak kanunla kouu'nr ge
rekçesine dayanılarak acaba, Hükümete mensup 
Bakanlardan bir tanesi de bu mevzuda bir dâva 
ikame etmiş midir, etmemiş midir? Vatandaşla
ra diyeceğimiz ydk. Vatandaş kanuni mevzu
atı bilir veya bilmez. Dâva ikame edebilir. Ama, 
bir Hükümet mensuibu üye bu mevzuda dâva 
açmış midir? Ve bu vekil primi ödemiş midir? 
Yani dâva ikame etmeden evvel primi ödemiş
tir de ondan sonra mı dâva ikame etmiştir? 
Yoksa, primi ödemeden mi dâva iikame etmiştir? 
Bunu merak etmekteyiz. 

Hükümet 27 Mayısı, daima fırsat bunlukça 
ve özür dilerim, sıkıştıkça 27 Mayısın gölgesine 
sığman Hükümetin bir üyesinin bu tutumu 
27 Mayısın ilkelerine uygun mudur? Ve tek
rar etmek istiyorum ki, Anayasamızın geçici. 
4 ncü maddesinde Kurucu Meclis, Millî Birlik 
Komitesi ve Temsilciler Meclisinin hukukî var
lığının sona ermesi, devrim tasarruflarına ait, 
3 ncü fıkranın sonunda, Anayasaya aykırılık 
iddiasiyle Anayasa Mahkemesine iptal dâvası 
açılamıyacağı gibi, itiraz yoliyle dahi, mahke-
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melerde Anayasaya aykırılık iddiası ileri sürüle- ( 
m e;:. i 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu başlıktan 
sonra esasa geçelim. 1567 sayılı Kanunun 6258 
sayılı Kanun ile muaddel birinci maddesi ve . 
Millî B'rlik Komitesi zaananmda çıkartılmış olan 
79 sayılı Kanunun 9 ncıı maddesi geı eğince 
ıstar edilen 5/1280 sayılı Karara müsteniden 
prim alınmakta olduğu cihetle, kanunun vermiş 
olduğu selâhiyet sebebiyle prim alınması da 
Anayasaya aykırı olmıyacağı tabiîdir. 79 sayılı 
Kanım nitekim Millî Birlik Komitesi zama
nındı çıkarılmıştır. Bu hususu da merak ediyo
ruz. Acaba Danıştaya kaç, dâva ikame edilmiş
tir. Danıştaya ikame edilen dâvalarda silsileye 
uymadan elden taıkib edilmiş evraklar mevcut 
mudur?. 

îkinci mevzulunuz, bir vatandaş bir araba sa-
tmalıyor. Plâkası mevcut. Bu araba farzedelim 
ki, 4 tane şair s değiştirmiştir. Beşinci şalnsda 
siz Gümrük Vergisini ödemediniz diyerekten, 
5 nci şalısın elinden araba istirdadedilm ektedir. 
Bir vatandaş Devlet namına vazife gören me
murun doğruluğuna güvenerek, muameleye gi
rişiyor. Mevcut plâkalı arabayı sahnalıyor. 
Burada hatâ Devletin olması gerektir. Çünkü 
Devlet kendisinin tâyin etmiş olduğu memurları 
gereken vazifeyi vermemektedir. Muhterem 
arkadaşlarım, burada ne birinci, ne ikinci, ne 
üçüncü, ne dördüncü şahıs mesul oluyor, ne bu 
•muameleyi yapan memur mesul oluyor. Mesul 
olan şahıs, elinde arabası bulunan şahıstır. Bu 
hüsniniyet canibi olan vatandaşın suçu nedir? 
Suç. burada doğrudan doğruya Hükümetin, ka
nunlarının (kifayetsiz oluşudur. Bütün temen
nim, Sayın Bakanlık erkânının da bu gibi hu-
suskırı nazarı itibara almasını ve Devlet daire
lerinde görülen .muamelelerde vatandaşların 
ilâçla sarılmasının gerektiği kanaatindeyim. 

Hürmetle selâmlarım. (AMc.şlar.) 

BAŞKAN — »ayın Alâeddin Çetin? Yok. 
Sayın Refot Rendeci. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, tütün mevzuu üzeninde 
maruzatta bulunacağım. Tütün piyasasının geç 
.açdmış olmasının zararları, harhalde, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığınca, da bilinmektedir. Buna 
rağmen, piyasanın geç açılması tütün ekicile
rini müşkül duruma düşürür. Bu piyasanın 
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gecen sene ve daha evvelki seneler erken ne;İma
sı hususundaki esbabı mucibeierin bu sene no 
sebeple terk edilerek veyahneta no <rv>i bir r\e-
zeratten piyasanın geç açılmam .voir.na gidildi
ğini anlamak mümkün değildir. Her halde, Ege 
tütün piyasasının 15 Şubatta ve Karadeniz tü
tün piyasasıır.n da ondan bir, bir.brçuk ey s uı-
ra açılacağı tahmin ediliyor. Bu duruma gö'.'o, 
Mart ayı sonuna doğru piyasanın açılması ile, 
embarlama, yani köyden şekirc tütün indirmek 
için alınacak müddetler ve paraların ödenmesi 
Nisan, Mayıs ve hattâ Haziran ayma kadar sü
receği muhakkaktır. Halbuki, gelen senenin, 
mahsulün hazırlıkları Şubat ayı içerisinde baş
lamaktadır. Daha eski mahsulünü sat randan, 
kredisini tazelemeden, çiftçinin tekrar yeni mah
sul hazırlıklarına girmesindeki imkânsızlık ve 
müşkilâtı Bakanlığın takdir etmesi icabetlerdi. 
Piyasanın erken açılması yolunda, hiç. değike 
tâyin edilmiş müddetler içerisinde erken açda-
re.k.paralarının enken verilmesi yolunda temen
nilerimizi arz ederiz. 

Bir de, gazetelerden öğrendiğimiz bâr hava
disi Sayın Vekilden öğrenmek istiyorum. 'İzmir'
de Tabace.o Tütün Şirketi İzmir'deki tesislerini' 
Türlk tütünü karşılığında Tekel Bakanlığına 
devretmek kaydiyle, Türkiye'den alâkasını kes-
meik ve ayrılmak yoluna gittiğini öğrendim. Bir 
firmanın, Türk: tütünü alıcısı bir firmaırn, piya
sadan çekilmesinin sebepleri üzerinde, gerek 
peikolojik, gerek iktisadi ve gerekse tütünü alı
mı ve beğenip beğenmemek suretiyle yahut da, 
başka pazarlardan mal almak suretiyle, gidip 
gitmediği hususunda Vekâletin tetkikleri var 
mıdır? Bu hususu da rica edeceğim. 

Bu arada bütün arkadaşlarımızın temas et
tikleri 1962 senesi tütünlerinden satılmıyan tü
tünler mevzuuna da kısaca t om a s edeceğim 
Halen bunlardan 3 milyon kilo tütünün satılnva-
d:ğı ve tüccar elinde kaldığı bildirilmektedir. 
Tütün tüccarlarının da hergim Hükümetle te
mas temin etmek istemeleri de gözden kaçma
maktadır. Sayın Vekülin <bu tütünlerin alınması 
hususundaki iyi niyetlerini de yakinen bilmek
teyim. Fakat buna bir an önce bir çare bula
rak, bu senenin tütün piyasasına, elinde bu ecld 
tütünler bulunan tüccarların imkânlarının ge
nişletilerek, yeni piyasaya girmeleri hususunu 
temin etmenin faydalı olacağı kanaatindeyim. 
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yöyle ki; yalnız Sanısını'(hm bir kaç ımisai 

vereceğim. Samsun'da ihalen bu şekilde elinde 
tütün bul'iın<an, bütün ikredi imkânlan ve serma
yelerini bağlamış ve taikmış bulunan 50 ye ya
kın tüccar vardır. Bu tütünler ellerinden alın
madığı takdirde bu tüccarlardan piyasaya gire
ceklerin miktarı üç ile dürdü geçmez. Diğerle
ri ise tamamen piyasadan çekilmiş olacaklardır. 
Bu sene tütün rekoltesinin her senekinden yük
sek oluşu karşısında Tekelin yalnız başına alıcı 
olarak piyasada kalması gibi bir durum meyda
na gelecektir. Buna mani olmak ve ekici ma
lının değerlendirilımesi balonundan rekabet 
şartlarının teessüsü .bakımından bu tüccarların 
piyasaya sokul'inaısının teminimin faydalı olaca
ğı kanaatindeyim. Bu suretle 10(52 senesine ait 
tütünlerin, bir an evvel alınması hususundaki 
temennilerimi arz eder, gerek Başkanlık arkam
ın, gerekse muhterem senatöıleri hürmetle se
lamlarını. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Osman Vecdi Agun. 
OSMAN MEODÎ Afi UN (Rize) — Muhte

rem Başkan, muhterem senatörün' Adalet Par
tisi Sözcüsü, Sayın Buladoğln, gümrük ve tekel 
mevzuunda takilbedilceck politikayı, vuzuhla, 
ve tam liyakatle ortaya koymuştur. 

Ben sadece hususi bir meseleyi, Yüksek Se
natoya arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. Bu mesele bu sene Rize'de istihsal olunan 
çaydan iki bin tonunun ihracedileceğine dair 
kaarar vardır, bu kararı bu ihracı katiyen doğ
ru bulmam. Bu haliyle ça,y ihracının aleyhinde-
yiın. gerçekten, tabiatı itibariyle dünyanın en 
iyi çayları arasında bulunan ve bâzı vasıfları iti
bariyle de dünya birincisi olan çayımız, istih
sal vasıtaları ndakî noksanlar ve ihmaller yü
zünden vasfını kaybetmiş bir halde piyasaya 
sürülmektedir. Gerekli ıslâhat yapılmadıkça, 
bugünkü hali ile ihraç yapmak, büyük bir döviz 
kaynağı, hattâ bir numaralı döviz kaynağı ol
maya namzet çayın istikbaline zarar getireceği 
düşüncesindeyim. Bütün vasıflarını muhtevi ola
rak nasıl istihsal olunacağı, imalât kusurları
nın nasıl giderileceğini istihsalden sonra, va
sıflarını kaybetmemesi için nasıl muhafaza edi
leceğini nasıl ambalajlanacağını ve dış piyasa
larda sürümünün nasıl sağlanacağı ve dış piya
sanın ne istediğini, Sayın Bakanın bildiğini bil
mekteyim. Nazari bir imtihanda Sayın Bakanın 
on numara, alacağını umarım. Fakat icra sıfır-
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dır. Bildiklerini icra safhasına koymadan, ta
hakkuk ettirmeden çayı bu hali ile ihraeettiği 
takdirde, ziraatine, sanayiine ve ticaretine, muh
telif cephelerinden, telâfisi zor zararlar vere
cektir. Bu itibarla, ihraç kararının geri alınma
sını temenni ederim. Bu arada yapılmakta olan 
ve esasen kifayetsiz olan fabrikaların, bu sene 
mevsiminde işletmeye; açılmaması halinde, is
tihsal olunacak çayın, geçen sene istihsal olu
nandan. daha fena olacağına da işaret edeyim. 
Bütün bu şikâyet mevzuu teşkil eden misaller 
ciddî teşebbüslerle, kolayca halledilebilir ve 
halkımız iyi ve çok nefis çay içebilir. Bn ara
da kâfi olmamakla beraber, Sayın Bakanın bâzı 
gayretleri menuniyet vericidir. 

Bu gayretlerden bilhassa paketleme fabrika
sının kurulmasına teşebbüs edilmesi memnuni
yetimizi muciptir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - Buyurun Sayın Artukmaç. 
<\ II. 1\ (IRlfPU ADINA SADİK ARTFK-

MA(J (Yozgat) ----- Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar, Devlete (/c> 40 gelir sağlıyan Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının başlıca gelir kaynakların
dan birisi de tütündür. Fakat, şu bir gerçek
tir ki, tütün ihracatımız, Vircinya tütününün 
Avrupayı istilâsından sonra eski durumunu 
muhafaza, edememiş ve gerilemiştir. Bu sebep
le, memleketimizde de Virjinya tipi tütün zi-
raatini ikâme etmek mecburiyetinde olduğu
muz kanaatindeyim. Ancak, bu mümkün mü
dür değil midir? Elbette ki, bu, ihtisas erbabı
nın cevaplandıracağı bir sorudur. Ben, eski yıl
ların bütçelerinde de tekrarladığım bu cihe
ti, bir kere daha hatırlatmak istedim. 

Bu münasebetle, özel kanununa göre halen 
tesbit edilmiş olan tütün ekim sahalarının 
memleket gerçeklerine göre tesbit edilmemiş ol
duğu kanaatinde bulunduğumu arz etmek iste
rim. Bu memlekette, en iyi vasıfta tütün ye
tiştirecek iktisaden gelişmemiş veya daha az 
gelişmiş bölgelerimiz çoktur, kanısındayım. Tü
tünün bu sahalarda ekilmesine izin verildiği 
takdirde bn bölge sakinlerinin kalkınmasına 
yardım edilmiş olacaktır. Demek istiyorum ki, 
tütün ekim sahaları; ekonomik alanda, esasen 
inkişaf göstermiş yerlerin dışında kalan ve iyi 
vasıfta tütün yetiştirmeyi müsait olan yerler
de dahi gösterilmelidir. Bu suretle, geri kal
mış bölgelerimize imkân ibahşedilmİş olur. Bu
na çok müsaidolan Orta Anadolu'da yeniden 
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bir etüt yapılmalıdır. Bakanlığın bu husustaki 
görüşünü öğrenmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
İnşası 1959 yılında kararlaştırılan Yozgat 

bira fabrikası, çeşitli sebeplerle, bugüne kadar 
kurulamamıştır. Rantabl değildir, denilmiştir ve 
fakat, sonra rantabl olduğu kabul edilmiştir. 
İstihsal kapasitesi yılda 10 milyon litre bira 
ve 2 bin ton malt olarak tesbit ve ilân edilmiş
tir. Ve fakat, Devlet Plânlama Dairesi bu ka
pasiteyi yarıya düşürmek gibi bir hata işlemiş
tir. Bu durumu Hükümet gözden geçirmiş ve 
Bakanlar Kurulu, önce tesbit edilen kapasite
nin daha uygun olduğuna kesin karar vermiş 
ve fabrikanın inşası için gerekli icraya geçil
miştir. İlânlar yapılmış ve ihale günü gelip çal
mıştır, ıbu sefer de binaların ayrı, makina aksa
mının da ayrı ihaleye tabi tutulmasının daha 
faydalı olacağı noktai nazarı öne sürülmüş ve 
bu istikâmetle yeniden ilânlar yapılmıştır. Hanı-
dolsun ki, bu ihale günü zühul etmiştir. 12 Ocak
ta tekliflerin ,ı,onu alınmıştır. 12 Şubatta bu tek
liflerin tetkiki sona erecek ve inşallah ihale ya
pılacaktır. Bundan sonra her hangi bir engel 
çıkmamasını veya çıkarılmamasını temenni ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu tutum, fabrikanın yapılacağı bölge halkı

nı ümitsizliğe düşürmüş ve inkisarı hayale sevk 
etmiştir. O bölge halkı ki, tarihinde böyle bir 
Devlet yardımına ilk defa kavuşacaktır. 

Bütün bu safahata rağmen, Sayın Bakanımı
zın, bira fabrikasının yapılmasına matuf gay
ret ve himmetlerini ve yakın alâkalarını Yüksek 
Huzurlarınızda belirtmeyi bir borç bilirim. Yoz
gat bira fabrikasının kısa zamanda yapılması 
temennisinde bulunan ve Y. T. P. adana konuşan 
Muhterem Hasan Kangal, arkadaşıma da teşek
kür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu gibi aksaklıkların bundan sonra meyda

na gelmemesini temenni ederim. Bu vesiyleyle, 
bütçe raportörü Sayın İbrahim E tem Kılıçoğiu 
arkadaşımın şu mütalâasını önemle dikkat na
zarlarınıza arz ediyorum: «Tekelin muhtelif 
branşlarındaki faaliyetleriyle Plânlama Daire
si arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi za
ruridir. Meselâ inlşası 1959 yılında kararlaştırı
lan Yozgat bira fabrikası bu yüzden hâlâ ku-
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rulamamıştır. Yozgat bira fabrikası mevzuu, 
idarede reform yapılmasının ve birtakım kayıt
lardan kurtarılarak ilmî esaslarla çalışır ticari 
bir hüviyete kavuşturul masının zaruretini» or
taya. koymaktadır. 

Şu cihete de değinmek isterim. Tekel (ıcnel 
Müdürlüğü bütçesi bölüm 22 binde 452 265,00 
lira ödenek vardır, yatırım harcamalarının ge
rekçesinde: 4898, 7200 ve 260 sayılı kanunlar 
gereğince İstanbul Malt fa.brikasiyle Yozgat 
Bira fabrikası inşaatına 5 .138 300 lira harcana
cağı belirtilmektedir. Bu ödeneğin ne. miktarı 
Yozgat Bira fabrikasına ve ne kadarı İstanbul 
Malt fabrikasına harcanacaktır? Bunu öğrenmek 
arzusundayım. 

1965 yılı Bütçesinin milletimize ve memle
ketimize hayırlı olmasını diler, hepinize saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

IiAŞKAX — Sayın Faruk Kınaytürk. 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Kaynı 

Başkan, sayın senatörler, savın bakan ve onun 
kıymetli erkânı; sözlerime başlamadan evvel 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

(ierek parti sözcüleri ve gerekse şahısları 
adına konuşan arkadaşlarım Tekel Bakanlığı
nın birçok dâvalarına temas ettiler. Bendeniz 
.1-2 noktayı aydınlatmakla huzurunuzdan ayrı
lacağını. 

Birkaç seneden beri Tekel l'nnıııı Müdürlü
ğünün Ankara'ya nakli müzakere konusu edil
mektedir. Bu cihet çok eskiden de münakaşa 
edilmiş ve fakat haklı ve iktisadi sebepler kar
şısında, yine yerinde bırakılmıştır. 

Denizbank Umum Müdürlüğü için de aynı 
şeyi düşünmek yerinde olur. Zira. Tekel Umum 
Müdürlüğünün bütün tesisleri İstanbul'da oldu
ğu gibi, mamul malarının ihracı ve fabrikala
rına gelecek iptidai maddelerin yolu takdir 
^derseniz ki, İstanbul'da kalmasını haklı gös
terecektir. Mahreçler İstanbul'a daha kolay 
acıktır. Ayrıca milyonlar harcanarak bitmiş 
olan umum müdürlük binası da hazırdır. Bu 
realite karşısında, bu mevzuu artık kapamak 
gerekir. 

Bir de Tekelin sağlık ve sosyal kalkınma, 
plânından bahsetmeyi uygun bulmaktayım. 
Sosyal hizmetler öngörüldüğüne göre Tekel de 
mevcut İstanbul Bölge Müdürlüğünde, sağlık 
programına muvazi olarak geniş kadrolu olan 

788 
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memur ve isçilerinin sağlık ve sosyal hizmetleri
nin bugünkü ihtiyaçlar karsısında daha iyi kar-
şılıyacak şekilde organize edilmesini teçhizat
larının onarılmasını bu müessesede çalışanların 
sosyal güvenlikleri bakımından uygun görmek
teyiz. 1064 yılı kalkınma programında görülen 
13 milyon liralık yatırımı acaba Tekel Bakanlı
ğı tahakkuk ettirmiş midir? 

Konya'da Yavşan Tuzlasında kurulması dü
şünülen tesislerin rantabl olacağı kanaatinde 
değilim. Bu tenislerin daha ziyade verimli ne
ticeleri görülen Çamaltı'nda yapılmasını uygun 
bulmaktayız. 

Bira sanayiinde kullanılan şerbetçi otunun 
Türkiye'de istihsalinin ne durumda olduğunu 
öğrenmek istiyoruz. Ayrıca bira tevziatı evvel
ce mütaahhitler tarafından yapılmakta idi, son 
zamanlarda bu tevziatı umum müdürlük yap
maktadır. Ve bunun neticesinde satışlar da 
azalmıştır. Bu münasebetle, müsaade buyuru-
lursa bir müşahademi arz edeceğim. 1964 sene
si seçimleri sırasında, bölgem olan Bıırdur'un 
Yeşilova kazasuun Güney köyüne bir tel emriy
le, seçimlerden evvel tütün ekimi müsaade 
edilmiştir. Oradaki vatandaşlarımın politik dü
şünceleri, iktidar partisi tarafından, karşı ta
rafta görüldüğü an, tütünleri söktürme emri 
verilmiştir. Köylü vatandaşlar ne yapacakları
nı bilmemişler, sağa sola müracaata kalkışmış
lar, nihayet oyların iktidar tarafına verilmesi 
ânında, bu tütünlerin satmalmacağı bildiril
mişti t*. 

Görülüyor ki, değerli senatör arkadaşlarım, 
bu iş tütün bölgelerinin, fennî, zirai ilimler-
çerçevesi dâhilinde, verimliliği ve iyi evsafları 
yeniden kontrol edildikten sonra, her hangi 
sebeple olursa olsun, değişmiyecek bir karara 
varılması, memleket bakımından, iktisadi 
kalkınmamız bakımından, hor bakımdan, uy
gun olacağı kanaatindeyim. Bunun için, de
ğerli Tekel Bakanı ve erkânı arkadaşlarımız
dan istirhamımız şudur ki, bu etütleri yeniden 
yaptırılması ve badema hangi sebeplerle olursa 
olsun, hangi zamanda olursa olsun, müsaade 
verilmiyceek yerlere verilmemesi, müsaade edi
lenlerin de katiyen değiştirilmemesini savun
maktayız. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, bir dakika
nız kalmıştır. 
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Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — 

Sözlerimi burada keserken, beni dinlemek 1 ut 
funda bulunan değerli senatörlerime, Sayen Ba
kana hürmetlerimi arz eder, 1965 yılı bütçesi
nin Tekel Bakanlığına hayırlı ve uğurlu obua
sını, milletimiz için büyük gelişmeler ve iktisa
di kalkınmalarda, büyük varlıklar gösterme
sini niyaz ederim. 

Hürmetlerimle. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN— Sayın Enver Kök, 
ENVER KÖK (Gumhurbaşkanmea S. Ü.) — 

Sayın Başkan, muhterem senatörler, Tekel Ba
kanlığı bütçesi münasebetiyle, bu kürmkle, ko
nuşan arkadaşlarımdan aldığım bâzı mevzular 
hakkındaki, üzücü olayları dolayısiyle, en son 
söz almak ihtiyacını duydum. 

Benim dokunacağım mevzua, kendisiyle 
hiç görülmediğini halde, ayııcaı dokundu. Ar. adaş
lar, Türkiye'nin döviz kaynaklarını ihraç mutaları
nın en mühimini teşkil eden tütün, hakikaten acı
nacak bir hale gelmektedir. Bundan on sene ev-
ve'i, Türkiye'den dış memlekete, e giden de
nizciler, 'Tekelin kendilerine vermiş olduğu. 
ucuz ıiya+h Büyük Kulüp sigaramın İtalya li
manlarından her hangi 'birisine götürdükleri 
zaman, meşru veya gayrim eşru ,ÜU paket Ku
lüp siga ramiyle bir pardesü. aldıkları linkle, 
şimdi iki okka kulüp sigarası götürdükleri 
zaman ,61 r çorabı zor almaktadırlar. Mevzuu 
bu noktadan alırsak salim 'bir mecraya var
mış oluruz. Gelmiş geçmiş 'bütün siyasi ik;i-
darlar, maalesef tütün ekimi meselesini poli
tik bir mevzu halinde, çıkmaza, götürmüşler
di.'. Eslekleri, dedelerimiz zamanında, ya, Bafra 
içmeli ya tütünden vazgeçmeli, derlerdi. Ar
tık 'bunlar konuşulmıyaca.k ve 'böyle 6ir rek
lâm yapılamıyacak duruma gelinmiştir, 'Tü
tün 'öyle zamana gelmiştir ki, ıs /..an ak gibi 
•olmuştur. Arkadaşlar, Ankara Palasa gidin. 
Hani ya İsranbuFda kaçak silâh ararlar, eller 
yukarı, derler. 'Biz de bunun gibi, oradaki 
insanlara »ceplerinizi yoklıyalım d'osek, 'i) izi m 
Türk tütünleri yerine Amerikan sigarası iç
mekte olduklarını görürüz. Arkadaşlar, işte bu 
•bizim Türk tütününün kendi memleketimiz
de de ne İhale geldiğinin en güzel delilidir. 

Onun için 'Kmaytürk arkadaşımız çok esaslı 
bir noktaya temas ettiler. Bu işte iikidarlar 
ihtisas «ahiplerine hürmet ettiği zr-nan bir 
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salim neticeye varabiliriz. Biz siyasiler, tütün 
eksperi değiliz. Biz en nihayet tütün ekici
lerinin isteklerini, bölgelerimizden gelen hal
kın isteklerini, tütün eksperlerine, 'belki su
nabiliriz, ama zorlama yaptığımız halde mem
leket tütünü tepe taklak aşağı gitmeye maih-
kûmdu:*. 

•Mâruzâtım bu kadar, hepinizi hürmetle se
lâmlarım arkadaşlar. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Ünal. 
Her ne kadar vakit gelmişse de, şahısla

rı adına konuşacak bir arkadaşımız kalmış ol
duğundan kendisine de söz verdim, yemek ta
tilinden i«onra Bakan konuşacaktır. 

SAKIP ÖNA'L (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler bendeniz, Türkiye'de avcı
lık ve avcılık kulüplerinin bir dileğini yerine 
getirmek için bu kürsüye çıkmış 'bulunuyorum. 

31.1.1965 Ö : 1 
Silâhların paslı durmaması zaruridir. Bunun 
için de fiatın indirilmesinde zaruret vardır. 
Bu hususu aydınlatır. Hürmetlerimi s .marnı. 

BAŞKAN — Bir takrir.vardır. Tanzim edil
miş bulunan programa aykırı olmakla beva.be*, 
ittilalarınıza arz ederek meselenin halledilmesi 
usul iktizasındandır. Arz ediyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Oturuma ara verilmeden devam edilmesini 

arz ve teklif ederiz. 
Konya Siirt 

Mustafa Dinekli Abdurrahman Kavak 

BAŞKAN — Takrir üzerinde gör aşmak kf-
yen? Yok. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. K bul e d e 
ler... Anlaşılmadı, sesler efendim, öğle tatili 
yapılmasın, denilmektedir. (Gürültüler.) 

EMİN AÇAR (Manisa) — Ramazan dola-
yısiyle esasen bir çok arkadaşlarımız ouçlu-
dur, öğle tatili vermeğe lifcum yoktur, bende
nizin de bu hususta bir takririm vardır. 

BAŞKAN — Sizin takririniz önümde değil 
efendim. Bu takriri aldım, aynı mealüe lir, 
bu takrir oylanıyor. 

Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edi'm'ş-
tir. Müzakereye devam ediyoruz. 

Sayın Başkan Umumi Hevetin temenni mahi
yetinde bir kararı vardır. Bu konuşmaların bir 
saatlik bir süre içinde olması hususunda olan 
bir temennidir. . 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Kayseri) — Sayın Başkan m ht2-
rem arakdaşlarım; Gümrük ve Tekel Bakar lığı
nın faaliyetleri bir hayli geniş olduğu için 
lütfederlerse arkadaşlarımı tatmin bakımından 
biraz daha fazla konuşmak istiyorum. 

Sayın Başkan ve C unhuriyot Senatosunun 
muhterem üyeleri; Gümrük ve Tekel Bakarlığ-
nın 1965 yılı bütçesi ile alâkalı çalışmalarımıza 
ışık tutacak olan, kıymetli tenkid ve temennileri
nizi dinlemiş 'bulunuyorum. Szlere Baka 1 ğ -
mın çalışmaları ile alâkalı açıkhnrlarda bulul
mak ve sorularınıza mevzu sırari-le cevap ve
rebilmek için, Gümrük ve Tekel Bakanağının 
faaliyetlerini, Gümrük ve Tek i ea'ışm^hrı ve 
proplemleri olmak üzere iki kısımda toplamak 
ve bu esasa göre arz etmekte fayda görüyorum. 

Türkiye'de, Makin a - Kimya Endüstrisi 
Kurumu tarafından imal -edilen av malzeme
sinin kalitesinin çok düşük olduğu 12 ve 16 
kalibre av kovanlarının bir sıkmadan sonra 
siktiği ve kartonlarının gayet kötü olduğu, 
bakır kısmının bir atıştan sonra tahammül 
ölmediği vo bu yönden de, avcılar tarafından 
katiyen makbul say İmiz bir hale gdm'ştir. Bu
na karşılık fiyatı fahiş bir sur: t 'e arimış, t i r 
kovan 75 kuruş olmuş, dolusu 150 kuruş clmır-
tur. Avcılık ve atıed-k, TıVki^e'de Dev1 oto hiç 
yükü olmayan, kendi yağı ile kavrulan bir spor 
koludur. Ama yurt savulmasında büvük h'z-
mst gören keskin atıcılıkları, Tü*k Tarihimin 
her saMfe-rıde Türk Ordusuna hizmet etmenin 
şan ve şerefini taşıyan insan'arı sineinde ye iş-
tiren bir spor koludur. Bu bakmdan, bu fahiş 
fiyatın kaldırılması, bun n kal t esin i u düz lti'-
mesi Gümrük ve Tekel Bakanhğ na rac'di". Av
rupa'dan gelen ve zaman zaman elimre g ç n 
vinsinter ve Remington f"ş-kleri i1 , mundu, ga
yet güzel, vurucu kuvveti in gayet ibtün o1-
duğu, fiat bakımından da Türkiyede sat lan bu 
kalitesiz fişeklerden daha üstün o'duğu maa
lesef bir hakikattir. Bu büvük sanat ist^ven 
birsey delildir, ufak bir iti'^a île bu iş ra pe-
di^bfir . Saniyen, fint farkı da k li'e i yüksel
diği takdirde bir mâna ifade eler. A k i takdir
de. bu fazla fittin indirilmelinde zırurrt var
dır. Bu spor, bütün diğer spor kollarından üs
tün bir koldur. Yurt müdafaasına hİTmet e:-er. 

— 785 — 

http://beva.be*


ti Senatoöu B : 35 
Gümrüklerimiz; içinde yaşadığımız 20 nci 

asırda milletlerarası siyasi, kültürel, tiraei, 
sosyal ve turistik münasebetler bir hayli geliş
in istif. Bundan böyle de daha gelişeceği izahtan 
varestedir. Kalkınan Dünya milletleri ara
sında, hakiki yerimizi almak, ve do layı siyi e 
iktisaden süratle kalkmabilmek için, bu müna
sebetlerin geliştirilmesi istikametinde, gerekli 
tedbirleri almağa mecburuz. Bü itibarla, Güm
rük hizmetlerimizin süratle yürütülebilmesi için 
muasır gidişe ayak uydurmamız icabetmektelir. 
Bu maksadın tahakkuku için de milletlerarası 
teşekküllerle anlaşmalara dayanan ilgiler ku
rulmuş, bugünün ihtiyaçlarına lâv ikiyi e cevap 
veremiyen gümrük mevzuatımızın ıslâh ve tak
viye edilmesi imkânları araştırılmıştır. 

• Geçen sene de arz ettiğim gibi, 1949 yılın
dan beri yürürlükte olan 5383 sayılı Gümrük 
Kanunu çeşitli yönlerden memleketimizin bu
günkü gerçek ihtiyaçlarına cevap vereme ligi 
gibi, ticari, ekonomik ve bilhassa bugün üzerinde 
titizlikle ve hassasiyetle eğilmiş bulunduğumuz 
turistik faaliyetlere cevap verecek durumda de
ğildir. Gümrük muamelelerinden yapılan haklı 
şikâyetlerin sıklet merkezi de, daha ziyade bu 
esasa dayanmaktadır. Memleketimizin bugünkü 
gerçek ihtiyaçlarına cevap verebileceğini -umdu
ğumuz yeni bir Gümrük Kanunu tasarısı hazır
lanmış, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
muştur. Karma bir komisyon tarafından ince
lenen kanun tasarısı, Millet Meclisine sunulmuş 
olup, halen Millet Meclisi gündeminde bulun
maktadır. Geçen senek i bütçe müzakerelerinde 
ve bakanlığımla alâkalı muhtelif beyanatlarda 
da açıkladığım gibi, Memleketimizin gümrük po
litikasına yararlı ve geniş rahatlıklar açacak 
olan bu tasarının, kanunlaştığı takdirde, getire
ceği yeni hükümlerini bir defa daha açıklamak
ta fayda umuyorum. Tasarıda yer alan yeni 
hükümler ile, ithal edilecek eşyaya ait vergilerin 
tahakkuk işlemlerinin mükelleflerce yapılabil
mesi ,ve icabında muayenesiz dahi teslimlerinin 
mümkün kılınması, cezaların on kattan üç kata 
indirilmesi ve ayrıca cüzi kıymet farkları için 
de ceza verilmemesi, noksan alman vergilerin 
takip müddetinin 3 yıldan 1 yıla indirilmesi 
suretiyle gerek mükelleflere, gerek iş adamları
na da kolaylıklar sağlanması, idareye yapılan 
sorgular cevabının, idareyi de ilzam etmesi, ver
ginin nakden tahsili yanında, 3 aylık vâdeler 
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halindeki senetlerle tahsilat yapılması mümkün 
kılınarak, mükellefler lehine hareket edilmesi, 
yolcu beraberinde gelen eşyalarla, posta rejimi 
dahilinde gelen gayrı ticari ve hediyelik eşyaya, 
ferahlatıcı hükümler konulması gibi esaslar sağ-
1 anmış bulunmaktadır. 
. yine .muhtelif vesilelerle arz ettiğim gibi, bü

yük ve gerçek bir ihtiyaca, cevap verâcek olan, 
yeni Gümrük. Kanununum, arz ettiğimi hüküm
lerinin, süratle, noksansız, adıaikafie, 'hassasi
yette, dirayetle tatbik edilebilmesi için-, iyi 
yetişmiş, bilgili ve ehliyetli ve -aynı zaıımamda 
tatbikatıer, manen ve maddeten tatmin edilmiş, 
âmir ve mıemıır topluluğuna ihtiyaç va/ridur. Bu 
ihtiyaç s ümitle yetine .getirilmediği taikdirde, 
yeni kamundan cila umulan neticenin! alınaımı-
yaeaığı p>ek tabiîdir. Günkü hailen yürüıılüiktc 
bulunan Teşkilât Kanunumuz, 34 sene önce 
haızırlaınmış bulunmaktadır. O günden buigütne 
•kadar geçen zaiinan içerisinde gerek gümrük 
gel irilerinde, ıgereik gümrük işlemleriyle, itha
lât ve ihıîaeat h adımlarında geniş öllçüde yük-
•eslımc'l'er kfiiydcd.ilmiis.tiir. Meselâ ithalât hacmi 
ortalaıına, olarak 50 ve ihracat hacmi da 30 mis
linden faızla arıtmış bulunnıaıktadir. 

Miattım lan olduğu veçhile nıemlelketimiz, 
GATT, NiATO, OKıNTO, A4D, Brükest Gümrük 
I'şjhirliği Konseyi ve Müşterek Pazar gibi teşek
küllerle, anlaşmalara: dayananı, temas ve iılişgi-
le rd e 1 mlunnıaıkt adır. 

uYyrııea Türkiye gümrük; tarifeleri tatbika
tında sipesifik sistemden advolerem sisteme 
geçmiş olup, tarife ve kıymıet tatbikatında, hu 
yeni prensipleri ele almış ve daimî teniıasltarı 
ile milletlerarası inkıişaîfiarı takibe/tnıc'k zorlun
da, kalmıştır. 

Bu gelişmeler karşısında, güm rük- hız metile -
rinıin- .memleket • retaMltelerinıe en uygun bir şe
kilde yürütülmesinde, yenıi davranış, anlayış 
ve organizasyona şiddetle iflıtiya ,̂ duyulmuştur. 
Bu durum göz önünde bulundurularak hazırlanan 
yeni Teşkilât kamunu tasarısı, 'bakanlıkların gö
rüşlerine arz edilmiş ve eksikleri tam.amlaaimak 
suretiyle, yasamıa organıma sevk edilmek üzere 
5 Aralık: 1964 taıdhinıde Başbakanlığa takdim 
edilmiştir. Tasara haileni Personel Dairesinde 
tetkiktedir. Kısa: bir ımüiddct sonra Büyük Mil
let Meclisinle arz edileceğini ünıidetnıekteyim. 

iBu yeni Teşkilât kamunu tasarısı ile, halen. 
'Baıkanlığım-ız bünyesi içinde bulunan müşavir-
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İlkler, i e rai mesuliyetler .taşıyan mevkilere, 
ıkalbolunmmş, Muhafaza Genel Müdürlüğü, 
Kontrol Dairesi Reisliği, Organizasyon- ve 
Metod Müdürlüğü, Basın Müdürlüğü ve Dış 
Münasebetler Dairesi Reisliği ihdas edilmiş
tir. Yeni Teşkilât kanunu tasarısında yer 
alan ve üzerinde önemde ve haıssaısiyetle duralan 
bir konu da Gümrük Uzmanları KuralUMun 
teşkiline yer verilmiş olmasıdır. Bu kurula 
intisaıbedeerklerde yüksek ))ir öğrenim görmüş 
'bulunmia.k ve bir ya'baneı dile vâkıf olnııak gibi 
vası/flıar aranacaktır. 

(Bu suretle bire ok aksaklıikiar ve yolsuzluk
lar önjleneeek, gümrük işlem ve formalitelerin
de ve turizfmin gelişmesinde sürat ve emniyet 
sağlanmıası mümkün kılın ae aktır.. Ru arada 
Balkanlı ğı>mızı pek yakından ilgilendiren ka
çakçılık konusundaki mütalâa;!arıınırzı. da arz 
etımeıkte fayda görüyorıımı. 

.1932 senesinden beri tatbik edilegeten .19.18 
saynli! Kaçakçı lığın m!en ve taikiıbine dair Ka
nun; üzerinde uzun çalışmalar yapılmış ve yeni 
•bir metin hazırlanarak bakanlıkların müta
lâalarına sunulmuştur. I^akai kanunnu bütünü 
ile değişmesi konu«u<nda< bakanlık! a rara-sı bir 
•ııuıtaibakata. varıılamıannştır. Bu sebeple yeni
den calışana hır yapılmış ve kısmi bir değişik
liğe gidilerek, yeni tasarı 23 Ekim 1964 günün
de alâkalı baıkanliıkla.rıa ıgünderil mistir. Yeni 
•tasarlıda a raunda nn kuvvetli şüphe hailinde ya-
pılımasma, yalan ihbarların önlenmesine, giriş 
eşyası İcaçak'e ılığının tatbikatına .mâni olan ek
sikliğinin 'giderilmesine, süngün cezasının ağır 
hallerde tatbikine, yalan ihbarlarla alınan ik
ramiyelerin geriverilmesine, yabancıların kaıra-
sulaii-ııuızda alınan malları ve batık eşya cııkar-
ınaları ile ilgili maddelerin değiştirilmesine 
dair hükülmilcr yer almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu vermiş olduğum 
izahattan da, anlaşıllaeağı veçhile, bir taraf-
tan Gümrük Kanunu, bir taraftan Teşıkih'U Ka
nunu ve bir taııaiftan da Kaeaıkeılıik Kanunu 
ele alınmış ve kuvvetle ümİdediyoruz ki Güm
rük Kamuınn Millet Meclisinde olduğu için ıar-
kaldaışlarıımızııın göstereceği gayretlerle çok kısa 
zamanda «ikacaktır. Diğeri de yakın bir ge
lecekte Meclise intikal edecektir. 

.Son ıgünlerde, bilhassa gazetelerde çeşitli 
istikametlerde konu olan gümrük kapıları, 
yolcu ve turistlerle alâkalı çalışmalarımız lıaık-
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kında - müsa'ad ete rinfize sığınarak - izahat ver
meyi faydalı buluyorum. 

Turizmin memleketimizin kalkınmasındaki 
önemi nazarı itibara alınarak, teşvik ve gelişti
rilmesini temin maksadiyle, halen Millet Mecli
sinin gündemine girmiş bulunan yeni Gümrük 
Kanunu tasarısına cari kanuna nazaran, turiste 
çeşitli kolaylıklar sağlıyacak hükümler konulmuş
tur. Harice giden veya gelen tren yolcularının, 
gümrük muayenelerinin trende yapılması, bir 
çok şikâyetlere seibebiyet verdiğinden, bu muaye
nelerin Sirkeci Garmdaki bir salonda,, toplu hal
de ve açıkta yapılması temin edilmiş ve tatbi
kattan son derece ferahlatıcı ve olumlu sonuçlar 
alındığı kanaati ve sonucuna varılmıştır. Yolcu 
ve turistlerin mahal itibariyle ihtiyaçlarının 
olumlu bir şekilde karşılanmasına çalışılırken, 
buralarda çalışacak elemanların eğitimine de 
önem verilmiştir. Bu meyanda 1963 - 1964 malî 
yılı içinde, gümrük memurları kursuna 36, güm
rük muhafaza, memurları kursuna da 49 memur 
celbcdilmiş ve kendilerine gerekli tatbikî bilgiler 
öğretilmek suretiyle, idarelerine geri yollanmış
lardır. 

Bundan başka, en çok turist ve yolcu giriş 
kapısı olan Kapıkule ve İpsala gümrüklerinde 
•bulunan ve yolcu işleri ile ilgili olan 1.6 memur 
İçişleri, Basın - Yayın ve Turizm, Devlet ista
tistik Enstitüsü ve Bakanlığın, merkez teşkilâtın
dan gönderilen yüksek kademedeki âmirler tara
fından, kısa bir kursa tabi tutulmuş ve kendile
rine turizm hamlesinin geliştirilmesi için gerekli 
bilgiler ve tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Bu cümleden olarak Bakanlığımda devam eden 
memur kurslarında verilen derslerde turizm hak
kında umumi bilgi, turizm, turist ve turistik söz
lerinin ifade ettiği mâna, turizmin memleketimi
zin ekonomik, malî, kültürel, sosyal hayatındaki 
yeri ve önemi, Türkiye'nin turistik mevkii, tu
rizm endüstürilerinin teşvik ve himayesi, güm
rük mevzuatı bakımından, turistik kolaylık ve 
muafiyetler konuları üzerinde ehemmiyetle du
rulmakta ve turistlere yapılacak kolaylık ve yapı
lacak her türlü yardımlar hakkında devamlı bil
giler verilmekte, idaremize verilen katî emir ve 
idaremize yapılan şifahi telkinlerle turistlerin, 
çok katî ihbar hali müstesna aranmamaları hu
susu sağlanmış bulunmaktadır. 

Bundan başka, yolcu, turist ve personelin ra
hatlıkla ve süratle iş görmelerini temin maksa-
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diyle gümrük binalarının ıslah ve inşaatına giri
şilmiştir. Bu cümleden olarak, 1964 senesinde 
Kuşadası, ipsala binalarının inşaatı tamamen ik
mal edilmiştir. Nusaybin Gümrük Müdürlüğü 
binası inşaatı 1965 malî yılı içinde bitirilmiş ola
caktır. Ayrıca, Kapıkule Gümrük binasında bu
günkü hizmetlere cevap verecek şekilde tadilât 
yapılmıştır. 1965 yılı için Kapıkule, İpsala, Dil-
bcgözü, Yaylaldağ kapılarında açık muayene sa
haları inşaası ve yolcu muayeneleri süratlendiri
lecektir. Diğer kapılardaki inşa işleri de plân ge
reğince yürütülmektedir. Ayrıca, turistik mak
satlarla yatları ile kıyılarımıza gelen yabancı tu
ristlere gerekli kolaylıkların sağlanması için Ba
kanlığım mensupları ile sağlık, emniyet, ulaştır
ma ve turizm ilgilileri arasında prensip mutaJba-
katma varılmış ve tatbikatına da geçilmiştir. 

Çok muhterem arkadaşlarım şimdi, Tekel G.e-
nel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında umumi 
mevzulara temas edeceğim. Yüksek malûmları 
olduğu gibi, Tekel Genel Müdürlüğü, sınai ve 
ticari faaliyetleriyle bir taraftan Türk çiftçi ve 
işçisine, bir taraftan da gelir temin etmek sure
tiyle Hazineyi destekliyerek geniş ölçüde yurt 
kalkınmasına hizmette bulunan katma bütçeli bir 
müessesedir. Bütün bu faaliyetlerini yurdun sat
hına yayılmış geniş bir teşkilât vası'tasiyle yürüt
mektedir. Muhtelif kanunlarla verilmiş tekel hiz
metleriyle beraber tekel dışında bulunan bira, 
şarap, kibrit gibi ihtiyaç maddelerinin de istih
lâke arzu konusunda faaliyet göstermektedir. 
1965 malî yılı faaliyeti ile Tekel İdaresinin 663 
milyon 548 bin 975 lirası Savunma Vergisi, 
676 451 025 lirası tekel hâsılatı olmak üzere 
cem'an .1 340 000 000 lirayı Devlet bütçesine ge
lir temin edeceği tahmin edilmiştir. 

1965 masraf bütçesi ile (A/ l ) işaretli cari 
masraflara 62 764 102, (A/2) işaretli yatırım 
•bütçesine 144 806 400 ve (A/3) işaretli trans
fer harcamaları bütçesine de 3 394 150 lira ki, 
cem'an 210 964 652 lira sarf olunacağı tahmin 
olunmuştur. 1965 yılında Tekel İdaresi 1964 e 
nazaran daha fazla bir faaliyet gösterecektir. Te
kel İdaresi bu faaliyetlerini ifa ederken, bir ta
raftan hammadde alımları yönünden müstahsil 
ile, imal ettiği mamullerin istihlâke arzı bakımın
dan müstehlik ile temas halinde bulunacağı taîbiî-
dir. Tekel İdaresi, tütün, çay yaprağı, üzüm, ar
pa, anason gibi zirai mahsullerimizden yıllık mu
bayaaları ehemmiyetli miktarlara baliğ olan alım-
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lar yapmaktadır. Bu konuda müstahsil vatanda
şın mahsullerini idrakinde harcadıkları emek ve 
masraflarını hakiki değeri ile karşılamak esas 
gayesidir. Müstehlik yolundan ise imalâtına dâhil 
mamullerinin kalitelerini ıslah etmek ihtiyaçla
rım zamanında karşılamak her zaman ve her 
yerde kolaylıkla temin olunacak şekilde talebe 
hazır bulundurmak ballıca prensiptir. Bu ga
ye ve bu prensibe ulaşmak üzere Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının derpiş ettiği esaslar daire
sinde olmak üzere yeni tesisler kurmak, mev
cutları ıslah, takviye ve ikmal etmek maksadiy-
le yukarda ifade ettiğim veçhile, 1965 yatırım 
bütçesine 144 806 400 liralık ödenek konmuş 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar Tekel İdaresinin faali
yeti ile ilgili genel prensipleri böylece özetle
dikten sonra konuları itibariyle 1965 senesinin 
icraatını ana hatları ile arz ve izah etmek iste
rim. 

Tütün : 
Tütünün Türkiye ekonomisi bakımından 

ehemmiyeti izahtan varestedir. Memleketin ge
niş toprak parçalarını ziraati ile işgal eden tü
tün 7 259 köyde 4 660 ekici kütlesi tarafından 
ekim vasıtası olarak seçilmiş bulunmaktadır. 
Filhakika fiilen tütün ziraati yapan ekici ade
di bu olmakla beraber, ekicilerin aile efradı 
ile birlikte tütünün, ticareti, işçiliği, nakliyatı 
da büyük bir nüfus kütlesinin geçim imkânını 
sağlamaktadır. Diğer taraftan tütün Tekel 
İdaresinin faaliyetleri içerisinde Devlet bütçe
sine 399 685 000 liralık bir gelir getirmekte ve 
ihracatı d ol ayı siyi o de döviz temin eden bir zi
rai meta olarak ehemmiyeti bir kat daha teba
rüz etmektedir. Yıllık vasati tütün istihsalimiz 
ortalama olarak 120 - 140 milyon kilo civarın
dadır. Bu seneki istihsal çok daha fazladır. 
1964 ürün yılında tahrir kayıtlarımıza göre 
174 milyon küsur kilo' tütün istihsal edildiği 
tahinin edilmektedir. Bu rakam Türkiye'nin 
tütüncülük tarihinde şimdiye kadar idrak edil
memiş bir mahsulün elde edildiğinin ifadesidir. 
Böylece bir rekor elde edilmiş olmakla bera
ber arkadaşlarınım ifade ettiği gibi memleket 
iktisadiyatı yönünden büyük problemlerin de 
zuhur etmekte olduğunun ibaretidir. Bu itibar
la, memleket tütüncülüğünün istikbali bakı
mından gerekli tedbirlerin süratle al mm an1 m 
sağlamak üzere günün ihtiyaçlarına da cevap 
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verecek hükümleri ihtiva edecek şekilde hazır
lanmış bulunan yeni Tütün ve tütün tekeli ka
nun tasarısı birkaç güne kadar Bakanlar Ku
ruluna sunulmuş bulunacaktır. Böylece hem 
kalite ve nefaset ve şöhreti dünyaca malûm 
Türk tütününün itibarını zedelemekten kurta
racak hem de hudutsuz ekim sahasının geniş
lemesini önlemiş olacağız. Bu kanunun getir
diği yeniliklerden mühim olanlarını şöylece 
özetlenmesi mümkündür. Çok arzu ederdim ki, 
biraz evvel burada tenkidlerde bulunan arka
daşlarımın tamamı burada bulunsunlar. 

1. Kanun, biri tütüne mütaallik umumi 
hükümleri ve diğeri de Tekelin vazife ve veci
belerini şümulüne alan iki bölümden ibarettir. 

2. Fevkalâde hallerin vukuunda tütün is
tihsalinin iktisadi ve ticari icaplara göre ayar
lanmasını mümkün kılmak üzere hükümler ko
nulmuştur. Yani ruhsat usulü ihdas edilmekte
dir. 

3. Tütünlerin müzayede suretiyle satışı im
kân dâhiline girmiş olacaktır. 

4. Tütüncülükle ilgili görüşlerin bir millî 
tütün politikası istikametinde koordine edil
mesini sağbyaeak hükümlere yer verilmiştir 
Bu hususu temin etmek üzere alâkalı bakanlık
lar ekici tüccar teşekkülleri, ziraat fakülteleri, 
tütüncülük okutan yüksek okullar Merkez ve 
Ziraat bankaları. Tütün Eksperleri Birliği, Tü
tün İsçileri Federasyonu mümessillerinden mü
teşekkil bir millî tütün komitesi ve daha üst 
kademede olmak üzere ayrıca Maliye, Gümrük 
ve Tekel, Tarım ve Ticaret bakanlıklarından 
müteşekkil bir bakanlıklararası Tütün Kurulu 
teşkil edilmektedir. Bu teşekküller memle
ket ekonomisin'n iç istihlâk ve dış pazarlar yö
nünden tütün konusunu daha evvelden tetkik 
edecek ve mütaakıp sene ekimlerine istikamet 
vererek elde edilmesi düşünülen rekolteyi ayar
lamış olacak ve ruhsat sistemi ile tatbikat bu 
istikamette yürütülmüş olacaktır. 

5. Tütün eksperi yetiştirilmesi için bir yük
sek tedrisat okulu açılması derpiş edilmiştir. 

6. Tütün satışlarında ekicilerin istismar 
edilmesine mâni hükümler sevk edilmiştir. 

7. Mcr'i 3437 sayılı Kanunun ekici, tüccar 
ve Devleti lüzumsuz külfet ve masraflara icbar 
eden mükellefiyetleri tahfif edilmiştir. 
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8. Türk tütünlerinin imal tiplerinin stan-

dardize edilmesini sağlıyacak yeni hükümler 
konulmuştur. 

9. Tütün ihracatında, imal tiplerinin stan-
dardizasyonu bakımından teknik kontrol sağ
lanmıştır. Bu sene mavi küf hastalığının ge
çen senelere nisbetle tahribatı alman tedbirler 
sayesinde olmamış denecek kadar azdır. Elde 
edilen rekoltenin fazlalığında bunun da büyük 
bir tesiri olduğu aşikârdır. Geçen sene arz et
tiğim veçhile, mavi küfe mukavim kaliteli bir 
tütün soyu elde etmek çalışmalarına 1964 de 
de devam edilmiştir. Önümüzdeki senelerde de 
aynı araştırmaya devam edilecektir. Bu men
hus hastalığın yurdumuzdan kökünün tamamen 
silinmesi hiç şüphe yok ki, başlıca temennileri
ni izdir. Ekiciye avans tevziatı mevzuuna temas 
edilmediği için bundan bahsetmiyeceğim. 

İspirto ve ispirtolu içkiler: 
Tetkikinize arz edilmiş bulunan yatırım büt

çemizin alkollü içkiler sanayii için 23 528 500 
liralık ödenek konulmuş bulunmaktadır. Bu 
ödenekler bira fabrikaları, içki ve şarap fabri
kaları tevsii, ikmal ve ıslahı ile Yozgat'ta inşa 
etmekte olduğumuz bira fabrikasının inşaat ve 
makinalarmm mubayaasına sarf olunacaktır. 
Mevcut iki bira fabrikamızın kapasitesi fazla 
mesai yaptırılmak suretiyle takriben 30 ile 32 
milyon litre arasındadır. Memleketimizin bira 
istihlâk rakamı bu rakamın fevkindedir. Bu 
itibarla. Yozgat'ta 10 milyon litre bira ve ikibiıı 
ton malt imal edecek kapasitede bir bira fabri
kasının kurulmasına tevessül edilmiş ve maki
nalarmm ihalesi ilâna eıkarılmışt1!'. Bövlece 
tekel idaresi 3 milyon litreye ya'km Birinci 
Beş Yıllık Plânda öngörülen ve 1967 de yetmiş 
milyon litreye ulaşncağı tahmin edilen bir ka-
msite rakamına katılacaktır. Bira tekel mad
desi değildir. Bu itibarla hususi teşebbüs tara
fından da bira fabrikası kurulmasına tevessül 
edilmiştir. Özel teşebbüs fabrikaları da kurul
duğu zaman bira sıkıntısının kalmıyacağmı tah
min etmekteyim. Tekel İdaresi müstehlikin da
ha rahat ve kolaylıkla bira teminini sağlamak 
maksadiyle ki, bir arkadaşım temas etmişti. 
30 el. şişelerde ve hiçbir kayda tabi olmaksı
zın serinletici meşrubat gibi satışını temin et
mek maksadiyle gerekli teşebbüse geçmiştir ki 
bu teşebbüs bira satışını artıracaktır. Geçen 
sene arz ettiğim veçhile biranm ilk maddelerin-
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den biri olan şerbetçi o tunun memleket te yetiş
tiri lmesi yolunda Tarım Bakanlığı ile müşterek 
çal ışmalara başlanmışt ır . "Bilecik'te yetiştiri le
cek olan şerbetçi otunun bira imalinde kulla
nı lacak şekilde kuru tu lmas ına ait tesis kurul 
maktadır . 

Muhterem arkadaş lar ım siz I eri s ıkmamak 
ü /e re umumi olarak temas edeceğim için bura
da çay ve tuz mevzularına temas etmiyeceğim. 

Bir arkadaşımız temas etmişti Gümrük Ta
rifemizde son yapılan tadi l ler ne du rumdad ı r 
diye. 474 sayılı Kanunla 2f> . f> . 1904 de Güm-
rük Tarifemizin kanuni vergi hadler inde yapı
lan tadi le muvazi olarak memleket ekonomisi
nin ve sanayiinin iht iyaçları is t ikametinde ahdî 
tarifemizde yani GATT taviz listemizde de bâzı 
değişikliklei ' yapılmış ve buna ait Hükümet Ka
ra rnames i 16 . 9 . 1904 tar ih inde yürür lüğe ko
nulmuştur . Taviz listelerinde ya [ulan değişik
likler üzerinde ilgili ({-ATT Akıd T a n ı t l a n 
ile müzakereler yapılması GATT Anlaşması 
hükmü icabı o lduğundan bu müzakerelere Ce
nevre 'de 1964 Kasını ayı o r ta la r ında başlan
ın ıştır. Müzakereler' heyetimizle I!) memleket 
heyet ler i arasında yapı lacakt ı r . Halen A vus
ul rai ya ve Danimarka ile anlaşma imzalanmış 
olup diğerleri ile müzakereler devam etmek
tedir . 

"Biı* arkadaşımız kaçakçıl ığın önlenmesi için 
ne gibi tedbir ler al ınmışt ır diye sorular sor
dular . "Bugünkü kaçakçıl ık daha ziyade ikti
sadi sebeplerden ileri gedmektedir. Arkadaşı
mızın fikirlerine iş t i rak ediyorum. 'Bu bakım
dan 19Go yılında Başbakanl ıkda Plânlama Dai
resinin de katı ldığı Bakanl ık lararas ı Komisyon 
kaçakçıl ığın önlenmesi için aşağıdaki tedbir le
r in alınmasını tesbit etmiş ve ilgili bakanl ıklara 
duyurmuş tu r . Buna göre, Cenup bölgesindeki 

işsizlere iş bulmak. Bölgede dokuma ve el sa
na t la r ın ı teşvik etmek. Topraksız vatandaşı 
toprak land ı rmak . Bölgenle Devlet çiftlikleri te
sis etmek Sümerbank ' ın Cenup ınıntakası için 
ucuz kumaş imal edem tesisler kurması . Hu
dut pazar lar ının tesisi. Koyun ihraç işinin ko
laylaştır ı lması . ve nihayet kaçakçılıkla müca
delenin sorumsuz, bilgisi noksan, koordine im
kânı zor oları bir teşekkülden alınarak bil 
gili, sorumlu bir sivil teşkilâta bırakılması gibi 
tedbir lerdir . Hu hususlar ilgili bakanl ık larca 
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bir p lân dâhil inde t a h a k k u k ett iri lmesi için ça
lışı lmaktadır . 

Gümrükler imizdeki memur d u r u m u : 
1964 yıl ında âmir ve memur la r ın meslekî 

bilgilerini ve sevk ve idare kabiliyetlerini ar
t ı rmak maksadiyle aşağıda yazılı ku r s ve semi
nerler ayrıca ter t ibedilmişt ir . Gümrük ve Mu
hafaza memurları kursu, yüksek ve or ta kade
mede bulunan âmirler için açılan sevk ve idare 
semineri, ayrıca Avrupa 'dan gelen yolcuların 
giriş ve çıkış kapı lar ı olan Kapıkule 'de turist
lere yapı lacak olan muameleler hakk ında Tu
rizm Bakanlığı ile birlikte bu kapı la rdaki me
murlara turizm ve gümrük mevzularında bilgi
ler vermek için kurs l a r açılmıştır. Biraz evvel 
raporumu okurken bu hususa geniş çapta te
mas etmiştim. 

Muhterem arkadaş lar , bir arkadaşımız ser
best: liman ve serbest, mıntakanıu du rumu hak
kında bir sual sordular . Çeşitli ekonomik fay
daları düşünülerek yurdumuzda bir serbest böl
ge ihdasına kara r verilmiş ve bu konuyu düzen
lemek için 0209 sayılı Kanun ve buna mütefer-
ri nizamname çıkarı lmıştır . Ancak, iş fiiliya
ta intikal ettiril ince kanun ve nizamnamesinin 
yetersiz olduğu hükmüne varılmıştır . Kanun 
ve nizamnamenin yeniden gözden geçirilendi 
memleket gerçeklerine uygun olarak ikmal edil
meleri mevzuu 1964 yılı plânında Ulaşt ırma ve 
Maliye bakanl ık lar ında vazife olarak levdi edil
miş ve bu konudaki çalışmalara Bakanlığım 
teknik elemanları da iştirak' etmiştir. Henüz 
iş sonuçlandır ı lmamış olup neticede arzulanan 
gayeye ulaşılacağı tabiî bu lunmaktadı r . 

İ s t ik ra r fonu ve dâvalar ı : 
Hükümetin muhtelif kararnanıeler iyle stey-

şiu vagon tipleri dâhil otomobil ve benzerle
rinden (i . 6 . 1901 tar ihinden i t ibaren i s t ikrar 
fonu alınmaya başlanmışt ır . Miktara esas ola
rak da Gümrük Yergisi matrahı kıymeti üze
rinden dolar başına altı lira kabul edilmiştir. 
Ancak t u t a r 6 000 liradan az olamaz. 10 Kylül 
1904 den i t ibaren bu fon 1901, 1902, 190:5, 1904 
t ip a raba lar ından a l ınmamaktadı r . Danış tay 
Sekizinci Dairesi a lman bu fonların ladesine 
k a r a r verdi. Dairenin fikri su : 

Bu fon vatandaşa malî külfet tahmil ediyor, 
Anayasanın 01 nci maddesine göre böyle bir 
külfet ancak kanun la yüklenilebilir . H ü k ü m e t 
k a r a n ile olamaz. Danıştay Genel Kurulu ise 
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fon alınmasını Anayasaya aykırı görmüyor ve 
alınan fonu uygun buluyor. Kararında diyor 
ki, istikrar fonu Türk Lirasını Koruma hak
kındaki 1567 ve muaddili 6258 sayılı kanun
lara ve Millî Korunma Kanununu kısmen kal
dıran 79 sayılı Kanuna göre alınmaktadır. 
Anayasa Mahkemesi Türk parası kıymetini ko
ruma Kanununun Anayasaya muhalif olmadı
ğına karar vermiştir. 79 sayılı Kanun ise Ana
yasanın geeiei dördüncü maddesine göre zaten 
iptal edilemez. Bunların hükümlerine uygun 
olarak alman kararlara müstenit muameleleri 
iptal etmek bu kanunları iptal etmek demektir. 
Şu halde bu işlemler iptal edilemez. İki kara
rı telif iein toplanan Danıştay Tevhidi İçtihat 
Heyeti de Genel Kurul kararını kabul ederek 
meseleyi katî şekilde Hazine lehine halletti ve 
karar 9 .10 .1964 de Resmî Gazetede neşredil
di. Bu mevzua temas eden arkadaşımız bakan-
lıklararasmda bu mevzu ile alâkalı ve vermiş 
olduğu fonu geri almak üzere açılmış bir dâ
va var mıdır dediler, öğrendiğime göre, Dış
işleri Bakanımız diğer bilûmum vatandaşların 
yaptığı gibi getirmiş olduğu arabayı çekerken 
fonu ödenmiş ve bilâhara Danıştaya dâva aç
mak suretiyle yine diğer vatandaşlarımızın al
dığı gibi vermiş olduğu parayı geri almıştır. 
Bunun 27 Mayısta alâkalanmasının ne dereceye 
kadar doğru olduğunu ben şahsan İnlemiyorum, 
çözemiyorum. Biraz evvel de mevzuu sizlere 
arz ettim. 

Bir arkadaşımız A. I*. Grup Sözcüsü Şevket 
Buladoğlu arkadaşımız Transport International 
Gutiye hakkında bir sual sordular. Beynelmi
lel Anlaşma ile niteliği kabul edilmiş olan pa
ra vasıtalariyle yapılacak ticari eşya nakliyatı, 
gerek ithalât ve ihracat gerekse transit eşya
sı hakkındaki Anlaşmaya girmemiz hakkında 
bakanlıklararası toplantılar yapılmaktadır. Eş
yanın garantisi bakımından son toplantıda Oda
lar Birliği garantisi esas itibariyle kabul edil
miştir. Bu anlaşmaya pek yakında gireceğimi
zi ve işlerin Dışişlerimizee yürütülüp neticelen
dirileceğini ümidetmekteyiz. 

Hudut pazarları hakkında bir arkadaşımız 
sual sordular. Hudut ahalisinin ihtiyaçlarını 
temin ve mahallî kaçakçılığı önlemek gayesiyle, 
hudut pazarları öngörülmüş ve bu mevzuda 
bakanlıklararası bir çalışmanın yapılmış oldu
ğunu biraz evvel izah etmiştim, 
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Rifat Öztürkçine arkadaşımız kaçak araba

ların zaptedilmesi mevzuu ile alâkalı bir hu
susa temas ettiler. Muhtelif vesilelerle turist 
rejimi, NATO muafiyeti, turist olarak mem
lekete girip de kaçak olarak trafiğe kaydı ya
pılan arabalardan yakalananlar kimin elinde 
olursa olsun kanun icabı kaçak olarak yakalan
makta ve gümrük yönetimine alınmaktadır 
Zira kanuna göre kaçak olan eşya arabadır. 
Sahibinin hüsnüniyetinin tâyini mahkemeye 
aittir. 

Yine A. P. Grııpn adına konuşan sözcü ar
kadaşımız Gümrük vergilerinin gelirlerinin düş
tüğünü ve bunun da işte son çıkan Giriş Tarife 
Kanunu ile alâkalı olduğunu söylediler. Arka
daşlarım hatırlarlar. Bu bahsetmiş olduğu ka
nun Meclisten çok geç çıkmış olduğu için bu 
vergilerde azalma bundan ileri gelmektedir. 
Sonra, resmî ve hususi sektör tarafından ithal 
edilen bâzı yatırım maddelerine ait Gümrük ve 
Vergi resimlerinin de tecile tabi tutulması ver
gi azalmalarına ' sebebolmuştur. Binaenaleyh, 
netice olarak son memleketimizin iktisadi du
rumu durgunluğunun da buna tesir etmiş oldu
ğu da ifade edilebilir. Kıbrıs mevzuunun da 
bunda tesiri vardır. 

Ç-ok muhterem arkadaşlarım, gümrük mev
zuunda eğer açıklamadığım konular olursa ar
kadaşlarım sual sorarlarsa tekrar açıklamaya 
(d ışın m. 

Memleketimizin geniş bir döviz kaynağı 
olan tütün mevzuuna gelince : 

.Memleketimiz 1964 yılı tütün istihsali 1963 
yılı ile mukayeseli olarak şöyledir. 1963.de 
istihsal 132 182 832 ambarlama kayıtlarına 
göre ve kilo olarak. 1964 de ise 175 201 515 ki
lo tahrir kayıtlarına göredir. 1963 yılı tütün 
istihsali ile 1964 yılı tütün istihsali karşılaş
tırılacak olursa arada bir hayli rekoltenin yük
sek olduğu göze çarpar. İstihsal bölgelerine 
dağılışına gelince; Ege bölgesi 1963 de yine 
ambarlamaya göre 72 588 250 kilo 1964 de ise, 
116 805 824 kilo. Karadeniz'de ise. 36 321 530 
kilo 1963 yılı mahsulü. 1964 de ise 31 966 807 
kilo. Marmara bölgesi 1963 de 21 015 141 ki
lo, 1964 de 19 884 643 kilo. Şark'ta 2 257 034 
kilo 1964 de 6 544 241 kilo. Yekûn olarak 1963 
de 132 182 832 kilo. 1964 de 175 209 515 kilo. 
Nisbetler şöyledir. Ege bölgesinde % 61, Ka
radeniz'de % eksilme 1,2, Marmara'da eksilme 
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% 0,5 Şark'ta artma % 190. Bundan çıkanla-
cak netice Şark'taki kalite bakımından da üs
tün olan tütünlerimizin desteklenmek suretiyle 
biraz daha fazla istihsali temin etmek için
dir. Memleketimizle birlikte Şark tipi tütün 
yetiştiren memleketlerin 1963. 1964 istihsal mu
kayesesine gelince; 1963 de Türkiye'de 132 
milyon küsur. Yunanistan'da 125 milyon kü
sur. Bulgaristan'da 106 milyon küsur. Yugos
lavya'da 50 milyon küsur olmak üzere Şark 
tipi tütün 1963 yılında 413 776 000 kilodur. 
1964 yılında ise Türkiye'de 175 milyon küsur, 
Yunanistan'da 125 milyon, Bulgaristan'da 120 
milyon, Yugoslavya'da 62 milyon küsur olmak 
üzere 482 352 000 kilodur. 

Artan bu istihsal muvacehesinde ihracat 
mevzuunda komşu memleketlerle teessüs ede
cek rekabet dolayısiyle memleketimizin tütün
cülüğü kritik bir safhaya girmiş bulunmakta
dır. Ben şahsan bakan olarak bunu itiraf ede
rim. Memleketimiz 1964 mahsulü tütünlerinin 
evsaf ve randımanı ki, bunu açıklamakta fayda 
var. Bir, müstahsilin fazla kilo almak kaygusu 
ile taban araziye kaymış olması. İki, tarım mev
siminin hayli müsait devam etmiş olması. Üç, 
mavi küf hastalığının tarlalara sirayeti korku
su ile erken durum yapılması. Dört, bilhassa 
mürtefi yerlerde yukarı yerlerin yeşil olarak 
kırılıp kurutulması. Bes, ballık hastalığuvn 
bâzı bölge ve alım noktalarında yukarı ellere 
kadar sirayet etmiş bulunması, 1964 mahsu
lünün evsaf ve randıman bakımından 1963 e 
nazaran düşük olmasına sebebiyet vermiştir. 
1963 ve daha eski yıllar mahsulü işlenmiş tü
tün mahsulü ve bugüne kadar yapılan satışlar 
mevzuunda malûmat vermek istiyorum: 

Muhterem arkadaşlar 1963 ve daha eski yd-
lar mahsulü işlenmiş tütün stokları ve bugü
ne kadar yapılan satışlar şöyledir: 

1964 - 1965 ihracat mevsimi başında işlen
miş tütün stoku, Tekel elinde 24 milyon kilo. 
Tüccar elinde 68 milyon kilo olmak üzere 92 
milyon kilo tütün mevcuttu. Bugüne kadar 
satışı tescil edilmiş miktar 15 Ocak 1965 tarihi 
itibariyle Tekel 1 458 000 kilo, tüccar 41 788 000 
kilo olmak üzere 43 246 000 kilodur. Henüz 
tescil edilmiyen satışların miktarı ve muhtemel 
satışlar: Bunları açıklamakta bilhassa tütün 
bölgesinde çalışan arkadaşlarımın malûmatı ol-
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masında fayda vardır. Birçok arkadaşları m1 n 
burada ifade ettiği gibi değil. Benim verdiğim 
rakamlar katidir. 

Henüz tescil edilmiyen satışların miktarı ve 
muhtemel satışlar: Tekelin The American Ta-
bako Şirketine sattığı tütünlerin yekûnu 
8 500 000 kilodur. Tekelin Filip Moris'e sat
ması takarrür edecek olan tütün yekûnu 232 000 
kilo. Yine Tekelin Ostro Türk'e 40 000 kilo, 
yine Tekelin Şark Tütüne 70 000 olmak üzere 
yekûn 8 842 000 kilo tütünü satmak üzeredir. 
Tüccarın The American Tabako Şirketin*1 sa
tacağı tütün 6 300 000 kilo. TıVcarm Demir
perde gerisine satması takarrür edecek durum
da olan tütün 10 000 000 kilo. Tüccarm İtal
ya'ya satacağı tütün 1 000 000 kilo olmak üzere1 

ecm'an 17 300 000 kilodur. Genel yekûn 
26 142 000 kilodur. Satış yekûnu tescil edil
miş 70 246 000 kilo. Tescil edilmemiş olan ki, 
biraz evvel bahsettiğim tütün 26 142 000 kilo. 
Yekûn olarak 69 milyon 388 bin kilo tütünün 
satışı büyük bir ihtimalle muhtemeldir. Muh
temel satışların tahakkuku halinde, kalacak 
stok miktarı şöyledir: Tekel stok yekûnu 
24 000 000. Tekel satışları 10 300 000 kilo ol
mak üzere bunu çıktığımız zaman elde kalan 
13 700 000 kilo tütündür. Tüccarın stoku 
68 000 000. Tüccarın satışları 59 088 000 kilo. 
Bunu çıktığımız takdirde 8 912 000 kilo. ikisi
nin yekûnu 22 612 000 kilo stok tütün bulun
maktadır. Yalnız bunların içerisinde yine tü
tüncü arkadaşlarım bilirler. 1962 ydı mahsu
lü tütünleri de dâhildir. Meselâ, Tekelin elin
de bulunan 13 700 000 kilo tütünün içinde 1902 
mahsulü ve satılmamış olan 7 000 000 kilo tü
tün de dâhildir. 

Muhterem arkadaşlarım Tekelin döner ser
maye mevzuuna bir arkadaşımız temas etti. 
Tekel Genel Müdürlüğünün döner sermayesi 
7424 sayılı Kanunla 750 milyon lira olarak tes-
bit edilmiştir. 

Bu meblâğın halen ödenmiş miktarı 
'50 • 785 765 liradır. Sermaye her sene Tekel 
bütçesine konulacak, 50 milyon liradan aşağı 
olmıyacak miktarda konulacak ödeneklerle 
tamamlanacaktır. Ancak, 1963 yılından <beri 
•bu ödenekler 'bütçeye konulmamakuıdu'. Te
kelin iş hacminin çok artmış olması muvace
hesinde 750 000 000 itibnri vç hele 504 785 765 
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lira ödenmiş kısmının 'hiçbir suretle kifayet 
ctmiyeceği nazara alınarak sermayenin artı
rılması cihetine gidilmiştir. Tekelin 1957, 1960 
yıllarından Hazineye Ödiyemediği 615 091 573 
lira on kuruş taksit iborcunun bu sermayeye 
mahsubu suretiyle sermayeye kalbedilcrek dö
ner sermayelim 1 250 000 COO liraya çıkarıl
ması düşünülmüş ve Maliye Bakanlığı ile mu
tabık kalınmak suretiyle hazırlanan kanun ta
sarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk 
edilmiş bulunmakta ve Gümrük ve Tekel Ko
misyonundan geçirilmiş durumdadır. Ancak. 
yeni şartlar ve tekelin iş hacminin son duru
mu muvacehesinde döner sermayesinin rapor
törlerin ki, komisyonda temas etmişlerdir. 
Temenni ettikleri veçhile 'bunun 1 milyar se-
kizyüz bin liraya çıkarılmasını Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı olarak biz de uygun karşı
lamaktayız. 

Bir arkadaşımız temas ^etmişlerdi ki, yanlış 
söylediler. Ta'bako tesislerini Tekele satmak 
suretiyle Türkiye'yi terk etmek istiyor diye. 
Hakikat öyle değildir. 'Tesislerini satmak is-
tiyen firma The American Ta'bako Şirketidir. 
The American Ta'bako Şirketinin İzmir'de ve 
Samsun'da bir kısım depo, bina ve arsaları 
mevcuttur. Bunlar içerisinde de makina ve te
sisle:* ele bulunmaktadır. The American Ta'bako 
Şirketi bunu geçmiş yıllarda 1932 den sonra 
ve bir kısmını da 1945 ten sonra satınalmıştır. 
Almış olduğu bu arsa re binalarda bölgeden 
satrnalacağı tütünleri nurada işlemek, nıuiha-
iazasmı temin etmek ve dolayısiyle maliyeti 
düşürmek suretiyle bizzat kendi fabrikaları
na göndermek. Bu gayeyi gütmüştür. O tarih
ten bu yana The American Ta'bako Şirketi bu 
'binalardan istifade edememiştir. Sebebi de ka
naatimize göre şudur : Bu Şirket kendi temin 
etmiş oiduğu şahıslarla tütün alıp burada 
işlemenin maliyetinin daha yüksek olduğu 
kanaatine varıyor. Bu tütünlerin piyasadan, 
tüccardan ve tekelden alınmasının kendi men
faatlerine ddha uygun olduğunu kabullene
rek 'bu bina ve tesislerden istifade cihetine 
gitmiyo,v Hattâ 4 - '5 seneden beri l u binalar 
tekelde k.ı'asız olarak kullanılmaktadır. Bu 
'bahsedilen The American Tabak o Şirketi, 2 
seneden heri memleketimizden tütün alıyor fa
kat tekelden almıyor, Tüccarlardan almak su-
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retiyle bir kısım ihtiyacını da yine Yunanis
tan'dan temin ediyor idi. Bu seno yapılan 
temaslar neticesinde bu firmanın memleketi
mize! gelmesi temin edildi. Mümessili bir
çoklarınızın bildiği gibi Bak Çarlis Türki
ye'ye geldiği zaman (bir teklifte 'bulundu dedi 
ki, 'biz bu sene , Türkiye'den geniş çapta tü
tün almak istiyoruz. Yalnız bir şartımız var. 
Senelerden beri elimizde mevcut arsa ve tesis
le:* yatmaktadır. Kanunen satış hakkımız da 
vardı;*, piyasaya satmak üzere çıkaracağız. Te
kelin de bu binalardaki depolara arsalara ih
tiyacı vardır, bu bina ve arsaları değer fiyatla 
satmaldığınız takdirde sizden geniş çapta 
tütün alacağız diye bir teklifte 'bulundular. Tek
lifleri şu : Tekelden 1903 mahsûlü İzmir Ag
rat sekiz milyon kilo, fiyat 1,65 tutarı 
13 200 000 dolar. Yine tekelden .1963 mah
sulü Samsun Agrat 'beş yüzbin kil o gam fiyat 
iki dolar. Tutarı bir milyon dolar. Tüccardan 
1963 mahsûlü izmir Agrat, 6 300 CG0 kilo fi
yat 1,65 dolar, tutarı 10 395 000 dolar. Ye
kûn olarak 14 800 00 kilo tütün alacak ve 
Türkiye'ye 24 595 000 dolar döviz vermiş ola
cak. Bu satışta The Americr.n Tabako Şirketi 
ile yapılan temaslarda arsa ve 'binaların değeri 
para ol araka değil de tütün mahsulü olarak 
alınmasın at da muvafakatine varıldı. Satrnala
cağı tütünlerden 'bunların değeri düşülmek 
suretiyle geri kalanının parasının verilmesi 
temin ecVU.i. Gayrimenkuller mukabilinde is
tediği tücün yapılan hesaplara göre, 1 020 789 
kilo tütündür. Yekûn tutarı 1 034 202 dolar
dır. Şu 'hale göre, 13 779 211 kilo tütünün kar
şılığında arsalar tenzil edildikten sonra 
22 '910 69S doları Türkiye'ye döviz olarak 
Vermiş olacaktı:*. 

Mulhterem arkadaşlarım bu fikir doğru de
ğildi:*. Biraz evvel de vermiş olduğum iza
hattan anlaşılacağı üzere, 'bu tesislerden uzun 
zamandan ıberi zaten istifade 'etmiyoruz. Te
sislerden istifade etmiş olsa ve bunları da 
satsa 'belki o zaman yine başka memleketlerde 
tesisler kurmak suretiyle istifade etme ciihe-
<ino gidebilir. Onun için bir; bu:m talimin 
etmiyoruz. Zira, bu American Tabako Şirketi 
104.3 den 1'963 senesine kadar memleketimiz-
Un mubayaa ettiği Amerikan grat üitünleri 
ve bedellerini tesbit ettik. Durum şöyledir ; 
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Tekel, tüccar, ve diğerleri dâhil memleketi
mizden aldığı tütünler, Eğe bölgesinden agrat 
173 milyon küsur kilo. TCaradenizden agrat 
2(1 milyon küsur kilo olmak üzere Türkiye'
den cem'an. 194 milyon 347 bin 831 kilo tütün 
almıştır. Buna. karşılık memleketimize ver
miş olduthı dövizin yekûnu 274 882 822 lira
dır. 

T3u seneki satışlar buna dâhil değildir. 1962 
ve 1963 yılında tekeliden tütün satınalmamış fi-
kat tüccardan alınıştır. Biraz evvel de arz ettim. 
16 sene muntazaman 1948 den 1963 tarihine ka
dar memleketimizden tütün satmalmıştır. Her 
sene ortalama olarak 12 milyon kilo tütün satm-
almış vo bunun mukabilinde yurdumuza yine or
talama olarak 17 milyon dolar döviz vermiştir. 
Şimdi bu rakamlar ortaya getirildikten sonra 
hâlâ, affedersiniz bir kısım gazetelerde ve hattâ 
bi Hasım arkadaşlarımızın ağzından bu firma te
sislerini, binalarını, arsalarını satmak suretiyle 
Yunanistan'a kaçacaktır demek ne dereceye ka
dar doğrudur, takdirlerinize arz ederim. Yani 
hattâ bâzı gazetelerde Türk düşmanı diye bah
sedilmektedir. Memlekete her yıl 17 milyon do
la Hık döviz veren bir insa'na bu şekilde isnatlar
da bulunmanın doğru olmıyacağı kanısındayız. 

Çok muhterem arkadaşlarım, affınıza sığına
rak hürmet ettiğim Y. T. P. Grupu adına konu
şan S'iiyın Hasan Kangal arkadaşımızın tenkidi e-
riııc temas edeceğim, ve kendisine de bir teklifte 
bulunacağım özür dileyerek. Bahsetmiş olduğu 
tcnkidlerde şu Yüce Huzurunuzda sizleri tatmin 
et m ivecek olursam Gümrük ve Tekel Bakanlığın
dan istifaya hazırım. Arkadaşım da iyi dinlesin 
tenkidi eri ve onlara vereceğim cevapları haklı 
bulursa çıktıktan sonra haklısın tatmin oldum 
desin. 

Temaslarında kullandığı cümlelerden birisi, 
yanlış teshil, etmediysem, yapılan tenkidleri 
umursamıyan yegâne bakanlık Gümrük ve Teke! 
Bakanlığı dediler. Belki yıllardan beri ki, bü
tün bakanlık] arda bu mevcuttur. Aynı mevzular 
Senatoda yahut Millet Meclisinde bütçe komis
yonlarında işlenilmiş olabilir. Fakat bütün bu ten-
kidlerin muhatiaibı bugünkü Gümrük ve Tekel 
Bakanı olamaz. Arkadaşımın bunu kalbul etmesi 
icabeder. 

İkincisi, arkadaşım Gümrük ve Tekel Baka
nını istifaya davet ederken şu, şu, su mevzular

da muvaffak olamamıştır. Onun için, istifa et
meleri lâzımdır, demeleri, lâzınugelirdi. Bunu da 
söylememişlerdir. İkinci bahsettiği husus, gene 
teshil etmiş olduğuma göre, halen ihracoluîıamı-
yan 185 milyon kilo tütün olduğunu söylediler. 
Rakamları biraz evvel tek tek huzurunuzda açık
ladım. Bir defa daha açıklıyayım. fhnacol imamı -
yan. eldeki mevcut stok tütünü, 1962 de satılırı ı-
yan stoklar da dâhil, tüccarın ve tekelin elinde
ki mevcut satılması lâzımgelen tütünün miktarı, 
185 milyon kilo değil, 22 milyon kilo tütündür. 
Bunun 7 milyon kilosu Tekelin elinde, 1962 mah
sulüdür ve satılmıyor. Haklidir. Bunun bir kıs
mı tüccarın elinde, 1962 yılı mahsulüdür, bir kısım 
arkadaşlar temas ettiler, tüccara yardım etsin 
Hükümet, bu tütünler satılmıyor, alsınlar, de
diler. Şu hale göre 185 milyon kilo tütün, satıl 
muyor, Tekelin ve tüccarın elindedir, demek, be
nim şahsi kanaatime göre, bu mevzuun üzerine 
arkadaşım, eğilmemiş demektir. (İnanılır kaynak
tan, sesi) O inanılır kaynaklar, maalesef yanlış 
malûmat vermek suretiyle arkadaşlarımızı Mec
liste, Komisyonda ve Yüksek huzurlarınızda mah
cup duruma düşürüyorlar. Şayet arkadaşımız 
inanılır bir kaymaktan almışsa, lütfedip bir de 
beUdeıı soıisaydı, daha emin ve daha garantili, 
daha sahih malûmatı almış olurlardı. 

Yine arkadaşımız, geçen seneki tütün fiyatla
rından da bahsederek zürraı tatmin etmek sure
tiyle verilen fiyatlar, tütüncülüğümüzü •müşkül 
duruma düşürmektedir dediler. Arkadaşımızın 
hu töhmetini gecen seneye istinadettirmesini şah
san doğru bulmuyorum. 1962 yılı mahsulü tütün 
fiyatlarını tetkik etseydi, 1963 yılında verilen 
fiyatların daha mâkul olduğunu tesıbit edecekler
di. Gecen sene verilen fiyatlar, zürraı tatmin et
me düşüncesinden ziyade, memleketin tütün istih
salini, komşu rakip memleketlerin tütün istihsa
lini ve stoklarını ve alıcı memleketlerin taleple
rini ve bütün, dünyadaki tütün fiyatlarını nazarı 
itilbara almak suretiyle ve onu da bilhassa böl
gede, alım merkezlerinde gezmek suretiyle, müs
tahsili da ikna ederek 1962 yılı tütün mahsulü
ne nazaran fiyatların ortalaması düşüriilmüş, iyi 
tütüne iyi para, kötü tütüne kötü para, verme 
prensibi sadakatle tatbik edilmeye çalışılmış ve 
hakikaten büyük bir olgunlukla Türk çiftçisi de 
/bunu benimsemiş, en ufak bir şikâyet dahi olma
mıştır. Bn'nıı bütün bölgelerdeki, arkadaşlarım 
•bilir, vaııi 1963 senesi tütün ortalama fiyatlan 
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düşürülmüş olmasına rağmen tek bir şikâyet da- I 
hi olmamıştır. 

Şu hale göre, arkadaşımızın çıkıp, kusura bak
masın, hoş görsünler, bir parti adma konuşan ar
kadaşımızın tetkik etmeden, 1963 yılı mahsulüne 
verilen fiyatı tenkid etmesi, biraz doğru olmasa 
gerek, kanaatindevim. 

Yine arkadaşı ııız, Doğu - Almanya'dan yapı- I 
lan talep karşısında ilgisizlik yüzünden tütünle- I 
rimizin satılmadığından bahsettiler. Ben şahsan 
Tekelde, benim zamanımda, böyle bir muamelenin I 
cereyan ettiğini bilmiyorum. Bilâhara öğreneee- I 
ğim. Tekelde böyle bir muamele cereyan etmişse, I 
ki müsebbipleri hakkında tahkikat açacağıma hu
zurunuzda söz veriyorum. Ama bu muamele tüc- I 
car kanalı ile yapılmış ise, bundan Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının kabahati yoktur. Bu bir Hü
kümet mevzuu edilebilir. Yine çok sevdiğim ar- I 
kadaşım, sözlerine başlarken, daha ziyade, birçok I 
literatürleri, raporları ve kitapları okuduğundan I 
bahsettiler. I 

Şimdi bu şekilde tahkik ve tetkikte bulunan I 
arkadaşımın rakamları ve konuşmalarını çok da- I 
ha dikkatli ifade etmesi lâzım gelirdi, kanaatinde- I 
yim. 

Yine arkadaşımız, porselen ithali karşılığı 
Çekoslovakya'ya tütün verildiğini söylediler. I 
Gümrük ve. Tekel Bakanlığı her hangi bir mal I 
karşılığı tütün \ermez. Belki bir Hükümet poli- I 
tikası içerisinde cereyan etmiş muamele olabilir. 
Daha ziyade anlaşmalı memleketlere tütün ve- I 
riyor, bunun karşılığında mal satmalıyoruz. Bu 
da, yine biraz evvel bahsettiğim gibi. Hükümetin I 
takibettiği siyasetle yakından alâkalıdır. 

Yine arkadaşımız çay mevzuuna temas etmek I 
suretiyle, Türkiye'de muvaffak olamıyan bir ba- I 
kanın, istifa etmesi mutat değildir; dediler ki, I 
şahsan en çok üzerinde titizlikle durduğum ve I 
üzerine titizlik gösterdiğim bir mevzua istinadet- I 
t irmek suretiyle bunu söylediler. Şimdi arkadaşı- I 
iii.ii, çay mevzuunda lâzım gelen açıklamada bulu- I 
nacağım. I 

Memleketimizde, şimdiye kadar istihsal edilen 
çaylar ihtiyacı karşılamadığı için, yabancı m em- I 
leketlerden çay ithal edilmekte idi. 1954 senesin
de 2 698 ton olan çay ithali 1963 senesine kadar 
muhtelif artış ve eksilişler kaydetmek suretiyle, 
ortalama olarak iki bin tona kadar, değişmiştir. 
1963 senesinden sonra, yani Gümrük ve Tekel Ba- " 
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kanını istifaya davet ettiği arkadaşınız, Gümrük 
ve Tekel Bakanı olduktan sonra çay ithalâtı dur
durulmuştur. Bundan belki benim istihsalle alâ
kam yoktur; ama çay ithalâtına lüzum yoktur, di
yen, şimdi konuşan, Gümrük ve Tekel Bakanıdır. 

1963 ten sonra cay ithali yapılmadı. Evvelki 
ithalâttan müreddep bir kısım çay 1964 yılında 
yurda gelmiştir. Görülüyor ki, 1963 yılından mü
reddep cay, ithal edilen çay miktarı 410 tondur. 

1964 yılından itibaren, cay istihsali dahilî tü
ketimi Türkiye'nin ihtiyacını karşılar hale gelmiş, 
hattâ aşan bir seviyeye gelmiştir. Cesaretle veri
len bir kararla ithalât durdurulmuştur. Çay it
halâtı durdurulduktan sonra, elde mevcut ithal 
malı cayın harmanlara karıştırılmasının kaliteyi 
ıslahta mühim rolü olmadığı tesbit edildiğinden, 
bunun ayrı bir nev'i olarak, piyasaya arzı düşü
nülmüş ve malûmunuz olduğu veçhile filiz çayı çı
karılmıştır. Halen elde mevcut ithal malı çay fi
liz çayında kullanılmaktadır. 1 . 12 . 1963 tari
hinden itibaren, ekstra harman çayına ithal çayı 
karıştırılmamaktadır. Daha evvel ithal edilmiş 
çaylar, yine malûmunuz olduğu üzere, filiz çayı 
adiyle teneke kutularda, 80 lira fiyatla piyasaya 
arz edilmiş ve satılmakta idi. Yine arkadaşımın 
istifaya davet eylediği Gümrük ve Tekel Bakanı, 
bunun satış seyrini takibetmiş ve biraz evvel de 
bahsettiğim gibi, diğer harmanlardan da alınmak 
suretiyle ve fiyat da 80 liradan 60 liraya düşü
rülmek suretiyle bir an evvel elden çıkarma yo
luna gidilmiştir. Yüzde yirmibeş yerli çayı da 
katıştırılmış olan filiz çayı içinden yerli çayı çı
karmak suretiyle, ve fazla bekletildiği takdirde 
değişecek, bozulacak olan bu çaylar, yüzde yüz it
hal çayı olarak myasaya sürülmüştür. înşaallah 
bu satış da sona erdikten sonra, ithal malı çay ci
hetine bir daha gidilmiyecektir. 

Çay ithalâtı durdmuıMuiktan sonra ve is
tihsal fazlası çayların elbette ki diğer dünya 
mili etlerime, ihtiyacı lo'lan ni'eımleketliere satıl
ması icabederdi. Fakat çayil'aomızra ortalama. 
olaralk, (kilo nml'iyeti, ki değişiyor, 19, 20 lira 
•civarındaldır. Saıtışlairda bir zararla 'karşılaş a -
cağımız pek tabiî olduğumdan, H'ükümıet ka-
raa'iına sunuluyor ve Hüikümıettien .ahman bir mü
saade ile, elbette mevcut fazla çayların ihtiyacı
na! karar veriliyor. Bakanlar Kurulunun 
19 . 9 . 1963 günlü Kararı, çayların maliyet 
altı fiyatlarla satışını mümkün kıldığrndaaı, dış 
satışlara başlanmış ve bu satışlar, şu şekilde vu-
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kurulmuştur. Maliyet altı fiyatlarla dış memle
ketlere satılan çayların listesi, ki demin bir ar
kadaşımız dediler ki, «Bu satılan çayların ka
litesi, evsafı düşüktür. Onun iğin piyasada kötü 
int'ıba bırakır. Bunları satmazsak çok daha iyi 
olur.» dediler. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı olarak, bu mev
zu üzerinde de durulmuş ve bundan sonra ih
raç edeceğimiz çayların, mevcut çaylarımıza.' na
zaran, daha kaliteli ve evsafının daha yüksek 
çaylar olması için gerekli tedbir alınmıştır. 
İlerde zaman kalırsa; temas edeceğim. 

Şimdiye kadar satılmış -olan çaylarımızın ye
kûnu 1 498 629 kilo ve brüt satış bedeli 
4 502 933,49 liradır. Bunlar daha ziyade Ham
burg, Anr,*terdam, New-Yoık ve Londra'da sa
tılmıştır. Bir kısmı piyasada, bir kısmı da bor
sada satılmıştır. 

Bir arkadaşımız, eğer yanlış anlamadımsa, 
zarar nedir, dediler. Bu çayların satışından ya
pılan zarar, 22 949 009,86 liradır. 

Çay istihsal ve tüketim durumu şöyledir : 
1954 yılında istihsal, 719 052 000 küsur kilo, 
tüketim 3 768 000 küsur kilo ve muhtelif sene
lerde artış kaydetmek suretiyle, 1964 te 
10 500 000 kilo istihsal ve buna karşılık da o 
seviyelerde bir tüketim dikkati çekmektedir. 
1964 yılı tüketimi, şimdiki tempoda gidecek olur
sa, malî yıl sonunda 12 bin tonu bulacağını tah
min ediyoruz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, çay kalitesine 
de temas ettiler. Piyasadaki mevcut çayların 
kalitesi hakikaten düşüktür. Fakat bu seneki pi
yasaya çıkaracağımız çayların, geçmiş yıllara 
nazaran kalitesinin ve evsafının biraz daha üs
tün olduğunu iddia ediyoruz. Ye yakında da 
piyasaya çıkarılacaktır. Tahmin ederim ki, müs
pet hükmünüzü vereceksiniz. 

Piyasaya şimdiye kadar çıkarılan çay şu 
gördüğünüz pakette, tek tip çay olanak ve kilo
su da 40 liradan satılmak suretiyle çıkarılıyordu. 
Bu şu demektir : Muhtelif fabrikalarımız, muh
telif atölyelerimiz var. Bu çaylar imal edilirken, 
muhtelif novilere ayrılmaktadır. Bilâhara bü
tün bunlar harmanlanmak suretiyle tek tip 
paket içerisinde, bir tek tip çay olarak piyasa
ya çıkarılmaktadır. Biz, yapmış olduğumuz ça>-
lışmnlar neticesinde, piyasaya çıkarılan çayları, 
ki kalkınma plânında da işaret edilmiştir, tek 
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tip değil de muhtelif tip üzerinden çıkarılması
nın faydalı olduğu kanısına vardık. Ve bu 
maksatla (elindeki kutuyu işaret ederek) şu gör
düğünüz illi defa yapmış olduğumuz çalışma
larda, nualûmııâliniz tekelin kuruluşunun mak
sadı Hazineye gelir temin etmektir, şu gördü
ğünüz çay paketinin üzerindeki sarı boya yal
nız bir firma tarafından satılmakta idi ve bu 
da bize çok pahalıya mal oluyordu. Bu kutu 
üzerindeki sarı boyayı kaldırmak suretiyle be
yaz kutular içerisinde çıkarmakla bundan orta
lama senede 450 bin lira bir gelir sağlamış bu
lunuyoruz. Bundan sonra yapmış olduğumuz 
çalışmalarda, şu gördüğünüz iki tip çayı da pi
yasaya:, bugünlerde çıkarmak üzereyiz/ Birbi, 
Turist çayı dediğimiz çaydır. Bu şimdiye kadar 
Turist çayı Rize'de turistlere verilmek üzere 
imal ediliyor ve sadece o mmtakada satılıyordu. 
Şimdi laldığrmız tedbirlerle, Türkiye'nin her 
tarafında satma imkânını bulacağız. Kilosu 
50 liraya satılacak ve 100 gramlık paketler içe
risinde, 5 liraya piyasaya arz edilecektir. Ve 
•beğeneceğinizi tahmin ediyorum. 

İkinci tip çay olarak üzerinde durduğumuz 
çay da, bunun biraz daha kalitesi düşük ve fa
kat icabında halkın arzu ettiği zaman içeceği 
ve alabileceği bir fiyattan kilosu 30 liradan yal
nız, 80 gramlık paketlerde 240 kuruşa yakında 
piyasaya çıkmak üzeredir. Yani şimdi halihazır
da Filiz çayı hariç üç tip çay da piyasaya çı
karılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bunların çıkarılışı, 
elbetteki bir teknik çalışmaya, bir bilgiye ve 
biraz da zahmete ihtiyaç gösterir. Gümrük Ba
kanımız ve dolayısiyle, bu Bakanlıkta çalışan 
ilgili arkadaşlarımızın gayretleri sayesinde, 
çok kı,?a zamanda, çay mevzuunda, hiç olmazsa 
bırakınız başka neticeleri, şu çay mevzuunun 
dahi bizim çalışmalarımızın muvaffakiyetini 
gösterir tahmin ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca, bilhassa çay 
mevzuunda ne gibi çalışmalar yapıldı, Mehmet 
Yüceler, çay tiplerini çıkaı inakla mı kaldınız, 
diye bir sual sorulabilir. 

1964 senesinde alnımVJ olan tedbirler şun
lardır: Kı?a kısa arz ederim. 

1. Alım yerleri 212 den 254 e çıkarılmıştır. 
Malûmuâliniz çayların hir alım yerleri vardır. 
Çaycı arkadaşlar çok iyi bilirler. Çok uzaktan 
fabrikalara, atölyelere çay yaprağı geldiği müch 
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detçe, mesafeler arttıkça çaylara kötü tesir ya
par. Mesafeler yaklaştıkça çaylar çok daha kısa 
zamanda, fabrikaya, imal yerine geleceği için 
iyi tesir yapar ve kalite yükselir. Onun için ilk 
olarak ele aldığımız mevzuu çay alım yerlerinin, 
adetlerinin artırılması olmuştur. 

ikincisi; 1963 senesinde alım yerlerinde ve 
atölyelerde kullanılan 250 - 300 çekerli baskül 
adedi 227 den 293 adedi bulmuştur. Bunun da 
mânası vardır. Muhterem arkadaşlar, şimdiye 
kadar çaylar, yaprakları yalnız alım merkezle
rinde konulmuş olan basküllerle tartılıyordu. 
fabrikalara teslim edilirken, umumiyet itibariy
le ikinci bir tartıya tabi tutulmuyordu. Almış 
olduğumuz tedbirle, ki haklı veya haksız çeşitli 
suiistimaller şikâyetlerine sebebolduğu için, bu 
• almış olduğumuz ikinci bir kontrol tedbiri ile 
bunu da önlemiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir buçuk saat
tir konuşuyorsunuz. Teferruata girmekte hak

lısınız. Fakat ıbizim de programımızın durumu
nu düşünerek biraz daha teferruata girmeden 
kısa olarak konuşmanızı istirham ederim, müm
künse. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan, eğer Yüksek Senato üyeleri tasvi-
betmezlerse, ben de konuşmamı kısa kesmeye ça
lışırım. Ama yine de kısa olarak teferruata gir
meden konuşmaya, çalışayım. 

BAŞKAN — Kısa olsun. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 

-YÜCELER (Devamla) — Şu halde arkadaşla
rım, .Sayın Başkanın yapmış olduğu ikaz üze
rine, ben konuşmalarımı kısa keseceğim; eğer 
iicabederse tekrar söz verilmesini istirham ede
ceğim. Alınmış olan tedbirlerden bahsetmiyece-
•ğinı. Arkadaşlarım arzu ederlerse bu ted-
Ibirleri kendilerine bir bir izah etmeye çalışı
rını. 

Bu arada, şu almış olduğumuz tedbirleri ve 
daha sonra kalite üzerinde yapmış olduğumuz 
çalışmaları ve bilhassa yaprak alımı, imalâtı 
üzerinde alınmış olan tedbirler suretiyle bu 
rseneki piyasaya çıkrrr.ş olan çayların, geçen se
nelere nisbetle çok daha kaliteli ve evsafının 
daha iyi olduğunu iddia ediyoruz. Bütün bun
lara rağmen istenilen evsafta ve hakikaten Tür
kiye'de yetiştirilen çayların diğer memleketler-
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de yetişmiş olan çayların evsafından daha yük
sek yetiştirildiğini, imâl edildiğini iddia ede
cek durumda değiliz. Ancak bunu bir şeyle is
pat etmeye çalışacağım, Şu elimdeki yazı ingil
tere'den gönderilmiş Ibir yazıdır. Bu seneki 
göndermiş olduğumuz çay numuneleri hakkında 
görüşlerini ifade etmektedir. Aynen şöyledir; 
okuyacağım. «1964 mahsulünüzü temsil eden bu 
numuneler, 8 Eylül 1964 te raporunu verdiğimiz 
evvelki IS'83 e ait numunelere nazaran, çok da
ha iyi bulunmuştur. Yaprak görünüşünde bi
raz bir düzelme müşahede edilmiştir. Eldeki nu
munelerden anlaşıldığına göre 1963 mahsulü 
başlıca üç nev'e ayrılmıştır. Nevileri okuyorum. 
Bu neviler, görünüşte çok kötü, 1963 mahsulü 
için söylüyor. Karışık ve gayri mütecanistir. Bu 
seferki numunelerde ise, daha fazla itina göste
rildiği göze çarpmaktadır. Yaprakları yine si
yahtır. Fakat görünüşü daha iyi ve soldurulup 
kıvrılmakla beraber imalâtın nihai safhasındaki 
tasnifin daha fazla itina ile yapıldığını göster* 
mektedir. Numuneler, yalnız birden 42 ye kadar 
markalanmış. Burayı da geçiyorum. Muhterem 
arkadaşlarım, çayın tadı sade olmakla ıberaber 
1963 numuneleri gibi yavan ve küf kokulu de
ğildir. Zamimeten yaprak kaliteleri zayıf olmak
la beraber biyopi ef ve fani cinslerinin de ol
dukça iyi tadı vardır, ihtimal ki 8 Eylül 1964 
raporunu verdiğimiz 1963 mahsulü numuneleri 
bu sene zarfında imal edilen çayların hepsine 
ait değildir ve yine ihtimalki, bu çaylarımızın 
imali ile satılmak üzere bize tevdiine kadar ara
dan uzunca bir zaman geçmiştir. Şayet ,bu her 
iki ihtimal de mevcut değilse çaylar 1963 se
nesine nazaran her bakımdan inkişaf arz et
mektedir, arz ederiz; şeklinde bir rapor. Şu ha
le göre, çalışmalarımızın müspet n'cticclerini, yal
nız kendi ifadelerimizle değil; dünya piyasala
rında dahi görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, yine ibu mevzu ile 
alâkalı, bir de çay kanunu hazırlanmıştır. Yine 
çaycı arkadaşlarımız bunları bilirler. Ayrıca çay 
tekeli kanunu tasarısı hazırlanmıştır ve yine 
iktisadi kuruluşun gerçekleşmesinden sonra, ora
ya sunulacaktır. Çay fabrikalarının gerek çalış
maları, gerek tesisleri ve gerekse makinalar üze
rinde almış olduğumuz tedbirler vardır; inşaat
ları vardır. Fakat bunları huzurunuzu fazla iş
gal etmemek için okumuyorum. 

- • 7 9 7 — 
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Muhterem arkadaşlarını, yine V. T. B. adına 

konuşan Sayın Hasan Kangal arkadaşımız, Te
kel Ocnel Müdürlüğü bir türlü merkeze geleme
miştir. Taahhütlerinden evvel bu mütalâayı ver-
seydiler, çok daha isabetli olurdu, elediler. Muh
terem arkadaşlarım, ben vermiş olduğum beyan
ları, verdiğim sözleri unutacak bir insan değilim. 
Ve prensiplerim da şöyledir; her gittiğim yerde 
söylerim, arife günü yalan söyliyenin bayramı 
günü yüzü kararır. Ben böyle bir taahhütte 
bulunmadım. Aynen şöyle söyledim. Mecliste ve 
Bütçe Komisyonunda dedim İki, bir ilim heyetine 
tetkik ettiriyorum. İlim heyetinin vereceği rapor 
açıklanıacak, buna göre bir karar vereceğiz de
dim Bunun dışında bir şey söylediğimi işba t 
ederlerse derhal istifa ederim. Derhal. Ve ver
miş olduğum şeyi de tetkik ettireceğim vadim
de yapmış bulunuyorum. Şu gördüğünüz (muh
telif anketler, bu mevzuda Türikiye ve Orta - Do
ğu Âmme İdaresi Enstitüsü tarafından, Tekel 
(ienel Müdürlüğüne verilmiş anketlerdir. Ve 
hemen hemen, bütün soruları ihtiva etmektedir. 
Bunların neticeleri alınmıştır. Ve arkadaşlarım 
merkeze getirmişlerdir ve bunlar üzerinde ra
porlar hazırlanmaktadır. Verecekleri rapora, 
göre, (lümrük Bakanlığı müsbet veya menfi 
bir karara varacaktır. Şunu da açıkça iti
raf edeyim; Âmıme İdaresi Enstitüsü 'tara
fındım verilen rapora rağmen, Ibize eğer kati 
deliller verikneıiııişse, elbette ki Gümrük ve Te-
ıkel Bakanlığı olarak mevzu üzerinde bir defa 
daha başka yollardan durulması ieabedecektir. 
Buna göre hareket edilecetktir. Bu hemen ba
silce karar verilecek bir mevzu değildir. Yine 
Sayın Hasan Kangal arkadaşımızın, Bakanın 
ifadesine göre kahve ithali l 000 tondur. Kaçak 
4 bin ton kahve girmektedir. Bakanın bu itirafla
rını takdirlerinize arz ediyorum, dediler. Ben 
bunları söyledim arkadaşlarım, bir daha huzu
runuzda söylemek' isterim. Memleketimize 8 - 10 
seneden İteri, resmî kanaldan giren 'kahve mik
tarı ortalama 900 000 - 1 000 000 kila arasında
dır. Fakat bu memleketin kahve ihtiyacı 5 mil
yon kilodur. Bir defa daha söylüyorum, ama 
(lümrük ve Tekel Baikant olarak, ilk fırsatta 
bu mevzuu ele aldığımı hatırlatırım. Onun için 
bâzı gazetelerden de yara aldım Ama cesaretle 
mevzuun üzerine eğildim. Şimdiye kadar 6 ay
lık kotalardan kahve için ayrılan dövizin miktarı 
250 000 doları geçmemiştir. Ama OümrükveTe-
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kel Bakanlığının talebi üzerine 2 milyon dolar bi
rinci 6 aylık kotadan, ikinci 6 aylık kotadan 
iki milyon dolar ayırmak suretiyle, yıllık kah
ve ihtiyacımızın beş milyon Ikilo kahve alacak 
şekilde, Bakanlıkta, bulunan arkadaşların da 
anlayışları sayesinde, bu para ayrılmış, bunun
la, ihalesine gidilerek memleketin ihtiyacı olan 
kahvenin bir kısmı getirilmiş, (bir ikisini da ge
tirilmek üzeredir. Bununla da kalınmamış, ikah-
ve fiyat lan m da ki, kaçakçılık bu fiyatlarla, 
ilgilidir, bunun için fiyatı da beş lira. indirilmiş
tir. Belki ileride, gelecek kahvenin mahiyetine 
göre beş lira daha indirmek mümkün olur. Şu 
hale göre (lümrük ve Telkel Bakanı bir milyon 
kilo ikalı ve resmen gelmiş; dört ımilyon Ikilo kah
ve de kaçak giriyor, dedi; bunun da tedbirleri 
alınmış '.mıdır diye soracak yerde arkadaşımız, 
bunu itiraf ediyor diye Bakanı töhmet altında 
bulunduracağı yerde bizden tedbirlerimizi sorma
lar daha isa'betli olurdu. Tahmin ederim arka
daşım tatmin oldular. 

HASAN KANO AL (Oumhurba§kanınca S. 
Ü.) — Bir töhmet yoktur, efendim. 

OÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Muhterem arkadaş
larını yine bâzı arkadaşlarım Virjinya tütünü 
nıevzuundıa temaslarda bulundular. Burada de
diler ki, acaba Virjinya tütünü denemeleri yapı
lamaz mı ki,? Avrupa piyasalarını Amerikalılar 
tutmaktadırlar. Ve bu daha ziyade Virjinya tü
tünü sayesinde oluyor. Acalba biz bu hususta 
bir çalışma yapabilir miyiz diye, sualler sordu
lar. Biz Virjinya tütünü mevzuunda, Tarım Ba
kanlığı ile devamdı işbirliği halinde çalışmak
tayız. Düzce'de Virjinya tütünü denemeleri ya
pılması mevzuunda nıııtabaikata varılmıştır ve 
bu yıl ilk defa, mahdut sahada ekim denemesi 
yapılmıştır, alınacak neticeye göre karara va
rılacaktır. Ayrıca bir firma bizden talepte bu
lunmaktadır. Ve vereceğim miktar kadar Vir
jinya tütünü yetiştirirsendz, ben de şu fiyattan 
alacağım şeklinde bir talebi vardır. Bu talep 
üzerinde duruyoruz. Eğer mutaibakata varılırsa, 
tütün sahalarımız dışında, Virjinya tütünü ye
tiştirmeğe müsait bir safhada, yapılan bu tale
bi yerinde görüp ve istediği tütünü yetiştirmeye 
çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşımız, piya
sanın geç. kalışından şikâyet etti. Hatırlıyacak-
lardır ki, gecen sene piyasa Ege piyasası 6 Şu-
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batta açılmıştı. Geçen seneki rakamları, biraz ev- ı 
vel izah ettim, söyledim, açıkladım. Ege piyasa
sı tütün istihsalimiz 80 milyon kilo civarındadır. 
Bu sene 110 milyon kiloya yaklaşmıştır. Yani 
Ege'de otuz milyon kiloya yakın tütün istihsali 
bir artış vardır. Geçen sene, 6 Şubatta açıldığına 
göre, bu sene normal olarak, geç açılması iktiza 
eder. Bütün bunlara rağmen Tekel Genel Müdür
lüğünde çalışan arkadaşları, eksperleri faaliyete 
geçirmiş, tetkikler, etütler yapmış ve piyasanın 
da Şubat ayı içinde açılmasını kararlaştırmıştır. 
Kısmet olursa, çok kısa zamanda radyo ile bunu 
halka duyurmaya çalışacağım. Yalnız piyasanın 
açılması muhtelif faktörlerle alâkalıdır. Arkadaş
larım bilirler, bunun açılabilmesi için piyasada 
tesbitlerin yapılması şarttır. Tesbit yüzde 80 in 
üstünde yapılmadığı takdirde, açılacak piyasa, 
faydadan ziyade zarar getirir. Hem ekiciler ve 
hem tüccarlar yönünden. 

İkincisi: Ekici elindeki stokların satılmış olma
sı ve ambarların boşalması lâzımdır. Stoklar sa
tılmadan ve ambarları boşalmadan piyasa açılmaz, j 
Bunu arkadaşlarım bildikleri halde, maalesef her | 
yerde, aynı şikâyette bulunurlar. Ve bunun dı
şında, elbette ki, malî imkânlarla alâkalıdır. Bü
tün bunların tedbirleri alınmıştır. Şubat ayı içe
risinde piyasa açılacak ve çok kısa zamanda da, 
radyo ile efkârı umumiyeye durum duyurulacak
tır. Sonra muhterem arkadaşlarım, geçen seneki 
Mecliste ve burada da yapmış olduğum konuşma
larda, 6 Şubatta acılan piyasanın haddi zatında 
5 - 6 senelik piyasa açılma tarihleri ile mukayese 
ettiğimiz takdirde, geç olmadığını, rakamları ile 
ispat etmiştim. İeabedcrse, arkadaşlarım, bu ra
kamları huzurunuzda açıklamak mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, tuz mevzuunda, arka
daşlarımın sormuş olduğu suallere kısaca cevap 
vereceğim. Tuz satışlarımız geçen yıllara nisbet-
le, büyük bir gelişme göstermiştir. Bakamlar şöy
ledir. 1962 yılında 53 bin ton, 1963 yılında 60 
bin ton, 1964 yılında ise 140 bin tondur. Ben de 
bu rakamları sizlerin takdirlerine arz ediyorum. 
Tuz ihracatımız Japonya'ya yapılmaktadır. İhra
cat, bu sene geçen senelere nisbetle, rekor seviye
dedir. 200 bin ton da satılmış durumdadır. Tu
zun tonunu, Çamaltı'dan, Japonya'ya 80 dolardan | 
satmaktayız. 

Tekelin Yavşan'da kuracağı rafine tuz tesisle
r i : Memleketimizin tuz istihsali 1961 de sofra tu
zu 23 730 ton, 1961 de yine, mutfak tuzu 55 370 j 
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ton ki, yekûn 79 bin 100 ton, 1967 yılında, sofra 
tuzu asgari satışı 28 bin küsur ton, 1967 yılında 
mutfak tuzu asgari satışı da 65 küsur ton olmak 
üzere cem'an 93 bin küsur ton olacaktır. Bu ihti
yaçları göz önüne alan Tekel Genel Müdürlüğü ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı, bir rafine tuz tesisi
nin kurulmasını kararlaştırmış ve bunu, daha ev
vel programında da tesbit etmiş, 50 bin ton ola
rak tesbit etmiştir. Fakat sonradan yapmış ol
duğumuz tetkikler, etüdler neticesinde, ki plânla
ma da ikaz etmiştir; bunun 50 bin ton kapasitede 
olmayıp, 15 bin ton kapasitede olmasının memle
ket için daha faydalı olacağı ve kurulacak tesisin 
daha rantabl olacağı kanaatine varılmış ve 15 bin 
ton olarak kararı alınmış, makinası da ihaleye çı
karılmıştır. 

Bir arkadaşımız, niçin bu rafine tuz tesisi, İz
mir Çamaltı'da kurulmadı da, Konya'da Yavşan 
tuzlasında kuruldu, diye soru sordular. 

Muhterem arkadaşlarım, İzmir Oamaltı tuzla
sında hem Tekelin bir tuz tesisi vardır. İleni de ye
ni bir müteşebbis orada, onbeş bin ton kapasitede 
bir rafine tuz tesisi kurmaktadır. Onun için biz, 
Orta - Anadolu'nun, Doğu - Anadolu'nun ve hat
tâ Güney - Anadolu'nun ihtiyacına cevap vere
cek olan bir tesisi Yavşan tuzlasında kurmanın 
daha doğru olacağı kanaatine vardık. Bu şekilde 
kararlaştırdık. 

Temas etmiyecektim, arkadaşımız not gönder
diler, av malzemesi konusu, benim Gümrük ve Te
kel Bakanlığını ilgilendirmemektedir. Yani av 
malzemesi, barut, fişek susu, busu, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığında değildir. Bu mevzu Ticaret 
Bakanlığının, Sanayi Bakanlığının uhdesine gi
rer. 

Onun için, konumla alâkası olmadığı için bu 
mevzua cevap vermiyeceğim. Affetsinler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada bâzı yapılan 
tasarruflara da temas etmek istiyorum. Rakı ve 
votka şişelerinde kullanılmakta olan aliminyum 
kapsülün kaldırılması ve yerlerine selefon koy
mak suretiyle döviz tasarrufumuz 1 milyon 300 
bin lira civarındadır. 

Biraz evvel de söylediğim gibi çay kutuların-
daki ilâve sarı boyanın kaldırılması suretiyle ya
pılan tasarruf 450 bin liradır. Sigora paketlerin
de kullanılan alüminyum föyyonun normal in
celiğe indirilmesi ile döviz ve Türk lirası olarak 
tasarrufumuz bir milyon lira civarındadır. Yekûn 
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olarak 2 milyon 750 bin liralık bir tasarrufu bu 
bahsettiğim üe mevzuda temin ettiğimizi tesbit 
etmiş durumdayız. 

Bir arkadaşımız Yozgat Bira Fabrikasına ay
rılan 1065 yılı tahsisatını sordular. Yekûn ola
rak 1965 yılında inşaat için 2 milyon 953 bin 
lira, nııakina için 5 milyon 826 093 lira olmak 
-üzere 8 779 093 liralık tahsisat ayrılmış bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, vermiş olduğum iza
hatlarla sizleri aydınlattığımı tahmin ediyorum. 
Şayet temas etmediğim konular varsa arkadaş
larım lütfederler, onları tekrar izaha çalışırını. 
Gerçi bunların hepsine burada ayrı ayrı temas et
mek mümkündür. Ben sizleri sıktığım, kanaatin
de olduğum için konuşmalarımı burada nihayet-
lendiriyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kangal lütfen soruları
nızı sorunuz soru mahiyetinde olmasını rica ede
ceğim. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Benim de sorularım biraz geniş olacaktır. 
Çünkü mütemadi olarak şahsıma sitemlerde bu
lunulmuştur. Rakamlar bakımından da ihtilâfı
mız vardır. 

BAŞKAN — Buna imkân sağlıyamıyacağız 
efendim, takdir buyurursunuz ki, soru müessese
si, Bakan ve son söz içtüzükle takyidedilmiştir. 
Sorularınızı lütfen mümkün olduğu kadar zama
nı israf etmiyecek şekilde sormanızı rica ederim. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Muhterem 
Başkan Senatomuz müşkül bir vaziyettedir. Ben
deniz bir iddiada bulundum. Söylediklerine mu
kabil cevap veremiyorum. Hem onun hem de bi
zim beyan ve bu beyan!ardaki rakamlarımız hak
lı görülüyorlar. Şimdiye kadar Parlâmento ha
yatımızda Vekilin senatör ve milletvekiline hi
tap şeklinin üstünde arkadaşımızın dini icabı 
tuttuğu orucun verdiği... 

BAŞKAN — Efendim, zaptı sabık müesse
sesi de vardır. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Zaptı sa
bık müessesesine giremez. 

BAŞKAN — O halde soru müessesesini çalış
tıracağız. Yalnız soru sorunuz. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Efendim, 
istanbul'da bulunan Tokcl Umum Müdürlüğünün 
Ankara'ya nakli için bütçede bir münakale ya
pılması keyfiyeti cereyan etmiş midir? Yani bu-
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nun için bir münakale yapılmış mıdır, yapılma
mış mıdır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Benim zamanımda, 
istanbul'daki Tekel Genel Müdürlüğünün Anka
ra'ya nakli için bir münakale yapılmamıştır, da
ha evvel yapılmış bir münakale varsa onu bilmi
yorum. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Efendim, müsaadenizle zamanında o Ve
kâletin baştan sonuna kadar... 

BAŞKAN — Lütfen sorunuzu sorun, zamanı 
vekâletine ait... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Lütfen rakam verin, 
nereye gelmiştir? Şu Yüce Heyet bunu bilsin, ben 
biraz evvel söyledim, belki hata yapabilirim. 
Eğer konuşmalarımda bilerek yapmış olduğum 
bir hata varsa istifa etmeye hazırım. 

BAŞKAN — Sayın Kangal işlettiğimiz mü
essese soru müessesesidir. Bakanla bir üyenin 
arasındaki mesele değildir. Lütfen zatıâlinizin 
de Heyeti TJırır.miyenin de tenviri icabeden bir 
soru varsa tevcih ediniz. Onun dışında konuşma
manızı hassaten rica edeceğim. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Muhterem Başkan bendeniz dedim ki; bu 
Umum Müdürlük istanbul'dan buraya gelmesi 
için madem ki... 

BAŞKAN — Bendeniz muhatabınız değilim. 
Soruları bendenize tevcih etmeyiniz. Cevabını 
Muhterem Bakan verecektir. Ona sorunuz. 

HASAN KANGAL (Devamla) — Muhterem 
Başkan, size hitabediyorum çünkü siz Senatoyu 
temsil ediyorsunuz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Böyle bir münakale 
yapılmamış ve bil âh ara neticeye bağlanmamış
tır. 

BAŞKAN — Efendim lütfen müsaade edin 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 

YÜCELER (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
söyledim benim zamanımda olmadı, yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Başkanlık Diva
nını müşkül durumda bırakmayınız. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Muhterem Bakan, bendeniz burada 1963 
senesindeki bütçe müzakerelerinde dedim. Bu iti
barla hâdisede alâkalı olmanız icabeder. 
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BAŞKAN — Soru, 1963 senesi bütçesi görü

şülürken, Tekel Genel Müdürlüğünün Ankara'
ya nakli hakkında bir teklif vâki olmuş mudur, 
olmamış mıdır? Lütfen buna cevap verin. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Efendim, cevap ver
dim. 1963-ve 1964 bütçesi için ikisine birden ce
vap veriyorum. Benim zamanımda, böyle bir 
münakale teklifi olmamıştır. Bunun dışında bir 
teklif olmuşsa bunu bilmiyorum, diyorum. Bun
dan dalı?, sarih bir cevap olamaz. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Bu senenin tütün rekoltesi ne kadardır? 

BAŞKAN — Sayın Hasan Kangal, özür dile
rim, soru müessesesini kapatmak mecburiyetinde 
kalacağım. Çünkü bir Bakanı muahaze etmenin 
yeri değildir. Sora müessesesini işletiyoruz. Soru 
SDracaksanız devam ediniz. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Ben arkadaşımın ifadesini aynen tesbît 
ettim. Dediler ki, satılmamış stokların yekûnu 
180 milyon kilo, dediler. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
ben arkadaşımın ifadesini yanlış tesibit etmedim. 
Arkadaşımız dediler ki, satılmamış stoklar yekû
nu 185 milyo'n kilo dediler. Ben bunun cevabını 
verdim. Bu sene satılmamış tütün stoku 185 mil
yon kilo değildir, şudur diye ifadede bulundum. 
Arkadaşım şimdi, bu senenin istihsalini soruyor, 
bu senenin istihsalini biraz evvel ifade ettim. 
175 milyon kilonun üstündedir, bu satılmamış 
tütün değildir. Bunların satışı önümüzdeki yıl 
cereyan edecektir. Arkadaşımın bunu kabul et
mesi lâzrmgelir. Ben arkadaşlarıma ifade eder
ken çok sevdiğim, hürmet ettiğim bir arkadaşım 
diye ifadede bulundum. Kendisine fazla tarizde 
bulunmadım. Bizzat kendisi beni istifaya davet 
etmiştir. Ben de bu kadar çok sevdiğim bir ar
kadaşımdan, beklemediğim bir arkadaşımdan böy
le bir teklif geldiği için, bizzat sormuş olduğum 
suallerin üzerinde durmak mecburiyetini hisset
tim. Bunun dışında bir şey yapmadım. Eğer, bü
tün bunlara rağmen, arkadaşımı kırmışsam kusa
ra bakmasın, hattâ özür dilemek nezaketini de 
göstereceğim. Bunun dışında bir şey yoktur. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S 
Ü.) —- Muhterem Bakan notumdaki beyanımı 
yanlış anlamışsınız, 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 

YÜCELER (Devamla) — Zabıtlar meydanda
dır. 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmayı
nız. Bu şekilde konuşmanıza imkân veremeyece
ğim. Beyanınızın tekrarı değil, lütfen soru soru
nuz. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Şunu arz etmek isterim ki, bendenizin 
sözlerini yanlış tefsir etmişlerdir. Bu itVbarla 
ihtilaf bundan ibarettir. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Devamla) — Muhterem a ka'aşlar, 
zabıtlar meydandadır. Şayet yanlış zapte'niş 
sem tekrar ediyorum, zabıtlar meyda d^dır. 
İfadelerimde zabıtların hilafında bir hus s 
görürlerse tekrar ediyorum, özür dilemelini bi
len bir insanım. 

BAŞKAN — Sayın Tarık Remzi B a l t m 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguliak) — 

Samsun, Yeni Harman, ve Hisar fi'it^eli s ' g -
ralar, bütün vatandaş-ar tarafından beğeni:me-
mektedir. Bunların Amerikan sigara1 arında gör
düğümüz filitrelere müşabih bir hale getr i" mesi 
için Bakanlığınızca ibir tedbir düşünülmekte 
midir? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEH
MET YÜCELER (Devamla.) — Teşekkür 
ederim. Muhterem arkalaşlarım, Ye^i Ha vmın 
sigarasnım bir kısmının filitre'i olarak imalini 
bir kısım arkadaşlarımızın talepleri e k a v ş l k 
olmak üzere çıkardık. Evsaf bakımından, harman 
sigarasının aynıdır. Buna rağmen rağbet görüp 
görmediği sat ştan anlaşılacaktır. Eğer normal r ey-
rinde devam etmezse füitreli Yeni Harman si
garasını piyasadan kaldırmak gayet kolaydır, 
bunun dışında... 

TARIK REMZİ BALTAN (Zongıldak) — 
Sualimi yanlış anladılar, zanre'iyorum, S m-
sun, Yeni Harman g"bi sigarala-m fpitrdi o'a-
rak imali vatandaşlar tarafından filitre bakı
mından beğenilmemektedir. Benim sual'mdö har
manların değişmesi mevzuu yoktur. 

BAŞKAN — Filitrenin ıslahı düşünülü
yor mu, diyorlar efendim. 

TARIK REMZİ BALTAN (Devamla) — 
Bunların ıslahı ve Amerikan filitr^erine m"şı-
bih bir hale getirilmesi hususunda ne g'bi ça
lışmalar vardır? 
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YÜCELER (Devamla) — Teşekkür ederim, 
yan]ıs anlamışım galiba. Özür dilerim. Kfen-
dim, durum şu; Amerikalıların piyasaya sürmüş 
oldukları sigaraların filitre ayarında sigara 
filitresi imal etmek mümkündür. Fakat hu pa
halıdır, dövize bağlıdır. Oldukça diğerlerinden 
pahalıdır. O itibarla, daha fa^la döviz ödeme
mek için ve daha evvelden geniş çapta filitre 
ithal edildiği için, bu filitrelerin sonunu alın
caya kadar bu sigaraları çıkarmayı düşünüyo
ruz. Bunun dışında, gene bâzı meraklı ve tir
yaki arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap ver
mek üzere, bir kısım o ayarda filitreyi de si
pariş etmiş durumdayız. (Alkışlar) Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sualler cevaplandırılmıştır. 
Son söz sayın Hüsnü Dikeçligil'indir. 
HÜSNÜ DlKEÇLtGÎL (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlar, sayın Gümrük ve Tekel B :-
kanı arkadaşımız hakikaten Bakanlıkta samimi 
yetle işe sarılmış, gayretler sarf etmektedir. Ve 
hususi halleriyle de Bakanlığın icabını yerine 
getirmekte, yani davramşlariyle şimdi, yine 
arkadaşımız Bütçe Karma Komisyonunda ileri 
sürülen fikirlerin üzerinde de durmaktadır. Me
selâ bu arada bizi memnun eden bir cihet oldu, 
kaçakçılığın sadece olaylar üzerine değil, kaçak
çılığın ortadan kaldırılması için içtimai sebepler 
üzerine eğilmesi lâzımdır. Ve dolayısiyle Güney 
illerinde kaçakçılığın sebebi boş, arazisi olmıyan 
vatandaşlarımızın üzerinde geçim darlığı key
fiyeti, Hükümet hu yönde ciddî tedbir almadığı 
takdirde kaçakçılık önlenemez dedi, nitekim bu 
arkadaşımız sormuş, derhal harekete geçmiştir, 
ve Hükümetçe üzerinde durulacağını da beyan 
etmiştir. Bu bizleri memnun etti. Şimdi, bun
ları belirttikten sonra, Bakandan benim birkaç 
tane ricam olacak. Doğu - Anadolu'da meselâ 
'umumiyetle tütünler kaçak içilir. Bunun da 
sebebi vardır, sebebi şudur: Çünkü Doğu - Ana
dolu kendi mıntakasmda yetişen bir tütüne alış
mıştır. Hakikaten sigara tiryakisi olmıyanlar 
dahi bu tütünü gördüğü vakit kokusunu aldı
ğı vakit hemen içeceği gelir. Ve Şemdinli hava
lisi tütünleri gayet iyi ve nefis tütünlerdir. 
Şimdi, bu bölge insanına bunun dışında sigara 
içirmenin imkânı ve ihtimali yoktur. Yalnız, 
Sayın Bakandan istirham ediyorum, Bitlis'te bir 
tekel fabrikası vardır ve bu gelişmemiştir. Ol-
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duğu gibi duruyor ve dar gelirli olan bu bölge
de o mıııtakaya mallusus olan 'bu tütünü teşvik 
eden bu fabrikayı genişletirse, tahmin ediyorum 
ki, kaçakçılığın önüne geçilebilir ve burada da 
bir istihsal gelişmesi olabilir, o sahada ki zi
raatta da yenilik olur, benim kanaatimce. Diğer 
taraftan halka zamanında sigara temin edilir. 
Reklâmı yapıldığı takdirde, Dünya piyasaların
da bu sigaraların rağbet bulacağına ben kaaniim. 

Kaçakçılık mevzuu Güney illerinden ziya-
yade, yakın şehirlerden ziyade, ben zannediyo
rum ki, İstanbul havalisinde, Batı yakasında 
oluyor, gibi geliyor ıbana, Hergün gazetelerde 
okuduğumuz, şu kadar saat yakalandı, filân ya
kalandı, falan yakalandı, gibi hâdiseler bizim 
iktisadi vaziyetimizi dumura uğratıyor ve bu 
kaçakçılık yüzünden de tahmin ediyorum ki; 
yine gayrilmeşru kazanç yollarına sapanlar ve 
bu suretle zengin olanlar da pek çoktur ve <>!-
ma'ktadır. Yine piyasaya baktığımız zaman, ko
talara dâhil olmıyan malların piyasalarımızda 
mebzulmı bulunduğunu görebiliriz. Şimdi; Hü
kümetin bunda hakikaten ciddî tedbir alması 
lâzım. Yalnız Tekel Bakanlığının değil üzerin
de ısrarla, Hükümetin durması lâzım. Bu du
ruş sırasında, Bakandan benim istirhamım var. 
Bütün gümrük memurlarını değil, ama bunun
la beraber, gümrük memurları titiz okluğu tak
dirde, bu kaçakçılığın da önleneceğine kaaniim 
Bunu önlememe keyfiyeti şundan ileri geliyor, 
kanaatimce. 

Bilhassa, çok vazife yüklediğimiz şahıslara 
verdiğimiz para miktarı çok azdır. Ve elbette 
bu para karşılığında, teklif edilen miktarın bü
yüklüğü karşısında, yine müsamaha göstermek
tedir; gösteriyor da. Onun için, bilhassa, Ba
kanın ve Hükümetin, bu kaçakçılık mevzuu 
üzerinde, ısrarla dunmalarmı ve bunu sıkı bir 
kontrol a tabi tutmalarını yeniden istirham edi
yorum. 

Hükümetler karar alırken ve bu karaı-hm 
tatbik ederken, yalnız kendilerini değil, âmme 
vicdanını da düşünmelidirler. Bir de benim te
mennim şu olacaktır : 

Ben, yukarıda temas ettim, şu keyfiyet var. 
tekinin teşvikkârı olduğu gibi, aleyhinde bulu
nanlar da olur. Benim kanaatim, bugün İsveç'
te dehşetli bir Alkolle Mücadele Cemiyeti var
dır. iyi Ahlâk Cemiyetinin 27 okulu vardır. Ay-
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rica konferans salonları vardır, buralarda kon
feranslar verilip 'kati olarak içkinin aleyhinde 
bulunulmakta ve halk uyarılmaktadır. Yine 1-i-
zitm Yeşilay Cemiyetimizle temas neticesinde, 
bizim içkiden âri olan 27 okulumuza, ders mal
zemesini, yatni fizik, kimya lâbioratuvarmı gön
dermektedir. Yalnız, bizim Tekel Bakanlığını;/', 
benim zamanımda olmadı, dedi Sayın Hakan, 
bunun reklâmını yapabilmek için, Avrupa'da ya
pılıyor diye, halk efkârının vicdanını da rahat
sız etmektedir, şarabın adına Barbaros ismi ta
kılmıştır. 

Efendim; Avrupa'da bu var; bizde de olsun. 
Benim öteden beri itiraz ettiğim nokta. şu. Biz 
Avrupa'nın kendisine göreliğini değil de, im 
gibi şeyleri değil de, sistemini, ilmini, metot 
taraflarını alalım. Bunları almakla Avrupalılaş
maya imkân da yok. Avrupa'lı bunları 
yapabilir. Bunların hepsi büyüklerinin ismini 
verebilir. Şarapla vaftiz edilmektedir. Ama; bu 
memleketin çocuğu, bu memleketin evlâdı, bun
dan uzak ve azadedir. Tarihine kıymet veren, 
büyüklerini hürmetle yadeden büyük bir ani 1 -
l e tin çocukları, Barbaros gibi, hakikaten Akde-
nizi bir göl haline gelirmiş, nam yapmış, itaat
kâr, her hali ile mükemmel bir insanın ismini, 
böyle şarap şişesine takmayı ben makul ve meş
ru göremem. Bakan kendisinden önce dahi olsa, 
bunu kaldırmalıdır arkadaşlar. 

Halk Hükümeti olan, Hükümet, halkın psi
kolojisini de nazarı itibara almalıdır. 

Bu, halk vicdanını rencide ediyor, üzüyor. 
Sayın Bakandan istirham ediyorum, Hükümet 
de, Bakan -da bu 'mesele üzerinde hassasiyetle 
dursunlar. Sayın Bakan, ziyanın neresinden 
dönerlerse kârdır. Millî kahramanımız o hm 
«Barbaros'un» adını, bilhassa böyle halkımızı 
kötü yollara sevk eden içki şişelenilin üzerin
den kaldırın, başka bir isim kullanın. Bu bizim 
şiarımızla kabili telif değildir. 

Hürmetlerimle (Alkışlar). 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kah".il 
edilmiştir. 
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(A/ l ) Cari harcamalar 

B. İJLV& 

1.1.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 40 746 951 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 189 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 746 752 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler / 295 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

2:5.000 Makina, Teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 006 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
1 - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satma İma lar 306 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler- 44 435 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 441 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve tekel Bakanlığı bütçesi görüşmesi 
bitmiştir. 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 19€5 yılı llütee 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (1/748) (S. Sayısı : 503) (1) 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü bütçe
sinin maddelerine ve bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 503 S. Saydı basmayanı tutanağın so-
nundadır. 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu 

tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere G2 881 102 lira, yatırım har
camaları için bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 144- 806 400 lira ve sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de, bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
3 394 178 lira ki, toplam olarak 211 084 680 li
ra ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz : 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 58 382 901 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 334 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 599 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul cdilmiıtir. 

15.000 Kurum giderleri 225 000 
BAŞKAN — Kabul edenler-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 1 343 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul cdiimhtir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1 497 900 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul cdilmhtir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 45 246 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 98 062 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 465 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

239 653 34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 418 524 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 271 001 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul cdihniştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madde 1 i cetvelleriyle birlikte 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - - Tekel Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös'erikliği 
üzere 1 636 129 020 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bölümleri okuyoruz. 

B. 
.2.000 

B 

Tekel geliri 
BAŞKAN 
1er... Etmi 
edilmiştir. 

- CETVELİ 

eri 1 
— Kabul eden
iydiler... Kabul 

628 
l i r a 

009 020 

'33.000 Geçitli gelirld' ve cezalar 8 120 000 
BAŞKAN _ Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN•— Maddeyi cetveliyle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
1965 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden 
ekle edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1965 büt
çe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler?.. Kabul et
miyenler?... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tekel Genci Müdürlüğünün, 
30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 nen 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağ
lı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 

gemici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler bağlı, 
(E) işaretli cetvelde gösterilmişLir. Bu kadrolar 
ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şartır. 

BAŞKAN —• Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler?.. Kabul et
miyenlcr?... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 25 . 3 . 1957 tarih ve 6939 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1965 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1964 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı 
bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet tertiple
rinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolnp da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
decine göre zaman aş:mma uğramamış ve 'karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yı
lı Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2), 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (ge
çen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bu kanuna bağlı (A/2) işaret
li cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım giderle
ri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli 
cetvelin (Kamulaştırma ve satmalın al ar) bölü
müne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. •— Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir, 

31.1.1985 0 : 1 
BAŞKAN' — Maddeyi cetveliyle oylarınıza'. 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr.., .'Ka*-
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yet
ki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — 8 . 2 . 1960 tarih ve 7424 sa
yılı Tekel Genel Müdürlüğü mütedavil sermaye
sinin 750 000 000 liraya çıkarılması hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesindeki miktara ait hükmü 
1965 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum.. 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tekel Genel Müdürlüğüne 
bağlı işyerlerinde çalıştırılan işçilere ve hizmetli
lere (bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil), 
giderleri döner sermayeden ödenmek üzere ça
lıştıkları günlerde günde bir kab yemek ve ekmek 
veya (işçi adedi pişirme masraflarını karşılıyamı-
yacak kadar az olan yerlerde çalışan) işçilere, he
yet raporu ile perhiz yapmaları icabeden veya 
yemek zamanı vazifeden dışarda bulunan işçilere 
yemek ve ekmek bedellerinin tekabül ettiği mik
tarda yemek bedeli verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum.. 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir, 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. —- Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenlcr.... 
Kabul edilmiştir. Kanunu tümü itibariyle açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

M — Tarım Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Gündemimizde mevcut Tarım 
Bakanlığı Bütçesine geçiyoruz. Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Bütçesinin memleket, Bakanlık ve 
Bakanlık mensupları için hayırlı olmasını Cum-
-huriyet Senatosu adıma temenni ederiz. 

Gruplar adına konuşacaklar : A. P. Grapu 
adına Hasan Âli Türker, C. H. P. Grupu adı
na Sayın Sabit Kocabeyoğlu. 
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Şahısları adına görüşecekler : Suplhi Kara

man, Sakıp Önal, Mehmet Ali Demir, Ziya 
Ayrım, Naci An, Mehmet Âdemoğlu, Fehmi 
Alpaslan, Niyazi Ağınıaslı, Âdil Ünlü, Meh-
met Ünaldı, Mustafa Yılmaz îneeoğlu, Fehmi 
Baysoy, Alâeddin Çetin, Talisin Banguoğlu, 
Hüsnü Dikedigil, Şevket Akyürek, C. K. M. P. 
topluluğu adına Sayın Enver Kok, Y. T. P. 
topluluğu adına görüşmek istiyen var mı efen
dim? Yok. A. P. Cfrupu adına Sayın Hasan 
Âli Türker. 

Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir takrir 
vardır. Sayın sözcü müsaade ederlerse 'bu tak
riri okuyalım. 

Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı Bütçesinin : 
1. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 
2. Devret Üretme Çiftlikleri Genel Müdür

lüğü, 
3. Orman Genel Müdürlüğü bütçeleriyle bir

likte gülüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Mansur ITlusoy 

BAŞ'KAN — Takrir üzerinde görüşmek isti
yen? Yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Birlikte görüşülmesi karar al
tına alınmıştır. 

Buyurun Hasan Âli Türker. 
A. P. GRUPU ADINA HASAN Â U TÜRK

ER (Balıkesir) •— Sayın Baska.ii, sayın senatör
ler, Sayın Hükümet erkânı, 

Memleketimizin ekonomik kalkınmasında 
başlıca, kaynakları re ekonomik hikmetleri bünye
sinde toplıyan Tarım Bakanlığının 1965 yılı 
Bütçesi üzerinde Adalet Paırtisi Senato Grupu 
adına görüş ve temennilerimizi arz edeceğim. 

Biz, aıziız Türk Milletinin refah ve saadetini, 
ziraatimizin yegâne otoritesi olan Tarım Ba
kanlığının muvafık çalışmalarına bağlı bulmak
tayız. Zirai kalkınmamızdaki başarı, sınai kal
kınmamızın da temeli olacaktır. 

Ziraat, orman ve hayvancılık gibi ekonomi
mizde çok önemli ıol oynıyan bu üç faktörün 
verimli hale getirilmesini hedef tutan Taırım 
Bakanlığı 3203 sayılı Kanunla, üç genel mü
dürlük bir müdürlük halinde çalışırken, nüfu
sumuzun ve ihtiyaçların artışı, beslenme ve 
geçinme zorluğunun tazyiki Tarım Bakanlığı 

31.1.1965 O : 1 
teşkilâtının sadece ziraat sektörünün süratle ge
nişlemesine vesile olmuş ve bugün; 

10 genel müdürlük, 
2 müdürlük ihlalini almıştır. 
Bakanlığın bugünkü personel durumu da : 

7 758 Maaşlı 
29 034 Ücretli ve 

2 036 Yevmiyeli olmak üzere 

38 828 dir. 

Tarım Bakanlığı, bu teşkilât, ve kadrosu ile 
memleketin tanm, hayvancılık ve ormancılık 
pol it Ucasını tesbit etmek ve yürütmek, Türk 
Milletinin beslenme ve geçim şartlanın düzelt
mek, zirai reitormu sağlamıaık mecburiyetindedir. 

Bu üc ana konunun ıslahı, teşkilâtlandırıl
ması, geliştirilmesi, toprak ve sularımızın tarı
ma en uygun bir şekilde korunması ve kullanıl
ması, hayvansal ve bitkisel hastalıkların ayrı 
ayrı ortadan kaldırılması meteorolojik hizmet
lerin görülmesi gilbi geniş çaptaki hizmetleri ifa 
etmek ve başarmakla mükellef bulunan Tarım 
Bakanlığının bugünkü teşkilatı ve 1965 yılı 
Bütçesi kifayetsizdir. 

Her şeyden evvel Tarım Bakanlığı mevcut 
teknik elemanlarını verimli çalıştırmaya) mec
burdur. 

Bu Bakanlık mensuplarının büyük bir kısmı 
yüksek tahsilli ve teknik elemanlardır. Ekserisi 
işinin ehlidir. Birçoğu, memleket içinde ve dı
şında ihtisas yapmışlar, bilgi ve görgülerini ar
tırmışlardır. 

Yardımcı teknik personel de, pratikte muvaf
fak olmuş, feragatle çalışmakttadııiar. 

Ancak, Tarım Bakanlığı içinde, tahsil, kıdem 
ve ihtisas bakımından aynı durumda oldukları 
halde maaş ve ücret bakımından çok farklı bir 
çalıştırma sistemi vardır. Böyle hallerde pcr-
vsonel a<rasında huzur olmaz. Huzur olmıyan 
yerde de randımanlı çalışma almaz. Bu, insan 
psikolojisinin değişmez bir kaidesidır. 

Su halde, evvelâ teşkilâttaki maaş ve ücret
ler, yevmiyeler aracındaki dengesizliği ortadan 
kaldırmalıdır. 

Bugünkü kuruluş da kifayetsizdir. Bu ba
kımdan Bakanlığın kül halinde reorganiszasyo-
nıı kaıçınılmaz bir zarurettir. 

Nitekim 18 ftylül 1963 gün ve 6/2223 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kaı<a/riyle bu işe başlanmış 

http://Baska.ii
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ve «Teşkilât proje grupu» namında bir çalışma 
ekibi teşekkül etmiştir. Bu heyet 1,5 sene çalışa
rak Tarım Bakanlığı reorganizasyonu hakkın
da 'bir rapor hazırlamıştır. 

Bu raporun muhteviyatı henüz medıulümüz-
dür. 

Ancak, 1937 dm beri Tarım Bakanlığı bün
yesinde bir huzursuzluk vardır. Bunu kimse 
inkâr edemez. Devirler değişir, iktidarlar deği
şir, fakat bu huzursuzluğu yaratan zihniyet de
ğişmez. Sanki veraset yoluyla intikal ediyor gi
bidir. 

Bu huzursuzluğu gidererek, memleket ger
çeklerine eğilmenin zamanı çoktan gelip geç
miştir. 

Hazırlanan rapor hakkında açık bilgimiz ol
madığı için üzerinde durmak mümkün değildir. 

Fakat bu kadar ketumiyet içindeki çalışma
ların 1,5 sene uzatılan etütlerin bir fayda sağ
lamasına çok inanmak istiyoruz. 

Arzu ediyoruz ki, Tarım Bakanlığı bünye
sindeki bütün elemanlarını şevkle çalıştırabile
cek bir reorganizasyona kavuşsun. Bu halisane 
temennimizdir. Aksi halde memlekete faydası 
dlmıyan tek taraflı tazyikler, istenmiyen şekil
de çalışmaları aksatmaya devam edip gider. Bu
nun 1937 denberi çok acı misallerini gördük. 

Tarım Bakanlığı hizmetlerinin daha ileriye 
götürülebilmesi için Bakanlığın hazırladığını, 
hazırlamakta olduğunu öğrendiğimiz 34 kanun 
tasarısından bir kısmının Millet Meclisii.de, bir 
kısmımın, BaşbalkanMkta ve BakanlMarda ol
duğu ifade edilmektedir. 

Bunların biran evvel takip ve intacı gere
kir. 

Sayın »Senatörler; 
Tarım Bakanlığındaki teknik personelin az

lığı, maaş ve ücret durumlarmdaki dengesizlik, 
çıkarılmamış kanunların boşlukları yanında, bu 
elemanların hakiki iş sahalarında çalıştırılma
nı alan da ziraat dâvamıza çok şeyler 'kaybet
tirmektedir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının zaruri gördü
ğü teknik personelin yetiştirilmesine dair çalış
maları müşahede edememekteyiz. Tarım Bakan
lığı zirai sektör genel müdürlüklerinin merkez 
kadrolarında 304, vilâyet merkezlerinde 9nl, 
kurumlarda 462 ilçelerde ise sadece 6 ziraat 
yüksek mühendisimiz vazife görmektedir. 
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Bu kıymetli elemanın Ankara'da vilâyet 

merkezlerinde ve kurumlarda toplanarak, çift
çinin hizmet sahasına gönderiimeyişi de, bek
lenen faydayı alamıyaeağımıza delildir. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğü, kısa zaman 
evvel Köy İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. 

Bu Genel Müdürlüğün Tarım Bakanlığın
dan ayrılışında ne gibi ciddî sebeplerin görül
düğünü anlamak mümkün değildir. Şayet Top-
raksu hizmetlerinin köylerde olduğu gerekçesi 
ile bağlarimış ise, ziraatin diğer sektörleri de 
köydedir. Bu mantığa göre, bütün tarım hiz
metleri Köy İşleri Bakanlığına bağlanması ica-
beder. 

Tarım ürünlerinin alım satımını tanzim eden 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile, 
Türkiye'nin Et ve Balık dâvasını halletmek ga
yesiyle kurulan ve falkat bu gayeye asla yakla-
şamıyan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlü
ğü de Ticaret Ba'kanlığma bağlı bulunmakta
dır. 

Bizim görüşümüze göre bu iki Genel Mü
dürlüğün de Tarım Bakanlığına bağlanması, zi
raat ve hayvancılık hizmetlerinin daha uygun 
bir şekilde yürütülmesi bakımından faydalı ola
caktır. 

Bu hususta yeni tetkiklere zaruret olduğu 
kanaatindeyiz. 

Sayın Senatörler ; 
Biz, ekonomik kalkınmada az gelişmiş bir 

milletiz. Bunu açıkça ifade etmekte hiç bir mah
zur yoktur. Bizim durumumuzdaki memleket
ler de kalkınmanın temeli zirai istihsaldir. 

Ziraat sektöründe kalkındıktan sonradır ki, 
süratle sanayileşmek mümkün olacaktır kanaa
tindeyiz. 

Memleketimizin iklim şartları, toprağı, hal
kımızın çalışkanlığı, iç ihtiyaçlarımız ve dış 
pazarlarımız, bize zirai kalkınana ile işe başla
mamızın mecburiyetini hissettirmektedir. 

Türkiye, ekonomik kalkınmasının temelini zi-
raate, toprağa ve hayvancılığa bağlamaya mec
burdur. Bugün bizim hissettiğimiz bu zarureti, 
bir zaman gelecek mesul Hükümetler de hisse
decektir. 

Fakat her geçen bir bütçe yılı, bizi telâfisi 
imkânsız gerilemelere götürmektedir. 
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Sayın Senatörler ; 
Bu seneki Tanın Bakanlığı bütçesi kifayet

sizdir. Memleket ihtiyaçlarına cevap vermekten 
uzaktır. Yukarıda bahsettiğimiz teşkilât, çeşit
li yollarla verimli çalışmaya sevk edilemezken, 
noksan bütçe ile zirai, daha doğrusu ekonomik 
kalkınmamızı sağlamaya imkân yoktur. 

Burada madde madde ifadesine imkân olmı-
yan 1964 yılı icra programı tamamİ3'le tatbik 
(edilememiş plânın lüzum ve zaruri gördüğü hu
suslar yerine getirilememiştir. 1965 yılında da 
getirileceğini ümidetmemekteyiz. 

İsrarla, şu hakikati tekrar etmeye mecburum 
ki, bu tutunda, Türkiye'nin kalkınması güçtür. 
Kalkınma hamlelerine Tarım Bakanlığı kaynak
larından başlamak zaruridir. Biz ıbunu "böyle 
mütalâa ediyor, 'böyle görüyoruz. 

Türkiye ziratini ve hayvancılığının bugün
kü perişan durumunu ifade edecek bâzı husus
ları gözden geçirelim. 

Bugün Türkiye'de hububat ekilen saha 'mik
tarı yaklaşık hesaplarla 13 milyon hektardır. 

Mevsim şartlarının müsait gittiği senelerde 
bir dekar araziden çok iyimser hesaplarla an
cak 130 kilo hububat elde edilmektedir. 

Bu verim bizim en iyi mahsul senemizin re
koru olmakla beraber teknik ziraatin getirdi
ği, ileri bir ziraatten alınan mahsule göre çok 
düşük bir rakamdır. 

Bunun sebepleri üzerinde biraz duralım. 
Her şeyden evvel toprağın zamanında hazır

lanıp ekilmesi zaruridir. 
Bu da çiftçinin elinde yeteri kadar âlet ve 

malzemenin 'bulunması ile mümkündür. 
öğrendiğimize göre Türkiye'de halen : 
45 bin traktör, 6 bin biçer - döğer, 1 186 386 

hayvanla çekilen pulluk, 2 087 025 karasaban 
ibulunmaktadiT. 

Mevcut traktörlerin de büyük bir kısmı mi
adını doldurmuş bulunmaktadır. 

öte yandan karasaban miktarını hâlâ çok 
yüksek tutmaktayız. 

Türkiye nüfusunun % 65 nin ziraatle uğraş
tığı halde, medenî ölçüler seviyesinde 60 milyon 
nüfusu besliyecek varlıklar dolu memleketimiz
de niçin 30 milyonu besliyemediğimizin sebep
lerinden biri ortaya çıkmış oluyor. 

Halbuki, ziraati ileri memleketlerde nüfusun 
ortalama % 20 si o memleketi besliyecek rn-
kânlara sahiptir, Biz de bu yola giderek ziraeti 
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mümkün olduğu kadar maldneleştirmeye, az 
nüfusla zirai istihsalimizi sağlıyarak nüfusun 
fazlasını diğer sanayi kollarına aktarmaya mec-
bu ruz. 

Topraklarımız asırlardanberi, iptidai usul
lerle ekile - biçile kısırlaşmış, toprak erozyonu, 
yurdun birçok yerlerini çöl haline getirmiştir. 

Topraklarımızı vaktinde sürecek traktör ve 
hattâ hayvanla çekilen pulluktan mahrum olan 
çiftçi, tabiî gübreyi yakacak olarak kullandığı 
için toprağına atamamaktadır. Türkiye toprak
larında sulama ve teraslama, ihtiyacı karşıla
maktan uzaktır. 

Islah edilmiş tohum kifayetsizdir. 
Çiftçi yeteri kadar krediden, zirai aletlerden, 

teknik bilgiden, ucuz ve vaktinde verilen suni 
gübreden mahrumdur. 

Bu şartlar altında bir dekar topraktan alı
nan mahsul, yalnız köylünün iptidai usullerle ve 
imkânsızlıklar içinde ç<ılışmasma ve hava şart
larına bağlı kalıyor. 

Zirai mücadele ilâçları, malzeme ve suni güb
re pahalıdır. 

Bu imkânsızlıkların hiç olmazsa bir kifj nı 
giderildiği takdirde senede, bir dekardan alı
nan mahsullerimiz asgari c/o 25 artacaktır. Mü
tehassıslar çok iyi bilirler ki, bu artış % 40 - 50 
yi bulabilir. 

13 milyon hektar araziden, teknik bilgi mo
dern ziraat aletleri, sertifikalı tohum, tabiî veya 
suni gübre noksanlıklariyle sulama yapılamadı
ğından mütevellit noksan istihsal edilen hubu
batın yıllık para değerinin hesabını ilgililere 
bırakıyorum. Bunu hesabedersek çok astrono
mik ve şaşırtıcı rakamlarla karşılaşırız. 

Yalnız, hesabı çok basit birkaç madde üze
rinde duracağım. 

Bugün Türkiye'de : 
Bir süt ineğinden senede ortalama 400 kilo 

süt, 
Bir et sığırından ortalama 100 kilo et, 
Bir koyundan ortalama 15 kilo et, 
Bir koyundan ortalama 1,5 kilo yapağı. 
Bir tavuktan senede ortalama 70 yuimurta 

alınmaktadır. 
Hayvancılıkta ilerlemiş memleketlerde ise: 
Bir süt ineğinden senede ortalama 4 000 kilo 

süt, 
Bir et sığırından asgari 250 kilo et, 

sos 
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Bir koyundan ortalama 40 kilo et, 
Bir koyundan ortalama 3 kilo yapağı, 
Bir tavuktan senede ortalama 250 aded yu

murta alınmaktadır. 
Bu rakamlarla, Türkiye'de hayvancılığa lâ

yık okluğu önemin verilmediğini gayet kolay
lıkla anlarız, ötedenberi bu sektöre ayrılan 
ödenekler, 75 milyon evcil hayvan ıslahını, üre
tilmesini salgın ve paraziter hayvan hastalıkla-
riyle savaşma imkânlarını sağlaımaktan çok 
uzak kalmıştır. 

Halbuki, her köylünün elinde kolaylıkla ye
tiştirebileceği et ve süt ineklerini, suni tohumu 
ile en kısa zamanda ıslah etmek mümkündür. 

Türkiye hayvancılığını tedvire memur, vete
riner teşkilâtı Tarım Bakanlığı içinde bir Ge
nel Müdürlük halinde sıkışıp kalmıştır. Hattâ 
1964 yi'lı içinde bütçede mevcut 4,5 milyon liıa 
ile bu teşkilâtın motorlu taşıt vasıtası dahi te
min edilmemiş, ödenek yerine harcanmamıştır. 
Halbuki, plânın zaruri gördüğü, bütçenin öde
nek sağladığı bu vasıtalar temin edilse idi, bun
larla Ankara'da evlerden dairelere gidilip gelin-
miyecck, en ücra köşelerde hayvan hastalık) a-
riyle savaş ve suni tohumlama hizmetleri görü
lecek, sayısı az olan veteriner hekimlerle, hay
vanlarımızın verimli hale getirilmesine çalışıla
caktı. 

Zirai mücadele Genel Müdürlüğü, bitkisel 
hastalıklarla savaşta rehberlik etmek üzere ku
rulmuş fakat teşkilâtı, yurdun hizmet sahaları
na intikal ettirilememiştir. Köylerde bu hizme
ti teknik ziraat personeli yürütmeye çalışmak
tadır. 

Bu Genel Müdürlük ya teşkilâtlanmalı, ya
hut da başka bir çare düşünülmelidir. Dalsız, 
budaksız bir Genel Müdürlük lâyikiyle vaz'.fe 
göremez. 

Türkiye'nin çalışma üniteleri ilçelerdir. Zi
rai hizmetlerde ise köylerdir. İlçelere dahi teş
kilâtını sokamıyan bu gibi teşekküllerden köy
lerde hizmet beklemek beyhudedir. 

Sayın Senatörler; 
Zirai .mahsullerimizden, hububat, sınai bit

kiler, yağlı tohumlar, sebze ve meyvelerin ha
şere ve diğer hastalıkları yüzünden ortalama 
yıllık zararımız 3 milyar lirayı, 

Salgın ve paraziter hayvan hastalıkları yü
zünden 1964 yılı içindeki zararımızın para de
ğeri 2,8 milyar lirayı, 
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Açıktan ve bakımsızlıktan ölen hayvanlaım 

ortalama yıllık değeri 4,5 milyar lirayı, 
Et istihsalindeki noksanlığın yıllık para de

ğeri 3,5 milyar lirayı, 
Süt istihsalindeki noksanlığın yıllık para 

değeri 2,5 milyar lirayı, 
Yapağı ve tiftik istihsalindeki noksanlığın 

yıllık para değeri 200 milyon lirayı, 
Yumurta istihsalindeki noksanlığın yıllık 

para değeri 250 milyon lirayı bulmaktadır. 
Her sene yakılan 140 milyon ton tabiî güb

renin tarlaya atılamamasmdan mütevellit nok
san istihsal edilen 2 milyar kilo buğdayın ve 
hububatın asgari para değeri 1 milyar lirıyı 
bulmaktadır ki, bunların toplamı 17,75 milyar 
liradır. 

Bu da, bizim bir yıllık bütçemizin üstünde 
bir rakamdır. Ve bu rakam biraz evvel bahset
tiğim % 25 hububat noksanının dışındadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu hesaplar ve rakamlar resmî kaynaklar

dan mütahassıs raporlarından, memleket ger
çeklerinden alınarak dile getirilmiştir. Hakikate 
çok yakın olduğuna inanmaktayız. Bu durum 
karşısında Tarım Bakanlığının 1965 yılı bütçe
siyle yalnız ziraat ve hayvancılık bakımından 
önlenmesine çalştığımız yıllık zararın ortadan 
kaldırılmasına imkân olmadığı kanaatine vara
rak diyoruz- ki, Tarım Bakanlığının 1965 yılı 
bütçesi kifayetsizdir. Tarım Bakanlığının 196^ 
yılı bütçesi 33 005 516 lira gibi cüzi bir fazla
lıkla 588 748 761 liradır. 1964 yılında olduğu 
gibi 1965 yılında da plânlama icra programı
nın istediği hizmetler yapılamıyacaktır. 

Sayın Senatörler; 
Orman dâvamızın yıllardanberi ve gittikçe 

artan bir açık kalplilikle dile getirilen krit:k 
problemleri hepinizin malûmudur. 

En basit ifadesiyle tekrar ve hulâsatan arz 
edebiliriz ki : 

Türkiye coğrafi bakımdan bir orman ku
şağında değildir. Yani orman mahsulünün istih
salini mütaakıp derhal ve süratle orman yetiş
tirebilen bir bölge de değiliz. Böyle olnasına 
rağmen ormanlarımızı tahribattan korumakta 
büyük müşkülât çekmekteyiz. Bu sebeplerle, 
güç ve geç yetişen ormanlarımızı bir istihsal 
unsuru olarak mütalâa yerine, yurdumuzun be
ka unsuru addederek, heder olmasını önlemek 
zorundayız. Onun için de ormanlarımızı evvelâ 
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kurumak, sonra üretmek, başlıca gayemiz olma
lıdır. 

Bütün yurt genişliğinde bugünkü orman yak
tığımız 10,5 'milyon hektar olup memleket sat
hının ancak % 10,7 sini işgal etmektedir. Bu 
mevcudun da 1/0 ü norma'l orman vasfindadır. 

.Halbuki ilmî ölçülere göre bu nisbetin en 
az % 20 olması gerekir. Hal böyle iken : 

Yangın, düzensiz iskân, yakacak dâvasının 
halledilemeyişi ve usulsüz faydalanmalar yü
zünden bugünkü ormanlarımızı dahi muhafaza 
etmek imkânından mahrumuz. 

Bugün ortalama 13 800 köyde 9,5 milyon 
nüfusumuz orman içinde ve •omuan kenarında 
yaşamaktadır. 

Orman içine yerleşmiş, murakabe ve kont-
röldan uzak en dar mânasiyle yaşıyabilme ça
basında çırpınan bu 9,5 milyon nüfusun geçim 
dertleri halledilmedikçe ormanlarımızı tahribat
tan koruma ümidi beyhudedir. Orman tahribatı 
yur'dıumız (topraklarında, hava şaritılariîiıda, ya-
•ğışlanda, .sel. ve seylâplarda geniş ölçüd'e rol oy
namaktadır. 

Orman bölgelerinde vatandaşlarımızın birçok
ları orman suçlarından mahkemelerde veya ımıh-
kû m du rum d ad ı il ar 

Ormanlarımızı koruma imkânları yanında, 
kültür arazisi haline gelmiş olan yerlerin bu is
tikamette kullanılmasını zaruri ve. faydalı gören 
kanun tasarısı, takipsizlik yüzünden çıkarılama
mıştır. Orman idaremizle, birçok vatandaşlarımız 
müşkil durumdan, kurtarılamamıştır. Bu kanunun 
bir an evvel çıkarılmasını temenni etmekteyiz. 

Orman. Kanunumuz, köyîlünün ve fcarşıilığı 
orman teknik kadrosunun dâvası değildir. İkisi de 
bütün gayret ve samimiyet iyil e onmanı korumaya 
ve ihyaya, çalışmaktadırlar. 

Orman konusu, bir Oenel Müdürlüğün bir 
Başkanlığı dâvası değil, Devlet ve milletin dava
sıdır. Ormanlarımıza bu gözle, bakarsak her halde 
bu'günkiünıden daha ileri gSeMeceğdımki umarız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye'nin havası, suyu ve iklimi ile alâkalı 

işler üzerinde çalışmak ve yurdumuzun askerî 
ve sivil her türlü meteorolojik hizmetlerini yerine 
getirmek ve memleketin tarım, sağlık işleri, en
düstri, ekonomik, kültür, bayındırlık ve şehir iş
leriyle alâkalı iklim tesirlerini meydana çıkarmak, 
milletrarası müşterek metorolojik çalışmaları yap

mak üzere faaliyette bulunan metoroloji işleri de-
nel Müdürlüğünün bütçesi 1964 yılına nazaran 
708 977 lira. fa/l asiyi e 20 . 152 . 048 liradır 

(jeşit'li vesilelerle ifadeye çallıhtığımız gibi 
Tarım Bakanlığının personeli imkân bulduğu 
nisbette ihtiyaçlarına cevap vermek kuvvet ve 
kudretindedir. Dar bütçesiyle, bugün ileri bir ba
şarıya ulaşan Meteoroloji İşleri dene! Müdürlü
ğü çalışmalarını takdire şayan buluruz. 

(/alışanları ve başaranları takdirle yâJdetnıeJk 
şiarımızdır. 

Bu müessesenin fazla mesai yapan personeli
ne tazminat verilmesi hakkındaki kanunun çıka
rılmasını da, lüzumlu görmekteyiz. 

Tarım Bakanlığına bağlı olarak 1950 den beri 
faaliyette bulundurulan Devlet üretim; çiftlikleri 
işledikleri arazinin ıslahını, verimli tohum üreti
mini, zootekni müesseselerince ıslâh edilmiş hay 
vanların üretilmesini, sağlıya'cak şekilde çalışma
lıdır. 

Bu çiftlikler, muhitlerindeki çiftçiye, ihtiya
cı olan tohumu, damızlık hayvanı vermekle kalını-
yacak aynı zamanda önder ve örnek olacaklardır. 
Devlet üretme çiftlikleri, düzenli ve toplu arazi
nin çalıştırılması ve modern ziraatın örneği ol
malıdır. 

Bizim temennimiz, kendi çalışma sahasında 
•bir an evvel iktisadi Devlet Teşekkülü haline 
getirilmesini derpiş eden kanunun çıkarılmalı
dır. 

Teknik çalışma ile, ziraai mahsullerin ucıua 
maliyetini de, temin ederek Türk çiftçisine hiz
met etmelidir. Biz, Devlet üretme çiftliklerini 
böyle bir vazifenin sahibi, Türk çiftçisinin tat
bikatla. öğreticisi telâkki ediyoruz. 

Sayın Senotörler, 
Türkiye'de ortalama 05 milyon koyun vardır. 

Bunlar yerlidir. Yapağıları kalın ve dokumağa 
elverişli değildir.. Ayrıca verimleri de düşük
tür. 

Bu yüzden memleketimizde inkişaf etmekte 
olan dokuma sanayiinin ihtiyacı olan yapağıyı 
dışarıdan bilhassa Avusturalya'dan ithâl etmekle
yiz. 

Ortalama olarak senede -bu hususta, 200 ila 
250 milyon lira ödemekteyiz. İfade edildiğine 
göre petrolden sonra en çok döviz harcadığımız 
meta yapağı ithalidir. 
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Halbuki, memleketimizdeki yerli koyunların 

ortalama beş milyonunu merinosa çevirirsek ya
pağı ithaline mahal kalmadan memleketimizin 
yünlü dokuma ihtiyacını kendi koyunlarımızdan 
sağlamak mümkündür. Veteriner teşkilâtının 
uzun yıllardanberi memleketimizde yaptığı çalış
malar ispat etmiştir ki, yerli koyunlarımızı kısa 
zamanda suni tohumlama yolu ile merinosa çe
virmek mümkündür. Türkiye'de kısa zamanda 
istenildiği kadar yerli koyun merinosa çevrile
bilir. 

Bunun için de teknik bilgi kifayetlidir. Ve
rimlidir. 

Ancak, Tarım Bakanlığı bütçelerinde bu yo
la önem verilmediği için de istenilen netice alı
namamaktadır. 

îstihsal bölgelerinde, merinos yapağısı ile 
tiftik alım ve satımı yapmak üzere kurulan 
Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketi Ge
nel Müdürlüğü merinosculuğu teşvik hususun
da çalışmalar yapmak azmindedir. Fakat ku
rulduğu gündemberi 10 sene geçmesine rağmen 
müessesenin inkişaf edemeyişi malî imkânlar 

• sağlanmayışı, yüzündendir. Yapağıların düşük 
fiyatlarla mubayaası, yetiştiriciyi bu yolda teş
vik etmekten uzak 'kalmıştır. 

Aynı zamanda bugün için Avustralya'dan 
müsait fiyatlarla temin edilişi de sanayicileri
mize cazip gelmektedir. Fakat şuna. işaret et
mekte fayda mülâhaza ederim ki, dünya nüfu
suna göre koyun yetiştiriciliği daralma isticia-
dmdadır. Zaman gelecek merinos yapağısına 
ağırlığı kadar altın versek dışarıdan bir kilo 
ithaline imkân bulanııyacağız. 

Fakat, bugünden tedbir almazsak, memleket 
dokuma sanayiinin yalkın gelecekte geçireceği 
krizi şimdiden ifade etmek bir kehanet değil
dir. 

Bu arada 1965 bütçesinde, Türkiye'de suni 
tohumlama yoliyle yetiştirilen merinos yapağı
larının mubayaasında, kilo başına 3 - 4 lira prim 
verilmesini sağlamak üzere !2 milyon liralık bir 
ödenek konduğunu memnuniyetle müşahede et
mekteyiz. 

Bu iki milyon liranın memleket ekonomisi
ne 200 milyon lira değer kazandıracağını ifade 
etmek isterim. 

En kısa zamanda Türkiye Yapağı ve Tiftik 
Anonim Şirketinin bir tıktisadi Devlet Teşekkü-

31.1.1965 O : 1 
lü haline getirilmesini zaruri görmekteyiz. Böy
lece yerli merinosun çoğaltılması yanında dün
yada eşi bulunmıyan tiftiklerimizin de ıslâhı 
mümkün olacaktır. 

Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketine paralel ola
rak gerek istihsal bölgelerindeki sütleri değer
lendirmek ve gerekse büyük şehirlerin süt ihti
yacını karşılamak ve hususi teşebbüsü de teşvik 
ve takviye ederek süt sanayiini geliştirmek üze
re 1963 yılında özel bir kanunla kurulan Tür
kiye Süt Endüstrisi Kurumunun çalışmalarını 
dikkat ve itina ile hattâ ümitle takibetmekto-
yiz. 

Ancak süt endüstrisinin inkişafiyle birlikte 
sütlerin murakabe ve kontrolünü sağlıyaeak 
kanunun da biran evvel çıkarılmasında, mem
leket sağlığı bakımından faydalar mülâhaza 
etmekteyiz. 

Memleket iç ekonomisinde olduğu kadar, da
ima aranan bir ihraç metaı olan hayvan mah
sullerinin üretilmesini sağlıyabilmek için yem 
sanayiinin de gelişmesini zaruri görmekteyz. 

Bu maksatla kurulan Yem Sanayii Anonim 
Şirketi Genel Müdürlüğü halen 8 fabrika ile 
faaliyetine devam etmektedir. Yem fabrikala
rından dördü, bu Genel Müdürlüğün kendi ser
mayesi, dördü de özel sektörün ortaklığı ile ku
rulmuştur. Bu, bizim üzerinde durduğumuz 
karma ekonominin güzel bir örneğidir. 

Ancak, hayvan mahsullerinin, değerinden 
çok ucuza pazarlanması, fabrika yemlerinin ye
tiştiriciye pahalı görünerek, rağbetini bulama
maktadır. Yem değeriyle, mahsul değerini den
geli bir hale getirecek bir organizasyon teessüs 
ederse yem sanayiinin çalışması daha randı
manlı olacaktır. 

Ayrıca fabrika yem maddelerinin kontrol 
ve murakabesini sağlıyaeak kanunun da en kı
sa bir zamanda çıkarılmasında geniş faydalar var
dır. Buna zaruret vardır. Tarım Bakanlığı bu 
hususta çok gecikmiştir. 

Alet, malzeme ve gübre gibi, üretim vasıtala
rı bakımından çiftçiye yardımcı bir teşekkül olan 
Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünün 
sermayesi 100 milyon lira olup 'bunun 57 030 886 
lirası ödenmiş bulunmaktadır. Bu kurum, bu 
para ile lâyık olduğu hizmeti görememektedir. 
Bu kurumu, ya faydalı bir hale getirimeli veya 
başka bir şekle sokmalıdır. 
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Sayın arkadaşlarım, 
Konuşmalarımı, özetlemeye çalışarak şunu 

bir kere daha ifade etmek isterim ki, Türkiye'
nin ekonomik kalkınması, 'köylünün yani çiftli
nin kalkınmasına, bu ise Tarım Bakanlığının 
randımanlı çalışmasına bağlıdır. 

Bugün, toprağından, geçimini çıkaramıyan 
köylü köyüne, toprağına yuvasına tbağlanama-
maktadır. Bilhassa Güney - Doğu'da bir karış 
toprağı olmıyan geniş ölçüde köy ve köylüleri
miz vardır. Bunların çoğu, başkalarının top
raklarında işçi olarak bir ırgat gibi çalıştırıl
maktadır. 

Artan nüfus karşısında mahallen geçimini 
sağiıyamıyanlar şimdiye kadar büyük şehirle re 
akın etmekte iken bugün yut dışına da taşarak 
iş ve geçim imkânı aramaktadırlar. Biz, insan
ların yer yüzüne yaşama hak ve hürriyeti ile 
birlikte geldiğini kabul ederiz, tunun için de 
'kalkmmasiyle nîükellef bulunduğumuz Türk 
köylüsünün refahını, topraksız vatandaşın top
rağını, işsiz vatandaşa iş sahası sağlanmasını 
şiddetle arzularız. 

Topraksız köylünün topraklandırılmasını 
lüzumlu ve zaruri görmektej^iz. 

Çiftçiyi topraklandırmayı dar mânada top
rak dağıtımı şeklinde değil, zirai kalkınmamızı 
sağlıyacak bir politikanın tümü olan zirai re
formun, bir unsuru olarak anlıyoruz. 

Devlet elinde bulunup verimli bir şekilde 
kullanılmıyan ve işletilcmiyen bütün toprakla
rın, ayrıca, düşük istihsal ile ve yeterli çanş-
tırılmıyan topraklardan, muayyen ölçülerin 
üzerinde bulunanların, bunları verimli bir şe
kilde işletebilecek çiftçilerimize, belli ölçüler ve 
şartlarla bedeli mukabilinde dağıtılmasına taraf
tarız. 

Düzenli işletmelerimizin muhafazası ve mül
kiyet emniyetinin korunması ana prensiplerimiz
dendir. 

Bu suretle, çiftçiye temin edilecek toprakla
rın, kazançlı olması için bütün şartları yerine 
getirerek, çiftçiye huzur ve ekonomik kalkınma 
sağlıyacak bir duruma girmeliyiz. 

Böylece vatandaşı toprağına, işine, köyüne 
ve yurduna bağlamak mümkün olacaktır. 

Vatandaşlarımızı doğduğu vatan parçasın
da doyurma imkânlarını aramak, bulmak, öğret
mek ve yaptırmak Tarım Bakanlığının baş va
zifesidir. 

31.1.1965 O : 1 
Sayın Senatörler; 
Bu kadar geniş bir hizmetin sahibi olan Ta

rım Bakanlığı 1965 yılı bütçesinin müzakeresi 
münasebetiyle, özet olarak bahsettiğimiz bu ma
ruzatımızdan sonra, Tarım Bakanlığının bekle
nen hedefe ulaşılabilmesi için temennilerimize de 
sıra ile değinmek isterim. 

Türkiye'de ziraatin verimli bir hale gelebil
mesi için herşeyden evvel toprağın klâsifikasyo-
nıı, yani ziraat, orman ve mera olarak tasnifi şart
tır ve lâzımdır. 

Çiftçi yeteri kadar toprak, bilgi, tohum, aiet 
ve malzeme ve kredi ile donatılmalıdır. 

Sulama ve teraslama demostrasyon safhasın
dan çıkıp, çiftçiye intikal ettirilmelidir. 

Mahsulün haşere ve hastalıklardan korunma
sı için mücadele ilâç ve bilgisi, çiftçiye kolaylık
la ulaştırılmalıdır. 

Zirai mahsuller, Türkiye ve dünya piyasala
rının taleplerine göre plânlanarak yetiştirilmeli 
ve çiftçinin masülüne pazar ve değeri fiyat sağ
lanmalıdır. 

Hayvancılığın ıslâhı için zootekni çalışmala
rına hız ve bu yolda çalışanlara imkân verilmeli
dir. Hayvancılığımıza önem verdiğimiz takdirde 
iç ve dış pazarlarda daima müşteri bulacağımız 
gibi bu yoldaki yatırımların çok kısa zamanda 
netice ve semere vereceği göz önüne alınmalıdır. 

Hayvan hastahklariyle mücadeleye imkân ve
rerek gerek hayvanlarımıza ve gerekse insanla
ra zarar veren, şap, bank, ruam, kuduz ve şar
bon gibi hastalıkları kökünden yok etmeliyiz. 

Bugün Türkiye hayvanlarında şap hastalığı 
olduğu için Batı memleketlerine ihracat yapıla
mamaktadır. Halbuki yeteri kadar imkân veri
lirse, bu hastalıkları ortadan kaldırmak müm
kündür. 

Tarım ve hayvancılık mahsulleri arasında bir 
istihsal dengesi kurulmalı, ihracatı kul ay ve 
mümkün olan, memlekete geniş ölçüde döviz 
sağlıyacak hayvan ürünlerinin istihsali lehine 
çalışmalar, 'memleket ekonomisini kısa zaman
da yüz güldürücü hale getirecektir. 

Bu hakikati görmemezlikten gelmek hatalı 
bir yoldur. Bunun vebali ağırdır. 

Ziraat hayvancılığı ve orman işlerinde yar
dımcı teknik personelin kâfi miktarda yetişti
rilmesine önem verilmeli ve bu gibi eleman teç
hiz edilerek hem köylüye örn ok olmalı hem de 
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cazip bir hale getirilmelidir. Bu suretle köylü
nün eğitimi ele alınmış olacaktır. 

Tabiî gübrenin tarlaya intikali ve orman 
tahribatının önlenmesi için yakacak dâvası hal
ledilmelidir. İki sene evvel 'bahsettiğimiz gibi 
biogaız ve petrol artıklarının ucuz ve kolay kul
lanılması üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. 

Soya yağını bedava dahi olsa ithali yerine 
memlekette ziraatini teşvik etmeliyiz. 

İnanıyoruz ki, dış ticaret bakımından, hay
van ürünleri başta gelen, kolay satılan metala- I 
rımızdır. Bunun yanında iç ve dış piyasada da
ima rağbet gören zeytin ve zeytinyağı istihsa- j 
lini artırmak için, memleketimizin birçok yer
lerindeki yabani zeytinlerin ve diğer meyveli 
ağaçların aşılanması hususunda köylüye örnek 
olunmalı ve ibu tatbikat hızla yaptırılmalıdır. 

Ortak Pazarla irtibatımızın en çok ziraat 
ve bilhassa hayvan ürünleriyle kuvvetleneceği
ni göz önünde bulundurmalıyız. 

Ormanlarımız ıslah edilmeli, yangınlarla 
mücadele hızlanmalı, yakılan ormanların yerle
rinde ziraat ve hayvancılık yapılamıyacağı, ye
niden orman olarak ihva edil pot in i . orman 
içi vatandaşlara bilhassa duyurulmalıdır. 

Orman içinde yaşıyan 9,5 milyon nüfusun 
başka yollarla geçimini sağlıyacak çalışmalara 
başlanmalıdır. 

Tarım Bakanlığı, hizmetleri görebilecek, mes
lekleri birbirleriyle çalıştırılacak şekilde reor-
ganize edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketimizin geniş bir konusu üzerinde 

anahatlariyle görüşlerimizi arz etmeye çalıştık, 
Dâvamız büvüktür. Bütçe kifayetsizdir. Faika t 
bu kifayetsiz bütçeyi, yerinde ve olumlu kuba- | 
narak memleket kalkınmasına hizmet edilmesi
ni arzulamaktayız. 1965 yılı bütçesi, memleket 
ve milletimize, köylü ve çiftçimize hayırlı olsun. 

Grupum ve şahsım adına hepinizi hürmetle 
selâmlarım, fAlkışlar). 

C. H. P. GRUPU ADINA SABİT KOCA-
BEYOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım, Tarım Bakanlığının muhterem erkâ
nı, 

Tarım Bakanlığının 1965 malî yılı bütçesi üze
rindeki görüşlerimizi C. H. P. Senato Grupu adı
na arz ve izah eylemek için yüce huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

3 1 . 1 . 1965 O : 1 
Tarihte insan topluluğunu tarımsal faaliyet

lerle beraber görmekteyiz, insanlar buğdayı icat 
edince onu ekmek ve yemek için emeklerini bir 
araya getirmeye mecbur olmuşlardır; işte bu mec
buriyettir ki, insanları bir araya toplamış ve in
sanlar birbirleriyle münasebetlerine bugünden 
itibaren başlamışlardır. Bu devirden evvel ma
ğaralarda, göl ortalarındaki evlerde ve birbirin
den tamamen ayrı yaşıyan insanlar cemiyet kur
maya ve toplum faaliyetlerine başlamışlardır. İş
te ilk defa insanı toplum hayatına götüren buğday 
olduğu için yere düşen ekmeği alıp öpüp başına 
koymak bugüne kadar gelen bir âdet olmuştur. 

O günden bu güne kadar ilerliyen toplum ha
yatı bugün baş döndürücü bir hızla değişip geliş
mekte ve her millet tarımsal kalkınmadan başla
yıp endüstri inkişaflara atlamakta ve yeni yeni 
icatlar peşinde devamlı çalışmaktadırlar. 

Geçen senelerde/arz etmiş olduğum gibi kal
kınma dâvamızı plânlı ve programlı tarımsal 
alandan başlayıp endüstriyel sahaya intikal ettir
menin hünerini göstermek ve bu işi çok basiretli 
şekilde yapmak mecburiyetindeyiz. Zira zirai ka-
rekterden endüstriyel karektere intikal ederken 
bâzı noktalara çok dikkat etmek lâzımdır. Bâzı 
milletler toprak ıslahatı yaparken kolektif çalış
mayı toprağın da kamulaştırılması ile beraber 
yapmışlardır ki, bu hatalıdır. Çünkü evvelce de 
arz ettiğimiz gibi artık toprak ferdin lâzımı gay-
rimüfarıkı haline gelmiştir. O halde tabiatan, 
tarilhen kusana bağlanmış olan toprak unsurunu 
insanın elinden tamamen almak ve bu iş ile fazla 
oynamak katiyen caiz değildir. Ve bu hatayı yap
mış olan bâzı büyük devletler bu işin zararlarını 
görmektedirler. İnsanlar aralarındaki düzeni ta
biat kanunlarına uydurdukça rasyonel toplum 
kalkınması temin edebilmiş ve devam ettirebilmiş
lerdir. 

Gerek plânlı kalkınma ve gerekse buna muva
zi Hükümet programında işaret edildiği veçhile 
tarımsal kalkınma problemi ilk plânda görülmek
tedir. 

Tarımsal kalkınma geniş bir iş problemi olup 
tek çözüm yolu bilgi ile kalkınmayı hedef almak
la kabil ve mümkündür. Tarımsal kalkınma ile 
dünyanın medeni milletleri seviyesine ulaşılabilir. 
Tarımsal kalkınma yukarıda arz ve izah ettiğimiz 
veçhile toprak reformu ile başlar ve sırasiyle beş 
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faktörün mevcudolması kalkınma unsurlarının za- j 
ruretini meydana koyar. 

Bilgi, toprak, iklim, sermaye, su. 
Bilgi : Zirai hammaddenin istihsali, zirai sa

nayinin kuruluşu, malın iç ve dış pazarlara arzına 
kadar gider. 

Toprak: Sondajlarla yapılacak tahliller netice
sinde toprağın neler istediğinin tesbitinden, zirai 
asayiş ve bölge pilot çalışmalarına kadar varır. 
Burada toprak reformunu yaparken yukarıda arz 
ettiğimiz mülkiyet unsuruna dikkat etmek icabe-
der. 

İklim: Tarımsal kalkınmanın ilk sondajı bu
dur. Aksi takdirde tabiatı zorlamak suretiyle bü
yük masraflara girilmiş ve neticede rantabilite el
de edilememiş olur. Zirai endüstrinin ekonomisi 
işte budur. 

Sermaye: Öz sermayenin mevcudolması şarttır. 
Banka kredileri ile yani forsmajörle sermaye var
mış gibi işe girmek hem millete ve hem işi yapan 
kimseye zarar getirir. 

Devlet Üretme Oiftlikleriyle, önder olarak bu 
işi daha rantabl bir şekilde yapabilir. Devlet bu 
yatırımlarını plânlı ve programlı olarak sermaye
ler mahiyetinde bölgelere tevzi etmek suretiyle 
hem istihsalde rantabiliteyi temin eder ve hem 
de hız ile kalkınmayı sağlar. Burada Devlet dı
şarıdan getirilecek tarım aracının imali için lü
zumlu fabrikasyonun teminini kolaylaştırıp ta
rım kooperatifleri vasıtasiyle pazarlamayı nazarı 
dikkate almak zorundadır. 

Devletin teşvikiyle hususi sektörün sermayesi
nin yanyana korkmadan ve piyasadan kaçmadan 
yatırılması şarttır. Hususi sermayenin Devlet ga
rantisine ihtiyacı vardır. Ona ne miktar inanır 
ise o miktar yatırım olur. Aksi takdirde korkar ve 
kaçar işte Devlet sektörü 4le hususi sektörü yan
yana tutmaktaki maksat budur. 

Su: Yerüstü sularının yetişmediği yerlerde 
yeraltı sularından bilhassa üst tabakalardaki su
ların altındaki daha derin tabakalardaki sulardan 
istifade etmek yoluna gidilmeli ve büyük havuz
lar ve kanallarla sulamayı temin etmelidir. 

Aziz arkadaşlarım: Tarım Bakanlığı malûm 
olduğu üzere bütçesine konulan miktar ile hem ca
ri giderlerini yürütecek ve hem de Devlet Büt
çesinin dahi kâfi gelemiyeceği işleri başaracak I 
böyle şey biraz güçtür. Yukarıda arz ve izahına 
çalıştığımız tarımsal kalkınmanın temini maksa-
diyle önümüzdeki yıllarda bu iş umumi bir mera- J 

31 .1.1965 Ö : 1 
leket dâvası olarak ele alınır ve tatbikatına geçi
lecek olur ise üzerinde yaşadığımız bu cennet 
vatanımız bizlere yalnız güzel manzaralariyle de
ğil hakiki gelirlerini de vermek suretiyle gülecek
tir. Bilfiil tatbikatını yapmış bir arkadaşımız ola
rak arz ediyorum ki, bu aziz vatan topraklarına 
hakiki emek verilmemekte bilâkis biraz zorlanmak
tadır. Fakat ileride bu türlü tatbikata plânlı, 
programlı tatbikata devam edildikçe bunların da 
sağlanacağına inanıyoruz. 

(ieçen senelerde söylemiş idim: Ben size ufak 
bir misal arz edeyim. Antalya Narenciye İstasyo
nunda yapılan tatbikat göstermiştir ki, bu mem
lekette yetişen narenciyenin nefaseti hiçbir mem
lekette elde edilememektedir. Bu tesbit edilmiştir 
arkadaşlar. Sebibi biraz da muhtelif iklimi bir 
arada görmek imkânının mevcudiyetidir. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Kalkınma hamlelerini yaparken bölge kal km -

malariyle eksportu temin edip standart malı dış 
piyasada daimî geçer halde bulundurmak kalite 
ve ambalajı bozmadan devamlı ihracatı temin ve 
müstahsıla bâzı fiyat düşmelerinden mütevellit 
koruyucu bir tedbir olarak prim vermek veya bu
na benzer teknik tedbirler almak icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım: Arz etmek istediği
miz bu türlü kalkınmayı plânlı ve programlı ve 
bilgili çalışma devirlerinde pek yakından müşahe
de edeceğiz buna inancımız vardır. Ancak tat
bikatta vukubıılacak aksaklıkları mahallinde kon
trol edip görecek ve derhal izalesi çarelerini bu
lacak vatansever, bilgili ekipleri yetiştirmek ica
beder. 

Bakanlığın mühim bir dalını teşkil eden hay
vancılık, cinsin ıslahı, yem temini, hastalıklarla 
mücadele, ürünlerinin pazarlanması (iç ve dış) 
ancak hususi sektörün yetişemediği yerde Devlet 
sektörünün yardımına müracaat edilmesi suretiy
le bu işin inkişafı çarelerini aramak şarttır. 

Daima iyi çalışmalariyle başarılı neticeler ver
miş olan Tarım Bakanlığı erkânının dinamik Ba
kanı ile beraber plânlı ve programlı 1965 yılı büt
çesinin tatbikatını da güzel neticelere bağlıyacak
larına inanıyorum. Ta ki, kontrolü hiçbir zaman 
elden bırakmazlar ise. Ve geçen senelerde arz ve 
izahına uğraştığımız bâzı reform faaliyetleri de
vam ettirilir ise. 

Muhterem arkadaşlarım: Reform çalışma mev
zuunda Tarım Bakanlığı ne yapsın bütçe imkân-
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lan malûm plan ve program da malûm o halde 
no yapılabilir. İşte mühim nokta burası. 

Yapılacak is yine plân ve programa tamamen 
uygun olarak yapılacak biz plân ve program di
yoruz bundan vazgeçemeyiz diyor ise mevcut plân 
ve program Allah'ın emridir değişmez demiyo
ruz. Elbette o da inkişafa, elbette o da ilerlemeye 
muhtaçtır. İşte Tarım Bakanlığı bütçe tatbikatı 
ile bu işe girişebilir, muvaffak olacağına inanıyo
ruz. 

Tarım.'Bakanlığı diğer Bakanlıklara benzemi-
yeıı ve hususiyet arz eden ve herkes tarafından 
her yönü ile kavranılmış zannedilen bir Bakanlık 
sayılır. Çünkü işin içerisinde çiftçilik vardır. Kal
dı ki, dâva çiftçilik değil tarımsal kalkınma dava
sıdır. Bu da mutlak bilgi işidir. Ve ancak o şe
kilde tahakkuk eder. Bakanlık bir âmme hizmeti 
görmekle beraber istihsal yapan bir âmme sektö
rüdür. O halde istihsalini ticari zihniyetle yapmak 
mecburiyetindedir. Bunu da yaparken ekonomik 
düşüncelerini daima birinci plânda bulundurma
sı ieabeder. Geçen sene tavsiye etmiş olduğum Mil
lî Bankanın kurulmasını pilot reform e bölgeler se
çerek çalışmalar yapılarak dış pazarlara malın ar
zı inisiyatif istikmalinin artık bir zaruret halini 
aldığını görmekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Geçen gün Meteoroloji Umum Müdürlüğüne 

gittim, modern ve tekniğin bütün icaplarını, Bü
yük Atatürk'ün ilk Ankara'ya geldiği gün İstik
lâl Savaşının programlarını hazırladığı odanın 
tanzim edilmiş ve o günün havasını teneffüs etti
ren kıymetli elemanlariyle beraber çalışır gördüm. 
Atatürk'ün verdiği direktife sadık kalan ve mem
leketi en yüksek medeniyet seviyesine çıkaracağız 
parolasını inanmış olan vatansever arkadaşlarımın 
feragatle çalıştıklarına şahit oldum. 

Feragatle çalışan bu arkadaşların ve buna 
benzer Tarım Bakanlığının diğer fedakâr perso
nelinin manen ve maddeten tatmin edileceklerine 
inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım sözlerime nihayet ve
riyorum. Kıymetli Bakan ve Bakanlık erkânının 
bu işi dirayetle başaracağından emin bulunuyo
rum. 

Plânlı devrenin getirmiş olduğu teknik ve il
mî kalkınma yolunda memleketimizin müreffeh 
ve mesut günlere kavuşacağına inanarak 1965 yılı 
bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diler cüm
lenizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — (\ K. M. Partisi Topluluğu 

adına Sayın Enver Kök. 
(\ K. M. PARTİSİ TOPLULUĞU ADINA 

ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, muhterem'senatörler, Tanın Ba
kanlığı 1965 bütçesi dolayısiyle geçmiş yıllarda 
yapmış olduğumuz tankidleri ve temennileri bu
rada tekrarlamak suretiyle bu bütçede gördüğü
müz iyi hareketleri takdirle karşılamak, yapıl
mamış işlerin yapılması yolunda bu memleketin 
halkını iyi yiyebilmek, iyi yaşıyabilmek yolun
da tmaarif ordusu kadar bir eğitim hizmetiyle 
görevli bulunan Tarım Baıkanlığı camiası huzu
runda ufak ufak dokunarak faydalı hale getir
mek çabası içinde mâruzâtımı telhis etmeye ça
lışacağım. 

Türkiye yıllardan beri iptidai bir tarım is
tihsali içinde 'bocalamış, Birinci Dünya. Savaşın
da teknik ziraate, makinalı ve aletli ziraate ilk 
adımını atmış bir ülke olarak yiyeceğini dışar
dan getirmeme çabası içerisinde gayret sarf eden 
bir memlekettir. Eskidenberi buğdayımızı Ro
manya'dan ve halen de Amerika'dan getirmek
teyiz. Memlekette münakaşa edilmektedir; bu 
topraklar' bu kadar insanı besliyebilir mi, bes-
liyemez ini? Arkadaşlar, teknik bilgi ile teçhiz 
edilecek Türk köylüsü kendisini besliyebileeek 
kudrette. Meseleyi bir (kaç misal ile huzurunu
za. serdiğimiz zaman göreceksiniz ki, bunun ak
sini iddia eden insanlar yanılıyorlar. Karade-
nizin en verimsiz bölgelerinden, ıneselâ Kasta
monu bölgesinde o dağların içinde bir köye gi
diniz, onlar mısır ekmektedirler. Yamaçlardan 
yağmurlar, seller gelip mısırı alıp görülmekte
dir. Halk yeni bir caba içinde, yine orman var
lığına karşıyaşama gayreti içinde açmalar yap
makta, anıa yine aynı yerde göreceksiniz ki, 
teknik (bilgi ile mücehhez bir insan, yanındaki 
insanlar mısırı koçanı ile üğütüp yediği halde, 
o ferih fahur yaşamaktadır. Onun teknik bil
gisi mevcuttur. O bugün hızlandırılmış olan 
taraslı bir tarıma, yanındaki komşusu yaşama 
çabası içinde gayret ederken, on sene evvel baş
lamıştır. Müreffehtir, mesuttur. Binaenaleyh, 
tarımda ilk esaslı nokta eğitimdir. Eğitim nasıl 
bil' netice verir. Eğer biz tarım eğitimini bu 
memlekette yalnız memur yetiştirmek istikame
tinde teksif edersek neticeye varamayız. Geçen 
yıl ki bütçe konuşmalarında bu noktaya temas 
etmiştim. Bu noktanın tekrar edilmesinde Ta-
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rım Bakanlığı bütçelerinin raportörlerinin mü
lâhazalarında işaret ettikleri' bir noktayı gör
dükten sonra tekrar değinmekte fayda 'görüyo
rum. Raportörlerin mütalâasında diyorlar 'ki; 
teknik okullardan çıkan insanlardan biz bir kıs
mını çiftçi olarak köyünden geldiği takdirde 
tarımsal bilgilerle teçhiz edip köye gönderiyo
ruz. Ama arazisi olur yan insana da Hazineden 
arazi vermek ve borçlandırmak suretiyle bunla
rı takviye ediyoruz. 

Arkadaşlar, yarın bu kürsüye gelecek olan 
toprak kanununun da istikameti bu ise, şimdi
den yanlış yolda olduğumuza işaret etmek iste
rim. Arkadaşlarım istihsali artırmak bakımın
dan teknik okullardan çıkan insanlara siz yal
nız Hazineden 20 sene müddetle 10 sene müd
detle bu araziyi verip de işletme sermayesiyle 
teçhiz etmed'ıkten sonra yurtta toprak refor
mundan ve zirai rafomdan beklediğimiz netice
ye ulaşamayiz. Ziraat Bankasının yıllardan beri 
(köylüye vermiş olduğu kredileri maalesef müs
tahsil olma arzusu gösteren orta çiftçiye, onun 
iş'ni görecek miktarda vermek çabasını görme
mekteyiz, arkadaşlarım. Bu Tarım Bakanlığının 
Ziraat Bankası üzerinde büyük bir tesirini tesis 
edecek bir 'hükmünü koyduğumuz zaman belki 
bu yolda memleket için inkişaf olur. Binaen
aleyh, Tarım Bakanlığı toprak vereceği, tarım
sal bilgilerle teçhiz edilecek bu insanlara da ser
mayesini kendi tesiri altında olan bu müessese
den temin edemezse neticeye varmak müşkül
dür arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktin darlığı mü
nasebetiyle bu ana hâdiselere şöyle bir temas et
tikten sonra T a r m Bakanlığı camiası içinde 
mühim mevzulardan olan ve büyük çalışmalar 
gösteren ve göstermesi lâzımgelen ormancılık 
mevzuuna da temas etmenin faydalı olacağı 
kanaatindeyim. 1937 senesinde çıkarılmış olan 
«Ormanların devletleştirilmesi, kamulaştırılma
sı ve Devlet eli ile çalıştırılmasını temin eden 
Kanunun» bugüne kadar bu memlekette Orman 
Umum Müdürlüğüne tahmil ettiği işler meya-
nmda görülmektedir ki; turizm ile ilgili işlere 
kadar bu Bakanlığın Umum Müdürlüğü elini 
uzatmaktadır. Bilhassa millî parklar mevzuun
da, turizm sahasında verdiği güzel numuneler 
vardır. 

Ama orman - halk münasebetlerinde Sayın 
Bakanın bizden sonra tasavvur ettiği ve bu ko-
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nuda yapmak istediği halkı sıkıntıda bırakan 
hususlar hakkında bilgi vermelerini rica ediyo
ruz arkadaşlarım. Halk ve orman hâlâ bir çeliş
me halindedir. Ormanı bol olan bölgelerde halk 
orman işleriyle geçinebilmekte fakat, ormanı 
dar olan bölgeler halkı sıkıntı içerisindedir. Bu
nu telif edici bir yol bulmak Tarım Bakanlığı
nın bilgili ve kudretli elemanlarına düşmekte
dir. Bu hastalığı görüp, teşhis eder ve sunar
sak ve onlarda buna göre hastalığı tedavi eder
se memleketin büyük bir yarasını, büyük bir ıs
tırabını dindirmiş olurlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta biraz ev
vel konuşan arkadaşlarım konuşacağım mevzu
ları bilhassa Adalet Partisindeki Türker arka
daşım birçok ciddî noktalara temas ederek tel
his etti ve huzurunuza serdi. Bunların bilhassa 
hayvancılık mevzuundaki temennilerine iştirak 
etmemek mümkün değildir. 

Ormancılık mevzuunda, Türkiye'de orman 
mevcudu ne kadar azalmışsa orman varlığı da 
kendi kendisini yitirmektedir arkadaşlarım. Or
man mevzuunu şöylece ele alalım. Bir tarafta 
tahribedilmiş ormanlar, ama bir tarafta da ken
di kendisini tahribeden ormanlar. Bu ormanlar
da birikmiş olan servet biran evvel değerlendir
mek Tarım Bakanlığının esas vazifesi olmalı
dır. Türkiye Orman mevzuunda (bir emme bas
ma tulumbaya benzer, arkadaşlarım. Bir yan
dan memleket ihtiyaçlarında bâzı maddeleri 
memlekete ithal ederken memlekette çürümekte 
olan bilhassa Kayın ağaçlarını fırınlayıp dış 
memleketlere altın gibi satmak mümkündür. 
Faaliyetlerinin bu kısmında biz, Tarım Bakan
lığını daha geniş bir mesai içerisinde görmek 
arzusunda olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu di
lek ve temennilerimizi, Bakanlık camiasının be-
nimsiyeceği ümidi ile hepinizi hürmetle selâm
layarak huzurlarınızdan ayrılırım. Hürmet ede
rim arkadaşlarım. 

(Alkışlar) 

BAŞKAN Sayın Sakıp Önal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 

çayın senatörler, sayın Bakanlık erkânı; Türki
ye'nin kaderi başta ziraate ve ziraatin tekâmülü 
de sanayileşmeye bağlıdır. Zirai kalkınmanın 
Ibirtakım şartları vardır. Bu şartlardan bir ta
nesi banka kredisidir. Bundan başlıyacağım. 
Çünkü bütün memlekette bu bir ıstırap kayna-
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ğıdır. Bir Ziraat Bankası vardır kredi hacminin 
% 60 nı ticaret erbabına % 38 - 40 mı da ziraat-
le uğraşanlara verir. Bu kifayetsizdir. Halbuki 
İtalya'da bâzı bankalar Hükümet tarafından 
mecbur tutularak, uzun vadeli kredileri ziraat-
le uğraşanlara verirlermis. Bunu Saym Vekil 
Beyden evvel Mehmet Izmen Beye söylemiştim. 
Çok ilginç bulmuşlar ve araştıracaklarını söy
lemişlerdi. Ne duruma geldi, onu bilmiyorum. 
Ziraatte estansif ziraat yapmak ve maliyeti 
düşürmek mecburiyetindeyiz. Bunun için de 
başta gübreye, sulamaya, ilaçlamaya ihtiyaç 
vardır. Gübrenin ucuz olması, kifayetli olması 
ve bunun hariçten değil Türkiye'de Türk ser
mayesi ile hattâ icabederse ecnebi sermayenin 
de iştiraki ile daha ucuz ve dâhilden temin et
me yoluna gidilmelidir. Bu şekilde hem dövizi
miz gitmez. Hem ıbu fabrikada çalışan işçile-
miz iş bulur ve memleketin gübre ihtiyacı da 
zamanmda temin edilmiş olur. Sulama; hakika
ten çok mühimdir. Bu toprak altı ve toprak üs
tü suları olmak üzere ikiye ayrılır. Yalnız Çu
kurova bölgesinde gönül isterdi ki; bir damla 
su denize akmasın. Fakat sulamanın fahiş fi
yatlarla olması hasebiyle sular Akdenize akıp 
gitmektedir, yazık oluyor. Ama bugün için bel
ki idare etmiyordur. Bu sulama konusunda su
yu satanlara su parası kifayetsiz geliyor. Da
ha da yüksek fiyatla satmak istiyorlar. Fakat 
vatandaş sulamayı öğrenecek. Bu sulama ile 50 
yerine 100 aldığını gördükten sonra elbetteki 
bunu daha üstün fiyatlarla kullanmayı ken
di arzu edecektir. Ama bunları alıştırmak lâ
zım. Bizim vatandaşın aklı gözündedir. Bu iti
barla çukurovada sulamada bir damla suyun 
Akdenize akmaması lüzumu iktisadi ve zirai po
litikanın da anası olması lâzımgelir. 

İlâç mevzuu: ilâç mevzuu maalesef büyük bir 
ıstırap konusu haline gelmiştir. Tahsis edilmiş, 
bozuk ve kifayetsiz ilâçlar millî serveti heba et
mektedir. Bilhassa pamuk üzerinde Adana'da 
foüyük kayıplar olmuştur. Bu ilâç fabrikaların
da yine ecnebi sermayeleri Türk sermayesine 
ekleyip bu memlekette kurmada sureti katiyede 
zaruret vardır. Aksi talkdirde, taşıma su ile de
ğirmen dönmez. Hariçten zıaimanında gelmez. Bu 
itibarla da hemen zuGıur eden bir haşeratı zama
nında imha etme imkânlarında-n maıhrum kalır
sak elbette ki millî istihsalimiz büyük zarar gö
rür. 
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Bütün bunlara değindikten sonra benim en 

'büyük üzerinde durduğum, fou memleketin 
zeytin davasıdır. Akdeniz iklimıi içerisinde 600 

| metre irtifama kadar zeytin olur. Sayın Ba
kan bir teşrif ederse kendisine 300 - 500 metre 

j irtifaında iki üç adamın kapatamıyacağı kadar 
craamötli, kaynakların arasında gayet verimsiz 
topraklarda naısıl yetiştiğini ve Silifke'den ta 
Antalya'ya kadar haralbe haline gelmiş büyük 
modeniyet eserlerinin bu sayede meydana gel
diğinin ispatını onaya kadar gelip görmek lâ-

! zınıdır. Burada- birtalkım fundalıklar vardır. 
Üzülerek söyliyeyim, Sarıçam mevkiine ava git
miştim. Orada zeytinliğe çok elverişli olan top
raklar uzanır. Bu topraklar her şeye elverişli
dir, bataklık bir bölge değildir. Burası (belki 
bir ziraat arazisi de değildir, fakat hiçibir za
man okaliptüs ağacının ekileceği bir yer değil
dir. Bu kadar manasız ve mantıksızlığı ben 
görmedim. Çünkü biz, bu ovanın çocuklarıyız. 
Nerede yetişeceğini, okaliptüsün nerede, zeyti
nin nerede yetişeceğini bilerek büyümüşüz. Ve 
•arkadaşlara da bunu arz etmişimdir. Saym 
Baştaban Yardımcısına söyledim. Ziraat Ba
banına söylememizi istediler. Bütçede konuşaca
ğımı arz ettim. Yazıktır. Burası gayet geniş bir 
sahadır. Zeytinciliğe elverişlidir ve bu su-reti 
katiyede yapılmalıdır. Bir millî zeytincilik se
ferberliğinin yapılmasına Akdeniz bölgesinde 
ihtiyaç vardır. 50 senelik kalkınmamızı bütün 
plânlarınız dahil olmak üzere 15 senede bu kal-

I kınma, zeytincilik kalkınması sağlanırsa bu 
1 memleket kalkınmasının hepsine bedel olacaktır. 

Ve memleketin iktisaden kalkınmasında bunun 
en büyük güç olduğunu iddia etmekteyiz. 4 se
nedir bunlar burada söylenmektedir. Ayrıca 
Bakanın buna biraz dalha öncelik verdiğini tah
min ediyor ve duyuyorum. Ama, bu kâfi değil. 

I Bu bir millî seferberlik haline gelmelidir. Zira 
zeytincilikte aşı gayet çabuk tutar. Bunun fennî 
usullerle yapılması gayet kolaydır. Ufak bir 
kursla, okullardan, ordudan, üniversiteden genç
leri, hattâ liselerden ve sanat okullarının son sı
nıflarını seferber edebiliriz. Bu suretle mevsi-

i minde 15 gün veya birer ay çalışılsa milyonlar
ca zeytin ağacı aşılanabilir. Bir kısmı olduğu 
yerde aşılanır, bir kısmı delice olarak çıkar, 
müsait yerlere ekilmek surotiyle birkaç sene 
sonra aşılanabilir. Memleketin iktisadi kaderi-

I nin çok büyük bir kısmı burada yatmaktadır. 
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Ve Türkiye'nin Kaliforniya'sı sayılan Çukurova I 
ve Antalya'ya kadar olan saihit bölgesi münbit 
topraHdarmlda değil, 'en kıraç topralklarda dalıi 
yetişen bir mahsuldür ve en kıraç toprakları de
ğerlendirecek niteliktedir. Bu dâvanın bir an 
evvel halledilmesi lâzımdır. Aksi takdirde plân
larınıza inaınmıyacağım. 

Bir de 'tohum mevzuu vardır. Bilhassa pa
muk üzierinde duracağım. Birtakım deneme is
tasyonlarımız var. Sulu ziraat deneme istasyon
ları varıdır. Burada tohumlar meydana getirilir. 
Ama bugün dünyanın pamuk istihsalinde uzun 
elyaflı çok verimli tolhumları vardır. 

BAŞKAN —: Bir dakikamız var. 
SAKIP ÖN Ah (Devamla) — Bir ara Akala, 

vardı. Arkasından vatandaş Koker'i getirdi. 
Vasati 50 - 60 Akala yerine yüzü veren Koker'i 
aldı. Şimdi Mitlife diye bir şey var. Bu sulan
dığı takdirde 150, 200 verir. Ama Adana'dakl 
deneme istasyonu bunun memlekete ithali ile 
âdeta inadetmektedir. Buna hakkı yoktur. Onun 
için bu'istasyonlarda, ki arkadaşları Mfeır'a, İs
rail'e hattâ Amerika'nın bâzı bölgelerine gön^ 
dermek medbııriyeti vardır, fokumuyor]ar, ta
kibe! miyorlar. Biz -doktor olarak bunlatrla alâ
kadarız. Benim çiftim, çubuğum yok. Ama, 
orada bu mevzu ile alâkadar olan kimse ille ben 
deneyeceğim, yapacağım. Fakat aynı kim&e 
12 bin dönümlük arazisinde 750 - 800 bin lira
lık zarar ika etmiştir. Bunun dışında Mercimek 
Harası var. 38 - 42 bin dönümlük 'bir arazisi 
var. 1,5 milyon lira zarar içindedir. Bu bir 
Devlet sektörüdür. Güya numune hayvancılığı, 
numune tohumculuğu ve sulu ziraat i 'bize ve çift
çiye öğretecekler. Bunlar yazıktır, bunların 
önlenmesinde zaruret vardır. Kaybedilecek bir 
dakikalık vaktimiz yoktur. Yedi iklimi içine 
alan Türkiye'ye Allah 'büyük riimet ihsan et
miştir. Meyvecilik, sebzecilik, . hayvancılık yö
nümden, biühassa Şimal komşularında Avrupa. 
Şimal kı'sımlıaırında bizimle narenciyede, sebze
cilikte, meyvecilikle rekalbet edecek hiçbir mil
let olamaz. Ama bu, heyecan, millî alhdü irade
yi- göstermekle mümkün olacaktır, kanaatindeyim. 

Hepinizi hürmetle ve mulhaibbetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir, buyu
run. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Muh
terem arkadaşlarım, Muhterem Bakan ve Ba- | 
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kanlık erkânı.' Bütçesi görüşülmekte olan Ba
kanlığın. bu memleketin hal ve istikbalindeki 
önemini belirtmeye lüzum görmüyorum. Zira 
onu ibilmiyen, görmiyen, takdir etmiyen bir tek 
kimse tasavvur edilemez. Bir memleketin zirai 
durumu, denince, kelimenin geniş mânasiyle, 
her çeşit zirai ürünlerin çoğaltılması, hayvan
ların beslenmesi, ormanların bakımı, kullanıl
ması ve .bunlardan elde edilen ham maddenin 
manini hale getirilerek değerlendirilmesi afkla 
gelir. 

Nesiller boyunca köylünün geçimini toprak
tan temin etmesinin sonucu olarak, memleketi
miz-bugüne kadar, ziraat memleketi olarak kal
mıştır. Dışarda da böyle bilinmektedir. Faal 
nüfusumuzun % 75 i ziraatle meşgul olduğu 
gibi, millî gelirimizin % 45 i bugün için ziraat -
ten sağlanmaktadır. Ayrıca ihraç maddelerimi
zin % 85 - 90 mı, yine zirai ürünler teşlkil et
mektedir. Fakat ne acıdır fki, memleketimizin 
kalkınması ile, bu kadar yakından ilgisi bulu
nan bu Bakanlığın çalışmaları üzerinde arzula
nan şekilde, şimdiye kadar durulmamıştır. Zi
rai faaliyetlerimiz hemen hemen her devirde, 
politikacıların kurbanı olmuştur. 

Yüz yıllardan beri değişmiyen geri ımetodlar-
la iş yapılması, toprağın zayıflaması, verimsiz 
hale gelmesi, nesiller boyunca el değiştirmesi ve 
dolayısiyle küçülmesi sonunda işlenmez bir du
ruma gelmiştir. İyi muhafaza ve ıslah edilmi-
yen ve çok yerlerde, köylü vatandaşlarımız ta
rafından toprağa atılan tohumlardan iyi bir 
mahsul Ikaldırmayı gök gürültüsüne, hazan da. 
vatandaşların yağmur duasına bağladıklarını 
unutmamak lâzımdır. 

Memleketimiz coğrafi durum, itibariyle tarı
ma elverişli ve 'her çeşit iklim şartlarıma müsa
it ibir memlekettir. Eğer toprak, bilgiye, gör
güye dayanır bir şekilde işlendiği ve bu işi ya
panlara da bu imkân sağlandığı an, bu vatan 
50 milyon insanı değil, daha fazla insanı besli-
yecek ve geçindirecek bir durumdadır. Faika t 
bugün için 80 milyon insanı dahi geçindirme
ni ektedir. Yemeklik 'buğdaylarımızdan tutalım 
da, hayvani ve nebati yağlara varıncaya ikadar 
çoğunu dışardan getirmekteyiz. Taşınan su ile 
değirmenlerin dönmiyeeeğini bilmek lâzımdır, 
arkadaşlar. Şu hususu bir iki kelime ile tesbıt 
ettikten sonra, bu Bakanlığın bünyesinde bulu
mun genel müdürlükler' hakkındaki düşüncele-
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rinıi de verilen zamanın imkânları nisbetinde 
değerlendirmeye çalışacağım; 

Bugün memleketimizde kültür alanında bu
lunan 24 972 bin hektar arazinin 7 milyon 
hektarı hiç veya çok az (i 'milyon hektarı 
orta, 4 milyon hektarı şiddetli, S milyon 
hek.ta.rı çok şiddetli şekilde erozyona mâruz bu
lunmaktadır. Bunun yanında sulamaya elverişli 
arazi miktarı, 5 milyon 'hektar olup, halen bu
nun 1 200 000 hektarı .sulanmaktadır. Beş Yıl
lık Kalkınma Plânına göre de bu miktar 19(57 
yılma kadar, 1 000 630 000 hektara çıkarılacak
tır. Vüsat ve problemlerini belirtmiş olduğum 
arazi, ziraate en uygun şekilde kullanılması için 
gerekli teknik tedbirleri almakta, düne kadar 
bu Bakanlığın, bugün de Köy İşleri Bakanlığı 
bünyesinde bulunan Toprak Su Genel Müdürlü
ğünün görevleri arasında bulunmaktadır. Ga
yet ulvî bir gaye ile kurulan ve çok kısa bir ta
rihe sahibolan bu Genel Müdürlük, bugünkü 
teşkilât ve personeli ile, aynı gayeye arzulanır 
şekilde hizmet etmektedir. Yıllarca ihmal edi
len, bir kere olsun ımenfaatsiz hatırı dahi sorul-' 
miyan köylü vatandaşa . ve köye hizmet götü
ren umum müdürlükler, bugün için yaptıkları 
'hizmetlere göre bir sıraya tabi tutulurlarsa, ses
siz bir saat gibi propaganda yapmaya lüzum his
setmeden çalışan Topraksu Genel Müdürlüğü
nün bunlara önderlik yapacağına inanmaktayım. 
Bugün yurt sathında 15 'bölge müdürlüğü, bun
lara bağlı 64 ekip baş 'müdürlüğü halinde 600 
aded teknik personelle çalışan bu Genel Mü
dürlük, yalnız 4 yıl gibi kısa bir müddet zar
fında, toprak muhafazası, sulama devalopmaııı, 
vsulama tesisleri, drenajı çorak ıslahı gibi yaptı
ğı çalışma sonunda, 211 060 hektarlık sahanın 
verimli hale gelmesi için 214 634 960 liralık bir 
yatırım yapmıştır. Ayrıca 41 milyona yakın bir 
krediyi de aynı maksatla vatandaşın hizmetinde 
değerlendirmeye muvaffak olmuştur. 

Az gelişmiş bir bölgenin temsilcisi, özbeöz 
bir köylü çocuğu olarak, köye ve köylü vatan
daşa önemli bir hizmeti götüren, onlara ümit 
dolu istikbal vadeden bu Genel Müdürlüğün 
müspet ve verimli çalışmalarından dolayı, men
suplarına, Yüksek Huzurlarınızda ancak şük
ranlarımı arz etmekle iktifa edeceğim. Yalnız 
bu Genel Müdürlüğün ifa ettiği bu kadar ulvî 
hizmetler yanında, bütçeye konulan tahsisat, 
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yaptığı hizmetlerle kıyaslandığı takdirde az gö
rülecektir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin bugünkü 
dâvası, ekim sahasının artırılması olmamalıdır; 
Her dönümden alınacak -mahsul miktarının ar
tırılması yolları aranmalıdır. Devlet çiftliklerin-, 
de dönüm başına 150 ilâ 200 kilo buğday alınır
ken, çiftliğin bitişiğindeki tarlada köylü.va
tandaş âzami verimle 80 - 100 kilo mahsul al
maktadır Matlubolan vatandaşın da, 80 Mİ o 
istihsalini 150 kiloya, 150 kilo istihsalini de 250 
kiloya çıkarmak yolları aranmalı ve bu hususta 
'köylü vatandaşa lâzımgelen teknik bilgi ve her 
şey verilmelidir. 

Bir memleket tasavvur ediniz ki, zirai geliri
nin 2 milyara yakın değerinin mahsulü, zama
nında alınmıyan tedbirle ve alman tedbirlerin 
de kifayetsizliği yüzünden, Adalet Partisi söz
cüsü arkadaşımın da temas ettiği gibi, çeşitli 
hastalıklara kurban giderse, o memlekette istik
bal vadeden bir zirai kalkınmadan bahsedile
mez, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, Mersin'de domatesin 
kilosu 10 kuruşa olduğu bir zamanda alıcı bu
lamazsa, büyük vilâyetlerde ateş pahasına olur
sa, Hakkâri'deki vatandaş ismini duyar, kendi
sini görmezse, konservenin ismini (bilmez, bilen
ler de yanma yaklaşmazsa, orada zirai bir kal
kınmadan bahsedilemez. Bunları önleyici tedbir
ler alınmalı ve istihlak kooperatiflerine esaslı 
yer ve değer verilmelidir. Bir kaç cümle ile de 
hayvancılığımıza temas edeceğim. Bu memle
kette zamanın gerçeklerine uygun ve beslenen 
hayvan miktarları nisbetinde gelir getirecek şe
kilde hayvancılık yapıldığından kimsenin bah
setmeye ha'kkı olmasa gerek. Gayet iptidai bir 
şekilde yapılmakta olan hayvancılık ve havan
ların karınlarını doyurmak için ellerinde mev
cut çayırları ve meraları gün geçtikçe azalmak
tadır. 38 milyon hektar meranın, 25 milyon 
hektara, düştüğünü söylersem, bizde hayvancılı
ğa ne derece kıymet verildiği -apaçık meydana 
çıkar, arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir, efendim. 
MEHMET A l i DEMİR (Devamla) — Te

şekkür ederim Başkanım, sözlerimi bağlamama 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bağlayın efendim. 
MEHMET ALÎ DEMÎR (Devamla) — Or

mancılığımız da ayrı bir iktisadi meseledir. Bu-
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hun da üzerinde durmak lâzımdır. Yalnız, or
man bölgesinde bulunan vatandaşlara, kanun 
yapıp rafa 'koymak değil, tatbikata koymak an
cak bu memlekete fayda getirir. Ayrıca arka
daşlarım, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
hizmetlerini takdir edersiniz. Yurt sathındaki 
yayınlarından dolayı da minnettar ve müteşek
kiriz. Memleket hizmetlerinden dolayı. 

Bilhassa Veteriner Umum Müdürlüğünde bu
lunan mütehassısların, diğer umum müdürlük-
lerdeki personele tanınan hakların bunlara da 
tanınması yerinde ve isabetli olur. Bakanlığın 
bu husustaki görüşlerini de öğrenmek istiyorum. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ayrım. 
ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Baş

kan, sayın senatörler, kıymetli Bakan ve erkâ
nı, Sayın Bakanın şahsında millî gelirimizin 
artırılması, köylümüzün hayat seviyesinin yük
seltilmesi için köylülerimizle omuz omuza çalışan 
azimkar, kanaatkar, az imkânlarla çok işler yap
maya çalışan Tarım Bakanlığı camiasını hürmet, 
saygı ve muhabetle selâmlarım. 

Muhterem senatörler, kısır bir bütçe imkâ
nına sahibolan Tarım Bakanlığının vazifesi ağır 
ve güçtür. Hattâ, kalkınma plânında, yüzde 
yedi kalkınma hızının birinci derecede sorum
luluğunun bu Bakanlığa yüklenmesi bunun öne
mini belirtmeye kâfidir. Bendeniz, vaktin dar
lığı dolayısiyle, Bakanlığımızın, tatbikatından 
geldiğim için noksaklıklarma temas etmek su
retiyle, bunları kötülemekten ziyade istihsali
mizi artırmaya muvaffak olması cihetinden, arz 
etmeye çalışacağım. 

Muhterem senatörler, istihsalimizin artmasın
da birinci derecede rol oynıyaeak teknik ele
manlarımızın, bölgelere tevzii meselesidir. Bu
gün Tarım Bakanlığı olarak, uzun senelerdir 
maalesef muhtelif bölgelere, bu elemanlar ihti
yaçtan fa'da olarak, hattâ oturacak yer bile 
bulamıyacak şekilde dağıtılmışlardır. Son yıl
larda, şu naktai nazar da gözden kaçmamakta
dır. Bilhassa, her ziraatçi hemen hemen şimdi 
vilâyetine, kazasına, evine gidip buradan maaş 
almak yolunu aramaktadır. Bu bakımdan, biz 
memura hizmet değil, hizmete memur durumunu 
düşüneceğimize göre memleketin o mmtakanm 
ihtiyaçlarına göre, personelimizi ayarlamamız 
lâzımdır. Birçok teknik ziraat müdürlüklerin
de, teJknik personele mütehassıs kadrosu bulma-
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ya imkân yoktur. Diğer bir keyfiyet de, t>o-
ğu'da 3 - 4 senesini ikmal etmiş arkadaşların, 
artık moral bakımından nakilleri gerekmekte
dir. Doğu'ya tâyin edilenler, nerede ise emekli 
oluncaya kadar orada bırakılacaktır, eğer sesi 
çıkmazsa. 

İkinci bir husus bütün konuşmalarda, gazete
lerde okuduğumuz havadislerde ziraatçi camia
sının köylü ile birlikte omuz omuza çalışması, 
masa adamı olmaması isteniyor. Bunu temin 
edecek duruma getirmek için ziraatçiyi, her 
şeyden evvel, ziraatçinin motorlu vasıtaya sahi-
bolması gerekir. Birçok vilâyet teşkilâtımız ki* 
fayetli motorlu vasıtaya sahip değildir. İstih
salimizin artırılması babında, Türkiye'yi artık 
zirai bölgelere ayrılması zamanı gelmiştir. Me
selâ, Doğu - Anadolu'daki rantabl bir hayvancı
lık, ve ziraat yapılacak bölgelerin tefriki, her 
halde isabetli olacaktır. Bendeniz şahsan bugün 
bu köylü zümresinin, dar gelirli olarak, Jtöylü 

zümresinin kalkınması için, bir defa fiyat po
litikasının Tarım Bakanlığının elinde bulunma-

-sını, yerinde görmekteyim. İki şıkta arkadaş
larımızın temas ettikleri gibi, kredi durumu da 
Tapım Bakanlığının murakabesi altında tevzi 
edilmelidir. Meselâ, burada bir noktaya temas 
etmeden geçemiyeceğim. Besicilik kredisi var
dır. Şimdi meselâ, 20 milyon lira ayrılmış. Be
sicilik kredisi deyince, nihayet akla hayvanın 
fazla olduğu veya bunu meslek edinen mmtaka-
la^-a tevzi edilmesi lâzımdır. Halbuki Şark vilâ
yetlerinin hiç birisine bu kredi verilmemektedir. 
Eğer Tarım Bakanlığına bağlı olsa, bu krediyi, 
hayvancılığın hangi bölgede daha ileri bulundu
ğunu bilir, ona göre programı ayarlıyacaktır. 

Biraz da fidancılığın durumuna değineceğim. 
Muhterem arkadaşlarım, birçok fidanlıklarımız 

mevcuttur. Bu fidanlık sahalarından muhtelif 
vilâyetlerin emrine tahsisler yapılır. Fakat bu 
tahsisler yapılırken, meselâ geçen seneler Muş'
ta iken 5 yerden bize birden tahsis verildi. Bun
ları bir araya getirmek imkânı var mıdır? To
kat'tan, Samsun'dan, Tunceli'den, Erzincan'dan, 
E l â ^ ' d a n . Halbuki daha evvel, teknik imkânlar 
teknik personel tarafından bildirildiği için ona 
göre ayarlanması lâzım. Fidan çeşitlerimiz de 
çok karışıktır. Köylülerimiz bundan da şikayet
çidir. Bilassa tenik personelin bu hususa çok ria
yet etmesi ve fidan çeşitlerinin de iyice aymlması 
lâzımgetllr. 
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Tohum tevziatı: Son Sertifikasyon Kanunu 

dolayısiyle bu iş Şeker Şirketi ve Devlet Üretme 
Çiftliklerine verilmişti. Tohum tevziatında bir ( 

noktaya değineceğim, Haziran sonunda, secim za
manında gezerken Posof Kazasında arpalar ba
şağa kalkarken arpa tohumu tevzi edildiğini gör
düm. Bunların arpa tohumu denecek bir yeri yok
tu. Üçte bir nisbetinde saman ve çöple dolu idi. l 

Bunların üzerinde de Bakanlığın hassasiyetle j 
durması lâzımdır. Çünkü, tohumun da istihsalin 
artırılmasındaki önemi malûmdur. Bu bakım 
dan dikkatlerini çekerim. Efendim, araştırma mü
esseseleri lâyıkiyle çalışamıyorlar. Bugün Doğu'-
nun ekserisi yazlık hububat ekimi yapmaktadır. 
Bu bölgelerde ekim bizim çiftliklerimize vermiş 
oldukları güzlük tohum çeşididir. Bu bakımdan 
yazlık tohum çeşitleri kullanmak için, Bakanlı
ğın ne gibi çalışmaları vardır, bunu öğrenmek 
istiyorum. 

Derivantasyon durumuna geliyorum. Deri 
vantasyondan maksat iktisadi önemi haiz olan o 
iböLgede ekimi, dikimi, bakımı bilinmiyen mah
sul çeşitlerini yetiştirerek istihsalin çoğaltılması, 
kıymetlendirilmesidir. Meselâ bugün Kayser 
bölgesi Avrupa'ya yonca ihracedeoek. Biz gider 
Kayseri "de yonca derivantasyonuna gideriz. 

Kars ve Ağrı mera bakımından, dünyada em
sali bulunmıyan meralara sahiptir. Biz yeni to
humlar ekmek suretiyle, yeni meralar hazırlama
ya veya mevcutlarını ıslah cihetine gideriz. 

öbür taraftan, Alanya'ya gider muz deri
vantasyonuna yapmaya çalışırız. 

BAŞKAN —• Sayın Ayrım bir dakikanız 
kaldı. 

YUSUF ZÎYA AYRIM (Devamla) — Teşek
kür ederim efendim. Yalnız üretme çiftliklerinin 
durumuna temas edemiyeceğim, vaktim az oldu
ğu için. istirhamım şu: îki çiftliğimiz vardır, 
Erzurum ile, Muş, bunlar, istikbal vâdeden çift
liklerdir, Orta - Anadolu çiftlikleri gibi değil
dir, bunların durumları üzerinde durulsun, çün 
kü esas gaye, kanunun birinci maddesinde, o mm • 
takanın tohumluk, fidan ve her türlü ihtiyaçla
rını karşılayacaklarına dair hüküm vardır. Fa
kat kuruluşlarından beri bu vazifeyi yerine ge
tirememişlerdir. Bir ıslah mevzuu vardır, Sayın 
Bakan bu mevzu üzerine eğilirse, çok isabetli 
bir iş yapmış olacaklardır. 

Topraksu meselesine de değineyim: Toprak-
su, artık son yıllarda vazifesini yapmaktan ziya-
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de gösterişe kaçıyor, vaziyette ve eleman vaziye
tinden zayıflamış olduğunu, söylemek isterim. 
Halbuki memleketin topraksudan beklediği çok 
şeyler vardır, istihsalimiz tamamiyle, köylünün 
gözü ile gördüğü, tamamiyle onların faaliyetidir. 
Bu bakımdan Topraksu Teşkilâtı da, bu işçi 
kampları, her sene bu işsizlerin, talebelerin yeri 
değildir. Bihakkin çiftçilerin kampları olmalıdır. 

Teraslamalar mevzuuna gelince; meselâ bugün 
Muş'ta teraslamaya gitmek artık bir gösterişten 
başka bir şey değildir. Bunun yerine derivantas 
yona gidilmektedir. Fakat öte taraftan bizim Cey-
lânpınar'da bir tepe bulup da teraslrmıak için 
günlerce dolaşır dururlar. Bunda daha ziyade 
istirhamım şu olacaktır: 

BAŞKAN — Sayın Ayrım vaktiniz doldu. 
YUSUF ZIYA AYRIM (Devamla) — Sözle

rimi bitirir, teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Naci Arı? Sayın Nuri 
Âdemoğlu? Yıcfe. Sayın Fehmi Alpaslan? Yok. 
Sayın Niyazi Ağırnaslı? Yok. Sayın Âdil Ünlü? 
Yok. Sayın Mehmet Ünaldı neticede söz almışlar
dır. Sayın Mustafa Yılmaz Inceoğlu, buyurun. 

MUSTAFA YILMAZ INCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler, kıymetli Bakan ve Bakanlık erkânı; hepinizi 
hürmetle selâmlarım. Geçen senelerde, çiftçiy? 
gübrenin zamanında verilmesi hususundaki ter.-
kid ve temennilerimiz nazara alınarak, bir îov 
mül bulunmak suretiyle çiftçiye zamanından ev
vel güıbre verilmesi hususunda da gösterilen ilgi 
ve alâkadan dolayı, evvelâ teşekkürlerimi arz et
meyi bir vazife bilirim. 

Çiftçiye verilen krediler, eskiye nisbetle daha 
da artırılmış bulunmaktadır. Bu hususa çiftçi
lerin memnuniyetlerini arz etmekle beraber, bu
nun çiftçi kalkınması için, kâfi miktar olmadığı 
m kaydetmek isterim. 

Netice itibariyle ileride yeni imkânlar bulu
narak bu muhterem köylülerimizin kalkındırıl
masının önplâna alınacağını ümidetmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimiz bir zira
at memleketi olması itibariyle, kalkınma hızının 
% 7 ye ve onun üzerine çıkabilmesi için, evve1^ 
ziraate önem verilmesi lâzımgeldiği'nde hepimi 
'hemfikiriz. Fakat, maalesef Ziraat Vekâleti teş 
kilâtı o niısbette tevsi, takviye edilmemiş ve bütç° 
de buna imkân verilmemiş olmasının üzüntÜNÜ 
içindeyiz. Şunu da bilhassa kaydetmek isterimi 
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ki; bendenizin şalisi görüşüm ve kanaatlerime 
göre, ziraat teşkilâtında bulunan küçük personel, 
bilihansa köylü ile meşgul olacak olan kimseler 
vaktinin yetmemesi ile beraber, vaktinin yettiği 
nisbette de can ve gönülden alâkadar olup onlara 
yol gösterememektedirler. Filhakika, birçok nu
mune işler yapılmaktadır. Köylü de bunu 
görmektedir. Fakat esefle kaydedeyim ki, 
köylülerimiz yalnız .görmekle, görenekle, 
onları tatbik etmiyorlar veya edemiyorlar. Benim 
kanaatime göre, bunların ekip biçilecek şe.ylerin 
bir yerde ne yetişeceğinin, nasıl yetişeceğinin, 
mutlaka tahdidcdilmesi ve bu hususta da mevzu
ata yeni hükümler konulmasına kaani bulunmak
tayım. Bâzıları derler ki, bu demokrasiye aykırı 
düşer. Benim kanaatime göre, öyle değil muhte
rem arkadaşlarım. Bir memleketin millî bekasını 
tehlikeye düşürecek şekilde bir atalet, bir tembel
lik nihayet kanımla lahdidedileeek olursa, bu
nun demokrasiye aykırı olmadığına kaani bulun
maktayım. Bir mütalâa olarak arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hepiniz bilirsiniz ki, 
bilhassa Orta - Anadolu köylerine gidildiği zaman 
çok yerleri maalesef bir toprak yığınından ibaret 
olduğu görülür. Bunların içinde canlı bir kimse 
yokmuş gibi bir manzara arz eder. Bu neden bu 
kadar tembellik olsun, herkes evinin önünde bir
kaç ağaç yetiştiremez mi? Bu suretle o köy bir ye
şillik haline gelmez mi? Bırakın onu, şurada su 
akar, dere akar giderler onlar da bakarlar. Dere
nin kıyısında birkaç ağaç bile dikmeyi düşünmez
ler, Bu da mı görgüsüzlük arkadaşlar, (lider or
mandan kanunsuz olarak yaş ağaç geserler, hiç 
olmazsa onun yerine sulak, yerlerde, kayak yetiş
tirmeyi düşünmezler. Bir köylü çocuğu olarak 
bunları acı,.acı seyrediyoruz.. Ve her sene de bu 
dertleri dile getiriyoruz. Fakat Hükümetçe bun
lara bir çare bulunamamasının üzüntüsü içinde 
bulunmaktayız. Acaba her şahıs için; asgari mik
tarda ağaç yetiştirme hususunda Bakanlıkça bir 
kanun teklif edilmesi düşünülemez mi? Bu husus
ta Sayın Bakanımızın etraflı izahatta bulunması
nı istirham ediyorum. 

Bir de çok acısını gördüğüm zirai mücadele 
hususuna değineceğim. Muhterem arkadaşlarım, 
yine o da görgüye dayanıyor. Eskiden Hükümel 
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ilâcını, makinasmı temin eder, gider, köylünün 
meyvalarını ilâçlarlardı. Fakat son zamanlarda 
bütçe darlığı sebebiyle köylü, ilâcını kendisi ala
cak, Devlet de makinaları temin etmek suretiyle 
bu işler yapılacak diyorlar. Köylümüzün hali bel
li. Hali, vakti yerinde olanlar bu ilâçları alıp 
kullanıyor. Fakat fakir olanlar ilâçlıyamıyorlar. 
Onların ağaçlarındaki tırtıllar komşusunun ağaç
larına gitmek suretiyle iJâçlaııanlardan da bir 
fayda temin edilememektedir. Onıın için Hükü
met tarafından ve ziraat memurları tarafından 
zamanında ilaçlamanın yapılabilmesi için bütçeye 
icabettiği kadar paranın konulması gerekmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın înceoğhı bir dakikanız 
kaldı. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLF (Devam
la) — Peki Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, Akdeniz sahillerinde
ki yabani zeytin ağaçlarının halen daha orman 
mefhumu içine dâhil olarak köylülere taksim edi
lip onların elılî zey/tinlilk haline getiri'lmemesinin 
üzüntüsü içinde bulunuyoruz. Köyün kalkınması 
için bunun da bir an evvel yapılmasını istirham 
ediyoruz. Çünkü hâkimliğim sırasında müşahede 
ettim, oradaki köyleri bizzat gördüm, darı ekme
ğinden başka bir şey yemezler, çok fakirdirler, 
zeytinlikler de orada öylece1 yabani dururlar. 

BAŞKAN — Bağlamanızı rica edeceğim. 
MUSTAFA YİLMAZ fNCFOĞLF (Devam

la) — Teşekkür ederim Başkanım. Muhterem ar
kadaşlarım; daha birçok hususlara değinmek isti
yordum, fakat vaktin dolduğunu Başkandan öğ
renmiş olduğumdan dolayı sözlerime son veriyor, 
hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Konuşma sırasını arz ediyorum. 
Fehmi Baysoy, Alâeddin (Jetin, Tahsin Banguoğ-
lu, Şevket Akyürek, Baki (îüzey, İskender Cenap 
Ege, Ömer Faruk Kınaytürk ve Bakandan son
ra son söz Mehmet Ünaldı'nındır. 

Birleşime saat 19,00 da devam etmek üzere 
'.oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,00 



IKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 19.00 

BAŞKAN — Başkanveüli Fikret Turhangü 
KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

M — Tarım Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı bütçesi üzerin-
re görüşmelere devam ediyoruz. Buyurun Sayın 
Fehmi Baysoy. 

FEHMÎ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, sözlerime Sayın Ta
rım Bakanının son zamanlarda aldığı bir ka
rar dolayısiyle kendisine teşekkür etmekle bağ
lıyacağım. 

Haber aldığımıza göre, 'hara ve Devlet Üret
me Çiftliklerine verdiği bir emirle her müessese 
civarındaki 5 köyün mahsullerini alıp kendi mah
sûlleri ile birlikte kıymetlendirmesi lâzımgel-
diğini bildirmişlerdir. Bu cidden fevkalâde bir 
şeydir. Gönül isterdi ki, çok daha evvel seneler 
başlasaydı, bu iş, tahmin ederim ki; çok büyük ' 
faydası olurdu. [ 

i 

Muhterem arkadaşlarım; benim kanaatim 
odur ki; iktisadi faktörü köylümüzün ayağı
na götürdüğümüz gün, bizim köylümüz çok ça
lışkandır. Halbuki bunun aksine olarak köylü
müzü iyi- taıumıyanlar tarafından bâr<ı iddialar 
serd edilir. 'Köylü tenlbeldir, âtıl işgücü var
dır diye. Halbuki hiç de öyle değildir. Benim 
memleketim Erzincan'da çocukluğum devresinde 
kadın ve çocuk tarlaya çıkmazdı. Yalnız ba
basına veya kocasına yemek götürmek için gi
derdi. Fakat ne zaman ki; çapa mahsulleri mem
lekette gelişmeye başladı, memleketin fasulyesi 

1 para etti, arkasından pancar geldi. Bugün 
yirmi günlük çocuğu dahi beşiği ile birlikte 
tarlaya 'götürüyor. Ooluğu ile çocuğu ile köylü 
tarladadır. Demek ki, iktisadi faktörü koyulu
nun ayağına götürdüğümüz zaman köylümüz 
çalışkanlığını ispat ediyor. Bu bakımdan mües
seselerin bu yeni çaılışmaiları, civarlardafci köy
lülerin cok daha ca.buk kalkınmalarını gerek 

ziraatte, gerekse, bilhassa hayvancılık bakımın
dan 'büyük faydalar temin edeceğine kaaniim. 
Şu birkaç sene içinde yapılacak iş çok olmakla 
beraber yeni yeni faydalı şeyler yapıldığını (gör
mekten memnun oluyoruz. Meselâ eskiden ithal 
edilen selektör bugün memlekette yapılıp köye 
yahut işyerlerine tevzi edilmektedir. Hem 
memleket sanayii bakımından fayda, hem de is
tediğimiz gelişmeyi temin edecektir. Bunun 
yanında ben şunun bilhassa üzerinde durul
masını şahsan temenni ederim arkadaşlarım. 
Bizim memleketimizde bir tohumu fazla kul
lanmak mevzuu vardır. Elle ekilen tohum dai
ma iki misli ekilir. Bu büyük bir zayiattır. 
İmkân nisbetinde yeni yaptırılacak veya mev
cutlardan istifade ettirilmek suretiyle gübre 
ve tohumu birlikte ekecek mibzerleri bol mik
tarda kullanma imkânlarını, hattâ imkân bulu
nan yerlerde tohum tevziatı yaptığımız zaman 
bunu teknik ziraat müdürlüğü eli ile veyahut o 
civardaki müesseselerin vasıtalarından istifade 
etmek suretiyle tohumu bizzat toprağa atması 
her halde çok faydalı olacaktır. Bu bakımdan 
büyük miktarda ' tohumu tasarruf etmiş ola
cağız ve aynı zamanda istihsal daha artımlı 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; şöyle pazara, çarşıya 
gittiğimiz zaman meyvalarımızm seneden seneye 
kalitesinin yükselmesini memnuniyetle müşa
hede etmekleyiz. Demek ki; (Bakanlığımızın fi
danlık politikası da iyi işlemektedir. Yalnız 
mücadele işi 'biraz aksak gidiyor. Bunun da 
üzerine eğilip imkânlarından daha fazla istifade 
edebilmek yerinde olur. Çünkü, bâzı yerlerde cid
den büyük zararlara sebeboluyor. 

Gübre demostrasyonları da gübre tanımıyan 
bir çok köylülere gübreyi tanıtmıştır. Hattâ 
o kadar ki, bu gün gübre ihtiyacını karşılaya
cak durumdan da ıızak bir vaziyete gelmiş ibu-
lunuvoruz. Bu da memnunivet verici bir şeydir. 
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İnşallah yakın bir zamanda bu ihtiyaçları kar
şılama imkânlarına da kavuşuruz. 

Veteriner Umum Müdürlümü ça l ımlar ın
dan da suni tohumlama iyi işlemektedir. Bil has
sa Trakya mıntıkasına bu sene yapı1 an ş ıp 
aşılaması gayet muvaffakiyetli olmuştu*. Y\-
nız önümüzdeki şapın bir âfet olmasından kork
maktayız. Çünkü kış o'maıma rağmen bir (A) 
tipi şapın muhtelif vilâyetlerde zuhur el t 'ğni 
haber almaktayız. Eğer bu yalnız Ziraat Vekâ
letinin değil, geçen gün teişlori Bnkadğı b'XL-
çesinde de beyan ettiğim gibi di^er ilgi i ve
kâletlerin yardımı olm°z~a bu bir af t o'ab lir. 
Onun tedbirlerini de şimdiden almak g^rekiı*. 

Muhterem arkad°şlar m, bir de yem sana
yiine azıcık dokumak irte"im. Yem sa avii : n 
yanlış bir tutumu var, b^nim şahs' görüşüm. İl
gisi dolayısiyle Ticaret Bakanlığı bütçesinde de 
arz etmiştim. Doğuda bir besicilik kredi-i var
dır, Ziraat Bankasının verdiği, bu ilk senece 
cok ivi cnlıstı<r' halde ondan s~nrı alılan bi * 
karar bu krediyi çakşam^z ha1 e ge'i^m'şti^. Ç'in-
kü; kredi verirken bssiciye % 50 smi yem o V 
rak alacaksın dive m-chunyet konmuşt'ir. B ı 

mecburiyet kond ığu günd^nberi de bu k eii 
normal istememeye ve bir sürü sızftdar ver
meye sebebolmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, bir d:kikan-z 
var. 

FEHMİ BAYSOY (Davamla) — Halbuki 
her yerde aynı şey tatbik edrm^ız. Bizin ba^ı 
mıntıkalanmızda besici hem yetiştirici hrm 
ziraatcidir; Kendi kesif yemi vard-r. Kenli ke
sif yemi varken illâ hu yemi alacaksın dive 
tutturman1 n mânası yoktur.. Yal uz ke if yem
lerde veyahut fabrikasyon yemiyle be lenen hay
vanları Et ve Balık Kimimi v~s tasiy'e alı
nırken, bullara prim tanınırsa, b->«ic' ken'•'TKil
den voi"na gidecekti". B'n",e~"devh zec i yV-
dan değil bu yoHan bu "ş' yür'Hme1' f yda'ıd r. 
Bendemiz Yem Sa^ay'i UmumMülüninebu do
rumu bundan 4 ilâ 5 ay evvel anlatmıştım. Ken
dileri durumu tetkik ettireceklerdi, ne^iee^en 
haberdar değilim. İnşallah müsbet neticeye va
rılır. Hepinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Alâeddin Çetin. 
A I J A B D D İ N ÇETİN (Çorum) — Saym Baş

kan, sayın senatörler, tarım gibi fevkalâde ge
niş bir sahası olan büyük problemleri olan bu 
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konuda 10 dakika çok az. Bu sebepledir ki ko
nuşmamı çok aktüel gördüğüm, çok mühim 
gördüğüm bir noktada teksif edeceğim. Bu nok
tada biraz ümitle, güvenerek yürüyorum. Çün
kü Saym Bakanın kulağıma gelen birkaç icra
atı bize döviz kazandıracak yahut tarımımızı 
geliştirecek yönlerde hassasiyet gösterdiği in
tibaını vermiştir. Bu ümitle mevzua giriyo
rum: Bu da gittikçe gazetelerde konu olmaya 
başlıyan, cidden ne kadar konuşulursa değe
cek bir konu olan Türkiye'de soya ziraati mev
zuudur. Soya ziraati gibi henüz çok kimsenin 
bilmediği bir mevzuda dahi karşılaştığımız 
müşkülât göz önüne alınacak olursa bu milletin 
gayet basit mevzularda dahi terakki kaydet
mediğinin sebenleri de araşılmış olur. Di^er 
proMcım'ler'.'mizde bize tahllil metodu olacağı 
kanaatindeyim, onun için bilhassa üzerfnde 
ehemmiyetle duruyorum. Soya malûmuâliniz 
Türkiye'ye Birinci Dünya Harbinden sonra gel
miş yeni bir ziraat mevzuudur. İlk defa Tur
hal Seker Fabrikası yapılırken Almanlar ge
tirmişler, ekmişler, pancar ziraatinde münavebe 
nebatı olarak kullanılmak için. Bu sebepledir 
ki, buna muhtelif isimler verilir. Bu arada 
Ordu ve havalisinde Çorum fasulyemi de denir. 
En cok bugün Trabzon'da, Ordu'da ve Sam
sun'da ekilir. Bunların hayvanlara nasıl yedi-
rileceği, insanuı beslenmesi olarak a nas'l kul-
^nılaca^rnı bilinmediği için geliştirilmemiştir. 
Hükümetler de konuya alâka rröster"-1 emişler 
ama, nasılsa bir himmet gösterilmiş, Ordu'da 
soya yağı fabrikası kurulmuştur. Soya yağı 
üzer nde neden bu kadar duruyoruz? Soya cok 
eeşitli faydalı vasıfları olan öyle bir nebattır 
ki, buna harika nebat veya nebatların k^raü-
eesi denir. Proteini fasulyeninkinden iki misli 
yüksektir. Hayvancılık besisinde dünyaca esi 
"İmiyan şekilde müessirdir. Ete yakm bir al-
bümin maddesi olduğu için onu yiym hayva-
ırn sütü, eti artar. Yumurtayı artırır. Bu-
^ün dünyada en fazla Amerika'da yetiştirilir. 
Vasati olarak 18 n r l y m ton ver'r. Bunun 
% 52 sini hayvancılığın gelişmesinde kullan ır. 
Amerika hayvancılığının gelişmesinin ve muaz
zam protein istihsalinin başlıca sebebi budur. 
Fakat bu«rün Amerika müşkül b1#r durumdadır. 
Bu geniş istihsale piyasa bulmak iem sıkmtı 
çekilmektedir. Demokratik bünyesi ieabı da 
yasaklarla durdurma yerine halkın bu ihtiyaç -
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larıııa cevap verme yoluna gitmektedir, haklı I 
olarak. Bu soya yağı en çok, malûmunuz, mar
garin dediğimiz hidrojenlenmiş, dolayısiyle likit 
halde, mayi halde iken sertleştirilerek tereyağı 
kıvamına getirilen yağların imalinde kullanılır. 
Fakat bugün margarin aleyhinde bütün dünya
da tıp sahasında bir gelişme vardır. Burada 
rahmetli Selâmi Üren'in de bir sözlü sorusu ile 
bunun sıhhate zararı olup olmadığı hakkında 
Sağlık Bakanlığından sorulmuş Yüksek 'Mec
lisinize e soru mevzuu olmuştu. Sağlık Ba- I 
kanlığı bunun üzeıinde duracaklarım vadetmiş-
lerdi, bir netice çıkmadı, dolayısiyle soya po
litikası Türk halkının sağlığı ile de ilgilidir. 
Soyanın likit olarak yendiği zaman sıhhate iyi 
geldiği, hidrojenleştirilerek margarin haline gel
diği zaman da damar sertliği yaptığı ve dola
yısiyle kalp hastalıklarına istidat verdiği ileri 
sürülmektedir. Bunun üzerinde Sağlık Bakan
lığı ile beraber halk sağlığı ile yakın alâkası 
olan Tarım Bakanlığının, durması tabiîdir. Bu 
bakımdan da soya üzerinde durmaya mecbu
ruz. 'Bugün memleketimizde primitif usullerle 
Karadeniz'in mahdut bölgelerinde yapılan soya 
ziraati alâkasızlık yüzünden gelişememiştir. 
'Bunun için de ileri sürülen sebep şudur. Der
ler ki, soya fasulyesi fazla para etmiyor, ikti
sadi değeri yoktur. Ondan iltifat etmiyorlar. 
Halbuki bu iktisadi değer. Onun evvelâ Tür
kiye'de ehemmiyetle ele alınmasına ve sanayi 
mevzuu olmasına bağlıdır. Nitekim, Ordu'da 
bir Soya Birliği kuruldu. 70 kuruştan kilosu
nun fiyatı. Daha şimdiden birlik faaliyete ge
çer geçmez yani soya müstahsili haklarını ara
maya başlar başlamaz da yiizbcş kuruşa çıkı
verdi. 

İkincisi, istihsal verime bağlıdır-. Bugün 
biz dönüm başına az verini alıyoruz. Eğer zi
raat teşkilâtı. Amerika'da olduğu gibi, hava
dan azot çekmeye ya riyan bakterileri soya to-
humlariyle aşılıyarak ekme usulünü köylümüze 
öğretirse ki, kolay bir usuldür, birkaç; misli 
istihsal göreceğiz ve dolayısiyle bugünkü fiyat
larla dahi dönüm başına çok para getiren bir 
madde olacaktır. İşin teknik tarafını ziraatçi-
lerin başarı ile halledeceklerine şüphem yoktur. 
Soyanın bugün meditik bir durum olduğuna 
bir misal daha arz edeceğim. Amerikan İktisa
di Yardım Teşkilâtından bir müşavir geçenler
de hiç. uğramadığı Ordu'ya kadar gitmiş, Ordu | 
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Valisini görmüş, ziraat müdürünü görmüş. Ve 
onlara telkin etmek istediği noktainazar şudur: 
Siz soya ziraati yapamazsınız, iktisadi olmaz. 
Bunu biz yapıyoruz, sizin ihtiyaçlarınızı kar
şılarız, bunun üzerinde durmayınız demiştir. 

Oradaki Zaman Gazetesi bu ifşaatı yapmak
ta ve yine o gazeteye göre, oradaki vatanperver 
ziraat müdürü de bunu reddetmiş Türkiye'ye 
soya ziraatinin neden lüzumlu olduğunu delil
leri ile izah etmiştir. 

Soyanın ikinci mühim hassası da şudur; dün
yadaki beslenme probleminin ne kadar mühim 
olduğu malûmunuzdur. Bu arada Türkiye 
köylüsü et ihtiyacını lâyıkiyle alamaması yü
zünden a I bumin yetersizliği içindedir. Soya
nın ete yakın albümini vardır. Bu harika ne
battan süt, peynir, bir nevi nebati et dahi imal 
edilmektedir. Soya ekmeğe katıldığı zaman 
ki, Amerikalılar da katıyorlar, bilhassa kıymet
li bir besin haline geliyor, hele mısır ekmeğine 
katıldığı zaman biyolojik kıymeti eksik olan 
mısır ekmeği mükemmel bir gıda, sanki etle 
birlikte yenmiş gibi bir gıda haline gelmekte
dir. Şu halde Karadeniz halkının da beslenme 
problemini mısır ekmeğine soya ilâve ederek 
halletmiş duruma geleceğiz. 

BAŞKAN — Sayın (Jetin bir dakikanız kal
mıştır. 

ALÂEDDİN ÇETİN (-Devamla) — Efendim, 
mevzuun ehemmiyetine binaen lütfederseniz 
bunu bitireyim, müsaade edin. Ama emreder
seniz bitiririm. 

BAŞKAN — Şunu arz edeyim ki, siz konuş
tuktan sonra verilmiş iki tane kifayeti müzake
re takriri gelmiştir. Devam edin zaten bir da
kikanız var. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Devamla) — Efen
dim. Afrika'da Fildişi sahillerinde bir konfe-' 
rans aktedildi, beslenme mevzuunda. Bugün 
Sayın Bakanın emrindeki bir mütehassıs arka
daşımızın orada bir raporu vardır. Osman 
Konçtürk Beyin raporu kabul edilmiştir. İd
dia sudur: Soya Türk tarhanasına katıldığı za
man fevkalâde besleyici bir gıda olmaktadır. 
Bu rapor kabul edildi. Ve bugün Afrika'da ilk
okul çocuklarına gayet mükemmel bir gıda 
olan Türk tarhanasına soya katılarak çocukla
ra gıda olarak verilmesi kabul edilmiş bulun
maktadır. Ziraat Bakanlığı lütfedip bunun 
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üzerinde durursa, Ticaret Bakanlığı, dünkü 
görüşmelerden anlıyoruz ki, henüz bunu kav
ramamıştır. Ancak Ziraat Bakanlığı kanalı ile 
hakikate erebilir. Bunu kavrarlarsa Afrika'da 
bizim için muazzam bir gıda pazarı şu an için 
acılını.s olur. 

Üçüncü nokta, Amerikalı dostlarını izm bi
ze yaptıkları bu sürplü yardımlar hor ne kadar 
bize yardım ise de, buna müteşekkir isek de 
bir zaman devam etmesi ieabettiğini de kabul 
ediyorum. Biz ihtiyacımızı giderinceye katlar. 
Ama bu ihtiyacımızı kendimiz yapalım. Ame
rika bunu daha fakir milletlere sarf etsin. Ame
rika'nın bu anlayışı bize göstereceğine eminim. 
Amerika gibi zengin bir memleket kendi müs
tahsilini Türkiye gibi küçük bir pazarda dahi 
bu kadar hassasiyetle, bu kadar halisane kul
lanırsa, ki hak veririm, bizim de kendi mil
letimizin haklarını kullanmamıza onlar da hak 
vereceklerdir. Bu politik noktayı Tarım Ba
kanlığı yapabilirse, ki bâzı güçlüklerle karşıla
şacaktır, Türk ziraatine en büyük hizmeti 
yapmış olacktır. Hayvancılığımızın gelişmesin
de, hattâ arıcılığın gelişmesinde- ki, bu arı zi-
raatinde de kullanılmaktadır, bunun böyle ol-
dıığunu 'bir kere daıha arz ederim. Dömin mi
sal olarak verdiğim bir noktaya tekrar temas 
ederek huzurunuzdan ayrılıyorum. Türkiye'de 
selektör yapılmıyordu. Ziraat Umum Müdür
lüğünün şahsi gayreti ile bugün Türkiye'de 
serbest sektör tarafından selektör imali sağlan
mış bulunmaktadır. Ziraat Vekâleti kendi ya
tırımları bakımından, bizzat kendisi bir pa
zardır. Rica ediyorum bu numuneyi teşmil bu
yursunlar, Meselâ, mibzer için de aynı şey dü
şünülmüştür. Gübre ile beraber tohum eken 
mibzer için, ki bunlar Türkiye'de verimi artı
racaktır. Mibzer, gübre zayiatım eksiltecek
tir, önliyecektir. Bunun yazışma halinde oldu
ğunu işittim. Bunun üzerinde durmalarını ri
ca ediyorum. Bu gibi pekeok sahalar vardır. 
îşte bu gibi küçük küçük himmetlerle yarın Tür
kiye'nin büyük binasına ehemmiyetli taşlar kon
muş olur. Hürmetle huzurunuzdan ayrılırım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü bütçe
sinde açık oyunu kullanmıyan varsa lütfen kul
lansın. Bu arada bir kifayeti müzakere takriri 
Acardır. İkinci bir takrir daha gelmiştir. Tak
riri reylerinize arz etmeden evvel Tarım Ba-

1 
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kanlığı bütçesi üzerine konuşmak istiyeu ar
kadaşlarımızın isimlerini okuyorum: Sayın Tah
sin Bangııoğlu, Sayın Şevket Akyürek, Sayın 
Baki Güzey, Sayın İskender Cenap Ege, Sayın 
Faruk Kınaytürk, Sayın Refet Rendeci, Sayın 
Mehmet Pırıltı, Bakandan sonra da Sayın Meh
met Ünaldı söz almışlardır, 

KÖY İŞLKRİ Bx\KANJ LEBİT YURDOĞ-
Lll (İzmir) — Tarım Bakanından sonra Köy 
İşleri Bakanı olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet takriri vardır. Onu 
halledelim. Esasen Hükümete söz verilecektir. 

Takriri henüz okutmadım. 
Oylarını kullanmıyan arkadaş var mı? Oy

lama muamelesi bitmiştir. Takrirleri ittılâını-
za arz ediyorum. 

Yükse k Başkanlı ğa 
Gündemde daha üç bakanlık bütçesi var

dır. 
Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde şimdiye 

kadar (6) arkadaş konuşmuş ve durum ay
dınlanmıştır. 

Konuşmaların kifayetim; karar verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

Sayın Senato Başkanlığına 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Kütahya 

Orhan Akça 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde Sayın İs
kender Cenap Ege. 

İSKENDER CKNAP EGE (Aydın) — Çok 
muhterem arkadaşlarını, Tarım Bakanlığı gibi 
geniş ve memleketimizin büyük bir Bakanlığı 
mevzuları müzakere edilirken, grup sözlüleri tah-
didedilmiş olan zaman içerisinde gayet sürat
li olarak metinlerini okumak Mecburiyetinde 
kaldılar. Tahdidcdilcn zamanı tecavüz etmemek 
için. Diğer arkadaşlarımız da elden geldiği ka
dar kısa konuşmaya, asgari had olan 10 dakika 
içerisine fikirlerini sığdırmaya çalışıyorlar. 
Şimdi böyle bir vaziyet karşısında zaten beş 
tane arkadaş kalmıştır, arkadaşlarımız lütfe
derlerse bu beş arkadaş da kısa fikirlerini be
yan etsinler ve Tarım Bakanlığı gibi. memleke
tin büvük, şümulü ve her bakımdan üzerinde 
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hepimizin süz söylemeye ve konuşmaya birçok 
imkânlarımız, birçok tercrübelerimiz, birçok çe
şitli bilgilerimiz olan bir sahada konuşma tah-
didedilmiş, konuşma kesilmiş olmasın ve zaten 
biz bu yeterlik önergelerini çok muztar kalma
dan kullanmıyoruz. Kullanmamaya çalışıyoruz. 
Böyle olursa diğer bakanlıklar üzerinde de ko
nuşulurken sağdan soldan takrir gelebilir ve 
konuşmalar kesilip usulî müzakereye girebili
riz. Onun için istirham ediyorum arkadaşlarım
dan; takrirlere iltifat edilmesin ve konuşmalara 
devam edilsin. 

BAŞKAN — Kifayet olduğu için yeterlik 
önergesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Başkanını; 
ben takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Kabul etmiyenleri.. 
Efendim, kifayet önergesinin oylamasında 

sağ taraf 24, sol taraf ise, kendileri hariç 26 ola
rak saymaktadır. 24, 27 gibi bir anlaşmazlık ol
muştur. Oylamayı tekrarlıyacağım. 

Lütfen takriri kabul buyuranlar ayağa kal
karak oylarını izhar etsinler... 

Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalkmak su
retiyle işaret buyursunlar... 27 oya karşı, 30 oy
la önerge reddedilmiştir. 

Sayın Tahsin Banguoğlu, buyurunuz. 
TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Çok 

defa yeterlik önergeleri benim konuşmama ras-
lıyor, konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Saym Başkanım, bir
kaç müşahedemi arz edeceğim, önce işaret et
mek isterim ki, ben bir çiftçi çocuğuyum ve 
kendim de topraktan kopmadım. Hâlâ birçok 
haftalarım köyde geçer. 

îlkin, değerli ziraatçi arkadaşlarıma dil yö
nünden sataşmakla başlıyacağım. Bir Tarım Ba
kanı işitirdik ki, imza edilmesi için kendisini1 

gelen tezkereleri gözden geçirir, nerede yeni 
Türkçe bir kelime görürse çizermiş. «Durum» 
gördü mü, «Vaziyet» yazar, «Sunulmuştur» diye 
ıgördü mü, takdim olunmuştur diye değiştirmiş. 
Şimdi durum Tarım Bakanlığında tersine dön
müş gibi görüyorum. Türkçe kelimeler yine 
siliniyor ama bu sefer yerlerine Fraosızcaları 
yazlıyor. 'Bizim Edirne'de demostasyon diyor, 
köylüler. Körfezde biz «dikme» deriz, «dik-

31.1.1965 O : 2 
melik» deriz. Bakanlığın ise zeytin plantas
yonları var. Plasman diyorlar, köylüler. Plan
tasyon ne olacak köylüye göre? Belki plân
lamadan falan gelen 'bir kelime. Bunlara işa
ret etmekten maksadını şudur : Ziraatçi ar
kadaşlarım Türk Milletinin köyde yaşıyan 
ve eğitim bakımından mahrumiyetlere mâruz 
bulunan kütlesine hitabederler onun anlıya-
cağı 'bir dille konuşmaları işlerini kolaylaştı-
racaktıı*. 

Buna temas etmek suretiyle başka bir nokta
ya geçmek istiyorum : Demek ki, ziraatçi arka
daşlarımız köylü ile müşterek Ibir dil aramakta 
değildirler. Anlaşmak yolunda değildirler. Bu 
dil bahisleri ruh 'haletlerine 'bağlıdır. Dil dü
şüncenin, zihniyetin aynasıdır. Buna muvazi 
olarak ben ziraatçilerimizin zaten halka sokul
madıklarını, hattâ ondan uzak durduklarını mü
şahede etmekteyim. Tarım teknisyenlerini köye 
götüremedik, köylünün yanma götüremedik. 

(rcçende, Bütçe Encümeninde Sayın Bakanı 
dinledim. Bir tanın teknisyeninin 26 türlü 
kırtasiye hizmeti Ararmış. Bunlar arkadaşlar, 
ciddî hizmetler değildir. Masa basında otur
mak için icadedilmiş hizmetlerdir. Bunlar ikiye, 
üçe indirilebilir 'belki. Ziraat teknisyenini masa 
başından kaldırıp tarlaya göndereni i yonız. i) 
da gitmek arzusunda değildir. 

Köyde, kentte gezdiğim yerlerde genç zi-
raatçilerio konuştum. Niçin gitmiyorsunuz? 
dediğim zaman vasıtamız yok, derler. Vasıta
ları vardır. Fakat varsa da giderler yarını 
saat kalırlar köyde. Köylüye karşı tavırları 
da değişmemiştir. Osmanlı memuru tavranda-
dırlar. Emredici, akıl öğretici tavrmdadır-
lar. öörüşınek, anlaşmak, birlikte iş görmek, 
kaynaşmak yolunda değildirler. Bu bakım
dan ziraat çilerimizi eğitim yönünden çok ek
sik görüyorum. 

Bâzı genç. teknisyenlere diyorum ki : Sizi 
şu köy öğretmenleri gibi köyde oturtsak, ne 
dersiniz? Hayır, diyorlar, oturmayız. Ben ona 
kaniim ki, arkadaşlar, 'bizim köye sokacağı
mız ilk bilgili unsur tarım teknisyenleridir. 
Hattâ belki bu öğretmenlerden de önce ge
lirdi. 

Biz kırk yıllık bir mücadele sonunda öğret
meni köye sokmayı başardık. Bakmayın bâzı va-
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kahır okluğun;). Öğretmen köye girmiş ve köy- I 
idlerle h;!,-\ır neşir olmuştur. Tıpkı köy 'öğret
meni gibi, bir tarım teknisyeni köyde oturma
dan. köylünün ziraat işlerinde ziraatçinin fay
dalı olacağına ben inanmıyorum. Ben şuna ina
nıyorum ki, her Türk köyüne1 bir aydın din 
adamı, bir öğretmen ve bir tanın teknisyeni 
göndermeye meebıı rtız; 

Maddi ve manevi kalkınmayı sağlamak için. 
Henüz Tarım Bakanlığının bu ölçüde bir 

faaliyeti yoktur. Esasen elinde mevcut ele
manı da yoktur. Ama bunun tecrübelerini de 
yapmamak tad ı r . (A. F. s ı ra la r ından «Bravo» 
doğru sesleri.) Bu ruh haleti yoktur memur
larda . Köy le oturmazlar , kaçar lar . Merkez
lere doğru kaçarlar, köyden kasabaya, kasaba
dan şelıire, şehirden Ankara 'ya. Ziraat memuru 
masaya doğru geri geri kaçmaktadır . 

Biz t a r ım teknisyenini, ziraatçiyi yetiştiği 
maksada doğru sevk etmezsek, tar laya, çayıra, 
ormana, ahıra, - a ff dersiniz - sevk etmezsek on
dan memlekete geniş ölçüde bir fayda gelnıi-
yeeeğine kaniim. . Bu geriye doğru kaçış, An
kara 'da sona erer ve Ankara 'da kadrolar yük
selir. İhtilalde bir mik ta r ziraat memuru dışarı 
gönderildi . Onların hepsinin geri döndükler ini 
öğrendik. Şimdi bu kadrolar merkezde birik
miş bu lunmaktad ı r ve Ziraat Bakanlığı binasına 
yukar ıya doğru kat inşa ediliyor. Tıpkı bütçe
miz gibi. Bütçemizin ciltleri iistüste nasıl istif 
ediliyorsa. Bakanlıklar ımız da kat kat kadrola
rını Ankara'da, istif e tmektedir ler . 

Yalnız Ziraat Bakanlığında değildir, hu bü
tün bakanl ık larda var. Ama, tarla için yetişmiş 
olan, orman için yetişmiş olan, çayır için ye
tişmiş olan ziraatçilerin gelip Ankara 'da top
lanmaları , birleşmeleri hakika ten ümit kırıcı 
bir şeydir. Belki bir gün Ziraat Bakanlığı bi
nası, sefer tasları gibi, kat kat yükselecek, Kı
zı lay 'daki bina k a d a r olacaktır . Bunu esefle 
kaydediyorum. 

Sayın Bakanı bütçe encümeninde dinledim. 
Bir reform yapmak, bir ıslâhat yapmak düşün
cesindedirler. Bir plân hazır la t ıyorlar . Yalnız 
değerli arkadaşlar ını , ben bu sahada biraz tec
rübeli bir arkadaşınızım. Bu plânları , bu reform 
hazırl ıklarını çok gördüm. Bunlar yapıl ı r ve 
rafa konur. Plan yapmak mümkündür , kolay
dır. Mesele plânı uygulamaktır . Benim tecrü
beme göre bir plânı uygulamak için de baş

lıca iki şart vardır : Biri, dinamik bir Devlet 
idaresi, is t ikrarl ı bir ik t idar , maalesef ondan 
mahrumuz, bugün. Dinamik bir Devlet idaresi, 
t u t tuğunu koparan bir Devlet idaresi, is t ikrarl ı 
bir iktidar. . . Bu durumdan Sayın Tarım Bakan
lığı mensupları arkadaşlar ını sorumlu değildir
ler. K'ikat bir ikinci şa r t t an sorumludur . İkinci 
sari da, böyle bir hizmeti, bu kadar geniş ölçüde 
bir millî hizmeti (dine almış olan bu teşkilâtın 
bu bahiste, Devletin verdiği, kadroları iyi. ye
rinde kul lanmak bahsinde vicdanlı, feragatl i , 
fedakâr olmasıdır. Bakanlık için yapı lacak ras
yonel bir kadro malûmdur . Ama, o kadrolar ı 
biz her gün halamızın kocası, amcamızın oğlu 
için bozmamalıyız. Bunu, bu metaneti ancak 
Bakanlık merkez teşkilâtı, ve bugün birl ikte bu
lunduğumuz Bakanlık erkânı temin edebilir. 

BAŞKAN — Sayın Banguoğlu. bir dakikanız 
kalmıştır . 

RİFAT ÖZTfTRKOİNK (İs tanbul) — Ben beş 
dak ikamı veriyorum. (Devanı etsin sesleri) 

B A Ş K A N — Bendeniz bir dakikanız olduğu
nuzu söyledim. Müddetiniz bittikten sonra He
yeti um ilmiyenin t akd i r hakkı olacaktır . 

TAHSİN' B A N O l ' O f î h r (Devamla) — ttvet, 
d inamik bir ik t idar lâzımdır. Dinamik bir ikti
dar lâzımdır ki, bir radikal icraat maydana ge
tirsin, t u t t u ğ u n u koparsın. Bugünkü idarei 
maslahat politikası ile bu olmaz, diyebilir ar
kadaşlarını . Onda hakl ıdır lar . Ama, ikinci 
şartı yerine getirmek ve bu hizmette geniş ölçü
de faydalı olmak kendi ellerindedir. 

Bana. anlatıldığına göre, Ziraat Bakanı To-
suu'un dışarı gönderdiği memurların, hepsi ge
riye getirilmiştir. Onlara elbette burada1 vazife 
bulunur , yer bulunur. Sonra Bakanlığa sığmaz
lar, üzerine ka't çıkarırı'/, yine yerleştiririz. Ama, 
lıize tevdi edilmiş olan memleket hizmeti bu de
ğildir, arkadaşlar. Ben burada, fedakârlıkla ça
lışan, vatanın en ücra. köşelerinde çalışan zira-
atçilerimizi takdirle y;uletmek isterim. (Çalışmak
tadır lar . İyi çalışanları, ciddî çalışanları görü
yoruz. AH allı on 1 ardam razı olsun. Aldıkları OK-
meği hak ediyorlar. Yatana borçlu oldukları hiz
meti yapıyorlar . Ama burada yeşil masaları, ça
yırlara ve tarlalara tercih eden ziraatçileriniizin 
yığın halinde olduğunu da kaydetmek isterim. 

BAŞKAN -— Sayın Banguoğlu, müddetiniz 
bitmiştir, konuşmakta ısrar ediyorsanız oya. arz 
edelim. 
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TAHSİN' BANGroĞLU (I)evnnla) — Hayır | 

efendini, maksadımı arz ettim. Bu, söz atmam
dan istifade ederek, İm temennilerimi Sayın 
Tarım. Bakanlığının değerli mensuplarına, bu 
mesuliyeti, gerçek mesuliyeti omuzlarında taşıyan 
Tarım Bakanlığı mensuplarına iletmek istedim, j 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şevket Akyiirek. 
ŞEVKET AK YÜREK (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem üyeler; Tarım Bakanlığı 
Bütçesi müzakeresinde sanayi ile alâkalı iki 
mevzua temas etmek istiyorum. Benden evvel 
•konuşan (Jetin arkadayım, sanayi ile alâkalı, yağ 
sanayii ile ilgili mevzua temas ettiği için ben 
de biı* nebze Ihıma temas etmek istiyorum. 

Bundan bir müddet evvel isviçre seyahatim 
esnasında, soya fasulyesi yağından bir nebati 
yağların margarin olması neticesi kollestrin ya
pıp yapmadığını ve damarlarda, sertlik yaıpıp 
yapmadığının, A vitamininim! mucidi olan 
Profesör Oarel'e bir ne'bze hasbıhalimiz esna
sında sordum, Güldü ve bana bir noktayı hatır
lattı : «insanlar açlıktan ölmezler. Fakat obur
luklarından ölen çok insan vardır. Ve bu, Pro
fesör Doktor Ghaytaiern'in eserinde yazılıdır.» 
dedi. Demek istediği şu idi : Hangi çeşit yağ 
olursa olsun, insan fazla miktarda yediği zaman 
elbette ki bunun faydası veya zararlarını göre
cektir. Tıp zaten bunu tesbit et iniştir. Hayvani 
yağ ile nebati yağ arasında farklar vardır. İn
sanı hayatı bakımından muhakkak ki margarin 
yağı daha. fazla revaçta olan bir yiyecek madde
sidir. 

Gıda bakımından margarin yağı üzerinde ni
çin hassasiyetle duruluyor da, öbürü üzerinde 
durulmuyor? Elinde hayvani yağ istihsal et
miş olan müesseseler elbette ki rakibi olan mar
garin yağını kötülemek için lâzımgelen bütün 
imkânları arayacaktır. Şimdi ben o mevzua te
mas edecdk değilim. Yalnız muhakkak olan bir 
•hususa temas edeceğim. Memleketimizde marga
rin yağını (hidrolize yapmak sure/tiyle bir fab
rika kurulmuştur. Bu fabrika özel sektörün ve 
yabancı sermayenin meanldketimizde kurduğu 
.eserlerden bir tanesidir. Bunun sahipleri, Ta- I 
rım Bakanlığından, biz nebati yağ temininde 
müşkülât çekiyoruz, bize nebati yağ yetiştirecek 
nebatın yetişmesi için lüzumlu sahayı verirse- J 
niz, biz bir yatırım yapacağız ve bu yatırımla { 

bizim nebati yağlarımızı yapacak nebatı yetişti
receğiz, diyorlar. Bilmiyorum bunun ne derece
ye kadar sıhhatli olup olmadığını. Bunu Sayın 
Vekil Bey açıklarlarsa memnun oluruz. Fir
maya, buna cevap olarak, böyle bir sahanın 
verilemiyeceği bildiriliyor. Bunun üzerine ken
di tesislerinde depo olarak kurdukları 5,5 mib 
yon liralık bir siloyu da bu firma yıkmak mec
buriyetinde kalıyor. Bunun üzerine, senede 
aşağı - yukarı 70 bin ton eivar.nda margarin yağı 
yapan bu fabrika, nebati yağ ihtiyacını hariç
ten getirtmek mecburiyetinde kalıyor. Bütçe mü
zakerelerinde, ben Tarım Bakanlığından, ne 
miktar nebati yağ memlekete ithal edildiğini 
sormuştum. Yazılı olarak 'bana verilen cevap
ta, 1964 senesi içerisinde 54 bin ton pamuk yağı 
ve soya fasulyesi yağı ithal edildiğini bildiri
yorlar. 

Şimdi, bunun en asgari fiyat olarak bedeli
ni hesaplaşanız, memleket aşağı - yukarı 200 
milyon liraya yakın bir meblâğ dışarı veriyor. 
Halbuki bu meblâğ ile Tarım Bakanlığı pekâlâ 
memleketimizde, Orta - Anadolu ziraat sahala
rımızda fasulye, soya fasulyesi veya kolza tâbir 
ettikleri, ben ziraatçı değilim affedersiniz, kol
za diye tâbir ettikleri bir nebat varıdır ki, bunu 
da Avusturya'da işittim, yüzde 55 nisbetinde 
randıman verirmiş. Eğer bizde de böyle bir ne
bat yetiştirmek mümkünse, bu da yetiştirilmek 
suretiyle her halde yağ ihtiyacımız karşılanır ve 
200 milyon liralık bir tasaı-rufu da sağlamış 
olurduk. 

Bu mevzua temas ettikten sonra, bir de sa
nayi için en büyük hayati rol oynıyan kereste, 
odun ve kütükler mevzuu geliyor. 

Şimdi, mevcut bir kâğıt sanayiimiz var. Bu 
kâğıt sanayiinin, senelik mihaniki hamur için, 
selüloz için ve üçüncü kâğıt hamuru için kütü
ğe ihtiyacı var. Tarım Bakanlığının programı
na göre 200 bin metre küb civarında veyahut 
ton metre küb civarında bir meblâğı SEKA ya 
veriyor. Fakat Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
eğer tahakkuk ederse, ki bundan bir müddet 
evvel .aldığımız bir habere göre1 Çaycuma'da 
kurulacak fabrikanın da mukavelesi yapıldığı
na ,göre ve bu sene içinde Muğla ve Giresun'da 
yapılması derpiş edilen iki fabrika da kuruldu
ğu zaman, senede bir milyon kübik metre kü
tük ve oduna ihtiyacolacaktır. Ve bugüne ka
dar Beş Yıllık Kalkınma Plânında bunlar der-
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piş edilirken, ormanın içerisine girmek' için 'her 
(hangi bir .yol yapılması mevzuunda bir hareket 
olmamıştır. Hattâ 'bugün 200 bin fcülbik metre
lik ufak bir me'blağı dahi Tarım Bakanlığı ver-
miyeeek durumdadır. Bunların ne şekilde hail Ie-
d ilebileceğini Sayın Bakanın açrklaımasını rica 
ederim. 

Bir de dünyanın, 'bilhassa sanayide ileri olan 
memleketlerinden biri İngiltere, bizim gürgen 
ağacvmm dünyanın en iyi gürgen ağacı ya>ni 
kayı n ağaçı .olduğunu... 

BAŞKAN — Sayın Akyürek, bir dakikanız 
kaldı. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Bitir
meye çalışacağım efendim. Geçmiş senelerde, 
fırınlanmış kütük olsun, kereste halinde olsun, 
bizden a'lış verişe- başlamış ve 'bu aldıklıarı fırın
lanmış gürgen ve kayınla el takımları ve takım
lar, ibir de parkede kullanılmak üzere en mü-
saidolduğunu da kabul etmişler. Aynı şekilde 
İsrail de 'bizden bir miktar mu'bayaa, etmiş. Fa
kat nedenlse bu geçen bir iki sene zarfında bu 
miktar günden güne düşmeye başlamış ve hele 
1964 senesinde hiç satılmaz hale gelmiştir. Bu
nun sebe'bini 'bir ııeibze tetkik ettiğimiz zaman, 
evet, almak istemişler, fakat fabrikalarınıızda-
ki fırınlanmış kerestelerin hiçbirisinin sban-
dardizo edilmediğini görmüşler. Meselâ üç metre 
boyunda fırınlanmış bir tallıta veya kalasın bir 
tarafı 4 vsaııtiınetrc kalınlığında ise diğer tarafı 
(i santimetre kalınlığında, bir tarafı 18 santi
metre genişliğinde isti diğer tarafı 22 santimet
re genişliğinde. Talbiî 'bu şekilde alış verişi ciddî 
•bir müesseso yapamaz. Bu yüzden, bu şekildeki 
ihracatımızın da durmuş olduğunu Öğrendik. 

Kısaca bir hususu dalha, belirtmek istiyorum. 
(•iecen sene Sayın Tarım Vekili şöyle bir ibare 
kullandılar; birisi fosfatlı gülbre mevzuunda sor
duğu zaman. Biraz evvel arkadaşlarımdan aldı-
ğıım. halbere .göre .size müjdelemek isterini. MJem-
lekeftimizde foSforit damarları 'bulunmuştur. 
Önümüzdeki sene hariçten getirtmek mecburi
yetinde olduğumuz 100 bin ton fosforiti ithal 
etmeden, memleketimiz dalhilinden temin edece
ğiz ve fosfatlı gebreleri yerli fosforitten yapa
cağız, dediler. 

Bunun imkânsız olduğunu bendeniz bir sa
nayici olarak tebarüz ettirmiştim; fakat, Ta
rım Bakanlığı değil, Sanayi Bakanlığı Bütce-
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sinde. S,imdi bu sene öğrendik ki, meinlekeii-
mizde hakikaten fosforit damarları bulunmuş 
ve yenisi de aranmaya devanı edilmektedir. Ama, 
fosforiıtin evvelâ kıymetlendiıilmesi için de 
katsine edilmesi lâzııngelmektedir. Bunun için. 
de asgariden 20 milyon liralık bir tesisin ya
pılmasına lüzum vardır. Binaenaleyh, bu sene 
fosfoıit ihtiyacı ne şekilde karşılan mı şltır? 

BAŞKAN --- Sayın Akyürek, bağlamanızı 
rica. edeceğim. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — (leçen 
sene 90 bin ton ithal edilmiş, bu sene de .110 bin. 
ton fosforit ithal edilmiştir. 

Şimdi, son olarak Sayın Vekilden, kendile
rini bu şekilde hakikat olmıyan bir heyaına sevk 
eden ve yanlış haber veren yetkililere ne şekil
de muamele yapılması lâzınugeldiğinin cevap
landırılmasını rica edeceğini:. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın SemaıtÖrler, İBaşkanlık 

.D'iîvnımnm bir rica.sı vardır. Başkanlık bir da
kika kala, «'bir dakikanız kaldı» diye ihtar etmek
tedir. 

Sayın İskender Oenap. Ege kifayeti müzake
re üzerinde konuşurken, arkadaşlarının biraz 
daha, az konuşmak sureliyle, konuşma imkânı
nın sağlanmasını tal(Jbet>mişti. I^akat arkadaşla
rımızın, bir dakika kaldığını ihtar etmemize 
rağmen, konuş'mala.rını uzatmaları, her arkadaş
la üç dakika, on arkadaşla -'50 dakika» etmekte
dir. Bu. hususu arz eder, ihtara riayet edip 
Başkanlık Divanını müşkül durumda bırakma
manızı hassaten ist i ilham ederini. 

Sayım Baki Güzey. 
BÂKİ (JÜZKY (Bursa) — Muhterem Baş

kan, muhterem senatörler, muhterem Vekâlet 
erkânı; ben burada şimdiye kadar ziraat mev
zuunda temas edilmiyen bir mevzua temas et
mek istiyorum. 

Millî gelirimizde büyük rolü olduğu iddia, 
edilen ziraatimiz, istatistiklere dayanmaktadır. 
Bizde zirai istatistik nasıl yapılır? Evvelâ bu
nu şöyle bir gözden geçirelim. 

Ziraat mamura kazada oturur. Bir telgraf 
gelir; buğday istihsali geçen seneye nazaran 
ne kadar artmıştır? Şimdi evvelâ ziraat memu
ru Ibu artışın nisbetini ve Hükümetin artış ar
zusunu tesbit eder, böylece. Arar, geçen sene 
ne yapmıştık, ne kadardı? Ararlar, bulamazlar, 
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onda yok. Evvelki senekini bulalım, biliyor
sun geçen sene yüzde 5 fazla yaptık, bu sene 
yüzde 10 fazla yaparız ve böylece hakikati bul
muş oluruz, derler. Bir evvelki seneyi istatis
tiğe alır ve onun üzerinde bir sene yüzde beş, 
o yüzde beşin üzerine bir yüzde beş daha ilâ
ve etmek suretiyle bir istatistik yapılır ve mer
keze gelir. Bu istatistikler muhterem arkadaş
larım, millî gelirin hesabında esas tutulur. 

Bundan ne zarar vardır! Bakınız muhterem 
arkadaşlarım, evvelâ bu milletin beslenmesi hu
susundaki gıda maddelerinin tesbitinde bir ha
taya düşülmüş olur. Birinci Dünya Harbindeki, 
İkinci Dünya Harbindeki vaziyet hepimizin ma
lûmudur. Bir istatistik rakamı yüzünden bir 
gün 350 gram, birgün 125 gram ekmek yedik. 

Bundan ne zarar çıkar? Bundan şu zarar
lar çıkar muhterem arkadaşlarım; yabancı mem
leketlerden döviz sarfı suretiyle buğday ithali 
neticesi çıkar. Bundan ne çıkar? Millî gelirimiz 
fazlalaşır, vergi yükü millî gelirin muayyen 
hâsılasına göre olduğu için vatandaşın vergi yü
kü artar, hep bu yanlış malûmattan dolayı. Bi
naenaleyh, madem ki, millî gelir birçok mese
lelerde, çözüm noktasıdır. Evvelâ Ziraat Ba
kanlığı elemanlarının istatistik meselelerinde 
hakikaten ciddî olması ve bu meseleyi ciddî ola
rak ele alması icabeder. Bunları bütçe konuş
malarında da Sayın Vekile arz ettim ve bâzı ne
ticelerini söyledim. Bilmiyorum, kendisi bu me
seleyi ele alacak mıdır? 

Sonra bundan daha başka türlü zorluklarla 
da karşılaşıyoruz. Bu istatistikleri Plânlama 
Dairesi ele alıyor, plânlama hızını tesbit ediyor, 
plânlamaya doğru gidiyor. Plânlama da yine bu 
yanlış rakamlar yüzünden birtakım tatbikat 
zorlukları çıkıyor ve plân hedefi dediğimiz yo
la varamıyoruz. Yine bundan ne çıkıyor İsta
tistikleri açıyorsunuz, resmî istatistikleri, büt
çe gerekçesini açınız, 1963 senesinde m'evsim 
yağmurlu gittiği için mahsûlde Ibir artış olmuş
tur. Açınız istatistiği, bu mahsul artışına bir ba
kınız; yüzde 5 nisbetinde. Tam, ayarlı. Biz
de çiftçi mahsulü yazlık ve kışlık mahsul diye 
ayırır. Eğer hakikaten bir artış mevcut ise, bu 
artışın bütün yazlık mahsuller üzerinde olması 
lâzımgelir. Çünkü, bizde aranan yağışlı mev
sim demek, yaz mevsiminin yağışlı olması de
mektir. Bütün onlarda bunu göremezsiniz, bâ-
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zılarında indirmeler, bâzılarında bindirmeler 
vardır, hepsini lıesabedin, tam plân hedefine ne 
kadar lâzım; yüzde 7. Bütün istihsal miktarla
rına bakın yüzde 7 artmıştır. Muhterem arka
daşlarım; böyle bir artış ve böyle bir istatisti
ğin hakikaten bu neticeyi vereceğine inanmak 
hatalı olur. O hatalı oluştan dolayıdır ki, yan
lış yola gidiyoruz. Ve bütçenin açık vermesinin 
sebeplerinden birisini ele alacak olursak, vergi 
tahsilatının temin edilememesini ele alacak olur
sak; işte bu yanlış istatistikten doğar. Ne ga
riptir ki; istatistik dairesiyle, plânlama dairesi
nin zirai gelirler hususunda ayrı görüşleri d'e 
mevcut. Aralarında bir milyar küsur milyon 
liralık da bir fark var. Binaenaleyh, bu mev
zuun, bilhassa memleketin âtisi bakımından, 
dikkatle ele alınmasını ve bunun üzerinde cid
dî çalışma yapılmasını rica edeceğim. 

İkinci mesele de, toprak mahsullerinin haki
katen değerlendirilemediği, meselesidir. Bizim, 
para ayarlamamızdan sonra dünya buğday fiyat
larına bakacak olursak ve Türkiye'ye satmaldığı-
mız buğdayın kaça mal olduğunu ele alacak olur
sak, Türk köylüsüne kaç paraya verdiğimizi 
ve Türk köylüsünün ne kadar zarara girdiğini 
görmüş olacağız. Devletin mubayaada bulundu
ğu kısımlarda, buğday gibi, arpa gibi, mısır 
gibi, pancar gibi maddelerin tesbitinde, maliyet
lerin mutlaka nazarı itibara alınmasını rica ede
ceğim. Maliyet fiyatına veya maliyetin biraz 
aşağısına mubayaa yaptığı takdirde Devlet, bu 
defa, ki, bunlar ekseriya malî sıkıntıdan doğ
maktadır, bu malî sıkıntının neticesini köylüye 
aksettirmek ve köylüde sefaleti mucibolacak hal
ler doğmaktadır. Binaenaleyh, Devlet, Hükü
met bütçeyi bir taraftan düşünürken, Hazine
yi, maliyeyi, alım zorluğunu düşünürken, va
tandaşın sefaletini de düşünmek mecburiyetin
dedir. Hiç kimseyi zorlamak doğru değil. Köy
lüye, siz maliyet fiyatına bana mal satınız, de
mek sosyal adalet prensiplerine de aykırıdır. 
Halbuki biz burada sosyal adalet, diye bağırı
yoruz. Ve yine Hükümet sosyal adalet diye, 
toprak kanununu ele alıyor, sosyal adaleti te
min edeceğim diyor. Beyefendiler, malın fiya
tını vermezseniz, istihsal artmaz. Bu mümkün 
değildir. Ancak geçinecek kadar istihsalde bu
lunur müstahsil. Bununda nazara alınmasını ve 
toprak reformunun, bütün köylülere topi'ak 
dağıtılacakmış, gibi siyasi maksatlarla kulla-
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nıl mamasını hasseten rica eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege. 
İSKENDER HENAP EGE (Aydın) — Mııh-' 

terem arkadaşlarım, turizmle ilgili bir hususu kı
saca ar/ etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Türkiye turizminin gelişmesinde Tarım Ba
kanlığına da düşen hizmetler vardır. Son zaman
larda Bakanlığın bu konudaki uyanışı, takdire de
ğer ve yerinde bir hareket olmuştur. Meselâ, mil
lî parklar ve kara avcılığı kanun tasarısı hazır
lanıp Yüce Meclise sevk edilmiştir. Henüz tetkik 
etmediğimiz tasarı Türkiye'nin tabiatına ve tu
rizm politikasına uygun bir tarzda kanunlaşırsa, 
bu kanunu hazırlıyanlann memleketin turizm fa
aliyetlerine büyük hizmetleri dokunacağını ve 
memleket için hayırlı olacağını, hayırlı bir işi ba
şarmış olmalarından dolayı da gerçekten iyi bir iş 
yapmış olduklarını ifade etmek isterim. 

Türkiye'nin tabiatı, renk, ışık, su ve ihtişam 
arz eden feykalâıde güzellikleri meşheridir. Bn gü-
zellliği ve özelliğiyle yabancıları hayran ve şaş
kın eden bu memleketi tanıtmamız gerekir. An
cak şunu üzülerek ifade etmek isterim ki, tanıt
mamız icabeder, derken, kendi memleketimizin 
tabiatını ve tabiatının özelliklerini henüz ken
dimiz dahi tam mânasiyle tanımış ve idrak etmiş 
değiliz. Yeni yeni uyanıyoruz. 

Kara avcılığı bakımından, av hayvanlarının 
dünyada eşine az raslaııır çeşitte, çoklukta diye
miyoruz, çünkü, maalesef bu avcılık mevzuu üze
rinde hassasiyet ve ciddiyetle durmadığımız için, 
laubali bâzı davranışlarla, av hayvanlarımız imha 
edilmektedir. Bunu önlemek gerekir. Orman yol
ları süratle ikmal edilmelidir. Av hayvanlarını ko
rumak ve üremelerini temin etmek için tedbirler 
alınmalıdır. Av mevsimlerinde, bilhassa sürek av
ları, yabancılara reklâm edilmelidir, ki civardan 
gelecek olanların yapacakları sürek avlarında ve 
av tertiplerinde memleketimizde geçirecekleri 
müddet, bırakacakları döviz mühimdir. 

Dağlarımız ve dağ başlarındaki göllerimizin 
gerçekten tanıtılması, bilhassa yabancılara, yeni 
bir dünya keşfediyormuş gibi gelip görmelerini 
temin etmek vazifelerimizden olmalıdır. 

Kıymetli arkadaşlarım, turist sadece tarihe;, 
sanata ve hattâ denize ve güneşe gelmez. Turist 
aynı zamanda ormana gelir, dağa gelir ve av için 
gelir. Bu bakımdan temenni ederiz ki, Tarım Ba-
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kanlığı bir kanım teklifini Yüce Meclise sevk et
mekle kalmasın ve turizmle ilgili hizmetleri de, 
ana hizmetleri arasına alsın, Tarım Bakanlığında
ki turizm çalışmaları bir üvey evlât, ki böyle bir 
şe\v vardır demek istemiyorum, muamelesi görme
sin. Tarım Bakanlığının, diğer büyük dâvalar ara
sında aynı ciddiyet ve ehemmiyetle üzerine1 e'ğilip 
tahakkuk ettirilmedi iein gayıvt sarf edilsin. 

Kurulacak millî parklar,. dinlenme evleni, 
kampingler süratle, bilhassa Turizm Bakanlığı ile 
iş birliği yapmak suretiyle eie alınmalıdır. 

Bir de bu arada turistik el eşyası sanatları 
üzerinde1 durmak isterim. Tarım Bakanlığının bu 
konular üzerinde* çalışmaları vardır. Ancak 
ye'rli bir hah' henüz getirilememiştir, bilhas
sa, etrman köylerimle1 yaşıyan insanların maişet
lerini başka kanal la relaıı temin eelebilınelerinde, 
turistik el e'şyası sanatlarının ihyası hakikaten 
nu'mleketiıııizin, İKMII döviz sağlamasına, hem ele 
işsiz, işi az, yahut ela iş me'vsimi elışınela boş za
manlanın, köylük1 rimizin, değenien e liril m e'sini 
tennin bakımından ınühimelir. Bunun için Sayın 
Bakanelan istirham edeceğim ; bu kemular üze
rimle e'hemmiye'tle elursıııılar. Maalese'f, turizm 
me'vzııunela elaima kemuşmaya e;ıktığmı zaman, 
keneli keMielime1 bir hisle1 karşılaşıyen-ıım. O ela, 
hâlâ me'mleke'timizde bu kaelar cielelî, memleke1-
timiz ie;in hayatî olan bu mevzu bir l'antazi gibi 
kabul edilnu'ktedir. Turizm herke'sin ağzımla, 
âeleta bir şarkı gibi söylemme'kte, fakat genvği 
hie;bir zaman arzu enlilir şe'kilele1 yenine1 ge'tiril-
nıe'mekteelir. Bu konuşmaları yapanlar ela, 
âeh'ta, çok büyük nıemıleket ve Dcvh't hizmetleni 
içinde1 böyle' ha fil' me'se'leieriele' getirmiş -vaziye
te1 elüşer gibi bir hissin içine1 girmek mecburi-
ye'tinde kalıyen'. Bununla ela henüz maalesef 
memk'ketimizde1 bu elâvamn e'hemımiye'tini tam 
mânasiyle' kavrayamamış e)lmanm üzüntüsü için-
eleyiz. İnşallah ilgili bakanlıklarela e>lduğu gibi, 
Tarım Bakanlığında ela, bu son ge'tirmiş edeluğu 
kanun tasarısı ve onu takibenlecek olan tatbikat, 
memle'k'etimizin, Türk turizminin me'mle'ke'te 
sağlıyacağı gvliri ve1 turizm e'nelüstrisinin kurul
masında, yayılmasında büyük payı olur. ('ak 
kıymetli ziraatçı arkadaşlarımız, diğen* büyük 
hizmetlerine bu hiznıe'tle'ii ele' eklennekle memle-
kete1 yapacakları ye'iıi hizme'tleıie ele> övünür 
hale gelirlen*, biz ele euıları tebıik edeniz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, buyurun. 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK ('Hurdur) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakan 
ve kıymetli erkânı; Tarım Bakanlığı bütçe konuş
maları, pek eok arkadaşlarım tarafından Bakan
lığın muhtelit' mevzularma temas edilerek ay
dınlatıldı. Bendeniz de birkaç noktaya temas 
etmek istiyorum. 

Yağ bitkileri, yağ tohumları memleketimizde 
son zamanlarda mühim bir önem kazanmıştır. 
Bunların, başında en. mühimlerinden biri olan 
ay ciciğidir. Bunun istihsalinin artırılması millî 
ekonomiye ve millî refaha büyük imkanlar sağ-
lıyaeaktır. Bunun için; tohumun ıslâhı, ekile
cek bölgelerin tesbiti,, hastalıklariyle mücadele, 
köylüleri murabahacıların elinden kurtarmak, 
bu tahılınım yetiştirilmesini teşvik bakımından 
yardım fonlarının ihdasına inanmaktayız. 

Diğer yağlı tohumlardan biri olan, anason 
mevzuu. Buna da biraz değinmek isterim. 

Son senelerde pek çok mahsul aldığımız bu 
yağlı tohum, »ecen senenin ilk mahsul aylarında 
pazarlarımızda iyi fiyat bulmuş. Birkaç ay son
ra sokaklarda kalmıştır. Hattâ o kadar ki, is
tihsali için kiloya sarf edilen harcamayı dahi 
karşılıyacak müşteriyi bulamamıştır. Bugün 
öğrenmiş bulunduğumuza göre, yalnız Tekel ta
rafından kullanılan bu mahsulün, Tekelin elin
de dört sene ihtiyacı karşılıyacak miktarda stok 
vardır. Bu durum karşısında acaba Tarım Ba
kanlığı bu tohumdan başka şekilde istifade edil
mesini ve yeni pazarlar bularak bu tarım geliri
mizin istihalinin gerilemesini önleme tedbirlerini 
almasını düşünmekte midirler ? 

Memleketimizde diğer mühim bir kaynak ve 
istihsal teşkil eden soya fasulyesini, arkadaş
larım söylediği için bunun üzerine eğilmiyeee-
ğim. Yalnız şu kadar söylemeyi lüzumlu gör
mekteyim. VA ve Balık Kurumunun ayakta dur
ması soya ithali sayesinde olduğunu hatırlat
mam kâfidir. Nüfus plân lamamızda temas ede
ceğimiz bu istihsali artırmakla, memleketimizin 
rahatça 20 milyon daha nüfusa bakabileceğini 
işaret etmek isterim. 

Değerli arkadaşını Baki Güzey, burada bah
sederken, köylünün istihsalinin değerlendiril
mediğini ve bu değerlendirme sebebiyle» de köy
lünün fakrûzaruret içinde bulunduğuna işaret 
ettiler. "Ben de bir noktayı işaret etmek lüzu
munu hissettim. Eğer hafızam yanılmıyorsa, 
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bir Anıeriken dergisinde, birkaç ay evvel gör-

: düğüm, sert ve yumuşak buğdayların kilo kar
şılığı lo5 ilâ 145 kuruş arasında yazılmakta idi. 
Bu fiyat bizim, köylümüzden aldığımız fiyatın 
hemen iki mislidir. Bu durum karşısında köy
lümüze verilen bu fiyatla takdir, büyürsünüz ki, 
yalnız arkadaşınım dediği gibi, köylümüz sefa
let değil, bilmeden tarım ürünlerimizin istihsa
linin azalması ve dolayısiyle, beni mazur 
görsünler, millî refahımızın gerçekleşmesine bir 
set çekilmesi' şeklinde düşünüyorum. Günkü 
bu istihsali köylü kıymetli değeriyle almazsa, 
ekmez, nevmidolur. Tarım Bakanlığı erkânı tak
dir ederler ki, zirai istihsaller çok zor elde edi
len, aşağı yukarı iki sene içerisinde elde edilen 
bir mahsuldür. Bendeniz de biraz köylü oldu
ğum için kendi topraklarım olduğundan gayet 
iyi bilirim ki, nadas yapmak ve ikinci sene ek
mek, binaenaleyh, bunlar üzerinde uğraşmak 
en zor bir iştir. 

Yine kıymetli Profesör sayın Tahsin Baııgu-
oğhı'nun burada işaret ettikleri gibi, köylünün 
içerisine Tarım Bakanlığı erkânını sokmak ye
rinde olur. Bu fikirlerini takdirle karşılıyorum. 

Yine kendi memleketimde müşahede ettiğim 
•bir hususu arz etmeyi faydalı bulurum. Vilâ
yetime en uzağı 25 dakika mesafede üç köy; 
Kışla, Eskiyer, Çerçin. Bunların tarlaları yok
tur. Meyve ve sebzecilikle geçinirler. Bir gün 
ziyaretlerine gittiğim zaman acınarak dert 
yandılar. Meyvelerinin bir haşere tarafından 
tahribedildiğini, mahsul alamıyacaklarmı ve o 
sene geçim sıkmlısı çekeceklerini yana yakıla 
anlattılar ve Ziraat Müdürlüğünden yardım is
tediler. Şehre gidince Ziraat Müdürüne duru
rumu anlattım. Sağolsun alâkadar oldu. Ve ya
pılacak işin ancak o lı aşerat in cinsine göre ilâç 
tarifi ve köylülerin bunu kullanması idi. Gelen 
köylülere durumu naklettim. Üzülerek ifade et
tiler, dediler ki, biz bunu kendimiz tatbik etti
ğimiz zaman bir netice alamıyoruz, ziraat me
murları gelirler onlar tatbik ederlerse netice 
alıyoruz. Binaenaleyh, ilâca verdiğimiz para 
boşa gidiyor, (buna bir tedbir bulun dediler. Zi
raatçı olmamakla beraber Müdür işbirliği yapa
rak, oradan biraz daha idraki ve kavrayışı üs
tün olan arkadaşları çağırdık. Küçük bir eğitim 
şeklinde bunlara durumu anlattık. Şimdi sa
yın Ziraat Bakanlığından bu müşahademe göre 
bir istirhamda bulunacağım. Acaba düşünüldü-
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mü, Türkiye küçük bölgelere ayrılıp, bu şekil
de zirai mahsullerimizi tahribcden haşereler için , 
küçük kurslar tertibedip, bölge köylerinin muh
tarı veya öğretmeni veyahut tahsillisi, okur - ya
zarını toplayarak, bu gilbi haşaratı tahribedici 
bilgi vermek suretiyle bu işi önleyebilir miyiz! 
Ümidederim ki, büyük millî servetler kazanı
rız. 

Sözlerime, bu mevzuu kapatırken, son verme
den evvel, 

BAŞKAN -- Sayın Kınaytiirk bir dakikanız \ 
kalmıştır. 

ÖMER FARUK KINATÜRK (Devanda) — 
Bitiriyorum, efendim, sağ olun. Orman dâvasına 
da biraz eğilmek isterim. 

Ormanlarımızın durumları' içler acısı bir* 
manzara arz etmektedir. Bir asra yakın zaman
dan beri, köylünün elindeki dedelerinden kal
mış, tapu senedine rağmen, orman teşkilâtının; 
burası ormanlıktır, çıkınız, demesi, takdir bu
yurursunuz ki, mülkiyet haklarına karşı bir 
olaydır. Muhterem arkadaşlarım, bu durum kar
şısında köylümüzün yerine, bizler kendilerimizi 
koysak, nasıl bir reaksiyon göstereceğimizi takdir 
buyurursunuz. Bunun için istirhamım şudur; ı 
ormanlarımızın yeniden ölçülmesi, hudutlarının j 
muntazam tesbided ilmesi, eğer bu titiz ölçü ve j 
davranışlar karşısında bu gün şahıslar- | 
da görülen bölgeler orman bölgeleri içe
risinde kalıyorsa ve hakikaten buralar 
tarla değilse, orman sahiplerine raiç kıy
metleri ödemeli ve köylü vatandaşlarımızın bu 
küçük sanayiini teçhiz veya her türlü istihs:ıl j 
malzemeleri verilerek, kendilerini mülk sahibi 
yapmak suretiyle ova köylerine indirilmelidir. 
Aksi halde, arızî cezai müeyyidelerle ormancılı
ğımızı, koruyamıyacağımız gibi, orman suçları 
yapan bu vazallı köylülerimizi de bu suçlan 
yapmalarına mâni olamıyacağızdır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Rendcci. 
REFET RENDECÎ (Samsun) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, Sayın Bakan ve Bakanlık 
erkânı; arkadaşlarımın temas ettikleri diğer mev
zuları geçerek, Orman Kanununun 48 nci madde
sine dokunacağım. Bu 48 nci maddeyi, bu işler
le uğraşanlar bilirler. Bir yerin orman olup ol
madığının Tarım Bakanlığından sorulması ve Ta
rım Bakanlığının da kendi teşkilâtiyle yaptığı 
tahkikat ile, mahkeme ilânıma bile tekaddüm ede-
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cek hale gelir. Bir tescil dâvası veya bir men'i mü
dahale dâvası zımnında mahkemeye intikal etmiş 
bir işde, mahkeme orman olduğu yolunda veya bu 
yolda yapılmış bir iddiaya karşı Tarım Bakanlı
ğından sormakla iktifa eder. Tarım Bakanlığı ne 
yapar? Orman lTnıum Müdürlüğüne, işletme mü
dürlüklerine veya bölge şefliklerine sorar. Bölge 
şefinin kendisinin veya tâyin ettiği bir orman 
bakım memurunun bura ormandır veya değildir 
şeklindeki verdiği rapor üzerine, tapulu gayri -
menkulleri dahi orman mefhumu içine alır. Bu
nun Anayasaya aykırılığı iddia edilmişse de, 
Anayasa Mahkemesinden aykırı olmadığı yolunda 
bir karar çıktığını tahmin ediyorum. Fakat sade
ce Anayasa Mahkemesinin Anayasaya aykırı de
ğildir şeklindeki mütalâasiyle, bir hakkın ziyama 
gidilmesi ve yahut da tasarruf hakkının ortadan 
kaldırılmasının haklı bir netice yaratmadığına 
kaaniim. Bir de, mahkemelerden sorulan suallere 
6 ay veya bir sene gibi uzun bir müddet cevap 
verilmemek suretiyle», dâvaların uzaması yoluna 
gidilerek, işin uzatıldığı neticesini de arz etmek 
isterim. 

Bütçe gerekçesinde Bakanlık tarafından teklif 
edilen kanun tasarılarına dair, 40 kanun tasarısı
nın tadil edilmek üzere teklif edildiğini gördüğü
müz halde, bu maddenin kaldırılmasına ve yahut 
da tadil edilip daha başka bir şekle sokulacağı 
hakkında bir işarete raslamadım. Sayın Bakanın 
bu mevzuda ne düşündüğünü Öğrenmek istiyo
rum, bu bir. 

Bir de Bakanlıkça orman kaimi edilip, fakat 
8 - 10 - 20 seneden beri ekilir a.razi haline geti
rilmiş ve fiilen orman olmıyan kısımlar var. Or
manı o .mınfakada ;> - 5 «aat yürümek suretiyle 
görmek hattâ ormanın eserini görmek, mümkün 
değildir. Ama Bakanlık kayıtlarında orman ola
rak mevcuttur. Sorarsınız, ormandır, diye cevabı 
gelir. O topraklar üzerinde; ziraatle uğraşan kişi
lerin, tapulama ve saire yol iyi e vâki müracaatları
na ormandır, diye cevap verirler. Orman tahdit
lerinin veyahut ela orman teshillerinin yeniden 
gözden geçirilerek, artık ormanla hukukan ve fii
len hiçbir alâkası kalmamış olan bu arazilerin, 
orman mefhumundan çıkarılarak tevzii ve .yalınt 
o mmtakadaki halka; ekili arazi olarak verilmesi 
hakkında Vekâletin ne düşünmekte olduğunu is
tirham ediyorum. 

Orman mevzuuna eleğinmişken bir kısa maru
zatım daha vardır. Bilhassa Köy İşleri Bakanı Be-

834 



C- Senatosu B : 35 
yefendi de buradadırlar; yakıt meselesi... Köylü 
ne yakacak"? 'Yasak ediyoruz. Ormana girme yasak, 
kerestelik ağaç almak yasak, nerede yakalarsak 
orada cezalandıracağız, esasen Anayasada kayıt 
vardır, bu hususta kesin ve katî kararlıyız da. 
Ama, köylü ormanın içinde, yakacağı maddeyi ve
remiyoruz. Şehirlerin dahi kömür ihtiyacını nor
mal temin edemezken, köylü vatandaşın yakacak 
ihtiyacını halletmemiz lâzımdır. Gerçi kendileri
ne muayyen mmtakalar verilip, yakıt ihtiyaçları
nı temin için ormandan kesip yakmalarına muay
yen bir müddet müsaade ediliyor. Ama, bu kâfi 
değildir. Herkes bu duruma alışmış vaziyette de
ğildir. Ormanı kurtaracabilmemiz için, benim dü
şünceme göre evvelâ yakacak ihtiyacını temin et
memiz, yani köylüyü başka bir sahaya alıştırma
mış lâzımdır. İktisattaki tkame Kanununu geti
relim ki, köylü ormana girmesin ve ormanı yak
masın. Bakanlığın bu mevzuda ne gibi tedbirleri 
vardır. Bunun da cevaplandırılmasını rica edi
yorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Pırıltı. 
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Kıymetli 

Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın Hükümet 
üyeleri; arkadaşlar, Tarım Bakanlığı bütçesi üze
rinde birçok kıymetli arkadaşlar görüşlerini ifa
de etmişlerdir. Ben sabrınızı suiistimal etmeden, 
sadece bir temennide bulunarak sözümü bitirece
ğim. 

Arkadaşlar, Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı 
bölgeleri bin metrenin üzerinde bir rakıma sahi-
bolduğu halde, sıcak iklim kabul edilerek burası 
besi kredisinden mahrum bırakılmıştır. Ziraat 
Bankası ile yaptığımız temas neticesinde, veteri
ner müdürlüğü eğer tasvibederse buraya kredi ve
rilebileceğini belirtmiştir. Burası rakım itibariy
le bin metrenin üstünde olduğuna ve Burdur Şe
ker Fabrikasının da pancar ekim sahasına dâhil 
bulunduğuna göre, pancar artıklarını çiftçi kolay
lıkla alabilme imkânına sahip bulunmaktadır. Bu 
besi bolluğu karşısında bir de hayvan edinme 
kredisinin kendilerine tanınmasını alâkalı genel 
müdürlükten istirham ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Cavit Okyayüz. 
CAVÎT TEVFİK OKYAYÜZ (îçel) — Sayın 

Başkan, aziz arkadaşlarım; bendeniz yalnızca bir 
nokta üzerinde aziz huzurunuzu kısa bir müddet 
için işgal edeceğim. 

31.1.1965 O : 2 
Aziz arkadaşlarım, hepimiz çok iyi biliyoruz 

6831. sayılı Kanunun muvakkat birinci maddesi. 
tahdit yapılmamış yerlerde, bir yerin orman olup 
olmadığı mevzuunu tamamen Tarım Bakanlığına 
bırakmış bulunuyor. Bu tatbikatın memleket zi
raat âleminde yaptığı ve yarattığı ıstırap çok 
geniştir. Şahsan, temsil etmekle iftihar ettiğim 
Mersin havalisinin bilhassa Erdemli - Mersin 
arasındaki sahanın, dünya ölçüsünde narenciye 
ve turfanda sebze bakımından hakikaten istisnai 
ve büyük bir kıymet ve ehemmiyeti vardır. Yıl
ların ötesinden, canı ile, başı ile didişerek, uğra
şarak vatanı hakikaten örnek heyecanlarla sev
menin yapıcı ve yaratıcı kudretiyle, vefakâr ve 
cefakâr işçilerimiz ve çiftçilerimiz, bu bölgede bu
gün memlekete iftihar veren ve 400 bin tonun 
üstünde istihsal yapabilmenin maddi ve mânevi 
kıymet ve hüviyetine ulaşmış bir değerin içine 
gelmişlerdir. Ne yazık ki, bu maddenin tatbikatı 
içinde, buraların tahdidi yapılmamıştır. Binaen 
aleyh, ormandır. Yetiştirdiğimiz bu ağaçları da
hi kesip tahribederek sizi bu imkânlarımızdan 
mahrum etmek vaziyet ve mecburiyetindeyiz di
ye bir iddianın dehşetine muhatabolmuşlardır. 

Eğer bu tatbikat bugün bu memlekette bu 
türlü dehşet, ıstırap ve acı verişin yürüyüşü için
de kısmen yumuşamış ise, vefakâr işçilerimiz bu 
türlü bir dehşetin azap ve ıstırabına mulıatabe-
dilmemişse, bu. yalnızca bugün orman işlerimizin 
başına getirilmiş bulunan genç Orman Umum 
Müdürümüzün hakkı ve hakikati bilişinin, orman 
ve ormancılığımıza bu memlekette, bu memleke
tin hayrına olarak vermek istediği, istikbale ta
alluk eder inanış ve davranışı yüzündendir. Bu 
sebeple ben burada ve bu noktada aziz Orman 
lîmum Müdürümüzün yapıcı ve Türk çiftçisinin 
hakkını ve hakikatini sevip saymanın inanış ve 
davranışı içindeki güzel hükmünden dolayı mü
tehassısım. Kendisine teşekkür ederim. Bu ka
nuna bugün eklenecek olan 6 ncı muvakkat mad
de ile ilmen ve fennen, orman olmıyan yerlerin 
bu türlü ziraate terk edilmesi bahsinde bir heye
te imkân ve salâhiyet verilmek istenmektedir. Ne 
yazık ki bugüne kadar komisyonlarda, memleke
tin ziraat âleminde büyük bir sabırsızlıkla bekle
nen bu kanun, yürümemekte ve takılıp kalmak
tadır. 

Ben şahsan, enerjisine inandığım Tarım Ba 
kanından, memleketin büyük bir derdini karşı
layacak olan bu kanunun çıkması bahsinde da-

335 — 



C Senatosu B : 35 31.1.1965 O : 2 
ha eehtli, daha gayretli çalışmasını; bilhassa ıs-
tıraibm içinden gelen bir arkadaşınız olarak istir
ham ediyorum. Bu şekildeki tatbikatiyle Tarım 

Bakanı vefakâr ve cefakâr Türk işçisine hizmet 
edebil menin - büyük mazhariyetine ve büyük saa
det ve sevincine kavuşacaktır. Kendisine bu ci
heti ifade etmekten şahsan haz ve huzur duyu
yorum. Sayın Senatoyu hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; bir zi
raat memleketi olan aziz vatanımızın 1965 ziraat 
bütçesi müzakere edilirken, insanın hüzün duy
maması mümkün değildir. 

Bizzat muhterem Ziraat Teşkilâtının vermiş 
olduğu rakamlar, bizim millî servetimizin ve ih
raç maddelerimizin büyük bir yekûnu kendileri 
tarafından temin edilmişken 15 milyarlık bütçe 
içerisinde, 662 milyon rakamını ve yüzdeye vu
rulduğunda bunun yatırımlarla beraiber % 4,38 
olmasını insan hayretle, dehşetle görür. Bu yal
nız bu sene değil, bundan evvelki senelerle de 
hemâihenk gider. Her nedense gelen - giden hü
kümetler, çiftçiye, köylüye yardım edeceğiz, onu 
'kalkındıracağız der, % 70 - 75 ini çiftçi ve köy
lü teşkil eden bu memleketteki insanların, kendi-
'1 erine yardım balkımınıdan Hükümetten istedik
lerini bir türlü bulamamasını hüzünle müşahede 
ederiz. Her zaman acı acı tenkidler yaparız. Ba
ki kalan bu kubbede hoş bir seda denecek kadar 
dahi bir aksi seda yapmadan gelir gider, zabıt
lara geçer, onlar da raflara kaldırılır, yıllar son
ra küflenir geçer gider. îşte, muhterem arkadaş
larım, Türkiyemizin ezeli kaderi bu. 

Sayın Ziraat mensupları, bilhassa sizlere hi-
tabediyorum, dâvalarınıza sahip değilsiniz, kıy
metli arkadaşlarım, dâvalarınıza sahip olmanı
zı istiyoruL, Yani, şu millî bütçenin içerisinde 
size lâyık düşen .emsali almanızı ve 'Türkiye'nin 
ellerinizle, bilgilerinizle kurtarılmasını istiyoruz. 
'Plânla değil arkadaşlarım. Bulgünjkü plân Ibir-
şey yapacak kudrette değildir, kardeşlerim. (Siz 
çiftçiye gübre teminini imkân dâhiline getir
medikten, bunu ucuzlatmadan, 'bunun nereler
de kullanılacağını öğretmedikten, Türkiye'
nin, bir haritasını yapıp, naniği cins araziye 
hangi-cins gübrenin verileceğini, 'bunun dozu
mun ne olacağını öğretmedikten, fennî surette 
bunun zamanında sürülmesini temin etmedik

ten sonra, büyük paraların bu bütçeye sarf edi
lip kıraç, bağrı yanık toprakların zamanında 
sulanmas'iu temin etmedikten sonra, bu gün
kü bütçelerle ve ''bugünkü çabalarınızîa, bir şey 
yapacağınızı zannediyorsanız, ki benden çok 
daıha mütehassısınız, zannedeceğinizi de tahinin 
etmiyorum, eğer böyle bir ihtimal peşinde gi
diyorsam/ «'heyhat» demekten başka çaremiz 
yoktur. Bu, ezeli bir derdin ifadesidir. Bu «öz
lerim si/e olmaktan ziyade, kızını sana söy
lüyorum, gelinim sen işit manasınadır. Bunu 
'İtenden iyi ıta'kdir edersiniz. 

Muhterem arkadaşlar, benim kafamda öte-
denberi bir diişüncü var. 'Türkiyenin plânı da, 
jjroıgranıı da, şuna bağlı; bu memleketin, üç. 
sene. beş sene, sekiz sene bütün imkânlarını 
ziraat faktörüne bağlamak, esaslı surette bu
nun 'hazırlığını yapıp Türkiye'nin, ne kadar 
imkânları varsa bu. sahaya yüklenmek suretiy
le ancak gerçekleşebileceğini, bayat; seviyesi
ni, insanca yaşama imkânını temin edecek de
receye girmesinden sonra Türkiye'de herşey 
ba.şlıyacaktır. Biz köylünün asgarî hayat şar
tını temin edemedikten sonra; ona mektep te
min edeceğiz, onu plânlı 'kalkınma ile ı^öyle 
edeceğiz, böyle edeceğiz, diye hayal, peşinde 
•gezer dururuz. Bir insanın karnı doymadık-
dan sonra hiçbir şey olmaz. Bıııgün Türk 'köy
lüsünün kannnm doymadığını, insan gibi yaşa
ma imkânının temin edilemediğini hepimiz bi
liyoruz. O halde, Türkiye'mizin birinci derece
de ziraat memleketi 'olduğunu bilerek bu rea
litelerin içerisinde, mektep ise de fabrika ise 
de, yol ise de, herşeyin; bulgüııkü seviyesinde 
bırakılarak ve bu muayyen müddet içerisinde 
daha, fazla o sahalara para yatırılmasını îmjkân 
dâhiline koymayıp, muayyen battı tutmak su
retiyle onun üstündeki bütün imkânları bu zi
rai sabaya aktarmak ve muayyen bir Ölçü plân 
ve hazırbk içerisinde Türkiye'nin ziraatını 
•kalkındırmağa hasretmek ve öylece asgarî ba
yat şartını temin edip, açlığı ve sefaleti yen
medikten sonra, bu memlekette ben, plânlı bir 
kalkınmaya gidilebileceğini ve bunıuı tahak
kuk edebileceğini sanmıyorum arkadaşlar. Bi
liyorum. Türkiye'mizin imkânları pek kıt, pek 
az. Elimizdeki bu muayyen paranın her birini, 
şuraya buraya tu? ve biber kabilinden ekmek, 
.saçmalk bize kolay kolay büyük neticeler ver 
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iner. O halde bu az imkânlar içerisinde, diğer 
sahaları muayyen ıhir müddet iein olduğu gibi 
bırakmak, açlık ve sefaleti yenmek iein bütün 
imkânları zirai sahaya, hasrü tahsis etmek ve 
'böylece Türkiye'nin, istihsalini artırmak ilıra-
caatını çoğaltmak, asgari hayat şartını, stan
dardını temin etmek, daha doğrusu kısaca aç 
hk ve sefaleti yenmek, ondan sonra diğer saba
ları, 'bunu bir merdiven yapmak suretiyle is
tila etmeye gitmek. 'Hunim dışında Türkiye'
nin hepimizin gönlümüzün istediği gibi kısa, 
zaman içinde 'bir sanayi nıemlekefi olmasını 
temin etmek ve sinai istihsali artırmak onun 
ihraJcatmı yapmak, hayalden başka bir şey de
ğildir, muhterem arkadaşlarım. 

Benim bu geç saatte daha fazla meselelerin 
içine girip uzun 'boylu, verecek 'bir malûmatım 
yoktur. Yalnız bu mevzuda Toprak Reform 
Kanunun ı da dokunmak isterdim. l'Vkat o ka
nunun müzakeresi sırasında, uzun boylu za
manımız olacak ve fikrimizi söyleyeceğiz. Yal
nız o hususta şunu arz edeyim, biz bu meni 
Jekette, mevcut üç - beş parça büyük toprağın 
dağıtılması 'suretiyle, hele tasarıda gösteril
diği muıyyen vâdelerle, taksitlerle alınıp. 
haşka vatandaşlara 'Verilmesini temin etmek su
retiyle, bayük. bir istihsal •artışına, gidilmiye-
ceğ'ini. aç ve sefil midelerin bu suretle doyıı-
rulanııyacağmı 'bunun tahakkuku mümkün ol-
mıyan ve ölçüsüz, hesapsız bir çıkıştan ibaret 
olduğunu Türkiye'de dağılacak toprakların 
tesbitinin henüz daha yapılamadığını, bunla
rın ayrı. ayrı kıymetlendirilomediğini, büyük çift 
ve çubuk sahihi olnııyan, arazi sahibi olnııyan 
'kişilerin, yüzde kaçının ancak bu topraklarla 
geçimini temin edebileceğinin dahi Hükü
metçe. bilinmediğini biliyoruz. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur, Sayın 
Kalpaklıoğlu. 

HÜSLYİN KALPA K LIOĞLL (Devamla) 
— Bağlıyorum etendim. Az evvel bir arkada
şımın ifade ettiği gibi, yanlış, ıc'ksik, hatta ha
zan maksatlı istatistiklerle 'bu dâvanın, 'bu 
kocaman, muazzam bir dâvanın halli faslolaea-
ğmı da zannetmiyoruz. .Bu hususta daha söyli-
yeceğimiz çok sözlerimiz var. Fakat onu inşal
lah, o kanunun müzakeresinde arz edeceğiz. 

Hulasaten arz ediyorum arkadaşlarım; bu
nu milletçe ve memleketçe benimsemedikten 

sonra, bütün, imkânlarımızı muayyen bir müd
det için. zirai sahaya yatırmadıktan sonra., biz 
bu köylüye ve çiftçiye hizmet edemeyiz ve Tür
kiye'nin kalkınması da mümkün olmaz. 

Hürmetlerimle efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN-- Sayın İsa Bingöl. 
MASAN ABİ TÜRKER (Balıkesir) — Sa

yın Başkanım usul hakkında bir dakika buradan 
konuşnıak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN ÂLJ TÜRKER (Balıkesir) — Şim

di konuşan arkadaşını Tarım Bakanlığı mensup
larının, ziratçilerin dâvalarına hâkim olmadığı 
kanaatinde olduklarını söylediler. Bu sözler şah
sı adınadır. Grup adına değildir. Tavzihinde 
fayda görüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu şahsı adına 
konuştular. 

HASAN ÂLİ TÜRKER (Balıkesir) — Tav
zihine lüzum gördük Sayın Başkan. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Anlıyamamışlar efendim. Ben, «Kızım sana 
söylüyorum gelinim sen işit» dedim. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın İsa Bingöl. 
İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, kıymetli Hükümet erkâ
nı. 

Bir yurt dâvası, bir var olma dâvası olan 
tarım konusunda birkaç dakika ile maksadın 
ifade edilemiyeceğine kaaniim. Fakat, muhte
rem Banguoğlu, feVkalâde önemli bir konuyu, 
ikiye bölerek işaret buyurdular ve uzun tecrü
belerine yaslanarak ve fakat Tarım Bakanlığı 
bünyesini, tarım teknisyeni olarak, rahatlıkla 
ifade ettiler. Ben de bu beyanı, bütün tarım 
elemanlarına teşmilini önlemek üzere, yıllarca. 
içinde çırpınarak, çevresinde dönerek çalıştı
ğım bu grup için heyecanlarımı yenemiyerek yıl
lardan beri iç. duyuşlarla beslenen fikrimi arz 
edeceğim. 

Çok çeşitli ve bilhassa mühimsenecek sosyal 
ihtiyaçlarından feragat ederek, kendisini yur
dun eti fakir, en az eğitilmiş, medeni imkânlar
dan en uzak bölgelerine giderek hizmet gören
lerin ekalliyette bulunmadıklarını arz edece
ğim. 

Başka imkân bulamadığından, murakabe ve 
kontrolden kaçarak, yol uğramaz bölgelere, 
ışık girmez derelere sığınarak en dar eerçevede 
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sadece yaşayabilme çabasında çı rpman geniş bir 
küt lenin dert ler ine derman olmaya çalışmakta 
olduklar ına işaret edeceğim. 

t fade buyurulduğu gibi, bu der t ler hepimizi 
ayrı ayrı ve gönlümüzü bura bura, teessüre boğ
makta, her birimize, görüşümüze göre çare bul
maya zor lamaktadı r . Tek maksadımız, aziz 
Türk Vurdunu ve Milletini huzura, refaha ve 
saadete kavuş tu rmak t ı r . Ancak, maksadımız 
aynı olmasına rağmen, ayrı f ikriyatla, değişik 
metot lar düşünen siyasi teşekküller olarak gö
rüşlerimizi arzla, beraberce çaresini bulmaya 
(•alışacağız. İşaret buyurduklar ı iki noktadan 
birincisine bilhassa işaret edeceğim. 

Türkiye 'n in davası hakikaten ve sadece is
t ikrar l ı bir idareye kavuşma davasıdır . Bunun
la, bu is t ikrarl ı hükümetler le , ancak büyük 
davalara girebilir ve plânlanan, programlanan 
uzun vadeli dâvalarını başarabilir. Türkiye'nin 
tarım dâvası, salece ziraatin teknik kadrosu ile 
aslî şagıli köylü ve çiftçinin karşılıklı dâvası de
ğildir. Hulasaten arz edebiliriz ki, bu, Türkiye ' 
nin iç iskân iddialar ı , turizm, şehir iskânı, kre
di politikası gibi prensipler, su, toprak, güneş gibi 
tabiî güçler ve insan emeğinin en verimli şekilde 
istismarı gibi çeşitli problemleri ihtiva eden 
bir arazi aımenajesı davasıdır . Tarımıda olduğu 
gibi, yur t hizmetlerinin her dalında ihmali ve 
icraî mesuliyetin ayrı ayrı idraki meselesidir. 
Yani çalışanların hizmetleriyle bu çalışmaların 
kanun, imkân ve şar t la ra göre ne dereceye ka
dar t a h a k k u k cttirilebildiğinin tesbiti, t akd i r i 
ve gerekirse tecziyesinin t ahakkuku davasıdır . 
Kısaca icraatı yapanla, bu icraatı murakabe ede
ceklerin ayrı ayrı otorite veya g rup la ra 
tevdi edilebibııesidir. 

Hulâsa : 
1. Hizmeti yapanla, bu hizmetin hangi de

recede ifa edildiğinin kontrolü bugünkü gibi ay
nı şahıs uhdesinde değil, ciddî bir murakabe 
için ayrı ayrı kuruluşlara bağlanması gerekir . 

2. Yurdun, mekânı ifade eden toprağın ta
rım, hayvancılık, ormancılık gibi hangi kül tür 
çeşidine tahsis edilebileceğinin, en verimli na
sıl kullanılabileceğinin ilmî otoritelerce tesbit 
•edilerek kutsiyetle taitbik odilelbilımesi için arazi 
amcnajeriinıin yap il albüm esi davasıdır. 

Teferruat la kıymetli vakitlerinizi işgal etıııi-
yeyim, iki maddede fikrimi toparl ıyayım : 

Bvet 
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Birinci iddianı ; arazi amenejesinin mutlaka 

ve bütün yönleriyle te tk ik edilerek t a h a k k u k 

ettiri lmesi. 
İkincisi : Bilhassa ta tb ikatç ı ile, bu ta tbi

katçıyı çok rahat l ıkla otoriterin tesirinden uzak 
ka la rak kontrol ve murakabe edebilecek bir or
ganizasyonun kurulması , iddiasıdır . 

Hürmetler imle. (Alkış lar) . 
BAŞKAN — Tarım Bakanlığı bütçesi ve ek

leri üzerinde şahısları adına konuşan arkadaş
ların. konuşması bitmiştir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇlNK (İs tanbul) — Söz is

temiştim. 

BAŞKAN - İki tane takr i r iniz var ; söz de

ğil. Onu arz edeceğim. 
Söz de istemiş mi idiniz efendim".' 
RİFAT Ö Z T f R K O İ N F (İs tanbul) 

efendim. 
BAŞKAN -— İli Tat öz tü rkç ine ; yok. Arzu 

ederseniz buyurun. 

RİFAT Ö Z T r R O İ N F (İs tanbul) — Yazdır

dım. 
BAŞKAN — Hayır yok. Bir takr i r iniz var-, 

onu okut turacağım, şimdi. 
RİFAT ÖZTÜRKOİNF (İs tanbul) — 'Muh te 

rem a rkadaş l a r ım; açlığın kirini su değil toprak 
yıkar . Toprakla haşır neşir olmıyan, toprak 
kokusunu hissetnıiyen milletler dilenmeye mah
kûmdur . Yaşamak için en iyi çare toprağa dö
nüş olmalıdır. 

Bu sözden sonra, Aydın ve Söke ovasında. 
arazi sulandığı vakit, toprağın al t ında bulunan 
killi kısım safiha ç ıkmaktad ı r ve bu suretle pa
muk ve ekine mâni olmaktadır . Acaba bu hu
susta sayın velâlet ne gibi bir tedbir a lmakta
dır? 

Orman köylerinden: keçi kaldırılıyor. Beki bu 
du rum karşısında bu köylülerin iaşesi ve geçimi 
hususunda, ne yolda bir hazırlık yapı lmaktad ı r ? 

Köylü, zati ihtiyacı, pazar, piyasa ihtiyaçla
rının istihsalinde, kesim ve taşıma ve satış ba
kımından, kanuni mevzuat bakımından fark var 
mıdır? Yoksa, bizdeki t a tb ika t nedir? 

Sonra İstanbul 'un senelerden beri bir süt dâ
vası vardır . Bu dâva ne safhadadır? F i rma la r 
geliyor, gidiyor, anlaşma yapılıyor, fabrika yeri 
almıyor, fakat bir tür lü İstanbul 'un süt derdi 
ele a l ınamamaktadı r . Acaba bunun sebebi ne
di r? 
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Bundan başka, su ürünleri Beş Yıllık Plân

da tarım sektörü meyanmda mütalaa edilmeli
dir, der. Bendenizin bu hususta bir kanun tek
lifi vardır. Plâna güvenerek, bütün yetki ve sa
lâhiyetleri Tarım Bakanlığına bağlıyan 94 mad
delik bir teklifimiz mevcuttur. Bu Millet Mec
lisinin 370 sırasında öncelik ve ivedilikle konu
şulmak üzere sıraya alınmıştır. Buna nazır ola
rak Ticaret Bakanlığı da bir teklif hazırlamış
tır. Bütün yetkileri de Ticaret Bakanlığı üzeri
ne almaktadır ve hattâ, Su Ürünleri Genel Mü
dürlüğü diye de bir Teşkilât Kanunu getirmek
tedir. Şimdi benim kanunla Ticaret Bakanlığı
nın getirdiği kanun çelişmektedir. Benim teklif 
ettiğim Beş Yıllık Plâna uygun olarak hazırlan
mış olmasına rağmen, acaba Sayın Bakanlığı
mızın bu mevzudaki düşünce ve mütalâaları ne
lerdir? 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayin bakanlara söz vermeden 
evvel iki takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe hakkında izahat veren vekillerin, büt

çe gerekçelerini okumadan, vâki suallere ve ten-
kidlere cevap verilmesi ile iktifa edilmesi husu
sunu, Yüksek Heyetin oylarına arz suretiyle 
halledilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarım
la, 

Samsun 
Refet Eeııdeei 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sayın Bakanlarımızın ön konuşmaları bütçe

de mevcuttur. 
Bu izahatlara ise; zamanımızın kaybını, do-

layısiyle de bütçenin zamanında ikmalini güçleş
tirecektir. Bu itibarla Sayın Bakanların konuş
malara ve sorulara hasretmesine dair önergemin 
kabulünü saygı ile dilerim. 

İstanbul 
Rifat Öztürçine 

BAŞKAN — Bu iki takrir, içtüzüğümüzün 
bakan ve komisyonlara söz veren maddesinde 
mevcut bulunmamasına ve bir bakanın söz ta
sarrufunu takyideder mahiyette olması dolaysiy-
le oylarınıza sunacağım. Ancak bunu bir temen
ni olarak kabul ediyorum. Bu temennimizin ge
rekçesi de bütçelerin bir an evvel bitmesidir. 
Arz ederim. 
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Sayın Tarımı Bakanı Turan Şahin. 
TARİM BAKANI TURAN ŞAHİN (Muğla 

Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüksek Senato
nun değerli senatörleri; memleketimizin ana me
selesi. Türk Milletinin kader dâvası olan ta
rımla ilişkin problemlere saatlerden beri zama
nın dar -ölçüleri içinde vukufla ve tanı iyi ni
yetle 'bizlere, •mesuliyet taşıyan insanlara ciddî, 
plânda ışık tutan çalışma heyecanı veren konuş
malardan. dolayı Bakanlığım iadına şükranla. 
'arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, icrada sorumluluk ta
şıyan insanlar, teınkid, tariz, temenni ve her tür
lü yol gösterici konuşmalardan ancak kuvvet 
alırlar, heyecan duyarlar. Bütün arkadaşları
nla Tarım Bakanlığı bütçesi münasebetiyle, dile 
getirdikleri problemlerden, tenkidlerinden ve 
tarizlerinden dolayı hakikaten teşekkür ederim. 
Bu yolda bizlere, çalışmalarımızı düşünceleri
mizi, inançlarımızı söyleme fırsatı vermişlerdir. 
Çok sayın grup sözcüsü arkadaşlarımın, grup
ları adına belirttikleri fikirlerle, şahısları adına 
'konuşan senatör arkadaşlarımın her türlü te-
ınıemıi, istek ve suallerine, yegan, yegan geçme
den önce; Senatonun içinde bulunduğu zaman 
darlığını da göz önüne alarak, bütçe gerekçesini 
teferruatiyle sizlere intikal ettirmeksizin, grup 
sözcüleri ve şahısları adına konuşan arkadaş
larımızın dile getirdikleri meseleler hakkında 
biribirlerine benzer olanlarını ortak gruplar 
içerisinde cevaplandırmak ve münferit kalmış 
olanları yine kendi ölçüleri içinde sizlere cevap 
olarak intikal ettirmek suretiyle, Tanırı Bakan
lığının rakam olarak dile gelen meselelerinin 
hangi istikamette nasıl yürütüldüğünü anlatma
ya çalışacağım. 

Grup sözcüleri ve şahısları adına konuşan ar
kadaşlarımın hemen ekseriyetinin temas ettiği 
Tarım Bakanlığı hizmetlerinin vatandaş ayağı
na götürülmesi, tarımsal hizmetlerin bizzat uğ
raşanından itibar bulması ve kıymet yaratması 
mevzuundaki temenni, istek ve tekliflere, Tarım 
Bakanlığının reorganizasyon çalışmaları cüm
lesinden cevaplandırmadan evvel, çok Sayın 
Profesör Tahsin Banguoğlu'nun hizmet telâkki
sini bir sistem içerisinde ıslâh etmekten öteye 
bir alışkanlığın, bir anlayışın tecellisi halinde 
dile getirdiği meseleye evvelâ temas edeceğim, 
ondan sonra; «reorganizasyon» tahirinde topla
dığımız tarımsal hizmetlerin en iyi görülmesi 
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hal tarzını nasıl aradığımızı ve ne noktaya gel
miş olduğumuzu anlatacağım. (Jok Sayın Ban-
gııoğlu Tarım Bakanlığından ve teşkilâttan şi
kâyete başlarken, dil meselesini ele aldı. Bir 
zamanların Arapça ve Türkçe tâbirleri okudu
ğu yazılardan çizen vekillerinden, (bugünün 
Fransızca tabirleriyle hitabeden vekillerine ge
tirerek, memlekette Türkçe okuyup - yazma, 
vatandaşla anlaşma mevzuunda zorluğun hâsıl 
olduğuna işaret etti. Ancak, bu konuşmasında. 
dilci Banguoğlu radikal icraat tâbirini kullan
maktan çekinmedi. Radikal de bir yabancı dile 
ait terim idi, icraat da. 

Muhterem -arkadaşlarım, Tarım Hakanlığı 
sandalyesinde mesuliyet deruhte eden insanlar 
plantasyon tâbiryle, radikal icraat veya falan 
tâbirin Fransızca mı, Türkçe mi olduğu müna
kaşasını yapacak ne zamana •sahiptirler, ne de 
hizmet anlayışları, zeytin plantasyonu dediği
miz zaman vatandaşta ters bir anlayış uyandı
racak ve vatandaşla irtibat sağlanın lyacak şe
kildedir. Tarım Bakanlığının orman içerisinde, 
•tarlada ve meralarda ''hayvanların yanında sü
rüler içinde çalışan personeli meşgul olduğu 
objenin bizzat yeri şehirler olmadığı için, tarla, 
'kasabanın içinde, mesken mahalde bulunmadığı 
için, ormanlar dağların sırtlarında kaldığı için, 
meralar modern sitelerin yanında bulunmadığı 
için, şehirde değildirler. Objeleri böyle olmadı
ğı için şehirde değildirler. Ama köylü ile an
laşmak bahis mevzuu olduğu zaman, yine bu 
dili en iyi anlı yan onlardır. İki bin rakımlı te
pede hizmet eden ormancı, sıcak gün altında 
sürülerin içine girmiş ona aşı yapmaya (-alışan 
veteriner, toz toprak içinde tohumun nasıl atı
lacağını anlatmaya gayret eden ziraatçi, cimin 
olsunlar rakamlarla da vereyim şehirde oturmak 
hevesinde değillerdir. Orada oturmaya gayret 
ederler. Ama biz bir sistem 'devralmışız, Osmanlı 
İmparatorluğundan devralmışız, bir sistem. Ve 
o sistemi ıslâha, o sistemi modern ilmin icaba-
tına, âmme idaresinin gösterdiği yolda, bir teş
kilâta kavuşturmaya 'azmetmiş bir nesil olarak 
Sayın Banguoğlu neslinden devralmışız. Anka
ra 'da binaya bir kat daha çıkarıldığı zaman o 
binada-oturan insanlar modern Devlet idaresi
nin icabettiği miktar kadar olacaktır ve o isti
kamette hizmet göreceklerdir. Sayın Banguoğ
lu'uun hangi anlayış içinde ifade ettiğini bilmem 
ama, bana göre dinamik ve istikrarlı "Hükümet 

vardır. Zamanının büyük İkisini m, bütün teşki-
lâtiyle memleketin .ana meselesi olan ve arka
daşlarımızın çoğu tarafından kalkınmanın te
meli olarak dile getiren haysiyetli, itibarlı 
Türk vatandaşını meydana getirmek bakımın
dan, temel meselesi olarak telâkki eden, Türki
ye'nin daha çok uzun seneler tarıma bağlı bir 
Devlet ve Hükümet olacağını bilen insanlar ola
rak hizmet anlayışımızı dinamik ölçü içerisine, 
hizmet anlayışımızı istikrarlı Devlet nizamı öl
çüsü içerisine ve hele hele hizmet anlayışımızı, 
hizmette kalabildiğimiz müddetçe itibarlı hiz
met anlayışı içerisine getirmiş vekâlet sandal
yesinde oturan insanlar olarak ve bakanlıik san
dalyesinden alt kademede memur olarak hizmet 
edenler, şeklinde "burada oturan arkadaşlarınız 
olarak dinamik hizmeti en iyi götürme şeklin
de, istikrarı vazife ve ımesuliyet anlayışı şek
linde telâkki ettiğimiz müddetçe Türkiye'nin 
Parlömanter hayatında istikrarlı Hükümet var
dır, dinamik Hükümet vardır. Aslolan hizmet 
anlayışını istikrar ve dinamizm dediğimiz en 
iyi hizmet etme ölçüsüne oturtabilmektir. 

Muhterem arkadaşlar, Tarım Bakanlığı Teş
kilâtı Türkiye'de bugünkü kuruluşu ile memle
ketin tarım problemlerine hal tarzı bulabilecek 
müesseselere sahiptir. Kısaca, tarım hizmetleri
nin. ifasında ortada, ele alınabilecek mevzular 
şunlardır: Proplemler nedir1» Tarımın inkişafı, 
toprağın en iyi şekilde kıymetlendirilmesi, mem
leket istihsalinin artırılması mevzuunda prob
lemler nelerdir ' Çiftçinin, zürram problemi ne
lerdir? Bunları araştırma, müesseseleri araştı
rır. Tarım Bakanlığında bu meselenin halli için 
araştırma müesseseleri vardır, araştırılan prob
lemlerin bulunan neticelerini çiftçilikle uğraşan 
kütleye intikal ettirecek bir teşkilâta ihtiyat: 
vardır. Bu teşkilât teknik teşkilâtı, yayın teş
kilâtı olarak vardır. Bilgilerin yayıldığı köy
lüye ve çiftçiye üretim ve donatım vasıtası ve
recek müesseseler vardır. Zirai Donatım eliyle 
traktöründen pulluğuna kadar vasıta verebile
cek üniteler kurulmuştur. Fidanlıklar, haralar 
ve üretim çiftlikleri vasıtasiyle tohumluğundan 
•damızlık hayvanına ve fidesinden fidanlığına 
kadar üretim vasıtası verecek müesseseler var
dır. Fide edilen mahsulün yetişme derecesi için 
de her türlü haşereye karşı mücadele teşkilâtı 
da vardır. Bunun ötesinde Türkiye'de elde edi
len mahsûl için lüzumlu kredi kaynağı,.finanş-
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iman kaynağı olarak müesseseler de vardır. 
Kooperatifleri vardır, Ziraat Bankası vardır. 
Bundan öteye bütün bu mahsulleri değerlendir
mesi sahasında çalışacak pazarlama müessese
leri de vardır. 

Et ve Balık Kurumundan, Toprak Mahsul
leri Ofisinden, Süt Endüstrisi Kurumundan, 
Yem Sanayii Anonim Şirketine kadar hepsi 
Türk çiftçisinin elde ettiği mahsulleri pazarlı-
yacak müesseseler olarak kurulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, o halde bütün 
mesele müesseseler olarak elde bulunan bu 
kuruluşları, en iyi şekilde brim sahadan âzami 
verime alacak bir çalışmaya yöneltmek ve bu 
hizmetleri koordine bir şekilde vatandaşın aya
ğına kadar götürecek teşkilâtı kurmak mesele
sidir. Bütün sıkıntılarımız, bütün imkânsızlık
larımız ve burada daha iyi gitmesi için büyük 
arzu ile dile getirdiğimiz temennilerimiz evve
lâ sistem olarak Türkiye'nin, tarımsal hizmet
lerinin müesseseleri bulunduğuna göre, nasd 
görülmesi lâzımgeldiğini ciddî plânla ele al
mak lâzım idi. Muhtelif konuşmacı arkadaş
larımın zannediyorum ki perosonel kifayetsiz
liğinden, personelin yığmak yapmasından, 
köye gitmeyişinden yakınmalarının, ilmî zavi
yeden bakddığmda verilecek cevabı ve netice
de. onları bu Ölçüdeki sıkıntıdan kurtaracak 
tedbir, günümüzün idare anlayşı içinde reor-
ganizasyon çalışmalarıdır. Tarım Bakanlığı 
reorganizasyon çalışmalarını, Hükümet tara
fından kendisine verilen bir görev olarak tekab-
bül etmiş, uzun, 1 - 1 , 5 sene -kıymetli sözcü 
arkadaşımın da konuşmalarında belirttiği n-i-
bi - çahşma'lar yapmış. Bu çalışmalar sonunda 
da «tarımsal hizmetler nelerdir ve bu hizmet
ler nasıl yürütülmektedir»' temel meselesini ele 
alarak bir reorganizasyon raporu meydana ge
tirmiş1 erdir. Ya'lnız, sayın arkadaşımın ifade 
ettiği gibi, bu çalışmalar gizli yapılmamıştır. 
Bu çalışmalar ilim adamlarının ve teknisyenle
rin iştiraki ile meydana gelen bir kurul tara
fından yürütülmüş, zannediyorum. 129 ekip 
tarafından veya personel tarafından bütün 
sektörlerde görevler ele alınmış., derinliğine tet
kikler yapılmış, meslek mensupları bunun 
içinde vazife almış, onların meydana getirdiği 
görevlere ait raporlar kritik edilmiş ve nihayet 
yönetim kurulunda en son şekline getirilmiştir. 
Tarım Bakanlığı, reorganizasyon çalışmalarını 
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merkez dilimleri olarak, taşra teşkilâtı olarak 
hizmete verilecek istikamet bakımından Dev
let Plânlama Teşkilâtının idareyi düzenleme 
ünitesine intikal ettirmiş ve bu ünite tarafın
dan yine üniversite mensupları ve teknisyenler 
elinde tetkiklere tabi tutulmuş ve Tarım Bakan
lığının ünitelerinin fonksiyonel esasa göre dü
zenlenmesi prensibinden tanzim edilmiş olan 
rapor muayyen bâzı şekilleriyle kabul edilmiş 
ve Tarım Bakanlığının teşkilât kanunu hazır
lama safhası işine intikal etmiştir. Bu şekli 
ile reorganizasyon raporu Devlet Plânlama Teş
kilâtından da tarımsal hizmetlerin nasıl görü
leceğini belirtir şekilde nihayete ulaştırılmış 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Bakanlık reorganizasyon 
raporunun en son şeklini bastırmakta ve bü
tün meslek mensuplarına, meslek teşekkülle
rine ve efkârı umumiyeye intikal ettirmeye ka
rar vermiş durumdayız. 

O halde tarımsal hizmetlerin yürütülmesin
de mesuliyeti üzerine almış teşkilât olarak bu
günün kanuni vezaifi halinde 2G tane veya 25 
tane - ne ise - tarımsal hizmetlerin ötesinde 
polisiye hizmetlere sahip bir teşkilâttan Tarım 
Bakanbğı müntcslpleri kurtulacak ve direkt, 
çiftçi ile .beraber, tarlada çiftçi ile beraber, 
hayvan sahipleriyle beraber hizmet edebilir bir 
teşkilât haline gelecektir. Günün şartları için
de istenilen ölçüde, arkadaşlarımın arzu etti
ği ölçüde hizmet gördürmek. Kanaatimce bu 
temel derişikliği yapmadığımız müddetçe müm
kün delildir. Kira takdir komisyonunda, ki
ra takdiri ile görevli ziraat teknisyeni tarlaya 
hizmete kolay kolay gidemez. Bunun yanında 
yine arkadaşlar*mızm haklı olarak ifade ettik
leri hizmet politikası, hizmeti aksatan unsur 
olarak hepinizin malûmudur. Teknik personel 
talimatma tabi yevmiyeli personel olarak, ek 
görev alan personel olarak, aslî maaşla çalı
şan personel olarak, ücretli personel olarak, 
birbirinden farklı, birbirinden aynı hizmet sa
hasında, aynı şartlar içerisinde ve avm mesu-
Vyet1 er içerisinde değer kazanan kimse1 erin 
hizmetinden büvük netice abnması bugünkü 
asgari sosyal adalet inancımız içinde müm
kün olmıyaca^ma göre, reorganizasyonun, 
hizmetlerde salâhiyet ve mesuliyeti en ivi da-
r-tan ç.alışmaınn ya^nda, personel rejimini 
düzene sokacak Devlet Personel Kanununun 



C Senatosu B : 35 
eıknıasiyle bu mevzuda Devlet idaresinde son I 
seklini bulmuş olacaktır . Ancak, biz idar i ta- I 
sarrufJarımız ile pers mel arasında, hizmetle üc- I 
ret münasebetini kendi vicdanında haksızlık I 
zemini bulınıyacak ölçüye getirmenin şar t lar ı - I 
nı kendi bünyemizde ve kendi düşüncelerimizde I 
a ramaktayız . .Mümkün olan nisbette hizmet- I 
1e çalışan arkadaşlar ımızın mesuliyetle, malı- I 
rnmiyetle ve hizmet güçlüğü ile mütenasip, I 
muvazin ücret alma imkanlarını yerine getir- I 
meye ve ya ra tmaya çalışıyoruz. I 

Muhterem a rkadaş l a r ım; Tarım Bakanlığı 
personelinin hizmetlerine ilişkin ve ta tb ika t ta I 
onlardan en iyi neticeyi alma çaresini ve şar- I 
tını nasıl aldığımızı böylece ifade et t ikten son- I 
ra. arkadaşlar ımızın üzerinde durdukla r ı konu- I 
lara yine bir toplu bakışla düşünceler şeklinde I 
cevaplar vermek istiyorum. I 

Bunun başında, hemen her arkadaşımızın I 
ifade ettiği «ormanla halk münasebetini tan- I 
zim» orman içinde yaşıyan insanların hayat I 
haklar ını ve yaşıyabil ir aile üniteleri halinde 
meydanda kalmalarını sağlayıcı ne gibi tedbir
ler almamız lâzınıgeldiğini ifade ettiler. Onla
ra Bakanlık çalışması halinde toplu bir izahat I 
verirsem, zannediyorum ki, meselelerin hep
sini bu mevzu içinde suallerin çoğunu hallet- I 
mis oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bir or
man dâvası vardır. Bu orman dâvası vatandasın 
tarlası ile ormanın karşı karşıya oluşundan do
ğan bir dâva değildir. Orman dâvası bizatihi tabi
atın korunması, Türk toprağının korunması dâva- I 
sidir. Diğerisi her yovde olduğu gibi, diğer saha
larda, ormanın dışında yaşıyan köylülerimizin 
haya t şar t lar ının ıslahı gibi aslında bu civarda 
yaşıyan vatandaşların ıstırabını durdurmak da
vasıdır. Bunun ormanla alâkası yoktur. Türki
ye su düzeni bakımından, tabiatını koruma ba
kımından, hasep ihtiyacının temin edilmesi ba
kımından ve toplu olarak vatan olması bakımın
dan ormana muhtaçtır . Türkiye'de ormanlar Ana
yasada teminatını bulmuştur. Ama o inanca sa
hibiz ki, vatandaşsız vatan anlayışımız yoktur. 
Orman içerisinde ve civarında yaşıyan 7.o mil
yon insanın veya başka bir ifade ile dışı ile be
raber 0,ö milyon insanın ormanla beraber, ona. 
zarar vermeksizin, ormanın onun için bir nimet 
yatağı, bir geçim kaynağı olma esasına bağlı bir i 
çalışma düzeni kurmak durumundayız . i 
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I Muhterem arkadaşlarım; orman idaresi ola-
I rak, Orman Genel Müdür lüğünün, dolayısiyle 
I Tarım Bakanlığının Orman Kanununda geçici 
I 6 ncı madde ile teklif ettiği ve elde etmek iste-
I diği netice şudur : Türkiye'de bir fiilî durum 
I vardır. Muz bahçesi vardır, narenciye bahçesi 
I vardır, fındıklık vardır, zeytinlik vardır. Fiilî 

kül tür arazisine kalbedilmiş sahalar vardır ve 
I bunun içinde yaşıyan insanlar vardır. Toprak 
I ekonomik potansiyelin âzamisinde işletilmiş du

rumdadır . Erozyona müsait b i r arazi şeklinde, 
değildir. Orman bütünlüğünü bozmaz ve bizim 

I asıl meselemizin dışında olan bir çalışma düzeni
dir. Ama burası ormandır diye devam eden bir 

I ıstırap vardır. İşte bu geçici madde ile T ü r k i \ e 
I de 200 000 ailenin alâkadar olduğu, bir teshile 
I göre bir mevzua çizgi çekecektir. 

Hu öyle bir çizgidir ki, burada yaşıyan itısaıı-
I I ar fiilî kül tür arazisine kalbedilmiş olan ve ge-
I riye doğru baktığımız zaman 10 sene, yirmi se-
I ne elli sene, yüz sene kül tür arazisi olmaktan 

dolayı bir toprak kaybının bulunmadığı, verimli 
I bir halde ele alınmış bulunan yerler halinde ola

caktır. Yoksa altmış, yetmiş derece meyilli, iki 
sene sonra açılmış olan o tar ladan toprakların 
aktığı, erozyona tabi olduğu, bire üç. veren ve 

I kendisi için yaşama bakımından, zirai sektör ola
rak mümkün olmı.yan sahanın kendi elinden, el
bette ki, orman olmadığı için toprağın alınması 
ama, diğer tarafta verimli kül tür arazisine kal
bedilmiş olan ıstırabın durdurulmasında kararlı
yız. Bu geçici madde ile teşditlerimizi yaptırdık. 
40 heyet çalıştı. 40 heyet Cenup' ta , Garp ' ta , Şi-
nıaFde ormanla toprağın bu münasebetini objek
tif olarak tesbit ettiler. Tarım Bakanlığının tek
lifi ile ve Bakanlar Kurulunun kararı ile bun
ların orman rejimi ile münasebetlerini kesici ka
nun teklifimiz, Anayasaya aykırı olduğu iddia-
siyle Anayasa Komisyonuna havale edildi. Ana
yasa Komisyonunda konuşuldu. Anayasaya ay
kırı olmadığı gerekçesiyle, Anayasanın vatandaş 
aleyhinde mânada ve ruhta hüküm taşımıyacağı 
esprisinden hareketle, Karma Komisyona konu 
intikal etti. Zannediyorum ki, önümüzdeki gün
lerde Karma Komisyondan Meclise gelecektir ve 
Meclis gündemindi ' yer alacaktır. Böylece, uzun 
ve hepinizin yak i nen bildiği bir ıstıralba aııütlalk 
suretti» çare bulmuş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, orman içi ve civarı 
i köylülerin toprak ve ormanla münasebeti bakı-
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mıııdaıı bir yeni düzen getiren bu kanunun ya
nında, orman içinde yaşıyan insanlarla ilişik hiz
metlerimiz ve anlayışımızı da kısaca Sayın Kn-
ver Kök arkadaşımızın sorduğu bir suale cevap 
vermek üzere temas etmek islerim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye ormanları 
verim itibariyle Türkiye ihtiyacını karşı!ıvacak, 
Türkiye hasep ihtiyacını karşılıyacak güçte de
ğildir. Türkiye ormanlar ının hektar başına veri
minin artırılması şartı vardır. Türkiye orman
ları yaşlanmıştır. Türkiye ormanlarında elde 
mevcut plânlardan edindiğimiz rakamlara göre, 
•"İ00 ilâ 400 milyon metreküp bir yaşlı servet var
dır. Bu servet ler yaşlı ağaçlar a r t ımdan dur
muştur, faiz get i rmiyorlar . Bunlar ya tahr ip 
olacaklar kendiliğinden tabiî bir ölümle ya 
fırt ınalarla, kar lar la 'kır ı lacaklardır ve menfi 
bir seleksiyonla ormandan uzaklaşacaklardır . 
Bu aynı zamanda orman içerisinde pasif bir 
halde olan bir servet, bir para demektir . Bun
ları aktif hale getirmek, yaşlanmış olan serveti 
çıkartmak ve onmanı gençleştirmek için elde 
olunan parayı yine ormana verme, bununla ili
şik olarak elde olunan parayla ormanyolu, or
man içi ağaçlaması, orman bakımı yapmak su
retiyle orman içinde ve civarında yaşıyan İn
sanlara kendir i ile, nakliyat ı ile, tomruklama-
siyle, kıymetlendiri lmesiyle yeni bir iş hayatı 
meydana get i rmek gibi bir tasfiye, bir testiye 
müddet i içinde t ahakkuk edecektir. Türkiye 
ormanlar ındaki bu yaşlı ağaç servetinin belki 
•')() belki 40 sene gibi bir müddet içinde çıkılma
sı bahis mevzuudur. 1.1er sene bugünkünün as
gari üç misli bir istihsal yapılacak, memleket 
içi ihtiyaç ve fazlası kıymetlendiri lmek sııretiv-
le, ihracata yönelt i lerek memleket dışına sevk 
edilecek ve döviz getiri lecektir . Bu mevzuda dış 
ya rd ımla rdan istifade edeceğiz. AID misyonu 
ile yaptığımız temaslarda bu proje t a h a k k u k 
safhasına girmiştir . Bilhassa pazarlama mevzu 
ile alâkalı mütehassıslar gelmek üzeredir. İlk 
envanter çalışmaları yapı lacak ve disiplinli. 
plânlı ağacın kesiminden, kıymetlendiri lmesi-
ne, pazarlanması ve ihracına kada r geçen dev
renin bü tün safhaları plâna bağlı olarak Tür
kiye ormancılık çalışma sahasına intikal etti
rilecektir. Böylece ; 

1. Orman içinde yaşıyan bütün 'köylülere 
veni iş sahaları doğacakt ı r . 

31.1.1965 O : 2 
2. Orman bizatihi gençleştiri lecektir . Tek 

nik (-alışma yapıl ıp, ta tb ik edilecektir-. 
•'}. Bu sayede memlekete zirai sektörden, 

istihsal mal lar ından elde edilen ihraç malı olan 
dövize bu koldan da bir döviz k a y n a ğ ı yarat ı la
caktır . Üç başlı bir gayesi vard ı r ve Türkiye ' 
nin ta r ih inde 20 sene, 30 sene, 40 sene devam 
edecek bir hizmet şekli, bu çalışmanın içerisine 
proje olarak girmiştir . 

Muhterem arkadaşlar ım, bu büyük çalışma 
düzeni içerisinde Ziraat Vekâleti o rman içinde 
yaşıyan köylülerin bizzat ormandan geçinen, 
ormandan nimetini a lanlar ın ona bağlı unsur
lar haline gelmesine gayret ediyor, demiştim. 
Bütün orman işletmeleri, istihsal, bakını ve 
ağaçlandırma sahasında fiilî olarak Devlet or
man işletmelerinde hizmet eden köylülerine, 
bundan böyle istihsal, kesim ve nakliye masraf
larının dör t te birine, belki daha fazlasına ka
dar, faizsiz avans vermek suret iyle köylü aile
sine bin l iraya k a d a r pa ra verereJk, onun müş
kül zamanında öküzü ölmüşse, öküzünü almak 
için, kış tan ihtiyacı varsa iht iyacı için pa ra ve
recek, istihsal mevsiminde t omruk çektiği za
man mahsubedilecek ve böylece köylünün bir 
başkasına muhtacolması, faizle para almak ."Tu
ru m unda kalması şar t lar ın ı orman içi ve bil
hassa Orman İşletmesi Müdür lüğünün çalışma 
sahası içindeki mın taka la rda köylü ile müesse
seyi beraber çalışan, pa t ronu olarak müesseseyi 
bilen ve oradan daima imkân bulabileceğini 
kabul eden insanlar haline get irmenin gayret i 
içindeyiz. Bu çalışmayı da Orman Genel Mü
dür lüğünün vatandaşla orman münasebetini 
tanzimde attığı yeni adım olarak sizlere inti
kal ettirmek isterim. Bunun içerisinde Türki
ye'nin zirai sektörle alâkalı yakı t problemi hal 
yolundadır . Karadeniz mmtakasmda hepinizin 
bildiği ha r tama meselesini o r t adan kaldıracak 
saç verme, yakacak imkânlar ını azal tacak ye
ni ocaklar, sobalar vermeik gibi, orman koru
ması ile ilişkin her tür lü hizmeti orman içi ci
var ında yaşıyan köylünün ayağına orman ida
resi götürmek ka ra r ındad ı r ve bu is t ikamette 
çal ışmaktadır . 

Muhterem arkadaşlar ım, köylü ve orman 
yan yana, .beraber, karşı karş ıya en iyi im
kânlar la yaşıyabilir ler . Bu yaşamanın şartını 
idarede hizmet almış olanlar temin etmek zo-
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rundadırlar. Ayancık, Sinop gibi birçoklarımı
zın bildiği o mıntakada orman içinde mevcut 
'bütün köylüleri ve köyleri senenin 240 iş günü 
daimi iş bulacak bir statü içinde çalıştırmak 
projesi olarak, Orman Umum Müdürlüğü bir 
proje ele almıştır. Bu pilot bölge çalışması ha
linde olacaktır. Oraya gıda yardımı teksif edi
lecektir. Her türlü teçhizatı temin edilecektir. 
Ağaç ve ormanla birlikte yaşıyan insanların 
ayda beş on lira gaz veya şeker parasından öte
ye para bulamamak durumunda görebildiğimiz 
kimseler mükemmelen, çalışan, para kazanan 
mesut aileler haline getirilme gayreti içine gi
rilmiştir, arkadaşlar. 

Orman istihsalinin temelini, orman bakı
mının temelini yol yapma teşkil eder. Orman 
idaresi yol yapma proplemini her sene (biraz 
daha artırarak, inkişaf ettirmektedir. Orman 
yollariyle olan çalışmanın da sosyal amaçlar 
bakımından, orman içi köylerinin köy yolla
rını, Köy İşleri Bakanlığı ile beraber hare
ket ederek, ornum köylerinde yaşıyan insan
ların yol ihtiyacını temin için gerekli .her tür
lü alakayı göstermektedir. Ve istihsal için, 
koruma için, ağaçlandırma için lüzumlu yol, 
aynı zamanda vatandaşımızın rahatlıkla ken
di sosyal istekleri bakımından kullanacağı yol
lar olarak da ele alınacaktır. Bu istikamette 
1964 te çalışılmıştır, 1965 te de çalışılacaktır. 
Muhterem arkadaşlarım, orman halk münasebet
lerine kısaca böyle değindikten sonra büyük 
ölçüde yine arkadaşlarımız tarafından temas 
edilen ve önplânda bugün tarımsal sahada ve 
kalkınma imkânlarımız içinde yerini bulan hay
vancılık konusu hakkında sizlere bir nisibette 
malûmat vermek isterim. 

Evet, Türkiye'de 76 milyon baş hayvan var
dır. Holânda'nm 4 milyon baş hayvanına najza-
ran verim daha azdır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel sözcü 
arkadaşımız tarafından ifade edildiği gibi, va
sati 400 kilo süt, Avrupa'da 4 000 kilo; vasati 
87 kilo ağırlık, 400 - 500 kilo ki, doğrudur. Muh
terem arkadaşlarım, Türkiye her sahada olduğu 
gibi zirai sektörde de, hayvancılık sabasında da, 
her gün biraz daha iyiye giden bir çalışma 
içindedir. Bugünün, bu sektörde yapılan hizmet
lerini dün ile mukayesesini yaparsak, ulaştığı
mız nokta bizden evvel gelen nesillere gurur ve-
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rdbilecek hizmet yeridir. Onyedi milyar, ta
rımsal 'mücadelesinden tutun, hayvancılık çalış
malarında ve tarımın diğer sektörlerindeki gay
retlerde noksanlıklardan dolayı millî gelirde 
bir eksiklik olduğundan bahseden arkadaşları
ma, on sene evvel belki bunun 34 milyar, 20 
sene evvel belki 50 milyarlık bir noksanlık ola
bileceğini ve her gün biraz daha azalan zarar
lar içinde bulunduğumuzu ifade etmek isterim. 
Hepiniz 20 sene evvel memleketin hangi köşe
sinde, Washington portakalının ismini bilirdi
niz? Hepinüz bundan evvel >şu kadar sene ev
vel, memleketin hangi köşesinde muz yerdiniz? 
Benim memleketimde benim kısa hayatım içe
risinde çocukluğumun meyvası harnupdu, keçi 
iboynuzu idi, Benim memleketim narenciye mem
leketidir, muz memleketidir, poli kültür, her 
türlü tarımın imkânlarının olduğu memleket
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, ziraatin her saha
sında olduğu gibi hayvancılık sahasında da ay
nı ölçüler içerisinde büyük merhale kat 'etmişiz 
ama; bütün haklı temennilere aynen iştirak 
ediyorum. Bugün vardığımız nokta, varmak iste
diğimizin çok gerisinde olduğu için arkadaş
larımız, bunun ıstırabı ile merhaleler istiyor
lar. Türkiye 1924 senesinde bugünün şartları
nı görmüş, haralar kurmuş; Karacabey'de fara
za. Türk hayvancılığı ıbugün, Karacabey monta-
fon cinsi, Karacabey atı, Türk merinosu dedi
ğimiz hayvan nesillerini meydana getirmiş, ırk
ları stabil hale getirm>, Türkiye iklim şart
larına göre, burada sabit ırki vasıflar meydana 
getirmiş, hayvanları ortaya çıkarmış, çalışma 
yapmıştır. Türkiye ıhayvancılığı da bu tempo
nun içinde, daha fazla hamle halinde, kalkın
mak istediğimiz hayvancılık sahası içerisinde 
bugüne gelmiştir. Ama bundan sonraki çalış
malarımız da, bunun belki 2 misli, 3 misli, bel
ki 5 misli imkânlarımız içinde hızla bu çalış
mayı yapacaktır. Bugünkü hayvancılık politi
kamızın esasını, hayvan satmak değil, et satmak 
teşkil edecektir. 87 kilo ağırlığında değil, 400 
kilo ağırlığında hayvan satmak teşkil edecek
tir. Genel ekonomi içinde .bu sektörün bize ge
tireceği değer büyüktür. 1964 yılında hayvan 
varlığının sıhhatini koruma, ırklarının düzel
tilmesi verimlerinin, artırılarak kalitelerinin iyi
leştirilmesi için, optimal beslenme şartlarının 
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temini, bunun yanında memleket şartlarına 
uygun yeni ırkların ithal edilmesi amacolarak 
ele alınmıştır. Bu istikâmette Karadeniz mıta-
kasmda Jersey Projesi, Trakya'da dağlık ara
zide Notofon Projesi, diğer taraflarda Bransuis, 
Holşkayn süt hayvanları projeleri, memleketi
mizde bir taraftan tabiî tohumlama ile melez
ler meydana getirip ırkın ıslahına çalışılırken 
•diğer taraftan suni tohumlama ile yeni ıslah 
edilmiş ırklar meydana getirilmeye çalışılmak
tadır. Bunun yanında hayvancılık inkişafı
nın temel unsurlarından olan besleme proble
mi, hayvan yemi mevzuu besicilik kredileri ile 
kanalize edilmeye çalışılmaktadır. Tarım sek
törünün her halinde fiğ, yonca her türlü ça
lışmaların, hayvancılık potansiyeline muvazi 
varmak istediğimiz hedefe bizi götürücü bir 
çalışma içine girilmesi aynı paralelde temin edi
lecek hayvancılığın inkişafı büyük ölçüde ele 
alınmış bulunmaktadır. Memleketimiz hayvan
larının ıslahı bakımından isviçre'den bu yıl da 
ithalâta yine devam edilmiş, ancak hayvan ola
rak 5 baş erkek olmak üzere 242 baş orjinal 
Montafon, İngiltere'den 63 baş Jersey, 16 baş 
Hirford, Holânda'dan 63 baş Holştayn satmalm-
mıştır. Islah konusundaki çalışmalarımız 1965 
yümda da aynı ölçüde devam edecek ve 
2 690 000 lira karşılığında 410 baş Montafon, 
135 baş H-irfoıd, 25 baş Aiberden Angus Boovi 
ineğinin mubayaası programa alınmış bulun
maktadır. Bundan öteye sarı kırmızı ırkı Trak
ya'da Orta ve Doğu - Anadolu bölgesinde Mon
tafon ile melezlemeleri yapılmış ve 1964 prog
ramı dönemi içerisinde 109 890 baş inek suni 
olarak tohumlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvancılığın in
kişafında pazarlama meseleleri yine ön plân
da gelen meselelerdir. Narhın kalkması, et fi
yatlarına alâkayı doğurmuş olmasından dolayı 
malı para eden herkesin ekonominin kaidesi 
olarak o sahaya meselelerini ve çalışmasını ka
nalize etmesinden dolayı hayvancılıkta da ona 
bağlı alâka başlamıştır. Merinosçuluğun inkişafı 
için 1965 senesinde bir arkadaşımın teşekkürle 
ifade edeyim, memnuniyetle bahsettiği iplik, 
yapağı alım işlerinde iki milyon liralık bir prim 
verilmesi mevzuu merinosçuluğun inkişafında 
bizim görüşümüze göre başlangıçta temel me
selelerden birisidir. Beş milyon merinosun te-
şoMcül 'etmesi, meydana gelmesi Türkiye'nin me-
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rinos yapağısı ithali bakımından dışarıya ver
mekte olduğu dövizi ortadan kaldıracak mem
leket ihtiyacının tamamını karşılıyacaktır. Bu
gün koyunculuk mıntıkalarında prim vermek 
suretiyle merinos yapağısına bir taraftan sun'i 
ilhakı inkişaf ettirirken diğer taraftan bu prim 
kanalı ile koyun sahibinin, koyunlarını meri
nosa tahvil etmesi işi hızlanacaktır. Bu kısa vâ-
delidir, bunun neticesini alacağız ve bu mev
zuda bizim plânladığımız, zannediyorum, 13 mil
yon lira kadar bir paradır. Bu kısa devre içe
risinde istenilen hedefe bu politika ile varmış 
olacağız. 

Türkiye'nin beslenmesinde ehemmiyetli yeri 
olan ve köylünün yan gelirlerinin temininde, 
geçim kaynağı olarak görebileceğimiz evcil hay
vanların, kümes hayvanlarının inkişafı bakımın
dan da Tarım Bakanlığı büyük bir gayret ve 
büyük bir çalışma içerisindedir. Bu hayvanla
rın üretilmesini teşvik bakımından yapılan ça
lışmalar içinde 727 674 damızlık yumurta, 
834 244 baş günlük civciv etrafa dağıtılmıştır. 
19A5 yılında da aynı şekilde hem damızlık civ
civ verilmesi, hemde damızlık yumurta verilme
si hizmetleri devam edecektir. Bu kabil çalışma
ların pek çoğu 1964 senesi içerisinde % 90 uy
gulanmış vaziyettedir. Yine bu arada hayvan
cılık bölgesi olarak hepinizin bildiği Doğu böl
gesinde, bölgevi ve teksifi bir çalışma içerisine 
girilmiş ve Doğu bölgesi muayyen projeye bağ
lanmak suretiyle hayvancılığı ele alman böl
ge haline gelmiştir. Bu ameçla 14 milyon lira 
tutarında 4 proje bu yıl programa alınmıştır. 
Bu 4 projeden 3 ü topyekûn Kars, Eıvurum, 
Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Diyarbakır ille-
r'nin sığırcıılı'k, 'koyunculuk ve suni tohumlama 
işleriyle veteriner hizmetlerini içine almaktadır. 
4 ncü proje ise Doğu bölgesinde ıslah materyali 
yetiştiren ve 1964 yılı Ekim ayında meydana 
g'elen zelzeleden harabolan Karacabey kazası
nın yeniden düzenlenmesi projesi olup 3 658 300 
lira tutarında bir meblâğ gerektirmektir. Hay
vancılık hizmetinin daha iyi düzenlenebilmesi 
için bu yıl programa 5,5 milyon liralık çeşitli 
âlet, malzeme ve 5,5 milyon liralık da taşıt gi
deri konmuştur. 

Mulıterroı .aı'ka'I'aşlanım, hepinizin bildiği gibi, 
Türk hayvanc 1 ğ n n kalkınıra mdı eb al r a i 
ırkların ıslahı, hastalılardan korunma ı ve pa
zarlama meseleleri kadar bütün bu dâvanın hal-
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ledilmesi mesuliyetini taşıyan Veteriner mesle
ğinin ve (bu sahada çalışan insanların bu hizmet-
leriyle mütenasip bir ölçüde imkânlara kavuş
turulması çareleride gene Tarım Bakanlığının 
personel politikası anlayışı içerisinde yerini bul
muş ve bulacaktır. Mevcut kanunî imkânlar 
içersinde, mahrumiyet bölgelerinde ve bu bah
settiğim proje mıntakalarında çalıştırılacak kim
selere, mevcudun âzamisini sağlıyacak şekilde 
davranışlara sahibiz. Ve arkadaşlarımızı, daha 
iyi bir personel rejiminin ve ücret politikasının 
sahibi kılmak gayesine sahibolmakla beraber, gü
nün şartlarnıda en iyisini vermenin ve en iyi 
imkânlar yaratmanın gayretlerine de sahibiz. 

Veteriner hekimlerinin itibarî kıymet Ka
nunu halen Meclis gündemindedir. Verilen ive
dilik takriri üzerine bu tasarı önümüzdeki gün
lerde Millet Meclisinde görüşülecektir. Hayvan 
hastalıkları ve zararlıları için hazırlanan mü
cadelede daha etkili tedbirlerin alınması için ha- j 
zırlanan Veteriner Sağlık Zabıtası Kanunu, 
(lümrük ve Tekel Komisyonundan çıkmış olup 
halen Tarım Komisyonunda, bulunmaktadır. 

Yerli yapağımızın beynelmilel piyasalarda 
da iyi pazar ve değer bulabilmesi için, yapağı
mızın standardizasyonu cihetine gidilmiş bulu
nulmaktadır. Bu konu CKNTO teşkilâtınca da 
ele alınmış olup, önümüzdeki günlerde standar-
dizasyon işlerini halletmiş bulunan Pakistan'dan 
da bil" eksper gelerek, yapaklarımızın. standar
dizasyonu için gerekli ön çalışmalarda aynı şekil
de bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, kıymetli vakitleri
nizi almamak için meselelere daha ziyade konu
lar etrafında cevap vermeğe çalışıyorum. 

Hayvancılık ve ormancılık sahasındaki bu 
çalışmaların ötesinde, elbetteki tarımsal hiz
metlerimizin temelini' teşkil eden, verimliliği ar
tıran çalışmalar ve projelerden de kısaca bah
setmek iktiza eder. Bu arada Bakanlığımız bün
yesinden ayrılıp; Köy İşleri Bakanlığına bağ
lanmış bulunan ve Köy İşleri Bakanlığında 
hizmet gören Topra'ksu Teşkil!Atının çalışma
larına. ait malûmatı ve arkadaşlarımızın sualle
rine ait cevapları saym Köy İşleri1 Bakanı ve
receği için, benim cevaplarım Topraksu işleri-
nin dışında olacaktır. 

Evet, verim düşüklüğü Türkiye'nin başta 
gelen hastalığıdır. Türkiye birim sahadan tarım 
hizmetleri içersinde azâmi verim almanın yolu-
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mı ve usulünü (bulmak zorundadır'. Bu gün ya
pılan, mevcut kuruluşlarla yapılan çalışmaların 
hemen hepsi verimliliğin artırılması yolunda 
alınmış tedbirler cümlesmdendir. Bunları kısa
ca sıralarsak, bu alandaki çalışmalar; gübrele
me, sertifikalık tohumluk mevzuu ve bunlar! n 
kullanılmasıdır ve tarımsal hastalıklarla, hay
vansal hastalıklarla mücadele meselesidir. Üre
timin artırılmasında rol oynayan en Önemli fak
tör olan kiımyevi gübrenin eJİıeıunriyeltini bura
da bir çok arkadaşlarımız dile getirdiler. He
men arz etmek isterim ki, çok sayın arkadaşımız 
Şevket Akyürck'in, buradaki benim geçen sene 
söylediğim bir sözü naklederek, kimyevî gübre 
ile alâkalı bir sual sordu, evvelâ ona cevap ve
reyim. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen sene Yüksek 
Senatonuzda, Bütçe encümeninde ve Mecliste 
yapmış olduğum konuşma, arkadaşlarımızın he
men hepsinin sualleri ve o suallere verilen cevap
lar Tarım Bakanlığı tarafından daha o zaman 
bir kitap 'halinde bastırılmış, 1964 malî büiçe 
yılında, bütün sektörlere, sorulan sualler, ar
kadaşlarımızın temennileri, hizmetlerine ışık 
tutıınası 'balkım ıntlan ilet'ilmiş olduğu için, be
nini gecen sene bu mevzuda söylediğim sözler 
burada yazılı. Şöyle diyorum : 

«Muhterem arkadaşlarım, fosforlu gübreler 
mevzuunda en büyüfk müşkülâtımız, ithal yolu ile 
bunların alınması ve gübrenin bize 25,5 mil
yon dala rai mal oluşudur. Arkadaşlarımdan al
mış olduğum malûmata göre, Türkiye Yle fos
forlu gübrelerin iptidai maddesini teşkil eden 
t'osforiit yataikları bulunmuştur ve arkadaşları
mın bana verdikleri ifadeye göre, bu yataklarda 
40 - 50 senelik Türkiye fosfor ihtiyacının re
zervleri mevcuttur. Artıık bu ihtiyacımızın da 
'ithal yolu ile değil, bizzat 'memleketimizden 
sağlanması im'kân dâhiline girecek demeiktir.» 
Yani bu yıl buradan bu fosforit maddesini ala
cağız ve hemen fosforlu gübre yapacağız. Değil. 
Öyle de olsa, yani arkadaşlarım bana yanlış 
malûmat da verse, Türkiye gübre sanayiinnin 
ve gülbre imkânının, o söylediğim zaman ile, 
'bu konuşmayı yaptığım zaman arasında hemen 
mümkün hale gelebileceğini kaır'iyen düşünmiye-
ceğim için, aynı yıl içerisinde ol malsın ı mıüm-
kün görmedim, göremezdim ve ifademde de öyle 
dememişim. Bundan 'sonra aı-trk Türkiye, fos
for ihtiyaçlarını bu fosforif yataklarından te-
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ıııîn edecek ve ithal imkânlarından ve zorlukların
dan da kurtuluıuş olacaktır. Bıı sene değilse 
önümüzdeki sene bu kurtulma milmlkün bale ge
lecektir. Tarım Bakanlığının gübre ilht'iyacı 
••göz önüne alınarak Etübank, MTA ve Makin a -
Kimya Endüstrisi Kurumu ile yapılan temas 
sonunda, memleketimizin Güney - Doğu ve hu
susiyle M^Mya'dan Güneye sarkan bölgesinde 
'bulunduğu tesbit olunan fosforit yataklarının 
etüdü elde olunan müspet neticeler üzerine, 
Etibank tarafından üç yerde tıps süperfdsfaıt 
fabrikası kurulması için faaliyete geçilmişti. Bu 
suretle de kilo başına daha 10 kuruş ucuz fi
yatla gü'bre elde edileceği hesaplanmıştır. Halen 
bu çalışmalar, 'benim bildiğime göre, Etibank 
tarafından devam ediyor ve 1968 yılında 200 
'bin ton tıps süperfosfatı imal edecek 550 bin 
•ton süperfosfata muadil bir fabrikanın kurul
ması için çalışmalar da bu müessese tarafından 
yapılmakta. İnşallah 1968 .senedinde bu elde edi
lir ve imkân dâhiline girer. Bütün mesele böyle 
bir fosforit yaltağının bulunmuş olduğunun ve 
gelecek için bir teminat olabileceğinin ifadesi
dir. Sayın arkadaşım zannederim ki, bu çalış
maların yapıldığını söylememden dolayı mem
nun olacaktır. Bakanlık müntesiplerinin de bu 
konu için bana yanlış bir bilgi vermeleri ihti
mali ctenyacağı tabiîdir. 

Bu vesile ile bunu arz ettikten sonra, 1964 
yılı gü'bre hedefimiz olan 240 bin ton azotlu, 
400 bin tön fosforlu ve 25 Ibin ton potaslı olmak 
üzere, cem'an 660 b'in ton, hedefe Aralık sonu 
itilbariyle, 258 bin ton azotlu gü'bre, 265 bin 
ton fosforlu ve 9 bin ton potaslı olmak üzere, 
532 bin ton sarf etmek suretiyle ulaşafoilariişiz. 
Program hedefine göre bizim uygulama oranı
mız % 80 durumundadır. 

Muhterem arkadaşlar, güJbrelemenin inkişa
fında kredi politikası büyük ölçüde rol oyna
mıştır. Kredi ile aynî giübre vermek, çiftçi ve 
'köylümüzde büyük alâkaı meydana getirmiş ve 
geniş mikyasta kullanılmaya başlanmıştır. 1965 
yılı ihtiyacı olan miktarlarda bilhassa azotlu 
gübreler mevzuunda, Zirai Donatım eliyle ça-
lışmıaılar yapılmıştır ve ilk plânda lâzım olan 
120 bin ton gübrenin Şeker Sanayii ve Zirai 
Donatım Kurumu eliyle Mıalâtı yapılmıştır. 
Şulbait ayı içerisinde en geç Türkiyetâe hepsi 
olacaktır ve önümüzdeki baharda azotlu güibre 
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»sıkıntısı çekmiyeceğiz, her köşeye gönderebile
cek hüviyete geleceğiz. 

Ayrıca PAO kana'liylc Federal Almanya'dan 
800 ton hibe bir gübre vardı. O da, gazetelerde 
okumuşsunuzdur, gelmiştir, yine köylüye inti
kal ettirilmiş durumdadır. Azotlu gübrenin ilk-
'baiharda yüzde 85 - 90 klg. daima kullanılır ve 
bunu da 'bingim temin etim iş durumdayız. Tür
kiye'nin bundan böyle, 'bir taraftan kendi fab
rikaları ile gübre yapma meselesi ortaya çıka
cak, diğer taraftan gübrenin zirai teknik içe-
ıisinde kullanılması ortaya çıkacaktır ve Kara
deniz mmtakasmda Toprak - Su Genel Müdür
lüğü teşkilâtımızın ve gübre müesseselerimizin, 
lâboratu varlarımızın bize bildirdiklerine göre, 
ıhu problem ortaya çıkmaya başlamıştır. Daha 
fazla gübre kullanmak suretiyle toprak tabaka
sında bir değişme ve fazla kullanmadan müte
vellit bir zararı halde doğmaya başlamıştır. Köv-
lünün gübre1 kullanması, elde ettiği mahsulle 
gözle görülebilir halde ortaya çıkınca, vatanda
şa arkadaşlarımızın bâzılarının yanlış yapıldığı 
ifadesinde bulundukları demonstrasyonlarımızm 
neticesidir. Demonstrasyon tâbiri belki yine 
Türkçedeğil ama bu tâbir artık yerleşmiştir ve 
herkes bunu bilir. Bu demonstrasyonlar vasıta-
siyle, vatandaş gözle görmekte ve gözle gördü 
günü tatbik etmektedir. Aynı şekilde bu de 
monstrasyon. çalışmalarını, yalnız gübrede değil, 
bütün diğer zirai faaliyetlerimizde yerine getir
mek gayreti içerisindeyiz. Ve fî yetiştirmekten 
tutunuz, hayvan yeminden, diğer mahsullere ka
dar, arkadaşlarımızın ısrarla üzerinde durduğu 
soya fasulyesinin yetiştirilmesine kadar tarımın, 
tarım sektöründe hizmet almış insanların bilgi
lerini yaymada kullandıkları temel aletlerden 
birisi demonstrasyondur. Bunun ölçüsü vardır, 
bunun istatistikî met odlarla bulunabilen miktar
ları vardır, tesbit olunan hedefe götürücü aded-
leri vardır. Yerinde, zamanında ve tekniğin icap
ları içerisinde çalışan bir teşkilât yaptığı de-
ımonstrasyonlarla her sene katmak istediği de
ğeri Türk toprağına katar, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı arkadaşlar 
Başkanlığı ikaz ediyorlar, hatırlatmamı diliyor
lar, arz ederim. 

TARIM BAKANI TITRAN ŞAHÎN (Devam 
la) — Hayhay, mümkün olan niısbette arkadaş
larımın sabrım suiistimal etmemeye gayret 
edeceğim. 
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BAŞKAN — Çünkü bu bütçede iki Bakanı 

dinliyeceğiz. Bir genel bütçe doiayısiyle bir Ba
kan daha gelmiş bulunmaktadır. Hiç bütçeyle 
alâkası olmadığı halde, müstakil sizin bütçeniz 
içinde itâ âmiri ve memurların tasarrufu Sayın 
Bakana verildiği için, tartıştık, bir Bakana da
ha söz vermek mecburiyetinde olduğumuzu da 
düşünmenizi hassaten rica edeceğim. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHÎN (Devam
la) — Emredersiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
TARIM BAKANI TURAN ŞAHÎN (Devam

la) —• Arkadaşlarımın konuşmalarında belirt
tikleri bütün meselelere cevap verebilmenin, bü
tün meselelerde onlara aydınlık getirebilmenin 
arzusu içrisinde olmam, muhtelif atlamalarım-t 
rağmen yine sözlerimi uzatır istikamete beni sü
rüklüyor. Mümkün olan ölçüde kısa kesmeye ça
lışacağım ve arkadaşlarım lütfederler de cevap 
vermediğim yerlerini görürler ise, yazılı olarak 
kendilerine sonra cevap takdimine de gayret ede
ceğim. 

Bu arada muhterem arkadaşlarım, verimlili
ğin artırılması bakımından ehemmiyetli mese
lelerden birisi de sertifikalık tohumluk mesele 
sidir. Sertifikalık tohumluk mevzuunu Tarım 
Bakanlığı bir temel mesele olarak ele almıştır 
ve kredi voliyle mutlaka gübre politikasında ol
duğu gibi, sertifikalık tohumluk kredisi voliyle 
köylüye bunun intikal ettirilmesini zaruri gör
mektedir. Çalışmamız da bu istikamettedir. Zira 
at Bankasının bu sene umumi plasman içerisin
de sertifikalık tohumluk için avıracağı miktar 
üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Köylüye sertifi-
katok tohumluğu müesseselerimizden, mukavele
li çiftçilerimizden elde ettiğimiz damızlık tohum 
luğu mutlaka iletmenin çaresini bulacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, size kısaca bu ara
da hepinizin üzerinde ısrarla durduğu, Tarım 
Bakanlığı bütçesinin kifayetsizliğinden, bu büt 
cenin azlığından şikâyet ettiği bir meseleye te
mas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, tarımsal hizmetlere 
plânlı dönem içerisinde tarım sektörüne ayıı-
lan miktar bir dengeli kalkınmada başka şey, 
Tarım Bakanlığının bütçesinde mevcut rakam
lar ayrı şeydir. Bizim Bsş Senelik Kalkınma Plâ
nımızda tarım sektörü genel ekonomik kalkın
mamız içerisinde lâzım olduğu değer ölçüsünde 
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ve imkânlarımız içerisinde yerini bulmuştur. Si
ze rakamlar arz edeyim. 

Beş Yıllık Plâna göre, 1963 - 1967 yılları 
arasında tarımda 10 milyar 548 milyon liralık 
yatırım yapılacaktır. Beş yılda yapılacak 5 yılda 
yapılacak 59 milyar 646 milyon liralık yatırım 
içinde tarım yatırımı yüzde 17,7 oranındadır. 
Yani konut sektöründen sonra tarım yatırımları 
ikinci derecede yer almıştır. 

Yıllık yatırımlara bakarsak, 5 Yıllık Plânda 
1963 tarım yatırımları tutarı kamu ve özel bir 
arada olmak üzere 1 milyar 274 milyon liradır. 
Bütün yatırımlar arasında dördüncü sırada yer 
almaktadır. 1964 yılı için tarım yatırımları plân
da 1 milyar 822 milyon liradır. Yatırım sektör
lerine göre üçüncü derecede yer almıştır. 1965 
tc 2 milyar 335 milyon lira ile yine üçüncü de 
recode yer almıştır. Aynı sakilde 1966 yatırım 
lan arasında tarım ikinci ve 1967 yatırımları 
arasında ise sıra itibariyle birinci gelmektedir 
Tarımda görüldüğü gibi yatırımlar yıllar içinde 
dördüncü sıradan başlıyarak 1967 de başta gel
mek üzere önem almıştır. Tarımın uygulama ka
pa sitelerine göre tarımda yatırımlar artırılarak 
birinci mevkii almaktadır. Bu, tarıma verilen öne
mi göstermektedir. Yıllık programlara bakarak 
plâna uygun bir şekilde tarım sektörünü de yatı
rımlara ayrıldığını görürüz. 1963 yatırımları tu
tarı 9 milyar 630 milyon liradır. Tarımın yeri 
1 milyar 226 milyon lira ile dördüncüdür. Bu
nun 826 milyonu kamu, 400 milyonu özel yatırım
dır. 1964 te 11 milyar 300 milyon lira olan yatı
rımlar arasında tarım yatırımları 1 milyar 796 
milyon lira olup, sırası üçüncüdür. Bunun da 
1 milyar 196 milyonu kamu, 600 milyonu da özel 
yatırımdır. 1965 te 12 milyar 700 milyon liralık 
yatırım vardır. Bunun 2 milyar 250 milyon li
rası tarım yatırımıdır. Sırası yine üçüncüdür. 
1 milyar 523 milyonu kamu, 730 milyonu da özel 
yatırımdır. 1966 - 1967 programları da plâna gö
re hazırlanacağı tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Tarım Bakanlığının 
dışında, Devlet Su İşleri, Köy İşleri Bakanlığı, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, bütün diğer sektörler
de tarım sektörüne tefrik edilen miktarlarla be
raber düşünürseniz, genel kalkınma plânına mu
vazi olarak Tarım Bakanlığı bünyesinde ve se
nelik yatırımlarda kademe, kademe genel kalkın
ma plânı içerisinde yerini bulmuştur. Elbette gö-
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nül arzu ederdi ki, Tarım Bakanlığının bütçeleri; 
personelini daha iyi geliştirmek, vasıtaya daha 
fazla imkân sahibi olmak, hizmetleri daha iyi gö
türmek bakımından bugünkü rakamların çok üze
rinde olsunlar. Ama, memleketin ihtiyacı içeri
sinde bir dengeli, bir muvazeneli kalkınma yap
mak zorunluğu, her bütçenin, her hizmetin kendi 
değerini genel plân içerisinde buldurmak şeklin
de bir zorunluğa bizi götürmektedir. Bu müna
sebetle, son konuşan arkadaşlarımızdan, zannedi
yorum Hüseyin Kalpaklıoğlu, heyecan ile, tarıma 
ayrılması iktiza eden veya atfedilmesi icabeden 
ehemmiyeti belirtirken, zannediyorum, bu davra
nışında, belki bir inançtı, belki o heyecanın bir 
gösterisi halindedir. Plânda da bir şey yapılacak 
değildir, diye söylediler. Ne miktar artırırsak, ar
tıralım, Türkiye'de sanayi sektöre geçişin temeli 
tarımdır. Doğrudur. Türkiye uzun seneler tarı
ma bağlı bir memleket olacaktır. Doğrudur. Tür
kiye'de peşinen bu sahada çalışan insanların açlı
ğının giderilmesi, doğrudur. Ama bütün bunla
rın temelinde memleketin şartları, imkânları, kuv
vetleri, bir nizama bağlanmak zorunluğu şeklinde 
yatan esası vardır, bunun adına plân diyoruz. 
O halde bütün gücümüzü tarıma da tevcih et
sek, plâna bağlı, imkânları bir plâna bağlı düze
ne sokmak zorundayız. O halde, plânla, program
la ilişkisiz bir hizmet netice vermiyecek, mutlaka 
bunu o şekle getireceğiz. Kaldı ki, tarım sektö
ründe insanların açlığının giderilmesi, tarım sek
töründe çalışanların hayat seviyelerinin yükseltil
mesi peşin mesele, ön mesele olarak aslında ele 
alınmıştır. Bu ele alınmada birim sahadan veri
mi artırmayı temel hedef kabul etmiyor muyuz? 
İstihsali artırıp süratle onlara imkân yaratmak... 
Bu hedefin içerisinde eğitim vardır, bu hedefin 
içerisinde yol yapma vardır, bu hedefin içerisinde 
sağlığı vardır. Yani, tarım sektöründe hizmeti 
yığmak şeklinde gayretlerimiz tecelli etse dahi, 
bütün diğer sektörlerin o hizmete yöneltilmesiyle 
o hedefte muvaffak olmak mümkündür. O ba
kımdan, muhterem arkadaşımın tarıma verdiği 
ehemmiyeti ben, kızım sana söylüyorum, gelinim 
sen dinle, değil, gelinim doğrudan doğruya sen 
dinle, diye ifade ediyorum ki, bu sektöre bütün 
ehemmiyeti, yine bir plân içerisinde, program içe
risinde ve diğer sektörlerin genel muvazenesi içe
risinde yöneltmek zorundayız. Muhterem arkada
şımın bu heyecanını, tarıma verilmesi icabeden 
ehemmiyeti haklı bulmakla beraber, plânlı, prog-
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ramlı gitmenin zorunluğuna iman ettiğimi ifade 
için söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, size kısaca tarımın 
ehemmiyetinden, plân içerisindeki yerinden bah
settikten sonra, yine zamanınızı almamak, fakat 
bu arada pazarlama ve kredi hareketlerimiz hak
kında birkaç malûmat vermek suretiyle, konuşma
mı, Sayın Başkanın da sabrını tüketmeksizin bi
tirmek istiyorum, arkadaşlarım eğer müsaade 
ederlerse, 

Zirai mahsullerin değer bulması, memleket 
ekonomisi bakımından olduğu kadar, tarımın biz
zat gelişmesinin temel yoludur. Bir köylü elde 
ettiği sütü satamaz ise, yumurtayı kıymetlendi-
remez ise, ete paha bulmaz ise, benim bütün ırkı
nı ıslah etmek için gayretlerim, tohumluk verme
lerim ve nihayet suni tohumlamalarım hepsi 
boşa gidecektir ve vatandaş indinde çalışma
larım semeresiz kalacaktır. O halde pazarlama 
bu ölçüde ehemmiyetli ve bu Ölçüde ön plânda 
çalıştığımız bir konu haline gelmiştir. Üreti
cinin elde ettiği ürünün yerinde, zamanında 
ve değerinde kıymetlendirilebilmesi, ancak 
onun pazar isteklerine uygun norm ve kalitede 
yetiştirilmiş olmasına bağlıdır. Çiftçinin pa
zarlama ile ilgili çalışmaları Ekim ve Ekimden 
evvel başlar. Çiftçi emeğinin boşa gitmemesi ve 
onun karşılığım gereği gibi alabilmesi için ye
tiştirdiği ürünlerin pazarlanması konusunda 
kendisinin zamanında uyarılması gereken tek
nik ve bilgi ile aydınlatılması zorunludur. Bu 
yönde Tarım Bakanlığına tarımsal ürünlerin 
pazarlanması konusunda geniş görevler düş
mektedir. Bir ürünün yetiştirilmesi ve pazar
lanması birbirleriyle sımsıkı ilgilidir, birinin 
yapılıp, diğerinin yapılamaması hem üreticiye, 
hem de memlekete zararlı olmaktadır. 

1964 de Tarsus aküzümünü ve izmir sassu-
masını Avusturya ve Batı - Almanya pazarla
rına tanıtmak ve ihraçda karşılaşılan teknik 
güçlükleri tesbit etmek ve ona göre gereken 
tedbirleri almak maksadiyle her biri on ton 
civarında olmak üzere ihraç denemeleri yapıl
mıştır. Tarsus aküzümü firigorifik kamyonla 
sevk edilerek Haziran sonuna doğru Münih 
pazarına, piyasada daha hiçbir taze üzüm yok
ken sürülmüştür. Elde edilen fiyat teşvik edi
ci olmuştur. Ancak, Temmuz başmdan itiba
ren İtalyan ve İspanyol üzümlerinin piyasaya 
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(Mkınası Tarsus aküzümünün satışını zorlaştır
maktadı r . Kalite i t ibariyle yabancı çeşitler 
Tarsus aküzümünden üs tündür . Tarsus üzümü 
erkeneilik vasfiylc muayyen bir süre için pa
zarda sürüm bulabi.locokt.ir. O da Haziran 15 i 
ile Temmuzun ilk haftası. Bu denemeden alı
nan teknik ve ekonomik sonuçlar bir broşür 
halinde hazırlanmış olup yetiştiricilere ve ilgi
lilere dağı t ı lacakt ı r . 

tökim 25 o doğru İzmir'den vapurla Tiries-
te 'ye, oradan da trenle Münih'e yapılan ihra
cat denemesi çok başarılı geçmiştir. Muhterem 
arkadaşlar ın ı , bir t a ra f tan bu denemeleri ya
parken, pazar lama çalışmalarının dış memle
ketlerle münasebeti kadar , içte pazar lamayı 
mümkün kı lacak bir çalışma düzenimizden 
bahsedeyim, detaya inmeksizin prensipler ba
kımından size bilgi vermiş olurum. 

Türkiye 'de Ziraat Bakanlığının elinde üret
me çiftlikleri, müesseseler, hara lar gibi üni
teleri vardı i*, bir arkadaşımın burada ifade et
tiği şekilde. Bu müesseler kendi civarlarının 
çiftçisine örnek olmalıdırlar, o çalışmayı yap
malıdırlar , aslî vazifeleridir. .Bunun ötesin
de bu müesseseler e t raf ındaki çiftçilerin ve 
köylerin mahsullerini alıp, sütünü alıp peynir 
yapan, yumurtas ın ı alıp, ambalaj layıp sata
bilen, yani ona pazarlama imkânı veren yer ler 
olmalıdır. Ana prensibinden hareket le Tarım 
Bakanlığı kendi teşk i lâ t ına ; üre tme çiftlikleri
ne, hara lar ına , fidanlıklarına ta l imat vermiş
tir . halen araş t ı rma yapmaktad ı r . İlk p l ânda 
beşer köyü esas almak üzere bir çalışmaya gi
recektir . Köylü bu müesseselerin verecekleri 
t aban fiyat içerisinden malını getir ip oraya ve
recektir , onlar kanaliylo biz ihracatı veya 
memleket içi istihlâki kanalize ederek Türki
ye 'de köylünün malının değer bulması prob
lemine hal tarzı bulmuşuzdur. Bu istikamette1 

çalışıyoruz. Bunu da, pazar lama mevzuuna 
verdiğimiz, ehemmiyetin ifadesi olarak sizlere 
arz ediyorum. 

Bu arada , Sayın Baki (Jüzey arkadaşımızın, 
is tat is t ik mevzuunda ifade ett iği çalışmalara 
temas edip, 1964 yılı tar ımsal ürünler in kısa 
bir tablosunu (üzerek ondan sonra sözlerime 
son vereceğim. 

Muhterem arkadaş lar , biliyorsunuz bir İk
tisat Şûrası da toplandı . Türkiye 'de istatistik 
meselesi her müessesede ayrı bir problem ha

lindedir. Aslında İstatistik (ienel Müdür lüğü 
kanunen memleketin her dal ındaki istat ist iği 
yapmakla mükellef bir müessesedir. Tarım 
Bakanlığının istatist ik rakamlar ı , yine İstatis
tik' (îenel Müdür lüğünün kendi personelinin 
yönett iği , gösterdiği is t ikamet te yapılan ça
lışmadır. Binaenaleyh, burada şimdi millî 
gelir hesaplarına intikal eden istat ist ikî rakam
ların doğruluğu veya eğriliği veya yanlışlığı 
mevzuunun münakaşasına , özür dilerim, gir-
ıniyeceğim. Aslında bu mevzu, benim Bakan
lığımın her ünitesinde ayrı bir şube halinde 
de tedvir edilir. Ancak, 1964 senesinde son 
üretim durumunu , yine rakam olarak istatis
t iklerden aldığımız ve bizim de kontrol ettiği
miz mik ta r la r hal inde sizlere bildirmek isti
yorum. 

1904 senesi tar ım üretimi normalin üstünde 
olmuştur. Bununla beraber 1963 senesi üreti
mi ile karş ı laş t ı r ı ld ığında, 1964 senesi üreti
mi toplu olarak iyi bir yıl olan 196.'I senesi 
iiretJmiııdckindeıı r'/c I k a d a r düşük netice ve
rir. (-{enel olarak' düşüklük daha ziyade tahıl 
üret iminde olmuştur . Özellikle arpada , (ieçen 
seneki 4 milyon 288 bin tona karşılık 1964 ra
kamı '•> milyon 200 bin tondur . Bununla bera
ber 1964 program hedefi olan '.î milyon 640 bin 
ton ile karşı laşt ı r ı rsak düşüklük 240 bin ton 
civar ındadır . 

Buğdayda bu program 100 bin ton noksa-
uiyle 8 milyon .300 bin ton olarak gerçekleşti
rilmiştir. Tahıl üret imindeki düşüklüğe 1964 
senesi kışının kurak ve çok soğuk geçmesinin 
ve i lkbahar yağışlarının geç kalmış olmasının 
etkisi büyüktür . İbretimde git t ikçe a r tan mik
ta r l a rda kimyevî gübre ve sertifikalık tohum
luk kul lanıhnasaydı ve hastal ık ve haşarelerle 
etkili bir mücadele yapı lmasaydı , 1964 tahıl 
üretimi geçirilen kış şar t lar ı alt ında daha da 
az olabilirdi. 

1964 endüstr i bitkileri üretimi çok verimli 
olmuştur. Pamuk 270 bin tonu bulmuştur . Hal
buki bu miktar 5 yıllık plânda 1967 için ön
görülmüştü. Bu sonucun alınmasında sulama, 
gübreleme, hastal ık ve haşarelerle etkili bir sa
vaş rol oynamıştır . 

kŞekcr pancarı üretimi 4 milyon 550 bin to
na yükselmiştir . Yine 5 yıllık plânda 1967 için 
öngörülen mik ta r -°> milvon 266 bin ton idi. 

850 

http://bulabi.locokt.ir


C Senatosu B : 35 
Tütün, mavi küf hastalığının kontrol altına 

almmasiyle 1964 de 160 bin tona ulaşmıştır. 
1964 programı miktarı, 160 bin ton tütün mik
tarının üzerine çıkmıştır. Sayın Gümrük ve 
Tekel Bakanı da burada en son tahminleri ifa
de etmişti. 1964 program miktarına göre1 139 
bin ton ve 1967 hedefi de 150 bin ton idi. 

Patates üretimi de normal bir seviyede ger
çekleşmiştir. 

Yemlik baklagiller 1964 program hedefi
nin altında kalmıştır. Programdaki 430 bin 
tona karşılık geçici rakamlara göre üretim 375 
bin ton civarındadır. 

Yağlı tohumlar üretimi 1962 ve 1963 yılla
rı üretimlerini geçmiş, 944 bin tonu bulmuş
tur. Bu arada özellikle ayçiçeği üretimindeki 
gelişmeye dikkatinizi arz ederim. Orobauş'a 
mukavim tohumun kullanılmasının sağlanma-
siyle 1964 üretimi 150 bin ton olarak gerçekleş
mişti)'. 1964 program miktarı 72 bin ton idi. 

Kuru meyvalarımızdan kuru üzüm 1963 sene
sinin 60 bin tonuna karşılık. 65 bin ton. İncir, 
1963 senesinin 52 bin tonuna karşılık 40 bin ton 
noksan" olarak'meydana gelmiştir. Fındık üre
timi büyük bir gelişme göstermiş, elde edilen 
16.5 bin ton ürün hiçbir yıl gerçekleşmemiştir. 
Bunda mevsimin müsait gitmesiyle beraber. 
gübreleme ve iyi bakımın da etkisi büyük ol
muştur. 

Turunçgiller üretimi memleketimi/di1 ilk de
fa Bakanlığımız tarafından yürütülen örnek
leme metoduyla tahmin edilmiştir. Alman so
nuçlar ayrıca ağaçtaki mahsul sayılmak ve tar
tılmak suretiyle kontrol edilmiştir. Buna gö
re 1964 - 1965 ürün miktarında geçen seneki 
şiddetli -kışın etkisi kendisini göstermiştir. 
1963 - 1964 de limon üretimi 75 bin ton iken. 
1964 ve 1965 de bu miktar 37 bin tona düşmüş
tür. Portakal ve mandalin üretiminde ise bü
yük bir değişiklik olmamıştır. 

Hayvan ürünleri bakımından da 1964 yılı 
verimli olmuştur. Bt - süt, yapağı ve tiftik 
ürünleri, iyi bir yıl olan 1963 ürünleri mik
tarlarından yüksek olmuştur. Bt üretiminde 
narh fiyatlarının kaldırılması olumlu etki yap
mıştır. 

Buraya kadar rakamlara dayanarak tarım
sal üretimimiz hakkında size bir kısım bilgiler 
arz etmiş oldum. 
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.Muhterem arkadaşlarım, büyük bir sabır-

la, zamanınızı israf etmemek endişesi içinde 
beni dinleyen sizlere hem şükranlarımı arz ede
rim, hem de noksanlıklar bıraktığımı kabul 
ederim. Arkadaşlarımın suallerine' yine cevap 
vermek isterim. Takdir size aittir. Eğer ar
kadaşlarınım cevaplanmıyan sualleri varsa ya
zılı olarak yine vermek isterim. Sözlerime son 
vermek suretiyle müsaadenizle buradan ayrı
lacağını. 

ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakandan sualim var. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, ar
kadaşların sualleri var. 

Buyurun Sayın Ziya Ayrım. 
ZİYA AYRTM (Kars) — Halen kaç hara 

çiftliğimizde bank hastalığı vardır;' Kaç sene 
sonra bu işletmeler bu hastalıktan kurtula
caktır? 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (De
vamla) — Takdir edersiniz ki, buna buradan 
hemen cevap veremem, arkadaşlarıma sor
mam gerekir, kaydedeyim, müsaade ederse
niz. 

ZİYA AYRIM (Devamla) — 2. Hara ve 
çiftliklerden tevzi edilen tohumluk ve inek 
miktarı ne kadardır? Bide mevcut tohumluk 
var mıdır? 

3. Bu yıl tevzi edilen tohumluk ne ka
dardır? Plân hedefine ulaşmış mıdır? Ulaş
mamış ise önceden neden tedbir alınmamıştır? 

4. Besi kredisinin Kars, Ağrı ve Erzurum 
illerine verilmesi hususunda bir çalışma var 
mıdır? 

5. Uzun yıllardır demastrasyonlar saye
sinde ekimi, bakımı o mıntakada öğrenilen, ih
raç; metağı haline gelen bâzı nebatın ekimin
den niçin vazgeçilmiştir? 

TARİM BAKANI TURAN ŞAHİN (De
vamla) — Bu sorular genel olarak teknik ra
kamlara dayanır. Arkadaşım ilk konuşması 
sırasında sorsaydı, onun cevabını da buraya 
çıkartmış olurdum. Bunun içerisinde benim 
hemen cevap verebileceğim şu husus vardır: 
Şark bölgesinde Kars ve Erzurum mıntakaları 
hayvancılık yetiştirilme ve üretilmesi bakı
mından ön plânda gelen yerdir. Besicilik kre
disini Tarım Bakanlığı, hayvan beslemesi me
selesini hayvan satımına götürürken, besicilik 
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yapılacak yer olarak ayrı mahaller halinde mü
talâa etmiştir. Ve besicilik kredisini hayvan 
üretilen yerde, değil, üretilen yerden hay
vanları alıp da beslenilen yerde vermek pren
sibini kabul etmiştir. Onun için zannediyorum 
sizin bölgenizde besi kredisi yoktur. Ama ge
nel hayvancılık politikası içerisinde Van, Kars, 
Erzurum, Bitlis koyunculuk ve sığırcılık ola
rak, Doğu'da bir bütün tüm proje, hayvancılık 
kalkmma bölge projesi halinde ele almnrşfrr. 

Diğer bank haftalığının tcsbiti. Haralarda 
var mıdır, kaç sene sonra biter? Bunlar etüt 
mevzuudur. 

Tevzi edilen tohumluk miktarları da; ser-
tifikalık tohumluk olarak, bunların tohumluk 
hedefi 165 ton. Dağıtılan 160 ton. Sertifikalık 
tohumluğun d a ğ ı l m a m d a hedefe ula">amama-
s'n ın yegâne sebebini, kredi politikasının to
humluk gübre politikasında takibedilmomesin-
de görürüz. Dcmonstrasy^nu kadar, köylüye 
gösterilmesi kadar, kredi kanaliyle, aynî ola
rak veya kredi, para vererek aldırtmak sure
tiyle teşvik etmekten başka çaresini bulam^y -
ruz. Ziraat Bankasiy^ de, sertifikalık tohum
luk kredisi vermesi için bir miktar konulmas1 

yolunda müzakere halindeyiz. Krediler nâzım 
h^vetinde de Ta^m Bakanlığı olarak meseleyi 
böyle vaz'ettik. Bir komisyon çalışmaktadır. Ay
rıca sertifikalık tohumluk tevziin-îe bir fon teş
kili bakımından da, bir kanun teklifimiz var
dır. Bunun dışında Türkiye'de 1964 senesinde 
5254 sayılı Kanun gereğince 80 bin tona yakın 
tohumluk dağıtılmıştır. Bu hepinizin bildiği 
don, âfet, felâketler dolayısijde muhtacolan çift
çiye tohumluk verilmesi meselesidir. Bu mev
zuu sertifikalı tohumluktan ayırıyoruz. Bu bi
zim sertifikalı tohumluk meselemiz değildir. Bu 
kanunla kütleler, âdeta tohumluk değil, yemek
lik buğday alma anlayışına sabibolmuşlardır. 
Bu 80 bin ton tohumluk, Ziraat Bankası kre
disi ile köylüye intikal ettirilirken güçlüklerle 
karşı karşıya kaldık. Şöyle ki, bugün bu ka
nun gereğince vatandaşın Hazineye olan borcu 
310 milyon Türk lirasıdır. Ziraat Bankasının 
kredi tavanı 150 milyondur. Bunu aştıkça se
netleri Hazineye intikal ettirmiştir. Ve bunun 
altında kalabilen ölçüde daima tohumluk veril
miştir. Nitekim, bu sene 45 - 50 bin tonunu ora
dan, 20 bin tonunu üretme çiftliklerinden % 
75 i teminat mektubuna bağlı, % 25 i de peşin 
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olmak üzere üretme çiftliğinin bu muameleleri 
yapabilmesi için tavanını 20 milyona çıkararak 
vermek durumuna gittik. Ancak zamanında ver
menin esas olduğu, zamanında verildiği ahvalde 
tarlaya gitmesinin mümkün olduğu, bu tohum
luk tevzii sahasında değişiklik yapmak zorun-
luğu olduğuna kanaat getirdik. 5254 sayılı Ka
nunu Ziraat Bankasının da iştirakiyle değiştir
mek üzere Ziraat Bakanlığında çalışmalar yapı
yoruz. Vatandaşa, Hükümet olarak bu kabîl 
felâket devrelerin de tohumluk vermek aslî vazi
fesidir. Yerine getirilmelidir. Ama vatandaşa 
zamanında verilmek suretiyle, tohumluğu va
tandaş indinde, geriye ödenmesi icabeden bir 
mevzu, tohumluk borç alının bir mesele halinde 
bir anlayışa götürücü tedbirleri tem'n edelim, 
d ive yeni bir kanun tasarısı üzerinde çalışmak
tayız. Tohumluk mevzuunun genel anlayışı ve 
bizim ona verdiğimiz istikamet, çalışma isteği
miz bu şekildedir. Diğer rakamları da müsaa
de edemeniz size sonra vazılı o 1 ^ ^ verevim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan ÂU Türker, soru. 

HASAN ÂLÎ TÜRKER (B l:ke;ir) — Sı-
ym Bakana görüşlerinden ve Türkiye hıyvan-
cılığma verdiği ehemmiyetten dolayısiy'e teşek
kür ederim. Şu kısa sorumu rormak iste dm. R -
organizasyon için Bakanlıkta yapılıcak üç a ı a 
konuyu birden mi mütalâa ediyorsunuz, yoksa 
ormanı ayırıp; ziraat, veteriner teşkilâtın bir
birine harman mı yapmak istiyorsunuz? Bunu 
anlamak istiyorum. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (D -
vamla) — Sayın Senatör Hasan Âli Türker'in 
reorganizasyon mevzuundaki bu görüşüne Büt
çe Komisyonunda da bir ölçüde temas etmhtim. 
Reirganizasyo ı çalışması, hizmetlerin, âmme 
idaresi ve teknik icaplar yönünden nas l o^nrsı 
lâzım geldiğinin ifadesi bulunduğuna ve tama
men ilmî, teknik seviyede bir çalışma bulun
duğuna göre, Bakan olarak benim tarafımdan 
•bu güne kadar bn meseleyi, fonksiyonel e as 
üzerinden ele alalım, konu css ı üre
rinden öle alalım gibi bir görüşün sahibi ol
madım. Çünkü bu, kurulmuş o^n komi^yonrn, 
Üniversiteden, Veteriner, Ziraat ve Orman fa
kültelerinden, Siyasal Bdg'lerden, Id^ri İlim
ler Akademisinden ve diğer sektö ler Ten ge'en 
teknik elemanlardan müteşekkil bir komisyonda 
bu çalışmalar yapılmış~ve Devlet Plâıdama da 
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bu çalışmalara ait kararlar veril:niş';ir. Binaena- I 
leyh, bir Hükümet âzası ve Bıkan o1 arak, i"mî 
bir heyete hazırlattırılmak üzere bu yemim bir 
mevzuun içerisi:e, şu istikamette veya bu istika
mette çalışma yapılması lâzım g3İdiği yolanda 
bir telkinde bulunmadım. Daima benim için 
prensip'şu oldu: Tarımsal hikmet"eri en iyi şe
kilde nasıl görürüz, bütün açıklığıy'e arkalar
larımız dile getirmelidirler, tartışmalıdırlar Fi
kirler müsbet - menfi, muhalif - muvafık ortaya 
konur ve ıbunun en son tartışmasiyle v a r l a ı 
müşterek noktalara do^ru giii 'ir. Bakan'ık'a 
tatbikata geçmede meslekler ara ı müşkilât çı-
karmaksızm, asgari müştereklerden, yani h~r 
meslek grupunun iştirak ettiği ve hepini ı ka
bul ettiği temel noktalardan başlamak üze:e re-
organizasyonTin tatbikata vazedilmesini, kendi 
idari anlayışım içinde görürüm. 

BAŞKAN — Buyurun Baki Güzey. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Efendim Muhte
rem Bakan buyurdular ki, orman bölgesinde 9 
ilâ 10 milyon nüfus mevcuttur. Bunlara yardım 
olarak biner lira, ileride yapacakları hizmete kar
şılık yardımda bulunulacaktır. Böylelikle 2,5 mil
yon aileye, yarım milyonunu bırakalım iki milyon, 
hattâ bir milyonunu bırakalım, bir milyon aileye 
biner lira yardım yapılacak olursa bu bir milyar 
lirayı bulmaktadır. Bu bir milyar liralık yardı
mı nereden temin edeceklerdir? Bu bir. 

ikincisi, bu bir milyar liradan, zirai krediler 
daha fazla bir yekûn tuttuğuna göre veya dağ 
köylerine, orman köylerine Devlet yardım yapa
cak diye ovalara bir hücum vâki olduğu zaman 
bu defa ne gibi bir tedbir alınacaktır? 

Üçüncüsü, yirmi milyar, 10 milyar, şimdiki iş
çiliğe aşağı-yukarı iki milyar dağıtılacak ve bu 
iki milyar lira da işçilik nisbeti yüzde 20 olduğu- | 
na göre, demek ki, senede 100 milyon liralık bir I 
orman geliri elde edilecektir. Bu duruma göre 
yüz milyon metre küb imalâtta bulunulacaktır. 
Bu hususun aydınlatılmasını rica ederim. | 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Devam
la) — Efendim, Sayın Baki Güzey arkadaşımız, 
zannederim rakamlara fazla düşkün bir arkadaşı
mızdır. Benim de rakamlara alâkam fazladır. Ken
dilerine cevap vermeden evvel bir misal arz ede
ceğim. 

Bir zaviyenin üç müsavi parçaya bölünmesi 
halledilmemiş bir problemdir. Bir matamatikçi 
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geometrikman bunun üçe böldüğünü fakat 18 teo
reme dayandığını bildirmiştir. Bakmışlar doğru 
hakikaten geometri yoliyle üçe taksim edilebil
mektedir. Ama dayandığı 18 teorem yanlıştır. 
Yanlış rakamlara dayanılırsa Sayın Baki Güzey 
gibi, yüz milyon metre küb keresteyi nasıl istih
sal edeceksiniz, diye sual sorulur. Muhterem 
arkadaşlarım, ben orman köylerine yardım edece
ğiz demedim. Bu memlekette tohumluk suretiyle 
yardım, orman işlctmesindekilere veya orman ci
varı ndakilere yardım; yardım kelimesiyle değil 
orman içinde orman hizmetlerinde fiilen çalışan 
insanların, ormanla münasebetini tanzim ederken, 
ondan nimetlenen insanlar haline getirilmesinin 
yolu olarak her sene Orman İdaresince istihsal, 
kesim, nakliyat mevzuunda ödenen vasati bir ra
kam ile 300 milyon Türk lirası içerisinde, % 25 i-
no kadar avans olarak bu işçilere verilmek sure
tiyle orman içinde, orman işi ile uğraşan köylü
lerin imkânlarının artırılması yolunda bir tedbir 
ileri sürdüm. Bunun, yapılan bütün bu hesaplar
la hiçbir alâkası yoktur. Bunun bu 100 milyon
luk istihsalle alâkası yoktur. Bunun, işletme, 
insan, orman içerisinde yaşıyanların münasebeti
ni tanzimde kabul edilen bir idari anlayışla alâ
kası vardır, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Cahit Okurer, buyurun. 

CAHÎT OKURER (İzmir) — Tarım Bakan
lığının hayvancılık, ormancılık sahasında Türki
ye'nin ihtiyaçları için yeteri kadar araştırma ele
manı var mıdır? Yoksa bu araştırma elemanları 
ve teşkilâtların, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşı-
lıyacak hale getirilmesi hususunda bir proje, bir 
program hazırlığı var mıdır? 

İkincisi; Topraksu Genel Müdürlüğünün Köy 
İşleri Bakanlığına bağlanması bir Hükümet tasar
rufu ile mi meydana gelmiştir? Bu hususta daha 
önceden Bakanlık mütehassıslarının bir mütalâası 
alınmış mıdır? Topraksu Genel Müdürlüğünün 
ayrılması ile Tarım Bakanlığının hizmetleri biza
tihi Topraksu hizmetlerinin yürütülmesinde men
fi tesirler meydana gelmiş midir? 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Devam
la) — Sayın Hocam, Tarım Bakanlığında hayvan
cılık, ormancılık ve tarım sektöründe mücadele ve 
diğer teşkilâtında araştırma müesseselerimiz var
dır. Bu araştırma müesseselerinin, aklımda kal
dığına göre, ımiktarı 110 küsurdur. Araştırma 
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müesseselerini, bizini 'düşündüğümüz hakikî mâ
nada, demin umumi 'konuşmam içinde bahseder
ken gruptandı rdığını araşt ı rma ünitesi ıbiı- elden 
zi raat polit ikasının yanında, istediği i s t ikamet te 
meselelere eğilen müesseseler haline getirilmek 
üzere çalışmamız vardır . Araş t ı rma koordinas
yon grupıı teşekkül etmiştir. Her sektörde oldu
ğu gibi, Türk iye 'n in zayıf nokta lar ından birisi 
de, araştırıcı vasfında müesseseler bulunmaması 
halidir . Araştırıcıl ık kısa bir zamanda elde olu
nabilecek vasıf da değildir. Biz, Hakanlığımızda 
araşt ı rma müesseselerine intisabeden personeli 

evvelâ araştırıcı vasfı içerisinde mütalâa ediyor, 
o is t ikamet te insan olmasını imkân dâhiline so
kacak ölçülere vuruyor, öyle gönderiyoruz. Di
ğer t a ra f t an dış münasebet ler le ilgili uzun va
deli araştırıcı eleman yet iş t i rme projesine giri
yoruz. Meselâ bu sene Avrupa KAO toplantısın
da, Salzburg 'da yapı lan toplant ıda, bizim tek
lifimiz FAO ya, uzun vadeli, üç dört senelik 
burs la r verilmek suretiyle Türkiye 'n in ihtiyacı 
elit insan elit adam, araştır ıcı , üstün vasıflı tek
nisyen ihtiyacıdır . Dolktora yapt ı rmak, mas ter 
yapt ı rmak üzere üç dört «enedik buralar temin 
edilmek lâzımdır, deımisiz'dir ve İra 'karar sureti 
Ikainıl üdilmiştir. AİT) ile dv aynı şeikilıde temasa 
geçmişizdir. 

Diğer taraf tan , Türk iye 'deki araş t ı rma mü
esseselerini organize etmek, bütün araş t ı rmalar ı 
bir merkeze bağlamak ve Türk iye 'n in araşt ır ı
cılıkta öncelik istiyen meselelerine el uzatmak 
bakımından Vekâlet bünyesindeki çalışmaları 
disipline edecek bir düzene girdik. '.Bunun dı
ş ında Türkiye Bilimsel Araş t ı rmalar K u r u m u 
diye, hepimizin ıbildiği kanunen kurulmuş .olan 
bir ku rumun da ziraat grupıı teşekkül etmiştir . 
O Bilimsel Araş t ı rmala r Kurumu öncelikle çalış
malarını tar ım sektörünü ele almış ve tar ım sektö
ründeki meseleleri araşt ı rmaya vaz'etmek istemiş
tir. Onun için tar ım grupıı teşekkül ett irmiştir . O 
grupla müşterek çalışma suretiyle, bizim mües
seselerimizi bu Bilimsel Kurumun enirine ver
mek suretiyle bir çalışmaya da ayrıca girilmiş
tir . İlk hazırlıklarına, ve çalışmalarına çayır ve 
mera meseleleriyle başlamışlardır . Müessesele
rimizi onun emrine bu anlayış içerisinde verdi
ğimiz için, araş t ı rma müesseselerini ve araşt ı r ı 
cıları Türkiye gerçeklerine muvazi i s t ikamet te 
ıslah etmek, yet iş t i rmek ve netice alıcı yola ge

t irmek üzere proje halinde ele almış, çalışmak
tayız. 

Topraksu (•fenci Müdürlüğü, Köy İşleri Ba
kanlığına Bakanlar Kurulu Karar ı ile Köy İş
leri Bakanlığının kurulması temel fikrinde lü
zumlu unsur olarak kabul edildiği için bağlan
mıştır . Ve Köy İşleri Bakanlığı Toprak Su müs
takil kuruluşlu ve kanunu olan bir müessese ola
rak da hizmetlerinde bir aksama yaptığı kanaa
tini taşıyoruz. Arkadaşım hizmetlerle olan mü
nasebetleri burada izah edecektir . 

TiAŞKAN — Sayın Cemal Yıldırım. 
OBMAL YILDIRIM (İstanbul) — 1. 1963-

1964 senelerinde ne m i k t a r ağaç diki lmişt ir? 
2. Tavuk ve'ba-sı neticesinde telefatın millî 

gelire inikası kaç •milyon l i radır? 
Üçüncüsü, İstanbul civarı ormanlar ından Fa

tih Orman ve Alemdağ ormanlar ındaki Faaliyet
ler ta tmin edici '.mildir? 

TARIM İS A KAN I İ T KAN ŞAHİN (Devam
la) — 196:5 - 196-1 senelerinde ne miktar ağaç di
kildiğini rakam olarak burada bulabileceğin.! 
zannetmiyorum. Müsaade ederseniz evvelâ bir 
bakayım. Burada ben de hek ta r o larak mevcut 
saha var. Miktar olarak, ('.)] . 12 . 1964 itibariy
le) 196-") kalkınma programındaki miktar olaıvk 
21 9.">2 hektar halindedir. Aded olarak bir miktar 
yoktur. 

CBMAL YILDIRIM (İslanbul) — (ieçen ,-e-
neler 90 000, 100 000 den bahsedildi de onun için 
söylüyorum. 

TARIM BAKANI T l 'KAN Ş A H İ N (Devam
la) —- Bayır, bir hektarda dikilecek miktarı a 
çarparsak 22 bin hektar, aşağı - yukarı , 220 bin 
dönüm gibi büyük ölçüde bir rakama varılır. Onu 
da size verebilirim. 

Bvet, yapılan orman içi ağaçlamalar; 196o ne
nesinde hektar olarak 26 bin 444 hektar, aded ola
rak da 62 -'İHI 798 tohum olarak ekildiği miktar 
da :>8 bin 891 kilogram. 1960 senesinde 46 mil
yon 62.'-) bin lira harcanarak 40 bin 425 hektar ye
ni ağaçlama ve 67 bin 500 hektar da orıımıı bakı
mı tahakkuk ettirilecektir. 1964 senesinin rakamr 
ağaç adedi olarak burada yok, arzu ederseniz son
ra. vereyim. Aslında rakam olarak 1964 t» şu ka
dar milyon, 1965 te bu kadar milyon dikilme mü
him değildir. 1964 t e dikilip, 1.965 te kaç adedinin 
kaldığı mühimdir. Yani ağaçlandırmada bütün 
ölçü vüzde itibarivle tutma nisbetidir. Bizim bu-
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güne kadar çalışmalarımız c/( 80 tuttuğu istika
metindedir. 

istanbul'daki Fatih Ormanı ve Alemdağ or
man çalışmaları muayyen mevzii çalışma olmakla 
beraber seyahatimde, benim gördüğüm bilhassa 
Alemdağ ve Fatih ormanlarındaki çalışmalar, her 
gün biraz daha iyiye giden müspet çalışmalar ha
lindedir. Hiçbir çalışma bizim heyecanımız içeri
sinde bugünkü ölçülere göre kâfi değildir Türki
ye ihtiyacına »^övo. hiçbir çalışma tatminkâr değil
dir. Burada konuşan bütün arkadaşlarımızın, istı-
rabolarak dile getirdikleri meselelerde dâva gün
lük ihtiyaçlarımız, bugünkü şartlarımız muvace
hesinde, meselelerin bizi tatmin etmeyişi, ihtiyaç
larımızın ondan fazla oluşundan doğuyor. Ama, 
ormancılık ağaçlandırılması, ormanı kurma gibi 
muazzam hizmetler, kısa vadeli hizmetler değil
dir. Ağır itina ist iyen hizmetlerdir. Alemdağ or
manları ve civarında alman bakım tedbirlerini 
kenarında gördüm. Bence onlar tatminkâr, mu
hafaza edilebildiği, korunabildiği ölçüde yarının 
İstanbul'unun civanında, hem İhtiyacını temin 
edecek, hem de bir mesire yeri dahi olabilecek gü
zel bir m intaka halinde tecelli edebilecek bir yer 
olacağı kanısını taşırım. Fatih ormanı da bu ölçü 
içerisindedir. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Özdilek. 
CEMAL YILDIRDI (istanbul) — Sayın 

Başkanım benim ikinci bir sualim daha vardı. 
Tavuk vebasının yaptığı zayiata göre millî geli
ri1 tesiri kaç milyon liradır? 

TAKIM BAKANİ TFKAN ŞAHİN (Devam
la) — Şimdi ne miktar tavuk öldüğünden bir is
tatistik rakamı lolaralk teslbit ediılmeJsi ve bunım 
millî gelir ölçüsü içinde kaç lira değer olarak 
belirmesi mevzuu, müsaade, ederseniz burada ve
rebileceğim rakam halinde değil.. Size yazılı ola
rak tavuk vebasının tahribatı ne ölçüdedir ve 
millî gelir içerisinde madde olarak, lira olarak 
zararı nedir, bunları bildireyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fahri özdilek. 

FAHIvİ ÖZDlLEK (Tabiî Üye) — Na.Miı 
Bakan fazla yoruldu zannediyorum. Sorulan
ının cevaplarını evet ve hayır şeklinde de ver
seler beni tatmin ederler. 

Karadeniz bölgesinde arazi çok asitlidir. Bu 
durumun giderilmesi ve ürün alınacak bir hale 
getirilmesi için oradaki şeker şirketinin kireç; is
tihsali mevzuubahistir. Bu kireç için yapılmış 
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masraflara nazaran daha iktisadi bir imkân tah
sis etmez mi? 

TAKIM BAKANI TFKAN ŞAHİN (Devam
la) — Bu benim ihtisasım dışındadır. Arkadaş
larla meseleyi konuşur size cevap veririm. 

Yalnız Karadeniz bölgesinin asitli toprakla
rını, bilhassa benim kendi ihtisas dalım olan or
mancılık mevzuunda rodedendronlarla kapalı 
sahaların asit olan kısımlarını ıslah etmek bakı
mından bunlara kireç ilâve etmek ve nihayet 
birtakım teknik tedbirlerle çalışmak .mümkün
dür. Söylediğiniz usulün de ne derece tatbik sa
hası bulunduğunu alâkalı servisten öğrenmek 
mümkündür. 

FAHKİ ÖZDÎLFK (Tabiî Üye) — Muş böl
gesinde geniş bir sahayı meyan kökü istilâ et
miştir. Fornıel ve buna benzer müesseseler bu 
bölgenin meyan kökünden istifade yoluna git
mişlerdir. Sizin de biraz kredi açmak suretiyle 
hizmetiniz geçmiştir ve kilosu 20 - 25 kuruştan 
mümessilleri marifetiyle toplatılmaktadır. Hal
buki bunun 130 - 135 kuruşlar arasında mutavas
sıtlar tarafından satıldığı bilinmektedir. Bu böl
gede meyan müstahsil ma bir kooperatif vücu
da getirmek suretiyle şu bu murabahacı insanla
rın kazancını önlemek, çalışanların geçimini te
min edebilmek için bir kooperatif teşvikçisi po
zisyonunda bulunmak için vekâletimiz mensup
larının ön ayak olmalarında fayda mülâhaza 
eder misiniz? 

TAKIM BAKANI TTKAN ŞAHİN (Devam
la) — Mülâhaza ederim. Türk müstahsilinin her 
mevzııımun aracı elinden kurtarılmasının yolu 
kooperatifleşmedir. Meyan kökünde de bu du
rum böyledir, diğer sahalarda da böyledir. 

FAHKİ ÖZDTLFK (Tabiî Üye) — Yine bu 
Topraksu Teşkilâtının drenaj işine devamı ye
rinde bir hareket midir? 

TAKIM BAKANI TTIvAN ŞAHİN (Devam
la) — Yeıinde bir harekettir. Sulama ameliye
si daima drenajla beraber gider. Çoraklaşmaya 
mâni olucu büyük tedbirlerden birisidir. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Haşere 
mücadelesi için menşei dış olan birçok mııaeelc 
buraya gelmektedir. 

Bir misal olarak aplriıı piyasaya sevk edil
miştir. Zirai Donatım tarafından kilosu ondo-
kuzbuçuk liraya alman bu madde hususi alış 
- veriş yapmak için müracaat edenlere bir mis-
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li fazla fiyatla satılmaktadır. Bu hususların j 
üzerinde bir teşkilâtın durması ve haşere mü
cadelesi mevzuunda daha insaflı olunmasını 
faydalı mütalâa eder misiniz ? 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHÎN (De
vamla) — Faydalı mütalâa ederim. 

FAHRÎ ÖZDÎLEK (Tabiî Üye) — Orman 
Oenel Müdürlüğünün malî imkânlarının geniş 
olduğunu işitiyoruz. 

Üretme çiftliklerinin ihtiyacına yardım ma
hiyetinde ikrazatta bulunması meselesini tetkik 
etmek acaba yerinde olur mu? 

"TARIM BAKANI TURAN ŞAHÎN (De
vamla) — Bir Ziraat Vekili olarak, Orman 
Genel Müdürlüğünün değil, yalnız üretme çift
likleri imkânları, Zirai Donatım imkânları gibi 
imkânları olaı. müessesölerimiz kendi Bakanlı- • 
ğım bünyesi içerisinde birbirleriyle imkânları
nı bağdaştırır şekilde çalışmasını esas kabul 
ettiğim için, daha geçen sene de bu mevzuda 
düşünceye sahip idim. Bir ara onun çalışmasını 
yapmıştık. Tatbikata vaz'ctmemiştik. Lüzum 
hasıl olmamıştı ama, Bakanlık bünyesi içerisin
de bu kabil çalışmaları bilhassa daha iyiye gö- \ 
türmek bakımından faydalı görürüm. Bu mese
le daha ziyade Maliye Vekâletini alâkadar eden 
'bir meseledir. 

F A i n t î ÖZDÎLEK (Tabiî Üye) — Bir soru
ya, daha lüzum gördüm. Pastörize süt imâl edil
mekte ve yağ nisbeti yüzünden süt içen bebek
ler ishal v.s. olmaktadır, rahatsızlık mevzuuba-
histir. Bu yağın nisbetini süt içerisinde azalt
mak, yani yağı tereyağ olarak istihsal etmt-k 
suretiyle bir teşebbüse geçmek, pastörize süt 
teşkilâtında çalışan ve çalıştıran müesseseyi 
hem tatmin sadedinde, hem de piyasaya bu mü
essesenin istihsal edeceği her türlü sıhhi tere
yağ arz edebilmek için bir te§ebbüsc geçilmesi 
mümkün müdür ve faydalı mıdır? 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHÎN (De
vamla) — Mümkün ve faydalıdır. Süt Endüst
risi Kurumu herşeyden evvel bir pazarlama mü
essesesi olarak hayvan mahsullerini kıymetlen
diren bir teşekkül halinde çalışacaktır. Aynı za- I 
manda Türkiye'nin asgari nüfusu 200 bin civa- I 
rında veya fazla olan vilâyetlerin de pastörize I 
süt içme şartlarını sağlıyacaktır. Memleiketi süt I 
tozu ithali suretiyle bir süt elde etme yolundan I 
kurtarıp, memlekette mevcut sütü kullanmak 1 
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şartlarım aramaktayız. Pastörize süt içinde el
bette insan sağlığı ile ve çocuk bünyesi ile alâ
kalı doz da yağ bırakılması kadar tabiî bir hâ
dise olmaz. Endüstri Kurumu bu meselede tet
kik yapar, o istikamette çalışır. Faydalıdır. 

BAŞKAN — Savın Etem Erdinç. 
Î. ETEM ERDÎNÇ (Kütahya) — Malûmu-

âliniz Antepfıstığı çok kıymetlidir. Kütahya'nın 
Simav ve Gediz ilçelerinde bol miktarda ağaç 
vardır. Bunların aşılanmaları için alman ted
birler nelerdir? Bu aşılanma işi ne zaman ta
mamlanacaktır? 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHÎN (Devam
la) —• Antep fıstığı, menengeç ağacı üzerinde 
mikro kliması olan birçok bölgelerde bir gelir 
vasıtası olarak köylümüzde değer artırıcı bir 
mahsul halinde tecelli etmiştir. Tarım Bakan
lığı bu sahalara çalışmasını teksif etmiş ve An
tep fıstığı aşılanabilecek her yerde, imkânlara 
muvazi olarak, evvelâ faraza Antep fıstığı î<şı 
istasyonlarından, bizim fidanlıklarımızdan, anaç 
ağaçlardan aşı alarak getirmeye çalışır. Ondan 
sonra orada teşekkül ettirdiği anaç aşılık ağaç
lardan onlarda erkeklik ve dişilik ayrı ayrı 
ağaçlarda oluyor, aşı alıp bu sahalara intikal 
ettirmeye çalışıyor. Yalnız Simav ve Gediz'de 
ne miktar aşılanması icabeden fıstık ağacına 
esas olacak menengeç vardır. Bir. Bunun ne 
ölçüsü şimdiye kadar aşılanmıştır? îki. Bunla
rı bilmem lâzım ki, seneler itibariyle yaptığı
mız hizmete göre kaç sene sonra bitecektir. Mü
saade ederseniz Simav ve Gediz'de bu mevzuda 
yapılan çalışmaları alâkalı servise sorduktan 
sonra size yazılı olarak takdim edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek. 
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Bir su

alim var Sayın Bakan. Zirai alet, malzeme, mü
cadele ilâcı ve suni gübrenin ithalâtının devlet
leştirilmesi ve Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan bu ithalâtın yapılması hakkındaki görüş 
ve kanaatiniz nedir? 

TARTM BAKANI TURAN ŞAHÎN (Devam
la) — Zirai mücadele aleti, ilâç ve suni gübre
nin ithalâtının tamamen Devletleştirilmesi ve 
bu ithalâtın tamamen Zirai Dontım eliyle ya
pılması. 

Bugün gübre Zirai Donatım Kurumu ve Şe
ker Şirketi eliyle yapılmaktadır. Kompoze güb
re liberasyona alınmıştır. Ama bir muayyen ta-
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banı vardır. Tarım Bakanlığının tahsisi ve Dev
letin müdahalesi ile özel sektör tarafından ya
pılmaktadır. Türkiye'de bir tarım memleketi 
olarak büyük mikyasta zirai mücadele hizmet
leri vardır. Bunun aletlerini yapan, donatım 
olarak Makin a ve Kimya Endüstrisi olarak 
Devlet müesseseleri vardır, ilâçlar için çalışan 
özel sektör müesseseleri vardır. Halen kabul 
edilmiş olan çalışma düzeni içinde, Tarım Ba
kanlığının âzami satış fiyat politikasına bağlı
dır. 

Tarım Bakanlığının müsaadesine bağlıdır; 
İlâç ithali de, alet ithalide Tarım Bakanlığının 
kabul ettiği standartlara tâbi olmak zorunda
dır. Bugünkü statü, özel sektör ve Devlet sek
törü karma ekonomi içerisinde Türk ziraatine 
yarayışlı hale getirmek statüsüdür. Devletin 
murakabe vazifesini ilâçta da, alette de vatan
daş eline ucuz ve hakiki dozda ilâç götürecek 
şekilde murakabe vazifesini yaptırdığımız müd
detçe, yaptırabildiğimiz müddetçe, yaptırabil
mek gücünü kendimizde görebildiğimiz müd
detçe mevcut statünün bozulmasında veya de
ğiştirilmesinde herhangi bir fayda mülâhaza et
mem. 

BAŞKAN — Sayın Afşar. 
GALİP AFŞAR (Adana) — Efendim, Sayın 

Bakan orman ve tarla münasebeti hususunda 
durdu, beyanatta bulundu. Memnun oldum. Bu 
münasebetin tahakkuku yolunda bir mevzuat 
hazırlığı veya bir karar şeklinde müspet bir fa
aliyet var mıdır, yok mudur? 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Devam
la) — Sayın Galip Afşar, bilhassa tarla ve or
man münasebeti mevzuunda Orman Kanununa 
geeiei G ncı madde eklenmesi hakkındaki tekli
fimiz Millet Meclisi Karma Komisyonundadır. 
Karma Komisyondayken Anayasa Komisyonuna 
intikal ettirilmiş idi. Anayasa Komisyonundan, 
Anayasaya aykırı olmadığı kabul edilerek Kar
ma Komisyona iade edildi. Meclise en kısa za
manda gelecektir. Onun çıkması ile beraber 
meseleyi fiilî sahaya intikal ettirmiş olacağız. 

GALİP AFŞAR (Devamla) — Bu orman ile 
halk münasebetlerini düzenliydi bir cemiyet 
kurulmuştur. Sayın Bakan bu cemiyete lâzım-
gclen alâkayı gösteriyor mu, göstermiyor mu? 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Devam
la) —• Ormanla alâkalı, orman ve halk münasc-

31.1.1935 0 : 2 
betlerini tanzimde gayret gösteren her cemiyet, 
ormancılar cemiyeti, odaları, benim aklında ka
lan Bursa'da bir cemiyet vardı, o dahi geliyor, 
hepsiyle yakından ilgili temaslarım vardır. Ama 
hangi mikyasta alâka? Onun derecesini bilmi
yorum. Ormancılık sahasında, ağaçla ilgili hiz
metler sahasında Tarım Bakanı olarak elbette 
yakın alâka her zaman gösteriyorum. 

GALİP AFŞAR (Adana) — Bu sene aldığı
nız bir kararla teşkilâtınızda otuz seneyi doldu
ran memurları, müstahdemleri, mühendisleri te
kaüde sevk etmişsiniz. Şimdi şu anda dışarda 
bâzı vekâletlerde umum müdür ve daha yüksek 
mevkilerde bulunan sınıf arkadaşlarımı görü
yorum. Bunlar sizin Bakanlığınızda Tetkik Ku
rulu âzası, velâlet müfettişi veya müfettiş mu
avinleri, orman baş müfettişleri vazifelerinde 
idiler. Teknik elemana ihtiyacımız olduğu hal
de bu kararın:zm mucip sebebini istirham edi
yorum. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Devam
la) — Arz edeyim. Tarım Bakanlığı hizmetleri, 
tarlada, ormanda, hayvan otlatılan meralarda 
fizik hizmetler halinde tecelli eder. Devlet ha
yatında 33 senesini dolduran insanlar bu Ba
kanlıkta yıpranmış, fizikman oldukça güçlerini 
kaybetmiş olan insanlardır. 33 sene fiilî hiz
mette bulunmak kolay bir şey değildir. Bakan
lık, yalnız merkez teşkilâtında değil, her yerin
de, Genel Müdürlükleri mesul şahısların müşte
rek toplantılarında, zindeleştirmek Sayın Hoca
nın iddia ettiği, dinamik hüviyete kavuşturmak, 
y-tişen nesillere mesuliyetler tevcih etmek, yeni 
insanlara imkânlar yaratmak bakımından, 33 se
neyi prensibolarak bir sınır kabul edip, hiç kim
seyi tefrik etmeksizin tekaüde sevk etmek ka
rarma vardık. Bunun mesnedi doğrudan doğ
ruya bahsettiğim, bizim fiilî çalışma sahamızın 
istediği şartlardır. 38 sene 9 ay hizmet etmek
tedir, maaşının âzamisine vermiştir, ek görev
lerini de almaktadır. Ama dinlenmesi, kenarda 
oturması çağı da gelmiştir. Yetişen nesillerde 
mesulivot taşıyacak ortaya çıkacaktır. Lûtfedm 
de bir 33 senenin insanları tefrik ettirmeksizin 
adalet ölçüsü içinde yeni jenerasyona yer ver
mek bakımından dahi bir sağlam mesnedi olsun. 

BAŞKAN — Tarık Remzi Baltan. 
TARIK. REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

Etüd ve projelerden sonra yatırmların yapılma-
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sı tabiî olduğuna göre, meselâ Zonguldak'm 
Bartın kazasında 5 milyon lira sarfı ile bir ke
reste fabrikası yapılacağı aylarca evvel Devlet 
radyolarından ilan edilmiş olmasına rağmen, 
ilandan sonra birtakım heyetler marifetiyle ye
rinde tetkikler yapılmaktadır. Anapercnsibe 
aykırı olan bu çalışmayı Sayın Bakan nasıl telif 
ediyorlar? Bu bir. 

İkincisi, aylarca devam eden bütün bu tetki-
kata rağmen, fabrikanın yapılması mevzuunda 
en ufak bir hareket görülmemektedir. Fabrika 
yapılacak mıdır, yapılmıyacak mıdır? Şimdi 
mümkün değilse yazılı da verebilirsiniz. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (D vam-
la) -— Etüt ve projelerden soıııa bi1 yatırının 
yapılması, man imkânlarla idareleri bağlar. 
Etüt yapılır, proje yapılır, Bartın içi ı sö/-
lcmiyomm, etüt ve projenin ya^fmaı , ü-1 ay 
sonra bir fabrikaun yıp lmas' mâ^a mı Uz m-
man etme-7;. 1953 smeıinle yapacağım ıb->' f fa
rikanın etüdünü şimdiden haz rlıti '-m V3 pro
jesini şimdiden yaparım. 19 "5 de 1961 selesi e 
d OTTU yapmaya gide-im. 1934 d? B r t n ' d \ 
fabrika yapılma proıaaYıd? etüt is' varl ı E t" t 
yapılmışlar, ret;c^si u umt tef ik s mın ""a 1-
nacaktır. Demek ki tahriki yap İm asa p o j r i 
vardır. Orman mahsul'errırı kıvmefcndi i ire i 
bakımından kereste fabrik• darın n aç İması t m 
projesi var. Bu projeler içerH de Bartın' la 
bir kereste frıbrikası aç İmaa- f'krt vaHa". B r-
trn'da bunun açılması işi e1 üt lırlinde 19 "4 proo; 
ramında yer almaştır, e t ü ü yapımıışt'r. E t ' i d ' n 
den sonra bunrn orada yapı1 ip yapdmama ı 
mevzuu karara bağlanacaktır. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zon-uMdO — 
Devlot radvo~unda, ynp^ac ktır d n d i ğ ' ê g:Sve, 
havadisin Tarım Bakanl ğmdao gel: e î lâz mdır. 

TARIM BAKANI TURAN Ş \ H İ N (Dar ın
la) —- Yalnız şunu söylüyeylm, Tarım Baka ı 
olarak Bakanlığa baş1 a lığ1 m gü den buru e 
kadar babınla ilgdi el arak bir lek top a iti y p-
tım, o da Toprak Reformu K n n tadarı mı 
Meclise gönderdiğim gün. Bunu ı ö te ind: Tı
nın Bakralığı olarak da, Bakanlık hhımtUıvni 
veya yapılacak hinne'Uri radyodan 1 iç b'r fl-
çüde resmî kar al ile ilân e t m d i n , v:ya Lö le 
Anadolu Ajansına radyoda bcl'rtil nek iher : 
bir malûmat verd ;rtmed :m. Be din bü'ün sektö •-
lerlm ele aynı anlayış kinde lirler. Ancak Ana-
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dolu Ajansı Bartın'da bir fabrikamı ku'ul-
ması haberini almıştır, vermiş olahi ir. Bl 'yor-
'snnuz ı U ı 'imı^a^Ji b.r kuruluştur. Tarım 
Bakanlığının habeıi o1 arak T-.rım B kanığı t -
rafından Devlet radyoamdaa, B r t ınla yap la-
caktır, diye bir ilân balds mevzuu deği dir. Ay
rıca bu huausu yapılı olarak da verirmı. 

BAŞKAN — Sayın Sap! i Batur. 
SUPHİ BATUR (S.nopj — (Xm:nlarımızda-

ki servet er n değe^iend ri m si, kj /c k e i n, na : 1 
aı.vJivıarııiMi tanı azlenma.ii gjji hızmatler karşılığı 
•birtakım faydalar sağlanacağını Hükümet namına 
beyan ettiler, ve söz verdiler. Hükümet namına 
diyorum, ben öyle telâkki ediyorum; M:s lâ 
Kastamonu, Bola, Antalya, Merdn, son a bizim 
sayın Bakanın Muğla'sı ve arkasından bizim 
Sinop gibi vilâyetlerde kcrcatecLik e gjçi en 
köylü vatandaşlara, şehir ve kasabalarda sat
mak üzere bedeli mukabi indo bir miktar tom
ruk tahsis edilecek midir? Evet veya hayır de
yiniz, kâfi. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Devam
la) — Kereateciil İ3 gelinen vatandaşlara to n-
ruk tahsisi. Me:i O. man Kanuni içor sinde 
tomruğun nasıl ta sis edileeği, keresteci i la 
iştigal eden insanların b ı t i e . re i yaptığı ah
valde nasıl kereste alacağı kayıtlıdır. K ylü er n 
kesim, çekimi btilnaü kendllc i yapması ah
valinde yüzde kaçına kadar yak c k o 'u ', yü -
do kaçma kadar tomruk veri'cceği rakam o'a-
rak ortadadır. Benim buradıki b yanım IIük 1-
met adına vait veya Hüklimot aclma c-ö; de
ğildir. Tarım Bakanı elarak o:m uıla, orman 
içinde yaş yan Lisanları a m"m:r:cuetlc ani tan
zim için halen üzer n le e lşnıakta b d md Uu-
muz projedir. Proje olarak el: addık, b n ı ta 
hakkuk ettireec^U. E bctJe T. r m B ka ı nı ı 1 u 
konuşmacı fli'cn tatbikat'a mes liyet t soya
cak Orman G? :el Müdürlüğün ""c bu hizme 1 r n 
ele alınması H'lkdımt'in ana d'lş'i cer, o am 
çalışma a"dayısı içinde yo i ıi bulur. 

BAŞKAN — Sayuı Naci An. 

AHMET NACİ ARI (K ıl^aroli) — B k n-
lığımzda kaç adcd Orman ta1 di': Konıryo u 
faaliyet hal'nl^di7'? Yımlmı ovma.'1 sın1!-1 arını 
veniden tahdit ve ihtihıf' gi Tepmek yı ' ıruU B -
kanlı.^ru^ın b~g"ınk'i cakşu-d-pa ye+e li 1 i li ? 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Devam
la) — Orman tahdit komisyonları meselesi mül-
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kiyetin halledilmesi işi, yine ormancılığın temel 
işlerinden birisidir. Fakat, maalesef tahdit ko
misyonlarının çalışması mümkün olmamıştır. Çün
kü, kanunen kurulusunda mevcut hukukçu üyeyi 
o statü içinden bulmak güçlüğü ile Orman Genel 
Müdürlüğü, dolayısiyle Tarım Bakanlığı karşı 
karsıya kalmıştır. Dört aded komisyon faaliyet
tedir. Hilen bu komisyonların faaliyetini kolay
laştırıcı, bu komisyonların süratle çalışmasını te
min ciici statüyü tanrım eden kanun teklifi Kar
ma Komisyondan çıkmış, Meclistedir. Gündemden 
süratle bu zorlu kanunlar silsilesi içerisinde çe
kip alır da çıkartabilirsek, peş'ndeviz, süratle ko
misyonların çalışmasını sağlamış olacağız. 

BALKAN —Isa Bingöl. 
ISA BİNGÖL (Muş) — Millî parklar tesisi 

hep'm'zin m^mnun'yetle takibettiğ'miz bir keyfi
yettir. Bu Millî Parkların turistlere açılmasında 
özel sektörün de rolü olacak mı? Bunlar turistik 
gayelerle mi tesis olunacak? 

TARTM BAKANI TURAN ŞAIltN (Devam
la) — Millî parklar turistik gayelerin tahakkuk 
estirilmesi bakımından, sosyal münasebetleri tan
zim bakımından ormancılık çalışması içerisinde 
yerini bulmuş dağ ekonomimde kıymet kazanmış 
bir eıbsma düzenidir. Millî parkların turist cel
be dcbildiği vatandr si ana mesire yeri .o1 arak zama
nını kıymeti endircbildiği yer olabildiği ölçüde 
özel teşıbbiHin orada çabama sırtlarım meydana 
getirir ve o çevresinde bir imkân yaratmış olur. 
Bunun dışında bir millî parkı germeve gelen tu-
r'stlenn, uzak, beldelerden veya şehirden uzak 
yerlerde elbette kakabileceği bir yerin tesis ve te
min edilmesi, yemek yiyebileceği bir lokantanın 
meydana getirilmesi, turistlerin orada memleket 
hesabına bırakacakları imkânlar kadar, oradaki 
insanların geçim şartlarını değ'ştirebilccek bir ha
reket tarzıdır. Binaenaleyh, millî parklar ça
lışmaları, bunun içinde tabiî avcılık da dâhil, cev-
res :nin imkânlarını çoğaltmak bakımından özel 
sektöre ve çevrede yasıvan insanlara yeni imkân
lar getirecektir kanaatini taşırız ve elbette bunu 
temin etmek ana maksadımızda'. 

BAŞKAN — Savın Bakan, başka soru kalma
mıştır. Teşekkür ederim. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Devam
la) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, çok teşek
kür ederim sayın senatörler, (Alkışlar) 

31.1.1935 O : 2 
BAŞKAN — Sayın Köy işleri Bakanı Lebit 

Yıi'Ioğlu, münhasıran Topraksu Genel Müdür--
'üğü üzerinde. 

KÖY İŞLERI BAKANI LEBÎT YURDOĞ-
LU (izmir Milletvekili) — Sayın Başkan ve muh
terem senatör arkadaşlarım, her şeyden ence Sa
yın Başkana mesuliyetim hudutları içinde bulu
nan mevzularda bize söz fırsatı verdiği için te
şekkürlerimi sunar ve senatör arkada?1 arıma hiz
metlerimize teşvik ve tenkidlcriyle ışık tuttukları 
için teşekkür ederim. 

Doğrudan doğruya suallere geliyorum: 
Adalet Partisi Grup Sözcüsü arkadasun Sa-

^vı H-r -a Âli Tüı^er, Topraksu Genel Müdürlü
ğünün Tarım Bakanlığından Koy işleri Bakanlı
ğına geçmesi üzerinde durdular ve biraz daha 
fazla da hizmet gelebilirdi veya geıniyebilircli gi
bi, tereddütlü bir noktada bulundular. Yani ne
den geldi mânasına anladım sorularını. Daha faz-
'•ı •da. bövle di izm et ler var. Onlar da gelebilirdi 
gibi sorularının bir noktası da vardı. Çîok önem
li bulduğum bu soruya huzurunuzda bir parçacık 
açarak, cevap vermek ir:terim. Bu vesile ile Scna-
tova bunu ani atmık imkânını verdiği için sayın 
arkadaşuna teşekkür ederim. 

Köyü kalkmdırıcı bir teşekkül kurma bütün 
dünvadr. yepveni bir hareket olarak gelişmekte--
diı\ Az gelişmiş memleketlerde iktisaden ileri se-
vivevo g^m's memleketlerde mütemadiven kuru-
Uş'ar, mütemadiven program1 ar b'rbirini takibe-
divor. Bilhassa ikinci Cihan Harb'ndcn sonra az 
gelişmiş sahaları .geliştirmek, bütün dünvanm üze
rinde durduğu milletten millete ve millet hudut
ları içinde bir c'.-ddî mesele olarak ortada durmak
tadır. 

Köy Is1 eri Bakanlığı da bövle bir ihtiyaçtan 
doğdu. Klâsik bakanlıklar dışında, az gelişmiş sa
haları kalkındırmakta yardımcı bir teşekkül. O 
halde, bu teşekkülün kuruluşunda, hizmetler üze
rinde durmak dc"'il, daha umumi bir zaviveden 
meseleye bakmak lâzımdır. Meseleler üzerinde tek 
tek durur"ak bu bizi yanıltabilir. 

Um'i.mi olarak mevzua nasıl bakarız? Şimdiye 
kadar dikkat ederseniz kö r kalkınmasında çeşitli 
gayretler olmuş. Bir idareciye, bir valiye sorar
sanız, ona göre köyün kalkınması iyi bir vali, iyi 
bir kaymakam meselesidir. Eğitimcilere sokarsa
nız, ona göre, köyün kalkınması ivi bir köy öğret
meni davasıdır. Yol yapanlara sorun; yolu olmı-
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yan yer bizim vatanımız değildir. Yol olmadıktan 
sonra yayımcıyı nasıl gönderirsiniz? Suni tohum
cuyu nasıl gönderirsiniz? Hiçbir şey gönderemez
siniz. Kalkınmanın esası yoldur, der. 

Tarımcılara sorarsınız, köy kalkınması baştan 
aşağı tarım meselesidir der. Hayvancılara so
rarsınız, efendim tarımdan çok fazla verim alıyo
ruz, ama, bunu hayvana doğru kaydırsak ve hay
van verimini artırsak, köy ekonomisi daha çabuk 
düzelir, der. Demek ki, herkes tek açısından köye 
doğru gitmek ve herkes kendi acısından köyü kal
kındıracağı inanışında bulnmak durumundadır. 
Ama, bugünkü yeni dünya görüşü, toplum kalkın
ması fikri gösteriyor ki, artık köy kalkınması ne 
tarım, ne hayvancılık, ne idare, ne eğitim, buna 
kül halinde toplu bir bakış, demektir ve bütün 
dünya bu toplu bakışı geliştirecek toplum kalkın
ması programlarını geliştirme yoluna gitmişler
dir. O halde şu hizmet, bu hizmet diye düşünme
den bu toplu bakışı Türkiye'de nasıl tatbik ede
riz, plânın getirdiği bize toplum kalkınması fik
rini Türkiye'de hangi açıdan ele alırız, fikri ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. Böyle mütalâa eder
sek en az yanılırız. Dünyada ve Türkiye'de bu işi 
çok inceledik. Hiç acele etmedik, sabırlı bir nok
tada, araştırıcı bir noktada bunun nedenleri üs
tünde durduk ve az hata yaparak Türkiye'nin ger
çeklerine uygun bir kuruluş arayıp bulmaya ça
lıştık. 

Sevgili arkadaşlarım, dünyaya kısaca göz atın- i 
ca şu görülüyor. Iktisaden ileri memleketler yatay 
bir plân yapıyorlar, bol finansmanla o plânı ger
çekleştirmeye çalışıyorlar. Ve çok kuvvetli icra- ! 
cı bir ünitenin elinde bu hizmetler yürütülüyor 
ve bütün hizmetler bu ünitenin elinde toplanıyor. 
Bunlar değişik isimler taşımaktadır. Kasa, bazan 
şirket, bazan ajans, bazan bütün memleket çapın
da bakanlıklardan kuvvetli teşekküller bunlar. 
Birkaç misal vereyim, italya'da Güney Kasası, 
Güney eyaletlerini 29 milyar Türk liralık yatırım
la kalkındırmaya çalışıyor, yatay bir plân yap
mış, kuvvetli bir icracı ünite ile onu geliştirmeye 
ve ondan sonra klâçik bakanlıklarla büyük ölçüde 
karsı karşıya bırakmaya çalışıyor, ispanya'da 
böyle çalışmalar var. Almanlar bu konuda şir
ketler kuruyorlar, israil'de Yahudi Ajansı bü
yük bir teşekkül. B":r bakanlıktan da büyük. Köy 
meseleleri tamamen elinde ve koy seviyesinde ya
tay şümullü plânla köyler kuruyor, köyleri geliş-
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tiriyor, altı - yedi sene bütün meseleler onun 
elinde. O kadar elinde ki, Tarım Bakanlığının en 
mühim mevzu olan yerlerin bile, daha 1960 sene
sine kadar tamamen bunun elinde idi. Şimdi an
cak ortaklaşa yürütmektedirler. Ne kadar?... Altı, 
yedi sene o kuruluşlar kendi kendine meselelerini 
halleder bir olgunluğa geldikten sonra, bu kalkm-
dırıcı teşekkül kentlini çekiyor ve ondan sonra 
klâsik bakanlıklarla karşı karşıya bırakıyor. îkti
saden ileri memleketler böyle. 

Onun dışında az gelişmiş memleketlerde top
lum kalkınması programlarında daha ziyade insa
na yönelen gayretler var. 

BAŞKAN — Sayın Bakana bir hususu rica 
etsem; Köy isleri Bakanlığı bütçesini müzakere 
cîımiv'oruz. Toprateu Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde lütfen görüşmenizi, zamanımızın müsa-
idolmaması yönünden arz ediyorum, özür dile
rim. 

KÖY IŞLERt BAKANI LEBlT YURDOĞ-
LU (Devamla) — Sayın Başkanım, sual çok ge
nel olunca, cevap olarak elbette ki, genellikle ce-
varo vereceğ'm. Çündrii Topralksu neden buraya 
bağlandı, diye bir soru var. Bağlandı dersem kâ
fi cevap olmaz. Bu hususta Senatoyu aydınlatma
ya mecburum. Diğer suallere vereceğim cevaplar 
tamamen genellikten uzak olacak. Ama, müsaade 
ederseniz kısa bir açıdan bu hususu bitirevim. 
Diğer cevaplarımın da çok kısa olmasına dikkat 
edeceğim. Yalnız bu sorunun cevabı çok genel ola
cak. 

O bakımdan, demek ki, az gelişmiş memleket
lerde de toplum kalkınması progmn'arı iki vön-
den yürütülmekte; icracı veya koordinatör. Yal
nız Hindistan ve etrafında tesir sahasında koordi
natördür, buna tamamlayıcı tip diyorlar. Ama 
onun dışında, Karaip Adaları ve etrafında, ingi
lizlerin çalıştığı Afrika sahalarında tamamen icra
cı toplum kalkınması uygulayıcı üniteler var. De
mek ki, görülüyorki dünyada büyük ölçüde kal
kın dırıcı teşekküller icracı hüviyetleri daha hâ
kim. Bu toplum kalkınması programlarını yürüt-
seler de, hem icracı hem koordinatör olarak çalışı
yorlar. Ve Türkiye'de bizim de araştırmalarımız 
bu fikri verdi. Plânlama icracılık tavsiye etti, 
istanbul Üniversitesi icracılık tavsiye etti, bütün 
valiler onu tavsiye etti, kurduğumuz komisyonlar 
büyük ölçüde onu tavsiye etti. Koordinatör olsun 
diyen teşekküller çok azınlıkta kaldılar. Demek 
ki, dünyadaki görünüş ve Türkiye'deki araştır-
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malar büyük ölçüde icracı olmamızı bize tavsiye 
etti. 

îeracı olduktan sonra nasıl bağlanacak, şu 
hizmet mi gelsin, bu hizmet mi gelsin, bu mu köye 
yakındır, bu mu köye uzaktır? Böyle bir sistemin 
içine girdikten sonra, içinden çıkılamaz. O bakım
dan onu da bir prensibe bağladık. Alt yapı hiz
metlerde, temel hizmetlerde icracı onun dışındaki 
hizmetlerde koordinatör. O halde, bunun dışında 
da toplum kalkınması programlarını yürütecek 
eğitimsel hizmetler bizde. Demek ki, böyle bir 
prensibi bulduk. Ancak bu prensipten sonradır 
ki, buna yakın üniteler hangileridir diye eğildik 
ve onları bir ünite etrafında toplamaya çalıştık. 
Demek ki, prensibimiz bu, alt yapı temel hizmet
ler ve toplum kalkınmasını yürütecek eğitimsel 
hizmetler Köy işleri Bakanlığına bağlanmıştır. 
Bu prensip meydana çıktıktan sonra yeni kadro
lar, yeni masraflara gitmeden mevcut kuruluşlar 
içinde en yakınlarını bir Köy îşleri Bakanlığına 
bağlıyarak bu yeni sistemin çalışması içine girmiş 
bulunduk. Bunun bir büyük de faydası vardır. 
Meselâ toprak hizmetlerinden, küçük sulama hiz
metlerinden bahsedilir. Sevgili arkadaşlarım bu
gün Türkiye'de toprak ıslahı için 100 milyar lira 
ihtiyacından bahsederler. Yani o kadar erozyon 
perişanlığı var ki. Sulama, biliyorsunuz 25 milyon 
hektardan 5 milyon hektarı kolay sulanır, derler. 
Bunun için de 50 milyardan bahsedilir. Küçük 
sulamayı daha genişleterek bu miktarı artırmak 
da mümkündür. 100 milyar, 50 milyar liralık ih
tiyaç, Devlet yatırımiyle olacak bir şey mi?.. O 
halde halka yakın, halkın içinde, içtimai, kültürel 
teşekküllerle bir arada çalışır bir zihniyetle bu 
alt yapıyı geliştirebilirsek, bunun üstünde tarım 
çok rahat inkişaf edecektir. Alt yapıyı bu peri
şanlık içinde ve halk yardımını büyük ölçüde ha
rekete geçirmeden, ele almadıktan sonra öyle bir 
zeminin perişanlığı içinde tarımın ve diğer mües
seselerin gelişmesi kolay olmıyacaktır. Binaena
leyh, bu, Sayın Başkanın da hatırlattığı <ribi, Teş
kilât Kanunumuz geldiği zaman derinliğine, ge
nişliğine, değerli fikirlerinizden de faydalanarak 
el birliği ile iyi bir kuruluş yapacağız, kanısın
dayım. Kısaca şimdi soruyu cevaplamış oluyorum. 

Saym Mehmet Ali Demir .arkadaşım, Toprak-
mı Genel Müdürlüğünde çalışanların hizmet
lerini övdü, Teşekkür etti. Ben de kendisine te
şekkür ederim» Köy hizmetleri çetin, yorucu hiz
metlerdir. Burada çalışanları tenkid etmekte | 

3 1 . 1 . İ935 O:2 
fayda vardır, yanlış yollarına istikâmet verilir. 
Ama, teşvik de dinlendiricidir. Bu da faydalı
dır. Kendisine teşekkür ederim. Şunu da ifade 
edeyim ki, esasen çok iyi çalışan bu teşekkül, 
Köy îşleri Bakanlığında da aynı heyecan, aynı 
iman, hattâ biraz da yeni bir kuruluşa temel 
taşı olmanın gayretiyle daha hızlı çalışılmalı-
dıi'. Mesai arkadaşlarımın gayretlerini burada 
takdirle anmayı da vazife bilirim. 

Sayın Ziya Ayrım arkadaşım, yine Top
rak - Su meselesiyle ilgili olarak, son seneler
de vazife yapmaktan ziyade, gösterişe kaymak 
gibi bir tâbirden bahsettiler. Muş, Urfa vilâ
yetlerinde yapılan çiftçi eğitim kamplarından 
bahsederek, bunları da misal, diye gösterdiler. 
Bu arada da bölgeler açıldığını ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, Toprak - Su Genel 
Müdürlüğü 16 bölge halindedir. Hiçbir yeni böl
ge açılmıyor. Yalnız 36 başmühendislik var. Bu 
bilhassa, Doğuda az gelişmiş sahalarda da bi
raz az. Halbuki başmühendislik az olunca pro
je yapılmıyor. Proje yapılmayınca yatırımlar 
az gelişmiş sahalara kaymıyor. Doğuyu kalkın
dıracağız, Doğuyu kalkındıracağız, diye edebi
yat yapıyoruz, ama, projeler o tarafa doğru git
miyor. Binaenaleyh, personel imkânı ve teknik im
kân buldukça Doğuda bâzı vilâyetlere doğru baş 
mühendislikleri götürmo gayreti içindeyiz. 
Böyle götürmeye çalıştığımız, hazırlıklar yap
tığımız tehkilât vardır. Bölge açmıyoruz. Baş
mühendislikleri imkân buldukça bilhassa az 
^el'.şmiş sahalara doğru yaymaya çalışıyoruz. 
Bunun dışında hizmetlerin gösterişe gittiği 
mevzuunu rakamlarla kısaca ifade etmek isti
yorum. Bir kere toprak çalışmalarından, çift
çi eğitim kampı çalışmaları 1964 icra yılından 
itibaren yatırım projeleriyle tahdidedilmek 
suretiyle, sayın arkadaşımın bahsettiği husus
lara doğru yöneltilmiştir. Hizmetler bilâkis ya
tırım olarak ve bilhassa küçük sulama develop-
manı olarak çok gelişmektedir. Kısaca rakam
larla ifade edeyim; küçük sulama için 1963 te 
15 milyon, 1964 te 31 milyon liralık yatırım ya
pılmıştır. Bu sene 53 milyondan fazla, 53 mil
yon 914 bin liralık yatırım yapacağız. 

Sulama developmamna gelince: 1963 te 9 
milyon, 1964 te 39 milyon liralık yatırım yapıl
mıştır. Bu sene 65 milyon liralık yatırım ya
pacağız. 
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Drenaj ve ıslahda 19G3 te 18 milyon, 1964 te 

38 milyon liralık yatırım yapılmıştır. Bu sone 
39 milyon liralık yatırım yapacağız. 

Toprak muhafazada 19Ö4 te 18 milyon lira
lık yatırım yapılmıştır. Bu sene 22 milyon lira
lık yatırım yapacağız. Yani, bu rakamlar da gös
teriyor ki, tıpkı kendi söyledikleri gibi; küçük 
sulamaya, sulama developmamna doğru büyük 
artış var, drenaj mevzuu da iyi noktadadır. Top
rak muhafara istediğimiz, yani muayyen bir nok
tada durmaktadır. Bu da arkadaş:mm rakamlar
la söylediği istikâmette olduğumuzu göstermek
tedir 

Bu arada Toprak - Su ile beraber Tarım Ba
kanlığından orman köylerini kalkındırma grupu 
ve ev ekonomisi işleri de bize bağlanmıştır. 

İskender Cenap Ege arkadaşım, bu orman 
içi köylerindeki el srnatları mevzuu üzerinde 
durdular. Hakikaten isabetli bir noktadır arka
daşınım- sorusu. Şunu ifade edeyim ki, orman
lar haddina-tında bir iskân bölgesi değildir. 
Ama, tarihin gelişi, Celâli er.kiyaları, 20 sene 
süren askerlikler, zamanzaman dışardan gelmiş 
göçmrn'crin oralara yerleştirilmeleri büyük 
ölçüde iskân mıntıkası haline getirmiştir. Bu
gün arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, orman 
içi ve orman kenarında 7 milyon ve ormana 10 
kilometre mesafede de 2 - 2,5 milyon olmak üze
re 9 - 9,5 milyon insanın ormanla münasebeti 
var. Ama, en aşağı 7 milyen insan orman içi ve 
ormanın tam kenarı o1 arak ormanla münase
bet halinde. Ormandan bunların geçinmesi, ve
rilen rakamlar bir ölçüde önaraştırmalardır. Ka
tı bir ifade değil ama, in ana fikir veriyor. Bu
günkü ormanların % G5 i dejeneredir, derler. 
En iyi şekilde olsa, ormancılıkla gcçindirelbi-
loeeği insanların bir milyon etrafında olduğu 
tahmin edilmektedir. Demek ki, yalnız ormanla 
bu insanları geçindirmek, Türkiye için müm
kün olmıyacaktır. O halele bunları bulunduğu 
mevkiden daha geçinir hale getirmek, haklka-
tnn arkadaşlarımın çok esaslı olarak değindiği 
şekilde hepimizin önünde ciddî bir promlem ola
rak durmaktadır. Biz önarr.ştırmalar olarak iki 
CD£H içinde çalışıyoruz. Bunlardan bir kısmı, 
bulunduğu yerde bâzı tedbirler alarak geçin
dirmeye çalışmak, İkincisi, burada katiyen ge
çinmesi mümkün olmıyanlarm bir başka yere 
nakli meselesi üzerinde araştırıcı (Plân da za-
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ten bu mevzuda sadece araştırma ve hazırlık 
tavsiye etmektedir) çalışma ve projelerimiz var
dır. 8 vilâyette Orman Umum Müdürlüğünün 
ve Tarım Bakanlığının ıbaşladığı projeleri ge
nişletmeye çalışıyoruz. 

Bu arada el sanatları mevzuuna da bu böl
gede ehemmiyet vermiş bulunuyorduk. Halen 
bu orman bölgesindeki 250 köyden aldığımız 
genç kızı, »halı öğretmeni seviyesinde yetiştir
mek üzere, bayramdan sonra Tuzla'da eğitime 
başlıyoruz. Bunlar köylerine döndükten son
ra köylerinde halıcılığı öğretecekler ve böyle
likle birden 250 köye yayılmış olacak. 

Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu arkadaşım, 
toprak verimlilik haritaları üzerinde durdu
lar. Şimdi onu ifade edeyim ki, Doğu Karade
niz bölgesi verimlilik haritası hazırlanmıştır. 
Buna göre zaten gübre ve kireçleme tatbika
tı yapılıyor. Küçük Menderes Havzasında verim
lilik haritası ikmal edilmiş, bitmiştir. Ayrıca Or
ta Anadolu için de, bu fosfor meseleleri tetkik 
edilerek, gübrenin kolay atılacak sistemler mey
dana getirmiştir. Teşkilâtımız parasız olarak 
toprak tahlillerini her köylüye yapma yolun
dadırlar. Bu lâboratuvarlarımızı da genişletme 
çalışmaındayız. 

Sayın Ref'et Iiendeci arkadaşım, köylünün 
yakıt mevzuu üzerinde durdu. Bu da çok çetin 
problem, ama, büyük bir problem Haddizatında 
bırrün Türkiye'de mevcut yakıtın hemen % 40 
küsurunu ormandan, % 40 küsurunu tezekten 
temin etmekteyiz. Yani bunların ikisi de Tür
kiye'nin bugünkü şartlarına göre, ibizim için 
zaruretlere uygun değil, Tezeği gübre olarak 
kullanmalıyız. Ormandan aldığımız yakıt, or
manın veriminden daha fazla. O halde Türki
ye bu mevzuda büyük bir yakıt problemi ile 
karşı karşıyadır. Ama bu yalnız bir orman me
selesi değildir. Filhakika Orman Umum Müdür
lüğünün iyi bir çak'şması vardır. Bir nevi so
balar yaparak beş defa tasarrufla odunu kul
lanma araştırmalarını bitirmiştir. Biz de bun
ları köylere yaymanın gayretine .başlamış bu
lunuyoruz. Ama bu güzel bir araştırma olma
sına rağmen bu büyük problemi çözecek bir 
mesele değildir. Asıl mesele linyit meselesidir. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının fcu hu
susta çalışmaları vardır. Tabiî petrol meselesi 
de geliştikçe bu, Türkiye'de büyük yardım sağ-
lıvaeaktır. 
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Değerli Arkadaşlarımın kabil olduğu kadar, 

sorularını kınaca cevaplandırmaya çalıştım. Ay
rıca emirleriniz olurca onlara da amadeyim. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (istanbul) — Söke 
Ovasının çoraklaşmasından tuzlanmasından bah
setmediniz. 

KÖY 1,TLERÎ BAKANI LEBÎT YURDOĞ-
LU (Devamla) — Bu daha ziyade Devlet Su İş
lerinin problemi, büyük bir problem. Söke Ova
sının bugünkü tuzlanmasının düzeltilebilmesi 
için bir defa Menderes nehirlerinin taşkınla
rı meselesi üzerinde çalışmak lâzımdır. Taşkın
ların meydana getirdiği birikinti suların za
manında tahliye edilmesi lâzımdır. Drenaj ki
fayetsizliği var. Tabiî bir de bilgisiz sulama 
meselesi var. Yani büyük bir problem. Büyük 
ölçüde Menderes nehirlerinin ıslâhı gerekiyor. 
Menderes Nehirinin ıslâhından sonra Tarım 
Bakanlığının ve bizim meselelerimiz olarak ele 
alınabilir. Bir büyük problemdir. İlk aldığım 
bilgi bu noktadadır. 

BAŞKAN — Sayın Okurer. 
CAHİT OKURER (tzmir) — Hintli bir 

muhtarın meydana getirdiği, tezekten yakıt 
istihsali için bir alet vardı. Bu hususta teknik 
araştırma yapıldı mı? Yapılacak istihsal için bir 
alet var mı, bunu duydunuz mu? 

KÖY İŞLERİ BAKANI LEBİT YURDOĞ-
LU (Devamla) — Efendim, o, gübreyi bir öl
çüde sulandırıp bir gaz elde ettikten sonra, bir 
cihazla onu alarak, tıpkı hava gazı gibi yakılan 
biyo gaz denilen zannediyorum Ibir sistem. Bu 
sistemin Türkiye'de araştırılması yapıldı. Yeni 
araştırmalar için Başbakanlıktaki arattırma 
müessesesine teklif edildi. Ben gittiğimde Hin
distan'da da bunu gördüm. Biraz pahalı bir te
sis gibi geliyor bana, Yani büyük bir kazan. O 
büyük kazanda filhakika ilk nazarda hem güb

re kullanıyor.unuz, hem gazından faydalanıyor
sunuz, ama bu büyük kazanın maliyeti, ve saire-
si. Türkiye'nin bütün köylerine ne ölçüde tatbik 
edilebileceği hususunda bende bir tereddüt hâ
sıl oldu. Onlar da daha ziyade gösteriş olarak 
yapmışlar, pek fazla yayamamışlardır. mama
fih araştırma neticelerini teklemek lâzımdır. 
Araştırmalar bitmeden katı bir hükme varmak 
doğnı değil, İlk intibaımı arz ettim, efendim. 

BAŞKAN Sayın Ayrım. 
ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Bakan 

1965 yılı icraat programında, Trabzon, Giresun, 

31.1.1935 O : 2 
Rize illerinde 22 650 dönüm arazinin kireçlene
ceğini belirtiyor. Kanaatimce burada teknik 
mevzu, kirecin toprağa atılmasıdır. Halbuki 
bölge müdürlüğünün başka türlü teknik ele
man kullanması, bunların teknik bilgisinin is
rafından başka bir şey değildir. Ayrıca bu mın-
takaya verildi. 

Sosyal adalet, Orta Anadolu kirecinin Rize 
mmtakasmda çay kalitesi üzerindeki tesiri üze
rinde mütalâanız nedir? 

KÖY İŞLERİ BAKANI LEBİT YURDOĞ-
LU (Devamla) — Fevkalâde teknik mevzular 
etrafında takdir edersiniz ki şu anda mütalâa 
söyliyemem. Arkadaşıma, müsaade ederse, bunu 
yazılı olarak bilâhara arz edeyim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, te
şekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz, Sayın Mehmet Unal-
dı'nmdır, 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, sözlerime başlamadan evvel Sa
yın Köy İşleri Bakanına bir hususu hatırlat
mak isterim. 

Sayın Köy • işleri Bakanı Bakanbk bünye
sini izah ederken iki yönden mütalâa serd et
tiler. Birisi, bu bakanlığın iicrr, vazifesi gör
düğü, diğeri de koordinasyon vaziıesi gördü
ğünü söylediler ve Toprak Su Genel Müdür
lüğünün Köy • İşleri 'Bakanlığına bağlanmasını 
da toplum kalkınması yönünden bir h'zmet ol
ması hasebiyle olduğunu 'beyan ettiler. Bu mü
talâa tarzına göre, Sayın Bakan daha Ziraat 
Vekâleti bünyesinden birçok şeyler istemek
tedir. Sayın Tarım Bakanı hazırlıklı bulun
sun. Çünkü toplum kalkmmasiyle ilgili ola
rak Tarım Bakanlığı bünyesinde daha bir
çok kollar mevcuttnr. 

Muhterem arkadaşlar, Tarım Bakanlığı büt
çesi üzerinde partileri adına ve şahısları adı
na konudan birçok muhterem arkadaşlarımız, 
memleketimizin ana dâvaları üzerinde geniş 
ölçüdo mütalâalar serd ettiler. Say m. Bakanın 
cevabı esnasında, Sayın Bakanı dinlerken ve 
dinledikten sonra, ana meselelerimi/İn vukufla 
teşhis edilmiş olması yönünden memnuniyet 
duyduk. Ancak her bütçede, her bütçenin mü
zakeresi sırasında bir başka Bakanı karşı
mızda bulmak Talihsizliği ile malûl bulundu
ğumuza göre, tereddüt ve endişelerimizi mu-
ha'azadr. mazuruz. 
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Sayın Bakanın bahsettiği tedbirlerin tat

bikat sahasına intikalindeki davranışlarını 
izleme mevkiindeyiz. Biz tenkidlerimizi ya
pacağım, icrayı harekete getireceğiz, hepimi
zin olan vatanı biraz da'ha ileri götüreceğiz. 
Sayın Bakan memleketimizde, Bakanlığımızla 
ilgili, hizmel:. heyecanlarımız ölçüsânde de
ğildir 'buyurdular. Bu bakımdan meseleye ba
kaca!: olursak bizlerin heyecanlarımız biraz 
daha fazla olacaktır. Zira Sayın Bıkanın he-
yacanları, ellerindeki imkânlarla biraz ba
raja tabi tutulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 'bendeniz, arkadaş
larımızın temas ettiği meselelerin ana hat-
lan üzerinde arzı beyanda bulunacağım. Tür
kiye 'nin kaderi üzerinde kurulmuş bir Bakan
lık olarak, hangi zaviyeden bakarsak ba
kalım, memlekete istihsali yönünden katî bir 
olgunluk içersinde bulunmamaktadır. Bu Ba
kanlığın teşkilât, bünyesinin yapısı ve her 
'birisi ayn 'bir vekâlet iş kapasitesir.o sahip 
bulunan umum müdürlükleriyle, gerek mes
lekler arasında, gerek meslek branşları ara
sında ahenkli 'bir çalışmadan mahrum bir 
manzara arz etmektedir. Tarım Bakanlığı
nın kuruluşunda, her türlü hissin üzerine çı
karak geniş bir etüd neticesinde isabetli bir 
görüşle bir operasyon yapmanın samanının 
gelmiş ve yeçmekte olduğuna kaani bulunmak
tayız. 

Bu vekâletin muvaffakiyetinin :birinci 
şartı, personel siyasetini realist bir anlayış 
ih yeniden düzenlemektir. Bu bakanlıkta mes
lek mücadeleleri vardır. Bu bakanlıkta aynı 
•meslekten olanların menşe mücadeleleri var
dır. Bu bakalıkta görüş ayrılıkları mücade
lesi vardır. Personelin yetişme tarzı üzerin
de durmak icabetmektedir. Köylü ile omuz 
omuza çalışan bir teşkilât mevcut değildir. 
Tıerne kadar Sayın Bakan izahlarında, her 
yönden teşkilâtın mevcudolduğunu beyan bıı-
yurdularsa da, burada konuşan hiçbir arkada
şımız teşkilâtın olmadığından bahsetmediler ve 
>bu teşkilâtın çalışma yönünden tenkidini yap
tılar. 

Sayın Bakan, tarımsal meseleler nelerdir, bu 
hizmetler nacıl yürütülmelidir noktasından ha
reket edilerek uzun çalınmalar sonunda bir re-
organizasyon raporu hazırlandığını beyan bu-
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yurdular. Partim adına konuşan Sayın Hasan 
Âli Türker arkadaşımız, bu reorganizasyon ra
porunun gizli olmasından bahsetmediler. Sa
dece meçhulümüz olduğunu beyan buyurdular. 
Binaenaleyh, Sayın Bakan şayet hazır bulunan 
bu reorganizasyon rapoıunu bütçe müzakerele
rinden önce dağıtmış bulunsalardı, tenkidler bel
ki de geniş ölçüde azalmış olacaktı ve belki ele 
geniş ölçüde çoğalacaktı. Zira biz yaptık, iyi
dir, demek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye bir ziraat 
memleketidir. Tabiatın lûtfıındın başka, hiç
bir mahsul nevi üzerinde çalışmalarımızla bir 
mevki ihraz etmiş değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, bir dakikanız 
kaldı. Son söz 10 dakikadır. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) Pekâlâ. 
Muhterem arikadaşlarmı, konuşmamda bir 

çok mevzular vardı. Fakat kemi ek mecburiye
tindeyim. Bunların ehemmiyetlilerinden iki ta
nesinin üzerinde durayım. 

Muhterem arkadaşlar, ben kaaniim ki, Tür
kiye'nin istikbali hayvan cılktadır. Dünyada 
Kanada'dan başka hiçbir memleket hububat zi-
raatinden zengin omıuş değildir. Binaenaleyh, 
memleketin hayvancılığı üzerinde durmak, bu 
memleketin istikbali yönünden ehemmiyet taşı
maktadır. Türkiye'de bir Veteriner Genel Mü
dürlüğü vardır, bir veteriner hekimlik mesleki 
vardır. Maalesef arkadaşlar, bu meslek Tür
kiye'de değerini henüz bulamamıştır Bu sözü şa-
yeb Hasan Âli Beyin ağzından duysaydmız, be
nim arzımdan duyduğunuz kadar mâna taşımaz
dı, çünkü 'ben o meslekten değilim. 

Muhterem aıkadaşlarım, hayvancılık bu^ün 
için canlı olarak ihraç metaı değildir. Çünkü 
hastahk mevzuu vardır. Pcsleme ve teşkilât yö
nünden kesilmiş olarak ihracedilemez. Bu da bir 
derttir. Binaenaleyh, bu mesleki evvelâ bu mem
lekette tanıtmak, bu meslekin yardımı ile bu 
dâvayı halletmek lâzım olduğu kanaatindeyim. 

Bir Tiftik Yapağı şirketi vardır, faaliyeti 
hangi yöndedir bilinmez. Ticari yönde m'dir, ye
tiştirme yönünde midir, henüz belli değildir,. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı lütfen bağ1 ayınız. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Bağlıya

cağım. Verilen sermayesini kaybetmiştir. Tica
retten mi kaybetmiştir, yetiştirmeden mi kay
betmiştir belli değildir. Ticaretten kaybetmişse 
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mazur görürüm, çünkü başında veteriner var
dır. Yetiştirmeden kaybetmişse yine mazur gö
rürüm, çünkü başında bir zooteknist yoktur. Ak
lıma geldi, kelimeyi telaffuz edince, daha vete
riner hekimlik mevzuunda, zooteknist mi ol
sun, yoksa veteriner hekim mi olsun mevzuu 
hâlâ münakaşa halindedir arkadaşlarım. Bu 
mevzuu dahi halletmiş değiliz, hayvancılık bah
sinde. 

Bir de tavukçuluk mevzuu vardır, kısaca 
bağlıyacağım Sayın Başkanım, özür dilerim. Ta
vukçuluk mevzuunda Danimarka'nın elde etti
ği döviz miktarını hatırlarsak kâfi bir muhar
rik bulmuş oluruz. Bu mevzuda memleketimiz
de birçok meraklı kimse olduğu halde, hiçbirisi 
muvaffak olamamaktadır. Zira hiç kimse ne 
meselenin ilmî tarafını, ne de veteriner hekimlik 
tarafını idrak etmiş değildir. Bu mesele üzerin
de durulmasının da memleket iktisadiyatı yö
nünden çok faydalı olduğuna kaaniim. 

Mâruzâtım kısa oldu. Özür dilerim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini oyuğnuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. 

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

Lira 
12 000 

12.000 Pesonel giderleri 202 482 626 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 24 165 094 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil'miştir. 

14.000 Hizmet giderleri 52 667 627 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 28 770 300 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 14 006 501 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 

B. Lira 
21.000 Etüt ve proje giderleri 22 560 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmijtir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 162 269 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 46 740 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmijtir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
B. Lira 

1 - Sermaye teşkili 
31.000 Kurumlara katılma payları ve 

sermaye teşkilleri 1 000 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 10 461 693 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
33.000 İktisadi transferler 18 286 774 

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

34.000 Malî transferler 2 436 594 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 865 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 Borç ödemeleri 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil'miştir. 

Tarım Bakanlığı bütçesi bitmiştir. 

a — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü
ğü bütçesi : 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünün fasıllarına geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler?.. Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 18 588 841 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

Yönetim giderleri 1431 802 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 7G3 504 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiycnle;'... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 1 417 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 20G 501 
BAŞKAN — Ka:bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
(A/2) Yatırı ı barsamaları 

Makin a - teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 3 008 003 
BAŞKAN _ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

B. 
1 - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 

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

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

GOO 000 

80 000 

59 000 

4 550 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tanarır,ı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (1/742) (S. Sa
yısı : 504) (1) 

BAŞKAN — 1965 yılı Devlet üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısının 
maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1) 504 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundachr. 
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Dovbt ürotmo Çiftlikbri Cenol Müdürlüğü 

196J y:1I Bükp kanunu ta arısı 

MADDE 1. —• Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
9 833 5G4 lira, yatırım harcamaları için 
820 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harca
maları için de 31)9 410 lira ki toplam olarak 
11 055 980 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN - • Bölümleri oktuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. 

12.000 Personel giderleri 
Lira 

8 97G 049 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabili edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 21)5 813 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 389 702 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 13 000 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1G.000 Çeşitli giderler 1G2 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
22.000 

Lira 

820 000 

(A/2) Yatırım harcamaları 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
B. 

34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN —- Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kaimi edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyoruz. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

Lira 
11 181 

237 785 

150 450 
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Maddeyi eetvelleriylc birlikte oyunuza sunu

yorum. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etnıiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge

nel Müdürlüsünün gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 11 055 980 lira olarak 
talımip. edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyoruz. 

B - CETVELİ 

B. Lirr. 
G1.000 Kurumlar hasılatı 11 000 000 

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

G3.000 Çeşitli gelirler 55 C83 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul cdi>miştir. 

İkine! maddey! tekrar c kuyoruz. 
(2 nei madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi cetveliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
EtRrynlcr. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Mü lürlüğünce 1965 bütçe yılında elde cdi-
heek gelir çeşitlerinden her birinin dayand^ı 
hü'dimler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
ini ;tk\ Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsi
line 1965 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvel.'ylc birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yiîrd'v... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Mü Turluğunun 30 . 6 . 1C39 tarihli ve 3656 
sayıb Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lileri, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3356 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetliler için Bakanlar Ku

rulu karariylc kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadro
lar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy-
larmı-a arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
y3iıle.\.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 7.6.1949 
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tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1,2) sa
yılı cetvellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1965 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. -— (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aid lup da 
Muha^ebci Umumiye Kanununun 93 ucü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1965 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç), (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine, Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti/. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti/. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 Bütçe 
kanunun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (1/747) (S. Sayısı : 505) (1) 

(1) 505 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü büt

çesinin görüşülmesine geçiyoruz. Birinci madde
yi oktııyorum. 

Orman Genel Müdürlümü 1965 yılı Bütçe kanu
ni: tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için 83 840 160 lira, yatırım 
harcamaları için 59 880 000 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de 7 200 916 li
ra ki, toplanı olarak 150 930 076 lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okuyoruz. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B. Lira 
12.000 Personel giderleri 70 905 657 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 323 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 7 372 003 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 586 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 662 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmi}tir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

B. Lira 
21.000 Etüt ve proje giderleri 21271 000 

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

22.000 Yapı tesis ve büyük onarım
lar 32 069 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina ve teçhizat ve taşıt 
alımları ve büyük onarımları 6 540 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmi}tir. 

31.1.1905 0 : 2 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

1 - Sermaye teşkili 
B. Lira 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmijtir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 4 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 208 801 

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

35.000 Sosyal transferler 2 459 114 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 Borç ödemeleri 133 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —- Orman Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 150 930 076 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN —• Cetveli okuyoruz. 

B - CETVELİ 
B. 

61.000 Kurumlar hasılatı 
Lira 

145 930 074 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 2 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 Özel gelirler 3 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(îknci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — ikinci maddeyi cetveliylc bir

likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenbr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1965 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
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işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. —• Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 
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işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1965 yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
le:\.. Kabul edilmiştir. 

MAADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
33 . 6 . 1939 tarihli 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlileri bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kuru
lu kararı ile kadro alınabilecek tertipler bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyla
rınıza arz ediyorlum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğünün 
kuruluşu hakkındaki 4 . 6 . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1965 bütçe yılında kullanılmaz. 

BAŞKAN —• Maddeyi cetveliyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenle;'... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — • (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneTİn yenmemesi halinde: 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı 
bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet tertiple
rinden bu. maddeve. 

b) 1937 -1963 bütçe yıllarına aidolup da Mu
hasebe} Umumiye Kanununun 93 neü maddesine 
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları büt°cl(Hndo bulunan borçla-, 1935 yılı 
bütçelinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve 
ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar 
borçları) maddesine, Maliye Bakanlığınca akta
rılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. —. Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul, edilmiş i r . 

MADDE 9. — 9 . 7 . 1945 tarih ve 4785 sayılı 
Orman Kanununun istimlâke ilişkin hükümlerini 
yerine getirmek ve Devlet Orman İşletmelerinin 
kuruluş ve işletilmesi için 1965 bütçe yılı içinde 
kapatılmak üzere 1 000 000 liraya kadar avans al
maya ve ertesi yıl bütçelerine konacak ödenekler
le kapatılmak şartiyle en çok 5 yıl süreli 2 000 000 
liraya kadar istikraz mukaveleleri yapmaya ve 
bankalarda hesap açtırmaya Tarım Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum; 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
ti1. 

MADDE 10. — Orman Genel Müdürlüğü or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyoruum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 31 . S . 1956 tarihli ve 
6Ş31 sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar 
gereğince ormanların sınırlama işine 1965 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti •. 

MADDE 12. — 3656 sayılı Kanunun 4609 sa
yı11 Kanunla muaddel .18 nci maddesi hükmü 
1965 yılında orman mühendis muavinleri ve tek
nikerler için de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- i Kanun tasarısı ayık oylarınıza arz cdilccek-
mlşti.*. ti.'. 

MADDE 14. —• Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz cdiyo-
ı tıyorum. 

Ulaşırına Bakanlığı bütçesine geçmeden ev
vel Birlerimi 15 dakika sonra açmak there kapa

nım. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Kapanma saat?. : 00,11 

»« ^ » » - M 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 00,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

N) Ulaştırma Bakanlığı bütçesi : 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı bütçoâ 
üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. Grupları 
adına söz alanlar; Adalet Partisi Senato Grupıı 
adına Sayın î. Ethem Erdinç, C. H. P. Senato 
Grupu adına Sayın Fehmi Alpaslan, C. K. M. 
Partisi Senato topluluğu adına Sayın Enver 
Kök. 

Şahısları adına Sayın Rıfat özdeş, Azmi Er 
doğan, Alâcddin Çetin, Sakıp önal, Tekin A^ı 
burun, Mustafa înceoğlu, İsmail Yeşilyurt. Rı
fat Öztürkelne, Yusuf Demirdağ söz almışlardır. 

Şimdi bir takrir var, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe programının aksamaması için Ulaştır

ma Bakanlığı bütçesiyle birlikte Devlet Hav*' 
Meydanları bütçesinin de bir arada görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

M. B. G:-. 
Fahri özdilek 

A. P. 
îzmii' 

Hilmi Onat 

C. H. P. 
Kars 

Mehmet Hazer 
Y. T. P. 
Bingöl 

Sabri Topcuoğlu 
Kontenjan 

Osman Koksal 

BAŞKAN — Takrir üzerinde konuşmak is-
tiyen?.. Yok. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A. P. Grupu adına buyurun Sayın Erdinç. 
A. P. SENATO GRUPU AOTNV î E v-^M 

ERDİNÇ (Kütahya) — Sayın Başkan, Cıımhu-
rl've'*; Senatosunun sayın üyeleri, Ulaştırma Ba 
kanhğı bütçesi ve bu Bn,kanlığa bağlı umum mü
dürler'n durumları üzerinde Adalet Partisi Gru-
'vı adına görüş ve temennilerimizi Yüce Senato 
VT. kısaca arz edeceğim. 

Ulaştırma Bakanlığı ve müesseselerinde tür-
'"ı maıhrumi'vet ve şartlar içinde çalışarak ken
dilerine verilen işleri başarmaya gayret eden 
muhterem meslektaşlarıma A. P. Grupu adına 
şükranlarımı ve hürmetlerimi arz ederim. 

Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde şıl teşekkül
ler bulunmaktadır: 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü, 

— PTT Genel Müdürlüğü, 
— TCDD Genel Müdürlüğü, 
— Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortak

lığı, 
— Türk Havayolları Anon:m Ortaklığı, 
— Uçak Servisi Anonim Şirketi. 
Bu teşskküllerin ayrı ayrı kendi kuruluş ka

nunları vardır. 

— 870 — 



C- Senatosu B : Z5 
Bunların idari, malî, iktisadi ve teknik yön 

lerden sevk ve idaresi, teftiş ve murakabesi Ulaş
tırma Bakanlığınca yürütülmektedir. Ulaştırma 
işleri, yurdumuzda Devlet kurumları ve özel kıı 
rumlar tarafından yapılmaktadır ve taşıma iş 
leri çak karışık, sahipsiz bir durumdadır. Ulaş
tırma Bakanlığı: Taşıma sistemlerini koordine 
eden, millî ekonomiye uygun bir şekilde yürüten 
bir ulaştırma politikası takip ve tatbik edeme 
inektedir. Halen taşıma sistemleri ile Karayolla
rı, Emniyet Genel Müdürlüğü, belediyeler, Dev
let Demiryolları, Demiryollar ve Limanlar Reis
liği, PTT, Devlet Denizyolları, Türk Havayol
ları, Devlet Hava meydanları, özel karayolları 
işletmeleri, özel deniz işletmeleri meşgul olmak
tadır. Ulaştırma Bakanlığı bu nakil sistemlerini 
koordine etme vazifesini yapacak şekilde de teş-
kilâtlanmamıştır. Bakanlık teşkilâtı ve daireleri 
daha çok dış memleketlerde memleketimizi tem 
sil işleri ile meşguldürler. 

Bakanlığın taşım?, işlerini tanzim edememe
sinden uzak taşımalar ekonomik kurallara ve 
milli ekonomiye uygun yapılmamaktadır. 
Uzak taşımaların Demir Yolları ve Deniz Yolu 
ile yapılması, Karayolları ile de ?''?miryolr 
ve Denizyolu taşımalarını 'besleyici ve tamam
layıcı kıs?, mesafeli nakliyeler yapılması iea--
hederken. Hükümetin yanlış hareket ve poli
tikası. yüzünden uzun. mesafe taşımalarının 
Pam'rvolhrı ve Deniz yollarından ziyade Ka 
v.—.ll.n-'-ı " " • > " » " -e kara ''taşıma vasıtada-
riyle yapıldığı görülmektedir. ı 

Bn taşıma siteminin Hükümet tarafı: j 
dan desteklenmiş olması Demiryolları ve Dr 
n iz voli arım n büv'ik zarara uğramaları sebeı 
lerinden birisi V: muştur. I 

Ç.öylc ki; Hükümet ulaştırma sistemlerin. • 
deki son gelişmeye yöre Demiryolları ve De 
nizyollarır.ı takviye edeceği yerde ;bâzı it
halâtçı firmaları himaye ederek, memleke'ir 
dövizin* plânsız ve programsız olarak otomo 
bil, kamyon ve otobüs ithaline talhsis etmiş
ti.-. Bayır dirlik Bakanlığı bütç>\vir,dc de arz 
ettiğimiz g'jbi ithalât üzerinde 'bilhassa dur
mak lâzımdır. Yurtta 195Û yılında 45 767 oto
mobil var]?cn, 1D63 sonunda otomobil adedi. 
72 034 e, kamyon adedi 57 460 iken 80 695 e, 
otobü?. adedi 10 981 iken 19 269 a yükselmiş, 
yani iki misline yakın bir nishette artmıştır, j 
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Bu yüzden IC'30 yılında muhtelif ulaştırma sis
temlerinde yani Karayollarında, Demiryolların
da, Denizvollarmda. Havayollarında mecmuu 
eşya nakliyatının; 1960 yılında % 43 ü kara
yolu ile yapılırken, 1933 yılında bu nisbet 
% 60 a yükselmiştir. 1960 ylmda demiryolları 
mecmuu nakliyatın •% 55 ni yaparken, 1'9'63 
t.e 'bu nakliyat % 38 e dürmüştür. Denizvolla-
rmdaki % 2 den % 1,3 e düşmüş.tiiı\ Yolcu 
nakliyatında da. vaziyet böyledir. Yolcu nak-
Hvatı karayollarında % 69 dan % *3 e yükse
lirken, demiryollarında ı% 28 den % 15 e düş
müştü:*. 

Arz .ettiğim gibi ıbu, plânsız ve hesapsız 
otomobil, otobüs, kamyon ithalinden olmuş
tur. Millî serveti hovardaca 'harcıvan, millî 
müesseseleri günde :bir milyon liraya yakın za
rara. uğratan Hükümet sorumludur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ulaştırma Banarlığma bağlı müesseselerin 

ziyan, etmelerinin, daha başka sebepleri de 
vardı:1. Bunları arz edeceğim. 

1. Kamilen ihtisas işi olan vekâletlere 
-'lüte'hassi; Vekil getirilmemektedir. 

2. Şimdiki Ulaştırma Bakanı S?ıym Mah
mut Vmal. 1960 ydm 'an beri 7 nci bakan-
lı.\ Bakanlar, teşkilâta nüfuz e!medeti de-
~i}tirilmektedir. 

3. Bakanlığa bağlı müesseselerin . muhte-
: i İare kademelerinde de ihtisasa riayet edil

meden. «ık şık değişikl'k vapılmakt d1". 
4. Bakanların ve ırraerrese mad'iricrlnin 

ı i kareciler'nin sık. sık değişmesinden her 
"^iş ikrkte hima-o s-re tiyle yüzlerce, 'bin-

-»e kişi müe^r^le^e alınmakta ve kadroları 
"•^"^—i kn'bi"Hlrr",1-\a V1 Serimi. ko,7an^m"-
-'••vn (Halk part'l* milletvelclleri r e adavlardan 
ilk tahsili dahi olmıyan kimselerin bu mües-
lere yüksek yevmiyelerle alındılı göralın'işf'r. 

D. Rayban'km (batması da iş basma çıkar
l a r ı n getirilmesinden. olmuştıır. ödeme im
kânı olmıyan şahısların bankadan milyon
larca, lira çektikleri ve çekilen parayı banka 
ilgllilerinee kırış'tıklan söylenti haindedir. 

Daybaşlarında' hinbir mahrumiyet içince 
çalışıp, e oluk çocuğunun nafakasından keserek 
hissedar olan binlerce kişi mağdur edilmiştir. 

Raybank idarecilerini iş başına getiren 
Hükümet sorumludur. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
•Bakanlığa bağlı müesseseler iktisadi Dev

let Teşekkülü olurken sabit kıymetler 1953 
'bilanço ve satınalrna değerine göre 'tanzim 
edilmişti v. Para değerinde yapılan değişiklik 
dolayısiyle mevcut kıymetler değerlendirmeye 
•t ah i tutulmamıştır. Yıpranmış olarak teslim 
•edilen tesislerin amortismanları ödenmemiştir. 
Maılıiye Bakanlığının teshit etmiş olduğu nis-
hetler dahilinde tefrik edilen amortismanlar 
hiçbir suretle ikame değerlerini karşılama
maktadır. Evvelce 30 kuruşa alınan çeliğin 
kilosu hugün '5 liraya çıkmıştır. 

6. Diğer müesseselere nazaran bugün PTT 
do kâr görülüyorsa; hu amortismanın eski 
fiyatlara göre hesaplanmasılıdandır. Yeni fi
yatlara göre amortisman ayrılırsa kâr görül-
miyecektiı*. 

Ulaştırma müesseselerinin 'hayatiyetlerini 
muhafaza edebilmeleri için yenilenmelerinin ve 
kalkınma plıânlarındaki yatırımların müesse
selere bir yük tahmil etmeden yapılması gerek
mektedir. 

7. Ulaştırma müesseselerinin masrafları 
konjonktüre uyarak yükselirken; trafiğin 
azalması, .geliri düşürmüş ve hizmetin maliye
tini artırmıştır. Müesseseler zaruri masraf-
ılan karşılıyamaz, memur maaşlarını vere
mez hale gelmişler, mütaahhitlere aylarca 
ödeme yapamamak, durumuna düşmüşlerdir. 
Açıklarını kapatmak için yüksek faizle kredi 
sayılama yoluna gitmişler bu suretle daha 
kötü duruma sürüklenmişlerdir. Meselâ bun
lardan <b.i;* müessese Amortisman Sandığına 
yılda 43 milyon lira faiz ödenmektedir. 

8. Ulaştırma Bakanlığına bağlı müessesele
rin 'kendilerine ağır yük tahmil eden mükellefi
yetlerden kurtulması lâzımdır. Bu mükellefiyet
ler; nakliye, kurumlar, gider, gümrük, bina ve 
arazi vergileridir. Sayın Vural 1962 yi1.: Bütçe
sinde bu fikri müdafaa etmişlerdi. Şimdi iş ba
şında bulunduğuna göre bu müesseselerden bu 
vergilerin 'kaldırılması için Hükümet olara'k bir 
kanun teklifi getirecekler midir? Çünkü 'bâzı 
vergilerden muaf tutulan petrol, şeker, Azot 
Sanayii ve sair müesseseler vardır. 

9. Ulaştırma Bakanlığına bağlı müessese
ler iktisadi Devlet Teşekkülü olmalarına rağ
men tarifelerine Hükümet hâkimdir. Kendile-
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nine maliyet altı taşımalar yaptırılmaktadır. Bu 
maliyet altı hizmetlerin Devlet tarafından süb-
vansiyone edilmesi lâzımdır. 

Meselâ; Devlet Demiryollarının bu şekilde 
maliyet altı taşımalardan olan gelir ikaybı 231 
milyon liradır. Devlet taşıtlarında sürat ve kon
for temin edilememiştir. Demiryollarını ele alır
sak ticari sürat motorlu trenlerde 60 kilometre-
saat, yolcu trenlerinde 33 kilometresaat, yük 
trenlerinde 18 kilometresaattir. Yabancı De
miryollarında yolcu trenlerinin ticari sürati 
100 kilometrenin üstünde, yük trenlerinin sürati 
de 60 kilometrenin üstündedir. Demiryolları 
fizikî bünyesini, bugünün demiryolu sürat, 'kon
for ve emniyet mefhumlarına göre tertiplenir k 
lâzımdır. Bu şekilde müessesenin rekabet im
kânı ve üktisali çalışması sağlanacaktır. 

Telgrafta basm ve Anadolu ajanslarına % 80, 
telefonda % 50 b'r indirim yapılmaktadır PTT 
İktisadi Devlet Teşekküldür. Bu tenzilât ma'i-
yet alt: ise !bu hususi müesseselere hangi salâhi
yetle bu tarife uygulanmakta ve Devlet kese
sinden bu hususi müesseselere bağışta bulunul
maktadır. Kâr kaybı PTT ye niçin geri veril
memektedir. Hükümet ulaştırma müesseselerine 
maliyet altı taşıma yaptırarak bâzı müessese ve 
kurumların kâr sağlamalarını temin, hem de 
sübvansiyon e etmezken, Devlet müessese ve te
şekküllerindi büyük ve mühim nakil işlerini hu
susi müesseselere verdirmekte ve bu hususta 
müsamaha göstermektedir. Meselâ Zonguldak'
tan Adana'ya kömür nakil işi ihale edilmiştir. 
Buna henzer misal çoktur. Yeni bir misal 25 
Ocak 1965 tarihli Resmî Gazetededir, ilân şu: 

(Ankara Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu Silâh Fabrikası ile Etimesgut Uçak Fab
rikasından alınacak takriben 820 ton fabrika 
malzemesi Adana, Afyon, Söke, E'âzığ ve Gazi
antep çimento fabrikalarımıza nakledilecektir.) 
Bu şehirlere demiryolu vardır. Niçin hu nakliyat 
demiryolu ile yapılmamaktadır. Millî Savunma 
Bakanlığı da Ankara'dan Diyarbakır'a daha 
uza'k mesafelere kadar mühim nakil işlerini el
lerindeki taşıt vasıtal'ariyle yapmakta, savaşta 
bize lâzım olacak taşıt vasıtalarının yıpranma
sına millî servetin hederine, millî müesseselerin 
zararına sebebolmaktadır. Misaller artırılabilir. 
Ulaştırma Bakanlığı, Hükümet bu şekildeki na
kil işlerine seyircidir. 
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. 10. Mevcut tesis ve vasıtaların bakım ve 

yenilenmesi için istenilen dövizler tahsis edilme
mektedir. Bu durum trafik gücünü azaltmakta
dır. Meselâ; milyonlarca lira sarfı ile kurulan 
Afyon beton travers fabrikasında binlerce tra
vers dağlar gibi yığılmış durmaktadır. Bunla
rın niçin durduğunu Sayın Bakan izah buyu
rurlar mı? 

11. Ulaştırma müesseselerinin iktisadi bir 
teşebbüs olmaları vasfı yanında âmme hizmeti 
ifa etmeleri zarara âmil sebeplerden biridir. 

12. Müesseselerin personel çokluğu yanın
da, geçim sıkıntısının, yarınından emin olmayı
şın, huzursuzluğun işe tesir ettiği inkâr edile
mez. 

Sayın Başbakanın /muhalefet yıllarında bu
yurduk i arı gibi. bugün memurlar denklerini ha
zırlamış bek 1 (- m ektedirler. 

Sayın Mahmut Vural'ın 1962 yılındaki bir 
beyanını burada aynen nakledeceğim. 

Ağır hizmet altında ve büyük mesuliyetler
le çalışan hakiki ulaştırma meslek sahiplerinin 
verdikleri mesai ve başarılarına göre inkişaf 
edecekleri, siyasi düşünüşleri ne olursa olsun, 
huzur ve emniyet içinde vazifelerine devam ede
bilmeleri ve hizmete hiçbir surette zarar verme
meleri şartiyle şahsi kanaatleri üzerinde durul-
maması icabettiğini belirtirken hemen düne ka
dar sakat görüş yüzünden hizmetinden, yuva
sından ve sevdiği meslekinden uzaklaştırılmış 
bulunanların ıstıraplarını süratle dindirmek 
meslek huzurunun teessüsünde en büyük rolü 
oynayacaktır. Dolayı siyle çalışan ve başarısı 
devam eden her insan hizmet verebileceği müd
detçe hem bugününden ve hem de yarınından 
emin olmalıdır. Bakanın bu beyanını müessese
lerdeki bugünkü huzursuzluğun giderilmesinin 
bir teminatı saymaktayız. 

Personel üzerindeki siyasi balkının kaldırılma
sı, ihtisasa kıymet verilmesi ulaştırma müessese
lerine huzur getirecektir. 

Sayın Vural'ın, yukarda arz ettiğim beyanı 
muvacehesinde, bu huzursuzluğu gidereceğine 
inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ulaştırma müesseselerinde plân uygulana

mamaktadır, Meselâ PTT de 1963 den önceki 
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son beş yılda tahakkuk ettirilebilen yatırım or
talaması % 50 dir. 

Plânlı devrede : 
Program Tahakkuk ettirilen 

1963 237,3 milyon 129,4 milyon 
1964 196,2 » 99,1 » 

liradır. Ve ancak % 50 gerçekleştirilebildiği 
görülmektedir. 1965 yılı için de 139,8 milyon 
lira derpiş edilmiştir. Telefonun ehemmiyetini 
takdir edersiniz. Halen telefon bekliyenlerin 
adedi, işliyen telefon adedi kadardır. Yanı 
200 bin civarındadır. Şimdiye kadar ancak 
1962 den evvel yapılan mubayaalar tahakkuk et-
m'ştir. Henüz plâna ceemiş 202 bin küsur hat
tan bir şey yapılmış değildir. Hiçbir firma ile 
anlaşma yapılmamıştır. Bir firma ile arılaşma 
yapılsa bile santrallerin imal edilip yurda şevki 
için firmalar 1,5 - 2 senelik bir müddet şart koş
maktadır. Şimdiye kadarla tatbikat böyledir. 
Montajı için en az 6 - 9 aylık bir müddet lâzım 
olduğuna göre 1965 içinde yapılacak olan bir 
mukavelenin dahi semeresi 1967 sonunda alına
bilecektir. Bu da beş yıllık plânın hiçbir şekilde 
tahakkuk etmediğini ve etmiyeceğini göstermek
tedir. 20 . 11 . 1963 de teklifleri alınmış olan 
telefon ihalesinin henüz bugüne kadar tahakkuk 
ettirilememiş olması Ulaştırma Bakanlığı ve PTT 
İdaresinin ne kadar atalet ve betaat içinde ol
duğunun bariz misalidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ulaştırma müesseselerinin zarar etmelerinin 

noderılerini anlatmaya çalıştık. Bunların mü
esseseler lehine hal edilmesi müesseseleri za
rardan kurtarıp kâra geçirecektir. Muhtelif 
yıllarda bakanlığın muhtelif teşekküllerinin re-
organizasyonu için dıs memleketlerden mütehas
sıslar getirilmiş kendilerinden raporlar alınmış
tır. Ne hazindir ki, raporlar ancak dosyada yer 
işgal edebilmiştir. Sayın Bakanın bu rapor 
üzerine eğilerek memleket realitelerine uygun 
olarak tatbiki cihetine gitmesi şayanı arzudur. 
Bu izahat muvacehesinde ulaştırma müessesele
rinim zarar etmolerindeki sorumluluğun Hükü
mete düşmekte olduğu hususunu yüksek takdir
lerinize arz ederim. 

Ulaştırma müesseselerinde; zarardan ziyade 
Hükümetin idaresizliği ve basiretsizliği yüzün-
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den gelir kaybı bulunduğu ve bunda personelm 
bir suni taksiri bulunmadığı aşikâr iken, asker
lik hizmeti kadar güç, binbir mahrumiyet ve 
geçim sıkıntısı içinde, tabiat ile mücadele ede
rek hizmet gören ulaştırma personeline teşki
lât kanunlariyle verilmesi derpiş edilen ikrami
yelerinin verilmemesi bir haksızlık, bir kadir
bilmezlik değil midir? 

Muhterem arkadaşlarını, 
Ulaştırma Bakanlığı ve müesseseleri hakkın

da birkaç temennide bulunmak ve Sayın Bakan
dan birkaç sual sormak isteriz. Cevap vermek 
1 ut funda bulunurlarsa memnun oluruz. 

1. Devlet Hava Meydanları İşletmesi büt
çesindeki 355 000 lira 'bina kira bedelini ve Ba
kanlık bütçesindeki 118 200 lira bina kira bede
lini çok görmekteyiz. Bu binalar bu kadar fa
hiş bedelle kimlerden kiralanmıştır. Vekâlet, ki
radan kurtulmak için ne gibi bir tedbir düşün
mektedir. 

2. Posta işletmesinin Avrupa'da olduğu gi
bi ufak çapta banka işleri görmesi derpiş edil
mişti. Ne yapılmıştır? 

Muhterem arkadaşlarım, 
3. Tabiatın devamlı ağır şartları muvacehe

sinde mahrumiyet içinde ağır iş şartlariyle mü
cadele halinde bulunan ulaştırma müesseselerin
de çalışanlara dinlenme ve enerji toplama imkâ
nı veren hizmet evleri ve dinlenme yerlerinin 
çok görülmemesi gerekir. 'Dinlenme yerleri sta
tülerinin eski haline ifrağı şayanı temennidir. 

4. Umumi olarak ulaştırma müesseselerinde 
memur adedinin fazla olduğu tespit edilmiştir. 
Bakanlık şimdiye kadar ne işlem yapmıştır ve 
yapacaktır? 

Bugün Devlet Demiryollarında 8 tıci umum 
müdür muavininin tâyini de çıkmıştır. 

Bu hale, bu keşmekeşe bir son verme zama
nı çoktan gelmiş geçmiştir. Bu umum müdür 
muavini ve memur enflâsyonuna ve bu gidişe1 

bir dur demek zamanı gelmiştir. 
5. Müessese 'borçlan konsolide edilecek mi

dir. Bakanlığın bu hususta bir çalışması var 
mıdır? 

6. Plânda kurulması derpiş edilen karayo
lu taşıma idaresi kurulmuş mudur? 

7. Yüksek Deniz Ticaret Okulunun akade
mi haline getirilmesi mevzuunda vaka 1 etin dü
şüncesi nedir? 
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8. Demiryollarında tekniğe uygun varyant

lar yapılacaktı. 1963 elen yani plânlarının tat
bikinden beri ne yapılmıştır? 

Devlet Demiryollarınca mubayaa edilen 33 
Ceneral - Elektrik lokomotiflerinde şofaj terti
batı 'bulunmamasının, ayrıca bir şofaj vagonu 
taşınmasının iktisadi olup olmadığı etüdedilmiş 
midir? Edilmemiş ise etüdedilmesini ve bun
dan böyle yapılacak mubayaaların, tam bil
et üt neticesi yapılmasını temenni ederiz. 

!). İşçi Emekli Sandığına tabi iken veya si
gortalı iken Emekli Sandığına bağlı bir vazife
ye geçenlerin hizmetlerinin tevhidi ile yalnız 
Emekli Sandığından emekli olmaları ve perso
nelin mağduriyetlerine nı aydan verilmemesi hu
susunda Vekâlet ne düşünmekledir.' 

Muhterem arkadaşlarım, 
.Denizcilik Bankası ve bu bankaya, ait mües

seselerin bir keşmekeş içinde bulundukları yük
sek malûmlandır. Denizcilik Bankasına ait bir
çok işlerin tahkik mevzuu olduğu ve bu mev
zuların Sayın Rıfat Özdeş tarafından ıttılaını
za arz edilmiş bulunulması dol ay isiyle vaktin 
de darlığından burada tekrar arzından tevakki 
edeceğim. 

Yalnız Denizcilik Bankasının yapmakta ol
duğu işler üzerinde1 duracak ve Bakanlığın mü
talâasını rica edeceğim. 

Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığı şu iş
leri yapmaktadır. 

1. İstanbul, İzmir şehir içi yolcu nakliyatı. 
2. Türkiye limanları arasında eşya ve yol

cu nakliyatı, 
3. İstanbul. İzmir, Trabzon Liman hiz

metleri, 
4. Van gölü deniz nakliyatı, 
5. (iemi kurtarma işleri, 
(i. Deniz fenerleri, 
7. Radyo t'ar - cankıırtarına. 
8. Cemi tamirat işleri, 
i'. Dış hatlar eşya ve yolcu nakliyatı. 

10. Yalova kaplıcaları, 
1 1. Bankacılık, 
12. Liman lokantası'işletmesi. 
Bu işletmelerden bâzı teşekküllerin özel te

şebbüse devri mütalâa edilmelidir. Meselâ bun
lardan Van Çölü İşletmesinin TCDD ne devri 
düşünülınıeikte midir? Senelerdir başka bir mü
esseseye devri düşünülen Yalova Kaplıcasının 
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idaresi hakkında Vekâlet hâlâ bir karara vara
mamış mıdır? îstan'buPda turistik yerler ve lo
kantalar büyük kârlar sağlarken Denizcilik Ban
kası İdaresindeki Liman lokantası yılda 300 bin 
lira civarında zarar etmektedir. Vekâlet ne gi-
bi bir tedbir düşünmüştür? 

İzmir körfez vapurlarının belediyeye devri 
etüdedileeekti, netice ne olmuştur? 

istanbul ve izmir şehir içi vapor yolcu nak
liyatı işi belediyelere devredilecek midir? 

(lemi kurtarma işleri diğer denizci devletler
de olduğu gibi özel bir teşekkül haline getirile
cek midir? 

Gemi tamirat işleri özel bir teşebbüse verile
cek veya ayrı bir teşekkül haline getirilecek mi
dir? 

Biz özel teşebbüse kıymet veren bir parti 
olarak bunların özel teşebbüse devrini uygun 
bulmaktayız. 

ithalâtımız yabancı bandıralı gemilere yap
tırılmakta, tpar gemileri Haliç'te bağlı dur
maktadır. Sebebi nedir? 

Limanlar : 
Muhterem arkadaşların), 
istanbul'da Sirkeci - Galata ve Salıpazarı, 

İzmir ve Trabzon rıhtımlarındaki antrepolarda 
yükleme ve boşaltma Denizcilik Bankası A. O. 
lığına, Haydarpaşa, Mersin, Samsun ve İsken
derun limanlarında bu iş TCDD mı, Zonguldak'
ta Ereğli Kömür İşletmesine aittir. 

Başka iskelelerde limanlar, belediye ve özel 
idarelere aittir. 

Plâna göre limanlar tek elde toplanacaktır. 
Plân tatbikatından bu yana ne işlem yapılmış
tır? 

Serbest bölge veya liman tesisine matuf ça-
1 ışına yapıl mis midi r ? 

Türk Havayolları : 
Türk Havayollarında ütilizasyoıı (/c 4ü ci

varındadır. Bıı yüzden müessese devamlı ola
rak zarar etmektedir. Bakanlık rantabl olmı-
yan hatların kaldırılması hususunda yeni ted
bîrler almalıdır. 

Yabancı uçakların hem Yeşilköy, hem Ksen-
boğa hava alanlarına yani iki kere inme Tür
kiye için faydalı mıdır, zararlı mıdır? Bu hu
sus et ü d edil mis bir neticeye bağlanmış mıdır.' 

Uçak Servisi Anonim Şirketi : 
1958 vılmda kurulmuş olan Uçak Servisi 
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Anonim Şirketi de Ulaştırma Bakanlığına bağlı 
zarar eden teşekküller arasındadır. 

Hava meydanlarına iniş ve kalkışları bulu
nan, tarifeli ve tarifesiz seferler yapan Türk ve 
yabancı uçakların ve 'bu uçaklarla taşınan yol
cu, bagaj, posta ve yüklerin her türlü lıandling 
ve kontrol hizmetlerini ve ana mevzulara nıüte-
ferri sair işleri görmek şirketin faaliyet sahası
dır. Dünyanın her yerinde bu nevi teşekküller 
kâr ederken, bizde devamlı olarak zarar etmek
tedir. Yalnız 1963 yılında 103 bin lira kâr et
miştir. 

1964 yılında lıandling gelirleri için 425 bin 
lira gösterilmişti. Ne kadar tahakkuk etmiştir? 

Lokanta ve kantin dâhil olduğu halde, yüz
lün lira gelir sağlanamazken bunlar dâhil olma
dığı halele 1965 için yüz bin lira gelir gösteril
miş ki tahminler samimî değildir. c/r 93,2 his
sesi Türk Havayollarına aidolaıı bu teşekkülün 
tasfiyesi veya Türk Havayolları bünyesi içine 
alınması hususunda Vekâlet hâlâ bir tedbir al
mış değildir. 

Devlet Hava Meydanları işletmesinin 1964 
bütçesine kamulaştırma ve satmalmalar için 
590 000 lira konulmuştu. Kaç lira sarf edilmiş 
ve ne iş yapılmıştır? 

1965 yılı için konulan 400 bin lira ile ne iş
ler yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ulaştırma Bakanlığı ve bünyesindeki teşek

küller hakkında Adalet Partisi Senato Grupu-
ııun görüş vo temennilerini Yüce Senatoya arza 
çalıştım. 

Dilek ve temennilerimizin Tutanak Dergisin
de kalmıyacağma Sayın Bakanın hizmet aşkı 
içinde olduğuna ve meselelere ehemmiyetle eği
leceğine inanıyoruz. 

Sözlerime son verirken Adalet Partisi Cum
huriyet Senatosu Grupu adına 1965 yılı bütçe
sinin milletimize hayırlı olmasını temenni eder, 
pek sevdiğim meslekimin' müntesibi bütün Ba
kanlık ve müesseselerini erkân, personel ve işçi
lerine, Sayın Bakana başarılar diler, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. Teşekkür ederim. (Al
kışlar") 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısının açık oylamasına 
115 üye iştirak etmiş 86 kabuk 25 ret, 4 çekin-
ser; salt çoğunluk sağlanmıştır. 
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. Üretme Çiftlikleri bütçesi üzerinde açık oy

lama ile Orman Genel Müdürlüğü bütçesine açık 
oylarını kullanmamış üyeler lütfen oylarını kul
lansınlar. 

C. II. P. Grupu adına Sayın Fehmi Alpaslan. 
C. II. P. SENATO GRUPU ADINA FEH

Mİ ALPASLAN (Artvin) — Yüce Senatonun 
Sayın Başkanı ve değerli üyeler; 

Sayısız büyük hizmetleri sinesinde toplamış 
olması itibariyle, dev teşekküllerin doğrudan 
veya dolaylı idaresini uhdesinde bulunduran 
Ulaştırma Bakanlığının 1065 yılı bütçesi üzerin
de Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupıınun 
görüşlerini arz ederken, pek hassas bir tutu
mun içinde bulunmak lüzumunu hissediyoruz. 
Zira; kuruluşları sonsuz millî fedakâlıkların 
mahsulü olduğu halde, işletmeciliklerinde bir 
türlü, özlenen sonuca varılamıyan bu Bakan
lık bünyesindeki teşekküllerin, her sahada top
luca ileriliğe gidilmekte olduğu yeni Anayasa 
düzeyinde de tenkidleri bertaraf edecek bir bün
yeye sabi'bolamadığı, maalesef itirafı zaruri bir 
gerçek halinde durmaktadır. Ancak, şu kada
rını rahatlıkla arz edebiliriz ki, yaşadığımız acık 
rejimde ortaya dökülen şikâyetler, bütün teda
vi çarelerinin uygulanmasına rağmen, kısa za
man içinde halli mümkün olmıyaeak derecede 
derin kök salmış gecen uzun yılların ıstırap ve
rici tutumunun eseridir. 

Her alanda cemiyetimize miras kalan mesele
lerden bir başlıcası olan Ulaştırma Bakanlığı 
bünyesindeki aksaklıkların, yeni hamleci ruhla 
beklenen istikamette aziz milletimizin hayrına 
gelişeceği ümidini muhafaza ediyoruz. 

Son zamanların cesaretle alman bâzı karar 
vo teşebbüslerinin, esasen mevcut üm iti erimizi 
takviye ettiğini de belirterek, en fiyi yürekle di
le getirildiğine inanılmasını bilhassa rica ettiği
miz görüşlerimizin arz ve «izahına çalışacağız. 

Sayın Başkan ve değerli Senatörler; 
Ilazerdc ve seferde yurt ulaştırma politika

sını yürütme görevini yükümlenmiş olan Ulaş
tırma Bakanlığı, merkezî teşkilât olarak, denet
lenmesi kendisine verilmiş olan deniz, kara ve 
hava ulaştırması ile haberleşme teşekküllerinin 
T. B. M. Meclisi ile Hükümet nezdinde en üst 
derece ve kademede mümessilliğini ifa eder. 

Bakanlık, bu görevin iyi surette yerine geti
rilmesi için, denetimi kendisine mevdu dairele
re mütenazır olarak Tarife ve Ticaret, Deniz ve 
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Liman İşleri, Sivil Havacılık, Kara Nakliyat 
daireleri ile diğer bakanlıklarda mevcut müste
şarlık, müşavirlik teftiş heyeti gibi dairelerle 
donatılmıştır. 

Ulaştırma Bakanlığının kuruluşundan bu ya
na değişen memleket ve dünya şartları sebebiy
le, merkezî teşkilât olarak ihtiyaçlara cevap 
vermekten uzak kaldığı ve yürütülmesi ile gö
revli işler bakımından gerek teşkilât ve gerek 
kadro itibariyle yeni bir revizyondan geçirilmesi 
zamanının geldiği kanısındayız. Filhakika, 
Ulaştırma Bakanlığının kuruluşu hakkındaki 
4770 sayılı Kanun, ulaştırma hikmetlerini gören 
genel müdürlüklerin mülhak bütçeli birer âmme 
müessesesi olarak idare edildiği devreye rasla-
makta olup, o zamandan sonra ulaştırma hiz
metlerini gören Bakanlığın denetimine bağlı 
olan genel müdürlüklerin iktisadi Devlet Teşek
külü veya anonim ortaklık halinde hukukî hüvi
yet değiştirmiş olmaları, hava ulaştırmasında 
husule gelen çok büyük inkişaflar, ulaştırma 
sistemlerinde meydana gelen teknik ve ekonomik 
değişiklikler bu bünyevi tahavvülü zaruri kıl
maktadır. 

Bu itibarla, bir tarafta merkezî Hükümet 
teşkilâtı, mehtap projesi faaliyeti, diğer taraf
tan Iktisad Devlet Teşekkülleri yeniden düzen
leme komisyonunun ulastımın ve haberleşme mü
esseselerinin hukukî bünyelerini tanzim ve t esin
ti ve en nihayet yeni personel rejimi kanunlaş
tıktan sonra, vakit kaybetmeden Bakanlık Teşki
lât kanununun ele alınması mutlak bir zaruret 
ifade etmektedir. 

Simdi özet olarak, Bakanlık bünyesindeki 
teşekküllerin faaliyetleri üzerinde duracağız. 

Hazırladığımız görüşmelerimiz dışında Sa
yın Adalet Partisi Grupu Sözcüsünün bir iki 
noktadaki görüşlerine temas etmek isterim. 

Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki teşekkül
lerin zararına çalışmalarını Hükümetin otomo
bil, otobüs ve kamyon gibi karayolları nakil va
sıtalarının yurda ithaline müsaade etmiş olma
sına bağlıyan Saym Adalet Partisi Grupu Söz* 
cüsünün mütalâalarını, karayolları nakil vası
taları bakımından henüz çok geri olduğumuzu 
ifade ederek liberal görüşlü olacağını iddia eden 
bir siyasi görüşle bağdaştıramadığımızı bilhassa 
belirterek ister ve çarenin başka' istikametlerde 
çalışmalarda olduğunu dikkat nazarlarına arz 
eyleriz. 
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Devlet Demiryolları : 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüği* 

Cumhuriyet tarihinde 506 ve 1042 sayılı kanun 
lar ile kurulmuş mülhak bütçeli bir âmme mü
essesesi olarak uzun müddet faaliyette bulun
duktan sonra idare ve muamelâtına, ticari ve 
iktisadi icaplara göre elestikiyet verilmek dü
şüncesi ile 1953 yılında İktisadi Devlet Teşek
külü haline getirilmiştir. 

Ancak, bu bünye değişikliği yapılırken umum 
müdürlümün malî durumu nazara alınmamış ve 
mütedavil sermayesi olmadan bir sürü borç al
tında bırakılmıştır. Bu suretle yeni hukukî 
bünyeye intikal ettiği andan itibaren devredilen 
sabit ve müteharrik alât ve edevatın (binalar, 
.yollar, lokomotif, vagonlar) ıslahı ve yenilen
mesi çok büyük güçlükler göstermeye başlamış, 
buna inzimam en iktisadi ve ticari değişiklikler, 
kamyon ve otobüs rekabeti ve sair maddi ve 
zamanın icabı olarak mânevi sebeler altında ge
nel müdürlük bir türlü kârlı ve verimli duru
ma geçememiştir. 

Devlet Demiryollarının bu durumu nazara 
alınarak beş yıllık plânlı devrede ilk iş olarak 
uzun senelerden beri yenilenemiyen vasıtaların 
ve tesislerin yenilenmesi nazarı itibara alınmış 
ve buharlı işletmeden dizel, elektrik ve telekomi-
ni'kasyon sistemine geçilmesi 'kararlaştırılmış ve 
ilk plân senesi olan 1963 de 173 milyon, 1964 
yılında da 185 milyon lira yatırım yapılmıştır. 

Devlet Dem'ryolları Umum Müdürlüğünün 
bugün içinde bulunduğu müşkül durumu, pey-
derpev düzeltmek üzere, aşağıdaki tedbirlerin 
alınmasında fayda mütalâa etmekteyiz. 

1. GrmAl Müdürlük merkez teşkilâtı ile iş
letme, fabrika, limanlar ve sair bilûmum işyer
lerinde randımanı artıracak âzami nisbette ta
sarruf, disiplin ve metotlu çalışmanın sağlan
ması, 

Bakanlığın ilk iş olarak ele alması ve tahak
kuku için gayret sarf etmesi gereken husus bu
dur. Bu tesis edilmedikçe geri kalan hiçbir ted
bir kâfi fayda sağlamayacaktır. 

2. Kamyon ve otobüs rekabeti nazara alı
narak ve realiteler kabul edilerek vatandaşların 
öd^me gücünü de TÖZ önünde tutarak, derhal 
yolcu ve eşya nakliyat tarifelerinde tenzilâtlar 
ve abonman sistemleri tatbik edilmesi, 
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3. Motorlu tren seferlerinin teşmili ve yol

cu nakliyatında posta trenlerinin peyderpey 
terki, 

4. Denizcilik Bankası ile yaikm irtibat ku
rularak Bandırma - izmir motorlu trenlerinin 
her gün yapılması, 

5. Ankara - Haydarpaşa motorlu seferleri
nin günde ikiye çıkarılması ve seyir zamanının 
1 - 2 saat daha tenzili, 

6. Motorlu tren ile yataklı trenler yemek 
fiyatları ve mevsimlik olarak nakliye tarifeleri
nin düşürülmesi, 

7. Kadroya hiçbir suretle yeni memur, iş
çi alınmaması ve ehliyetsizlerin tasfiyesi, 

8. Dizel makinalarm biran önce servise 
konulması, 

9. Doğu ve Güney ekspreslerinin ıslahı, sü
ratlerinin tezyidi, makina ve vagonların düzel
tilmesi ve bâzı mahcubiyet verici halden çıka
rılması, 

10 — Maliyet altında yapılan taşımaların 
azaltılması, 

11 — A - B tipi vagonların temiz tutulması, 
yolculara hüsnünraamele ed:lmesi, değ'ş^n şart
lara uyulması ve eski zihniyetin terki, 

12 — Yataklı vagonların ıslâhı, g'ışe^riı 
mesai saatlerinin tanzimi ve olmadığı takdirde 
satın alınmaları. 

DENİZCİLİK BANKASI : 
5842 sayılı Kanunla 1952 yılında anonim 

ortaklık olarak kurulan bu müessese, 440 sayılı 
Kanunla iktisadi Devlet Teşekkülü hüviyetini 
iktisabetmiştir. 

Denizcilik Bankası, bünyesinde yekdiğeri ile 
irtibatı sadece deniz olan ve aslında y:kdiğeri 
ile fiilî, hukuki, iktisadi, ticari ve teknik ciddî 
ve esaslı hiçbir münasebet olmıyan birsürü 
hizmet topluluğunu toplamış bulunmaktadır. 

Cumhuriyet devrinde seyrthefain, Deniz yol
lan Denizbank, Devlet Deniz Yolları ve liman
ları ve en nihayet Denizcilik Bankası isimleri 
altında muhtelif istihaleler ve değişdîTder gös
teren bu müessesenin bünyesini bir merkezi 
teşkilât ile şehir hatları deniz hatları, İstan
bul liman, izmir liman, Trabzon, Van ve Gre
sim İşletmeleri, fal*rika ve havuzlar, Gemi kur
tarma, Yalova kaplıcaları, kıyı emniyeti ve Ban
kacılık gibi türlü idareler teşkil etmektedir. 
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Cumhuriyet devrinde birbirinden mütaaddit 

defa, ayrılan ve sonra tekrar bir tarafa getiril
miş olan bu birbirlerinden farklı teşekküllerin 
bir arada bulunması, kanaatimizce bu hizmetle
rin ekonomik ve ticari .yönden olduğu kadar sevk 
ve idare bakımından da zararlı neticeler doğur
makta ve blânçoların da hakikat dışında kal
masına sebebiyet vermektedir. Bu itibarla, şe
hir hatlariyle deniz hatlarının birleştirilerek 
tek bir işletme haline getirilmesi ,faibrika ve ha
vuzların tamamen ayrılması ve Liman İşletme
sinin mahiyeti itibariyle Demir Yolları elindeki 
limanlarla birleşerek müstakil bir teşekkül ha
line getirilmesi, gemi kurtarma ve kıyı emni
yetinin kezalik tefriki iktisadi, ticari, idarî ve 
hukukî bakımdan faydalı ve zaruri görülmek
tedir. Tabiî, teşkilâtlanmanın yeni ağırlıklar 
getirmesine meydan vermeden, mevcut esasen 
taşmış kadroya düzen vermek suretiyle. 

Denizcilik Bankasının kurulduğu 1952 yılın
dan itibaren hemen bütün istikametlerde yolcu, 
eşya, liman hizmetleri başta olmak üzere, % 100 
ilâ % 600 arasında zam yapılmış olmasına rağ
men, blâneosunu hemen daima zarar ile kapat
mış bulunması şayanı dikkattir. Her ne kadar 
malzeme fiyatlariyle vergi ve resimlerde, işçi iic-
îftleriyle işçi çalışına saat ve vardiyalarında 
husule gelen değişiklikler idarenin bir kısım mas
raflarını artırmış ise de, kadroların lüzumundan 
çok fazla ve çok yüksek ücretli personel ile şi
şirilmiş olması, sevk ve idaredeki kifayetsizlik, 
gemi tamirat işlerindeki muazzam israf ve ih
mal, sefer programlarındaki bozukluklar, Banka 
kuruluşundan mütevellit aksaklıklar, dış hat
larda çalışan gemilerin tamiratında yüksek dere
cede yabancı memleketler tersanelerine ödenen 
paralar, eski ve masraflı gemilerin sefere ko
nulması, seyrüsefer tarifelerinin bozukluğu ve 
ihtiyaçlara cevap verememesi gibi sebepler bun
da başlıca âmil olmaktadır. 

Bankanın durumunun düzeltilmesi için dü
şünülen tedbirler cümlesinden olarak, 

1. Vakit kaybetmeden işletmelerin yu
karıda. bildirdiğimiz şekilde yekdiğerinden tef
riki, 

12. Cumhuriyet tarihi boyunca hemen daima 
şikayet mevzuu teşkil etmiş bulunan bu müesse
senin artık 440 sayılı Kanunda ki esaslar daire
sinde ıslahı ve halk hizmetine yarar hale ge
tirilmesi zamanının gelmiş olduğu nazara alma-
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rak metod ve disiplin başta olmak üzere israf 
gayyasından, lâubalilikten, bilgi ve ehliyetsiz 
insanlar yuvası olmaktan kurtarılması, 

o. Bugüne kadar Alman, İngiliz ve İtal
yan mütehassısları tarafından incelenmiş bulu
nan müessesenin bu mütehassısların raporlarına 
göre çalışmasının sağlanması, 

4. (Jemiierin büyük ve küçük tamirlerinin 
vaktinde yapılması ve seferlerin muntazam su
rette tatbiki, 

5. (Gemilerdeki malzeme ve iaşe maddeleri 
is raf atın m ortadan kaldırılarak gemi personeli
nin sefbebiyet verdiği zararların kendilerine ödet
tiril m esi, 

6. İç A-e dış acentelerin durumlarının yeni
den ve idare lehine gözden geçirilmesi, 

7. (tene! Müdürlüğün halen oturduğu bi
nadan ayrılarak daha mütevazi sahibi olduğu bir 
binaya nakli ve bu günkü han odalarının kira
ya -verilmesi, 

S. Dış seferlerin programlarının, reklâm 
ve propagandasının bütün dünyaya vakti za
manında yapılması ve boş kamara bırakılmaması, 

<>. Kartal - Yalova, (/nnakkale - S-ldül-
bahir, Küçiiksu - Bebek arabalı seferlerinin in-
kıtasız 24 saat tatbiki ve bunun reklâmı, 

10. Bilûmum personele tasarruf ve malze
meye dikkat gösterilmesi hususunda devamlı 
kurslar ve idarenin malî bünyesindeki miisHlâtı 
anlatarak uyarıcı seminerler yapılması, 

11. Mski gemilerin bir an önce hurdaya çıka
rılması ve satılması ve kezalik eski ihtiyaçlara gö
re idarece (geçmiş idarelerden devren) sağlanan 
lüzumsuz gayrimenkul ve menkulâtm satılmak 
suretiyle bunların bakımı külfetinden kurtulması, 

1.2. Boğaz, Adalar, Kadıköy, îzmir Pasaport, 
Alsancak ve Karşıyaka iskelelerinde lüzumlu de
ğişiklikler yapılarak bunların bulundukları ma
hallerin hususiyetleri nazara alınmak suretiyle 
kıymetli binalar haline getirilmesi ve buraların 
turistik tesisler olarak kullanılması veya kiraya 
verilmesi, 

13. Mubayaa işlerinin tanzim ve ıslahı ve 
Perşembe Pazarına ortak elemanlardan malzeme 
servislerinin kurtarılması, 

14. Hiç fayda sağlamıyan Kadıköy - Haydar
paşa ve köprü iskelelerindeki turnike sisteminin 
derhal eski hale getirilmesi, 

15. İstanbul - Erdek arasında yeni bir hat 
açılarak günün muayyen saatlerinde olmak üzere 
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bilhassa mevsimlerinde sık seferler tertibi ve be
hemehal Marmara içinde geniş turistik servislere 
geçilmesi, 

16. Karadenizdeki açık iskelelere vapurların 
gündüzleri uğramasını sağlıyacak bir tarifenin te
mini. 

Deniz Nakliyat Şirketi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu araştırması mevcudolduğu cihetle, neti
cesine intizaren, maruzatta bulunmaktan kaçına
cağız. 

Yalnız burada, Sayın Bakandan bir sorumuz 
olarak. Dış hatlar için özel permiler verilmiş, ol
duğu yolundaki haberlerin sıhhat derecesi nedir 
ve varsa miktarı kaçtır? 

PTT Genel Müdürlüğü : 
Memleketimizde 125 senelik tarihi olan bu 

İdarenin, Cumhuriyet devrinde bir müddet umu
mi muvazene içinde, bir müddet mülhak bütçeli 
olarak faaliyette bulunduğu ve en son olarak 1953 
yılından itibaren 6145 sayılı Kanunla İktisadi 
Devlet Teşekkülü haline geldiğini görüyoruz. 
Memleket içinde 3 200 den fazla iş yeri bulunan 
ve 20 bin civarında memur ve müstahdemden te-
rekkübeden bu Umum Müdürlüğün 1061 yılında 
memleket içinde 300 milyon civarında mektup, 
kart ve gazete dağıttığı ve yurt içi ve dışı 9 mil
yon civarında telgraf muhaberesi yaptığı ve şehir 
içi 290 ve şehirler arası 16 milyon civarında tele
fon mükâlemesini temin ettiği görülmektedir. 

PTT İdaresi, 5 yıllık plâna göre, şehir içi ve 
şehirler arası telefon tesislerinin genişletilmesi 
nazarı itibara alınmış ve 300 bin hatlık tevsiat 
düşünülmüş, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Di
yarbakır ve Malatya gibi bir kısım şehirler için 
58 bin hatlık kısım ihale ve büyük kısmı intaco-
hınmuştur. 

Malî durumu üzerinde yapılan incelemede 
PTT nin 1965 yılında 40 milyon civarında kâr 
sağlıyaeağı hesabedilmektedir. 

Umum Müdürlük muamelâtı üzerinde vatan
daşlar için şikâyet konusu olan bellibaşlı hususat 
şehir içi telefon muhaberelerindeki tıkanıklık, bil
hassa fena hava şartları altında sık sık vukua ge
len arızalar, telefon bozulma ve arızalanmalarının 
çok geç düzeltilmeleri, telefon bakım ve tamir 
masrafları, telefon sırası beklenilmesi ve bu sıra
ların keyfî olarak bozulması, şehirler arası telefon 
muhaberelerinin daha ziyade tercihli yapılabilme
si, telefon mükâleme memurlarının gayrinazik 
davranışları, bir kısım muhaberatın ve telgrafla* 
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rın alıcılarının eline geç gitmesinden ibaret olup 
bundan sonra olmaması veya azaltılması hususun
da müessesenin en üst kademeden en küçüğüne 
kadar daha ciddî, daha vatanperver ve halk hiz
metinde bulunulduğunun ve ancak müşterilerin 
memnuniyeti halinde kendilerinin daha müreffeh 
bir duruma gelebileceklerinin anlaşılması ile ka
bil olduğunu ve müessesede tasarrufa âzami ria
yet gösterilmesi, yeni gelir kaynakları olarak pul, 
reklâm, telefon rehberi başta olmak üzere her tür
lü propaganda yönünden faydalanılması gerekti
ğini ifade etmek yerindedir. 

Türk Havayolları : 
Sivil hava nakliyatı mazi itibariyle memleke

timizde yeni olmakla beraber, önce Devlet işlet
meciliği olarak başlamış ve bilâhara 1956 yılında 
hususi hukuk hükümlerine tabi anonim ortaklık 
olarak devam etmekte bulunmuştur. 

Kuruluşundan beri her yıl zararla bilançosunu 
kapatmakta olan bu ortaklığın elinde mevcut 
uçakların memleket şartlarına uygun ve hizmeti 
matluba muvafık şekilde yürütmekte olduklarını 
müşahede edebiliyorsak, bunu uçucu personelin 
ve idarecilerinin vazif elerindeki liyakatlerine 
borçlu olduğumuzu ifade etmek icabeder. Yoksa, 
bugünkü haliyle Türk Havayolları, dünya şartla
rının çoktan bir kenara iteceği bir durumdadır. 
Bu itibarla, dünyanın hemen her memleketinin sa-
hibolduğu uçakların temini, uçucuların tatmini 
ve eğitilmesi ayrıca işletmecilikte tasarrufa da 
riayet edilmesi suretiyle bu bünyenin de ıslahı 
zarureti vardır. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin durumu
nun da arz ettiğimiz umumi görüş içinde değer
lendirilmesi yerinde olur. 

Sayın senatörler, biz Yüksek Huzurunuzda 
içinde bulunulan vaziyeti sadeleştirerek ve ted
birleri de basite irca ederek arz etmeye çalıştık. 
Bundan, Bakanlık olarak ne derece istifa edilirse 
biz de o kadar çok sevinmiş oluruz. 

İyi niyetin hâkim olduğu yerde, muvaffak ol
mamak için sebep bulunmadığına inanarak Ulaş
tırma Bakanlığının da kısa zamanda şikâyet ko
nularından çoğunu bir tarafa atacağı yolundaki 
inancımızı ifade ediyor ve bütçenin hayırlı olma
sı dileğiyle saygılar sunuyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. topluluğu adına S;i-
ym Enver Kök. 

O. K. M. P. GRUPU ADINA ENVER KÖK 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Muhterem Baş-
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kan, muhterem senatörler; karada, havada, de
nizde, bütün memleket sathında münak&le işle
rinin mesuliyetini bünyesinde toplıyan bakan
lığın bütçesini tetkik ettiğimiz zaman, rapor
törlerin T. C. Devlet Demiryolları İdaresi hak
kında dilek ve temennileri ile bir idarenin ne 
•halde olduğunu ıttılaınıza arz ederek mevzua 
girmek istiyorum. 

Bugün Genel Müdürlük yardımcılıkları ile 
hâzı mühim dairelere uzun bir süreden beri "ve
kâleten idare edilmektedir. T. C. Devlet Demir
yolları giibi milyarlık ve çalışmalarında devam
lılık, kararlılık ve otorite iştiyen bir müessese
nin vekâlet şekliyle idare edilmesi hiçbir suret
te tecviz edilmez. Kaldı ki, bu teşekkülü, ayrı
ca ie bünyedeki dedikodular ve tezvirat kemir
mekte, hattâ çökertmektedir. 

Bu kadar karamsar bir ta'kdimden sonra, 
Devlet Demiryolları nedir? Evvelâ demiryolla
rından başlıyalım. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Demiryol
ları bir işletmedir. Ama öyle bir işletme ki, is
mine iktisadi deseniz, yine Devletin müdahalesi 
ile iktisadi vasfını bir türlü alamamaktadır. 
Tarifelerinin Devlet tarafından, kömür nakli
yatında olduğu gibi, empoze edilmesi, pancar 
nakliyatında şundan fazla yükletemezsin diye 
takyide tâbi tutulması, zarara giden bir mües
seseyi büsbütün batırır. Onu iktisadi bir teşek
kül halinde, basiretli bir tüccar gibi hareket 
eder, gösterip de kendimizi aldatmakta hiçbir 
mâna görmemekteyim, arkadaşlarım. 

Gelin denize gidelim. Sene 1949. Şimdiki 
Başbakan Yardımcısı Sayın Satır da o zaman 
bu bakanlığı idare etmektedir. Bizler de o za
man bir parça ateşli mebuslarız.. 150 milyon li
ra bize verirseniz biz bu idareyi âbadedeeeğiz. 
Elimize gelen envantere göre, Van gölünden. 
İskenderun'a kadar, deniz altında, deniz üstün
de bütün hareketler bir inhisar altında karışık 
eşya nakliyatına müsaade edilmemekte ve bu 
imtiyazı devlete kullanmaktadır. Denizyolları o 
zaman yine bir batağın içine gitmektedir. 

Sene 1965 huzurunuza gelen bütçede yine bir 
bedbinlik. Bir muhasebe oyunu ile ikiye ayrıl
mış. Bir tarafta, şilepçilik, bir tarafta yolcu 
nakliyatına ait bir teşökkül. Ama birisi batak
ta, birisi kârda gözükmektedir. Bu bir bünye
den çıkan iki ayrı işletme, bu bir muhasebe oyu-
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nundan başka bir şey değildir, birbirimizi al-
datmıyalım arkadaşlar. İşte böyle bir anlayış 
içinde o zaman da şöyle demiştim. 

Arkadaşlar, deniz bütün dünya milletlerin
de döviz kaynağıdır. Karaköy'den Emmönü'ne 
kürekle adam taşıyan insan âmme hizmeti gö
rür. Siz zararlarınızla karşımıza gelip, biz âm
me hizmeti görüyoruz, diye söylerseniz. Bu 150 
milyon lirayı alsanız, 30 sene sonra gene karşı
sına çıkacaksınız, âmme hizmeti görüyoruz, za
rardayız, diyeceksiniz. Arkadaşlar, bu zihniye
ti böylece devam ettiren idarelerin hepsi, ayırt 
edilmemdk şartiyle bu işte mesuldür. 

Reorganizasyon kanunu çıkardık. Bakalım 
neticede ümit bağladığımız insanlar, bi>.i nere
ye götürecek. Arkadaşlar, iktisadi ismini verdi
ğimiz bu teşekküllerin basiretli bir tüccar gibi 
hareket etmesi gerektiğini bakanların ağzından 
da dinlediğimiz bu teşekküllerin bize nevmidin-
den başka hiçbir şey telkin ettiği yoktur. De
nizcilik Bankasının bu ikiye ayrılan teşekkü
lünde ileride bizi zararlardan 'koruyacak cesur 
adamlar da görememekteyiz. Bilhassa bu şilep
çilik şirketiyle yolcu nakliyatında dünya millet
lerinin gittiği yola bir nazar atfedin. Limanımı
za gelen ecnebi gemileri, Yunan gemileri bakar
sınız 10 bin tonluk yolcu gemisidir. Elimizdeki 
gemiler yolcu ile birlikte eşya taşır. Ama za
rardadır. Niye zarardadır? Yolcuyla birlikte 
eşya taşıdığı için, yolcudan alacağı para yeri
ne ucuz eşya taşıdığı için zarara girmektedir. 
Bu, bir parça ileri görüşlü olması gereken bir 
idare için, hemen üzerinde durulması gereken 
bir konudur. Bu iki şirketin birleştirilmesi, yol
cu gemilerini tamamen konforlu, çok yolcu ta
şıyacak, zarardan kurtaracak bir hale getirme
nin yolu bulunmalıdır. 

Bu kürsülerde bir mütehassıs gibi konuşma
ları tenkidetmiş bir insanım ama, zaman zaman 
az çok deniz işlerinde küçücük bir takayla ufak 
tefek kârların nasıl yapıldığını nefsinde tecrü
be etmiş bir insanım. 

Muhterem arkadaşlarım Denizyolları böyle 
olunca artık havaya çıkalım. Havayolları ne 
âlemde? Muhterem arkadaşlarım, ben bu vazife
yi deruhte etmek cesaretini gösteren Vekil Beye 
kuvvet ve gayret duası ile huzurunuzdan ayrılı
yorum. Bütçeleri Allah millete hayırlı kılsın. (Al
kışlar) 
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RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri, 
Ulaştırma Bakanlığının muhterem mensupları; 
her sene bütçe müzakereleri sırasında yeni bir 
bakana hitabetmek talihsizliği içinde üç seneden 
beri Deniz ulaştırması hususunda yaptığımız 
ikazlara kulak tıkayan Hükümeti tekrar aydın
latmak için söz almış bulunuyorum. Geçen sene 
bu kürsüden sizlere mâruzâtta bulunurken, ver
gi verenin büyük çabalaı ve büyük sıkıntılarla 
temin ettiği paralarla teşekkül etmiş Devlet de
niz teşekküllerin, hususi sektör armatörlerini 
imha ile vazifelendirilmiş gibi hareket ettiğini 
izah etmiş ve o zamanın Ulaştırma Bakanı bu 
kürsüye gelerek verdiğim misalleri teyidetmiş 
ve bu işlerin bir daha yapılmıyaeağı va'dinde 
bulunmuştu. Bu sözlerin bu idarede hiçbir za
man tutulmadığını gösteren,, geçirdiğimiz seno 
içinde birtakım hâdiseler olmuştur. Bu hâdise
lerin tafsilâtına geçmiyeceğim. Çünkü esasen 
Yüksek Senatonun tasvibine iktiran eden araş
tırma mevzuları dâhilinde bulunduğu Sayın ye
ni Bakanın da şahsî malûmatı dolayısiyle araş
tırma kurulumuzun vereceği rapora kadar bu 
meseleyi eanlandırmıyacağım. 

Yalnız bugün arz edeceğim husus, Devlet 
teşekküllerinin, hususi sektörün mahvına yö
nelir hareketleri bir yana, şimdi de deniz nak
liyatı ile Denizcilik Bankası arasında, kabotaj 
hattında ve Akdeniz havasında birbirlerini bo-
ğazhyaca'k kadar şiddetli bir rekabet, bir mü
cadele cereyan etmektedir. Âmme hizmeti oldu
ğu için yolcu nakliyatım üzerine alan ve yolcu 
ücretlerini dünya ücretlerine göre, belki üçte 
bir nisbette düşük tutmak mecburiyetinde ka
lan ve bir türlü artıramamak durumunda bulu
nan Denizcilik Bankası gemileri, hu zararlarını 
limanlardan bulduğu birtakım yüklerle telâfi 
etmek gayretinde bulunarak, Deniz nakliyat, 
gerek Türk Kabotaj hattına, gerekse Akdeniz-
deki yabancı limanlara küçük tonajlı şilepler 
göndererek, gerek Türkiye'den dışarıya gidecek 
olan yüklerini gerek limanlardan, yani Deniz
cilik Bankasının sırf sancak şerefi için yolcu 
nakliyatı hattına tahsis ettiği gemilerini, hakkı 
olan yükleri de toplayıp getirmekte ve ;bu su
retle. iki taraftan da zarar etmektedir. Heber 
aldığıma göre, % 51 hissesi kendisine aidoldu-
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ğundan dolayı, deniz nakliyatı üzerinde kont
rol hakkına sahip bulunan Denizcilik Banka
sının, yeni Reorganizasyon Kanununun uygulan
ması sebebiyle, bu iki müesseseyi birbirinden 
ayırmak temayülünde olduğunu ve bu suretle, 
birçok tahkik mevzuların Yüksek Senatonun 
bilgilerine arz etmiş bulunduğum deniz nakli
yatı müessesesi, büsbütün- kontrolsuz bir hale 
getirilmek temayülünde bulunulduğundan do
layı bu mesele üzerinde konuşmak mecburiye
tini duydum. 

Bir taraftan vergi mükellefini kaybeden, 
diğer taraftan birbirini imha çabası içinde bu
lunan bu iki Devlet teşekkülünü ancak bir elde 
tutmak en doğru yol olacaktır. Bu suretle Dev
letle hususi sektör münasebetlerini ayarlamak 
ve kalkınmamızda hususi sektörün randımanın
dan istifade kabil olabilecektir. 

Muhterem Senatörler, geçen sene arz etti
ğim gibi, bir deniz politikasına sahip bulunmı-
yan memleketler, denizciliğin büyük iktisadi 
desteğinden mahrum kalmakta ve Türkiye'miz
de olduğu gibi kalkınma hızı da akşamlamakta
dır. 

Henüz birbuçuk aydan beri vazife başında 
olan Sayın Ulaştırma Bakanından şu ricalarım 
olacak. 

1. — Türk deniz ulaştırmasının kalkınması 
Devlet eliyle mi, yoksa sadece hususi sektörle 
mi, yoksa karma olarak mı izah edilecektir? 
Günkü sarih ve kesin olarak, meclislerin kara
rına iktiran ettirilerek deniz politikamızın veç
hesini tâyin etmek lâzımdır. Zira, bunu karma
karışık, bir halde bırakmak ve tavşana kaç, ta
zıya tut siyasetiyle milyonlarca Türk kapitali
ni imha etmeye hiçbir iktidarın hakkı yoktur. 
Sayın Bakan, Türk Deniz politikasını vuzuha 
kavuşturacak böyle bir kanunu Meclise getir
melidir. 

2. — Ulaştırma Bakanlığındaki denizcilik 
teşkilâtı gerekli salâhiyetlerle teçhiz edilip ka
bul edilmiş deniz politikasını aksatmadan yü
rütecek ve denizciliğin istikbali ve inkişafın?, 
Bakanlar değişse de, aynı kudrette ve mükem
meliyette devam ettirecek kifayetli <bir hale 
getirmelidir. Günkü böyle -bir teşkilâta mâlik 
olmadığı takdirde her gelen sayın bakan ayrı 
bir havanın tesiri altında kalmak tehlikesine 
mâruzdur. Sayın Bakanımız Türk Denizciliğini 
ıslaha azimli ise ve bu hususta her türlü politik 
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tesire hattâ Ferit Alpiskender Bey gibi istifayı j 
göze alabilecek kadar kararlı ise, her zaman 
yardımına koşmaya amade olduğumuzu hu hu
sustaki bütün bilgilerimizi dahi kendi emrine | 
amade tutacağımızı saygıyle arz eder, hepinizi | 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Azmi Erdoğan. . Yok. 
Kayın Alâeddin Çetin... Yok. Sayın Sakıp öıuıl. 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Saym .Başkan, 
Sayın Senatörler, sayın vekâlet erkânı; Ulaştır
ma Bakanlığı bütçesi müzakere edilirken, her 
bütçe yılında ayrı bir bakanın iş başına gelmiş 
olması hakikaten calibi dikkattir'. Ayrıca bu 
bakanlık içinde koordone bir çalışmanın olma
yışı ve hele politik baskıların bu bakanlığın 
bünyesine sirayet etmiş oluşu işleri büsbütün 
çıkmaza sokmuş bulunmaktadır. Sayın Ba'ka-
nın inşallah Hükümet kanadı içerisinde kendili
ne müstakili en hareket etmek imkânını sağlıya-
cak bir durum hâsıl olabilirse, bu işin içinden 
alnının akiyle çıkacağı kanaati içindeyiz. İnşal
lah muvaffak olurlar 

Yalnız, Adalet Partisi sözcüsü, Karayollarıy
la, Devlet Demiryolları arasındaki rekabette faz
la vesait ithalinin rol oynadığı mevzuunu orta
ya attığı 'zaman, Fehmi Alpaslan arkadaşımız 
bizi bir nevi liberalizmle suçladılar. Ama dü
şünmediler ki, bu devletçiliğin hususi teşebbüs 
karşısında mağduriyetidir. Ulaştırma Tür»k Ha
vayollarında zarar eder, trende zarar eder, de
nizyollarında zarar e d e , yalnız PTT de kaza
nır. Bunun da bir mânası vardır. Bunun sebe
bi de PTT nin hususi teşebbüs ile rekabet ha
linde bulunmayışmdandır. Bu sebepten yâni 
karşısında rakibi bulunmadığından dolayı şe-' 
bir içi telefonlarına zam, şehir dışı telefonları
na çeşitli şekiller vererek, zam, mektuplara zam, 
telgraflara zam. Tabiî vatandaşlar PTT den 
gayri bu hizmeti görecek başkaca bir imkâna 
sahibolmadıkiarı için mecbur edilmektedirler, 
bu zammı ödemeye. 

Senelik telefon abonelerine yine kısa bir za
man içinde zam yapılmıştır. Yani takipsiz Dev
let teşekküllerinin vatandaşı nasıl zor bir duru
ma soktuğunun müdellel delili burada açıkça 
görülüyor. Devletçiliğin bu âbideleşmiş, vatan
daşı zora koşan şeklini görmekle üzülmekteyiz. 
Onun için derk 'ki, hususi teşeibbüsle, Devlet 
sektörü daima rekabet haline girmelidir veya 
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karma bir ekonomi ile, sermayeleri ortak ede
rek yürütülmelidir. Aksi takdirde bütün Dev
let teşekkülleri zarar edecektir ve etmektedir. 
Bütün dünyada da böyledir. Onun için İm gün 
liberalizm ve hususi teşebbüs her işte ve dünya
nın en medenî memleketlerinde ön plâna geç
miş durumdadır. Bu şartlar altında nasıl bu 
işin altından çıkacağız? Bu müesseselerin ha
kikaten, hazarda ve seferde aynı zamanda göre
ceği büyük işler vardır. Devletin, Allah gös
termesin, bir harb halinde en çok istifade -ede
ceği şey... Bunu ufak tefek zararlarına razı ola
lım. Ama bu kadar büyük zararlara da gönlü
müz asla razı olamaz. Meselâ ben eskiden hatır
lıyorum ; bayramlarda 15 günlük şehir içi turiz
mi gibi, geziler tertiplemek, ucuz tarifeler tat
bik etmek mümkün olmuyor mu? Sonra tayya
re Adana'dan Ankara'ya 215 liradır. Ben aşağı 
yukarı 3 senedir hemen her hafta gider gelirim, 
40 kişilik tayyarenin hiçbir zaman 20 yolcusu
nun tamam olduğunu görmedim. 8 kişi ile, 10 
kişi ile, 12 kişi ile gider gelir. Hele bir neferin
de hiç unutmuyorum; telefon ettim yev yok de
diler. Belki birisi gelmez gidebilirim diye bura
dan hava alanına gittim, 20 tane yolcu yoktu, 
18 tane yolcu vardı, Rahatlıkla bindik gittik. 
Bu çok acı bir gerçektir. O halde bir rekabet 
lâzım, 

Sonra Denizyolu ile Karayolu nakliyatı ara
sında bir münasebet kurmak lâzım. Saniyen 
yük taşıyan •kamyonlar vatandaşın yazıhane
sinden, deposundan eşyasını alıyor, şehirdeki 
gideceği adresine bırakıyor. Acaba, Devlet De
miryolları da her vilâyette böyle, yük kamyon
larının yaptığı işler gibi, vatandaşın yükünü 
alıp Devlet Demiryollarına götürmek, oradan 
da gideceği ticarethanesine veya evine bırak
mak imkânını sağlıyamaz mı? Bunlar olması 
mümkün olan işlerdir. Ufak bir himmetle bun
lar olur. Çünkü bir tüccar kaldırıp malını fa
lan yere götürüp oradan trene yüklemeye üşe
niyor. Hangisi kolaysa vatandaş ona gidiyor. 
Yük kamyonları tüccarın yükünü istediği yer
den alıyor, istediği yere götürüyor. Vatandaş 
da bu suretle külfetten kurtuluyor ve karayol
larını tercih ediyor. Fiyatlarda da rekabeti bir
birine yaklaştırmayı temin eder ve bâzı kolay
lıklar sağlıyabilirsek zannediyorum bu kadar 
büyük zararlardan kurtulmuş oluruz. i lk a)klı-
ma gelenler bunlar. Tayyarenin meselâ Adana'-
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ya kadar olan fiyatını 215 lira yapıncıya kadri , 
bunu 150 - 140 lira yapsak da, bu 40 yolcunun 
hiç olmazsa .35 i gidip gelse. Başka vilâyetle
rin durumunu 'bilmiyorum ama, Adana'ya ma
alesef 20 yolcu ile gittiğimi ben hatırlamıyo
rum. Tam 2,5 senedir tayyare ile gidip gelmek
teyim. Bu da acı bir gerçektir. 

Bunlara rağmen, Ulaştırma Bakanlığına gvl-
miş bulunan gene Bakana muvaffakiyetler te
menni ederiz. Hakikaten geldiği bakanlığın bü
yük bir revizyona, ihtiyacı olduğu kanaatinde
yiz. İnşallah Bakan politik mülâhazalardan 
uzak kalarak, memleket menfaatine uygun bir 
şekilde bunun tahkikatını yapar ve muvaffak 
olurlarsa biz de muhalefet olarak memnun olu
ruz. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Sayın Rifat Öztürkçine tara
fından verilmiş konuşmaların beş dakikaya in
dirilmesi hakkında bir takrir vardır, İçtüzüğü
müzün fil nei maddesine aykırı olduğu için oya 
koyamıyacağını. 

Yalnız konuşacak sayın üyeler bu takrire 
uyarlarsa kendiliğinden meselenin hallolacağını 
arz ederim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun usul hakkında. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar, Yüksek 
Senatonun malûmudur ki, 440 sayılı Kanımla 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir reorganizas-
yonu meseleyi ortaya çıkmıştır ve İktisadi Dev
let Teşekkülleri Kuruluş kanunları yeniden ele 
alınmaktadır. Buna muvazi olarak 468 sayılı 
Kanunla da Parlâmento İktisadi Devlet Teşek
küllerinin denetlenmesini tamamen kendi uh
desine almıştır ve 468 sayılı Kanuna uyularak 
•biliyorsunuz 50 kişilik bir kamu iktisadi Dev
let Teşebbüsleri Karma Komisyonu kurulmuş
tur. Bu komisyon faaliyet halindedir. Bütün İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin işletme, blânço ve 
çeşitli çalışmalarının murakabesi Komisyonda 
müzakere edildikten sonra, aynı bütçede olduğu 
gibi Yüksek Senatoya gelecek ve 10 gün Yük
sek Senatoda, ibra edildikten sonra veya edil
meden Meclise geçecek, 15 günde Mecliste gö
rüşülecektir. Binaenaleyh İktisadi Devlet Teşek
külleri üzerinde burada uzun uzadıya müzake
reler benim görüşüme göre zaittir. 

15 - 20 gün sonra aynı şekilde, bütçede oldu
ğu gibi, İktisadi Devlet Teşekküllerinin Senato
da işletme, blânço ve çeşitli çalışmaları üzerinde 
müzakereler açılacaktır. Zaten vakit gecikmek
tedir. 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşmak üze
re Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Ulaştırma Bakanlığının bütçesi müzakere edi
lirken, İktisadi Devlet Teşekkülleri kısmı ile 
fazla üzerinde durulmamak şartı ile sadece 
Bakanlığın. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Usul 
ile alâkası yok bunların. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. Vakti
mizin değeri vardır İskender Bey. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Konuşmama müsaade etsinler Başkanım. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Ege. Ya
ni bütçe üzerinde konuşulmasın mı -diyorsunuz. 
Bu hususa imkân yok. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Hangi hususa imkân yok? 

BAŞKAN — Buyurduğunuz hususa. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 

Zaten aslında bütçeleri bizden geçiriyor ki, Bu 
husus üzerinde Divanın tezekkür etmesi lâzım
dır. Ya Bütçe Komisyonunda görüşülmemesi ve
ya diğer kurulan komisyonun zait olması lâ
zım. Benim görüşüme göre üzerinde düşünül
mesi gereken bir mevzudur. Yüksek Divanın 
görüşü ve tensibi tabiî hizmete lâyıktır. Onu 
arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Y. İneeoğlu.. 
Yok. Sayın Tekin Arıburun. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Bâ)şkan, muhterem Hükümet erkânı, muhterem 
senatör arkadaşlarım. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı (Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) büt
çesi hakkında bâzı mütalâalarımı kısaca arz et
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde sivil 
havacılığımızın yerli ve yabancı birçok dünya 
hava yollarının kullanmakta oldukları hava 
meydan ve limanlarını işleten bakım ve do
natımını yapan ve daha ehemmiyetli olanak-
da hava trafik emniyeti ve intizamını sağiıyan 
sorumlu bir müessese olması hasebiyle, Dev-
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let Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğünün geniş ve yabancı muhitleride kapsı-
yan veya ilgilendiren ve bilhassa (Mal ve can 
emniyeti ve memleket prestiji) ile de sıkı sı
kıya irtibatlı önemli bir vazife ve mesuliyeti ol
duğu görülmüştür. 

Son yıllar içinde aynı zamanda uluslarara
sı hükümlere, anlaşmalara da bağlı bulunmak
ta olan ve meselâ: (Yeşilköy ve Escnboğa) Ha
va meydanlarının ulaşmış oldukları gözle gö
rülür, elle tutulur gelişmelerden, niteliklerden 
dolayı bu tekâmülde hizmetleri sebketmiş olan 
başta Umum Müdürleri de olmak üzere bütün 
umum müdürlük erkânının, personelini ve müs
tahdemini tebrik ederim. Ancak teessür duyarak 
söylemeliyim ki, bütün bu hizmetler için, bu 
yıl (61 260 500) liralık bir bütçe tahsisatı ola
cak (olan bu Umum Müdürlüğün sayın idareci
leri ve bilhassa Genel Müdürüne (Allah kolay
lık versin) temennisinden kendimi alamıyorum. 
Çünkü Umum Müdürlüğün sorumluluk saha
sında, havayollarının uçuş emniyeti, yani uçu
şun yer işleri emniyeti, kurtarması, deniz em
niyeti, deniz kurtarması, hava trafik 'emniyeti, 
muhabere emniyetini, velhâsıl uçuş ve meydan
larla ilgili diğer birçok tesisler, teşkiller çe
şitli hizmetler manzumesinden ibaret o kadar 
mühim bir vazife ve görev sahası bulunmakta
dır ki, bütün bu işleri yapmak için bilhassa et
raflı ve esaslı bilgi, çeşitli teknik malzeme ve 
tesisat ve teçhizat, büyük bir intizam ve disiplin, 
hizmette büyük bir dikkat ve itina ilâhır, gibi 
birçok unsuru ve vasıfları istiyen hattâ elzem 
olan bu hizmet ve vazifeleri şikayetsiz olarak 
ve şimdiki şartlar içinde bu miktar tahsisat ile 
başarmanın çok güç olduğunu arz etmek iste
rim. 

Sayın arkadaşlarım, 
(Vakit nakittir) sözüne uyarak meselâ ace

le İstanbul'a gitmek üzere bir tayyareye bini
yorsun. Gece veya gündüz olduğuna, havanın 
açık veya kapalı bulunduğuna, yağmurlu veya 
karlı olmasına bakmadan bu tayyareyi kulla
nanlar sizi İstanbul'a bir saat içinde götürü
yor. Memnun tayyareden inersiniz, derhal oto
mobile veya otobüse koşar ve işinize gidersiniz. 
Bu esnada • çoğumuzun aklına ne uçuranları ne 
de bütün bu teşkilâtı işleten teşkilâta ve perso
nele; teşekkür bile etmek gelmez. İnsana her şey 
o kadar tabiî gelir ki, Halbuki (Bir aletin bozuk 
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lıığu, bir kontrol ekibinin eksikliği veya bir 
kontrolün eksikliği, bir ufak bilgi noksanı, bir 
dikkatsizlik, bir ihmal hattâ pilotlara ulaştırı
lan bir yanlış malûmat bile; bâzan o tayyareyi 
içindeki insanlarla beraber büyük tehlikelere 
atabilir. 

Bu esnada dünyanın her tarafında ve za
manın her anında ve her türlü hava şartları 
içinde onbinleıce tayyare, yüzbinlerce insanı 
bir yerden bir yere uçurmaktadır. Bugünkü 
hava yolculuğu, emniyeti en fazla olan bir 
yolculuk olarak en başta rağbet, görmektedir. 
Fakat bu emniyet ve rağbet hiç şüphesiz pilot + 
tayyare -f- uçuşun 'hava ve yer hizmetleri + mey
danların emniyeti, trafik kontrol tesisleri, teş
kil hizmetleri ve ıher şeyin üstünde de gayet 
sıkı bir 'bilgi +• dikkat + itina + kontro'l vo 
disiplin unsurlarma dayanmaktadır. 

İşte bizde de unsurları ve onlardaki kifa
yeti temin ve tatbik etmek 'hava meydanları, 
hava yolları, doîayısiyle Ulaştırma Bakanlığı
nın uhdesine ve mesuliyetine düşmektedir. 

Sayın arkadaşlarım. Bütün bu izahatla il
gili olarak şimdi «ayın Genel Müdürlükten vo 
sayın Ulaştırma Bakanından, arz edeceğim şu 
hususların biran evvel ikmal ve temin edilme
sini rica 'edeceğim. 

1. Türkiye dahilinde ve bilhassa İstanbul 
Yeşilköy de deniz kurtarma teşkil ve tesisleri
nin kurulması; kuvveden fiile getirilmesi. 

2. (1. A. T. A. ve 1. O. A. O) gibi beynel
milel havacılık teşkilâtına karşı taahhüt et
miş olduğumuz İcraat ve hususların, teşekkül, 
tertiplerin ve tesislerin en kısa zamanda yeri
ne getirilmesi. Bu bizim prestijimizle fevkala
de ilgilidir. 

3. Esen - boğa ve Yeşilköy (beynelmilel 
hava limanlarının en yeni (trafik meydan mu-
Tıaıbere >ve irtibat ve >emniyet kurtarma) teçhi
zatı ve tesisatiyle donatılması, 

4. Uçuş trafik kontrol, kurtarma, mey
dan emniyet ve umumi yollarda bütün muha
bere ve irtibat tesislerinin modernle^irilmesi, 

5. Personel eğtiminl gözden geçirerek ço
ğunlukla yabancı meydanlara, memleketlere 
staja göndererek görgü ve bilgilerinin artırıl
masını, 

6. Personelin maaş, ücret ve tahsisatları
nın gördükleri işlerin ehemmiyetine £Ürc ben-
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zeri yabancı memleketlerdeki 'benzeri işlerde 
bulunanların seviyesine yakınlaştırılması. 

Ayrıca : 
Türk havayolları her ne kadar bir şirket 

hüviyetinde ise de, hem sermayesinin çoğunun 
Devlete ait olmasından, hem de kontrol ve so
rumluluğu Ulaşnrma Bakanlığına 'bağlılığı do-
layısiyle onların da en mühim bir iki derdini 
bura d.i anmak islerim. 

1. Pilotların ve uçuş personelinin maaş ve 
tahsisatının emsali yabancı şirketlerdeki (ben
zeri işlerde çalışanların maaş ve tahsisatına 
göro ayarlanması, 

2) Bizim pilotlar 50 yaşına varınca emek-
live sevk edilmekte, veva uçuştan alınmakta
dır. Bu yaş pek erkendir. Bu 'had değiştiril-
mezse bir kaç yıl içinde Türk havayolları bü
yük sayıda yetişmiş pilot zayiatına uğrayacak
tır. Onların yerini doldurmakta, mevcut şart
lara göre mümkün görülmemektedir. Hava 
Kuvvetleri ile kati ve daimi bir anlaşma ol
madıkça pilot balmak mümkün değildir. Bu tip 
pilotların yetişmesi de çok uzun senelere -bağlı 
olur. 

3) Tayyarelerimizin sayısı ve tipi itiba
riyle süratle kifayetli sahadan uzaklaşmakta
dırlar. Bir an evvel yenilerinin temin ve teda
rik edilmes" gerekmektedir. Bugünlerde yalnız 
tayyare değiştirilmesi için, karşılıklı pazarlık 
ve ar 'şt ırma işleri için bir sene zaman ister. Is
marlayıp, tayyarelerin inşası ve gelmeleri, tec
rübeleri de 1,5 - 2 seneye bağlı kalır. 

Mâruzât1 m bunlardan ibarettir. Sayın Vekil 
ve Umum Müdür ve bu işlerde hizmet ve vazi
fe gören bütün erkâna 'başarılar diler, saygı 
lar sunar, sayır. senatoyu saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) . : < • ŞM 

BAŞKAN — Sayın İsmail Yeşilyurt. 
Bu arada 'bir kifayet takriri gelmiştir, fa

kat şahısları adına konuşanlar üç kişidir, Sayın 
İsmail Yeşilyurt'la dört oluyor. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) - - Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri, 
değerli Bakan ve bakanlık erkânı, hepinizi tâ
lini ve 'hürmetle selâmladıktan sonra mâruzâ
tınım ibaşlıyorum. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı bulunan Hava 
Meydanları İşletmesi Oenel Müdürlüğü ile 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığının 1965 

31.1.1965 0 : 3 
yılı 'bütçe tasarısı üzerinde şaihsi görüşlerimi, 
tenkid ve temennilerimi arz etmek üzere huzura 
gelmiş bulunuyorum. 

Demin burada konuşan muhterem senatörler
den bir arkadaşımız; Enver Kök, karada bir 
umum müdürlüğü tenkide kalktılar. Ben de 
Havayolları Umum Müdürlüğünü, havada ve 
buna muvazi olarak diğer Havayolları Umum 
Müdürlüğünü ise yerde tenkid edeceğim. 

Türk Haavayolları Anonim Ortaklığı muh
terem Bakanlığın da malûmu okluğu veçhile 
6622 sayılı Kanuna göre kurulmuş anonim or
taklığıdır. Bundan evvel bu iki umum müdür
lük, bir umum müdürlük olarak vazife görmekte 
iken, kanunun esbabı mucibcsindeki bir sebebe 
istinadcderek umum müdürlük iki kısma ayrıl
mış bulunmaktadır. Esbabı mucibedc der ki, 
yer ile uğraşanlarla hiç alâkası olmamak şartiy-
le, yalnız uçak ve uçağın bakımı ve yolcu işleri 
ile ilgilenmek üzere umum müdürlükler tefrik 
edilmiş ve Türk Havayolları Anonim Ortak
lığı bu sebeple ihdas olunmuştur. Diğer Hava 
Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünün sa
hası ise, meydanlar, seyrü sefer kolaylığı, Türk 
Havayollarıdan başka havayollarının, Türki
ye'deki diğer havayollarının, Türkiye'deki iş
leri... Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü, katma bütçeli olarak bir teşekkül olup, 
yine aynen diğer umum müdürlük gibi, Ulaştır
ma Bakanlığına bağlı bulunmaktadır. Vazifesi 
ise, hava emniyetini sağlamak, hava seyrü sefer 
ve telekominikasyon işlerini düzenlemek, mey
dan işletmeciliğini tanzim etmek. 

Muhterem arkadaşlarım, benim şahsi görü
şüme ve hukuki görüşüme göre, bu iki umum 
müdürlüğün vazifelerinin sınırlarını biribirin-
den ayırmak o kadar zor ki, bir taraftan bir 
umum müdürlüğün vazifesine, diğer taraftan 
diğer umum müdürlük müdahale eder gibi, 
bâzı hâdiselerin olduğu müşahede edilmektedir. 
Bu iki teşekkülün birleşmesi takdirinde, nok-
tai nazarıma göre şu faideler kendiliğinden do
ğacak ve bir taraftan zarar etmekte bulunan 
umum müdürlük, netice itibariyle kâra geçe
cektir. Faydaları sayılamıyacak kadar çok ol
makla beraber, ben bunlardan yalnız dördüne 
işaret edeceğim. Bu iki teşekkül bir sürü düp-
lükasyona sebebiyet vermektedirler. Vazifeleri 
ve hizmetleri netice itibariyle birbirini tamam-
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lamâktadır. Bu düplükasyonlardan ise, birisi 
personelde, diğeri vasıtada, öbürü teşkilâtta ve 
bir diğeri de iştedir. Bu hususu bir misâl ile 
arz edelim : Bir meydan alalım. Bu meydanda 
bir havayolları istasyon müdürü vardır. Yine 
bu meydanda bir de hava meydan müdürü var
dır. Her iki müdürlüğün de personeli vardır ve. 
teşkilâtı vardır. Bana öyle geliyorki, aşağı -
yukarı netice itibariyle yapılan işler aynıdır ve 
bu her iki umum müdürlüğün de birer umum 
müdürleri vardır, umum müdür muavinleri var
dır, hukuk işleri müdürlükleri vardır... 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, bir dakikanız 
kaldı. Lütfen toparlayınız. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — öyle mi 
Beyefendi; teşekkür ederim. 

Netice itibariyle şunu arz etmek isterim ki, 
bu iki umum müdürlüğün birleştirilerek, isten
diği takdirde bir anonim ortaklık veya Hava 
Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü gibi, 
katma bütçeli olarak Bakanlıkta bağlı kalma
sında fayda bulurum. 

Şu hususu da arz etmeyi cidanî bir borç bi
liyorum ; tayyarelerimizin programlarına hiç 
dikkat etmemekte; hazan gecikmeleri dahi ter
minale bildirmemekte, vatandaşlar terminale 
gittikleri zaman, iki saat beklediklerini bizzat 
şahit olmuş bulunmaktayım. Bu sebeple, bâzı 
teknik sebeplerden dahi olsa gecikmelerin şe
hirdeki terminale bildirilerek oradaki yolcula
rın hava meydanlarına gelmemesinin temin edil
miş olmasında fayda umarım. 

Bir de; şehir terminalleri hakikaten bakım
sız. Bunların da bakımının daha iyi olmasını, 
itina edilmesini insan yürekten arzu ediyor. Ya
bancı devletler hava meydanlarını gördüğü za
man, oradaki temziliği gördüğü zaman, neden 
bizim terminallerimiz böyle temiz değil, diye 
insanın vicdanı sızlıyor. 

Muhterem senatörler, bendeniz bu Bakanlığı 
bugün deruhde etmiş bulunan genç Bakanımıza 
şahsi dostluğum sebebiyle de, kendisinin muvaf
fakiyetini şahsi muvaffakiyetim addederek, mu
vaffakiyetler diler, bu bütçenin de memleketi
mize hayırlı olması temennisiyle hepinizi hür
metle, tazimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bende

niz konuşmak arzusunda değildim. Fakat konu
şan arkadaşlarım bu mevzulara temas etmedikle-
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ri için. söz istemek zorunda kaldım. Haydarpa
şa - Anlkara, Ankara - Zonguldak arasındaki 
sinyalizasyon ne safhadadır. Kaç milyon lira ya
tırım yapılmıştır, depoda da bu mevzuda ne 'ka
dar malzeme -mevcuttur ve bu malzemelerin du
rumu ne safhadadır? Kaç tankerimiz vardır, 
bunlar neden buğday taşıyorlar da gaz taşımı
yorlar? Senelik 'kâr nedir'? British petrol. Ibu 
tankerleri kiralatmak için hangi tarihte, Deniz 
Nakliyatına müracaat ettiği ve verilen cevabın 
mahiyeti ve tarihleri nelerdir? 

British Petrolü ile anlaşma yapılmış olsay
dı, o zaman bu tankerlerden elde edilecek kâi
ne kadar olacaktı'? 

Denizcilik Bankasının Deniz Nakliyat Şirke
tinden alacak miktarı nedir? Bunun faizlerini 
dahi Nakliyat Şirketi ödemiş midir? 

Devlet Demir Yolları Yardımlaşma Sandı
ğına tabi personelin, Solsyal Sigortalar Kanunu 
çıktıktan sonra 'bunların sosyal sigortalara gi
rip, girmiyeceği? 

Raybank ve Raybanka bağlı Ray Sigortası 
vardır. Bu Raybank iflâs ettiğine göre, bu Ray 
Sigortasına tabi hissedarların durumu ne oklu? 
Devlet Demiryolları yardımlaşma ve hisse se
netleri ne oldu ve bu hususta ne gibi tedbirler 
alındı? Devlet Demiryolları malûllerinin ve 
emeklilerinin Raybanktaki hisse ve hisse senet
leri ne oklu? Bunların' hakkı teminat altına 
alınmış mıdır? Raybankın iflâsı ile Devlet De
miryolları ve mensuplarının zararı kaç milyon 
liradır. 

Bu sorudan sonra, mıııtakaımızı ilgilendiren 
Harem ve Salacak imıuta kasının nüfusu ileri de
recede artmıştır. Bu ımnta'kanm deniz trafi
ğine fazla, ihtiyacı olduğundan buraya bir iske
lenin yapılıp yapılamadığını merak etmekteyiz. 
Çünkü bu bölgede en aşağı oO 000 vatandaş otur
maktadır. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Demirdağ. 
YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) —Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarını, gecenin bu geç 
saatinde sizleri fazla yormamak için maruzatı
mı şöyle özetliyorum : 

.1. Köylere de telefon yapmak muvacehesin
de Türkiye'de, telefon fabrikası kurmak zamanı 
gelmiştir. Bu hususta Hükümet olarak ne dü
şünülmektedir? 

2. Bütün, Devlet, demir, deniz ve hava yol
larında ücretler çok pahalıdır, ({ecen sene de 
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bunun üzerinde durmuştum. Tekrar ediyorum : 
Bütün, Devlet, demir, deniz ve hava yollarında 
ücretler çok pahalıdır. Bu yüzden müesseselerin 
de zarar etmekte oldukları unalûmdur. Bunun 
için halk büyük tehlikeleri de göze alarak daha 
ucuz olan otobüs şemslerini tercih etmektedir. 
Hükümet olarak bundan sonra fiyatlarda bil
indirme düşünülüyor mu? 

o. Türkiye'de posta ücretleri de çok paha
lıdır. Bütün faikir halkın elli kuruşa bir ımektup; 
60 kuruşa uçak mektubu parası vermesi, üze
rinde durulacak bir .keyfiyettir. Telefon ücret
leri de pahalıdır. Gerek posta ücretlerinde ve 
gerekse telefon ücretlerinde Ibir indirme düşü
nülüyor mu? 

4. Devletçe Samsun - Hopa sahil, yolu ik
in al edilinceye kadar halkın medeni vasıtalardan 
istifadesini temin bakımından, Ankara - Trab
zon uçak ve Samsun - Hopa vapur ücretlerinde 
bir indirme düşünülüyor mu? 

5. Hususi kitap nakil ücretleri de pahalı ol
duğundan, kitap .satış ve sevk yerleri müşkülâta 
mâruz kalmaktadır. İlmî de taşıyacak olan bu 
Bakanlığın halkın bu husustaki ihtiyacının temi
ni düşünülüyor mu? 

Sayın Senatoyu hürmetlerimle selâmlıyarak 
huzurlarınızdan ayrılırım. .(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Açık oy neticelerini okuyorum. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısının oylamasına 11.2 üye 
iştirak etmiş; 98 kabul, 11 ret, 3 çekinser; salt ço
ğunluk sağlanmış. Tasarı kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe ka
nunu tasarısının oylamasına 104 üye katılmış; 
96 kabul, 7 ret, 1 çekinser; salt çoğunluk sağlan
mıştır. Tasarı kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan. 
Efendim, bir bütçemiz daha vardır. Bu bakım

dan mümkün olduğu kadar izahatınızın kısa ol
masını rica ederiz. 

ULAŞTIRMA BAKANI MAHMUT VURAL 
(Sivas Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun Sayın üyeleri: Zamanın kifayet
sizliğine rağmen, konuşan hatipler tarafından 
Ulaştırma Bakanlığı ve konularına ait birçok 
problemler gerçekçi ve yapıcı bir görüşle dile ge
tirilmiştir. Dertler büyüktür ve müşterektir. Sa
mimiyetle arz etmek isterim ki, belirtilen prob
lemlerin yanında belirtilemîyenler belki daha faz
la bulunmaktadır. 
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Yıllardan beri dile getirilen ve tenkid konusu 

olan hususların ıslahı, halledilmesi gerekli prob
lemleri, (ödenecek borçlar, kapatılması zaruri za
rarlar, basma akseden huzursuzluk ve aksaklıklar 
gibi bitmez tükenmez henüz ele alınmamış işler) 
pek çok olan ulaştırma camiasının yeniden düzen
lenmesi yapılırken haklı tenkid ve yerinde irşatla
rınız mesaimize ışık tutacaktır. 

Arkadaşlarımızın tenkid ve temennilerini iki 
grupta toplamak ve cevabını arz etmek istiyo
rum. 

1. Ulaştırma camiası; 
2. Ulaştırma politikası : 
Bilindiği üzere Ulaştırma Bakanlığı ilgili İk

tisadi Devlet Teşekkülleriyle birlikte çok büyük 
bir kuruluş olarak karşımıza çıkmaktadır. Perso
nel sayısı 120 bini aşmakta ve 20 milyarın bir hay
li üstünde ikame değeri olan Devlet sermayesi de 
bu camia tarafından işletilmektedir. Bu kadar bü
yük bir camianın dertlerinin de büyük olacağı 
açıktır. 

Ulaştırma câmiasmdaki İktisadi Devlet Teşek
külleri özellikle Devlet Demiryolları büyük ölçüde 
zarar etmektedirler. 

Personel kadroları şişkindir ve şişkinlik zarar
da büyük ölçüde rol oynamaktadır. 

Malî bünyenin bozuk olmasından ve istikrarlı 
bir personel politikasının uygulanamamasmdan 
dolayı bir moral bozukluğu da şüphesiz ki, mev
cuttur. Bu hususlar sayın senatörler tarafından 
ifade edilmiştir. Bizim müşahedelerimiz de, kıs
men de olsa bunları doğrulamaktadır. Ancak, pek 
çok konularda araştırmalara ve genel bir reorga-
nizasyona ihtiyaç bulunmaktadır. Bunların çalış
malarına geçmiş bulunuyoruz. Organizasyon ta
mamlanmadan ve iş değerlendirilmesi yapılmadan 
personel fazlalığı olduğunu ifade etmek genel 
olarak müşahedelere dayanmaktan ileri gideme-
mektedir. 

Sadece müşahedelere dayanılarak uzun vade
li kararlar almamıraeağım takdirlerinize arz ede
rim. 

1965 yılı, camiamız için uzun vadeli işletme 
politikasının düzenlenmesi için araştırmalar ve re-
organizasyon çalışmaları yılı olacaktır. 

Bu arada, kısa vâdede alınması gereken dü
zenleme tedbirlerini, incelemelerimizi süratle bi
tirerek almak yoluna gidebileceğiz. 

Arz etmek isterim ki, Ulaştırma camiasının 
ataleti, îvi ve dinamik bir çalışma sistemine gire-
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meyişi, memleket ekonomisine olumsuz etkilerde 
bulunmuştur. Gerek moral takviyesi, gerek orga
nizasyon tedbirleri alarak camiamızın modern 
işletmecilik ilkelerine uygun bir şekilde çalışma 
düzenine girmesini sağlamak amacımızdır. 

Konunun daha önemli sayılabilecek ikinci yö
nü ulaştırma politikası meselesidir. 

Hepimizin bildiği üzere, Türkiye yatırım kay
nakları kıt bir memlekettir. Ve plânımızda da 
öngörüldüğü üzere, yatırımlarda fazla kapasite 
yaratılmaması esastır. Ayrıca, ulaştırma hizme
tinde bir ekonomik üretim mevcudolup stok bahis 
konusu değildir. 

Yani iki nokta arasında ulaştırma, en ekono
mik yoldan yapılmalıdır. Biribirine paralel de
miryolu, karayolu yapımı ve işletilmesi ekonomi
mize büyük külfet yüklemekte, ekonomide taşıma 
maliyetlerini artırmaktadır. Ulaştırma kurumları
nın zararlarının bir kısmı da ulaştırma politika
sının henüz düzcnlenememiş olmasından ileri gel
mektedir. Buna ait mevzuatı Hükümetiniz plâ
na uygun olarak huzurunuza getirecektir. 

Her türlü nakliyatın tertip ve tanzimi ile bu 
sahalar için lüzumlu mevzuatın hazırlanması 
memlekete lüzumlu bir ulaştırma politikası, koor
dinasyon ve ekonomisinin tanzimi, liman ve deniz 
işlerinin gerektirdiği gibi yürütülmesi, tarifele
rimizin modern esaslar ve icaplara uyularak Türk 
ekonomisinin gerçeklerine göre ayarlanması, mu
habere imkânlarımızın ve nakliyatımızın gelişti
rilmesi ve boş kapasitelerimizin kıymetlendirilme
si gibi birçok alanlardaki noksan ve yapılmamış 
işlerimizi belirterek bizi bekliyen problemleri kıs
men olsun tam bir açıklık ve samimiyetle arz et
miş bulunmaktayım. 

Muhterem Cumhuriyet Senatosu üyeleri: Ulaş
tırma Bakanlığı senelerden beri, gerek kuruluş 
tarzı ve gerekse kalifiye personel yetersizliği se
bebiyle kendisine mevdu hizmetleri lâyıkiyle yü
rütemediği, gerek Bütçe Komisyonunda ve gerek
se Umumi Heyetlerde ele alınmış bulunmaktadır. 
Bugün de huzurunuza aynı tenkidlcre muhtabola-
rak geldik. 

Bütün çabam bundan böyle, daha az tenkid 
edilebilir bir vasatı yaratabilmek olacaktır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Hatiplerin suallerine cevap 

vereceksiniz, değil mi? 
ULAŞTIRMA BAKANI MAHMUT VURAL 

(Devamla) — Müsaade ederseniz kısaca arkadaş-

31.1.1965 0 : 3 
larımızm sordukları suallere-cevap vereceğim. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü arkadaşım 
Et em Erdinç, u!z,un zaman hizmet ettiği bir mües
sesenin dertlerine gayet ihatalı şekilde temas 
etti ve bu arada bâzı sualler de tevcih etmiş bu
lunmaktadır. Vereceğim cevaplar ümidederim 
ki, kısmen olsun kendisini tatmin edebilecek
tir. 

Yalnız sualleri sırasiyre değil biraz karışık 
arz edeceğim, özür dilerim. 

Arkadaşımızın sorduğu bir sual; plâna dâ
hil varyantlar ne durumdadır, diyor. Esenkent 
- Sincanköy varyantı, Irmak - Zonguldak yo
lundaki Uzunkum varyantı, Manisa - Bandırma 
- Çalıköy varyantı üzerindeki çalışmalara ha
len devam edilmektedir. Kısa zamanda ikmali 
bekleniyor. 

Beton traverslerin tefrişine Nisan 1965 te 
başlanacaktır. 

Van Gölünün Devlet Demiryolları İşletme
sine devri düşünülebilir. Ancak bu konuda or
ganizasyon prnesipleri göz önünde tutularak 
bâzı çalışmalar yapılmak iktiza etmektedir. Bi-
tirilince bir neticeye varacağız. 

Yüksek Denizcilik Okulunun akademi hali
ne getirilmesi hususundaki suallerinize Ba
kanlığın görüşünü şu şekilde arz edebilirim; 
Bakanlık buranın akademi olarak tanzimini ve 
Ulaştırma Bakanlığına ıbağlı olarak kalmasını 
öngörmektedir. Ancak, Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının umumi millî eğitim politikası içerisin
de buranın Millî Eğitim Bakanlığına bağlan
ması öngörül mi^tür. Bu hususta (bir karar var
dır. Fakat, Bakanlık olarak, nevi şahsına mün
hasır bir müessese olması hasebiyle Ulaştır
ma Bakanlığında kalması hususunda gerekli di
renmeyi göstereceğim. 

Uçak Servisi Anonim Şirketinin tasviyesi ve 
hizmetin Türk Hava Yolları tarafından ifası 
hususunda merkezi Hükümet teşkilâtı raporun
da, bu şirketin lâğvedilerek hizmetin, Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
ne devri tavsiye edilmiştir. Konu Bakanlıkça 
otüdedilmektedir. 

Demiryollarının borçları konsolide edilmiş 
midir. Buyurdular. Biz 1. — 1961 senesinde 154 
sayılı Kanunla Amortisman ve Kredi Sandığı ile 
diğer teşekküllere olan 80 milyon lira, 

2. — 1963 senesinde 117 milyon lira tutarın
daki vergi "borcu konsolide edilmiştir. Halihazır-
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da Devlet Demiryolları sermaye durumu 440 sa
yılı Kanun hükümlerine göre ele alınmış bu
lunmaktadır. Çalışmalarda varılacak neticeye 
göre lüzumlu tedbirler alınacaktır. 

Liman Lokantası .evvelki senelerde, arkadaşı
mızın işaret ettiği gibi, 300 bin lira zarar 
etmiştir. 1964 yılında bu zarar 120 bin liraya 
inmiştir. Halen turistik bir kafetarya ilâve edil
mektedir. îleriki yıllarda zararın karşılanaca
ğını ümidetmekteyiz. 

Şehir hatlarının belediyeye devri hususuna 
temas ettiler. Bu husus evvelki yıllarda tetkik 
edilmiş ve en iyi işletme tarzının emniyetli bir 
şekilde Denizcilik Bankası tarafından yapıla
bileceği neticesine varılmııştır. Personel adedi; 
Denizcilik Bankası muntazam bir azaltmak si-
.yaseti takibetmektedir. Çıkan personelin yerine 
•başka personel almamaktadır. 1962 de 19 840 
fiilî miktar, 1963 te 19 692 ye inmiştir. 1964 te 
ise 18 bin 876 ya indirilmek suretiyle takriben 
1 000 kişilik bir tasarruf sağlanmıştır. 

. Gemi Kurtarmanın özel teşebbüse devri hu
susu ; gemi kurtarma serbest bir işletme imkânı 
olduğu cihetle özel sektör dilediği takdirde bu 
hizmeti yapabilir. 

Serbest bölge kurulması hakkında hazırla
nan kanun tasarısı üzerinde Bakanlıkların mü
talâası alınmıştır, yakında tasarı Hükümete su
nulacaktır. 

Kara nakil vasıtaları ve bunlarla ilgili züm
renin^ düizcnli bir çalışma içinde faaliyette bu
lunacak şekilde çalışmasını tesbit, yıkıcı reka
bet üzerine müesses bir taşımaya son vererek, 
hareket ve ücret tarifelerinin tanzimi, can ve 
mal emniyetinin sağlanması maksadiyle gere
ken tedbirleri ihtiva eden karayolları ulaştırma
sı ve trafik kanun tasarısı hazırlanmış, ba
kanlıklardan alman mütalâalar da değerlendi
rilmek suretiyle nihai çalışmalar ümidederim 
ki. bir hafta içerisinde bitirilecektir ve bu tasarı 
da Hükümete sunulacaktır. 

Sayın arkadaşımın sorduğu diğ'er bir sual; 
Türk Hava Yollarında ütilizasyon meselesi idi. 
ütilizasyon % 40 civarında olup bu yüzden za
rar etmektedir, Bakanlık rantaibl olmıyan hat
ları kaldırmalıdır, Yabancı uçakların hem İs
tanbul, hem de Ankara'ya inmelerinin önlen
mesi hususunda ne yapılmıştır, hususundaki su
allerinize şu şekilde cevap yermek mümkün, 
Türk Hava Yollarında koltuk ütilizasyonu son I 
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yıllarda devamlı artışlar kaydetmekte olup, 1964 
yılında % 56 ya yükselmiştir. Eantabl olmıyan, 
yani temin edilen geliri direkt masrafların al
tında olan bütün hatlar seferlere kapatılmış
tır. Bununla beraber bu hatlar devamlı olarak 
tetkik edilmekte ve ekonomik rantabiliteşi yük
selme ihtimali gösteren yerler tekrar sefere 
açılmaktadır. 

Yabancı uçakların hem İstanbul, hem An
kara'ya inip kalkmaları ikili hava anlaşmaları 
iktizasından olup, bu şekilde iniş kalkış hakkı 
tanınmış bulunan memleketlerden mütekabilen 
aynı veya muadil haklar istihsal edilmiş bulun
maktadır. 

PTT hakkında arkadaşımızın sorduğu sualler 
gayet haklıdır ve işaret ettiği amortisman hususu 
da yalnız PTT için değil, bütün İktisadi. Devlet. 
Teşekkülleri için varittir. PTT yatırımlarının 
plâna göre durumu ise şöyledir; Beş Yıllık Kal
kınma Plânının iki yıllık tatbikatı katî olarak 
tecelli etmiştir. 1963 yılı için plânda öngörülen 
237,3 milyon liralık yatırım, sonradan 150,2 mil 
yon lira olarak realize edilmiş ve bunun % 86 sı 
olan 129,4 milyon liralık yatırım gerçekleştiril
miştir. 1964 yılı için plânda 214,2 milyon lira 
olarak öngörülen yatırım miktarı da 1964 yılı 
programı ile 196,2 milyon lira olarak kabul edil
miş ve bunun % 54 ü olan 106 milyon liralık 
yatırım gerçekleşmiştir. 

202 bin hatlık otomatik santral ihalesi ise, 
arkadaşımızın işaret ettiği gibi, bugüne kadar 
tahakkuk edememiştir. Ancak firmaların 7 aylık 
bir süre sonunda ihale tekliflerini tetkik etmek 
bugün mümkün olmuştur. Ümidodiyorum ki, en 
kısa zamanda, yani bunu haftalarla yahut kısa, 
bir ay içinde ifade edeceğim bu iş bir neticeye 
bağlanacaktır. Halen salahiyetli organ yönetim 
kurulu da faaliyete geçmiştir, gerekli kararı ve
recektir. 

PTT İdaresinin ufak çapta banka- işlerini 
yapması; yurdun her tarafına yayılmış olan 
PTT teşkilâtından istifade edilerek küçük tasar
ruf mevduatını toplayıp değerlendirmeye ya 
rıyacak olan posta tasarruf sandıklarının kurul
masını öngören bir kanun tasarısı Başbakanlığa 
sunulmuştur. 

Lojman ve dinlenme evleri hususunda arka
daşımız soayal mânada çok kıymetli hususlara 
temas etmiştir. Bu hususta da PTT hizmetlerinin 
yürütüldüğü binalarda lojman tesisi işleriyle, 
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Erdek'teki dinlenme kamm mevcut mevzuata ge
re halen faaliyet halindedir. 

Arkadaşımızın temas ettiği diğer husus: Tel
grafta basın ve Anadolu ajanslarına % 80, tele 
fonda ise % 50 tenzilât yapılıyor. Şayet PTT bu 
tenzillerle yaptığı işten kâr ediyorsa, neden hal 
km telefon ücretleri ucuzlatılmıyor, eğer zarara 
iş yapıyorsa oradaki zarar çarkı neden PTT ye 
ödenmez, şeklinde sormuştur. Telgraf hizmetle
rinde basın telgraflarına tenzilât yapmak her 
memlekette vardır. Ve milletlerarası telgrafları 
na da tatbik edilmektedir. 

Avrupa rejimi memleketler arasında % 50, 
Avrupa rejimi dışı memleketlerde ise % 66 kü
surdur. Telgrafdaki tenzilât plândaki tedbirlere 
uyularak % 70 den % 50 ye düşürülmüş bulun
maktadır. Ayrıca arkadaşıma burada şunu ar? 
etmek isterim; halen bakanlıklarda ve diğer dev 
let dairelerinde kullanılmakta bulunan meccaır 
telefonların bundan böyle bütçelere konulacak 
paralarla karşılanması için ve PTT yi bu kül 
fetten kurtarmak için garekli kanun teklifi Ba
kanlar Kuruluna götürülmüş ise de, bâzı bakan 
kırın muhalefeti sebebiyle henüz tahakkuk saf
hasına getirilememiştir. Bu hususu da en kıs** 
zamanda tahakkuk ettirmeye çalışacağız. 

Arkadaşımızın Devlet Hava Meydanları îşlet 
mesi hakkında sorduğu, kamulaştırma ve satın 
alma bedeli olarak 1964 yılı Bütçesine 590 bi'i 
Türk lirası ödenek konması hususuna ve bu öde
nekle no yapılmıştır, sorusuna cevabım su şekil
de olacaktır: 

Ankara ile Türkiye'nin doğusundaki muhte
lif hava meydanlarının muhaberesi Elâzığ mey 
danmdaki muhabere merkezi yardımiyle yapıl 
maktadır. Yardımcı olarak kullanılmaktadır. 
Elâzığ verici istasyonu ile meydan arasındaki ir
tibat yolu kamulaştırma bedeli ve uzak kumanda 
tablosu güzergâhının irtifak hakkı için bu öde
nekken sarf yapılacaktır. 189 sayılı Kanuna gö
re, Millî Savunma Bakanlığınca Elâzığ meyda
nının mühim bir kısmının satılacağı öğrenilmiş 
ve bu meydanın satmalmma bedelini karşılamak 
üzere bu ödenek konulmuş idi. Bakanlığın teşeb
büsü üzerine Millî Savunma Bakanlığınca satış
tan vazgeçilmiştir. 590 bin liralık ödenekten yal
nız 30 bin Türk lirası sarf edilmiş bulunmakta
dır, yukarda arz ettiğim hususlar için, 1965 
bütçe yılında konulan 400 bin Türk lirası ile, 
Pan American Şirketinin Yeşilköy'de yaptıraca-
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"ı 1,5 - 2 milyon lira kıymetindeki servis binası 
için Devlet Hava meydanının satacağı arsalarım 
haricinde Türk Havayollarından alınması zaru
ri olan arsalara ödenecektir. 

Devlet Hava Meydanları bütçesine bina kira 
sı olarak 355 bin Türk lirası konmuştur. Bu kira 
fazla görülmektedir, diyor arkadaşımız. Bu büt
çe müzakereleri başladıktan ve Bakanlığa atan
dığımdan sonra, AID ile yaptığım temas netice
sinde, AID tarafından sivil havacılık okulu ola
rak yaptırılmış bulunan Konya yolu üzerindeki 
büyük bir binanın, muvakkat bir zaman kaydı 
ile ki, oldukça büyük bir binadır, Devlet Hava 
Meydanları İşletmesine tahsisini rica ettik. Ame
rikalılar bunu memnuniyetle karşıladılar ve bu 
isteğimizi yerine getirmiş bulunmaktadırlar. Bu 
bütçe yılı içerisinde Devlet Hava Meydanları 
tşletmesi kira ödemiyecektir. 

Arkadaşımın suallerine kısmen cevabı ver
mek istedim. Zannederim ki, bâzı hususlarda tam 
mânasiyle belki tatmin olmamıştır. Müsaade 
buyururlarsa, kendilerine icabederse o hususlar
da yazılı beyanda bulunabilirim. Bilhassa bu 
travers meselesinde arkadaşım tatmin olmamış
lardır. Mukavele şartlarını, takdir edersiniz ba
kan olarak, burada tesbit ve tâyin etmeme im
kân yoktur şu anda. Detayı hakkında size bil 
hassa malûmat vermek isterim. 

Sayın Enver Kök arkadaşımız Genel M i M -
lerin vekâleten idare ed ' ldğ 'ndeı ba se'tile*. 
Misal olarak da Devlet Dom;r Ynll-ır-nı a'd il ar. 

Devlet Demir YoPan Gene1 Milür 'er" tık-
riben 15 gün önce tâyin edilmiş ve h l^n görev
lerinin başındadırlar. 

Maliyet altı taşımalar mesolesi hs, ko uş nam
da da işaret ettiğim gibi, umumi tarife politika
cının içinde genrş çapta eh P I ' ^ P C J t"". B nd~m 
önceki yapılan vasati taşıma birim1 eri-< e göre 
hesaplanan maliyet birimleri b nd n bö lo her 
eşya için ayrı ayrı etüdedilmek suretiyle sıh
hatli bir neticeye gitmek imkânını bize verecek
tir. Tetkiki icabeden en müh'm ko-u1 ardan bi
ridir. îsıret ettiğim gibi gerekli değer verileesk 
ve tetkik edilecektir. 

DenHn döviz kaynağı o'd'i 'iı hu"tr.una b'i-
tün kailimle iştirak ederim. F kat T^r1' d ^ r î 
politikası maalesef bugüne k dar umumi ul°ş-
tırma politikası içer'sinde tâyin edüm? imkânı 
bulamadığından kayııağ.ndan ve tabiatın hiza 
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bahşettiği bütün nimetlerden htifale etmek 
millî politikamızın esası olacaktır. 

Sayın Rıfat özdeş arkadaşımızı deniz te
şekkülleri ile Özel teşekkül aracındaki münase
bete temas ettiler. Deniz teşekküle inin ö~el te
şebbüsü bozması yanında poMtikamn no olac ğt 
hususunu bir cümle ile ipa-le etmek i terim. Dev
let gemileri ile, özel sektör günü erir in aynı 
koordinasyon içeri inde birbirin' tam/mlar şe 
kilde çalışması karma ekoomi sistem'nin düzeni 
içerisinde bi^bri^i trmaml~ımsı poH ik^mı^m 
esası olacaktır. Birinin di^eririn zarındı intıç 
edecek şekille bir polit:kayı ş-h-a""1 h'^b'r zu
rnan tavsibetmiyorum ve müm'u'vı delildir De
nizcilik Bankacı ile Deniz nakpyat ara/rınddl 
rekabette arkadaş'mız haklı hususa temr* e l-
mişlerdir, kanaatindeyim. Ancak bunu bugün 
huzurunuzda detayı ile açi'klıyaea'k durumda de
ğilim. Mazur görsünler, bizzat görüştüğümüz 
zamrn notie^vi arz ederim. Bu iki m""ws ' ^ in j 
bir birine rakip olmamalı esastır. Ve ikicinin tek 
müessese haine geti ı i ip getirilmem-1 i h~le ı 
Devlet Plânlama Teşkilâtına foeğlı olnrrk ç"l\ş-
makta bulunan tktinadi Devlet Teşekküllerinin 
reorganizasyon Komisyonu taraflıdan d e a1 n-
mıştır. Onların vefdr i karar bize henüz katî 
safhası il e intikal etmemiştir. Bu hususu bir c"'m-
le ile ifade etmek imkânı bize bahşetmememe lir. I 
Tetkiki icnbeder. iHd birlkte m \ yoksa avrı 
ayrı mı çalışmalıdır hmusmu ümide Herim ki, 
kısa zamanda bir neticeye bağlarız. 

Ulaştırma Bakanlı^-nd'ki liman ve donh 
idaresi teşkilâtımın kifayetli hale gelr i 'm si 
hususu, arkadaşımın arzusuna uygun şekilde e"e 
almmak ikti-a eder kana^t'ndevim. Y d u" bu 
daire değil bütün dairelerin ifa ettik1 eri fonksi
yonları yürütebilecek kapasitede t eski'ât anması 
iktiza eder. Bir dairelin te1- b ş n a teşki â lan-
ması mevzuubahis deg ldK Koordinasyon iç'nde • 
bütün daireler ele alnacaktır. 

Son olarak ifad^ et'ikleri Hısus; ««*ayet azim
li ise, biz de kendisine y-rimı^ı o'acarız», de
miştir. Fl-şt-ırma Bakanl ğ n n eli den ge'd'ği 
kadar noksa a! ^rmdpn bir tanesini de o'sa dü
zeltmek ve azaltmak şeklinde bir politikaya 
bu Bakam ılığı bağlatmak ve siyasi göriiılere mu
kavemet etmdk, kendi şahsi imanış/.'mdır. Ben 
(memleket hizmetini ön piânda tutmak suretiyle 
her şeyden önce hizmeti istiyen bir imsan »La- | 
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rak bu hususu arz etmek isterim. Şahısların 
poU'tikasaıı değil, memleket hizmetinin icabet-
tiıdiği bir politikayı güden irsan olara'k çalışı
rım. 

Sayın Sakıp ön al arkadaşımızın temas et
tiği hususlar da büyük bir hakikat payı taşı
maktadır. Zaman zaman her devirde Ulaştırma 
Bakanilığı/nım bünyesine bâzı siyasi tesirler ve 
baskılar olmuştur. Bunları mütemadiyen tek
rarlamakta bir fayda mülâhaza etmem. Yalnız 
Ulaştırma Bakanlığına değil, bütün baıkamılık-
lar, bütün Devlet dairelerinin aynı şekilde ele 
•adlınıması iktiza eder. 

Kara/yolları ile D evlat Demiryolları arasında 
nekabet maalesef mevcuttur ve karayolu politi
kası tanızim edilirken, bu iş esaslı şekilde etüt 
edilmeden ve bilhassa himaye gören bir scıktör 
şeklinde inkişaf imkânımı buılduğu i>çin Devlet 
DemiryollarMiıa büyük zararlar iras etmiştir. 
Devlet Demiryollarının, Sayın Etem Erdinç 
ankadaşıramzıaı işaret ettiği gibi, büyük kül
fetleri yanımda karayolları taşıllarımm sahiple-
rine her hangi bir malî külfet taJımil edilerme-
mlştir. Devlet Demiryolları Nakliyat Vergisi 
vermiştir, gümrük muafiyetine tabi tutulma
mıştın*. Bina ve arazileri vergi ve rüsuma tabi 
tutulmuşlar ve bu, müesseseye büyük, milyon
ları ifade eden, 100 milyon civarında zannede
rim sadece Bina ve Arazi Vergisi Rüsumu gibi 
ağır malî külfetler tahmil etmiştir. Fakaıt Dev
let, Domiryollan'ndan daha sonra kurulmuş bu
lunan ve ana nazaran âmme hizmetini icabet
ti rir faaliyetini az bir şekilde bünyesinde bu
lunduran müesseselere gümrük muafiyeti ta-
nmmiıştLr. Devlet Demiryollarına tanımmamış-
•tır. Bu hakkın alınması, Devlet D emi ryolları
nın da böyle bir muafiyete tabi tutulması hu
susunda gerekil teşebbüslere geçmiş bulunımak-
tayız. Ümidediyoruz ki, başarırız. 

Arkadaşı-mı-z, PTT nin kârlı görünmesi hu-
susu, rekabet edeceği barka bir özel sektörüm 
olnamasımda-n ileri gelmektedir, diyorlar. Hak
lıdırlar. İnhisarcı bir çaoşma s.sıtemi vardır. 
Ama bugün için Türkiye'nin şartları bunu 
icaıbettirmefelıedir. Özel sektörün bu sahada ça
lışması mümkün değildir. 

Tayyarelerin a.z yolcuyla seyahat etmesi, te
lefon edildiği zaman da, yerimiz yoktur, diye 
cevap vermeleri gibi vaka.ar maalesef bemim de 
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dıaşımâ gelmiştir. Onda da doğrudur kendisi. 
Bu bir işletme an.la.71s1n.n1i' noksanlığından ileri 
.gOJin ekledir. Bu hususları -e.Le almak ve bundan 
böyle bu gibi baltaların tekrarLammaımasuni' te-

• min etmek vazifemJz ol'aeaktır. 
•..Arkadaşımın haklı olarakişaret ©ttiği, eş

ya nakliyaitında, kapıdan kapıya nalkll IIU.LJUSU, 
-..d'e.nıiı/yolıiirju.n eiLe aLaıcağı en mü'filım m<cseleuer-
den birisini teşkili etmtcıktedir. Şayet bn lıu-

..sns oııgarnize. edilebilirse, zannederim ki, Dev-
ılet Dem'Jry olları kârlı bir sahayı elde etmiş ve 
.öze»! sektörle kaordine çalışına imkânını bullmuş 
olacaktır. 

ıSayun Tekin ArJb 11 run arkadaşımızın temas 
ettiği ve tenueıııiL'^eıtlen ibaret bulunan •husus
lar mneâ^esc'ler tarafından ve Bakanlığımız t.a-
•ra'fi'iiidaaı ön.ce'Iikle eûe alınacaktır. 50 yaşında. 
.pilotların eıneikli . oltaası hususu hakikaten tat
bikatta kıötü neticeler vermıişltir. Bunlar şikâ-
yıeit konu'sur olmaktadır. Bama da inıtikaıl etti. 
Ele alacağım bu husrmı. Maaşların yabancı şir-

..'kofc Cimöaiı'ı.erJne göre ayarianmi'aısı hususu ise 
•bir 'bütçe nmirolesidiir. Onun birdenbire ecne'bi 
.şirket pe '̂souKdJai'iı aldığı >m*aaş seviyesune çııka-
.rl'ması kolay olmıyacaktır, kanaatindeyim. An
acak, bâzı vengi tatbikatı hatalarından mütevel
l i t aköa'klıiklarun .gideui'lmûsi için Maliye Ba-
.kanilığı ile gerekli teması yapaıcağız. 

.'Saym-Isaıaûl Yeşilyurt arkadaşım'izın, Türk 
Havayojliarı ile Devlet Hava. MeydanıLarı îş-
ıletmesinJn birleştir-ilmesi huısusundaıki temenni
leri tetkike değer mahiyettedir. Ancaık, 'bn .mü
esseseler, bumdan. birkaç sene önce beraber ça-
ılışmışlar ve bir bünyede binlikte hiızmıet gör-
nıüşlıer'ken, bilâhara ayrılmış bulunmaktadır-
-Üar. Bir .müessesenim 3 - 5 sene içinde, kısa za
manda 'böyle statü değ'iştimıesi oldukça. güç 
ve beiklemıen ncıtuoeyi vermemektedir. Fakat 
işaret etitikleri hususu Bak-anlık olaraık dü
şünmüş 'buıluınmaktay:ız. Faika t henüz bir neti
ceye varılmış değiûdiır. 

.Sayın Bif al Öz^ürktçiıne; Haydarpaşa 
Aırikara, Ankara - Zonguldak, arasındaki mer
kezi sinyalizasyon hususuna taaililûk eden bir 
sual sordular. Müsaade ederlerse buna cevap 
vermek istiyorum. 

Efendim, bu CTC tesislerinim son duırumm 
ş u d u r : ' • • ' . 

Demiryolu şebekemizin trafiği en kesif 
olan Haydarpaşa - Ankara - Zonguldak 
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kısmında- moelern bir sinyal ve telekomü
nikasyon tesisleri kurmak amaciyle Amerikan 
Westinğhause firması ile 24 . 6 . 1955 tarihin
de, anahtar teslimi esasına göre bir sözleşme 
yapılmıştır. Sözleşmenin tatbikatı esasında 
teknik ve idari bâfcı ihtilâflar zuhur ettiğinden 
vo yapılan görüşmeler de bir netice vermedi
ğinden, firma 5 . 6 . 1959 tarihinde işi terk et
miştir. Bunun üzerine ihtilâf mütekâbil dâva
lar şeklinde adlî mercilere intikal etmiştir. 72 
sayılı Kanun gereğince mezkûr proje tehire alın
mıştır. Halbuki firmanın işi terk ettiği 5.6.1959 
tarihine kadar 4 milyon 130 bin dolar dış ve 
48 milyon 430 bin Türk Lirası iç olmak üzere 
•para sarf edilmiştir. Bü sebeplerle Bakanlar 
Kuruluna gidilmiş ve orada projenin devamı 
hususunda 28 . 1 . 1961 tarih ve 5/781 sayılı 
Karar istihsal edilmiştir. Bakanlar Kurulunun 
bu kararı, projenin evvelemirde AID kredisi te
min 'edilmek şartiyle Westinghaüsc Firması ile 
•bir Anlaşmaya varılmak, olmadığı takdirde baş
ka firmalarla veya doğrudan doğruya kendi 
imkânlarımızı kullanmak suretiyle ikmaline 
âmir bulunmaktadır. Böylece mukavelenin te
hirden devama alınması üzerine firma ile tek* 
rar temaca geçilerek yarıda kalmış bulunan 
projenin ikmali için çareler aranmış ve fakat 
karşılıklı talepleri uzlaştırmak mümkün olma
dığından müspet bir neticeye varılamamıştır. 
Bu arada AID ile Amerika'dan mubayaa edile
cek dizel elektrik lokomotifleri için bir kre
di Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın 609 
(A) bendi maddesi gereğince, dizel mukave
lesinin yürüyebilmesi için bu mmtakada ku
rulacak merkezî trafik kontrol sisteminin ik
mal edileceğine dair katî plân ve projelerin 
mukavelenin imza tarihinden itibaren altı ay 
zarfında tamamlanması şartı konulmuştur. Ya
pılan müzakereler . neticesinde 21 . 2 . 1964 ta
rihinde Westinghause ile tadilen yeni bir mu
kavele imzalanmıştır. Yeni duruma göre Hay
darpaşa - Ankara arasında CTC Ankara - Zon
guldak arasında ise sadece telekomünikasyon sis
temleri kurulacaktır. 

Eski mukaveleye göre, Pendik - Arif iye ve 
Sincan - Gazr arası tek hatlı olarak mütalâa edil
mişken, şimdi bu mmtakalar çift hatlı olarak 
sinyalleneccktir. Kaldıki, 140 kilometre olan 
Haydarpaşa - Arifiye - Adapazarı demiryolu 
elektrifiye edileceği için bu kısımdaki tesisat 
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elektrifikasyona uygun olarak tadil ve yeniden 
tesis edilecektir. Montaj işleri Devlet Demir
yolları teknik elemanları tarafından bizzat 
yapılacaktır. Tadilen imzalanan mukaveleyo 
göre tesisatın ikmali için tahminen ve takri
ben 5,2 milyon dolar sarf edilecektir. Bu meb
lâğın Amerika'dan temin edilecek mal ve hiz
metler bedeli, olan 4,4 milyon'doları AID Teş
kilâtı tarafından karşılanacaktır. Evvelce Av-
rupadan getirilmiş bulunan bir kısım malze
meye uygunluk bakımından, Avrupadan temi
ni icabeden mal ve hizmetler karşılığı Ibakiye 
meblâğ ise, kendi imkânlarımızdan temin edi
lecektir. iç. finansman miktarı 32,5 milyon li
radır. AID ile 4,4 milyon dolarlık kredi An
laşması 24 . 11 . 1964 tarihinde imzalanmıştır. 
Mukavele gerekli formalitelerin ikmali ile 
4 . 1 . 1963 tarihinde meriyete konularak tat
bikatına başlanmış olup iki sene zarfında te
sisler tamamlanmış olacaktır. 

Arkadaşımızın ikinci sorduğu husus; kaç. 
tanker vardır bunlar neden buğday taşıyor da, 
gaz taşımıyor, BP ile olan münasebeti hakkın
dadır. Müsaade ederlerse bu hususları tetkik 
ettirip kendilerine yazılı cevap vereyim. 

Raybank meselesine temas ettiler. Arkadaş-
laıım, Raybankm Ulaştırma Bakanlığı ile hiç
bir ilgisi yoktur. Kuruluş ve işleyişi bakımından 
şüphesiz ki, Maliye Bakanlığının bir müessese
si veyahut teftiş ve murakabesi altında çalışan 
normal bir banka olarak mütalâa edilmesini ri
ca ederim. Ulaştırma Bakanlığına mensup ze
vatın hisse senetleri olan asından mütevellit za
rarla! ı olmuştur. Bu hususta bir miktar bildir
meme imkân yoktur. Bunu Bankadan veya Ma
liye Bakanından sormak iktiza eder. 

Harem ve Salacak iskelesi yapılacak mı şek
lindeki sorularını tetkik mevzuu yapacağım ve 
kendilerine yazılı olarak 'bildireceğim. 

Sayın Yusuf Deıuirdağ arkadaşımızın temas 
ettiği, telefon fabrikası zamanı geldi, köylere 
de bunu intikal ettirmek ieabeder sorusu ve te
mennisine cevabım şu olacaktır: Şayet biraz 
önce bahsettiğim proje tahakkuk eder, mukave
leler imzalanırsa, Türkiye'de kurulacak olan 
telefon fabrikası ileriki yıllarda, önce şehirler
deki ihtiyaçları, sonra da köylerdeki ihtiyaçla
rı karşılıyacak şekilde organize edilecektir. 

Ücretlerin pahalı olması hususu; gerek uçak-
lar,geıekse denizcilik, gerekse posta ücretleri 

bakımından, Bakanlığın kotrolu altında değil
dir. 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine göre, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri kendi tarifelerini 
tesbit edeceklerdir. Tarife altı bir taşıma halin
de bu zararın bütçeden karşılanması iktiza et
mektedir. 

Kitap nakliyat ücretlerinin pahalı olduğun
dan bahsettiler. Bu da dolayısiyle 440 sayılı Ka
nunun 24 ncü maddesine girecek bir mevzu 
ama, bugüne kadar yapılan tatbikatta taşıma 
ücretinden ziyade, kitapların ücretlerinin pahalı 
olması bilhassa işaret edilecek noktadır. Bundan 
PTT bu taşımadan her hangi bir fahiş kâr temin 
etmiş değildir. Hattâ okul kitaplarını maliyet 
altı taşıma ile yapmaktadır. Bu fiyatların tes
bit edildiği zamandaki şartların, diğer sahalar
da ne kadar arttığını nazara alırsanız, Om mikta
rın yerinde saymakla bir pahalılık mevzuu ol-
mıyacağı aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım, zamanın darlığı se
bebiyle, arkadaşlarımızın' yerinde tevcih etmiş 
bulundukları haklı suallerine, zannediyorum kı
sa cevaplar vermek imkânını buldum. Arkadaş
larımın tatmin edilmedikleri hususları ve daha 
fazla aydınlatılmaları kanaatleri varsa, bizzat 
temas etmelerini veya kendileıine yazılı olarak 
cevap vermem imkânını bana bahşetmelerini 
rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim bölümlere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etinim 
yenler... Kabul edilmiştir. 

ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Cevapları tam 
alamadık. 

BAŞKAN — Efendim aydın! atılmıyan kısım
ları yazılı olarak bildireceğim, dediler. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

11.000 

12.000 

13.000 

14.000 

Lira 
12 000 ödenekler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul .edilmiştir. 
Personel giderleri 7 463 925 
BAŞKAN .— Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 668 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..* Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 22 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

1 040 000 15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenle:*... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 101 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Mak'na, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 1 214 816 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye Teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler. 

34.000 Malî transferler 231 540 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.030 Borç ödemeleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1965 yılı Butça kanunu tasarısı 
ve Karma B"'tçe Komisyonu raporu (1/740) 
(S. Saytst: 506) (1) 

BAŞKAN — 1965 yılı Devlet Hava Meydan
ları tş1 etmesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin mad
delerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi C-encl 
Müdürlüğü 19C5 yû\ Bütr.o Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genci Müdürlüğü 1965 yılı cari harcamalar 
için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
37 647 750 lira, yatırım harcamaları için (A/2) 
işaret1 i cetvelde gösterildiği üzere 22 527 000 
lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
için (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 081 750 lira ki, toplam olarak 61 2G0 500 lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz. 

(1) 506 S. Saydı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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(A/ l ) Cari harcamalar 

B. Lira 
12.000 Personel giderleri 26 588 746 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edii'miştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 115 201 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edil'miştir. 

14.000 Hizmet giderleri 5 762 803 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 181 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 250 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 5 097 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Maikina, teçhizat, taşıt alımla
rı ve onarımları 16 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye Teşkili ve transfer harcamaları 
I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler. 
35.C0O Sosyal transferler 402 750 

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

36.000 Borç ödemeleri 283 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir'ne: maddeyi tekrar okuyoruz. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Cetvelleriyle birlikte birinci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanleri tş-
'otimesi Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) 
şaretli cetvelde gösteri'diği üzere 61 260 500 

lira olarak tahmin edilmiştir. 
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BAŞKAN — Bölümleri okuyoruz. 

B - Cetveli 
B. Lira 

62.000 işletme gelirleri 9 250 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlei'... Kabul edilmiştir. 

G3.000 Çeşitli gelirler 800 001 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 Özel gelirler 51 210 498 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 

's 

BAŞKAN — Cetvelleriyle bildikte 2 nci mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmişti;*. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünce 1965 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterikniştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1965 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Cetvelleriyle birlikte 3 ncü 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Dev! et Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
h*zmetleri, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylaımıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkın
daki 28 . 2 . 1956 tarihli ve 6686 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaret'i cetvelde gösterilenler 1965 
bütçe yılında kullanılamaz. 
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BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar harçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1964 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye; 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zaman aşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan ıborçlar, 
1965 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(geçen yıllar borçları) maddesine; 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenil*. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin «Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri» bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalm-alar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
ti.-. 

Kanun tasarısı açık oylarınıza arz edilmiş
tir. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin memlekete, 
Bakanlık teşkilâtına hayırlı ve uğurlu olmasını 
Cu-nhuriyet Senatosu adına temenni ederim. 
(Alkışlar). 
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BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı bütçesine ge
çiyoruz;. Gruplar adına konuşacaklara takdim 
ediyorum. 

Adalet Partisi Grupu adına Tarık Remzi Bal-
tn, C. İL P. Grupu alına Tahsin Banguoğlu, 
Kontenjan topluluğu adına Ömer Ergim. 

TARİK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Sayın Reis vakit gecikti, kimse yok. Şurada beş 
kişi ancak var. 

BAŞKAN — Efendim, zili çalarız, dışarıda
dırlar gelirler. 

Şahısları adına Sayın Azmi Erdoğan, Sayın 
Hilmi Onat, Saym Niyazi Ağırnaslı, Sayın 
M. Yılmaz İneeoğlu, Saym Alâettin Çetin, 
Sayın. Ömer Faruk Kmaytürk. 

Söz Adalet Partisi Grupu adına Sayın Tarık 
Remzi Baltan Beyde. 

A. I"'. SENATO GRUPU ADINA TARIK 
REMZİ BALTAN (Zonguldak) - - Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler, Muhterem Bakan 
ve onun kıymetli erkânı. 

Adalet Partisi Senato Grupu adına hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

İşgücü ile işveren arasında çalışma nizamım 
sağlamakla görevli Çalışma Bakanlığının 
19G5 yılı bütçesini ana hatlariyle Adalet Partisi 
adına tebarüz ettireceğiz. 

Sözlerimize başlarken yıllarca ihmale uğra
mış milliyetçi ve vatan duygulariyle emsalinden 
en üstün, evine ve toprağına bağlı asil işçileri
mizi memleketimizin kalkınmasında en büyük 
bir temel addetmekteyiz. Bunun yanında mem
leket ekonomisinin işgücü kadar kıymet ifade 
eden diğer kolu işverenlerimizin de en az işçile
rimiz kadar toplum kalkınmasında gösterdik
leri anlayış ve vatanperver duygularını takdir
le karşılıyoruz. Bu iki kuvvetin memleket eko
nomisinde ve sosyal gelişmemizde gösterecekleri 
karşılıklı anlayış ve beraberliği temin etmekle 
nâzım vazifesini gören Devlet ve Hükümetin 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma gibi her ya
pıcı hareketin Adalet Partisi yanındadır. Esasen 
sosyal adelet prensibi Adalet Partisinin progra
mında en geniş ifadesini bulmuştur. Sosyal 
güvenliği sağlamak mevzuunda Yüksek Mecli
sin ittifak halinde kabul buyurduğu ve hiçbir 
sınıf ve zümrenin malı olmıyan bugünkü Grev -
Lokavt ve Toplu Sözleşme kanunlarının tatbi-
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kinde işveren ile sendikalarımızın gösterdikleri 
anlaşmayı yarınımız için bir teminat kabul et
mekteyiz. 

Toplu sözleşme ve grevin hukuki ve sosyal 
hedefi işçilerimizin iktisadi ve sosyal durumla
rını medeni ve insanca yaşama düzenine sok
maktadır. işçilerimizin talebcttikleri zamları 
hiçbir zaman yüksele görmemekteyiz. İşçileri
mizin asgarî bir yaşama seviyesine erişmelerini 
içten arzulamaktayız. 

Millî ekonomimizi kuvvetlendirmemizin y<m\ 
başında refah seviyesini daha da yükseğe çıkar
mak Devletin, özel teşebbüsün ve buna muvazi 
işçilerimizin gösterecekleri müşterek gayrete 
bağlıdır. 

Bizim en büyük endişemez; haklarını ücret
lerine bir miktar zam suretiyle alan işçilerimizin 
bu artıştan beledikleri faydayı bulup bul.aınıya-
cakları korkusudur. Eğer yapılan zamlar so
nunda özel sektör ve bilhassa Devlet sektöründe 
istihsal artırmıyorsa, bu artışlar sermaye zararı
na işliyorsa bu demektir ki, o zaman işçiye yapı
lan zam bir hakiki refah unsuru olmaktan uzak 
kalacaktır. Bilhassa İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde yapılan zamlar, yatırımların azalması 
suretiyle karşılanıyorsa işçi refahı sözde kal
maktan ve politik yarıtımdan başka bir mâna 
ifade etmiyecektir. 

Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, işçi 
teşekküllerimizin yöneticileri de bu mevzu üze
rine bilgi ile eğilmektedirler. Onlar da serma
yenin aleyhine işliyecek her hangi bir teşebbüsü 
işiçinin yarını için teminat saymamakta ve bu
nun yanı basında prodüktivite üzerinde hassasi
yetle du r maktadır] ar. 

Bilhassa özel teşebbüse yapılacak uzun va
deli kredileri temin etmek Hükümetin başlıca 
vazifesi olmalıdır. Bu suretle kuvvetlenen ser
maye işçilerimizin refahı yolunda onlara en 
emin ücret problemlerini temin etmiş olacaktır. 
Bugüne kadar Çalışma Bakanlığının bu mevzu
da ciddî tetkik ve istatistiklerini görmekteyiz. 
Ancak yine de hakşinas olarak söyliyelim ki, 
bu mevzu taze bir mevzu olması itibariyle genç 
ve çalışkan Bakanımızın bu konularda gereken 
istatistiklerin temini ve tanzimi hususunda gay
ret sarf edeceğinden eminiz. 

Ücret artışlarının arttığı iş kollarındaki is
tihsal. durumu ile ücretler arasındaki nisbetler 
nelerdir. İşçi ücret artışlarının bütçe vergi ha-
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sılası olarak tesirleri nelerdir? Bütün bu mev
zular ancak ciddî tetkik ve istatistiklerle müm
kün olabilecektir. Bilhassa İktisadi Devlet Te
şekküllerinde bu nisbctleri ifade eden çalışma
lar henüz mevcut değildir. Sanayi sektörünün 
% 80 i kamu iktisadi teşekküllerine aidolması 
cihetiyle Devlet İktisadi Teşekkül]erindeki bu 
çalışmaların özel sektöre de bir örnek olmak 
üzere çok ciddî şekilde bir istikamet takibetme-
si lâzımdır. Sosyal Sigortalar, İş Kanunu, Top
lu sözleşmeler işçi refahı için birer vasıta ol
makla beraber asıl üzerinde durduğumuz bir 
mevzu memleketteki umumi huzurun teminidir. 
Bu huzur temin edilmedikçe istihsalde ve satışta 
düşmeler mevcut bulundukça senede 32 000 pro
testolu bonolar devam ettikçe, birçok kollektif, ko
mandit ve anonim şirketler tasfiye zaruretinde 
kaldıkça işçi refahından bahsetmek hayal içinde 
yaşamak olur. Geçen seneki bütçe tenkidlerimiz-
de de arz ettiğimiz ve plânda da esas olarak ön
görülen muhtelif iş kollarında yeknasak esaslara 
dayanan bir ücret rejimi hâlâ tahakkuk etmemiş
tir. Bu husustaki çalışmalar işçilerimize verilecek 
en iyi sosyal haklar olacağından bu mesele üze
rine Sayın Çalışma Bakanının hassasiyetle eğil
mesini bilhassa beklemekteyiz. 

Maden işçileri gibi yer altında çalışan bâzı iş
çilerimizin ücretlerine, toplu sözleşmeler gereğin
ce zam yapılırken diğer taraftan bu zammı telâfi 
etme düşüncesiyle İş Kanunu hükümlerine aykırı 
olarak işçinin rızası hilâfına ve fazla çalışması 
primle değerlendirmemek suretiyle 8 saatin üs
tünde 12 ilâ 14, hattâ 16 saat cebri mesai yaptı
rıldığını tesbidetmiş bulunuyoruz. Her kim ve 
hangi müessese olursa olsun işçi haklarını koru
makla yetkili ve sorumlu olan Çalışma Bakanlığı
nın Anayasanın 42 nci maddesine de «angarya 
yasaktır» sözüne uyarak aykırı olan bu davranış
lar karşısında en âcil tetkik ve tedbirleri alması
nı bilhassa beklemekteyiz. Şunu şükranla kayde
delim ki, Bütçe Komisyonunda Sayın Bakanın bu 
mevzuda bize meselenin üzerine eğileceğini ifade 
etmemişlerdi ve alâkadar olduklarını haber aldık, 
memnunuz. Ancak bu men keyfiyeti Hükümet 
kararı şeklinde olursa bir kıymet ifade edecektir. 
Daha birkaç gün evvel meselâ Zonguldak'taki 
bölge çalışma müdürü E.K.t. müessesesini, Devlet 
müessesesini bu fazla mesai yaptırmaktan müte- • 
veîlit İş Kanunu hükümlerine aykırı olması do-
lâyısîyle mahkemeye vermiştir. Ancak bunun pra-
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tik bir değeri olmıyacaktır. Çünkü 3008 sayılı 
İş Kanununun cezai müeyyideler kısmında bu ce
za ancak 5 veya 50 lira değeri arasındadır. Bin
lerce işçiyi mesai saatinin dışında fazla çalıştır
mak suretiyle onlara cebren iş gösteren bir mües
sesenin nihayet hâkim huzurunda 5 lira gibi veya 
50 lira gibi bir ücrete mahkûm edilmesi mesele
sinin halli bakımından büyük bir fayda temin et
mez. Millet Meclisine gelmiş bulunan İş Kanunun
da bu hususun yer aldığını tahmin ediyoruz. Sa
yın Vekilin bu mevzu üzerine eğileceğini ümidet-
mekteyiz. Merkez Bankasının bültenlerinden al
dığımız rakamlara göre. 

Muhterem senatörler; 
Geçen seneki tenkidi erimizde de işaret ettiği

miz gibi, malî kaynakları zayıf olan İş ve İşçi 
Bulma Kurumunun iş gücü piyasasını tanzimde 
yeteri kadar faydalı olmadığını ifade etmiştik. 
Bu mevzudaki çalışmaların bir an evvel intaemı 
ve Yüksek Meclise gereken kanunların getirilme
sini hassaten rica ederiz. Aynı teşkil âtın en mü
him görevlerinden biri olan işçi eğitimi dâvası da 
bu suretle hal yoluna girmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Her bütçede tebarüz ettirdiğimiz veçhile, işçi

mizin hasretle beklediği mesken dâvasının ne yol
da halledileceğini bilmek tabiî hakkımızdır. Sos-
val mesken dâvasında Türk örf ve âdetlerini de 
dikkate almak suretiyle hazırlanacak projelerde, 
meskenlerin ihtiyacı karşılıyacak vasıfta olmala-
-"m temin \<'m B^kmlığm kıymetli mimarlarına 
büyük vazifeler düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; sendikalarımızın ge
lişmesi ve millî kıymetlere en iyi şekilde hizmet 
-4me yolundaki gayretlerini takdirle karşılıyoruz. 
Türk isçilerinin en yüksek yönetici organı olan 
Türk Is Tüzüğünde komünizm - faşizm ve her tür
lü dikta akunlariyle mücadele etmenin yer 
alması Türk İsçisinin millî hasletlerinin ve şu
urlu görüşlerinin bir işaretidir. Bugünkü sendika
larımızın bu menfi cereyanlara karşı duracak bün-
vede oldıi'Tiınu memnuniyetle müşahede ediyoruz. 
Bilhassa Kıbrıs hâdiselerinin memleket için tehli
ke arz ettiği zamanlarda grevleri durdurmada gös
terilen vatanperverane gayretleri sendikacılığımı
zın âtisine kuvvet vermiştir. 

Geçen yıl bütçesinde işaret ettiğimiz gibi Dev
let hizmetinde çalışan 'fikir isçilerimiz olan me-,1 
mılrlarımızın sosyal güvenliğini tenlin sade'dîndö 
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Devlet Personeli Sendikaları Kanunu Meclise 
sevk edilmiş ise de bu kanun memurlarımızın 
sosyal güvenliğini teminden çok uzak bulunmak
ta âdeta bir derneğin teşkili mahiyetini arz etmek
tedir. Kanun tasarısı Yüksek Senatoya geldiğin
de bu husustaki görüşlerimizi tafsilen arz edece
ğiz. 

Tarım işçilerimizin sosyal haklarının temini 
yolunda çalışmalar henüz tam mânasiyle netice
lenmemiştir. Sayın Bakanın bu mevzuda da hassa
siyetle durduğunu bil*yoruz. Bununla beraber ay
rı bir ıstırap konusu olan işsizlik sigortası ka
nununun da bir an evvel gelmesini teyiden temen
ni ederiz. 

Muhterem senatörler; şimdi çalışma Bakanlığı
nın yatırımlar meselesine temas ediyoruz. 

Plân Kanununda Türkiye'de sağlık hizmetle
rinin tek elden idaresi ve bu hizmetlerin Sağlık 
Bakanlığında toplanması hükmü mevcuttur. An
cak bu mevzuda gen'ş sağlık tesisleri ve hizmet
leri olan İşçi Sigortaları karşısında Türk iş bu 
mevzuun yanı başında bulunmamaktadır. Elbet
te ki, Türk îş'in de süpjektif olmaktan öteye bir
çok objektif görüşleri mevcuttur ki, bu görüşün 
karşısmdadır. Bilhassa sağlık tesislerinin tek elde 
toplanmasını işçilerin sosyal güvenliğini tehlike
ye düşüreceği ifade edilmektedir. 

Plânda sağlık tesislerinin birleştirilmesi mev
zuu âmir bir hüküm olmasına rağmen Çalışma Ba
kanlığı bu mevzua el atmamıştır. Âdeta politik 
bir çekingenlik içerisindedir. Bu mevzu Türki
ye'nin en büyük dâvalarından biridir. Hükümet 
kesin bir karara varmak için işçi temsilcileri, Hü
kümet mensupları, üniversite öğretim üyeleri ve 
işveren temsilcilerinden teşekkül edecek bir ku
rulda bu meseleyi incelemelidir. Eğer tetkik so
nunda bu görüş plânın görüşüne aykırı bir istika
mette tecelli ederse o zaman plânda icabeden tadi
le girmelidir. Aksi halde plânın istikametinde 
bir icraata süratle girmek vazife olmalıdır. Fakat 
her halükârda milyonlarca liralık yatırım ve iş
letmelerin rasyonel bir hale getirilmesi Hüküme
tin başlıca ödevi olmalıdır. 

İşçinin ve iş verenin pr'mi eriyle toplanan mil
yonlarca liranın kıymetlendirilmesi ancak orga
nizasyonun mükemmeliyetiyle mümkündür. Sağ
lık Bakanlığı 100 yatağı rahatça alabilen 50 ya
taklı hastaneleri iki milyon liraya inşa ettirmek 
suretiyle, bir yatağı 23 000 liraya mal ederken, 
îşçi Sigortaları bir yatağı 30 ilâ 70 bin lira ara-
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smda mal etmesi, bizleri ciddî düşüncelere sevk 
etmektedir. Rasyonel olmıyan bu yatırımlar bir 
lüks ve israf mahiyeti arz etmektedir. Bizim asıl 
sağlık dâvamız lüks yapılardan çok normal fakat 
sağlık personeli yeterli, müessir tedavi yollariyle 
çabuk şifaya götüren metotlara iltifat edilmesi 
yoludur. Sigorta hastane ve polikliniklerinde bir 
hekim günde 80 ilâ 120 hastaya baktığı müddetçe 
lüks yapıların şifaya tesir eden bir sonuç verece
ğine inanmıyoruz. Çabuk ve müessir tedavi me
totlarının iş gücünü kazandırmak suretiyle ekono
mimize hizmet göreceği gibi işçilerimizden alman 
primlerin de rasyonel olarak kullanılmasını sağla
mış olacaktır. Keza yatak masrafları işçi Sigor
taları Kurumunda yüksek bir seviyededir. Bir ya
tağın cari masrafı günde 48 lira iken, aynı hal 
Sağlık Bakanlığı tesislerinde 22 liradır. Hattâ 
memleketimizdeki hususi hastaneler bile işçi Si
gortalarının cari yatak masraflarından daha dü
şük bir seviyedir. Gerek yatırım ve gerekse 
cari masraflarda bir koordinasyona gidilmesi ar
tık Hükümet için kaçınılmaz vazifelerdendir. 

Muhterem arkadaşlarım, dış memleketler
deki işçilerimizin durumunu kısaca izaha çalı
şacağım. 

iş sahalarımızın yeteri kadar olmayışı kar
şısında tek çaremiz işçi ihracı yoluna gitmek ol
muştur. Yaşama gücünün tevlidettiği bu hare
ket gittikçe süratlenmekte ve artmaktadır. Ge
çen yıl dış memleketlerdeki işçi sayısı 50 000 ci
varında iken bu sene 100 000 ni aşmıştır. 

Halen Almanya'da resmî ve gayriresmî yol
lardan gidenlerle beraber 100 000, Belçika'da 
10 000, Holâlanda'da 5 300, Avusturya'da 3 500, 
isviçre'de 4 000 işçimiz vardır. 

Elbetteki işçilerimiz dış ülkelere bir özlem 
ve Garblılaşmak için gitmemekte, ekonomik ve 
sosyal hayatlarını biraz daha yükseltmek ve me
deni bir insan seviyesine erişmek için yola çık
maktadır. iş buldukları için memnunuz. Fa
kat vatanlarında millî kalkınmamıza iş güçleriy
le hizmet edememelerini hüzünle karşılıyoruz. 

Yabancı memleketlerdeki işçilerimiz sahipsiz 
ve kendi kaderlerine terk edilmişlerdir. Yalnız 
son defa muhterem Bakanımızın işçi mese
lelerinin halli ve dertlerinin tesbiti bakımından 
dış memleketlere yapmış olduğu seyahati de bü
yük memnuniyetle kaydetmeyi bir vazife te
lâkki ederiz, işçilerimiz gittikleri memleketle-
rin dillerini bilmedikleri için o memleketlerin 
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kanun, nizam, örf ve âdetlerini öğrenmekte 
güçlük çekmekte ve bilhassa iş mevzuatı ve üc
ret anlaşmaları karşısında mağdur kalmaktadır
lar. Bu bakımdan dış memleketlere gönderilen 
işçilerin daha evvel hususi bir eğitime tabi tu
tulmaları ve bilhassa lisan kurslarının açılması 
kaçınılmaz bir zarurettir. 

İslilerimizin çalışma şartlarını tanz'm ve 
her türlü iş, sosyal problemlerinin halli için ça
lışma ataşeliklerinin esaslı bir şekilde organize 
edilmesi lâzımdır. 1963 senesinde bir tane olan 
çalışma ataşeliği 1964 yılında ancak üç taneye 
çıkarılabilmiştir ve bu ataşeler Çalışma Bakan
lığının öz malı olmayıp kadrolarını Dışişleri 
Bakanlığından almaktadır. Her gün sayıları 
süratle artan yüzbinleri aşan işçilerimize gay-
rikâfi olan çalışma ataşeliklerinin süratle artı
rılması için gecen sene bütçesinde de üzerinde 
ısrarla durduğumuz Çalışma Bakanlığı Teşkilât 
Kanununun süratle Yüce Meclise getirilmesini 
hasretle bekliyoruz. 

Her ne kadar sosyal delegelikler ihdas edil
miş ise de bunların işçi haklarını çalışma ataşe
likleri derecesinde koruyacağı kanaatinde bu
lunmamaktayız. Bu arada Türk - îş'in Alman-
ya'daki işçilerimiz için bir danışma bürosu aç
ma kararını çok yerinde bir karar olarak müta
lâa etmekteyiz. Bir an.evvel tahakkukunu bek
liyoruz. 

Türk işçilerinin dövizlerini memleketimize 
göndermeleri için ciddî gayretler sarf ederken 
geç kalınmasına rağmen Sayın Çalışma Bakam 
Bülent Ecevit'in de bu mesaisini takdirle karşı
lıyoruz. 

Avrupa'ya gönderdiğimiz işçilerin oradaki 
çalışma sahaları yalnız para kazanma düşünce . 
sine matuf olmamalıdır. Memleketimizin en
düstri alanındaki kalkınmasını sağlıyacak şe
kilde mütehassıs kalifiye elemanların yurda dön
dükleri zaman aynı iş sahalarını bulabilecekleri 
ihtisas şubelerinde çalıştırılmış bulunmalarına 
dikkat olunmalıdır. Bu mevzu dış memleket
lerle olan sözleşmelerde yerini mutlaka bulmalı
dır. 

Muhterem senatörler; 
Vatandaşlarımızdan dış memleketlere giden 

işçilerimizin büyük çoğunluğu Müslüman vatan
daşlar olduğuna göre, yüzbinlerce işçimizin iba
detlerine hizmet ve onları tenvir edici konuş-
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- malar yapmak üzere bilgili din adamlarımızdan 
seçilecek ve Diyanet İşleri kadrosundan veya 
Çalışma Bakanlığı kadrosundan tahsisatını ala
cak yeteri kadar din adamımızın gönderilmesi 
lâzımdır. Bu hususta Çalışma Bakanlığı ile 
Diyanet İşlerini tedvire memur Devlet Bakan
lığı arasında bir mutabakatın tominini zaruri 
görmekteyiz. 

Bugünlerde bâzı gazetelerimizde de gördü
ğümüz veçhile Avrupa'daki işçilerimize Hı
ristiyanlık propagandası yapılmakta ve bâzı 
broşürler oradaki işçilerimize muhtelif kay
naklardan verilmektedir. Yeterli din adamı 
gönderilmek suretiyle bu menfi telkinlere de 
cevap vermiş oluruz. 

İşçilerimizin Almanya'ya gönderilmeleri sı
rasında muayenelerinin memleketimizde yaban
cı hekimler tarafından icrasını asla tasvibetme-
mekteyiz. İşçi Sigortalarının modern tesisleri 
ve her biri birer kıymet olan mütehassıs hekim
leri mevcudolduğuna göre bu muayenelerin bizim 
hastanelerimizde yapılması kadar tabiî ve. man-
tikî bir şey olamaz. Bu suretle İşçi Sigortaları 
Kurumu da az çok bâzı gelirlere sahibolacaktır. 
Türk kanunlarına göre Türkiye'de icrayı sanat 
yalnızca Türk hekimlerine mahsus bulunduğuna 
göre kanunlarımızın üstüne çıkarak yabancı he
kimlerin bu muayenelerdeki istihdamlarını tas-
vibetmemekteyiz. 

Muhterem Sağlık Bakanı bu mesele üzerinde 
hassasiyetle duracaklarını beyan ettiler, Sayın 
Çalışma Bakanının Sağlık Bakanı ile bu husus
ta müşterek bir çalışma yapmasını faydalı bu
luruz. 

Dış memleketlere çalışmak üzere giden işçile
rimiz sahipsiz ve kendi kaderlerine terk edilmiş
lerdir. Yâdellerde çalışan işçilerimizin bilhas
sa çok kuvvetli fikrî dayanışmaları olması lâ
zımdır. Günün muhtelif saatlerinde demir -
Derde memleketleri radyo istasyonlarından ve 
buralarda teşkil edilmiş kızıl propaganda mer
kezlerinden devamlı suretle zehirlenme tehlike
siyle karşı karşıyadırlar. Bu mevzuda Hüküme
tin hiçbir ciddî tedbirini görmemekteyiz. Dev
let radyolarımızın bu mevzuda tedmik hizmet 
imkânları yok. mudur? Yoksa, bu imkânlar 
sağlanamaz mı? Bu meselede âtıl kalmak millî 
bünyeye zararlar getirmez mi? Yarın vatanla
rına dönecek olan işçilerimizin gidişleri kadar 
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dönüşlerinde de millî haslet ve karakterlerinin 
değişmemesinin temini Hükümetin birinci vazi
felerinden olmalıdır. 

Çalışma Bakanlığı Avrupa'daki işçilerimize 
Çekoslovakya'dan gönderilen yeni çağ, Maca
ristan'dan gönderdiği ifade edilen yurdun sesi 
gibi sol neşriyatı takibediyorlar mı? Buna mü
masil, biz tesbit etmedik ama, nurculuk ve sai
re gibi aşırı sağ cereyanlar varsa bu cereyanla
rın karşısında da sol kadar hassasiyetle dur
mak bizim vazifemizdir. Bu hıristiyan propa
gandası ve sair mevzular da muhterem Bakanır 
yakın alâkalarını ve çok kısa zamanda bizi ten
vir etmelerini bekliyoruz. 

Sözlerimize son verirken 1965 senesi Çalış 
ma Bakanlığı bütçesinin milletimize uğuru ol 
masını A. P. Senato Grupu adına temenni eder 
ve kendilerine başarı dilerken. Muhterem Heye 
tinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ergim. 
Gerek gruplar adına konuşacak arkadaşlara 

gerekse şahısları adına konuşan arkadaşlara bir 
hususu bildirmek lâzımgeliyor. Bakanlık erkân' 
ve hevetinizde bulunan arkadaşlar 4 e 20 kala 
ya kadar burada bulunmaktadırlar. Toplantıy 
yarma talik etmenin gayrimümkün hale getire 
eeğiııi düşündüğümüz için, çok istirham ediyo 
ruz, konuşmalar kısa Olsun ve bu suretle br 
bütçeyi bitirmiş olalım. 

KONTENJAN GRUPU ADTNA ÖMER ER 
GÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş 
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, Sa
yın Bakan ve Bakanlık erkânı. 

Çalışma hayatını düzenlemek, çalışan ve ça
lıştırılanlar arasındaki münasebetleri memleket 
yararına geliştirmek, refahı artıracak surette is 
gücünü verimli kılmak, Devletin sosyal politika
sını yürütmek ve yön vermek hususları Çalışma 
Bakanlığının kuruluş ve görevleri arasına gir
miştir. 

Bakanlığın kuruluşundan bu yana en ileri ve 
en başarılı çalışmaların 27 Mayıs 1960 dan bu ya
na yapıldığı bir gerçektir. Sendika hak -ve-hür
riyeti ve sosyal güvenlik gibi en önemli kanun-
lar bu birkaç senelik devre içinde çıkarılarak 
yürürlüğe girmiş ,ve çalışma hayatımıza güç ge
tirmiştir. 

Alışılmamış ve hiç denenememiş bir düzene 
geçişte işçi ve işverenlerin çalışma barışını zede-
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lememek hususunda gösterdiği aşırı hassasiyetin 
ölçüsü ve dayanağı vatanseverlik olmuştur. Her 
geçen gün işçi ve işveren münasebetleri daha 
iyiye ve doğruya yakınlaşmakta olduğu inan
cındayız. 

Yakın günlerde toplanan Çalışma Meclisi mü
zakereleri bizlere bu iyimserliği vermiştir. Kar
şılıklı hakları telif etmenin en kestirme yolu iyi 
niyettir. 

Huzursuzluk ise karşılıklı haklara rıza gös
termekten veya bilgisizlikten meydana gelir.' 
Her ikisi de toplumun insanlığın zararmdadır. 
Bu yoldan gelen kargaşalık ve anlaşamamazlık-
lar mevcut haklara yenilerini Gidemez. 

Bundan 17 ay gibi kısa bir süre önce yü
rürlüğe giren 275 sayılı Toplu Sözleşme, Grev 
ve Lokavt Kanununun işleyişi başarılı olmuş; 
tarafların rızasına dayanan yeni bir iş hukuku
nu meydana getirmiştir. Bu süre içinde küçük 
^apta münferit ve mevzii kalan 80 ne yakın 
•̂ rev ve bir lokavt hâdisesi ile karşılaşılmıştır. 

Grevle sonuçlanmıyan toplu sözleşme sayısı 
°'00 rakamının üstünde ve toplu sözleşme kap
samına giren işçi sayısı ise 400 bin rakamı ci
varındadır. 

Grev ve lokavt sebeplerini tahlil etmek pek 
kolay olmakla beraber, daha çok tarafları müza
kerelerden - alıkoyan konuları şöylece sıralamak 
mümkündür. 

işverenin fabrikasında, işyerinde çalıştırdı
ğı işçinin sendikalı olmasını iyi karşılamaması 
vani, sendikalar tarafından işçiye hakların ak
tarılmasında ilerisi için sakınca duvm asıdır. Bu 
la daha çok işçi sendikaları tarafından yapı
lan veya yapılacak taleplerin kazancının üstün
le ve aşırı olacağı endişesini peşin hükme bağ
lamış olmasından ileri geldiğidir. 

işçi sendikası açısından ise: 
işverenin işçiye bilhassa sendika yolu ile ka

zancından bir hak vermekten kaçındığını peşin 
olarak kabul etmiş olmasıdır. 

Bu iki zıt kutup arasında ihtilâflar greve 
kadar yol açmıştır. 

Bu olaylardan, grev ve lokavtın kötüye kul
lanıldığı mânası çıkarılamaz. 

Grevi özenti haline getirecek maksatlı emel
lere âlet edecek bir sendikacılık Türkiye'de yer-
leşmiyecek; alın teri, el emeği, göz nuru istis
mar edilmiyen ülkelerden bîri de vatanımız ola
caktır. Olması için de sây ile sermaye barış ül-

900 — 



0. Senatosu B :3ö 
ke ve ilkeleri içinde elele biri diğerini tamam-
lıyan ve haklarını koruyan anlayışla bu mem
leketi yabancı ülkelerin pazarı olmaktan kurta
racaktır.' 

Kazanan işveren, işçinin daha iyi gartlar için
de yaşaması ortamını yaratacak; Devlete karşı 
vergisini verecek yurtta kazandığını yurt dışına 
transfer değil tesislerinin yenilenmesine, yurdun 
kalkınmasına, yeni iş sahalarının açılmasına 
harcamasını bilecektir. 

Çekingen ve ürkek bir sermaye olmaktan 
kendisini kurtaracak, Devletin kredi müessesele
rinden de faydalanmıya ha:k kazanacak ve hak
kı olacaktır. 

Devlet de kredi müesseselerinin işletmecili
ğini daha iyi yapacaktır. 

Bu ortamın yaratılmasiylc birinin kazanma
sı diğerinin de yararına olduğu inancı doğa 
çaktır. Aksi takdirde karşılıklı barış anlayır 
yerleşmediği takdirde, sermaye düşmanlık 
yaygın hale gelecek, g3tirilecok, bundan en ço1 

zarar göreni memleketimiz, milletimiz olacak 
tır. 

Biz bu memlekette devletçiliği çalışma hür 
riyetlerini kısıtlamıyan ve memleketi karanlığr 
götürmiyen ve özel teşebbüse ve karma okono 
miye de yer veren karakterini muhafaza etmes" 
yolunda çaba göstermesini istiyoruz. 

Bu uğurda işçinin, işverenin ve basının yapa 
cağı uyarıcı vazifeleri olduğuna inanıyoruz. 

Toplu sözleşme düzeni içinde henüz çok kör 
pe olan işçi ve işveren münasebetlerini itina il e 
geliştirmeye - mecburuz. Haklara sahibolmak ka 
dar, muhafaza ve kullanmak da önemlidir. 

Muhterem arkadaşlar: 
işçi ücretlerine inikas eden zamların, mali 

yetlere tesir eden birer unsur haline getirilme
sinden kaçınılmasını istiyoruz. Aksi takdirde ko
layca bir refah memleketi haline gelemeyiz. 

İşverenlerin yalnız el emeğine dayanan kâr 
sistemini terk ederek, daha çok sürümü ve ve 
rimi artırıcı, kaliteyi yükseltici, dünya piyasa -
siyle rekabet edici tedbirleri almasını eski ab 
silmiş, verimsiz çalışma usullerini terk etmesin' 
her iki sektörden de istiyoruz. Devletin de bü 
tün gücü ile bu yoldaki çalışmaları destekletme
sini temenni ediyoruz. 

Şimdi de Bakanlığın içine ve meselelerinr 
girmek suretiyle düşüncelerimizi arz ve izah 
edeceğiz, 
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Çalışma Bakanlığını;. Çalışma Genel Müdür

lüğü, İş ve İşçi Bulma ve Sosyal Sigortalar* 
Kurumu ile bir arada mütalâa etmek lâzımdır.' 

Çalışma Genel Müdürlüğü teşkilâtı, bugüne 
kadar hütçe imkânsızlıkları dolayısiylc ihtiyaçla
ra cevap verebilecek teşkilâtlanmaya kavuşmuş 
değ'ddir. 

Araştırma ve istatistik bilgileri derlemek ve 
değerlendirmek hususunda çalışmaları ' olumlu 
bulmuyoruz. ;Bu mevcut imkânsızlıklara ekip 
halindeki çalışmaları başarılı sayıyoruz. . 

Bununla beraber çalışma hayatımızın geli
şen temposuna uygun bir tşkilâtlanmaya gidil
mesini de temenni ederiz. 

Mütevazı bir kadro ile meclislere kadar in
tikal eden ve edecek olan kanun tasardan üze
rindeki faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz. 

Hazırlığı tamamlanmış kanım tasardan üze
ninde zamanm darlığı dolayısiylc görüş ve te-
•ncnnilcrimizi kanun tasarıların1!! Senatomuza 
'ntikalinde arz etmeyi yerinde görüyoruz. 

Bunlar sırasiyle; 
ts kanunu tasarısı, 
Deniz iş kanunu tasarısı, 
Tarım alanındaki iş ve işçi bulma aracıları 

'hakkında kanun tasarısı, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Statü-

ûinde yapılan değişikliklerin tasdikine dair 
'".aıiun tasarıları olup Millet Meclisine intikal 
^tmiş olanlarıdır. 

228 sayılı Sigorta ve Emekli Sandığına bağ-
h olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi hak
kındaki Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair hazırlanmış olan kanun tasarısı hakkını 
kaybetmiş olanlara yeniden bir müddet tanı
mak suretiyle sosyal güvenliklerini teminat al
tına alacağından önemli buluyoruz. 

Bu kanunla ilgili bir sandıktan diğerine ge
denlere sandıklarca ayrı ayrı tatbikat yapıl
ması, iştirakçinin zararına bir haksızlık mey
dana getirmektedir. Adaletsizliği giderici bir 
kanun tasarısının da Meclise intikalinde habet 
görmekte ve şikâyetçileri haklı bulmaktayız. 

Hükümet programında yer alan G772 sayı
lı Kanımla verilen ikramiyelerin ücretlere inti
kali hususunda bir çalışma görülmemektedir. 
Sektörler arasında ayrılığa vesile veren bu ka
nun, fonksiyonunu da kaybetmiş olmasına 
rağmen bugün için bir faydasını tesbit etmiş 
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değiliz. Hazırlanan ve hazırlanması icabeden 
kanun tasarılarının biran önce meriyete gir
mesinde gereken tedbirlere başvurulacağına 
eminiz. 

Çalışma Bakanlığı bütçe imkânsızlıkları do-
layısiyle özel bir bakanlık binasından mahrum 
bulunmaktadır. Bugünkü durumunu, öte.den-
beri tenkidi ere konu teşkil ettiğini de bildiği
miz için, Bakanlığın kendine ait bir binaya 
malik olmasını temenni etmekteyiz. 

tş ve tşçi Bulma Kurumu faaliyetleri üze
rinde de kısaca maruzatta bulunmayı arzu edi
yoruz. Bu müessese, müracaatçısı çok, iş bul
ma imkânları az bir kurum mahiyetini muha
faza etmektedir. 

TaTepci müesseseleri daha çok Devlet sek
törüdür. Yetiştirme, mesleke yöneltme yolun
da tesislerden yoksundur. Ama geUr kaynak
ları ise normal işlememektedir. Belediye ve 
Özel idareler kuruma borçludur, öteden beri 
devam eden bu hal, tş ve İşçi Bulma Kurumu
nu, yeni gelir kaynakları aramaya mecbur et
miştir. Tahsilatı daha tesirli hale getirmek 
için, bevliyelerin tiler Bankasındaki gelirle
rinden kurum hisselerinin direkt olarak kesil
mesini temin etmek ilk hatırımıza geleni olmuş
tur. 

Bugün için kurumun gelirleri sosyal sigor
taların muayyen nisbette verdiği, tahsisatına 
ve genel bütçeden bir o kadar yapılan yardım
lara dayanmaktadır. 

iş ve îşçi Bulma Kurumunun yabancı ülke
lere gönderdiği ve göndereceği işçiler bugün 
için çalışmaların ağırlık merkezini teşkil et
mektedir. 

Yabancı ülkelere gönderilen işçilere hare
ketlerinden önce hiç olmazsa birkaç gün için ' 
devamlı konferanslar ve gidecekleri memleket- j 
ler hakkında bilgiler vermenin büyük faydaları 
olacaktır. Okuyup yazmadan iyice nasibini alma
mış bu vatandaşların ellerine yalnızca broşür
ler tutuşturulması yetersizdir. Gurbetin ne ol
duğunu bilmiyen, dilinin de konuşulmadığı o 
ülkelerde bu vatandaşların ilk günlerdeki sı
kıntılarını tahmin etmek zor değildir. 

Yabancı ülkelere gönderilen işçilerin maale
sef bâzı memurlar tarafından istismar ve ken
dilerine özel menfaat temin ettikleri bütçe ra
porlardan öğrenmiş bulunuyoruz. j 
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Başı darda işçi vatandaşların gider ayak 

böyle muamelelere mâruz kalması çok hazin ve 
üzücüdür; Verilene kanaat etmiyen, vazifesini 
kötüye kullanan memurun Devlet kapısında 
kurumlarda, cemiyetlerde yeri olmaması lâzımdır. 
Bu yolsuzlukların biraz da kontrol sisteminin 
iyi işlememesinden, memurlarda bir sorumluluk 
duygusunun yerleşmemesinden ileri geldiği ka
sınçlayız. 

îş ve îşçi Bulma Kurumu faaliyetleri geç
miş devirlere nazaran yaygın bir hale gelmiştir. 
Yabancı ülkelere giden işçilerin oradaki çalış
ma1 arının, hal ve tavırlarının yakından izlen
mesinde faydalar vardır. Kazandıklarını iyi 
kullanmak, tassarruflarmı teşvik etmek husu
sunda devamlı ve aralıksız tesirli çalışmalar 
yapılmalıdır. Yabancı ülkelerde çalışan ve bü
yük ekseriyeti tahsil eden Almanya'daki işçi
lerimizin sosyal güvenliklerinin teminat altına 
alınmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 

Sayın Bülent Ecevitün Çalışma Bakanı ola
rak yabancı ülkelerde bulur an Türk işçileriyle, 
mahallin yetkilileriyle vaptığı temasların en isa
betli ve verimlisi olduğuna inanıyoruz. 

îs ve işçi Bulma Kurumu hizmetleri içinde, 
işsizlik sigortasının yer bulmasını, ilk hazırlık 
mahiyetinde de olsa çalışmalara geçilmesini te
menni ediyoruz. 

Sosval Sigortalar Kurumu : 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunim tatbi

kata girmesiyle kurumun hizmetleri her gecen 
gün daha da yaygın hale gelecektir. Aksaklık
ları önliyecek olumlu çalışmaları bütçe rapor
larından tesbidetmekten ve yapılan çalışma
lardan ümitliyiz. 

Memleketimizin en varlıklı ve hizmetleri be
şerî müesseselerinden biri olan bu kurum idare
sini elinde bulunduranların daha iyisini başar
mak hususunda heyecanla çalıştıklarını lüzum
um harcamalardan kaçındıklarına samimî bir 
inancımız vardır. 

Kurumun işçi mesken koonaratifi mevzula
rı tamamen ıslah edilmiş delildir. Küçük pürüz
ler yüzünden senelerce sürüncemede bırakılan 
isle1* ^I^T'-R+T'T'. 

İşlerini takibetmek gibi maksatlarla Ankara'
ya gelen sayıları kabarık kooperatif heyetleri 
nin bir müddettir azalmış olmasını işlerin dal a 
iyi görüldüğü mahiyetinde kabul ediyoruz, 
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İnşaatı bitmiş içine girilmiş fakat küçük ho 

sap ve pürüzler yüzünden ferdî münasebete ge 
"çemiyen kooperatiflerin, işlerinin görülmesi ku
rum ve işçinin faydasına olacaktır. 

Kooperatifçilik, ağır işliyen hesabı kitabı kn 
rışık bir ortaklık olmaktan kurtulmalıdır. Yap1 

kooperatifleri daha ciddî nizama sokulmalı, ko-
• nan ve konacak prensipler kolayca değiştirilme 

mel i, kredi müessesesi iyi işlemeli, kurum koopc 
ratifler üzerinde bir murakabe sistemi kurma 
lıdır. 

Sosyal güvenlik sistemine geçiş dolayısiy!-"' 
emekli sandıkları arasındaki çalışmaların iler 

. götürülmesini ve şimdiden bâzı prensiplere va-

. rılmasmı yerinde bulmaktayız. 

Çalışma hayatımızda ileri gelişmeler olmak 
tadır. Kısa zamanda oldukça mesafe de alınmış 
tır. işçi ve işveren sendikaları maddî ve mânevi 

' güçlenmektedirler. Sendikaların ileride iş hayatı 
yatırımlarına kredi açan müesseseler arasında 
yeri olacaktır. 

Bu tempo ve iyi niyetli çalışmalar Türk sen
dikalarını Orta - Doğunun liderliği seviyesine 
ulaştıracaktır. 

Son olarak günün konusu olan bir husus t ; 
grupumuzun düşüncelerini belirterek konuşma
mı bitireceğim. 

Millet Meclisinde gündem dışı bir konusm--
ile ortaya atılan Kara Kuvvetleri Komutanı S T 
yın Orgeneral Cemal Tural'm emirlerinde balıN1 

konusu olan ve zararlı görülen grevlerin tâbir' 
ni kanun dışı grevler olarak anlıyoruz. Zira Sa
yın Orgeneralin her gittiği yerde ilk iş olaiî'A 
teksir edilen Anayasayı bütün subaylara dağıtt'-
ğı, tereddütsüz tatbik edilmesi için direktifle'' 
verdiğini biliyoruz. 

Sadece bu hareketi bile Sayın Orgeneral Tu 
ral'ın Anayasaya bağlılığını gösteren en kuvveti: 
biı* delilidir. 

Grev de Anayasa teminatı altında olduğu
na göre konuyu kanun dışı grevle alâkalı olara!, 
kabul ediyoruz. 

Heyeti Umumiyenizi hürmetle selâmlar, büt
çenin memleketimize, milletimize ve çalışma ha
yatımıza hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Banguoğlu?... 
Yok. 

Sayın Azmi Erdoğan, Y. T. P. Topluluğu 
adına. 
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Y. T. P. SENATO TOPLULUĞU ADINA 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhterem 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri, Sayın Bakan ve Bakanlık erkanı : 

Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde gecen.r» 
bu geç saatlerinde daha da gecikmeyi mucibola-
eak izahlı ve tafsilâtlı konuşmaktan bizzarur vaz
geçerek çok kısa ve ancak satırbaşı denilecek ka; 
dariyle Y. T. P. senatörlerinin mesul Bakanlık 
bütçesi münasebetiyle bu Bakanlığın faaliyeti ve 
çalışması hakkında görüşlerimizi ve temennileri
mizi kısaca arz edeceğiz : 

Muhterem arkadaşlar; bu bütçe teşriî devre
nin ve icra faaliyetinin son bütçesidir. Bu dev
re zarfında bir havli milyon lira ödenek bu Ba
kanlığa da verilmiştir. Buna karşılık Bakanlık 
hangi noktada idi, şimdi nerededir, çalışması ta"*--
nrnkâr mıdır, değil midir? Ümidederiz ki, S v 
vm Bakan biraz îonra vereceği izahatları arasın 
la tatminkâr olsunlar. Fakat, hemen söyliyelim 
ki, yaptığımız incelemeden şu kanaate vardık 
ki, maalesef Muhterem Bakan bizleri tatminden 
çok uzakta kalacaktır. Kabahat kanaatimizce ta
mamen Hükümette olmakla breaber biraz da 
kendilerinde... 

Evet, Çalışma Bakanlığı bütçesi rakam ol ı 
•ak geçen senelerde olduğu gibi (Evvelce dj 
Ilır, ettiğimiz veçhile) yine kifayetsizdir. Çihı 

kü,'bu miktar para ile bu dar ve mahdut teşki
lâtla, bu muazzam iş, bu vazife başarılamaz. Kim 
ne derse desin bu Bakanlık da diğer bakanlıklar 
Yıbi ağır aksak yürüyecek ve maalesef sosyal ve 
İktisadi kalkınmada hemen hemen yatırım ba 
kanlıkları kadar ve hattâ daha mühim neticeler 
tevlidedecek vazifelerle yüklü olan bu Bakanlık, 
kalkınmamızda teabit edilen yıllık hız ve hedef
lere varamamaktaki mesuliyet payı her yıl ol
duğu gibi bu yıl da biraz daha artacak ve çoğa 
lacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; gerçi Çalışma Bakan 
lığının 1962 - 1963 ve 1964 yılları içinde alâka 
çekici faaliyetleri olmuştur. Bu meyanda Grev 
Lokavt Toplu îş Sözleşmesi sendikalar ve Sosyal 
Sigortalar Kanunu gibi tasarıların kanuniye 
keabetmedeki Bakanlığın gayretlerini takdirle 
karşılarız. 

Bu bakımdan muhterem Bakanı ve B kiril k 
erkânını tebrik ederiz. Şi r di muhterem arka
daşlarım, çok ehemmiyetli gördüğümüz bâzı hu-
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sııslan dikkat nazarlarınıza arz edeceğiz ve 
bakanlığın üzerinde durmasını hasscton temenni 
edeceğiz. 

Elde mevcut istatistiklere göre nüfu umuz 
% 3. artmaktadır. Her yıl iş gücü arz1, sosyal ve 
iktisadi problemlerimizin başında gele ı bir me
seledir. Endüstri imkânları az ve nüfu u ı % 
,80 i toprakla meşgul olan ülkemizde kork alacak 
derecede işsizlik açığı ile. gizlisi ile vardır ve 
artmaktadır. Ne • yapacağız? Batı memleketlerin
de olduğu gibi talebi çoğaltmak suretiyle işsiz
liği önlemek »memleketimiz için maaleıef mev-
zuubahis değildir. O halde bünyemizin tabiî ica
bı olan işsizlik nasıl giderilecektir? 

Kanaatimizce ancak ve ancak hızla sanayi 
gelişme ve geniş nisbette yatırımlarla işüz ik 
yokedilecebileceği gibi, aynı zamanda dâvanın 
Devlet tarafından vukufla, demokratik zihniyet
le, millî bünye karakteriyle ve 'köklü tedbirlerle 
ele alınmalıdır. Ancak bu şekilde işe giriş yani 
işsizliğin önlenmesi plân ve programla olabilece
ğini işaret ve ifade ettikten soura lıemej. şunu 
söyleyelim ki Beş Yıllık Kalkınmamızda vo 
plânın yıllık icra programlarınla maabsef i s in 
dama lâyıkı ehemmiyet verilmediği intibaı mev
cuttur. Ve bunun neticesi olarak (1961 yılı için 
daha netice alınmamıştır.) 1962, 1963 yılların
da plâna göre işsizlik azalacağı ileri sürüldü
ğü halde bilakis çoğalmıştır. Gayet tabiî çoğa
lacak. Çünkü, plânda yatırımların devami bir 
istihdam hacmi yaratacak vasıf ve mahiyette de 
ğildir. Ye olmadığı için de, bu netice tabiatiyle 
meydana gelecektir. Şu halde, ayrıca geniş öl 
çüde istihdamı gerçekleştirecek bir plânın tan
zim ve tatbikî lâzımdır ve şart olarak gör
mekteyiz. 

İkinci mühim nokta; memleketimizdeki âtı' 
iş gücünün çok büyük bir kısmı çalışma ehliye
tinden mahrum vasıfsız bir işgücüdür. Ma!û-
mualiniz, bir memlekette kalk.nma endüstrisini ı 
hızla gelişmesi ve inkişafı vasıflı işgücü ile 
orantılıdır. Bunun şartı da personeldir. 

Kesin bir hakikattir ki, insan unsurunun eh
liyetli, vasıflı ve kâmil mânasiyle i y i c i l i ' olma
dıkça endüstrinin inkişafındaki diğer unsurlar 
ne kadar mükemmel olur.a ols'.ın, bunlardan tam 
istifade mümkün olamaz. Kalkınmacın insan un
suruyla mümkün olacağını kabul ve teslim et
tikten "sonra her sahada olduğu gibi ıbu sahada 
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da işçi eğitimine son derece ehemmiyet vermek 
lâzımdır ve zaruridin 

Üçüncü mühim nokta; muayyen bir me Ie-
ğe yönetilen ve eğitim gören her şıhsa, gaçeı 
yılki konuşmamızda da arz ettiğimiz g'bi, mes
lekî ehliyetiyle mütenasip bir iş b lu'imatı 
lâzımdır. Sosyal ve iktisadi gelişme' ini yapmış 
devletlerde vatandaşa iş bulma hükümetleri ı va
zifeleri cümlesindendir. Bu hem iş gücünün ras
yonel bir şekilde organizasyonu demektir ve hem 
de millî gelirin (umumi refaıhm sağlanması, 
vatandaşın iktisadi sefaletinin önlenme
si bakımından) artırılması demektir. Kı
sası, modern devletler vatandaşlarına ça
lışma hakkını tanımış1 ardır. Aksi takdir
de, yani vatandaşa iş bulmadığı takdirle işsiz
lik sigortalariyle vatandaşın yardımına koş
mak, hükümetler için artık bir vazife bir vecibe 
haline gelmiştir. Esefle söylemek lâzımdr k:, 
bizde hükümet ne böyle bir mükellefiyeti takab-
<bül edebilecek ehliyet ve vusattadır ve ne de 
böyle bir işsizlik sigortasını tesis edebilecek çap
tadır. Onun içindir ki, konuşmamızın başında, 
diğer bakanlıklarda olduğu gibi bu bakanlıkla 
da işler ağır aksak yürümektedir ve yürütüle
cektir dedik. Bu arada şu mevzuata temas edece-
eeğim: İşgücü ihracımız bugünkü şartlır içinde 
işsizlik problemimize müsbct bir etki yapmakta 
ise de, yarın öbürgün bizi muazzam meselelerle 
karşı karşıya ıbıraktıracaktır. Bir hususu arz et
mekle yetineceğim. Bugün harice gilen iş-iler, 
yarın birer kalifiye işçi olarak yurda dönecek
ler ve kalkınmamızda hız ve inkişafı t:min için 
lüzumlu sürati sağlama babında hizmete hazır 
olacaklardır. Bunların yeni ve kendilerine 
uygun iş sahalarında rambplese etmek için alı
nacak tedbirlerin ş'mdiden düşünülmesi lâ^ım 
geldiği gerçeği ile karşı karşıya bulunmak
tayız. 

Hükümeti ve bilhassa Bakanlığı bu balkım
dan ehemmiyetle ikaz ederiz, Hele hele bunl ı-
rm getireceği fikir hamuleleri, memleketimizdeki 
ücret düşüldüğüne inzimam edince, toplumda bir
takım hareketlere, dalgalanmalara sebebiyet ve 
reeektir ki, henüz ancak ufukta görünen bu teh
likenin önleyici tedbirlerini Hükümet şimdi al
malı ve bu iş için şimdiden plân ve programlar 
yapmalıdır. Memnuniyetle öğreniyoruz ki, hariç
teki işçilerimizin tasarrufları en müsait şeraitle 
yurda getirttirilmekte4ir ye yurtta kendilerine ra-
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hat bir istikbal temin edecek sahalarda kullandı 
rılmaktadır ki, bu keyfiyet demin arz ve işaret 
ettiğimiz müstakbel tehlikenin önleyici tedbirle
rinden biri olarak telâkki edilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım; daha çok şeyler söy
lenilebilir. Vakit müsait değil. Sizi yoracağız, an
cak Türk demokrasisinin istikbali aynı zamanda 
Türk Milletinin bekasiyle ilgili bâzı hususlar Ba 
•kanlıkça ne türlü ele alındığı, gerekli ehemmiyet 
verilip verilmediğini sormak ve öğrenmek en ta 
biî hakkımız olduğu için, bundan sonra birkaç 
maruzatımız ve ricamız olacaktır. 

1. Türkiyemizdo bugünkü fikrî akımlar; iş 
çi ve işveren münasebetlerini tanzim hususundan 
çok emek - sermaye çatışması şeklinde bir isti
dat göstermekte olduğunu hissetmekteyiz. Bu 
çatışmanın birinin veya diğerinin lehine veya 
aleyhine demokratik nizam tehlikeye düşerse, Hü
kümet, durum?, mevcut mevzuat muvacehesinde 
nasıl müdahale edecek ve bu müdahale ile tehli
ke önlenebilecek midir? 

2. Bir istatistiğe göre yurt dışındaki işçile
rimizin % 40 İstanbul'dan, % 8 Ankara'dan, 
% 6 İzmir'den ve ufa.k nisbetlerle diğer büyük 
vilâyetlerden gittikleri anlaşılmaktadır. Buna 
göre, Türkivo'miz'de bölge seviyeleri itibariyle 
geri kakmış bölgelerde işsizlik çok daha fazladır. 
Şu halde, bundan sonra geri kalmış mmtakalardan 
harice işçi göndermek hem işsizliğe etkisi ve hem 
de dönüşlerinde getirecekleri bilgi ve para ile a/ 
çok bölgeler arasındaki (plânda öngörülen) den
genin sağlanmasına yardım edici ve yararlı ola
cakları cihetle bu hususta bir plân ve program 
var mıdır? 

3. tşçi meskenleri bir türlü sağlam bir esa
sa bağlanamadı. Evvelce kooperatif şeklinde 
6188 sayılı Kanuna göre, sonradan İşçi Sigorta
larının verdiği kredilerle ve hususi bir tarzdı 
•meskenler yapılmakta, şimdi durum ne merkez
dedir, bilmemekteyiz. Acaba Bakanlık bu meşe 
leyi sağlam bir esasa bağlıyabildi mi? 

4. Yukarda söylediğimiz gibi bu bütçe teş
riî devrenin ve icrai faaliyetin son bütçesi olma
sı hasebiyle ve aynı zamanda devamlı olarak bu 
Bakanlığın başında muhterem Bülent Ecev;+ 

Bey bulunması hasebiyle, gayet rahatlıkla 1962, 
1963 ve 1964 yıllarını da kapsıyacak mahiyette 
şümullü bir iki soru daha soımak mevkiindeyiz. 
Bu itibarla şunları da soracağız. 
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a) 1962, 1963 ve 1964 yıllarında ortalama 

muhtelif kollarda işçi ücret seviyesi nedir? 
b) Ücret artışında Özel ve Devlet sektörle

rindeki mabetler nelerdir? 
e) Yukarda bahsettiğimiz kanunların kabu

lünden sonra, 1963 ve 1964 yıllarında kamu ve 
özel sektörlerde ayrı ayrı olarak yapılan Toplu 

iş sözleşmeleri ve miktarları ve bu sözleşmelerle 
ücretlerin artış miktarı nedir? 

Muhterem arkadaşlarım; Çalışma Bakanlığı 
bütçesi üzerinde görüşlerimizi, temennilerimi?i 
ve öğrenmek istediğimiz mevzular hakkındaki 
'mâruzâtımıza artık burada son verivoruz. Yük
sek Senatoya, Muhterem Bakana ve Bakanlık er-
'kânmr, hürmetler sunarız. (Alkışlar) 

B \SKAN — Savın Hilmi Onat. 
HtLMÎ ONAT (izmir) — Muhterem arka 

daşlarım; 
Çalışma Bakanlığının ana ve aslî görevi: 

Türk ülkesinin iş gücünü üstün seviveye çıkar
mak, onu kontrol ve disipline etmektir. 

Türkive kalkınmasının gerçek mânasını an
cak tekmil vatandaş ve işçilerimizin alman ted-
b'rlerle sürekli çalışma arzusunda, emeğinin b'-
hıMnn değerlendirilmesinde ve verimli (işgücü) 
nün artışmdr. aramaktayım. 

B'r ülkenin işgücü: takdir buyurulur ki, çok 
mühimdir. Bu güç millî sınırlarımız içinde çalış
ma arzusunu duvan ve calmbilme-k istiyen va
tandaşların (toplam gücü) dür. 

Çalışmp. Bakanlığı bu görevini bizim anladı
ğımız çabuklukta maalesef yapmamakta, ne va
tandaşı ne işçiyi ve ne de sınırlarımız içinde ya
şı y?n gerçek emekçi vatandaşları tatmin edecek 
maddi imkânlar?, sahip bulunamamaktadır. 

Benim kıstaslarım gayet açık ve kesindir. Ge
çen yıl yapılan tenkid ve temennilerimin zabıt
larda kalışına büyük üzüntü duymaktayım. Bu
na rağmen yine de tekrarlıyacağım. 

3098 sayılı îş Kanunu değişmemiştir. 
îş ve işçi konusu plânlamada lâyık olduğu 

mevkii almış mıdır? 

1963 - 1964 plânlı devresinden ne netice alın
mıştır? Bütçe Komisyonu raporunda da Bakan
lığın çalışma programına hiç temas edilmemiş
tir. Neden? 

Günden güne artan işsiz ve gizli iş^iz ve ta 
rım alanındaki gizli işsiz sayısı niçin hâlâ art
maktadır? 
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îhracedilen iki lerimizin gelecekteki durum

ları plânlanmış mıdır? 
Beş Yıllık P lânda 217 000 ustabaşı ve 214 00i) 

kalifiye sanayi işçisi yetiştirileceği bildirildiği 
halde bu yapılmış mıdır? Neden yapılamamış
tır? 

Türkiye'deki 40 000 işyerini, sadeee 133 mü 
bendi si e ve bölgelerdeki sanayi işyerlerini hâlâ 
eski tüzük, talimatlarla, idareye çalışmak doğru 
mudur? 

Ücretli ve aylıklı çalışan 3,5 milyona yakın 
tarım işçisinin hâlâ sosyal sigortalar dışında bı
rakıl ışını esefle karşılamamak mümkün değildir. 

Aracılık K a n u n u çıkarılmış mıdır? Hayır . 
Oenel sosyal güvenlik düzeni üzerinde plân

lamada bir çalışma var, bu gerçektir. Sigorta, 
primlerini tamamen ödiyen esnaf, sanatkâr, ser
best meslek sahibi bu düzene ithal edilebilecektir. 
Faka t bunun öncelik almasında Bakanlık neden 
çalışmamaktadır? 2 900 000 000 liralık meseleyi 
Rmekli Sandığı ve tşçi Sigortaları Kurumu ara
larında nasıl halledebileceklerdir? 

4837 sayılı Kanun la il ve belediye bütçelerin
den verilen yüzdelerle1 beslenen îş ve işçi Bul
ma, Kurumu bu durumdan ne zaman kurtarıla
caktır? 

Önemli miktar olan fikir işçileri için ihtiyar
lık ve ölüm sigortası ne zaman çıkarılacaktır? 

1964 yılı içinde yapılan 75 grev ve 1 lokavtı ı 
işgücü kaybı nedir, bilmek isterim. 

Sayın senatörler, müspet çalışmalar da var
dır : 

Sendikalar K a n u n u çıkarılmıştır. 
Toplu Sözleşme, Orov ve Lokavt K a n u n u çı

karılmıştır . 
124 sayılı İşçi Sağlığım Koruma, K a n u n u çı 

karılmıştır. 
Sosyal Sigortalar Kanunu 1 . 3 . 1965 tar i 

hinde yürür lüğe girecektir ve bunlar memnuni
yetim izi muciptir . 

'Devlet olma yolunda, dinamizmi getirmeye ve 
ilerlemeye azimli bir teşkilâta verilen 1965 yılı 
bütçesini yetersiz bulmaktayım. 

Derin saygılarımı sunarını. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Devlet Havayollar ı İşletmesi 

için oy kuJlanmıyan var mı'? Yok. Oy toplama 
muamelesi bitmiştir . 

S A K I P ÖN AL (Adana) — Sayın Başk:m, 
Sayın Senatörler , Sayın Hükümet erkân ' , Tü rk 
Milletinin kalkınmasında en önemli unsurlar-
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dan bir i de iş gücü ve kol gücüdür . Türkiye ' 
de kol gücü vardır, fikir gücü vardır , ham-
maddesi vardır . Bu üç unsurun varlığı bir mil
letin refahına yeter de, a r t a r da. Yalnız bir tek 
şart vardır . Bunları yer inde kul lanabi lmek sa-' 
nal ı . Bun la r da Hükümete racidir. Bu Hükü
met ki, dirayetl i olarak bu evsafı bu kuvvet le r i 
meezedip memleketin kalkınmasında kullana
bildiği t akd i rde bir milletin refahı muvaffaki
yeti plânlı kalkınması sağlanabil ir , kanaat in
deyiz. Maalesef bugün Türkiye bundan mah
rumdur. Bir t a ra f t an doğum kontrolü yaparız . 
gıdamız kifayetsizdir, işsizlik vardır , şu vardır , 
bu vard ı r deriz, bir taraf tan da övünürüz 100 
bini aşkın işçi gönderdik, ayda 50 dolardan 60 
milyon dolar, yani Türk parasiyle 600 milyon 
lira, memlekete menfaat sağladık deriz. Bu ön
ceki fikirle çelişiyor. Ya (loğum kont ro lünü 
koymamak, veyahut nüfus a r t ımına mâni ol
mamak lâzımdır. Rğer nüfus artışı , har iç te iş 
gücü olarak iş görüyorsa da. bu memlekete do
lar getir iyorsa, doğum kontroluna Hüküme t 
olarak hakkınız yoktur . I l ir de şu yönden yok
tur. Bu milletin nüfusu ar tmalıdır . Bu dünya
da Türkiye 30 milyona erişir de ik t i sa i i istik
lâline sahibolur ise Orta Şark ' ta tehlikeli bir 
kuvvet olur slogan pekçok milletlerin kafasın
da vardır . Bunun da esbabı mucibesi Türkiye 
Müslüman âleminin, lideri olabil ir ; Orta Ş a r k 
ta, Uzak Şark ' ta , Akdeniz havzasında l ider olur. 
Birçok milletlerin menfaatlerine zarar verebilir, 
düs turu yürümekted i r . Acaba biz bunlara mı hiz
met ediyoruz? Birde Rusya var. Rus
ya da Türkiye 'nin nüfusunun artmasını 
istemiyen devletler şafuldadır. Bıı iki 
gerçeği Hükümet adına (Çalışma Bakanı nasıl 
izah edecektir? Bunu tasavvur edemiyorum. (?c-
çen sene de buna benzer bir sual sorduk, cevabi
ni alamadık". İşçi, mademki çalışmakla, fikir gü
cü çalışmakla, hammadde çalışmakla bir memle
kete refah getirebil iyor ve Sayın Reisicumhur 
bunu defalarca söyliyebiliyor. Yabancı memle
ke t le rde bunları çalıştırmak ile mademki orada 
bir kâ r sağlıyor ve ondan sonra da buraya döviz 
gönderebil iyorlar o halde işçi karlı bir şey. Bu 
memleketin hammaddesini mamul hale getirici 
sabalarda neden çalışma dirayetini gösteremez, 
bir Hükümet evvelâ Hükümet erkânlar ının ve 
onların kanat la r ı olan teşkilâtlar , Türk Milleti
ne önder olduğu takdi rde bu milletin başaramı-
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yacağı hiçbir iş yoktur; ne harbde ne sulhta ne 
de iktisadi istiklâlde. Ama buna inanan, bu ça
lışma iradesine sahibolan Hükümetlere, liderle
re bu memleketin ihtiyacı vardır. Maalesef biz 
bundan bugün mahrum bulunuyoruz. Saniyen 
bu memleket evlâtlarını oralara göndererek aile 
yuvalarından ayırıyoruz. Bu hususta birtakım 
hâdiseler cereyan ediyor. Erkekler ailelerini ih
mal ediyor, kadın burada perişan hale geliyor. 
Kaldı ki, orada birtakım cereyanların tesiri al
tında kalıyorlar, Ananesi bir değil, dili bir değil, 
dini bir değil. Bu şartlar altında bu memleket 
çocukları döndüğü zaman, aynı düzende iş saha
larım Hükümet bulabilecek midir? Ben bunu 
yapacağına kaani değilim, 

Onun için bu memleketin •'çocuklarını, bu 
memleketin toprak üstü ve toprak altı servetle
rinde çalışacak, imanlı, inançlı dirayetli kifa
yetli Hükümetlere ihtiyaç vardır. Bunu genç 
arkadaşım Çalışma Bakanına bir ikaz olarak, 
muhalefet partisine mensup bir arkadaşının na
çiz kanaatlerim olarak arz ediyorum. Kendisine 
de muvaffakiyetler dilerim. Fakat, bu anlattı
ğım noktalar üzerinde hassasiyetle durmasını 
bilhassa rica ederim. 

Hürmetlerimle (Alkışlar) 
BAŞKAN — Şahısları adına konuşmalar 

bitmiştir. Söz sırası Sayın Çalışma Bakanı Bü
lent Ecevit'indir. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECKVİT 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri, bu geç saat
te fazla vaktinizi almamak için izin verirseniz 
sadece muhterem üyelerin temas buyurduğu 
sualleri cevaplamakla iktifa edeceğim. 

Sayın Tarık Remzi Baltan'm Adalet Partisi 
adına yaptıkları ve istifade ile dinlediğim ko
nuşmada, ücret artışlarından işçinin gereken 
istifadeyi sağlıyabilmesi için, bu artışla bera
ber istihsaldeki verimlilikte de bir artış olması 
gerektiği haklı olarak ileri sürüldü. 

Biz de, bilhassa devlet sektörüne, bir yolda 
telkinlerde bulunmaktayız ve memnuniyetle 
görmekteyiz ki, yer yer devlet sektörü bu anla
yışı göstermektedir. Kendilerinin de bildikleri 
gibi Zonguldak'taki Ereğli Kömür işletmeleri 
bu hususla gerçekten övünülecek bir başarı 
göstermiştir. Gecen yıla kadar hemen hiç kâr 
etmiyen bu müessese, gecen yıl toplu sözleşme 
ile işçilerine 40 milyon lira yıllık zam vermiş ve 
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1964 yılında da, bu zammı devlete hiçbir külfet 
getirmeksizin çıkardıktan başka 26 milyon lira 
kârla hesabını kapatmıştır. 

Böylelikle bu müessese işçilerine tarihinde 
görülmedik ölçüde zam yapmış, hem de bu yüz
den yatırım imkânlarında da bir azalma olması 
şöyle dursun büyük ölçüde bir artış yer almış
tır, Bu gerçekten yalnız Devlet sektöründe de
ğil, özel teşebbüse de örnek olacak değerde 
bir başarıdır. Ancak ücretlerdeki artışlar, ve
limde bu ölçüde bir artışla birlikte gittiği tak
dirde, hem memleket ekonomisine yararlı ola
caktır, hem de işçinin ücretindeki artış gerçek 
bir değer taşıyacaktır. 

Sayın Tarık Remzi Baltan haklı olarak, bu
güne kadar; bu ücret artışları konusunda, üc
ret artışları ile prodüktivite konusunda Çalış
ma Bakanlığında yeterli çalışma yapılmadığını 
ifade ettiler. Bu alanda bâzı teşebbüslere geçil
miştir. Bu arada özellikle Devlet sektöründe 
bir anket teşebbüsüne giriştik. Bunun sonuçla
rını kısa zamanda almış olacağız. 

Böylelikle toplu sözleşmelerin Devlet sek
törüne ne şekilde yük getireceğini, buna karşı
lık prodüktivitede ne miktarda artış olduğunu 
tesbit etmek imkânını bulacağız. 

Ayrıca, teşkilâtımız vasıtasiyle, toplu söz
leşmeler, grev ve lokavt hakkında yeterli bil
gileri toplamak üzere fişler dağıttık. 

Yeknesak ücret sistemini temin edemediği
mizden bizi tenkid ettiler. Fakat girmiş bulun
duğumuz serbest toplu pazarlık düzeninde bu
nun büsbütün güçleşmiş bulunduğunu takdir 
ederler. Ancak buna rağmen Hükümetimiz bâ
zı teşebbüslerde bulunmaktadır. Bundan bir
kaç gün evvel yapılmış bulunan 4 ncü Çalışma 
Meclisinde açıkladığım bir Hükümet kararı ile 
böyle bir serbest pazarlık düzeninde imkân ol
duğu nisbet ücretlerde ahenk sağlama amacı da 
güdülmüştür. Hükümet, işçi ve işveren temsil-
silerinden mürekkep bir daimi kurul kurula
cak, bu kurul, toplu sözleşmelerde sağlanan ser
best pazarlık düzeni içinde ücret artışları ile 
prodüktivite artışı arasında bir denge sağla
maya ücretler bakımından memleket ölçüsü 
içinde bir bağ kurmaya tarafların birbirlerini 
ikna etmeleri suretiyle gayret edecektir. Bir 
çok Batı demokrasilerinde çeşitli şekillerde ör
nekleri bulunan İni kurulun, memleketimizde 
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de başarılı olacağına inanıyorum. Bu inancımı
zı, toplu sözleşme uygulanışlarında işçilerle iş
verenlerin meselelerini halletmekte gösterdikle
ri gerçekten övünülecek başarıdan alıyoruz. 

Bâzı iş kollarında zamlar yapılmakla bera
ber, bunları telâfi için kanunsuz fazla mesai 
yaptırıldığına dâir Sayın Baltan'm Bütçe En
cümeninde yaptıkları ikaz ve verdikleri misal 
üzerine derhal Bakanlıkça tahkikata geçilmiş 
ve ikazlarının doğru olduğu görülerek gerekli 
tedbirler alınmak yoluna gidilmiştir. Evvelce 
de aynı işyerinde bunun üzerine eğilinmişti. Fa
kat bu derdin tamamiyle halledilemediği bu 
kendi ikazları üzerine giriştiğimiz yeni teftiş 
sonunda da görülmüştür. Hem ilgili bakanlık 
ikaz edilmiştir, hem de işyeri hakkında adlî 
takibata geçilecektir. 

Sayın Tarık Remzi Baltan ve konuşnn diğer 
arkadaşlarımız, iş ve tşçi Bulma Kurumunun 
malî kaynağının zayıf oluşunu tenkid ettiler. 
Bu arada diğer arkadaşlar bu kaynakların ge
niş ölçüde özel idare belediye hisselerinden te
şekkül etmesinin sakıncası üzerinde durdular. 
Hükümet bu yıl Devlet bütçesinden bu kurum 
için 5 milyon lira ayırmış bulunmaktadır. A y ı 
ca özel idare ve belediyelerin her hangi bir mak
satla esasen dar olan bütçelerinden hisse ayır
masına, haklı olarak muhalif bulunan Maliye 
Bakanlığı, buna son verecek bir kanun tasarısı 
hazırlamıştır. Bu tasarı kanunlaştığı zaman, iş 
ve işçi Bulma Kurumuna, o kaynakların tama
miyle karşılayıcı yani özel idare ve 'belediyeler
den iş ve işçi Bulma Kurumu nazari olarak ne 
elde etmesi mümkünse onun Devlet bütçesi yo
luyla karşılanacağını Maliye Bakanlığı bize ta-
ahhüdetmiş bulunmaktadır. 
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dayanarak bir ön tasarı hazırlamış ve Bakan
lığımıza vermiştir. Yakında bu konuda bir de 
raporu gelecektir. Bu suretle kısa zamanda ta
rım iş kolundaki iş kanununun hazırlanmasının 
mümkün olacağını umuyoruz. 

işsizlik sigortası daha çetin bir konu olmak
la beraber, bu konudaki çalışmalarımızı da kı
sa zamanda sonuçlandırmaya çalışacağız. 

Sayın Tarık Remzi Baltan, hakikaten na
zik ve çetin bir konuya temas ettiler. Bu da, 
plânda öngörüldüğü şekilde, Devlet sektöründe 
sağlık tesislerinin tek elde toplanması Konusu
dur. Bu toplanma da plâna göre Sağlık ve Sos
yal Bakanlığında olacaktır. 

Prensibolarak Hükümet ve Bakanlığımız 
bu hedefi •benimsemektedir. Ancak bu hedefe 
erişilmenin hüyük güçlükleri olduğunu Saym 
Tarık Remzi Baltan'da hic şüphesiz takdir öder
ler. Kendilerinin ifade ettiğine göre işçi Sigor
taları Kurumu hastanelerinde yatak başına hiz
metin maliyeti diğer müesseselere nazaran yük
sektir. Bunun idari bakımdan bâzı sebepleri bu
lunduğu gibi, esasen işçi Sigortaları hastaneV 
rinin bakım seviyesi diğer hastanelere ıjazavan 
daha yüksektir. Takdir buyurulacağı üze"c 
demokratik bir düzende alışılmış bir hikmet se
viyesinden daha azma vatandaşları razı ctrmk 
güçtür ve doğru da değildir. Kaldı ki, tşçi Si
gortaları hastaneleri işçilerin ödedikleri pirim-
lerle ve bir de bunun dışında yine işçiler adına 
işverenlerin ödediği pirimîerle çalışmaktadır. 
Bu sebeple işçiler bu hastaneler üzerinde haklı 
olarak bir hak iddia etmekte ve iyi hizmet is
temekte kendilerini haklı görmektedirler. Bu 
hizmet geleneğini bozmadan sağlık tesislerinin 
birleştirilmesini temin edebilmek, sağlıyabilmek 
güç. olacaktır. 

Fakat bu güçlük bizi inandığımız hedefe 
varmak yolunda gayretler sarf etmekten alıkoy
mamaktadır. Bunu şu şekilde başarmayı düşü
nüyoruz. Sağlık yönünden sosyal güvenlikleri 
henüz sağlanmamış bulunan geniş bir kütle 
vardır. Bu kütlenin sağlık yönünden bakımını 
yalnız sosyalizasyonla karşılamak kolay olmı-
yacaktır. Sosyalizasyonu ve işçi Sigortalarının 
hastalık sigortasını bir sağlık sigortası müesse
sesi ile tamamlamak lüzumuna inanıyoruz. 

Bu konuda Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı arasında hazırlıklara başlanmış
tır. Düşüncemiz Sigortalılar dışında kalan ver-

Ayrıca Yüksek Meclise sunmak üzere bu
lunduğumuz iki eğitimle ilgili kanun tasarısı 
kanunlaştığı zaman meslek eğitim faaliyetini 
daha yeterli bir şekilde yapabilmek irin gerek
li maddi kaynaklar da iş ve işçi Bulma Kuru
muna sağlanmış olacaktır. 

Tarım işçileri konusunda, Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtının gönderdiği bir yetkili uzman 
ile birlikte, Tarım ve Çalışma Bakanlığı ve 
TÜRK - İŞ uzmanları memleketi dolaşmışlar, 
tarım iş kolunda yapılan çok sayıdaki toplu 
sözleşmeleri inceliyerek, bunlardan da ilham al
mışlardır. Bahsettiğim uzman bu incelemelere J 
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gi mükellefleri için bir sağlık sigortası hazır
lanmasıdır. 

Bu sağlık sigortası müessesesi kurulduğu 
vakit bütün Devlete ait sağlık tesislerinin, bu 
arada îşçi Sigortaları sağlık tesislerinin bu
günkü îşçi Sigortalarına benzer bir kurumda 
ki, bu kurum Sağlık Bakanlığına bağlı olabilir, 
toplanması ve hizmetin yüksek seviyede ve ta
kat tek elden yürütülmesi mümkün olacak ve 
bunun kaynakları da sağlanmış olacaktır. 

îşçi Sigortaları Kurumu hastanelerinin hiz
met masraflarının yükseldiğinden bahsettiler, 
Sayın Baltan. Fakat îşçi Sigortaları hastanele
rinde hizmet kavramı içine giren unsurların 
diğer hastanelere nazaran fazla olduğu, bütün 
tedavi masraflarım, ilâç masraflarını, röntgen 
masraflarını, lâboratuvar masraflarını kapsa
dığı düşünülürse o zaman bu maliyetin çok yük
sek olmadığı görülür. Kaldı ki, yatak banma hiz
met maliyetinin îşçi Sigortaları hastanelerinde 
yüksek oluşunun bir başka sebebi de, birçok îşçi 
Sigortaları hastanelerindeki bir kısım yataklar 
ıboştur. Fakat 1 Marttan itibaren, yeni Sosyal 
Sigortalar Kanunu yürürlüğe girdiğinden iti
baren, sigortalının ailesi ve çocukları da bu si
gortadan faydalanacaklarından tedavi olan has
ta sayısı artacak, dolayısiyle yatak başına hiz
met maliyetinde de bir düşüş olacaktır. 

Sayın hatipler, yurt dışına giden işçileri
mizle ilgili çeşitli konular üzerinde durdular. 
Sayın hatiplerin bu konuda sordukları soruları 
cevaplandırırken, yurt dışına yapmış olduğum 
son gezinin izlenimleri ve alman kararlar hak
kında sayın Senato üyelerine bir muhtıra da
ğıtarak bilgi vermiş olduğum için, fazla teferrua
ta girmiyeceğim. Yalnız son gelişmeler hakkın
da bilgiler vermekle yetineceğim. Yurt dışında
ki işçilerimizin, tasarruflarını avantajlı bir kur 
ürerinde Türkiye'ye göndermeleri imkânının 
sağlanmasiyle ve hele bu paraları Türkiye'ye 
göndermede veya Türkiye'ye geldiği zaman boz
durmada sağlanan kolaylıklar sayesinde mem
leketimize, işçilerin gönderdiği döviz miktarın
da büyük artışlar yer almıştır. Şöyle ki, 1964 
Ocak ayında, geçen yılın Ocak ayında Türki
ye'ye gelen işçi dövizi 64 000 dolardan ibaret 
olduğu halde, aynı yılın sonuncu ayında 
3 234 592 dolar gelmiştir. Qcak ayında da bu 
eğilim devam etmiş »bir Ocak ile yirmi Ocak ara-
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sında 1 700 000 dolar gelmiştir. Aldığımız son 
bilgilere göre Ocak aynım bitiminde yine işçi
lerimizin gönderdikleri dövizin üç milyon do
ları aşmış olacağı beklenmektedir. İşçilerimizin 
teşkilâtlanma meseleleriyle ilgili olarak Hükü
metimizin ve Bakanlığımızın alacağı ve almakta 
olduğu tedbirlerle ilgili bilgileri daha önce ibe-
lirttiğim için bu hulusta vaktinizi almıyacağım. 
Yalnız, en £on gelişme Almanya'ya din adamı 
göndermek için alman karardır. Bu hususta 
Dışişleri Bakanlığının kadro imkânlarından ya
rarlanmak suretiyle Almanya'ya Mart ayında 
din adamı gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Ay
rıca Belçika içinde bâzı tasavvurlarımızı kısa 
zamanda uygulıyabileceğimizi umuyoruz. Kal
dı ki, bu imkânı bize sağlıyan kanunun tat
bikinde görülen aksaklıkları düzeltmek için 
bâzı tedbirler alınmıştır. Bu arada bilhassa bu 
işle görevlendirilen bankalarda daha ileri bir 
mekanizasyona gidilmesi yolunda tedbirler alın
mıştır ve uygulanmak üzeredir. Bu durum da 
aksaklıklar giderilmek, işçiye daha fazla güven 
verilmek suretiyle işçilerimizin tasarruflarının 
döviz olarak sağlanması yolunda daha ileri ıbir 
adım atılmış olacaktır, herhalde bu ilk tatbikat 
aylarının verdiği sonuçlar 100 bin işçinin yılda 
59 - 60 milyon dolar tasarruf edip Türkiye'ye 
gönderebileceği yolundaki tahminlerimin aşırı 
derecede iyimser olmadığını bize göstermiştir. 
Bunun gerekçesi bir rakam olduğunu şimdiden 
göstermekteyiz. 

Yurt dışına gidecek işçilerimizin son muaye
nelerinin Alman hekimler tarafından yapılma
ması yolundaki ikazlar yerindedir. Alman İş ve 
İşçi Bulma Kurumunun teşkilât Başkanı Şubat 
sonunda yahut Mart başında memleketimize ge
lecektir. Kendisi ile görüşülecek konuların ba
şında gelenlerden biri de bu olacaktır. 

Çalışma Bakanlığının teşkilât yönünden ye
tersizlikleri üzerinde Sayın Ömer Ergün haklı 
olarak durdular. Bakanlığımızın bu imkânsız
lıklarını geniş ölçüde giderebilecek olan Teşkilât 
kanunu tasarısı bütün bakanlıklarca tasvibç-
dilmiştir. Şimdi Devlet Personel Dairesinde son 
incelemesi yapılmaktadır. Belki de daha bütçe 
müzakereleri bitmeden Büyük Millet Meclisine 
şevkinin mümkün olabileceğini belirtmek iste
rim. Yüksek Senatonun ve Meclisin, sosyal ha
yatımızla ilgili kanun tasarılarına göstermiş ol-
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eluğu i lciyi boıı Teşkilât kaimini tasar ımızda da 
göstereceğine eminini. Bu t akd i rde bu kanım 
tasarısının belki de bu toplantı yılı içinde ka
nunlaşt ı rmamız mümkün olacaktır . 

Sayın Ömer Hrgün'ün üzerimle d u r d u k l a r ı ; 
y u r t dışına gidecek işçilere daha önce bir kurs 
sağlanması meselesi üzerinde biz de du rmak ta 
yız. Ancak bunun imkânlar ını bizden işçi alan 
memleket lerden sağlama, yolunda bâzı teşebbüs
lere geçmiş bulunmaktayız . Takdi r edilir ki, 
bizim mahdut imkânlarımızı , önce memleket te 
kendi endüstrimizde1 çalışan işçinin eğit imine 
yöneltmemiz gerekir . Bizim işçilerimizin kıs
men eğiti lerek dışarıya gitmesinde, işçi istiyen 
memleket in menfaati olduğuna göre, bu işi on
ların yapması için, onları ikna etmeye çalışıyo
ruz. Nitekim, bir büyük Alman firması İstan
bul 'da böyle bir merkez açmış bu lunmaktad ı r . 

Sayın Azmi E r d o ğ a n da, daha önce bahset t i 
ğim bâzı konula ra temas etmişlerdi. Czerinde 
d u r d u ğ u konulardan, bir kısmını şimdiye k a d a r 
yapt ığ ım konuşmalarda cevaplandırdığımı zan
nediyorum. 

Gerek Sayın Azmi Erdoğan ve gerek Sayın 
Hilmi Onat, Çalışma. Hakanlığının gereği gibi 
çal ışmadığım, plânla kendisine verilen hederlere 
ulaşamadığını belirttiler. Fakat , özellikle mev
zuat bakımından plânın Çalışına Hakanlığına 
verdiği hedefler yönünden zannediyorum ki 
Çalışma.Bakanlığı bu hedeflerin bir çoğuna şim
diden varmışt ır . Gerek Anayasada, gerek plân
da gösterilen, hedef olarak gösterilen kanun l a r 
Yüksek Heyetinizin de himmetiyle ya çıkarıl
mıştır, ya. da kanunlaşmak üzeredir . Son iki 
üç-yıl içinde Büyük Millet Meclisinin sosyal ha
yatımızla ilgili o larak çıkarmış olduğu kanun
lar dışında, yeni tasarısı Deniz - İş kanunu tasa
rısı, t a r ım iş kolunda aracılıkla, ilgili tasar ı 
Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve Millet Mec
lisi komisyonlarına havale edilmiş bulunmakta
dır. Öte yandan yat ır ım hedefleri bakımından 
İşçi Sigortalar ı Kurumu da olumlu bir çalışma 
seyri içine girmiştir . Bir kere kendisine verilen 
plasman hedeflerini 19(>."> - 1964 de yüzde1 10 ora
nlınla aşmıştır . Sağlık te'sislori yapım he'elofi 
yüzde1 S0 oranımla ger<;ekleşmiştir. Aslımla bu 
oranın yüzde yüz olmayışının se'bebi proje1 saf
has ındaki .ge'cikmederele'n doğmaktadı r . Pre>je'si 
yapıl ıp ihaleye çıkarılan sağlık tesisleri hedefini 
asmaktadı r . Projeler geniş ölciiele hazırlanmış 

bulunehığuna göre ünümüzeleki yıl larda sağlık 
te'sislen'inin yapımı lıeele'finin yiizele'- yüze1 ulaş
masının mümkün olacağı kanısmelayız. 

Sayın Hreloğan, işçi eğitimi üzenimle1 önemle 
durdular . Daha e'vvel. bahse'ttiğim iki kanun 
tasarı, kanunlaşt ığı takelireU1 bu me'vzuda elaha 
olumlu bir çalışma, yapmış olacağız. 

Dışarı giden işçilerimizin yurda dönüşleri
ne hazırlık bakımından şunu arz edebilirim. 
Bu konuda başlıca iki teşöbbüs va rd ı r : Birisi, 
yu r t dışındaki işçilerdem isteyenlerin, devletin 
ele iştirak edeceği bir ya t ı r ım ortaklığına katıl
mağa teşvik edilmesi. Bu hususta Hükümetçe 
hazırlık yapılmaktadır . Böyle bir ortalığa gire
cek hisseelar işçilerimiz yurda döıulükleriuele, 
ortaklığın kuracağı sanayide1, öncelikle çalışma 
imkânına sahibolacaklardır. 

Ayrıca Almanya 'daki temaslarımız esnasın
da. işverenlerle1 bir anlaşmaya varelık. Almanya ' -
d ak i işçilerimiz için birer meslek ve öğrenim 
sicili tu tacak la r . Bir işçi Türk iye 'ye dönüşün
den bir kaç. ay önce isterse, bu sicilin bir örne
ğini-Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumuna gön
derecek. İş ve1 İşçi Bulma. Kurumu bu sicili muh
telif işverenler aras ında sirküle edecek. B u su
retle Almanya'daki işçilerimiz y u rd a elönmeden. 
elaha orada iken, Türkiye 'de uygun bir iş bulu 
nup , bulunmadığı hakkında bilgi edinmiş ola
cak ve (belki de elönüşü hakkındaki kararını on-
elan sonraya bırakma imkânını bulmuş olacak
tır . 

Sayın Azmi Erdoğan ; Bugünkü fikir akım
ları bir işveren ve1 işçi çatışması, emek ve1 sen--
maye çatışması halini alırsa Hükümi't ne yapa
cak eliye sordular . Bu emek - sermaye çatışma
sının tehlikeli hale gelmesini önliyeoek tedbir
ler esasen toplu sözleşme düzeniyle geniş şekil
de alınmış bulunmaktadı r . Say ın ö m e E n g ü n ' ü n 
yakından yapt ığı müşahadelerine dayanarak hak
lı olarak ifade ettikleri gibi, işçi ve işverenle
rin büyük çoğunluğu bu düzene uymakta büyük 
başarı göstermişlerdir. F i k i r akımları olarak 
bir emek sermaye çatışması bulunduğu kanısı 
bugün Türkiyede v a r olabilir. F a k a t gerçekten 
benim kanaatim odur ki, bugün böyle bir ça
lışma zemini eskisine nazaran çok daha azdır. 
fşe-uVıie işveren arasında menfaat birliği duy
gusu, menfaat yakınlığı duygusu, eskisinelen 
çok daha. sağlam bir şekilde, çok daha şuurlu b i r 
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şekilde yerine yerleşmektedir. İşçilerimiz bu
gün, toplu sözleşme düzeninde ümidettiği sonucu 
alabilmenin sermaye kuvvetine bağlı olduğunu, 
ealı§masiyle o müesseseden dalıa çok şey elde 
etmek imkânına kavuşacağını bilmekte emeğinin 
karşılığını olacağını bilmekte ve görmektedir. 

Aralarında özel teşebbüse karşı şüphe bes
leyen bâzı sendikacılar, toplu sözleşme düzenine 
girdikten sonra, toplu iş sözleşmesi yaptıkları 
müesseseleri kuvvetlendirmek için bu müessese
lere kredi bile açmaya başlamışlardır. Böylece 
memleketimizde kimin sermayedar, kimin emek
çi olduğunu kesin olarak ayırmak güç hale gel
miştir. Yeni kanunlarla öte yandan sendikala
rımıza yatırım yapma, işletmeciliğe girme im
kânı verilmek suretiyle emek ve sermaye ayrı
mının sınıf mücadelesi haline gelmesi de önlen
me yoluna gidilmiştir. Her halde bu düzenin 
arzu edilen şekilde işlemeye devam etmesi ile 
memleketimizde sınıf çatışması git gide hafifli-
yen bir tehlike haline gelecektir. Hu çalışma 
düzenim kabul eden bütün Batı demokrasilerin
de böyle olmuştur. 

Sayın Azmi Erdoğan yurt dışına giden işçi
lerin, okudukları bir ilmî araştırmaya göre da
ha çok İstanbul'dan gittiklerinden şikâyet etti
ler. Bir ölçüde şikâyetlerin yerindedir. Gerçek
ten gidenlerin büyük bir kısmı İstanbul'dan 
gitmiş gibi görünüyorsa da, aslında bu işçilerin 
doğum yerleri Anadolunun çeşitli bölgeleridir. 
Özellikle az gelişmiş bölgelerdir. Orada iş bu
lamadıklarından. İstanbul'a gelmişler ve oradan 
da dışarıya gitmişlerdir. Bununla beraber bu
na bir çare bulabilmek için bu yıl için yurt dı
şına gidecek işçiler için kontenjanları daha ge
niş ölçüde memleketin az gelişmiş bölgelerine 
dağıtılması için çalışıyoruz. Şimdiden bu ka
rarın tatbikatına 'bir ölçüde başlamış bulunu
yoruz. 

Sayın Azmi Erdoğan, 1962, 1968 ve 1964 de 
ortalama ücret seviyesini sordular. Son iki yıl
lık artışı vermek isterim. Asgari ücretlerde bü
yük artış olmuş, ve geçen yıl asgari ücret orta
laması Türkiye'de 934 kuruşa çıkmıştır. Aynı 
zamanda genel olarak ücretlerde 1963 de % 8,6 
oranında bir artış olmuştur. 1964 ün ilk dokuz 
ayında da % 9 oranında bir artış olmuştur. 
1964 sonunun rakamlarını elde ettiğimiz vakit, 
bu ücret artışı oranının daha, ela yüksek olduğu 
görülecektir, kanaatindeyiz. Çünkü o tarihten 

sonra toplu sözleşme ile bâzı ücret artışları yer 
almaya devam etmiştir. Bu yüzde 8,6 ve ertesi 
yıl c/c 9 oranında ücret artışı devam ederken, 
geçim endekslerindeki artışlar ancak bunun yarı 
seviyesinde kalmıştır. Böylelikle işçi ücretlerin
de yer alan bu artışlar bir hakiki artış mahiyeti 
kazanmıştır. 1959 da günlük ücret ortalaması 
13,28 iken, 1960 da 14,46 ya, 1965 de 15,64 e, 
1962 de... 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Soru sahibi 
arkadaşımız burada yok. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Olur, efendim. Nihayet bu senenin 
9 ncu ayında ücret ortalaması 19,37 kuruşa ka
dar çıkmıştır. 

BAŞKAN — Soru şeklinde olduğu için ay
rıca. cevap olarak bildirilebilir. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EOEVİT 
(Devamla) — Olur efendim. Bu kısma temas 
et m iyeyim. 

Sayın Hilmi Onat, Bilmiyorum buradalar mı! 
(Burada, sesleri) Sorularına daha önceki konuş
mamda kısmen cevap verdiğimi zannediyorum. 
İş Kanunu değişmedi dediler. Yeni İş kanunu 
tasarısı 4 Mayıs 1964 tarihinde Millet Meclisine 
sevk edilmiştir. Teklifimiz üzerine tasarı bir Kar
ma Komisyonda görüşülmektedir. Fakat henüz 
komisyondan çıkmamıştır. 

Tarım iş kolunda arıcılık ile ilgili bir kanun 
tasarısı Karma Komisyona sevk edilmiştir, Millet 
Meclisindedir. 

Deniz İş Kanunu Millet Meclisinde bir Karma 
Komisyondadır. Kendileri de bir kadirşinaslık 
göstererek, saydıkları misallerden görüleceği üze
re, yapılamamış olanlar, her halde 3 - 4 yılda ya
pılmış olanlardan daha azdır. Henüz tasarısını 
hazrılıyamadığımız başlıca mevzular işsizlik sigor
tası ve tarım iş kanunudur. Tarım İş Kanunu 
üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Bu yıl 
huzurunuza getireceğimize inanıyorum. Bu halde 
tarım iş koluna sosyal sigortaları uygulamamız 
elbette mümkün olacaktır. Bunun dışında esnaf 
ve sanatkârlarla serbest meslek adamlarının sos
yal güvenliğini sağlıyacak çalışmalar, İşçi Sigor
taları Kurumunun çalışmaları, devam etmektedir. 
Bunun da bu yıl sonuçlandırılmasına çalışacağız. 

Arkadaşımız, grev ve lokavtın ne kadar iş kay
bına sebebolduğunu sordular. Birbuçuk yıldan 
beri yapılan grevlere 6 953 işçi katılmıştır. Kay-
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bolan iş günü 195 106 dır. Buna göre greve ka
tılma oranı yüzde birin altındadır. Bu hakikaten 
övünülecek kadar iyi bir sonuçtur. Bu konuda 
çok eski tecrübesi olan İngiltere, îtalya, Avustur
ya, israil, Japonya, Fransa, Amerika, Yunanis
tan ve Kanada'da bu oran bizden çok daha yük
sektir. ingiltere'de yüzde 18,3 e kadar varmakta
dır. Bizim grev yüzünden kaybedilen iş günü sa
yısı 195 binden ibaret bulunmakla beraber, hasta
lık sebebiyle kaybolan iş günü sayısı altı milyo
nu aşmaktadır. Demek ki, ortalama olarak 200 
bin gün olarak kabul edersek grevden kaybedilen 
zamanı, - kaldı ki, bu kaybolan iş gününe ait ver
diğim rakam bir yıllık değil, 1,5 yıllıktır - demek-
ki, hastalık yüzünden kaybolan iş günü grev yü
zünden kaybolan iş gününün 30 mislinden daha 
fazla sayılabilir. 

Sayın Sakıp önal 'm sözlerine geliyorum. Ma
dem yurt dışına gidip işçilerimizin döviz gönder
mesinden faydalanıyoruz, niye o halde nüfus kon
trolüne, doğum kontrolüne gidiyoruz, buyurdu
lar. Nüfusun artmasının faydalı olacağını belirtti
ler. Bu burada tartışılması uzun sürecek bir konu. 
Ancak şunu belirtmek isterim, Türkiye gibi, iş 
arıyanlarm sayısı bol diye, işçi ücretlerinin dü
şük tutulmasına imkân bulunmıyan bir memle
kette aldığımız sosyal güvenlik ve sosyal adalet 
tedbirleri sonucunda lüzumundan aşağı ücretle, 
insani olmıyacak ücretlerle işçi çalıştırma imkânı
nın ortadan kaldırılmış olduğu bir ülkede nüfu
sun bir ölçünün üstünde artması o memleketin 
kalkınmasında faydalı değil, ancak zararlı olabi
lir. O bakımdan bu gibi sosyal tedbirleri ihmal 
eden bâzı memleketlerde nüfus fazlalığı insanları 
köle gibi çalıştırmak imkânı sağladığı için sırf ik
tisadi açıdan faydalı olabilirse de Türkiye elbet
te ki, böyle bir imkânı kullanmak istememektedir 
ve kullanabilecek durumda değildir. O bakımdan 
nüfus kontrolüne ihtiyaç bulunduğu kanaatini ben 
de belirtmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, Bakanlık çalışmaları üze
rinde daha fazla izahat vererek vaktinizi almak 
istemiyorum. Hepinize teşekkür ve saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz; Sayın Kmaytürk... 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı bütçesi bö

lümlerine geçilmesini oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
12 000 

8 073 461 

31 .1 • 1965 O : 3 
(A/ l ) Cari harcamalar 

B. 
11.000 Ödenekler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Yönetim giderleri 912 270 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 46 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15.000 Kurum giderleri 234 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve tarnsfer 
harcamaları 

34.000 Malî transferler 1 187 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

35.000 Sosyal transferler 5 015 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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B. Liı-, 

36.000 Borç Ödemeleri 2 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi kabul edilmiştir. 
Millet ve Bakanlık erkânına hayırlı ve uğurlu ol
masını Senato adına dilerim. (Alkışlar) 

31.1-1965 0 : 3 
Açık oy sonucunu arz ediyorum. 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü

dürlüğü 1965 yılı bütçe kanunu tasarısının oylan
masına 119 sayın üye katılmış, 93 kabul, 25 ret, 
1 çekinser. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

1 . 2 . 1965 yani bugün saat 10,30 da topla
nılmak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 5,07 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip AtaMı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezsai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHtSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Belkata 
Rif at Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

(Tasan kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 115 

Kabul edenler : 8§ 
Reddedenler : 25 

ÇeMnserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 67 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
Thsan Hâmiıt Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatuınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL i 
M. Tekin Anburun 

Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
M. Cemâl Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet AH Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfük İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
EnvPT' TTfVk X-41£ V C l 1 X U A 

Osman Koksal 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeren 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

ÎZMtR 
Ömer Ldtfi Bozcalı 

Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
î. Etem Erdinç 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TRABZON 
Yusuf Deanirdağ 
Reşat Zaloğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlu 

[Çekinserler] 

SAMSUN 

H. Enver Işıklar 

[Oya katilmıy anlar] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hasan Kangal 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal (t.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talâp özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 

Şevket Akyürek 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

IZMIR 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERI 
Hüsnü Dikeçldgil 

KONYA 
Sedat Cumralı 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 
Muıamımer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (î.) 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağım 
(t) 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçtea 

TOKAT 
Ali Altuntaş (İ.) 
Zihni Betil 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Sahir Kurutluoğlu 
do 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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[Açık ayeliklerj 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

1 » « 
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Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasansına verilen oyların 

sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Cye sayısı 
Oy verenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılm'VHNİJtr 

Açık üyelik 

184 
î 12 
98 
1 1 
3 

70 
2 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Ozdilek 
Mehmet. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkaııat 
M uz» f fer Ynrd'kuler 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim ITaneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 
Mustafa Yılmaz Irıce-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Epe 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 
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BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Baki (îüzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçıık 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi tirdi uran 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Sakıp TTatunoglu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Ucnarök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Vizamottin özgül 

OÜMÜŞANE 
ITalit Zartanı 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa (Jülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki fîümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
îzzet Birand 
Amer Liitfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat Ozenıemli 

KARS 
Sırrı Aralay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 

KAYSERİ 
Ilüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A n 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa IMnekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Ai^ar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersatı 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 

Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

srvAs 
Ahmet Çekernoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğkı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TRABZON 

Reşat Zaloğlu 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlıı 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 

Muzaffer Alankuş 

[Reddedenler] 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

GÎRESUN 

Sabahattin Orhon 

İZMİR 

Cahit Okurer 

[Çekinserler] 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

[Oya katılmty anlar] 

Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

Hasan Atalkan 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Ragıp Üner 

KÜTAHYA 

Ahmet Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Eınanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka '(Başkan) 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabrı Çağlayan-
gü 

ÇANAKKALE 
Nah it Al tan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım' Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Kasım Giray 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer ücıızal (î.) 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

HATAY 
Mustafa Delivcli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Niivit Yetkin (!>.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallîi Akarca (I\) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. S. A t as ağım 
(i.) 

NİĞDE 
İzzet Gener 

RİZE 
Osman Mccdi Ağım 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali Altuntas ('.t.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalırı 
Âmil Artus 
ömer Er gün 
Sahir Kurutluoğlu (i.) 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin T üzün 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

~t ı — » ' m 
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Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasan kabul edilmijtir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
[Taydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdaknler 
AFYON KARAHÎSAB 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Vılmaz tnee 
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Mansur Ulu soy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoglu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Oüzey 
Cahit Ortaç 

Cye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

181 
1C4 

Ç)6 
7 
1 

78 
2 

[Kabul 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banyruoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertue 

ERZURUM 
Sakıp Ilatunoglu 

ESKİŞEHİR 
(Javsi l\«ntrok 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
N'izanıeîtin özjrül 

GÜMÜŞANE 
i lal it Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

IÇEL 
<"avit Tevfik Okyayuz 
Talip özdnlav 

ÎSPARTA 
Mustafa (îülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket. Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki (îümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
îzzet Birand 

edenler] 
Ömer I/ıtfi Bozcalı 
Nevzat özerdemli 

KARS 
\r. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet ^'andıra 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhnğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusrnan 

KOCAELİ 
•Jifnt özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tnlunaj 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan sîiersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Merıteşeoğhı 

NtGDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Baîur 

SİVAS 
Ahmet Çekomoğln 
Ziya önder 
ITulûsi Süyle-mezoglu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloffln 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
^adık Artukmaç 
tsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Renizi ita İtan 
\kif Eyidoğan 
Tevfik Inei 
CUMHURBAŞKANIN 

CA SECtLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
^n.er Erjrürı 
Hasan Kangal 
Sadi Knçaş 
Enver Kök 
Rajnp Pner 

Zerrin Tüzün 
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ADANA 
Sakıp Önal 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BURSA 

Şeref Kavalar 

[Reddedenler] 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

[Çekinser] 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ÎZMİR 

Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

[Oya kattlmıyanlar] 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rdfat Btker 
Salbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
<B.) 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
îhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal (t.) 

GİRESUN 
Mehmet lzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı At al ay (B.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (î.) 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun (t.) 

NİĞDE 
îzzet Gener 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş (î.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hasan At akan 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
(i.) 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 
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[Açık İlyeliJderJ 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

a» 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe 

oylama sonuçları 

3 
kanunu tasarısının açık 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ömer Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 119 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 2 5 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 63 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DÎYARBAKHt 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

IÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozeah 
Enis Kansu 
Nevzat Özerdemli' 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
Riza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANI] 
CA SEÇİLEN ÜYELİ 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 

0 : 3 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazı Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit A itan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbun 

IZMIR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

[Çekinser] 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 

[Oya kahîmtyanlar] 
AYDIN 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! (î.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
'Lıitfi Tokoğlu (t.Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Byk. V.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alp iskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (İ.) 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun (I.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
CUHMURBAŞKANIN-
OA SEÇİLEN ÜYE 

Hasan Kangal 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş (î.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakıırt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
O- BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Enver Kök 
Sahir Kııratlııoğlıı (1.) 
Necati özdeniz 
Zerin Tüzün 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn. 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

35 NCt BİRLEŞİM 

31 . 1 . 1965 Pazar 

Saat : 10,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/738, Cumhuriyet Senatosu 1/495) (S. Sa
yısı : 493) [Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BtRİNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



Donem : 1 
Toptan : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1965 YILI 

Tekel G. M. Bütçesi 





Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı v 
Bütçe Komisyonu raporu (1 /748) 

T. a 
Başbakanlık 28 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2362/4923 

Millet Meclîsi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanla 
25 . 11 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanun 
gerekçesi ekleri ile birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsme 

Ba 

Tekel O. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 
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GEREKÇE 

Kanun tasarısının 1 nci maddesi masraf tertiplerini ihtiva eden cari harcamalar, yatırım harcamaları, sermaye 
vellerine aittir. Bu cetveller için gerekli izahat giderler kısmında mevcuttur. 

Kanun tasarısının 2 nci maddesi gelir nevilerini gösteren (B) cetveline aittir. Gelir kısmında lâzımgelen izaha 
Kanun tasarısının 3 ncü maddesi gelir nevilerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveline 

gelirlerin 1965 bütçe yılında da tarh ve tahsiline devam olunmasına cevaz veren hükümü de ihtiva etmektedir. 
Kanun tasarısının 4 ncü maddesi daimi hizmetliler kadrolarını gösteren (D) cetveline aittir. Aynı zamanda m 

Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipleri gösteren (E) işaretli cevelde mevzuuibahsedilmiştir. 
Kanun tasarısının 5 nci maddesi 1964 yılı içinde mevkuf tutulan kadroları gösteren (L) cetvelinin kanuna bağlı 
Kanun tasarısının 6 nci maddesi bütçedeki tahsisatın üstünde çıkacak geçen ve geçmiş yıllara ait borçların öd 
Kanun tasarısının 7 nci maddesi (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis, büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil m 

mulaştırma ve satmalmalar) bölümü arasında ne şekilde aktarma yapılacağını göstermektedir. 
Kanun tasarısının 8 nci maddesi bütçe tertiplerinde nazara alınacak formülü gösteren (R) cetveline aittir. 
Kanun tasarısının 9 ncu maddesi gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gösteren 
Kanun tasarısının 10 ncu maddesi döner sermayenin 750 000 000 liraya çıkarılması hakkındaki Kanunun 2. n 

1965 bütçe yılında uygulanmıyacağını göstermektedir. 
Kanun tasarısının 11 nci maddesi bâzı memur ve hizmetlilere yemek verilmesi için yetki vermektedir 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 



BoMm Madde 

12.000 Personel giderleri : 
12.110 Genel idare aylıkları : 

Aded 

Kadro 
L. cetveli 

Üst dereceler 

% 35 zam 

3 569 
138 

3 431 

12.111 Enstitüler aylıkları : 
Kadro 37 

L. cetveli — 

Üst dereceler 

% 35 zam 
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CARÎ HARCIRAHLAR GEREKÇESÎ 

Yıllık tutarı 
Lira İZAHAT 

32 

21 
5 

687 800 
911 400 

776 400 
875 452 

27 651 852 
9 678 148 

37 330 000 

6939 sayılı Teşkilât Kanunu ve 107-108 sayılı 
adedi 3 606 olarak tesbit edilmiştir. Bugünkü 
enstitülerdedir. Bu kısma dâhil 3 569 mem 
dır. (L) cetveline alınmış olup bu yıl kullanıl 
tarı 911 400 liradan ibarettir. Yapılan hesab 
olan üst dereceler tutan 5 875 452 liradır. B 
ilâve edilerek bu tertibe ait ödenek yekûnu 
miştir. Bu miktar geçen yıl ödeneğinden 
üst derecelerden ileri gelmektedir. 

320 400 Enstitülerde mevcut 37 kadronun yıllık tutar 
— verilecek olan üst dereceler tutan 144 045 lir 

162 555 lira ilâve edilerek bu maddeye ait öd 
320 400 noksaniyle 627 000 lira ödenek konulmuştur. 
144 045 

464 445 
162 555 

627 000 

Tekel G. M. Bütçesi !( S. Sayısı : 503 ) 
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Madde 

Yıllık tutarı 
Aded Lira İZAHAT 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : 
Kadro 2 139 9 327 600 
294 hizmetlinin terfi 
imkânı 209 400 

9 537 000 
% 35 zam 2 963 000 

12 500 000 

12.212 Enstitüler hizmetliler ücreti : 
Kadro 30 204 600 
9 hizmetlinin terfi imkânı 11 400 

216 000 
% 35 zam 76 000 

292 000 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Tütün ve müskirat eksper kursu ile memurin kursu öğretmenlerinin ve Cibali Tütün ve Ciba 
öğretmenlerinin ücretini karşılıyan bu tertip için geçen yılın aynı olarak 112 500 lira teklifte 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Geçen sene olduğu gibi 45 000 lira olarak kabul edilmiştir. 

30 u enstitülere aidolmak üzere hizmetlilerin um 
bulunan 2 139 hizmetlinin kadro tutarı 9 327 6 
derece ücret alabilmeleri için 209 400 lira keza 
lira teklif edilmiş olup geçen yıla nazaran 763 
teklif edilmiştir. 

Enstitülerde mevcut 30 hizmetlinin yıllık ücret tu 
üst derece alabilmeleri için 11 400 lira keza % 
1965 yılı teklifi geçen yıla nnzaran 89 000 lira f 
edilmiştir. 

Tekel G. M. Bütçe» ( S. Sayısı : 503 ) 
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Bölüm Madde 

Sosyal yardımlar : 
12.310 Çocuk zammı : 

Geçen yılın aynı olarak 715 000 lira teklif edilmiştir. 
12.320 Doğum yardımı : 

Geçen yılın aynı olarak 59 000 lira ödenek 'konulmuştur. 
12.330 Ölüm yardımı : 

Geçen yıldaki ödenek ile ihtiyaç giderileceğinden 1965 yılı teklifi 50 000 lira olarak konulmu 
12.340 Tedavi giderleri : 

19G5 yılı teklifi geçen yıldan 100 000 lira noksaniyle 650 000 lira teklif edilmiştir. 
12.350 Yakacak zammı : 

18 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından geçen yılın aynı olarak teklifte bulunulmuştur. 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 

Aylıklar ve hizmetliler ücreti olarak bütçeye İkonan 50 749 000 liranın % 6,5 u hesalbiyle ge 
3 298 700 lira teklifte bulunulmuştur. 

Tazminatlar : 
12.520 Kasa tazminatı : 

Nizamnamenin 107 nci maddesinin tadili suretiyle iki muhasebe müdür muavinine mesul mu 
çıkarılması ve kısım âmirliğinoyükselen ambar memurlarına ve (D) cetveline dâhil olanlar 
çen yıla nazaran fark husule gelmiş ise de Başbakanlığın 27-181/3973 sayılı emirlerine im 
lira teklif edilmiştir. 

12.590 6846 sayılı kanuna göre verilecek diğer tazminatlar : 
Geçen yılın aynı olarak 7 500 lira teklif edilmiştir. 

İkramiye ve mükâfatlar : 
12.610 Yabancı dil ikremiyesi : 

Geçen yılın aynı olarak 1 500 lira teklif edilmiştir. 
Ödenekler : 

12.710 Temsil ödeneği : 
Geçen yılda olduğu gibi 4 200 lira ile ihtiyaç giderilecektir. 
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Yolluklar : 
/ - Yurt içi yollukları: 
Yönetim yollukları : 
Geçen yıldan 25 000 lira noksaniyle 150 000 lira teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Mavi küf hastalığı ile mücadele kaçak takibat işleri ve enstitüler müdürlüğüne ait diğer işle 
kâfi gelmiyecek olduğu anlaşılmış ise de Başbakanlığın 27 -181/3975 sayılı emirleri iktizası 
700 000 lira ödenek konulmuştur. 

12M6 Yolluk karşılığı verilen tazminatlar : 
6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince 500 kişiden ibaret olan koruyucuların 53 lira 
olara'k hesabedilen miktar geçen yıla nazaran fazlalık arz etmiş ise de Başbakanlığın 7 -181/3 
yıldaki gibi 252 500 lira teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Teşkilâtın her sene genişlemekte olması çay fabrikası ve atelyelerin artmakta ve bu münaseb 
kik ve teftişlerin çoğalması dolayısiyle ihtiyacı karşılıyacak kadar ödenek konulmak istenmi 
sayılı emirleri gereğince <bu tertibe geçen yılın aynı olarak 580 000 lira ödenek konulmuştur. 
Öğretim yollukları : 

12.834 Kurs geçici görev yolluğu : 
Geçen yılın aynı olarak 85 000 lira ödenek konulmuştur. 

Diğer yolluklar : 
12.841 Tedavi yolluğu : 

Geçen yılın aynı olarak 70 000 lira ödenek konulmuştur. 

II - Yurt dışı yollukları: 
Yönetim yollukları: 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Geçen yıldan 50 000 noksaniyle teklifte bulunulmuştur. 
öğretim yollukları: 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Geçen seneden 22 999 lira noJksaniyle maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edi 
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12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Geçen yılın aynı olarak 60 000 lira teklif edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri: 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 

Geçen yıldan Ülı5 000 lira noksaniyle 55 000 lira teklifte bulunulmuştur. 
13.150 Yakacak alım ve giderleri : 

Geçen yılın aynı olarak 356 000 lira teklif edilmiştir. 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 

1964 yılından yapılan hesaplara göre teklif edilmiş olan 275 000 lira hizmetlilerin giyim alı 
ğundan 13.320 tertipten 140 000 lira tasarruf sağlamak suretiyle bu maddeye 140 000 lira 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Geçen yılın aynı olarak 15 500 lira teklif edilmiştir. 
Genel yönetimle ilgili giderler : 

13.210 Su giderleri : 
Geçen yılın 'aynı olarak 29 500 lira teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Geçen yılda olduğu gibi bu yılda 30 000 lira ödenek konulmuştur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Geçen yılın aynı olarak 85 000 lira konulmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Geçen yıldan 10 000 lira noksaniyle 300 000 lira teklif edilmiştir. 

13.320 Giyim-kuşam alımları ve giderleri : 
Bu maddeye geçen yıldan 140 000 lira noksanİ3'le 40 000 lira teklif edilmiştir. 

Ulaştırma giderleri : 
13.410 Posta telgraf giderleri : 

Geçen yılda olduğu gibi bu yılda 617 000 lira ödenek konulmuştur. 
13.420 Telefon giderleri : 

Geçen yılın aynı olarak 385 000 lira teklif edilmiştir. 
13.430 Taşıma giderleri : 

Geçen yıldan 25 000 lira noksaniyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 
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13.610 Kira giderleri : 
Bu maddeye geçen yıldan 204 000 lira noksaniyle 156 000 lira teklif edilmiştir. 

Hizmet giderleri : 
Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri : 
Mahkeme harçları ve giderleri -
1964 yılında bütçeye konulmuş olan 160 000 lira, senenin 5 ayında tamamen sarf edilmiş v 
aktarma yapılmış olmasiyle ancak ihtiyaç giderilebilmişi ir. 
Bu kere Başbakanlığın 27-181/3973 sayılı emirleri gereğince geçen yılda olduğu gibi 160 00 

Malî hizmetlerle ilgili giderler : 
14.420 Nisfoeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 

Bu maddeye geçen yıl konan ödenek 'kâfi gelmemiş ve 1964 yılı içerisinde 100 000 liralık akta 
nun ve ekleri gereğince oyun kâğıdından kaçak şarap imalinden dolayı ödenen ikramiyeler 
vasat derecede kaçak ikramiyesi verilecek istenilen randıman alınamadığından bu münasebetl 
la ödenek teklifi yapılmak istenmiş ise de Başbakanlığın 27-191/3973 sayılı emirlerine uyu 

teklif edilmiştir. 

Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek : 
14.441 Bina ve arazi vergisi : 

Geçen yılın aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar : 

25 000 lira ile bu yılın ihtiyacı giderilecektir. 

14.490 Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler : 
Tütün tahrir ve tahmin işlerinde çalışan ve personel harici kalan hizmetlerin harcırahların 
natlar ve diğer taraftan seneden seneye artan tütün rekoltesine muvazi olarak ve yoketme 
nazaran fazla ödenek ihtiyacı hissedilmiş ise de, Başbakanlığın 27-181/3973 sayılı emirleri 
225 000 lira teklif edilmiştir. 

Eğitim ve araştırma giderleri: 
14.510 Kurs giderleri : 

Geçen yılın aynı olarak 8 000 lira teklif edilmiştir. 
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14.520 Burs giderleri : 
Geçen yıldan 30 500 lira noksaniyle 73 200 lira konulmuştur. 

14.550 Staj giderleri : 
Bu maddeye geçen yıldan 37 999 lira noksaniyle (1) lira teklifte bulunulmuştur. 

14.595 Spor giderleri : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 25 000 lira teklif edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri: 

Tarım ve Tarımsal Araştırma K. giderleri: 
15.711 Büro giderleri : 

Geçen yılın aynı olarak 17 500 lira teklif edilmiştir. 
15.712 Ulaştırma giderleri : 

Geçen yıl içerisinde telefon ve posta ücretlerine yapılan birer misli zam ve buna inzimam 
ve Milletlerarası telgraf ve telefon muhaberelerinin artması sebebiyle mevcut ödenek kif 
yacı gidermek için fazla te'klif y apılmak istenilmiş isede Başbakanlığın 27-181/3973 sayılı em 
8 000 lira teklif edilmiştir. 

15.715 Giyim kuşam giderleri : 
Memur, hizmetli ve işçilere mevcut talimatnamesi gereğince verilen giyim eşyası 1964 yılın 
dolayısiyle bu maddeye ihtiyacı gidermek gayesiyle fazla ödenek teklifinde bulunulmak ist 
sayılı emirlerine uyularak geçen yılda olduğu gibi 10 000 lira teklif edilmiştir. 

15.716 Malzeme alım ve giderleri : 
Geçen yıldan 20 000 lira noksaniyle 140 000 lira teklif edilmiştir. 

15.719 Diğer alım ve giderler : 
Geçen yılda olduğu gibi 24 500 ödenek konmuştur. 

Tarımsal mücadele kurumlan giderleri: 
15.726 Malzeme alım ve giderleri : 

Geçen yılın aynı olarak 25 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler : 
16.410 Uluslararası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 



— 12 — 
Bölüm Madde 

1965 senesinde 2 nci Uluslararası tütün ve ticaret konferansının memleketimizde yapılması a 
18 . 4 . 1964 günlü ve 1502 sayılı yazılariyle kongrenin organizasyonuna genel müdürlüğümü 
ihtiyacı karşılamak üzere bu maddeye 750 000 lira ödenek konulmuştur. 

Gizli hizmet giderleri: 
16.630 Gizli haber verme giderleri : 

Geçen yılın aynı olarak 8 000 lira teklif edilmiştir. 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri : 
16.710 Temsil giderleri : 

Geçen yılda olduğu gibi 20 000 lira ite ihtiyaç giderilecektir. 
Bakım ve onarım giderleri : 

16.810 Bina onarımı : 
Geçen yılın aynı olarak 565 000 lira ödenek konulmuştur. 

YATIRIM HARCAMALARI GEREKÇESİ 

21.000 Etüt ve proje giderleri : 
Bu bölüme 1 497 900 lira konulmuştur. 
Bunun : 

578 700 Lirası Tütün ve sigara mamulleri sektörüne 
329 600 » Alkollü işkiler sanayii sektörüne 
447 800 » Çay sanayii sektörüne 
141 800 » Kimya sanayii sektörüne sarf edilecektir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Bu tertibe konulmuş olan 45 246 500 liralık ödenek aşağıda gösterilen işlere a 
Bunun • 

9 888 000 » 5113, 6476, ve 7425 sayılı kanunlar gereğince ve mevcut progı-ama göre yapra 
inşaatiyle bir kısım bakım ve işleme atelyelerinin tesis, asansör, tranfermatörl 
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4898; 700 ve 260 sayılı kanunlar gereğince Maltepe sigara fabrikası inşaa 
Tarsus, Ankara, Sarıkamış, Görden, Erzincan, Emirdağ, Batman mamulât 
emanet anbarı malzeme anbarı sigara sanayii işletme etüt lâboratuvarı, 
4898, 7200 ve 260 sayılı kanunlar gereğince İstanbul Malt fabrikası ile Yoz 
istanbul Bira fabrikası hangar inşaatı, kondansatör üstünün kapatılması 
tevsii, Tekirdağ Şarap, Uçmakdere, Şarköy imlâhanesi inşaatı, Çanakkale 
şaatı, Gaziantep, Kilis Şarap fabrikası llezi suyu İslahı, Paşabahçe içki 
levazım ambarı inşaatı ve boru döşemesi, likör fabrikası soğuk hava depo 
telif tesislerine. 
4898, 7200 ve 260 sayılı kanunlar gereğince Sürmene, Ortapazar, Hopa Kal 
durma tesisleri yaprak muhafaza tankları su isale tesisleri ve çay paketleme 
şaatı Cibali iskele ikmali. 
Yavşan sofra ve mutfak tuzu fabrikası inşaatı, Çamaltı anroşman ile ha 
kovil hattı ve yığın yeri taban hafriyatı, Gülşehir sosyal tesisiyle elektrik 
tesislerine Oltu tuzlası lojmanı ve elektrik tesisatını muhtelif laların içm 
tesislerine, Tozla yollan onarımına Lavşan tuzlası çuval ambar, inşaatına. 
Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve giderleri : 
Bu tertibe 98 062 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bunun : 
600 000 Lirası Y. T. B. ve iş atelyelerine lüzum hâsıl olcak makina, mator ve sair küçük 

mütefen ik makina masraflarını karşılamak için 
64 000 000 » Maltepe Sigara fabrikası makina ve teçhizatı alımlan teknik personel üc 

lığı olarak. 
8 141 000 » 4898, 7200 ve 260 sayılı kanunlar gereğince İstanbul Bira fabrikası güm 

İstanbul Malt fabrikası makinalan, 
Ankara Bira fabrikası 2 aded hava kompresörü ile montaj ve sair masraf 
riyie teknik personel ücretleri ve geçici görev yolluklan karşılığı, 

6 701 000 * İstanbul Bira fabrikası hava kompresörü, 60 tonluk pres, Ankara Bira fab 
masrafları, arpa temizleme tesisatı, İzmir Şarap fabrikası ve Tekirdağ Ş 

7 777 000 » 
3 747 000 > 

5 138 300 » 
3 218 600 » 

12.521 000 

2 956 600 

23.000 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 



— 14 — 
Bölüm Madde 

fabrikası buhar kazanı montajı ve muhtelif fabrikaların küçük tesisler karşıl 
kazanı gümrük ve montaj bedelleri ve ıslah tesisleri bedelleriyle, teknik perso 
sarf edilecektir. 

14 470 000 > Rize, Trabzon, Artvin Çay fabrikalarının soldurma tesisleriyle çay kıvırma m 
bayaası ile teknik personel ve geçici görev yolluğu ücretlerine sarf edilecekt 

4 150 000 » Çamaltı tuzlası için takım tezgâhları, Yevşan tuzlası dekovil hattı ve bir tonl 
Yavşan ve Kaldırım tuzlaları için 12 kilogramlık sağ, sol varışlı 20 aded mak 
ile 30 tonluk otomatik baskül Tepesidelik tuzlası için yeni ihraç kuyusuna m 
telif 8 aded dizel lokomotif kaya ve merıba tuzları için 8 kilometrelik kuru 
ve geçici görev yolluklarına sarf edilecektir. 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 I - Sermaye teşkili: 
Kamulaştırma ve satmalmalar: 

32.100 Kamulaştırma ve satmalmalar : 
Paşabahçe îçki fabrikası istimlâki işi 100 000 lira ve Sürmene Çay fabrikası okul istimlâki içi 
konmuştur. 

34.000 II - Transferler : 
Malî transferler: 

Fonlara katılma ve ödemeler: 
34.620 7126 sayılı Kanununun 37 nçi maddesi gereğince sivil savunma fonu karşılığı : 

1965 yılı bütçesinin masraf yekûnunun (%ol ) hesabiyle geçen yıldan 25 391 lira fazlasiyle 21 
34.630 6085 sayılı kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı : 

Mezkûr sigorta talimatnamesinin 8 nci maddesi gereğince beher vasıta için 100 li ra hesabiyle 
deye geçen yılın aynı olarak 18 900 lira ödenek konulmuştur. 
Uluslararası teşekküllere ödenekler : 

34.710 Kurs ve derneklere katılma payı 
Geçen yılın aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 
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35.000 Sosyal yardımlar : 
Emekli Sandığına ödemeler: 

35.210 % 1 ek karşılığı : 
Memur ve hizmetli ücretleri yekûnu olan 50 749 000 liranın % 1 hesabiyle bu maddeye geç 
ra teklif edilmiştir. 

35.220 Emekli ikramiyeleri : 
Geçen yıldan 675 000 lira noksaniyıe 1 500 000 lira ödenek konulmuştur. 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
Geçen yılda olduğu gibi bu yıl da 214 032 lira ile ihtiyaç giderilecektir. 

35.240 Diğer ödemeler : 
Geçen yılın aynı olarak 100 000 lira teklif edilmiştir. 

ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar . 
35.610 Fidelik müsabakaları yardımı : 

Geçen yılda olduğu gibi 5 000 lira ödenek konulmuştur. 
35.611 Bağ yardımı : 

Tertibin muhafazası için (1) l ira teklif edilmiştir. 
35.612 Kaçakla mücadele yardımları : 

Geçen yılın aynı olarak 2 000 lira teklif edilmiştir. 
35.613 Tekel yardımları : 

Maddenin muhafazası için (1) l i ra ödenek konulmuştur. 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardımlar : 
35.710 Tekel Genel Müdürlüğü mensupları yardım cemiyetinin (memur ve hizmetlilerin öğle yem 

Geçen yılın aynı olarak 90 000 lira teklif edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeler : 
36.300 Geçen yıllar borçaları : 

Geçen yılın aynı olarak 63 000 lira teklif edilmiştir. 
36.400 İlâma bağlı borçlar : 

Geçen yılın aynı olarak 200 000 lira ödenek konulmuştur. 
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36.600 {îerâveril'eoek paralar : 
Geçen yılda olduğu gibi 8 000 l ira ile ihtiyaç giderilecektir. 

36.700 Müfcaahhiıt bono b o r l a r ı (A.M. F.) : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

1 — MAMUL TÜTÜN 

1964 yılı 4 aylık mamul tütüm satışı 11 501 454 ki'l'o olup geçen yıllın aynı devresi zarfındaki satış «miktarına na 
1963 yılı senelik satış miktarı 33 792 896 kiloyu bulmuştur. Fazla nisbetin miktara tatbiki halinde 1964 yıl 

olacağı 'hesaplanmaktadır. Ancak 1963 yılı «başında fiyatlara yapılmış olan zamların satış miktarına yaptığı m 
ve normal olarak her yıl satışlarında! artışlar müşahede edildiği ıgöz önümde tutularak 1965 yılı satış mik 
min edilmiştir. Bu aatışf miktarının nevilerine göre vasati saitış fiyatı 2 807,99 kuruş olup tutarının 1 207 
miştir. 

1964 yılı bü'bçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzene 1 533,30 kuruş olaraik hesaibedilen mamul tütün »fab 
kuruş olarak 'hesabediLmüştir. 

1963 1964 1965 

935,47 1 155,35 1 202,98 
226,80 222,73 220,70 
50,35 59,10 74,28 
88,10 96,12 123;61 

1 300,72 1 533,30 1 621,57 

Bey'iye, nakliye, sigorta, zuruf amortismanı ve moıhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları da «a 
bütçe tahminlerinde kilo basma 236,42 kuruş Ihesabedilmişken 1965 yılı için 1963 yılı bilançosuna göre yapılan 
ruş olacağı neticesine varılmıştır. 

Aslî madde 
Malzeme 
işçilik 
Umumi masraflar 
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277,47 236,42 

1965 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

213,47 
8 -

1 5 , -
1 2 . -

9 , -
2 0 , -

169,86 
8,30 

16,85 
11,47 

9,4? 
20,46 

198,— 
9 -

1 4 -
9 , -

ı ı -
1 6 . -

257,-

Satış (masrafları ile maliyet .bedellerindeki fazlalık ve vasati »atış fiyatındaki fazlalık neticesinde ssttıs. m 
1965 yıb satış kârı 1964 yıb kârına nazaran 64 845 190 lira fazlasiyle 399 685 000 lira hesabedilmiştir. B 
terilmiştir. 

Yılı 

1964 
1965 

Fark 
V 

+ 

Kile 

41 100 000 
43 000 000 

1 900 000 

1 
1 

+ 

Bedel 
Lira 

062 196 600 
207 440 000 

145 L43 400 + 

Maliyet 
Lira 

630 188 190 
697 245 000 

67 056 810 

Satış masrafı 
Lira 

V 

+ 

97 168 620 
110 510 000 

13 341 380 
V 

+ 

2 — TUZ 

1964 ynb 4 aylı'kj tuz satışı 110 012 tondur. Bu miktar geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış miktar 
1963 yıb senelik satış miktarı 405' 188 \xm olup 1904 yılı satışlarında teslbit edilen (% 12,08) nidbetindek 

satış miktarlının 366 200 ton olıacağı ve 1965 yılı satışının da 400 000 tonu bulacağı hesabedilmiş tir. 
Sofra ve mutfak tuzları ile 'birlikte Tuzla vasati satış fiyatı tonda (31,12) lira olup 400 000 ton satış t 

hesabedilmiş tir. 

Maliyet ve masrafların seneden seneye artm ası ve satış fiyatının sabit kalması neticesinde 1383 yılı bil 
(4,90) lira zarar teslbit edilmiştir. Bu zarar göz önünde tutularak 1965 yılındaki zarar miktarı 1 9>60 000 li 
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1964 yılı 4 aylık eay satışları 3 637 ^ kilodur. Gee.e.n yılın ayın devresi zarfında 3 372 063 kilo cay 
artış nM>eti (% '7^87 dir. 

1963 yılı satrçj miktarı 10 2Ö0 610 Miodur. [c/c 7,87) nisbetindeki artışmı bu miktara tatibiki neticesinde 
kilo olacağı anlaşılmıştır. Çay satıglarroda seneden seneye görülm mkâştâ göz önümde tutularak ,1965 yılı sa 
edilmiştir. Çay nevileıiııe göre. .vasiati sataş fiyatı 41,10 lira olup satı^ tutannro 501 200 000 lirayı bulacağı (he 

1964 yılı !büt§e tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 19.76 kuruş olarak besabedibm mamul cay fabr 
ruş olarak lıesabedilnıiftir. * 

1963 1964 .]9fi5 

20,06 
96 
26 
32 

18,16 
80 
35 
45 

18 01 
0,91 
0,40 
0,50 

Aslî madde 
Malzeme 
İsçilik 
l'um m i masraflar 

21,60 19,76 1982 
Beyiye, nakliye, sigorta, zuruf amortismanı ve muhtelif maşrapandan ibaret olan, satış masraflan da a 

bütçe tahminlerinde kilo basma- 3-26 kuruş ftıesabedilmişken 1965 yılı için 196S yılı 'bilançosu ilet abakkuk ed 
1963 1964 1965 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliyesi 
Zûrıi'f -amnatismaı 11 
»Sigorta 
Muhtelif 

240 
03 
30 
29 
23 
3 

210 
04 
25 
30 
£ )«) 

5 

2,37 
0,03 
0,22 
0.17 
0,22 
0,03 

328 326 ;}(H 

Teke! G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 
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Maliyet bedelle imdeki artış nıasraülarmdaki eksiklik ve satış.' miktaraıda) derpiş edilen 500 000 kilo nok 
aşağıdaki tablada müfredatı görüleceği gibi 1964 yılına nazaran 23 080 000 lira noksandır. 

.Miktarı IVdeli Maliyeti Satış masraf! 
Yılı Kil'; Lira kira lira. 

i 964 kî 000 000 53^ 070 000 256 S80 000 42 380 000 
965 12 500 000 501 200 000 247 776 000 38 000 000 

Fark —• 500 000 — 36 s70 OOO — !) 104 000 - 4 380 000 

4 — İSPİRTOLUK 

1963 yılının 4 aylık ispirto satışı 6 706 2-03 .litre olduğu halde 1964 yılımın. aynı devresi zarfındaki sat 
tış kaydederek fl 777 503 litreye baliğ olmuştur. 

1963 yılında 20 082 642 litre ispirto satılmıştır. 1964 yılının 4 ayında tesıbit edilen (% 1,06) nisb e tinde 
sataş mdktaını 20 299 500 litreyi bulacağı anlaşılmaktadır. Buna göre 1965 yılı için '22 000 000 litre satı 
«öre vasati fiyat} 243,22 kuruş iieerindeıı satış- tut anımı 53 509 300 lirayı bulacağı besalbedilmiştir. 

1964 yılı bütçe* taüıminlerinde aşanda gösterildiği üzere 101,71 kuruş olarak nesabodilen ispirto fabrika 
olarak Ihesa'bedilmisıtir. 

1963 1964 1965 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
Umumi masraflar 

105.114 101,41 146.09 

87,46 
5,17 
2,27 
1,79 
9.25 

81,46 
4,45 
2,67 
2,74 

10,09 

118,17 
2,85 
4,56 
5.34 

15,17 

Tekel G. M. Bütvesi < S. Sayısı : 503 ) 
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Bey'iye nakliye, sigorta, zuruf amortisman ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masratrları da a 
Mbçe Uihminlerinde kilo başına 24,18 kuruş foesab edilmişken 1965 yılı için 1963 yılı 'bilançosu taılıakkuikatına 
rak kabul1 edilmiştir. 

1963 1964 1965 

Bey'iye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

2,— 
4 -
9 -

1 0 , -
ı--
o 

1,69 
3,50 
8,95 
7,68 
0,69 
1,67 

1,61 
3,38 
9.07 
2:20 
0,76 
0,66 

28,— 24,18 17,68 
Maliyet bedellerindeki artış ve satış masraf tarımdaki azalmıa ve satış miktanindaıki 1 500 000 litre fazlal 

redatı gösterildiği üzere 1965 yılı için, 1964 yılına nazaran 7 076 630 noksan satış Mrı hesafbediıkmştir. 

Yılı 

1964 
1965 

Park + 

Bedel 
Lütre Lira 

20 500 000 50 300 910 
22 000 000 53 509 300 

1 500 000 + 3 208 390 + 

Maliyeti 
Lira 

20 788 380 
32 139 850 

11 351 470 

Satış masrafı 
Lira 

4 956 050 
3 889 600 

— 1 066 450 --

1963 yıluum 4 ayiıh rakı satışliara 3 84$ 058 ıHtıredir. 1964 yılıamı aynı devresi zarfundıaki satıg miktarı 
lasiyle ve 4 325 731 litredir. 

1963 yılında 12 016 376 litre satış eide edilmiştir. 1965 yılı için 17 000 000 litre satış talhmitt ediJımâştir. 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503) 
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1964 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda ıgöster ildiği üzere 444,83 kuruş olarak hesabedilen rakı fabrika -m 
hesalb edilmiştir. 

1963 1064 1965 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
Umumi masraflar 

232,60 
118,66 
12,07 
3;03 

50,95 

250,11 
124,1» 
14,6« 
2,02 

52,94 

262,53 
103,31 
18,69 
3.25 

71.85 

417,31 444,83 459,63 

Bey'iye nakliye, sigorta, zuruf amortismanı ve muhtelif masrafLardan îbaret olan satış masrafları da 
bübçe tahminlerinde kHo başına 215,13 kuruş hesalbedilmişken 1965 yılı için 1963 yılı bilâsnçosuinım katı ra 
miştâr. 

1963 1964 1965 

Bey'iye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

4 0 , -
9 2 , -
21,— 
3 4 , -

6 — 
25, - -

50,— 
90,30 
22,60 
27,90 

5,2? 
19,11 

46,24 
102,45 
23:35 
34,28 

6,30 
14.67 

218,— 215,13 227,29 

Tekel ö. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 
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Maliyet bedellerindeki 14,80 kuruş fazlalık satış masraflarıiLdaki 12,16 kuruş fazlalık 1964 yılına îıa-zsaran 
şşosterildiği üzere 1 680 400 lira satış k â n noksanlığı teshitl edilmiştir. 

Uedeli Maliyet Satış masrafı 
Yılı Litre Lira Lira Lira L 

1964 17 000 000 330 296 400 75 621 100 36 572 100 21 
1965 17 000 000 333 200 000 7 S 137 200 3.S 640 000 21 

2 903 600 2 516 100 — 2 067 900 — 

6 — DİĞER İOKİLEE 

A) V'ofcka : 1963 satışı 1 195- 563 litre olup aynı devrenin 4 ayında 418 141 litre satılmış tır. 1964 yılın 
tılnıış olduğundan satış miktaanndaki bu fazlalık nazarı itibara alınarak 1965 yıfa için 1 450 000 litre tahmin 
27 819 000 lira olup bundan 20 889 800 lira kâr «İde edileceği talimin edilmiştir. 

B) Kanyak : 1963 yılı satışı -368 632 litredir. .1964 yılı satış seyrine (göre bu yıl satış .miktarının 437 600 
1966 yjh M a 1964 yılına nazaran 70 000 litre faslasiyle 470 000' litre tahinin edilmiştir. Bun im satış bedeli 
4 737 940 liradır. 

C> Likörler : 1963 yılında 404 849 litre likör satılmıştır. 1964 yılında ise 381 800 litre satılacağı t ulaşılm 
satılabileceği t-alhmin -edilmişti!'. Burnum tutarı 4 797 .970 lira ve satış k â n ise 1 910 570 liradır. 

D) Malt : 1963 yılr satışı 35 917 litre 'Oİup .aynı devirenin' 4 aylılk satışı 13 922 litredir. 1964 yılının 4 
1965 yılında 30 000 litre tahmili edilmiştir. Bunun, tutarı 150 000 lira, ve satış kârı 51 550 liradır. 

E) Cin : 1968 yılı satışı 42 294 litredir. Ay m devrenin 4 ayluk satışı ise 13 928 litre olup 1964 yılınau 4 ayl 
sonuna kadar 43 100 litre satılacağa hesa'bedilmektedir. 1965 yılı içim 60 000 litre tahmin edilmiştir. Bumun 
471 060 lira (kâr temin' edileceği hesaplanmıştır. 

F) Viski : 1965 yûı için 80 000 litre satılacağa hesaplanmıştır. Bunun tutarı 7 785 700 lira olup satış kâr 
G-) Vermut : 400 000 litre satılacağı) hesabedilmiş T© fotandan- 1/ il39 600 lira kâr ediLeceği hesaplaniimşitiT. 
H) Kırnaklara : 3 000 litre satılacağı hesafbedilmiş ve torundan 4 960 lira kâr elde edileceği hesaplanmıştır. 
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7 — BİRA 

1 9(KÎ yılı 4 aylık satışları 8 414 117 litredir. Bu yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarı 10 506 4 
1963' yılı 12 aylık satış miktarı 24 307 247 litreyi butaışt ı ı r . 1965 yadı için, do 33 mily-rvn lira tahm 

vasati fiyatı 248,79 kuruş olıup sataş ta tar ı 82 100 000 lira tahmini edümâgtir. 
I©64 yı3ı içim aşağıda gösterildiği üzere 86.07 kuruş (»bırak tahmin edilen :brra fabrika maliyeti 1965 y 

miştir. 
Aslî madde 
Malzeme 
Su, elektrik 
İsçilik 
(onumi masraflar 

49,82 
8,28 
2,S£ 
2,90 

14,91 

78,73 

55,67 
8,38 
2,94 
3,62 

15,51 

86,07 

60,67 
10.99 
4,08 
3,30 

19,28 

98,27 

Beyiye, nakliye, sigorta, zııruf amortismanı ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları da aş 
tahminlerinde litre başına 77.21 kuruş h^sabed il misken 1965 yılı için 1963 yılı bilâııçosımrlaki tahakkuka gör 

1963 1964 1965 

İstihsal Vergisi 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

4 0 -
14,54 
15 — 
3 — 
1,— 
6, 

79,54 

40,--
17,87 
13,12 
2,91 
2,01 
1,30 

77.21 

4 0 , -
22,75 
14,25 
3,54 
2,28 

17/75 

100.57 

Tekel fi. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 
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Satış miktarlannda bir fark derpiş edilmemekle beraber maliyet bedelleri ile satış masraflarmdaki artış sebebi 
nazaran müfredatı aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere 28 235 300 lira noksandır. 

Yılı 

1964 
1965 

Fark 

Lütre 

33 000 000 
33 000 000 

— 

Bedeli Maliyet 
Lira Lira 

98 600 000 28 402 500 
82 100 000 32 429 000 

- 16 500 000 — 4 026 500 

S — ŞARAPLAR 

Satış masrafı 
Lira 

25 479 300 
33 188 100 

— 7 708 800 -

1964 yılı 4 aylık şarap satışlan 2 243 987 litre olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış miktan 1 611 332 l 
1963 yılında 5 289 100 litre şarap satıldığı göz önünde tutularak 1965 yılı için 6 00C 000 litre kabul edilmişti 

satış kân ise 362 845 liradan ibarettir. 
Şarap satış miktarlariyle maliyet, masraf ve satış kârlarmnı 1964 ve 1965 yıllarına ait mukayeseli tahmin ta 

Yılı 

1964 
1965 

Satış miktan 
Litre 

4 500 000 
6 000 000 

+ 1 500 000 

Boher litre 
maliyet fiyatı 

Kuruş 

141,18 
149,79 

+ 8,61 

9 — : 

Beher litre 
satış masrafı 

Kuruş 

48,19 
55,56 

7,37 

KÎBRÎT 

Beher litre 
satış kân 

Kuruş 

10,55 
6,05 

4.50 

Sa 
y 

1963 yılı 4 aylık kibrit satışlan 14 227 sandıktır. Bu yılın aynı devresi zarfındaki satış miktannda geçen yıl 
fazlalık mevcuttur. 

1963 yılı satış miktan 52 222 sandık olup 4 aylık satışlarda % 30,78 nisbetindeki fazlalık yıl sonuna kadar d 
tarının 68 200 sandık olacağı hesabediUniştir. Bu sebeple 1965 yılı için 50 000 sandık kabul edilmiştir. Bu mikt 
lira, satış kân ise 1 018 000 liradır. 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 
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1964 yılı bifctçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üaere 261 üra olarak «hesabedilmiş olan kibrit f alb 

yılı nafcamiLarı göz ömkıde tutularak 256 lira hesabedilmdştir. 
1963 1964 1965 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
Umumi masraflar 

150,— 
9 
**> 2 8 , -
5 , -

62,--

131 , -
9_ ._ 
**> 39,— 
5,50 

83,50 

121.— 
1,50 

45.50 
4,50 

82,50 

247,— 266— 255,— 

Beyiye, nakliye, sigorta, zuruf amtortasmanı ve muhtelif ımıasrasfLardasn ibaret olan satış masraflar 
bütçe taihminlerinde kilo başına 222,93 lira hesabedilmişkeın 1965 yılı için ıli9ı63 yılı bilâjıçosundaki taha 

1963 1964 1965 

İstihsal Vergisi 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

150,— 
50,— 
1 0 , -
6 , -
2,— 
ı -

150 — 
50,63 
11,2? 
7,81 
2.3P 

80 

150:— 
50,31 
12,80 
8,16 
2,56 
0,81 

219,— 222,93 224,64 

Tekel G. M. Bütçe» ( S. Sayısı : 503 ) 
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Satış miktarındaki artışa mukabil maliyette noksanlık! ve satış masraf iarındaki artışlar sebebiyle 1965 yılı 
rüteeeği gfbi ancak 1964 yılından 278 780 lira faeJLa hesabedilmiştir. 

Yılı 

1964 
1965 

Fark 

Sandık 

46 000 
^0 000 

4 000 -T 

Tutarı 
Lira 

23 000 000 
25 000 000 

2 000 000 

10 — 

Maliyeti 
Lira 

12 006 000 
12 750 000 

744 000 

KAHVE 

Sa1 

— 

[iş masrafı 
Lira 

10 254 780 
11 232 000 

977 220 -r 

K 
L 

1 

1963 yılı 4 a.ybk kahve satışlar] 259 593 kilo •olduğu kaide aynı müddet zarfında- 1964 yılında 292 489 kilo 
luütevellidolan bu noksanlığın 1965 yılı tahminlerinde nazarı itibara alınmaması gerekmektedir. Bu sebepl 
lâk miktarmı İdarş&ryaeak: 'bir seviyede olan 2 500 000 kilo olarak kabul edilmiştir. Bunun satış tu tan 87 50 

1964 yılı için 16.90 kuruş olarak besabo-dilen kathve maliyet"; 1965 yılı bütçe' talımhıloıinde mevcut 'rakamla 
beÖümaştir. 

Beyiye, nakliye, sigorta., zuruf amortismanı ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları 1964 yılı 
28 kuruş hesabedilmişken 1965 yılı için 1963 nilânçosundaki tahakkukata nazaran 22 kuruş olarak alınması uygun 

1964 ve 1965 yılları kahve satış ve masrafları aşağıdaki tabloda müfredatlı ve mukaveseli olarak gösterilmiştir 
1965 yılında kahve satışlarından 1964 yılına nazaran 27 125 000 lira ııoksaniyle 29 925 000 lira satış kârı elde 

Yılı 

1964 
1965 

Fark 

Ki! o 

2 500 000 
2 500 000 

_ 

Bedel 
Lira 

100 000 000 
87 500 000 

- 12 500 000 

Maliyet 
Lira 

42 250 000 
57 025 000 

+ 14 775 000 

Satış 
I 

masrafı 
.İra 

700 000 
550 000 

150 000 -

L 

5 
2 

- 2 

Tekel G-, M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 
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NETİCE 

Yukarda verilen izalıata göre satış .-arlan yekûnu 027 587 745 liradır. Buna ınemlAet harici satışlardan 
lira ile maliyete giren bütçe giderleri ve sair gelirler olarak 44 500 000 liıa eklendikten ve döner sermaye 
edildikten sonra tesbit edilen 964 460 045 lira bütçe geliri (B) cetvelinin 52.420 No. lu tertibinde gösterilmiş 

Bütçe gelirinin bu tertibi gecen yıl tahminlerinden İS 442 653 lira noksandır. Çeşi+li gelirler ve cezalar 
1 asiyle 8 000 000 lira tahmin edilmiştir. Tekel maddeleri satışlarından tahsil edilecek savanına vergileri de sa 
geçen seneki tahminlerinden 79 946 495 lira fazlasıyla 663 548 975 Hra olarak hesabeditırps ir. Ru suretle (B 
62 503 842 lira fazlasiyle 1 636 009 02C lirayı bulmuştur. 

UMUMİ BÜTUKYE Oh.KXF.OKK HAZİNE HİSSESİ HESABINA (JKL 

1 636 020 lira tahmin edilen gelirden Bütçe kanunu tasarısının 1 ııci maddesinde sözü geçeı: (cari. yatırı 
lar) cetvellerinde gösterilmiş olan eem'an 210 964 652 lira tenzil edilmek ve 4250 sayılı Kanın, gereğince isp 
(% 4,50) nisbetinde 12 757 220 lira. Tayyare Resmi ve 4522 sayılı Kanun gereğince (bira. şarap, kibrit ve kah 
102 982 340 liranın % 35 i Kuramlar Vergisi olarak 36 043 820 lira ve Kurumlar Vergisi matrahından <?r. 3 
ve 5237 sayılı Kanun gergince Tekel safi hasılatından i(/c 5» nisbetinde 33 153 858 lira belediye hissesi ay 
seneye nazaran 40 000 000 lira fazlasiyle 1 340 000 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Tekel İdaresinin Hazine hissesinden maada sağladığı gelirler aşağıdaki tabloda gösterilmiş ve Hazine lıisse 
muştur. Bu da geçen seneye nazaran 37 686 188 üra fazladır. 

1964 1965 

Hazine hissesi 1 300 000 000 1 340 000 000 
Tayyare Resmi 14 424 940 12 757 220 
Kurumlar Vergisi 37 738 190 36 043 820 
Tasarruf bonosu 3 234 700 3 089 470 
Belediyeler hissesi 32 560 350 33 153 858 
Bira İstihsâl Vergisi 13 200 000 13 200 000 
Kibrit İstihsal Vergisi 6 900 000 7 500 000 

Yekı.n 1 408 058 180 1 445 744 368 

Tekel M. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 
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B Â P O P 
< 

Bütçe Karma Kornişonu Başkanlığına 

BİRİNCİ KISM 

TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI HAKKINDA UMUMİ GÖRÜŞL 
A) Umumi mütalaalar : 
Tebed Genel Müdürlüğü, sıtraad ve t&cari faaliyetleri ile vergi tahsil eyliyen hükmi şahsiyeti haiz, mülhak bü 
Muhtelif kanunlarla (*) ihdas edilmiş bulunan Tekelin yüklendiği vazifeleri idare 30 başmüdürlük, 70 müdü 

16 sı bağlı olmak üzere 53 fabrika ve atelye, 49 Tuzla Teşkilâtı ile ifa etmektedir. 
Bundan maada 12 daimî, 14 muvakkat olmak ürere 36 işletme evi' ve 15 daimî ve 25 muvakat olmak üzere 

11 şarap, 2 bira ve 1 aded ispirtolu içkiler olmak üzere ceman 1 085 -başbâyilikten teretkkübeden organizasyonu i 
İş hacmi: 

1 9 6 5 1 9 6 4 
Lira % Lira % 

1. Tütün 1 848 212 475 60,94 1 623 117 100 56,74 
2. Tuz 16 450 000 0,54 16 652 000 0,58 
3. Çay 501 200 000 16,53 538 070 000 18,81 
4. İspirto vfl içkiler 554 265 370 18,28 559 710 970 19,57 
5. Kîbrit 25 000 000 0,83 23 000 000 0,80 
& Kahve 87 500 000 2,88 100 000 000 3,50 

3 032 627 845 100,— 2 860 550 070 100,— 

Bu tablonun tetkikinden anlaşılacağı gibî idarenin iş hacmi 1964 yılında 2 860 560 070 lira iken 1965 yıl 
3 032 627 845 lira civraında olacaktır. 

(*) 3078 sayût Tuz Konunu 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 
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â437 sayılı Tütün ve tütün inkisarı Ram*?* 
4223 sayılı Çay inhisarı Kanuna 
4250 sayılı İspirto ve ispirtolu irkihr Kanunu 
5856 sayılı Kibritin inhisardan çıkarılma» Kanunu 
6556 sayûı Biranın inhisardan çıkardım Kanunu 
6551 sayılı Patlayıcı maddelerin inhisardan çıkarılması Kanunu 

Sermaye : 
İdarenin 7424 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan döner sermayesi 750 000 000 liradır. Bunun halen 504 

lirası henüz tediye edilmemiştir. 1958 hesaplarına göre tesbit edilmiş olan bu sermaye mezkûr tarihten sonra 
ki artış ve aynı zamanda iş hacminin de artması dolayısiyle kâfi gelmemektedir. 

İdarenin 30 . 10 . 1964 tarihindeki tahmini sermaye durumu aşağıda gösterilmiş olup bu da sermayenin g 
ve gerekse bugünkü ihtiyaçları karşılama hakımmdan döner sermayenin artırılması icabettiğini göstermektedi 
liraya çıkarılması için idarece bir kanun tasarısı hazırlanmış ve Maliye Bakanlığı nezdinde teşebbüse geçilm 

İdarenin Rantabl çalışması için bu kanun tasarısının yeniden ele alınıp bugünün ihtiyaçlarına göre 1 800 
görülmüştür. 

-AİKTİF PASİF 

1 
2 • 

3 

4 
5 • 
6 
7 

— Paralar 
— Stoklar 
— Döner sermaye 

metler 
— iştirakler 
—- Borçlu hesap 
— Tasarruf bonosu 

sabit kıy-

— Desteklemeden idare alacağı 

64 000 000 
1 477 116 860 

20 000 000 
1 318 488 

83 250 127 
4 945 120 
90 739 529 

1 — ödenmiş sermaye 
2 — Sigorta ihtiyatı 
3 — Hazineye borç 

4 — Bonolar 
6 — Destekleme kân 

1 741 370 124 
Personel dununu : 
Genel Müdürlüğün 4896 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı (1) sayılı cetvel ile 3 765 kişiden terekkûbeden m 

ye indirilmiştir. 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 
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(.rittik'.M' a ı/tan istihlâk ihtiyacını karşılamak üzere tütün fabrikaları Y. T. B. ve işleme atölyeleri teşkilâtı 
tinin genişlemesi ve istihsalin artması sebebiyle 6939 sayılı Teşkilât Kanunu çıkartılmış vo genel olarak iş ba 
lanıl nııyan bir kısmı lüzumsuz kadroların kaldırılarak yerine lüzumlu kadroların konulması suretiyle Genel M 

iL) cetveline alman görevler .138 dir. 

İdarenin faaliyetleri : 
1 — İşletmecilik 
2 — Tevzi 
3 — Hazineye temin eylediği gelir. 

I - İŞ L F/L M Ei' İ L İ K BAK 1MINDAN 

İdarenin sigara, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz ç.ay ve kibrit gibi mımtelif endüstri kollarının mahsulleri ol 
imal ve istihsalini sağlamasında 1965 yılı bütçesinde ayrı ayrı bölümlerindeki yatırımlara ait i ."a hat aşağıda a 

A) Tütün fabrikasyonu : 
Maltepe sigara fabrikasıımı gerek inşası gerekse su ve elektrik gibi enerji ve tesislerin ikmaline ve ihaleleri 

lerinin teminine gayret sarf edildiği müşahade edilmiştir. Bu fabrika ve tesislerinin bitirilip çalışmaya başlatı 
kımından bir gelişme olacağı bedihidir. Bu fabrika müştemilâtından olmak üzere bir ambalaj fabrikasının rla i 
törleri mütalâasına aynen iştirak etmekteyiz. 

B) Yaprak tütün bakım ve işlemesi : 
5113, 6476, 7425 sayılı kanunlar gereğince 1964 yılındaki bütçe ödenekleriyle inşaatına devam edilenler ile 

len 9 888 000 lira ile yıllık program neticelendirilerek bakım atelyelerinin diğer tesisleri tamamlanacaktır. 

C) İspirto ve ispirtolu içkiler sanayii : 
Artarı istihlâki 'karşılamak üzere 4898 ve mütaakıp kanunlar gereğince istanbul Malt Fabrikası ve Yozgat B 

Jira muhtelif içki fabrikaları inşaatı ve tesisleri için 3 218 600 lira ödenek istenilmektedir. Bu ödenekler: İstan 
bira fabrikasının kazan dairesi, Tekirdağ şarap ve Uçmakdere imalâthanesi inşaası Çanakkale şarap atelyesi 
çe içki fabrikası iskele, rıhtım, şişe siloları ve levazım ambarı inşaatı, likör fabrikasının soğuk hava deposu inşa 
nacaktır. 

D) Tuz isletmeleri : 
Tavşan sofra ve mutfak tuzu fabrikası inşası, Çamaltı tuzlasında havuzların tasfiye hafriyatı. Kaldırım tuzlası 
diğer muhclif tuzlalarda ki tesisler' plânlama dahilinde tamamlanacaktır. 
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E) Çay işletmeleri : 
Bu tertibe 1965 yılı için talebedileıı 12 521 000 liralık ödenekle inşaatı bitirilmemiş Sürmene, Ortapazar çay 

cay paketleme fabrikasının inşasına girişilecektir. 
1964 yılında Rize'de 12 mamul çay ambarı ve atelyelerdeki memurlar için 22 lojmanın inşası müteahhitlere ih 

P) Kibrit işletmesi : 
Tekelden çıkarılmış bulunan kibrit satışında, hususi teşebbüsün yetişemediği yerlerde kibrit ihtiyacını sağla 

artmasını Önlemek suretiyle Tekel İdaresi nazım bir rol oynamaktadır. 

İŞÇİ DURUMU VE SOSYAL YARDİMLAR 

işletmelerde işçi ve sosyal yardım işleri : 
Tekel Genel Müdürlüğü işyerlerinde halen • 
Tütün fabrikalarında 62:>4 
İçki » '\7)'ll 
Müteferrik » 1759 
Çay işletmelerinde 4928 
Müstakil tuzlalarda 1096 
Müstakil Y. T. depoları b>482 
Merkeze bağlı işyerlerinde 721 
Başmüdürlüklere bağlı işyerlerinde :>908 

35719 işçi çalışmaktadır. 

Ödenen senelik işçilik ücreti 250 000 000 lira civarındadır. Vasati saat ücreti 208, azami saat ücreti ise 655 
1. İdare ile Âkı d Sendikalar arasında aktedilen ve işçilerin büyük çoğunluğu için 1 . 4 . 1964 tarihinden itiba 

leşmeleri ile Âkıd Sendika üyesi işçilerin saat ücretlerine 40 ar kuruş zam yapılmıştır. 

Bu suretle işçilere zamlı olarak ödenecek normal mesai, fazla mesai, ek ödeme, hafta tatili ve bayram ücre 
lerin baliği ve İni miktar için idarece ödenecek işveren sigorta pirim hissesinin yekûnu 250 000 000 lira civar 
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tır. 
Yukarıda zikredilen ödemelerde Tophı İş Sözleşmesiyle yapılan zamlar dolayısiyle yaklaşık olarak 50 000 

2. Toplu iş Sözleşmesiyle genişletilen veya yeniden ihdas edilen sosyal yardımların bir yıllık yaklaşık m 

a) 
*) 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h.) 
i) 
J ) 
k) 
D 
m) 

n) 

o) 
P) 

Yemek yardımı 
Akçalı yardımı 
Evlenme yardımı 
Doğum yardımı 
Cenaze masrafı 
Kaza tazminatı 
Teşvik ikramiyesi 
Çocuk zammı 

Sair yardımlar (süt ve sigara) 
Jübile masrafı 
Ücretli izin 

Giyim eşyası 
Yurt dışına çıkacak 5 kişilik sendikaya 

yardım 
Emzirme odalarındaki ve kreşierdeki 
çocuklara ilâç yemek ve giyecek yar
dımı 
İşçi koruma sandığı 
ölen işçinin varislerine tş. K. 13 ncü 

maddesi kıdem tazminatı esasına paralel olarak 
verilecek tazminat 

r) 
s) 

Ücretli mazeret izni 
İşçi eğitimi 

Yekûn 

19 611 000 
445 000 
255 000 
395 000 
27 000 
20 000 
10 000 

4 000 000 
930 000 

, 2 950 000 
9 000 000 
2 150 000 

5 000 

800 000 

20 000 

110 000 
50 000 
25 000 

40 803 000 

lira 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 

> 

» 

» 

Lira 
> 
» 

» 

Keza bu ödemelerde de toplu iş sözleşmesi dolayısiyle 14 000 000 lira civarında bir artış vukubulmuş olac 
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3. Toplu iş sözleşmesi belirsiz süreli olarak akdedildiği için, yürürlük tarihinden itibaren bir sene sonra t 
ları değiştirmek amaciyle tekrar çağrıda bulunmaları imkân dahilindedir. 

Bu itibarla; 1965 malî yılı için yukarıda yaklaşık olarak belirtilen miktarların değişmiyeceğini ifade etmek 

I I - HAZÎNEYE TEMİN ETTÎĞÎ GELÎR BAKIMINDAN 

Tekel İdaresi Hazineye a) Tekel safi hasılatı (satış kârları), b) Savunma Vergisi, c) Çeşitli gelirle 
lir temin eylemektedir. 

a) Tekel safi hasılatı (satış kârları): 
1965 yılı bütçesinin (B) cetvelinde 1 636 009 020 lira gelir temin edileceği tahmin edilmektedir. Bunun 

663 548 975 lirası Savunma Vergileri ve 8 milyon lirası çeşitli gelirler ve cezalardır. Eski senelere nazaran 
çıkarılmıştır. 

Satış kârının tarife bedeline nisbeti 
îs. ve İs. Tuz Barut Cay Kibr 

Yıl Tütün % içkiler % % 7o % % 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

43.41 
42.69 
44.43 
45.13 
39.02 
40.59 
49.02 
45.46 
44.57 
45.32 
48.85 
48.06 
44.02 
39.62 
38.64 
31.52 
33.10 

44.59 
42.81 
45.90 
50.64 
50.41 
52.22 
54.21 
50.76 
51.20 
54.37 
56.71 
52.67 
51.38 
52.95 
57.11 
59.25 
52.94 

55.17 
53.15 
56.43 
53.10 
53.24 
51.69 
44.31 
39.62 
32.76 
23.45 
12.55 
8.12 
5.75 

19.72 Zarar 
11.73 » 
26.34 » 
15.74 » 

30.36 
34.20 
36.11 
30.— 
29.38 
25.20 
26.01 
29.80 
32.10 
45.89 
43.44 
51.75 
22.83 
— 
— 
— 
— 

39.02 
43.10 
43.50 
43.21 
43.16 
37.63 
46.20 
50.56 
49.82 
35.91 
35.08 
41.42 
37.14 
39.79 
42.09 
44.38 
42.98 

1 

2 
2 
1 
1 
1 
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b) Tekel altında bulunan maddelerden tütün, tuz ve müskirattan satış bedeline ilâveten Savunma Vergi 
telif senelerde Hazineye sağlanmış olan geliri gösterir tablo aşağıdadır. 

îs. ve Is. 
Yıl Tütün Tuz içkiler Kibrit Yekûn 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

75 686 930 
82 096 696 
91 868 499 
99 425 550 
114 938 898 
147 668 311 
166 116 952 
196 108 910 
248 720 898 
318 059 501 
342 302 443 
370 164 574 
407 516 372 
459 924 957 
560 920 480 
640 772 475 

2 519 369 
2 523 025 
2 885 676 
2 671 637 
3 110 864 
2 860 444 
3 202 958 
3 211 503 
3 508 553 
3 519 169 
3 648 203 
3 619 558 
3 659 861 
4 051 887 
4 000 000 
4 000 000 

12 009 854 
13 041 472 
13 674 068 
15 298 411 
18 292 725 
14 972 737 
16 222 153 
16 192 001 
14 689 604 
14 151 255 
14 544 411 
15 980 993 
13 975 366 
18 682 000 
18 776 500 

8 544 062 
8 358 779 
1 492 791 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
-— 
• — 

— 
— 
— 
— 

98 760 215 
106 519 972 
100 921 034 
117 395 598 
136 349 487 
165 501 492 
215 542 566 
268 421 452 
336 268 274 
360 101 901 
388 328 543 
427 157 226 
477 952 210 
580 602 480 Bü 
663 548 975 Bü 

Tekel maddeleri satışının artışına uygun suretle Savunma vergilerinin de arttığı görülmektedir. 
Tekel maddeleri dışında kalan bira, kibritten evvelce Savunma Vergisi olarak ödenmekte olan miktarlar 

duğunu ve bu sebeple Tekel Genel Müdürlüğü gelirleri meyamnda çıkarılmış bulunduğunu da zikretmek icabe 
Genel Müdürlük îstihsal Vergisi olarak 20 700 000 lira ödiyecektir. 

İKÎNCÎ KISIM 

1965 YILI BÜTÇESİ MASRAF KISMI 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1965 bütçesinin (A/ l ) işaretli (Cari harcamalar) kısmı için 62 764 102 lira 
ları) kısmı için 144 806 400 ve (A/3) işaretli (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları) için de 3 394 178 lir 
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Cari harcamalar kısmında geçen yıla nazaran bâzı tertiplerde 2 030 700 lira fazlalık ve bâzı tertiplerde 
Netice olarak 1 071 202 liralık bir artış varsa da bu miktar cari masraflar yekûnunun % 1,5 ğu civarınd 

ün yarısıdır. 
(A/2) yatırım harcamaları kısmında da bir kısım tertiplerde 73 405 608 lira fazlalık ve diğer bir kısım t 

lık vardır. 
Yatırımlar yekûnu yıllık programa uygundur. 
(A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamaları kısmında 302 079 lira fazlalığa mukabil bir kısım 

mevcuttur. 
«B» CETVELİ 

1965 yılı varidat tahminlerinin incelenmesi : 
1965 yılı varidat tahminlerinin tetkikinde tasarı muhteviyatı varidat tahminleri geçen yıllar varid atiyle 

Hali 
1963 yılı 1964 yılı hesapl 
bilanço bütçe tahmini 1964 y 

Lira Lira L 

Tekel safi hasılat (Satış kârları) 762 010 931 954 902 698 548 
Çeşitli gelirler ve cezalar 8 569 387 7 000 000 4 
Savunma vergileri 477 952 210 583 602 480 353 
Hazine hesabına devrolunan 29 079 734 28 000 000 18 
(Sigorta ve amortisman) 

Yekûn 1. 277 612 262 1 573 505 178 925 
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4 aylık tahmin yekûn büt 
1964 yılı 1964 yılı 1 

Lira Lira 

Tekel safi hasılat (Satış kârları) 
Çeşitli gelirler ve cezalar 
Savunma vergileri 
Hazine hesabına devrolurı^n 
(Sigorta ve amortisman) 

Yekûn 

274 154 691 
2 473 477 

176 984 710 
9 333 334 

462 946 212 

822 464 073 
7 420 431 

530 954 129 
28 000 000 

1 3S8 838 633 

9 

6 

1 6 

Yukardaki rakamlardan da görüleceği üzere 1953 yılı bilançosuna nazaran 1 277 612 262 lira bir gelir sağla 
bir rakamın 111 226 371 lira fazlasiyle 1 388 833 633 lira temin edileceği anlaşılmıştır. Satışlarda bilhassa son 
mi olarak verilen bu malûmattan sonra Tekel idaresi mamıılâtının başlıca maddelerine ait tahminler ve bunları 
de gözden geçirilmiştir. 

1. Mamul tütün : 
1963 satış miktarı, satış vasati fiyatı, satış hasılatı, maliyet tutarı, satış masrafları nihayet satış kârı bakımın 

durumu birlikte mütalâa edilerek keyfiyet rakamlarla aşağıda çıkarılmıştır. 
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1965 yılı bütçe tahmini 
1964 yılı bütçe tahmini 

Fark 

1963 yılı bilançosu 

1964 yılı 8 aylık 
1964 yılı 4* aylık 

Yekûn 

1965 yılı bütçe tahmini 
1964 yılı bütçe tahmini 

Fark 

1963 yılı bilançosu 

1964 yılı 8 aylık 
1964 yılı 4 aylık 

Yekûn 

Bu liste muhteviyatından da anlaşılacağına 
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Miktarı 
Kilo 

43 000 000 
41 100 000 

H- 1 900 000 

33 792 856 

23 672 772 
11 836 386 

35 509 158 

Satış 
V. Fiyat 

2 807,99 
2 584,42 

+ 223,57 

2 570,35 

2 763,30 
2 763,30 

2 763,30 

m: 

1 
1 

+ 

Man 
Lira 

207 440 000 
062 196 620 

145 243 380 

868 593 701 

654 148 325 
327 074 162 

981 222 487 

V. Fiy 

1 62 
1 53 

+ 8 
1 31 

1 53 
1 53 

1 53 

Satış masrafları 
V. Fiyat Lira V. Fiy 

257,— 
236,42 

+ 20,58. 

255,59 

257,54 
257,54 

257,54 

110 510 000 
97 168 620 

+ 13 341 380 

86 371 631 

60 966 917 
30 483 458 

91 450 375 

92 
81 

11 

99 

97 
97 

97 

göre 1965 yılında beher kilotu 2 807,99 kuruştan 43 000 000 k 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 



— 38 — 

idarece bir kilosunun maliyeti 1 621,30 ve satış masrafı 257,— kuruş hesaplandığına göre bir kilodan 929, 
ma Vergisi bundan hariçtir. Bu cetvellerin ifadesine göre Tekel İdaresinin 43 000 000 kilo mamul tütün s 
399 685 000 liradır. 

2. Çay 

1965 yılı bütçe tahmini 
1964 yılı bültçe tahmini 

Fark 

1963 yılı bilançosu 

1964 yılı S aylık 
1964 yılı 4 aylık 

Yekûn 

Miktarı Satış miktarı 
Kilo V. Fiyat Lira V. Frva 

12 500 000 
13 000 000 

— 500 000 -

10 250 609 

7 021 166 
3 510 583 

10 531 749 

40,10 
41,39 

1,29 -

39,66 

40,36 
40,36 

40,36 

501 200 000 
538 070 000 

- 36 870 000 — 

406 543 733 

283 346 795 
141 673 397 

425 020 192 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
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Satış masrafları 

1965 yılı bütçe talimini 
1964 yılı bütçe tahmini 

Fark 

1963 yılı bilançosu 

1964 yılı 8 aylık 
1964 yılı 4 aylık 

Yekûn 

V. Fiyat 

3,04 
3,26 

— 0,22 -

3,04 

3,26 
3,26 

3,26 

Lira 

38 000 000 
42 380 000 

- 4 380 000 

30 185 097 

22 889 001 
11 444 500 

34 333 501 

V. Fiya 

17 
18 

1 

16 

17 
17 

17 

1965 yılında satış 12 500 000 kilo olarak tahmin edilmiştir. Kilo başına 17.24 lira kâr hesabedildiğine göre ça 
215 424 000 lira olacaktır. 

3. Bakılar : 

1965 yılı bütçe tahmini 
1964 yılı bütçe tahmini 

Fark 

1963 yılı bilançosu 

1964 yılı 8 aylık 
1964 yılı 4 aylık 

Yekûn 

Miktarı 
Kilo 

17 000 000 
17 000 000 

12 016 376 

9 214 995 
4 607 498 

13 822 493 

Satış 
V. Fiyat 

1 960,— 
1 942,92 

+ 17,08 

1 953,09 

1 969,51 
1 969,51 

1 969,51 

miktarı 
Lira 

333 200 
330 296 

f 2 903 

234 691 

181 490 
90 745 

272 235 

000 
400 

600 

027 

139 
070 

209 

V. Fiya 

459 
444 

-f 14 

419 

444 
444 

444 
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Satış masrafları 
V. Fiyat Lira 

S 
V. Fiva 

1965 yılı bütçe tahmini 
1964 yılı bütçe .tahmini 

Fark 

1963 yılı bilançosu 

1964 yılı 8 aylık 
1964 yılı 4 aylık 

227,29 38 640 000 
215,13 36 572 100 

1 273 
1 282 

+ 12,16 + 2 067 900 — 9 

227,29 27 312 485 1 306 

215,13 19 824 219 
215,13 9 912 110 

1 309 
1 309 

Yekûn 215,13 29 736 329 1 309 

Litre başına 1 273,08 kuruş gelir hesabiyle 1964 yılında rakı satışlarından Savunma Vergisi hariç 216 103 
lanmıştır. 

NETİCE 

Yukardaki izahata göre mamul tütün, çay, tuz, ispirtolar, rakılar, diğer içkiler, bira, şarap, kibrit ve kahve 
1. Tütün 
2. Tuz 
3. Çay 
4. İspirtolar 
5. Rakılar 
6. Diğer içkiler 
7. Bira 
8. Şarap 

" 9. Kibrit 
10. Kahve 

399 685 000 Lira 
1 960 000 » Zarar 

215 424 000 » 
17 479 850 » 
216 422 800 » 
32 747 350 » 
16 482 900 » 

362 845 > 
1 018 000 » 
29 925 000 » 

Yekûn 927 587 745 
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Harici satışlarından elde edileceği umulan 500 000 lira ile maliyete giren bütçe masrafları ve şâir gelirler t 

buna mukabil döner sermaye masrafları olan 8 127 700 liranın tenzili suretiyle bütçe varidatı yani (B) cetv 
liralık tekel safi hasılatı (satış kân) hesaplanmıştır. 

Bütçe varidatının diğev bölümlerini teşkil eden muhtelif resim muhtelif varidat ve para cezaları 8 000 000 li 
lunan 663 548 975 lira satış kârlarına ilâvesi halinde umumi varidat bütçe tasarısının (B) cetvelinde gösteril 
tadır. 

Bütçenin (A / l ) , (A/2>, (A/3) cetvellerindeki masraf yekûnu 210 964 652 lira ve Tayyare Resmi 12 757 2 
lira, tasarruf bonoları 3 089 470 lira ve belediyeler hissesi 33 153 858 liranın tenzilinden sonra idarenin Ha 
1 340 000 000 liradır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

1964 YILI BÜTÇE TATBİKATI (YATIRIMLARI) 

Sektörler itibariyle durumu 

1. Tütün ve sigara mamulleri sanayii : 
Bu gruptaki 30 işten 23 adedi taahhüde bağlanmıştır. Henüz taahhüde bağlanmıyan 7 işin biri esasen idame ya 

derdest bulunan 6 işten en önemlisi Maltepe Sigara Fabrikası makinalarıdır. 
1964 ödeneği 29 000 657 lira tutan bu iş ilâna çıkarılmıştır. 
Bu paranın 24 000 000 lirası avans ve bir makina bedeli olarak dış harcama yapılacak, takriben 2 500 000 lir 

para olarak harcanacaktır. 
Böylece 1964 bütçesinde mevcut 29 000 057 liranın 26 500 000 lirası bu yıl içinde sarf edilmiş olacak, baki 

aktarılacaktır. 
Bu grupta mevcut 48 564 000 lira ödeneğin 45 000 000 lirasının harcanabileceği tahmin edilmektedir. 

2. îçki : 
Bu gruptaki 42 işin 18 i taahhüde bağlanmıştır. Taahhüde bağlanmıyan başlıca mühim işler şunlardır : 

A) Yozgat bira fabrikası : 
Devlet plânlama teşkilâtı tarafından kapasitesi 10 000 000 litre olarak kabul edilmiş olan fabrika tesisi ilâna 

olan 5 465 000 liranın yıl sonuna kadar harcanacağı tahmin edilmektedir. 
B) istanbul Malt fabrikası : 
Arsası temin edilmiş olan bu iş 1965 yılma devredecektir. 1964 ödeneği 5 300 000 liradır. 
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Bu gruptaki diğer işler yıl sonuna kadar taahhüde Dağlanmış olacaktır. 

3. Çay : 
Bu grupta mevcut 18 işten 16 adedi taahhüde bağlanmıştır. 
Taahhüde henüz bağlanmamış olan çay paketleme fabrikası tesisine ait muhtelif alternatiflere göre hazırlan 

reşarlığmca incelenerek bu fabrikanın tek yerde ve Rize'de kurulması ancak kararlaştırıldığından henüz arsa 
Bu iş için 1964 bütçesinde mevcut 3 000 000 liranın bu yıl sarf edilemiyeceği ve 1965 e devredeceği anla 
inşaatı devam eden çay fabrikaları makinaları M. K. E. sine sipariş edilmiştir. 

4. Tuz : 
Bu gruptaki 19 işten 8 iş taahhüde bağlanmıştır. 
Taahhüde bağlanmıyan işlerden mühim olanları şunlardır : 
a) Yavşan sofra ve mutfak tuzu fabrikaları: 
Yıl sonuna kadar realize edileceği ve 1964 ödeneği 6 700 000 liranın harcanacağı tahmin olunmaktadır. 
b) Yavşan Tuzlasına dizelli lokomotifler : 
Yakında ilâna çıkmak üzeredir. 
Netice olarak 1964 yılı bütçesiyle kabul edilen yatırım ödenekleri ile yıl sonuna kadar harcanması mümkün 
1. Bütçenin aslına göre, 2 yıl içinde yapılan münakale ve tasarruflardan sonraki duruma göre 2 cetvel 

Bütçenin aslına göre 

Yatırım konusu 1964 ödeneği 

Tarım 550 000 
Tütün ve sigara mamulâtı 48 546 000 
Alkollü içkiler 22 805 000 
Çay 33 386 000 
Tuz 13 000 000 

Yekûn 118 287 000 

8 aylık 
harcama 

12 023 810 
1 922 801 

11 555 418 
1 075 542 

26 577 571 

Yıl sonuna 
kadar harcama 

250 000 
45 000 000 
14 500 000 
30 500 000 
5 500 000 

95 750 000 
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Yıl içinde yapılan tasarruf ve münakalelere göre 

Yatırım konusu 1964 ödeneği 

Tarım 403 000 
Tütün ve sigara mamulâtı 48 799 028 
Alkollü içkiler 22 066 522 
Çay 30 770 990 
Tuz 10 760 000 

Yekûn 112 799 540 

8 aylık 
harcama 

12 023 810 
1 922 801 

11 555 418 
1 075 542 

26 577 571 

Yıl sonuna 
kadar harcama 

250 000 
45 000 000 
14 500 000 
30 500 000 

5 500 000 

95 750 000 

TEMENNİ VE TEKLİFLER 

1. Tekel Genel Müdürlüğünün fonksiyonu ve kendisine tahmil edilen iş haemında vukubulan muazza 
nin taibi olduğu mevzuatta değişiklik yapılması ve Tekel Genel Müdürlüğünün dalha ziyade ticari 'bir ve 

2. 7424 sayılı Kanunla 7150 milyon liraya, çıkarılmış 'olan döneî sermayenin artırılması hususunda 19 
susun yani tekelin genişiiyen ve ıgelişen iktisadi ve ticari bünyesi nazara .alınarak dönıer sermayesinin 
ridir. Bu husuis aynı zamanda tekel maddelerinin kalitesini de yükseltecek imkânları sağlıyacaktır. 

3. Tekelin mulhtelliıf branşlarındaki faaliyetleri ile Plânlama Dairesi arasındaki görüş aykırılıklarının 
195,9 yılında kararlaştırılan Yozgat Bira Fafbrikası bu yüzden hâlâ kurulamamıştır. 

Keza tuız fabrikası kapasitesi mevzuunda da ihtilâli rvardır. 
4. Yoızgat Bira Fabrikası mevzuu idarede reform yapılmasının ve birtakım kayıtlardan! kurtarılara 

viyete kavuştuıruLmjasınm zarureti aşikârdır,. 
5. Çay mevzuunda idaredeı yaptığımız tetkiklerde art ık bu mevzuun Tekel Genel Müdürlüğü bünye 

tan' çıktığı açıkça meydana çıkmıştır. Hazırlandığını ıhaber aldığımız yeni Çay Kanunumun <bir an evv 
Çay ekiminin ıkontrolu ve idaresinin ve çay sanayiinin' ayrı ellerde bulunması büyük mahzurlar doğurdu 

zuların bir elde birleştirilmesinde büyük zaruret vardır. 
6. Keza çay paketleme fabrikasının yerinin bir an evvel tesbit edilerek reaüze edilmesi lâzımdır. 
7- Çayın muhtelif tiplere ayrılarak nevilendirilmesini ve o şekilde piyasayla çıkarılması lâzımdır. 
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8. Tütün mevzuu : Memleket ihracatının miülhim !bir kısmımı teşkil eden tütün mevzuunda bugüne kad 
riayet edilmediği ve tütünün ekimi, satınalınması, desteklenmesi Va ihracı mevzuunda tamamen tesadüfi ve 
diğü kanaatindeyiz. 

Tekelin tütün politikası uızuın seneler evvelki şeklini muthafaza etmektedir. Hallbu-ki geçen zaman içinde 
havvüller olmaktadır. Birçok memleketlerde tütün ekimli yapılmakta ve bilhassa Şark tütünü eken Balkan 
dedir. 

Tekelin kendi yıllık ilıtiyacı 50 000 CO0 kiloyu .geçmemektedir. ihraç için de aynı miktarda lüzumlu old 
salimiz normaldir. Bu miktarın altında ve üstünde istihsali 'birtakım iktisadi güçlükler doğuna bilir. Bu y ıb 
Bu Tekel Gerj&l Müdürlüğür-üın fazla destek alımına sebep olacaibtır. Halbuki daha 1&Ö2 müibsulü destek alı 
güne kadar »bekliyen 1962 yılı mahsulü tütün bugün Tekele 2 dolara mal olmuştur. Bu sebeple satılması 
nu günden tahakkuk etmlgtir. 

Az kit'ihsalin olduğu 19l3i2 yıllında ise fiyatlar yükselmiş ve yüksek fiyatla satılması dünya tütün piyasası 
namamıştır. Şu kısa maruzatımız artık bu .mevzuda ciddi ve ilmi etütlerin yapılmasına zaruret olduğunu gö 

9. 'Şarap ihrocı : Şaraplarımızın ihracı için evvelce veriLmeklte olan şarap ihraç primlerinin verilmesi lâ 
10. Çay ihracı mevzuunda muhtelif görüşler •m.övcııt olmakta ve çay mevzuu te'kelden ayrı bir teşekkül 

imkânlar doğabileceği kanısındayız. Zira bugünkü vaziyette l£ı34 yılı çay ihracından 23 000 000 lira zarar v 
11. ıM'üştere.k pozuna •girmemiz ve miüsaıvi şartlarla ortak olmamız halinde en büyük ihraç metaernızı teşki 

•bir kısma olan Tekel maddc'leninin mlV!benek pazarda alıcı bulması ve o memleketlere yerleşebilin es! için bu g 
ıtiği halde ibu sekilide bir çalışma görülmemiştir. T.e<kelin bu günden ilmi esas Ve metotlarla çalış ması ve kad 
bir sistem dâihilürıle müşterek pazar için naziTilı'k yapması zaruridir. Aksi (halde dalha kaliteli olan diğeı ort 
paızaılarımczı tuitacaıktır. 

12. Tekel Genel Müdürlüğünün yeni binasına bu sene taşınması diolayısı ile döşeme ve demirbaş ihtiyac 
kilâtın ve müdürlükli&rin döşeme ve demhlbaışları öteden b'eri şikâyet konusudur. Bu sebeple 13.130 maddedek 
miktara yani 170 000 liraya çıkarılmasını a;nz ve teklif ederiz. 

13. 1965 yılı bütçe senesi zarfında Türık'iye de toplanacak: olan 'beynelmilel tütün kongresi için 'bütçenin 
7>50 000 Hıranın kongrenin memleketimizin en iyi şekilde propagandasının yapılabilmesi ve idareye -hareket se 
si iışm bu paranın bütiçenin (R) cetveline bir fıkra eklenerek sarfiyat ve yüklemlerinün döner sermaye usull 
ni temenni etmekteyiz. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yün Bütçe kıanumu tasarısını sayın komisyonun tasviplerine arz edeıriz. 

RAPORTÖRLER 
Safcarya Millertıvekili îsibanbul Senatörü 

Burhan Akdağ Erdoğan Adalı 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 



— 45 — 
Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. & M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/748 
Karar No. : 20 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 25 . 11 . 1964 tarihinde kara 
tarih ve 71-2362/4923 sayılı tezkeresiyle gönderilen «Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasar 
olmakla, Gümrük ve Tekel Bakanı, Tekel Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları hal 

Genel Müdürlüğün 1965 yılı bütçesi, (A/ l ) cari harcamalar için 62 764 102 lira, (A/2) yatırım harcamala 
kili ve transfer harcamaları için de 3 394 178 lira olmak üzere 210 964 680 lira olarak Hükümetçe teklif edilm 

Gelir bütçesi ise geçen yıla nazaran 62 503 842 lira fazla olarak tesbit ve tahmin edilmiştir. 
Genel Müdürlük bütçesini Komisyonumuz namına tetkik eden Raportörümüzün raporu okunduktan sonra s 

bulundular çeşitli konularda sorular sordular. 
Bakan ve ilgililer tarafından gerekli izahat verildikten ve sorular cevaplandırıldıktan sonra maddelerin müz 
(A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin tetkiki sırasında Genel Müdürlük yeni binasına İm sene nakle 

yacı artmıştır. Diğer taraftan illerdeki ihtiyacın da fazla olduğu dikkate alınarak 13.130 ncu döşeme ve de 
70 000 liranın, 

Fransa ve Almanya rejilerinde staj yapmak üzere gönderilmesi kararlaştırılan üç tütün eksperinin mezkûr 
maksadiyle 14.550 nci staj ve öğretim giderleri maddesine 50 000 liranın ilâvesi uygun görülmüştür 

Bu ilâveler neticesi (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu Komisyonumuzca 62 884 102 lira olarak, (A/2) ve (A/3) 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelde tahmin edilen gelirlerin tahakkuk edeceği anla 
liralık ilâve çeşitli gelirler maddesine eklenerek (B) işaretli cetvel yekûnu Komisyonumuzca 1 636 129 020 lir 

Bu değişiklikler neticesi olarak tasarının 1 ve 2 nci maddeleri tadilen ve diğer maddeleri ise aynen kabu 
Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ekli cetvelleriyle birlikte Genel Kurulun tasvibin 

ğa sunulur. 
Başkan Başkaııvekili Sözcü Kâtip An 
Trabzon Denizli Kars Yozgat Söz hak 

A. Ş. Ağanoğlu C. Akyar K. Okyay Söz hakkım mahfuz N. A 
C. Sungur 
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Bilecik Diyarbakır Erzurum Giresun İç 
Sözüm mahfuz II. GüMoğan A. Senyurt Söz lıakkım mahfuz C. T. 

8. Binay t. E. Kıhçoğhı 

Kayseri Konya Konya Konya Sak 
Söz hakkım mahfuz M. Diy\el;li A. Ovar R. Özal B. A 

H. Dikeçligü 

Samsun Tabiî Üye- Trabzon Trabzon 
R. Isıtan S. Küçük A. Şener A. R. Uzun er 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğün ün cari harcamaları için, 
bağlı (A/l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 02 764 1.02 lira, yatırım 
harcamaları için bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
144 800 400 lira ve sermaye teşkili transfer harcamaları için do, bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 3 394 178 lira ki, toplam olarak 
210 904 080 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel (i en el Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 636 009 020 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Güdürlüğüncc 1965 yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden elde edilecek gelirlerin tarh 
ve tahsiline 1965 bütçe yılında da devam olunu]'. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün, 30 . 0 . 1939 tarih ve 
3650 sayılı Kanunun 19 nen maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3056 sayılı Kanunun 9 nen maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler bağlı, 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük Milet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — 25 . 3 . 1957 tarih ve 6939 sayılı Kanuna bağlı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1965 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden ibu maddeye, 

Tekel O. M. Bütçem 

KAKMA BÜTÇE KOMİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1 

MADDE 1. — Tekel Genel 
(A/l)işaretli cetvelde gösterildiği 
maları için bağlı (A/2) işaretli cet 
ra ve sermaye teşkili ve transfer h 
cetvelde gösterildiği üzero 3 394 1 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Mü 
cetvelde gösterildiği üzere 1 636 12 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nc 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı 
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Hükümetin Teklifi 

h) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebebi Umumiye Ka
nununun 93 neü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı bütçesinin ilgili hizmet 
tertiplerinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2), ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bu kanuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri) 'bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli 
cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) ıbölümüne >aik!tarma yap
maya Maliye Balkanı yetkilidir., 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 10. — 8 . 2 . 1960 tarih ve 7424 sayılı Tekel Genel Müdür
lüğü mütedavil sermayesinin 750 000 000 liraya çıkarılması hakkındaki 
Kanunun 2 nci madesindeki miktara ait hükmü 1965 malî yılında uygu
lanmam. 

MADDE 11. — Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı iş yerlerinde çalıtı-
rılan işçilere ve hizmetlilere (bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil), 
giderleri döner sermayeden ödenmek üzere çalıştıkları günlerde günde bir 
kab yemek ve ekmek veya (işçi adedi pişirme masraflarını karşılıyamıya-
cak kadar az olan yerlerde çalışan) işçilere, heyet raporu ile perhiz yap
maları icabeden veya yemek zamanı vazifeten dışarda bulunan işçilere 
yemek ve ekmek bedellerinin tekabül ettiği miktarda yemek bedeli verile
bilir. 

Tekel G. M. Bütçesi 

Karma Bütçe Komisy 

MADDE 7. —• Tasarının 7 nci ma 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci m 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu m 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci 
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Hükümetlin Teklifi 

MADDE 12. 

MADDE 13. 
yürütür. 

Bu kanun 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanları 

Başbakan 
îsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

Maliye Bakam 
F. Melen 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 

Devlet Bakanı 
İV. Yetkin 

İçişleri Bakanı 
O. öztrak 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . öktem 

Devlet Bakanı 
/ . 8. Omay 

Adalet Bakanı 
S. Çumralı 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Bayındırlık Bakam 
A. E. Onat 

Sağlık ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakam 
K. Demir M. Yüceler 

Çalışma Bakanı V. 
A. t. Gööüs 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

En. ve Ta, Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
H. Oral A. t. 

îm ar ve îskân Bakanı 
C. Üzer 

Köy îşleri Bakam 
L. Yurdoğlu 

Tekel O. M. Bütçesi 

Karona Bütçe Kond 

MADDE 12. — Tasannın 12 ne 

MADDE 13. — Tasarının 13 nc 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminat] 
12.590 6846 sayılı Kamına göre "verilecek diğer 

tazminatlar 
İKRAMİYELER VE MÜKAFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 

12.710 Temsil ödeneği 

Yolluklar Kesim toplamı 

/ - Yurt iri yollukları 

YÖNKTİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.81.3 Geçici görev yolluğu 

0 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.834 Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 

12.841 Tedavi volhığu 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

732 500 

725 000 

7 500 

1 500 

4 200 

2 116 500 

175 (MM) 
750 000 

21 
252 

580 

85 

000 
500 

000 

000 

70 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

732 500 

725 000 

7 500 

1 500 

4 200 

1 947 501 

150 000 
700 000 

252 

580 

85 

500 

000 

000 

70 000 
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Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

13.000 

(Yurt içi yollukları toplamı : 1 837 500) 

/ / - Yurt dışı yolluklar 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 100 000 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 23 000 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 60 000 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 110 001) 
YÖNETÎM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 816 500 

13.130 
13.150 
13.160 
13.190 

Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

170 000 
356 000 
275 000 

15 500 

184 500 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGÎLÎ ALIMLAR 
13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 

29 500 
30 000 
85 000 
40 000 

180 000 

2 618 000 

50 000 

1 
60 000 

2 

841 500 

55 000 
356 000 
415 000 

15 500 

174 500 

29 500 
30 000 
85 000 
30 000 

40 000 
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Bölüm Madde 

13.410 
13.420 
13.430 

13.610 

ödeneğin 

Ulaştırma giderleri 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
KİRA GİDERLERİ : 
Kira bedeli 

çeşidi 

Kesim toplamı 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 077 000 

617 000 
385 000 

75 000 

360 000 

14.000 HİZMET GÎDERLERÎ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
Malî hizmetlerle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

.14.420 Nisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ik
ramiyeler 
VERGİ RESİM VE HARÇLAR 

14.441 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek 
bina ve arazi vergileri 

14.442 Diğer vergi resim ve harçlar 
(Vergi resim ve harçlar toplamı : 30 000) 

14.490 Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler 

160 000 

283 000 

28 000 

5 000 
25 000 

225 000 

617 700 

nükümetçe is 
Madde Bölü 
Lira 

1 052 000 

617 000 
385 000 
50 000 

156 000 

160 000 

283 000 

28 000 

5 000 
25 000 

225 000 
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Bölüm Madde 

15.000 

ödeneğim çeşidi 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞÎTÎM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

Tarım kurumlan giderleri Kesim toplamı 

TARIM VE TARIMSAL Al 
KURUMLARI GİDERLERİ 

15.711 Büro giderleri 
15.712 Ulaştırma giderleri 
15.715 Giyim -kuşam, alım ve giderleri 
15.716 Malzeme alım ve giderleri 
15.719 Diğer alım ve giderler 

(Tarım ve tarımsal araştırma 
giderleri toplamı : 220 000) 
TARIMSAL MÜCADELE KURUMLARI 
GİDERLERİ 

15.726 Malzeme alım giderleri 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

174 700 

8 000 
103 700 
38 000 

25 000 

106 201 

8 000 
73 200 

1 

25 000 

245 000 22 

m toplamı 

AŞTIRMA 

kurumları 

245 000 

.17 500 
8 000 

10 000 
160 000 
24 500 

225 000 

17 500 
8 000 

10 000 
140 000 

24 500 

25 000 25 000 
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"Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe is 
Madde Bölü 

l i ra 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞİKLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları »idcrlcri 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
16.630 Gizli haber verme giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TORUN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM (-iI DER
LERİ 

1.6.810 Bina onarım i 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ bölümü top

lamı 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ bölümü toplam; 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLERİ bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMİ 

593 000 

S 000 

20 000 

565 000 

57 619 200 
2 618 000 

617 700 
245 000 
593 000 

61 692 900 

ti 50 000 

8 000 

20 000 

565 000 

58 
2 

1 

62 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira Li 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ TARIM 2 365 250 1 4 

0 
0 
0 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

TAEIMSAL ARAŞTIRMA 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

İmalât sanayii sektörü Kesim toplamı 

5 000 

2 000 
2 000 
1 000 

2 360 250 

21.311 
21.312 
21.313 

21.321 
21.322 
21.323 

21.331 
21.332 

TÜTÜN VB SÎGAEA MAMULLERİ SA
NAYİİ 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Tütün ve sigara sanayii toplamı : 578 700) 
ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Alkollü içkiler sanayii toplamı : 329 600) 
ÇAY SANAYİİ 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 

200 000 
144 500 
100 000 

400 
214 

000 
250 

200 000 

700 
200 

000 
000 

1 497 900 

W 000 
563 700 

5 000 

10 000 
314 600 

5 000 

9 000 
430 800 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

21.333 Teknik personel geçici görev yollukları 
(Çay sanayii toplamı : 447 800) 

KlMYA SANAYİİ (TUZ) 
21.341 Etüt ve proje giderleri 
21.342 Teknik personel giderleri 
21.343 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Kimya sanayii toplamı : 141 800) 

22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

TARIMSAL ARAŞTIRMA 

0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
0 Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yollukları 

îmalât sanayii sektörü Kesim toplamı 

TÜTÜN VE SİGARA MAMULLERİ SA
NAYİİ 
5113, 6476, 7425 sayılı kanunlar gereğin
ce yaptırılacak Y. T. B. ve işleme atelyeleri 

22.311 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.312 Teknik personel ücretleri 
22.313 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Y. T. B. ve iş yerleri toplamı : 9 888 000^ 
Tekel G. 
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1964 ödeneği 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

103 000 8 000 

7 000 
128 800 

6 000 

30 500 
40 000 
28 000 

245 000 

237 000 
6 000 
2 000 

78 062 666 

78 307 666 

45 246 500 

8 176 443 9 590 000 
200 000 273 000 
142 500 25 000 

M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 
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1904 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

4898, 7200 VE 260 SAYILI KANUNLAR 
GEREĞİNCE FABRİKA. İMÂL VE 
DOLDURMA EVLERİ 

22.321 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 35 646 857 
22.322 Teknik personel ücretleri 227 J 30 

0 Teknik personel geçici görev yollukları 36 070 
(Fabrika imâl ve doldurma evleri toplamı : 
7 777 000) 
DİĞER TÜTÜN VE SİGARA MAMUL
LERİ SANAYİİ 

22.331 Yapı. tesis ve büyük onanın giderleri 2 295 500 
22.332 Teknik personel ücretleri 130 000 
22.333 Teknik personel geçici görev yollukları 65 000 

(Diğer sigara sanayii toplamı .- 3 747 000) 
ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ 
4898, 7200 ve 260 sayılı kanunlar gereğin
ce fabrika, imâl ve doldurma evleri 

22.341 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 10 396 840 
22.342 Teknik personel ücretleri 158 400 
22.343 Teknik personel geçici görev yollukları 23 760 

(Fabrika imâl ve doldurma evleri toplamı : 
5 138 300) 
DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ 

22.351 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 4 716 400 
22.352 Teknik personel ücretleri 165 000 
22.353 Teknik personel geçici görev yollukları 79 250 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

7 560 000 
2.1.7 000 

605 00 i 
130 000 
12 000 

4 <>50 0 0 0 
180 300 

8 000 

120 000 
92 600 

6 000 

3 ) 
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1964 ödeaeği 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(Diğer alkollü içki sanayii toplamı : 
3 218 600) 
ÇAY SANAYİİ 
4898, 7200 ve 260 sayılı kanunlar gereğince 
çay fabrika ve atelyeleri 

22.361 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.362 Teknik personel ücretleri 
22.363 Teknik personel geçici görev yolluklaıı 

(Çay sanayii toplamı : 12 521 000) 
KİMYA SANAYİİ (TUZ) 

22.371 Yapı, tesis ve büyük onarımlar 
22.372 Teknik personel ücretleri 
22.373 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Kimya sanayii toplamı : 2 956 600) 
J3.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM

LARI VE ONARIMLARI 

TARIM SEKTÖRÜ 
Tarımsal araştırma 

0 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

İmalât sanayii sektörü Kesim toplamı 

MEVCUT TÜTÜN VE SİGARA MA
MULLERİ SANAYİİ 

23.311 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

Madde 
l i r a 

Bölüm toplamı 
l i r a 

300 000 

37 314 084 

Hükümetçe is 
Madde Bolü 

l i ra 

11 061 016 
333 000 
170 000 

3 902 000 
87 500 
50 000 

37 614 084 

12 135 000 
356 000 
30 000 

2 875 000 
71 600 
10 000 

98 062 000 

9 

1 182 000 600 000 
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Bölüm Madde 

23.321 

23.323 
23.324 

ödeneğin çeşidi 

TÜTÜN VE SİGARA SANAYİİ MA
MULLERİ 
4898, 7200 ve 260 sayılı kanunlar gereğince 
fabrika imâl ve doldurma evleri 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik ve diğer personel geçici görev yol
luğu 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

63 725 000 
260 000 

15 000 

(Tütün ve sigara mamulleri toplamı : 
64 000 000) 
ALKOLLÜ İÇKİLER SANA Yi t 

4898, 7200 ve 260 saylılı kanunlar gereğin
ce fabrika imâl ye doldurma evleri 

23.331 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.333 Teknik personel ücretleri 
23.334 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Alkollü içkiler sanayii toplamı : 8 141 000) 
DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ 

23.341 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.343 Teknik personel ücreti 
23.344 Teknik personel geçici görev yolluğu 

(Diğer alkollü içküer sanayii toplamı : 
6 701 000) 

6 047 864 
350 640 

52 596 

7 899 000 
200 000 
42 000 

6 301 000 
350 000 

50 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

ÇAY SANAYİİ 
23.351 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarım

ları 
23.353 Teknik personel ücreti 
23.354 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Çay sanayii toplamı : 14 470 000) 
KİMYA SANAYİİ (TUZ) 

23.361 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.363 Teknik personel ücreti 
23.364 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Kimya sanayii toplamı : 4 150 000) 
ETÜT VE PROJE GÎDERLERÎ bölümü 
toplamı 
YAPI, TEStS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ bölümü toplamı 
MAKlNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT 
ALIMLARI VE ONARIMLARI bölümü 
toplamı 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

19 969 456 
78 720 
110 808 

Madde İ 
Lira 

12 767 000 
1 503 000 
200 000 

8 322 004 
474 980 

65 016 

2 365 250 

78 307 666 

37 614 084 

3 770 000 
350 000 
30 000 

1 

45 

98 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 118 287 000 144 
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(A 3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1964 ödeneği 
Hükümetçe isten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşitli Lira Lira Lira Li 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 198 000 4 

82.100 Kamulaştırma ve satmalmalav 198 000 465 000 

/ / - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 214 262 2 

Fonlara katılma ve ödemeler Kesim toplamı 204 262 229 653 

34.620 7126 .sayılı Kanunun 37 nci maddesi gere
ğince sivil savunma fonu karşılığı 185 362 210 753 

.34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gere
ğince sigorta fonu karşılığı 18 900 ;ı 8 900 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLER{•] 
ÖDEMELER 

34.710 Kurum ve derneklere katılma payı 10 000 10 000 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 3 083 836 2 4 

Emekli Sandığına ödemeler Kesim toplamı 2 986 834 2 321 522 

35.210 % 1 ek karşılıklar 497 802 507 490 
35.220 Eemekli ikramiyesi 2 175 000 1 500 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

36.000 

32.000 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 

35.610 
35.611 
35.612 
35.613 

Kesim toplamı 

r melik musaoakaları yardımı 
Bağ yardımı 
Kaçakla mücadele yardımları 
Tekel yardımları 
DERNEK. BİRLİK, K I R I L I Ş , KU
RUM, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDİMLAR 

35.710 Tekel (ienel Müdürlüğü Mensupları yar
dım Cemiyet ine (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerine yardımda kullanılmak 
üzere") 
BORÇ ÖDEMELERİ 

Borç ödemeleri 

36.300 (ieçen yıllar borçları 
3,6.400 İlâma bağlı borçlar 
36.600 deri verilecek paralar 
36.700 Mütaahhit bono borçlan (A. M. F 

KAMULAŞTIRMA VE SATIN ALMALAR 
bölümü toplamı 

214 032 
100 000 

7 002 

5 000 
1 

2 000 
1 

90 000 

214 032 
100 000 

7 002 

5 000 
1 

2 000 
1 

00 000 

Kesim toplamı 

M. F.ı 

2 071 000 

03 000 
200 000 
8 000 

1 Si)0 000 

2 071 000 

271 001 

63 000 
200 000 
8 000 

Tekel G. M. Bütçesi 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

.34.000 
35.000 

36.000 

MALÎ TRANSFERLER bölümü toplamı 
SOSYAL TRANLERLER bölümü topla
mı 
BORÇ ÖDEMELERİ bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 64 — 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

214 262 

3 083 836 
2 071 000 

5 567 098 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm to 
Lira Lira 

239 

2 41 
27 

3 39 

Tekel ö. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 



— 65 — 

Bölüm Madde Gelirin cesidi 

52.000 

63.000 

52 000 
63.000 

TEKEL GELİRLERİ 

52.410 Tekel maddelerinden alınan savunma ver
gileri 

52.420 Tekel safi hasılatı 

ÇEŞÎTLÎ GELİRLER VE CEZALAR 

63.110 Para cezaları 
63.200 Çeşitli gelirler 

TEKEL GELİRLERİ bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR bö
lümü toplamı 

GELİRLER TOPLAMİ 

B - CETVELİ 

1964 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

583 
982 

(İ 

002 
902 

200 
800 

1 566 505 178 

480 
698 

7 000 000 

000 
000 

1.566 505 178 

7 000 000 

1 573 505 178 

663 
964 

7 

1 628 

548 975 
460 045 

8 

200 000 
800 000 

1 628 

8 

1 63 
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Vergiletin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
» 

» 
» 

» 
» 

Kararname 
» 
» 
» 

\̂  

> 
» 
» 

Kanun 
» 

Tarihi 

30. 
30. 

4. 
9. 

10. 
.19. 

4. 
17. 
10. 
8. 

14. 

13. 

5.1934 
5.1942 

4.1945 
3.1951 

6.1949 
8.1960 

1.1940 
9.1941 
6.1944 
1.1948 

•8.1959 

1961 
1.1964 

23.12.1936 
27. 5.1941 

Numarası 

2460 
4226 

4708 
5823 

5435 
65 

2/12537 
2/16540 
3 / 962 
3 / 6830 

4/12039 

4/12720 
6/ 40 
6/ 2590 

3078 
4040 

— Q6 — 

C - CETVELİ 

Ö Z E T İ 

Tütün 
Tütün ve müskirattan alınacak .Müdafaa Yercisi hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyl" bâzı vergi ve resim •••'-re zam icra 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine vn bâzı vergi ve 
Kamınım 7 nei maddesi 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki K 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Veraisi hakkındaki 2 
ması ve hu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kal diri iması hak 
Para cezalarının artırılması hakkında Kamın 
Kanıbiy-'' alış ve satış primlerinin ilgamı ve yeni döviz fiyatlar 
hakkında 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun tatbik suretini gösteren 
4040 sayılı Kanunun 27 nei maddesi mucibince nsker sigaraları 
Nizamnamenin 37 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
Tütün ve Tütün İnhisarı 'Tüzüğünün 2 nei maddesinin 1 nei 
Karar. 
Tüccarın talebi ü/jr-ritm 1956 w 1957 mahsulü tüıün vıtmalnı 
Müdürlüğüne salâhiyet verilmesi hakkında 
İnhisarların pipo ithal ve satışı vazifesi hakkımla Kararname 
1961 yılı ekici tütün piyasasının desteklenmesi hakkında Karar 
1963 yılı mahsulü ekici tütünleri .satış piyasalarından Devlet n 
tütün alınması hakkında 

Tuz 
Tuz Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı veriri ve ıvsimhıv zam icra 
<4: kanunun 27 nei maddesi 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Tüzük 
Talimatname 

Tarihi 

22. 2.1952 
22.12.1952 
25. 4.1956 

Numarası 

5881 
3/15890 

9293 

Kanun 

Kanun 
Karar (tefsir) 

Kararname 
» 
» 

Kanun 
» 

9. 5.1955 

25. 5.1942 
24. 4.1952 

25. 6.1955 
15. 6.1960 
10.10.1963 

30. 1.1952 
13. 7.1956 

6551 

4223 
1796 

4/ 5354 
4/ 34 
6/ 2482 

5865 
6802 

1918) 
6829) 
6846^ 
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Tuz Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzlalar hakkında 
Tuz Talimatnamesinin 5 nei maddesinin (A) bendinin tadili h 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 

Not : 15 Ağustos 1953 tarihinde meriyete giren 6136 sayılı Ate 
nunun 2 nci maddesinde, 4374 sayılı Kanunun 2 nci m 
kalmak üzere, ateşli silâhlarla bunlara ait mermilerin v 
bıçakların memlekete sokulması yasak edilmiştir. 

Barut ve teferruatının inhisardan çıkarılması hakkında. 

Kahve ve çay 
Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu 
4223 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesinin (B) bendinfr 
dair 
Çay inhisarı resmi miktarı hakkında 
Kahve satış ve hasılatı hakkında 
Gıda maddelerinin umumi sağlığı ilgilendiren hususi vasıfları 
nin değiştirilmesi hakkında 

Kibrit ve çakmaktaşı 
Kibritin inhisardan çıkarılmasına ve istihlâk Vergisine tabi tu 
Gider vergileri Kanunu 

Kaçakçılığa ait mevzuat 

Kaçakçılığın men ve takibine dair Kanun ve bu kanunun bâz 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

•» 
» 
» 

Kararname 

» 
» 

Tarihi 

30. 5.1934 
12. 6.1942 

4. 4.1945 
9. 7.1948 

14.12.1949 

14.12.1949 
9. 8.1951 

9. 5.19&5 
9. 5.1955 

11. 5.1955 
1. 8.1942 

16. 1.1943 
15. 5.1952 

Numarası 

2460 
4250 
4708 
5237 

5451 

5451 
5823 

6552 
6553 
6556 

2/18435 

2/19329 
3/15076 

» 13. 2.1963 6/ 1311 
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Ö Z E T İ 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkında 
İspirtolu içkiler inhisarı Kanunu 
Tütün ve müsikiraıttan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındak 
4250 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin özel idare hissesin 
maddesiyle kal'dırılmıs ve 5237 sayılı Kanunun 3 ncü maddes 
vaz e dilmiştir. 
4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı kanunun 4658 
desinin değiştirilmesine dair Kanun 

4658 sayılı Kanun 5451 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle kal 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındak 
ması ve bu kanunu tadil öden bâzı hükümlerin kaldırılması h 
4250 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi v 
4250 sayılı Kanunun 16 ve 21 nci maddelerinin değiştirilmes 
Bira, viski, tabiî köpüren şarabın İstihlâk Vergisine tabi olm 
İnhisarlar İdaresinin 12.7.1942 tarihinden itibaren inhisar d 
lâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp satmasına izin verild 
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczanelere verilecek ispirtoların 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak ispirtolan 
Resmi ilâvesiyle satılacağına dair (Resmî gazete 8161) 

Dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat ile tababette ve 
den yurt içinde yapılan veya dış melnleketlerden getirilen a 
beraberinde yurda sokulan ispirto ve ispirtolu içkilerden alın 
bunlardan satılan içkilerin maliyetlerine ilâve edilecek Teke 
esaslarını gösteren Kararname (Resmî gazete 13.2.1963 ve 11 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 
» 
» 
» 

Tarihi 

6.12.1945 
24. 3.1950 
25. 4.1954 

Numarası 

4 / 6518 

4/ 6891 
3 / 3431 
3/10966 
4/ 2927 
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Ö Z E T İ 

ispirto İnhisar Resmine dair olan 25.6.1955 tarihli ve 4/5355 
çıkarılması (R. G. 9237) 
ispirto ve içjkilerin vasıflariyle bira imalâthanelerinin kontrol 
D.D.T. imali için satılacak saf ispirtodan alınacak Tekel Resmi 
Sıhhi müesseseler]e eczanelere tenzilâtla verilecek saf ispirtoları 
Off-Chore siparişleri için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
liyetlerine ilâve edilecek Tekel Resmi hakkında 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 
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E - CETVELİ 
Bölüm Madde 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

G - CETVELİ 
Karnın No. 

1050 Mulıasebei Umumiye Kanununun 5209 .sayılı Kanunla d'eğdşen 50 nci maddesinde gösterilen hizme 
7077— 237 Genel Müdürlük binası için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkı 
desinin değiştirilmesine dair Kanun 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gelecek senelere s 
5113 sayılı Kanunun 6476 sayılı Kanun ile muaddel 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanu 

260 Tekel Gen öl Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
nun 1 noi maddesinin tadiline dair Kanun 

7200 

?425 

L - CETVELİ 
G. Memuriyetin nev'i 

4 Sivil Savunma Uzmanı 
5 Sivil Savunma Uzmanı 

13 Fen Memuru, Eksper, îsti'f-
çibaşı, öğretmen 

12 İdare Memuru, Muhasip, 
Muhasip Veznedar, Vezne
dar, Memur 

Aded Ücret 

20 

10 

11 1 250 
27 1 100 

350 

400 

G. Memuriyetin nev'i 

13 idare Memuru, Muhasip, 
Muhasip Veznedar, Vezne
dar, Memur 

14 îdare Memuru Muhasip, 
Muhasip Veznedar, Vezne
dar, Memur 

Yekûn 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 503 ) 
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R - CETVELİ 

1965 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki 
harcama formülleri bu bütçe için de uygulanır. 

Bölüm. Madde 

MOOO 

13.000 

GABİ HA.ROAMAIJAR i 

Personel giderleri ; 
Yönetim yollukları : 
Yolluklar 'kesiminin sürekli ve geçici görer yolluk- : 
l an tertip terine ilişkin harcamıa formülleri fabrika. 
afceiye, 'tozla re diğer işyerleri kadrolasrına dâhil nıe- i 
TUIUT >re hizmetliler ile senlilere katılacaklar 'hakkında i 
uygulanmaz. 

Yönetim' giderleri j 
Bu !}>öliiıiLÜjn tertiplerine ilişkin harcamıa formülleri i 
fabrika, atelye, tuzla, .satış re transit depoları re diğer j 
işyerleri tein. uygulanmaz. • 

j 
ıHizimet (giderleri : ! 

M.M^ Diğer rengi, resini ve iharetar . 
Munihaısııra/n. idareihane re bürolarım 5237 sayılı Bele
diye Gelirleri Kanununa göre ödenecek rengi r e re- j 
simleriyle 'bunlara ait gecikme zamım bu maddeden | 
ödenir. 

M.491' Tütün ekimi yazana ıgiderteri 
3437 sayılı Kanunla tahmil edilen tütün, talimin, yaz- i 
ima, tartma r e itiraizLan tetkik işlerinde çalıştırılan ; 
(hariçten alunmış üyelerin talhdit komisyonları r e idare j 
(heyetlerinin gündelikleri kanuna aykırı olarak eki- j 
len tütünlerin sökülmesi yasak ekimlerdin menedilmesi i 

Bölüm Madde 

21.000 

22.000 

uğrunda yapılacak 
•maddeden: karşılanı 

YAT IRIM HA 

Etüt re proje gide 

Yapı, tesis r e (büy 
Aşağıda yazılı mas 
A) yatırım hizme 
öğrenim talebelerin 
li giderleri, 
B) Yapı, tesis ire 
(Tuz) sektörüne 
sermaye usullerine 
C) Hakkâri, Tar 
(Erzincan, Emirda 
mamulât ambarlara 
sigara sanayii işl 
•re masrafları diğe 
yii sektörünün ilgi 
ıD) Şenkaya İşçi 
barı inşa- bedel r e 
nayii sektörünün î 
E) .Genel Müdürl 
onarımı inşa bedel 
nün ilgili 'maddele 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Sarısı : 503 ) 
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Bölüm! Madde 

23.O0O 

35610 

35,612 

iMakina, teçhizat ve taşıt alımları 
(Bu .tertipten yapıüacak sarfiyat ve yüklenmeler döner 
sermaye usullerine tabidir. 
ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar : 

Fidelik müsabakaları yardımı 
Tütün ekicileri ve özel şarap âmilleri arasımda yapıla
cak mıüsafbakalarda kazananlara 3437 ve 4250 sayılı 
kanunlar 'gereğimcd Genel Müdürlüğün takdiri ile 
ımükâfat olarak verilecek para veya tütün ekimiyle 

li malzeme (bedelleri bu tertipten karşılanın 

Kaçakla mücadele yardımları 
Kaçak takibatında koruyuculara ait atların kaçakçı 
kurşunu ile vurularak veya hastalanarak ölmeleri ve 
yahut takip işlerinde ikull"inılamryacak dereeede sa
katlanmaları halinde 'bu abların bedelleri misketinde 

Bölüm Madde 

35.613 

36.400 

koruyuculara yap 
nir. 

Tekel yardımları 
4250 sayıllı ispirto 
sayılı Kanun ile 
ğince yapılacak 
ayna kanunun ta 
'ödenir 

İlâma Ibağlı borçla 
Döner sermaye m 
ma 'bağlı borçları 
imal bedeli ve ben 
pozitolar hariç diğ 
ıler "bu maddeden 

Tekel G. M. Bütçesi ( S. Salısı : 503 ) 
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Bölüm Madde 

12.000 12.250 

ödeneğin nev'i 

Geçici hizmetliler ücreti 
» 
» 
> 
» 
•» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 

» 
» 
» 
» 
3» 

» 

E - CETVELİ 

Görevin adı 

Barem Kanununa tabi kadrolar 

Kurs öğretmeni 
» » 
2> » 

> > 
» » 
3» » 

» » 
» > 

İlköğretim kursu öğret
menleri 

Aded 

9 
9 
1 
1 
1 
8 
3 
2 

2 

Ücreti 
Lira 

300 
400 
400 
400 
400 
500 
500 
500 

350 

Yabancı uzmanlar kadrosu 
12.000 12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcılan 

ücreti Hesap Uzananı 1 3 750 

*>m<* 
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Topiann : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1965 YILI 
Devlet Üretme Çiftlikleri G 

Bütçesi 





Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütç 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ( 1 / 7 4 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2352/4925 28 . 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Balka 
ca 25 . 11 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü 
yıl Bütçe kanunu tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuş 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsm 

B 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 504 ) 
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Bölüm 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Ödeneğin çeşidi 

ÖZET CETVELÎ 
CARİ HARCAMALAR 

1964 
bütçesi 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum gdierleri 
Çeşitli giderler 

Cari harcamalar toplamı 

1965 
teklifi Fazlası 

9 038 087 
385 300 
395 344 
10 000 
155 000 

9 983 731 

8 976 049 
295 813 
389 702 
13 000 
162 000 

9 836 564 

101 991 
8 513 
16 002 
3 000 
10 000 

139 506 

22.000 Tarım Sektörü 

YATIRIM HARCAMALARI 

1 020 000 820 000 

TRANSFER HARCAMALARI 

34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

Transfer harcamaları toplamı 

11 597 
236 729 
245 450 

493 776 

11 497 507 11 

11 181 
237 785 
150 450 

399 416 

055 980 

1 655 

1 655 

141 161 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S . Sayım : 504 ) 
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1965 MALÎ YILI KATMA BÜTÇE MUCÎP SEBEPLER LÂYİHASI 

Devlet Üretme Çiftlik] eri Genel Müdürlüğünün 1965 malî yılı katma bütçe hizmet ve masrafları için, Başb 
sayılı Genelgesine uyularak : 

Müfredat ve mahiyetleri ilgili bölüm ve maddelerde ayrı ayrı açıklanmış olduğu üzere : 
(A/ l ) işaretli cetvelde cari harcamalar için geçen yıldan 147 167 lira noksaniyle 9 836 564 lira, 
(A/2) işaretli cetvelde yatırım harcamalar] irin 200 000 lira noksaniyle 820 000 lira, 
(A/3) işaretli cetvelde transfer harcamaları için geçen yıldan 94 285 lira noksaniyle 399 416 lira, 

olmak üzere ceman 11 055 980 lira ödenek konulmuştur. 
(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Aylıklar : 

5433 sayılı Kuruluş Kanununa bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde yer alan muhtelif derecelerd 
münhal bulunan 19 adedi daha geçen yılın 171 kadrosuna ilâveten (L) cetveline alınmış bu su 
bir tasarruf sağlanmıştır. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
(D) işaretli cetvelde geçan yıl yer almış bulunan 395 aded hizmetli kadrosuna mukabil bu 
bit edilmiştir. 
Kadroların tesbitinde memurların fiilen gördükleri görevlere uygun olarak unvanlarında bâ 
gereken 15 eleman için kadro ücretlerinde değişiklik yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Bu d 
lalık husule gelmiş ise de 12 110 ncu maddede sağlanan tasarrufla karşılanmıştır. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti r 
5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince işletmelerde çiftçiler için açıla 
at sanatları, bahçe tarla ziraati sulama kurslarında öğrencilere ödenecek ders ücreti olarak 
konulmuştur. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
İdarede istihdam edilen sözleşmeli 1 avukatla akdedilmiş olan mukavele gereğince ayda 1 25 
çen yıldan 1 800 lira fazlasiyi.! 15 000 lira ödenek konulmuştur. 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 504 ) 
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12.310 Çocuk zammı : 
4598 sayılı Kanun gereğince bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 72 500 lira ödenek konulmuştur 

12.320 Doğum yardımı : 
Bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 8 000 lira ödenek konulmuştur. 

12.330 ölüm yardımı : 
Bu maddeye geqen yıl olduğu gibi 13.500 lira ödenek konulmuştur. 

12.340 Tedavi giderleri : 
4598 ve 7351 sayılı kanunlar gereğince hastalanacak memurların tedavileri için geçen yıl ol 
muştur. 

12.350 Yakacak zammı : 
Rakımı yüksek olan Alparslan Devlet Üretme Çiftliği aylıklı memurları için 4178 sayılı 
gibi 1 080 lira ödenek konulmuştur. 

12.370 Emekli keseneği karşılığı . 
12.110 ve 12.210 ncu maddelerde mevcut ödeneğin % 6,5 u nisbetinde hesabedilerek bu m 
eksiğiyle 509 230 lira ödenek konulmuştur. 

Tazminatlar : 
12.520 Kasa tazminatı : 

5433 ve 895 sayılı kanunlarla verilmesi kabul edilen kasa tazminatları için geçen yıl olduğu g 

İkramiyeler ve mükâfatlar : 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 

Tertibin muhafazası maksadiyle geçen yıl olduğu gibi bu maddeye 1 lira ödenek konulmuştu 

Ödenekler : 
12.710 Temsil Ödeneği : 

5027 ve 7237 sayılı kanunlar gereğince Genel Müdür için ayda 350, lira hesabiyle geçen yıl 
muştur. 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 504) 
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Bölüm Madde 

Yolluklar : 

1. Yurt içi yollukları : 

Yönetim yollukları : 
12.811 Sürekli görev yollukları • 

Hariçten tâyin, nakli memuriyet ve emeklilik sebebiyle memur ve hizmetlilere verilecek ha 
duğu gibi 70 000 lira ödenek konulmuştur. 

12.813 Geçici görev yollukları : 
Tarım işlerinin yerinde görülmesi, teknik gereklere uygun yönlere çevrilmesi ve diğer ida 
işletmelere ve bir işletmeden diğer işletmeye ve işletmelerden merkeze gönderilecek elem 
geçen yıldan 5 000 lira eksiğiyle 70 000 lira ödenek konulmuş 5 000 lirası 12.S25 nci devir 
rılmıştır. 

12.814 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Tarım Bakanlığı Plânlama Grupu tarafından F.A.O. dan bir işletme uzmanı istenmiştir. Bu 
üzere verilmesi prensip itibariyle uygun görülmüş olduğundan verildiği takdirde işletmeler 
için gerekli yolluk münakale suretiyle temin edilmek üzere bu bu madde açılmış ve 1 lira ö 

Denetim yolluklar : 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu: 

Bu maddeye Teftiş Kurulu Başkanı için 6 400 lira ve 6 müfettiş için 87 320 lira hesabediler 
ödenek konulmuştur. 

12.825 Devir - teftiş yolluğu : 
Genel müdür ve yardımcılarının işletme faaliyetlerini yakından görmek ve gerekli tedbirl 
seyahatler için Maliye Bakanlığının 22 . 9 . 19'64 günlü yazısı üzerine yeniden açılan bu 
5 000 lira ödenek konulmuştur. 

Öğretim yollukları : 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 

Yurt içinde yapılacak kongre ve konferanslara gönderilecek elemanların yolluklarını karşıla 
ğu gibi 10 000 lira ödenek konulmuştum 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 504 ) 
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12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu : 
Merkez ve işletmelerde açılacak teknik ve idari seminerlere iştirak ettirilecek elemanlara; hay 
ati, makina işleri ve idari elemanlara onar bin lira hesabiyle geçen yıl olduğu gibi 50 000 

12.834 Kurs yolluğu : 
14.811 - 14.816 nci maddelerde açıklanan 5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası 
de açılacak çeşitli kurslara merkez ve işletmelerden gönderilecek öğretici elemanların yolluk 
işleri için 5 000 hayvancılık kursları için 5 000 ve bahçe kursları için 5 000 lira olmak üzere geçen 
20 000 lira ödenek konulmuştur. 

Diğer yolluklar : 
12.841 Tedavi yolluğu : 

Merkez ve işletmeler memurlarından iıastalanacaklarm tedavi yolluklarını karşılamak üzer 
12 000 lira ödenek konulmuştur. 

II - Yurt dışı yollukları : 

Yönetim yolukları : 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 

Alım, satım ve sair yönetimle ilgili olarak yurt dışında yapılacak seyahatler için geçen yıl 12 8 
ödeneğin 30 000 lirası, bu maddeye aktarılarak mütebaki 5 000 lirası 12.872 nci maddede bırakı 
maddeye götürülmüştür. 

Öğretim yollukları : 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 

4489 sayılı Kanundan faydalanmak suretiyle halen Almanya'da bulunan iki elemanın dönü 
Amerika'ya gönderilecek iki elemanın ve teknik yardımdan gönderilecek elemanların yollu 
olduğu gibi 39 480 lira ödenek konulmuştur. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Yurt dışında vukuu muhtemel her hangi bir kongre veya konferansa iştirak imkânının sağla 
dede mevcut 45 000 lira ödenekten 5 000 lirası muhafaza mütebakisi diğer maddelere naklo 
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12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme y olluğu : 
Sulama işleri, hayvan bakımı VJ yetiştirilmesi ve sair işletmecilik faaliyetleri ürerinde incele 
cı memleketlere gönderilecek ele ilanların yollukları için geçen yılm 12.872 nci maddesinden 
konulmuştuı*. 

Yönetim giderleri : 
Genel yönetimle ilgili alımlar : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
idarenin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yıl aynı maddede mevcut ödenekt 
nek 'konulmuş ve 5 000 lira 13.120 nci maddeye ilâve edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları v c giderleri : 
İhtiyaç, göz önünde tutularak ve 13.110 ncu maddeden 5 000 liranın da bu maddeye nakl 
muştuA 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
1965 yılında yeni demirbaş ve döşeme alınmaması Hükümet kararı icabından olduğundan yal 
olunması maksadiyle geçen yıl bu maddede mevcut 80 000 lira ödeneğe mukabil bu yıl 1/4 
muştuı*. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Teknik sahada elemanlarımızın bilgilerini artırmak maksadiyle meslekî yayınlara abone 
humluk hazırlama ve dağıtma konularının halka ve çiftçiye duyurulması ve öğretilmesi içi 
ması icabederse de Hükümet kararma uyularak geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira ilo yetin 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Geçen yıllardan müdevver stok nazara alınarak bu yıl 10 000 lira eksiğiyle bu maddeye 3 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Hizmetlilerin elbise, palto, ayakkabı ve diğer giyecek ihtiyaçları için 26 takım elbise, 15 ade 
ları ile 2 çift lâstik çizme ve 26 çift ayakkabı bedeli olarak (bilh'esap geçen yıldan 3 513, 
tu/ . 

13.190 Diğer alımlar ve giderler : 
13.110 - 13.160 nci maddelere girmıyen diğer alımlar ve giderler için bu madde ye geçen yı 
muştu?. 
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Genel yönetimle ilgili giderler : 
13.210 Su giderleri : 

İçme ve kullanma suyu bedeli ola rak bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 8 000 lira ödenek konu 
13.220 Temizlik giderleri : 

Temizlik malzeme ve giderlerini karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 10 000 
13.230 Aydınlatma giderleri : 

Geçen yıldan 3 000 lira eksiğiyle bu maddeye 30 000 lira ödenek konulmuştur. 
13.240 Bahçe giderleri : 

Geçen yıl olduğu gibi 500 lira ödenek konulmuştur. 
13.290 Diğer yönetim giderleri : 

13.210 - 13.240 ncı maddelere girmiyen diğer yönetim giderleri için bu maddeye geçen yıl 
muştur. 
Ulaştırma giderleri : 

13.410 Posta-telgraf giderleri : 
1964 yılındaki harcamalar göz önünde tutularak 'daha da tasarruflu hareket edilmek üzere bu 
lira ödenek konulmuştur. 

13.420 Telefon giderleri : 
1964 yılı harcamaları göz önünde tutularak daha da tasarruflu hareket edilmek üzere bu m 
lira ödenek konulmuştur. 

Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
13.530 Hizmet otomobili işletme ve onarma giderleri : 

İdare elinde halen mevcut 1 adet Station "Wagon Rambler hizmet otosunun işletme ve onarm 
yıl olduğu gibi 11 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.000 Hizmet giderleri : 
Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Yangından korunma giderleri için bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 1 000 lira ödenek konu 
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14.130 Mahkeme harçları ve .giderleri : 
Görülmekte olan dâvalarla açılacak dâvalar için ödenecek hare, resim, delil tesbiti, bilirk 
ları karşılamak üzere geçen yıldan 1 800 lira noksaniyle bu maddeye 75 000 lira ödenek k 
Güvenlik giderleri : 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmüne göre gerektiğinde diğer maddelerden müna 
maddeye 1 lira ödenek konulmuştur. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gider 
Lüzumu halinde diğer tertiplerden münakale yapılmak üzere yeniden açılan bu maddeye 

Eğitim ve araştırma giderleri : 
14.520 Burs giderleri : 

Ankara ve Erzurum Atatürk üniversiteleri ziraat fakültelerinde okutulmakta olan 27 öğr 
lira masraf olarak hesaplanmış ve geçen yıl olduğu gibi 'bu maddeye 83 700 lira ödenek k 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri: 
Teknik ve idari elemanların bil gi ve -görgülerini artırmak maksadiyle merkez ve işletmeler 
kongre ve konferanslara iştirak maksadiyle hayvancılık işleri için 10 000 lira, bahçe işler 
lira, makina işleri için 10 000 lira ve idari elemanlar için 16 000 lira olmak üzere ceman 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanuna göre halen Almanya'da bulunan 2 elemanın ve aynı kanuna göre 1965 
manla teknik yardımdan faydalandırılacak elemanların masraf lan için geçen yıldan 13 8 
nulmuştur. 

Tarım hizmetleri giderleri : 
14.811 Büro giderleri : 

5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince muhtelif işletmelerde açılaca 
Bahçe kursları için 1 600 lira, malkina kursları için 1 500 lira, tarla kursları için 4 600 lir 
fazlasiyle 9 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.812 Ulaştırma giderleri : 
5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince açılacak hayvancılık kursla 
1 000 lira, tarla kursları için 2 600 lira hesabiyle gecen yıldan 1 000 lira fazlasiyle bu ma 
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14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Muhtelif inletmelerde açılacak hayvancılık kursları için 1 500 lira, makina kursları için 2 000 
hesabiyle geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.814 Kira bedeli : 
Muhtelif işletmelerde çiftçiler için açılacak kurslar sebebiyle kiralanması gereken durum hâsıl o 
bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 1 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.815 Giyim - kuşam >alım ve giderleri: 
Muhtelif işletmelerde çiftçiler için açılacak kurslarda vazifeli öğretmen ve elemanların iş tulumu 
nı?Jk üzere hayvancılık kursları için 600 lira, tarla kursları için 1 400 lira, makina kursları için 
dan 1 000 lira fazlasiyle bu maddeye 3 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.816 Malzeme alım ve giderleri : 
5433 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince çiftçiler ve çocuklar 
cılık işleri için 90 kursiyer 45 gün, bahçe işleri için 25 kursiyer 80 gün, makina işleri için 90 k 
için 90 kursiyer 45 gün hesafeiyle iaşeleri için 16 837 lira ve kurslarda kursiyerlere gönderilme 
yaa edilecek süt güğümü, süt şişesi, yoğurt kâsesi, pulvarizetör, veteriner aletleri, ziraat sana 
kurslarla ilgili diğer malzeme alım ve giderleri için 57 163 lira hesabiyle geçen yıldan 6 000 
lira ödenek konulmuştur. 

14.819 Diğer alım ve gMerler : 
Kurslar için lüzumlu diğer abım ve giderleri karşılamak üzere 'hayvancılık, bahçe, makina ve 
lira hesabiyle geçen yıl olduğu gibi 4 000 lira ödenek konulmuştur. 

15.000 KURUM GİDERIiERÎ 

Okullar giderleri : 

İlkokullar giderleri: 

15.211 Büro giderleri : 
5433 sayılı Kurulş. Kanunumuzun 12 nci maddesi gereğince işletmelerimizde açılmış bulunan 
Çiftliğinde açılacak ilkokulun büro giderlerini karşılamak üzere geqerı yıldan 1 000 lira fazla 
tu?. 
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15.216 Malzeme alîıiı ve giderleri : 
Halen mevcut 12 ilkokul ile Ceylânpmar'da açılacak okula lüzumlu malzemenin almması iç 
fazlasiyle 6 000 lira ödenek konulmuştur. 

15.219 Diğer alım ve giderler : 
Halen mevcut 12 ilkokul ile yeniden açılacak 1 okulun yukarıdaki maddelerle temini mü 
îçiıı bu maddeye geçen yıldan 1 000 lira fazlasiyle 3 000 lira ödenek konulmuştur. 

16.000 Çeşitli giderler : 
Propaganda ve tanıtma giderleri : 

1G.37Ö iç fuar ve sergiler giderleri : 
Geçen yıl îzmir ve Samusn fuarlarına iştirak edilmiş'ti. örnek çalışmalarımızın daha etra 
yılında Çanakkale ve Antalya ("uarlarma da iştirak edilmek üzere hu ımaddeye geçen yıld 
ödenek konulmuştur. 

Vi.390 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri : 
İşletmelerde her bölgenin hususiyetine göre tarla günleri yaparak çiftçilere toprak hazırlan 
diğer ziraat usul ve çeşitlerini göstermek maksadiyle 'bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 10 0 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri : 
16.710 Temsil giderleri : 

Genel müdürlük temsil masraflarını karşılamak maksadiyle ,bu maddeye geçen yıl olduğu 

Bakım ve küçük onarım giderleri : 
16.810 Bina onanını : 

Merkezde ve 21 işletmede ıkatma bütçe malı 22 aded idare binası, 165 aded blok lojman, 75 
rımları için bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 125 000 lira ödenek konulmuştur. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Mevcut makina ve teçhizattan lüzum görülenlerin onarımları için bu maddeye geçen yıldan 
konulmuştur. 
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22.000 Yatırım harcamaları : 
YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
Tarım sektörü : 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Bu maddeye 1 numaralı proje icabı olarak Acıpayam Devlet Üretme Gittiğinde yaptırıla 
125 000 lira, 2 numaralı proje ile Ceylânpmar Çiftliğinde hangar ve silo yapımı için 500 00 
Çiftliğinde yaptırılacak 2 aded lojman için 120 000 lira ve 4 numaralı proje ile Malya Çif 
için 75 000 lira olmak üzere geçen yıldan 169 400 lira noksaniyle ceman 820 000 lira ödenek 

II - Transferler : 

34.000 Malî transferler : 
Fonlara katılma ve ödemeler : 

34.620 7126 sayılı Kanun gereğince sivil savunma yardım fonu : 
7126 sayılı Kanun gereğince gelir bütçesinin binde biri nisbetinde hesabedilecek bütçeye konul 
dan 416 lira eksiğiyle bu maddeye 11 081. lira ödenek konulmuştur. 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu : 
Genel müdürlük hizmet otomobilinin sigorta fonu için geçen yıl olduğu gibi 100 lira ödene 

35.000 Sosyal transferler : 
Emekli Sandığına ödemeler : 

35.210 % 1 ek karşılıklar : 
12.110 ve 12.210 ncu maddelere konulmuş olan ödeneğin % 1 i nisbetinde hesabedilerek geçen 
ye 78 344 lira ödenek konulmuş tu?. 

35.220 Emekli ikramiyesi : 
Emekli olacaklara verilecek ikramiyeler için geçen yıl olduğu gibi 77 500 lira ödenek konulmu 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 4 . 9 . 1964 gün ve 14 - 32/464100 - 54748 saydı yazıs 
mevcut emekli keseneği karşılığı ödeneğin 0,102 nisbeti üzerinden hesaplanması gereken mik 
konulmuştur. 
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35.240 Diğer ödemeler : 
Emekli Sandığına yapılacak diğer ödemeleri karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 1 000 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, Sandık ve benzeri teşekküllere yardımlar : 
35.710 Memur ve hizmetliler öğle yemekleri için Devlet Üretme Çiftlikleri ve Merkez Atelyesi 

Merkez ve merkez atelyesi hizmetlilerinin öğle yemeklerine yardım maksadiyle yardımlaş 
mur ve hizmetlilerin 60/100 m a günde 75 kuruş hesabiyle geçen yıl olduğu gibi 29 000 lir 

36.000 Borç ödemeleri : 
36.300 Geçen yıllar borçları : 

Mülga Zirai Kombinalar ve Devlet ziraat işletmeleri kurumlarında daimi kadroda 28 . 2. 
dilerinden emekli aidatı kesilmemiş olanların eski hizmetlerinin ihyasında kurum karşılığı 
renin kuruluşundan itibaren tahakkuk edecek eski yıllar borçlarını karşılamak üzere geçen 
ye 25 000 lira ödenek konulmuştu.'. 

36.400 îlâma bağlı borçlar : 
İdare ile Efesbank arasımda mevcut dâvanın idare aleyflhine neticelenmesi halinde ödenmek 
nek mevcut ise de bu yıl içerisinde neticelenmemesi ve 1965 yılına intikal etmesi halinde ilâ 
sine de 125 000 lira ödenek konulmıaısı ieabetmiştir. 

36.600 Geliverilecek paralar : 
Fazla tahsilat sebebiyle geri verilmesi gereken paraları karşılamak üzere ve Genel Muhas 
maddeye geçen yıl olduğu gibi 450 lira ödenek konulmuştr. 

HÜLÂSA VE NETİCE OLARAK 

Yukarıdanberi arz ve izah olunan maddelerdeki hizmet ve hususat karşılığı olara'k Dervle 
Gider Bütçesi (A/ l , A/2, A/3) işaretli cetvellerde toplam olarak geçen yıldan 441 527 li 
ibit olunmuştur. 
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GELİR BÜTÇESİ 
Bölüm Madde 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü günün kuruluşuna dair olan 54£F3 sayılı Kamunun 16 
nıim taımamiinın döner senmayenin yıllık gelirlerinden karşılanmasını âmir bulunnuakitadır. Anc 
edilecek, meselâ; teminatların irad kaydı, memur lojmanlarından alınacak kiralar gibi çeşitli 
naklardan elde edilecek gelirlerin de kaydı için ıbir bölüm açılması icabetmektedir. 
1965 yılı carî ilıarcamaiar, yatırını, transfer harcamaları 11 055 980 lira olduğundan 'bu mikta 
ye gelirlerinden karşılanmak üzere ilişik gelir 'bütçesinin 61.170 inci maddesinde ve 55 980 lir 
lolan 63.301 nci maddesinde tah manî olarak gelir gös terlimişitir. 
Bu suretle 1965 yılı için hazırlanan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Gelir ve Gid 
ilişikte >arz ve takdim kılındı. 
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R A P O R 

Plân Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Tetkik görevini aldığım Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 yılı katma bütçesinin hizm 
dan önce bu idarenin kuruluş maksat ve gayesi ve .hususiyet arz eden durumu üzerinde umumi mıalıiyette 
görmekteyim. 

1. Nüfusumuzun çoğunluğu çiftçi olan memleketimizde; nıdbat tcUıumCuğu ve damızlık hayvan üretilm 
ması, çiftçiye örneklik ve öğreticilik yapması amaciyle ve 'başta hububat tohumluğu olmak üzere damızlık h 
reviyle 5433 sayılı Kanunla kurulmuş olan idare 1950 yılından itibaren faaliyete gelmiştir. 

2. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 5433 sayılı Kanunia ve esas itibariyle katına bütçeli 'bir 
da yaralı hizmetlerim ifası için aynı Kanunun 11 nei maddesiyle 120 milyon lira döner sermaye verilmiştir. 

Döner sermayenin işletmeler itibariyle yıllık bültç eleri Tarım Bakanlığınım tasdikiyle yürürlüğe 'konul rn.u 
iariyle teknik işlerini Yüksek Muraka.be Heyeti incelemektedir. Mezk r blânço ve kâr zarar hes 'p'nrnrjn. 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması kuruluş kanunumun 15 nci maddesi icabı olup bu hesaplanıl 'büt 

3. Devlet Üretme Çiftliklerinin katına bütçesi; basit mahiyet ve miktarda olarak ve ,geçem yıldan fazla 
lık emirlerine uyularak, 

•a) Cari 'harcamalarda; 
1. Merkez ve işletmelerin Teşkilât Kanununa (bağlı maaşlı .kadrolarına ve (D) cetlvellyle istihsal olun 

giderleri 8 976 049 lira, 
2. Katma bütçe ile ilgili yönetim giderleri 295 813 lira, 
3. Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 389 702 lira, 
4. Kurum giderleri 13 000 lira, 
5. Çeşitli giderler 162 000 lira, 
ib) Yatırım, harcamalarında; 
idare binaları, memur lojmanları ve dağıtma tesisleri 820 000 lira, 
c) Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında; 
1. Malî transferler, (Sigorta ve sivil savunma fonları) 11 181 lira, 
2. Sosyal transferler (Emekli Sandığı ile ilgili ödemeler) 237 785 lira, 
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3. Borç. ödemeleri (Geçen yıllar borçları, ilâma bağlı borçlar) 150 450 liradan ibarettir. 
Katma bütçe giderlerine karşılık gelirin döner sermayenin yıllık safi kârından ayrılacağı Kuruluş Kanunun 
İdarenin yukarda arz edilen özelliği karşısında yapılan hizmetlerin vüsat ve ehemmiyetiyle mahiyetinin tetki 

hesaplarının incelenmesiyle mümkün olacağı aşikâr bulunduğundan tetkikatın bilhassa bu yönden yapılması ieabe 

BİRİNCİ KISIM 

Hizmetin mahiyeti ve ifa tarzı 

1. Beş Yıllık Kalkınma Plân ve prograıniyle, üretme çiftlikleri; 
(Hububat, yem bitkileri, pamuk, melez mısır, ayçiçeği) 100 000 ton seiektörlenmiş ilaçlanmış ve muntazam 

kontrollü tohumluk yetiştirmekle görevlendirilmiştir. Bu meyanda Şeker Şirketi ve çiftçilerle iş birliği yapmak 
gayreti içerisinde bulunmaktadır. 

2. Beş Yıllık Kalkınma Plânı muvacehesinde idarenin; yurt çiftçiliğine daha müsmir bir şekilde faydalı o 
Kanununun tatbikatında bugüne kadar görülen aksaklıkların yeni bir statü ile giderilmesi ve aşağıda belirtil 

a) Devlet üretme çiftlikleri ifa etmekte olduğu hizmet bakımından iktisadi bir Devlet teşekkülü karekterin 
ner sermayeli olarak iki cepheli faaliyet göstermekte' ve bu bakımdan iki sistem üzerinden hesap tutmak ve hesa 
işleri ve kırtasi muamele en aşağı iki misli çoğalmıştır. 

b) 1950 yılında kabul edilmiş olan 120 milyon liralık döner sermayenin halihazır iştira kıymeti üç misli ek 
kınma Plânı ile bu idareye tevdi edilen ve büyük bir sermaye ile ciddî mesaiye ihtiyaç gösteren görevin yürüt 
sayılı Kanunun 11 ne i maddesinde yazılı bu sermaye miktarının bir milyar liraya çıkarılması icabeder. 

c) Aynı maddede gayrimenkule yatırılacak paraların sermayenin c/r 35 inden fazla olmıyacağına dair hük 
zinin ve binaların (amortismandan sonraki) bedellerine hasredilmesi iktiza ederse de idare bilançolarında gayr 
ıslahı, nebat sermayesi, yollar, köprüler, rampalar,sair tesisat ve tertibata da teşmil edildiği, bu itibarla, bu va 
% 35 iriden fazla olduğu görülmektedir. 

Yukarda arz edilen hizmetlerin ifası bilhassa arazi ıslahı ve sulama gibi mühim yatırımlara bağlı ve bu y 
dan bu fıkranın da tadili icabetmekte ve plânlama icabı olarak bu kabil yatırımlara zaruri olarak yedek sermay 
sedilen engellerin kaldırılması ve daha rasyonel çalışılabilmesi maksadiyle ve geçmiş yıllarda ileri sürülen tekl 
kamu iktisadi teşekkülü haline getirilmesi için hazırlanmış olan kanun tasarısı ilgili mercilerin tetkikine sunul 

3. İdare muhtelif tarihlerde; 
•a) Tiftik Yapağı Anonim Ortaklığına 4 000 000 lira sermaye ile iştirak etmiş ve 4 000 000 liranın tamam 
b) Kauçuk Sanayii Türk Anonim. Ortaklığına 1 200 000 lira ile iştirak etmiş, 600 000 lirası ödenmiştir. 
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c) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Türk Anonim Ortaklığına 200 000 lira ile iştirak etmiş ve 200 000 lira (kk 
d) Güney - doğu T. A. Ortaklığına 3 092 500 lira ile iştirak etmiş 792 415 lirası ödenmiştir. 
Kauçuk Sanayii Türk Anonim Ortaklığı ihalen tasfiye halindedir. 
Bu iştiraklerin üretme çiftliklerinin mevzuatlarına uygun düşmemekte olduğu Yüksek Murakabe raporlar 
İdare bu tavsiyelere uyarak şirketlerden ayrılmak için gerekli gayreti sarf etmekte ise de imkân elde edile 
Biran önce şirketlerden çıkması, kendisine mevdu işlerin lâyıki'yle Ibaşardalbilmesi için de lüzumludur. 

İKİNOl KISIM 

Hizmetin inkişaf seyri 

1. Devlet Üretme Çiftlikleri Gene1! Müdürlüğünün kuruluş maksat ve gayesine uygun olarak inkişaf et 
Her yılı istühsali ve kâr durumu mucibi memnuniyettir. 1963 yılı istihsalinin 150.000 ton olduğu tesibit edilm 
1963 yılı kârı 5.2,57 milyon liradır. 
1964 yılı tonunduk hazırlanması mevzuunda pongramatfi tahakkuk ettirilmiş olduğunu, program icabı olar 

tohumluğun 5254 sayılı Kanunla, peşin ve taksitle, banka teminat mefctulbu ıkarşüığında damıtıldığı görülmüş 
Ayrıca. üç. milyona yakın aşılı, aşısız ımeyve fidanı, çöğür, bağ çubuğu, sebze fidesi ile 1 500 'kilo seibze t 
İşletmelerde 15.000 dönüm orman ve koruluklar tesis edilmiştir. 
Hayvancılık konusunda; 248 baş sığır, 1.803 baş (koyun daınnzlik olarak .çiftçilere verilmiştir. Bun lavdan 

ta . 149.850 aded civciv ve 7.084 aded tarvuk 'horoz tevzi edillmiştir. 
İdarenin doğrudan doğruya ve özel sektörle işlbirlği ya/parak 1(963 - 1967 yıllarında; 
a) Tevzi edeceği hububat tohumluğuna, 
b)/ Damızık hayvan 'miktarına, 
e) Fidan- tevziine, 
d) Arazi İslahı ve sulama tesislerine, 
e) Meyvacılık, ağaçlandırma işlerine, ziraat makinaları ve nakil vasıtaları mubayaasına ait programları 
2. Programlara göre : 
1964 - 1967 yılları için; 
1.) Her yıl 80.000 ton hubulbat tohumluğu, yıllar itibariyle ve sıra ile 500 - 1.000 ton melez mısır, 750 

luğu, 
ı3. Her yıl 300 000 - 700 000 arasında aşılı fidanı, ÜSO.OOC - 2.500.000 arasında aşısız fidan ve ve bağ çuibu 
3. 1963 yılında mevcudolan 2.080 dekar meyvelik sahanın 1967 yılına kadar program .gereğince 7.457 d 

lında 7.499 dekar tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır. Amerikan asma ağaçlığı sahası 195. dekardır. 9.137 deka 
lışılmaktadır. 
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4. 1967 yılma kadar 67 250 000 lira değerinde 420 traktör, 300 biçer - döğer, -224 aded kamyon ve hizme 
maksatla 1964 yılında 50 biçer - döğer, 60 traktör, 20 kamyon, 10 pikap nıu'bayaa.sın<a geçilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yatırımlar 

1, Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen 75 proje tutarı cari sene yatırımları (1964 yılı) döner 
tutarı katma bütçe 1 020 000 lira olmak üzere ceman 31 769 000 liradır. 

31.12 . 1964 itibariyle iki proje müstesna (İğdır, Türkgeldi) 73 projenin tamamlandığı 28 513 600 lira 
tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır. 

Katma ;bütçe; 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen projelere göre 1 020 000 liradır. 1.12.1964 tarihi itibariyle 

sonuna kadar tamamı tahakkuk ettirilecektir. 
2. Yeni yıl yatırımları (1965) 
a) Döner sermaye; 
İkinci kısmın ikinci fıkrasında açıklanan hizme.tler.in tahakkuku maksadiyle projeye bağlanmış olarak; 

Tutan 
Dövizli tutar 

Yatırımın cinsi T. L 

I - Arazi ıslahı ve sulama 
I I - Çayır mera, yem bitkileri tesis ve ıslahı 
I I I - Bağ - bahçe tesisi ve ağaçlandırma 
IV - Bina inşaatı ve tesisat 

V - Tarım alet ve makmaları 
VI - Atelye tezgâh ve aletleri 

VII - Motorlu nakil vasıtaları 
VIII - Elektrojen grupları 

IX - Damızlık sığır ithali 

9 450 000 
90 000 

180 000 

680 000 

Toplam 10 400 000 

Yatırım yapılacaktır. 
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b) Katma bütçe; 
Keza Plânlama Teşkilâtınca tasdik edilmiş olan projeler gereğince; 
İdare binaları, memur lojmanları, dağıtma tesisleri için 820 000 liralık yatırım ödeneği katma bütçenin 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Geçen yıl bütçe tatbikatı 

(A/l) ve (A/3) sayılı cetveller 1964 yılı katma bütçesiyle 

a) 12.000 nci bölüm personel giderleri için kabul edilen 
b) 13.000 nci bölüm yönetim giderleri için kabul edilen 
c) 14.000 nci bölüm hizmet giderleri için kabul edilen 
d) 15.000 nci kurum giderleri bölümü için kabul edilen 
e) 16.000 nci çeşitli giderler bölümü için kabul edilen 
f) 34.000 nci malî transferler bölümü için kabul edilen 
g) 35.000 nci sosyal transferler bölümü için kabul edilen 
h) 36.000 nci borç ödemeleri için kabul edilen 
Olmak üzere 1 . 12 . 1964 itibariyle ceman 

9 038 087 L. ödeneğe mukabil 6 
385 300 L. ödeneğe mukabil 33 
335 344 L. ödeneğe mukabil 25 

10 000 L. ödeneğe mukabil 6 
155 000 L. ödeneğe mukabil 14 
11 597 L. ödeneğe mukabil 11 

236 729 L. ödeneğe mukabil 23 
245 450 L. ödeneğe mukabil 13 

7 102 587 lira mıasraf yapılmıştır 

Malî yıl sonuna kadar üç ay zarfında yapılacak sarfiyat da göz önüne alınacak olursa idarenin cari harca 
(A/3) işaretli cetvelde % 20 arasında bir tasarruf sağlanacağı müşahede olunmuştur. 

(A/2) işaretli yatırım bütçesi esasen 1 020 000 lira olup muayyen hususlara taallûk etmekte ve mahallerin 
her hangi bir tasarruf mevzuubahis değildir. 

İdarenin 1950 - 1963 yıllarına ait kesin hesap cetvellerinin tetkikinde; % 20 - % 30 civarında tasarruflu 
yetle bütçe tatbikatında âzami tasarruf zihniyetiyle hareket edildiği ka/naatme varılmış bulunmaktadır. 

3. 5433 sayılı Kanuna bağlı 1,2 sayılı cetvellerde toplam olarak 493 aded maaşlı kadro mevcuttur. 
Bunun 171 adedi (L) cetveline alınmıştır. Geri kalan 322 kadrodan Kasım 1964 sonu itibariyle 132 adedi 

olan bu kadrolara mukabil (D) cetvelleriyle istihrai olunan ücretli kadrolarla hizmetlerin aksatılma.masma çal 
4. 1964 yılında tahsisat kifayetsizliği sebebiyle Maliye Bakanlığının muvafakatiyle 41 000 liralık münaka 

maddede mevcut ödeneğin kifayetsizliği sebebiyle 13 000 liralık bir münakale kanun tasarısı Büyük Millet M 
Ek ödenek alınmamıştır. 
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BEŞİNCİ KISIM 

Yeni bütçe teklifleriyle alâkalı tetkikler 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 malî yılı katma bütçe giderleri (A/ l ) cari giderler, (A/2) 
malî transferler olarak üç kısımda mütalâa olunmuştur. 

(A/ l ) cari harcamalar ile (A/3) sermaye teşkili ve malî transferler kısımlarındaki giderlerin tesbitinde, g 
Hükümetçe alman prensip kararına tamamen bağlı kalındığı müşahede olunmuştur. 

Başbakanlık tebliğinde geçen yıl ödemekleri kadar ödenek kabul edilmiş olmasına rağmen geçen yıla nazaran 
(A/3) işaretli cetvellerle toplam olarak 10 235 980 liralık ödenek talebolunmuştur. 

ödeneğin teslbitinde bütçelerde ödeneklerin tam olarak yer almasına dair Muhasebei Umumiye Kanununun âm 
Kadrosuz istihdamların mevcut bulunmadığı üst derecelerde aylık alan memurlar mevcut ise de münhal kad 

nek bakımından her hangi bir sıkıntı çekilmediği, münhallerin küçük maaşlı kadrolara itibar edilmemesinden ile 

A) CARİ HARCAMALAR 

1964 malî yılı (A/ l ) işaretli cetvelde yer alan cari giderler karşılığı 9 983 731 liraya mukabil bu yıl (A/ l 
9 836 564 lira olup eksiklik 147 167 liradır. 

1. PERSONEL GİDERLERİ (Bölüm 12.000) 
Geçen yıl (L) cetveline alman 171 aded memur kadrosuna ilâveten bu yıl 19 memur kadrosu daha (L) cet 

aylıklar ödeneğindem 140 132 lira tenzil edilmiştir. 
Hizmetlilere ait (D) cetvelinde geçen yıl 395 elemana karşılık bu yıl 394 eleman mevcuttur. Kadro aylıkla 

değişiklikler sebebiyle geçen yılın ücretler ödemeğine nazaran 80 190 lira ve 12.260 ncı sözleşmeli personel ücreti 
mukabil 12.370 nci emekli keseneği maddesinde 3 897 lira, geçen yıl 12.872 nci yurt dışı geçici görev yolluğu mad 
karşılık bu yıl bütçesiyle tertip plânına uygun olarak yeniden açılan 12.853 ncü yurt dışı geçici görev yolluğu m 
dışı kongre ve konferans yolluğu maddesine 5 000 lira, 12.873 ncü yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu mad 
muştur. Bu bölümün ödenek toplamı 8 976 049 liradır. Geçen yıldan 62 038 lira eksiktir. 

2. YÖNETİM GİDERLERİ (Bölütm 13.000) 
13 110 ncu kırtasiye alım ve giderleri maddesinden 5 000 lira düşülmüş 13.120 nci basılı kâğıt ve defterler 
13.130 ncu döşeme ve demirbaş alımları maddesinden 60 000 lira ve 13.150 nci yakacak alımları maddesin 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri maddesine 3 513 lira fazla ödenek konulmuştur. 
13.230 ncu maddede aydınlatma giderleri 33 000 lira dan 30 000 liraya, 13.410 ncu maddede posta ve telg 

liraya, telefon giderleri 50 000 liradan 40 000 liraya düşürülmüştür. 
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13.000 nci bölümün diğer maddelerindeki ödenekler geçen yıl ödeneklerinin aynı olup asgari miktarlarda olduğ 
yıl ödeneği 385 300 lira bu yıl ödeneği 295 813 liradır. 89 487 lira eksiktir. 

3. HİZMET GİDERLERİ (Bölümü 14.000) 
14.130 ncu Mahkeme Harçları ve giderleri maddesinde 1 800 lira, 
14.550 nci staj ve öğrenim giderleri maddesinde 130 844 lira, 
14.816 nci malzeme alım ve giderleri maddesinde 6 000 lira, azaltma yapılmış, 
Buna mukabil; 
14.540 nci araştırma ve inceleme maddesinde 10 000 lira, 
14.811 nci büro giderleri maddesinde 4 000 lira, 
14.812 nci ulaştırma giderleri maddesinde 1 000 lira, 
14.815 nci giyim, kuşam alım ve giderleri maddesinde 1 000 lira çoğaltılmıştır. 
Diğer maddelerdeki ödenekler geçen yılın aynı ve asgari miktardadır. 
Bu bölümün geçen yıl ödeneği 395 344 lira bu yıl ödeneği 389 702 liradır. 5 642 lira eksiktir. 

4. ÇEŞİTLİ GİDERLER (Bölüm 16.000) 
Geçen yıl 155 000 lira iken bu .yıl 162 000 lirat.eklif olunmaktadır. 7 000 lira fazladır. 
16.370 nci maddede iç fuar ve sergiler için izmir ve Samsun fuarlarına iştirak maksadiyle geçen yü büt 

mukabil bu yıl açılacak Çanakkale ve Antalya fuarlarına da iştirak edebilmek üzere 10 000 lira fazlasivle 20 
mukabil 16.820 nci maddede geçen yıl mevcudolan 5 000 liralık ödenek 2 000 liraya indirilmektedir. 

Bu bölümlerin diğer maddelerinde geçen yıla nazaran her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

IV) YATIRDI HARCAMALARI 

1964 yılında 1 020 000 lira olan yatırım ödeneğine mukabil 1965 yılnda 820 000 liralk ödenek istenmekt 
(A/2) cetveliyle istenil?!! ödenek Devlet Plânlama Dairesince tasdik edilen 4 aded proje ile; 

Malya D.Ü.Ç. de yaptırılacak idare binası kalorifer tesisatı için 
Acıpayam D.Ü.Ç. de yaptırılacak muhtelif inşaat ve tesisat için 
Ceylanpınar D.Ü.Ç. de yaptırılacak hangar ve silo için 
Dalaman D. Ü. Ç. de yaptırılacak iki aded lojman için.. 

>lmak üzere eem'an.. 
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C) SERMAYE TEŞKİLİ YE TRANSFER HARCAMALARI 

Bağlı (A/3 : işaretli cetvelde gee-en yıl mevcut olan 493 776 liraya mukabil bu yıl 399 416 lira ödenek kon 
1. Malî transferler bölüm (34.000) 
34.620 nci maddede Sivil Savunma yardım fonu geçen yıldan 416 lira eksik konulmuş. 34.630 nci sigorta f 

ödenek konulmuştur. Bu bölümde geçen yıl alına ı 11 597 lira ödeneğe karşılık bu yıl 11 181 lira ödenek 
2. Sosyal transferler (Bölüm 35 000) 
35.210 uncu Emekli Sandığına ödemeler maddesine 599 lira eksik, 35.230 ncu sandık yönetim giderleri ma 

muştur. Diğer maddelerin ödenekleri geçen yılın aynıdır. 
Bu bolünüm geçen yıl 236 729 lira ödemeğine mukabil bu yıl 237 785 lira ödenek konulmuştur. 1 056 lira f 
3. Borç ödemeleri (Bölüm 36.000) 
36.300 ncü maddeye geçen yıl konulan 65 000 lira ödeneğe mukabil 25 000 lira, 
36 400 ncü ilâma bağlı borçlar maddesine geçen yıl konulan 180 000 liraya mukabil 1.25 000 Ikv; ödenek konu 

geçen yıldan 95 000 lira eksiktir. 

D) GELİR BÜTÇESİ : 

5433 sayılı Kanunun 16 nci maddesi katma bütçe giderlerinin tamamının döner sermayenin yıllık safi gelirin 
dır. 

Katma bütçenin tatbikatından doğacak müteferrik gelirler, bilfarz katma bütçeye ait lojmanlardan elde 
dan ; 

Tasarıya ekli (B) işaretli cetvelde açılan 63 000 nci çeşitli gelirler bölümünden 55 980 lira gelir sağlanacağı 
karşılıyacak 11 000 000 lira da mezkûr madde hükmüne uyularak 61.000 nci bölüme gelir konulmuştur. 

Bu suretle gelir ve gider bütçesi birbirine denk hale getirilmiştir. 

E) TEKLİF YE TEMENNİLER : 

1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün faaliyet mevzuu ve karekteri bakımından bir İktisadi 
hakkında Yüksek Denetleme ve Karma Bütçe Komisyonu temennilerine uyularak hazırlanmış olan kanun tasa 
bilhassa beşer yıllık kalkınma plânlarının tahakkuku bakımından zaruri görülmektedir. 

2. Yüksek Denetleme Kurulunca düzenlenen 1963 yılı raporunda bu idare döner sermaye hesap ve faaliy 
nun gereğince denetlenmiyeceği denetim işinin Sayıştayca yapılması gerektiği ifade edilmekte olduğundan idar 
süre denetim dışı kalmaması için konunun kısa zamanda ve kesin olarak neticelendirilmesi. 
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3. Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilerek yatırım bütçelerinde yer alan ziraat makinalarımn temini 

kolaylığın gösterilmesi temenniye değer görülmüştür. 

NETİCE OLARAK 

Yukarıdan beri arz edilen temennilerle ve teklif edilen bütçenin kabulü dileğiyle Yüksek Komisyonun tetki 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/742 
Karar No. : 21 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 25.11.1964 tarihinde kararlaşt 
li ve 71-2352/4925 sayılı tezkeresiyle gönderilen «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 19 65 yılı Bütçe 
havale edilmiş olmakla. Tarım Bakanı, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsi 
di ve görüşüldü. 

11 055 980 liralık katma bütçesinin dışında esas faaliyetini döner sermaye ile yürüten Devlet Üretme Çift 
lı Bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden Raportörlerimizin raporu okunduktan sonra söz alan hatiple 
ruluşlarındaki gayelerin tahakkuk edip etmediği, bugünkü faaliyetleri üzerinde durdular, tenkid ve temennile 

Bakan ve Genel Müdür tarafından gerekli izahat verildikten ve sorular cevaplandırıldıktan sonra madd 

Döner sermaye ile faaliyetimi yürüten Genel Müdürlüğün »lider bütçelerindeki ödeneğin yeterli ve h 
bütçesindeki tahminlerin tahakkuk edeceği anlaşılmış olduğundan tasan ve ekli cetvelleri aynen kabul edilm 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ekli cetvelleriyle birlikte Ge 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

4. Ş. Ağanoğlu 

Erzurum 
A. Şenytirt 

Başkanvekili 
Denizli 
C. Akyar 

Giresun 
Söz hakkım mahfuz 

1. Etem Küıçoğlu 

Sözcü 
Kars 

K. Okyay 

îçel 
C. T. Okyayuz Söz 

Kâtip 
Yozgat 

C. Sungur 

Kayseri 
hakkım mahfuz 

H. Dikeçligü 

Söz 
Ay 

hakkım 
1. Se 

Kırşe 
A. Bi 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S. (Sayısı : 504 ) 
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Konya 
A. Onar 

Konya 
R. Özal 

Trabzon 
A. Şener 

Sakarya 
B. Akdağ 

Trabzon 
A. R. TJzuner 

Samsun 
R. Isıtan 

Tunceli 
Söz hakkım mahfuz 

M. A. Demir 

A 

Y 
8. 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 504 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe kanunu 
tasarısı 

MADDE 1, — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün cari | 
harcamaları için 9 836 564 lira, yatırım harcamaları için 820 000 lira, j 
sermaye teşkili ve taransfer harcamaları iein de 399 416 lira ki toplam j 
olarak 11 055 980 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün gelir- | 
leri. bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 11 055 980 lira olarak j 
talimin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce I 
1965 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı j 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı j 
gelirin tarh ve tahsiline 1965 bütçe yılında da devam olunur. j 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün I 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3658 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlileri, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. j 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz- . 
metliler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün kuru- i 
luşu hakkındaki 7 . 6 . 1949 tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1,2) sa
yılı cetvellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1965 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçlan) maddesindeki ödeneğin yetme- i 
mesi halinde : 

Devlet ü . Ç. G. M. Bütçesi 

KARMA BÜTÇE KOMİSYO 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü 
tasarı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci mad 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü m 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü m 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci m 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci ma 

( S. «Sayısı : 504 ) 
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Hükümetin Teklifi 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı bütçesinin ilgili hizmet ter
tipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) ve (A/3)cet
vellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine, Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanun Maliye ve Tarım Bakanları yürütür. 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakanı 

İV". Yetkin 
İçişleri Bakanı 

O. Öztrak 
Millî Eğitim Bakanı 

/ . öktem 
Sağlık ve Sos. Y. Bakanı 

K. Demir 
Ulaştırma Bakanı 

F. Alpiskendcr 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

Millî SaA'unma Bakanı 
/. Sancar 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 
îmar ve îskân Bakanı 

C. Üzer 

Devlet Bakanı 
1. 8. Omay 

Adalet Bakanı 
8. Çumralı 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Çalışma Bakanı V. 
" A. 1. 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
H. Oral A. .1. Göğüs 

Köy işleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi 

Karara Bütçe Komi 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu 

( S. Sayısı : 504 ) 
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1964 ödeneği 

Bölüm Madde 

12.811. 
12.813 
12.8U 

12.821 
12.825 

12.832 
12.833 
12.834 

12.841 

12.853 

12.871 
12.872 
12.873 

ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR 

/ - Yurt iri yollukları 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yollukları 
Yabancı uzmanlar ve yardımcı lan geçici 
görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Devir - teftiş yolluğu 
ÖĞ R E T1M YOLLUKLARI 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yolluklan toplamı : 330 721) 

77 - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUĞU 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma \e inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 84 480) 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

415 200 

70 000 
75 000 

93 720 

10 000 
50 000 
20 000 

12 000 

45 000 

39 480 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

415 201 

70 000 
70 000 

1 

93 
5 

10 
50 
20 

720 
000 

000 
000 
000 

12 000 

30 000 

39 480 
5 000 

10 000 

Beklet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 504 ) 
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Bölüm 

14.000 

Madde 

14.110 
14.130 

14.341 

ödeneğin çeşidi 

HİZMET GİDERLERİ 
Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 

Kesim toplamı 

Yangından korunma ve sigorta giderleri 
Mahkeme harçları ve giderleri 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

1964 ö( 

Madde 
Lira 

77 800 

1 000 
76 800 

ieneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

395 344 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 

Lira 

76 000 

1 000 
75 000 

2 

1 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 

tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

Eğitim ve araştırma giderleeri 
Kesim toplamı 217 544 

14.520 
14.540 
14.550 

14811 
14.812 
14.813 
14.814 

Burs giderleri 
Araştırına ve inceleme giderleri 
Staj ve öğrenim giderleri 
Tarım hizmetleri giderleri Kesim toplamı 

TARIM İŞLERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 

83 700 
40 000 
93 844 

100 000 

5 000 
3 000 
5 000 
1 000 

213 700 

83 
50 

700 
000 

80 000 
100 000 

9 
4 
5 
1 

000 
000 
000 
000 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 504 ) 



Bölüm 

15.000 

16.000 

Madde 

14.815 
14.816 
14.819 

15.211 
15.216 
15.219 

16.370 
16.390 

16.710 

16.810 
16.820 

ödeneğin çeşidi 

Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
KÜRÜM GİDERLERİ 

Okullar giderleri Kesim • 

İLKOLüLLAR GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Propaganda ve tanıtma giderleri 
Kesim 

İç fuar ve sergiler giderleri 

toplamı 

toplamı 

Diğer propaganda ve tanıtma giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 
Temsil giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 

toplamı 

— 34 — ..»..-

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 000 
80 000 
4 000 

10 000 

3 000 
5 000 
2 000 

20 000 

10 000 
10 000 

5 000 

130 000 

125 000 
5 000 

10 000 

155 000 

. ' • ' " * * ; . » 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

3 000 
74 000 
4 000 

13 000 

4 000 
6 000 
3 000 

30 000 

20 000 
10 000 

5 000 

127 000 

125 000 
2 000 

1 

16 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S. Sayışı : 504 ) 



Bölüm Madde 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ bölümü top
lamı 

YÖNETİM GİDERLERİ bölümü toplamı 

HİZMET GÎDERLERÎ bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

35 — 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

9 038 087 

385 300 

395 344 

10 000 

155 000 

9 983 731 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

Lira Lira 

8 976 

295 

389 

13 

162 

9 836 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 504 ) 



— 36 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1964 ödeneği 
Hükümetçe is 

Madde Bölü 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Madde 
Lira 

989 
30 

400 
600 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 020 000 
22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ

DERLERİ 1 020 000 

TARIM SEKTÖRÜ 
22.111 Yapı, tesis ve büyük onanm giderleri 989 400 820 000 

0 Teknik personel geçici görev yolluğu 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 504 ) 



— 37 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1964 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.000 

35.000 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

Fonlara katılma ve ödemeler 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanun gereğince sivil savunma 
yardım fonu 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 neı maddesi gere
ğince sigorta fonu 
SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

DERNEK, BÎRLÎK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve hizmetliler öğle yemekleri için 
Devlet Üretme Çiftlikleri Yardımlaşma 
Sandığına 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

11 597 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm to 

Lira Lira 

I 

11 597 

11 497 

100 

207 729 

V8 943 
77 500 
50 286 
1 000 

238 729 

11 

11 

181 

081 

100 

208 785 

78 
77 
51 
1 

344 
500 
941 
000 

2S 

29 000 29 000 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 504 ) 
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Bölüm 

36.000 

34.000 
35.000 

36.000 

Madde 

36.300 
36.400 
36.600 

ödeneğin çeşidi 

BORÇ ÖDEMELERİ 

Kesim toplamı 

Geçen yıllar borçları 
İlâma bağlı borçlar 
Geri verilecek paralar 
MALÎ TRANSFERLER bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER bölümü top
lamı 
BORÇ ÖDEMELERİ bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ YE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAIVII 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

245 450 

65 000 
İSO 000 

450 

245 450 

11 597 

236 729 
245 450 

493 776 

Hükümetçe is 
Madde Bölü 

Lira 

150 450 

25 000 
125 000 

450 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi f S. Sayısı : 504 ) 



Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

61.000 

63.000 

61.000 

63.000 

B/2 - vergi dışı gelirler 

KURUMLAR HASILATI 

61.170 Döner sermaye gelirleri 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.301 Çeşitli gelirler 

KURUMLAR HASILATI bölümü top
lamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER bölümü toplamı 

GELİRLER GENEL TOPLAMI 
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B - CETVELİ 

1964 yılı tahminleri Hükümetçe tahmi 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

11 400 000 

97 507 

97 507 

11 400 000 
97 507 

11 497 507 

11 000 000 

55 980 

11 

11 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 504 ) 



— 40 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka C - CETVELİ 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 7/6/1949 5433 Devlet Üretmıe Çiftlikleri Genel Müdürlüğü görev ve kuruluş K 

D - CETVELİ 

). 

2 

3 

4 

1 
1 
2 
3 
4 
6 
1 

Memuriyetin nev'i 

Yüksek 
lıendis 
Yüksek 
hendis 
Yüksek 
hendis 
Yüksek 
lıendis 
Yüksek 
hendis 

MERKEZ 

Mühendis veya Mü-

Mühendis veya Mü-

Mühendis veya Mü-

Müh'endis veya Mü-

Mühendis veya Mü-

Teknisyeni (Veteriner) 
» 
» 
» 
> 
> 
> 

Aded 

4 

11 

2 

8 
1 
2 
3 
6 
3 
2 
5 

Ücret 

i 750 

1 500 

1 100 

950 

800 
1 250 
1 250 
1 100 

950 
800 
600 
500 

D. 

s 
1} 

• > 
6 

11 
o 

1 
1 

5 
ı 
3 
ı 
9 

3 
4 
5 
6 

; 7 
8 
9 

Memuriyetin nev'i 

Teknisyen 
Ressamı 

-* 
» 

Doktor 
Söndür 
Topoğraı 

» 
Avukat 

> 
Memur 

> 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
> 

Aded 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
«> 
l 
1 
1 
o 
5 
o 
8 

10 
5 
3 
1 
3 

Ücret ! 

1 100 
950 
600 
300 
950 

1 250 
700 

1 250 
950 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

D. 

1 
T 

7 
S 
9 

10 
5 
6 

7 
6 

10 
8 
8 
9 

10 
11 
6 

M 

Daktilo 

» 
» 
» 
> 

Dağıtıc 
» 
> 

Takipç 
Bekçi 
Odaeıb 
Odacı 

» 
» 
> 

Kalorif 

Devlet Ü. Ç, G. M, Bütçesi ( S. Sarısı : 50 V 



D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

İŞLETMELER 

Yüksek Mühendis veya Mü
hendis 
Yüksek Mühendis veya Mü

hendis 
1 Telknisven 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

11 Doktor 

D. 
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Memuriyetin nev'i 

1 Teknisyen (Veteriner) 

1 

1 
5 
8 
9 

28 
26 

4 
1 
7 

1 

1 
1 
1 

750 

500 
250 
100 
950 
800 
700 
600 
500 
300 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
8 

10 

» » 
» » 

> » 
» » 
» » 

Sağlık Memuru 
Hastabakıcı 

> 
> 
» 
» 

Aded Ücret 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
950 
700 
600 
500 
450 
350 

D. M 

2 Memur 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 > 
9 » 

10 » 
11 » 
5 Sürvey 
8 » 
6 Topogr 

E - CETVELÎ 

Bölüm Madde ödeneğin nev'i 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 504 ) 



D. Memuriyetin nev'i Aded Avlık 

10 
11 
12 
13 
11 

9 

MERKEZ 
Şef 
Memur 

» 
» 

Saymanlık Memuru 

Toplam 

İŞLETMELER 

Müdür Muavini 

4 
5 
5 
7 
1 

22 

4 

500 
450 
400 
350 
450 

600 

D. 
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L - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

9 Şube Şefi 
10 Şube Şefi 

9 Fidanlık Uzmanı 
9 Makina Ekipleri Şefi 

1 0 » •» » 

11 » » » 

9 Ayniyat Memuru 
10 » » 
1 1 •» » 

Aded Aylık 

10 
19 

5 

5 

1 
7 

10 

600 
500 
600 
600 
500 
450 
600 
500 
450 

D. 

10 Amb 

11 > 
12 » 
11 Mem 
12 » 
13 » 
14 » 

T - CETVELİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci m 
kullanılmakta olan Taşıt Cetveli 

Adedi Cinsi 

1 Station Vagon otomobil 

Markası 

Ranbler 

Saltmalma 
tarihi 

26/2/1964 

Bed'eli 
Lira Kulla 

54 990 Daire hiz 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 504 ) 
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R - CETVELÎ 

1965 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvel formülleri bu bütçe için de 

E - CETVELÎ 

Bakanlar Kurulunun 12.3.1964 tarih ve 6/2813 sayılı Kararı ile 1961 yılında tatbik 
(E) Cetveline ait isimli kadro 

Görevim adı Aded 
Aylık 
ücret 

Ziraat âlet, makina, traktör bakım ve kullanılması 
kursu öğretmeni 
Ziraait âlet, makina, traktör bakım ve kullanılması 
kursu öğretmeni 
Çayır - mera kursu öğretmeni 
Mej^vacılık, bağcılık, sebzecilik kursu öğretmeni 
Hayvancılık, ziraat sanatları kursu öğretmeni 
Teknik sulama kursu öğretmeni 

400 

Hizmet 
süresi 

gün 

20 

T 

2 
1 
5 
4 
1 

300 
300 
300 
300 
300 

15 
10 
10 
30 
15 

Toplam 14 

NOT : Bu kadrolar 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü dâhilinde kullanılacak 

)>0<Ç£s»~ 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 504 ) 





Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1965 YILI 
Orman G. M. Bütçesi 





Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı v 
Bütçe Komisyonu raporu (1 747) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 28 . 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2351/4921 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Biiynik Millet Meclisine arzı Baıkaa 
ca 25 . lıl . 1964- tarihinde kıararlaştırılan, «Orman. <4enel Müdürlüğü T965 yılı B 
Tasarısı» ve «ereıkeesi ile dki cetvelîer i'lişik olarak ^ımıılrnmştırr. 

GVreğinİTi yapılmasını rica ederini. 
İsm 

B 

Orman ("4. M. Bütçesi ( S. Sayısı • 505 



(A/ l ) Cari harcamalar 
(A/2) Yatırım harcamaları 
(A/3) Sermaye teşkili ve 

transferler 
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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1965 bütçe teklifi mukayese cetveli 

1964 
yılı rakamı 1965 teklifi Fazlası 

81 843 715 
55 215 000 

7 201 945 

81 741 160 — 
59 880 000 4 665 000 

7 200 916 — 

Noksanı 

102 555 

1 029 

Toplam 144 260 660 148 822 076 4 665 000 103 584 

1. — Cari harcamalar beyanı 
12.000 Personel giderleri bölüm toplamı 
13.000 Yönetim giderleri bölüm toplamı 
14.000 Hizmet giderleri bölüm toplamı 
15.000 Kurum giderleri bölüm toplamı 
16.000 Çeşitli giderler bölüm toplamı 

2. — Yatırım ha 
68 797 657 

1 323 000 
7 372 003 
3 586 500 

662 000 

Tarım sektörü 
Eğitim sektörü 

Yatırım harcamaları toplam 

Cari harcamalar genel toplamı 81 741 160 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 ) 
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1965 BÜTÇE GEREKÇESİ 

1965 yılı bütçe giderlerinin bölüm ve madde itibariyle izahı aşağıda gösteri 

Bölüm Madde 

12 000 Personel giderleri : 
Aylıklar : 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Orman hizmetlileri aylıkları 
12.112 Orman tekniker ve mufaza okulları aylıkları 
12.113 Orman kurumları aylıkları 

Orman Genel Müdürlüğü Kuruluşu hakkındaki 3204 sayılı Kanun ile eklerine bağlı kadro 
adedden ibaret olup muhtelif aylıklı kadrolardan 1 800 tanesi (L) cetveline almm iş bulunma 
Yukarda gösterilen 30 601 800 liradan ibaret aylıklar toplamı fiilen kullanılmakta bulunan 
muhtelif aylıklı kadroların % 35 zamlı tutarını karşılamak üzere konulmuştur. 

Ücretler : 
Hizmetliler ücreti : 

12.211 Genel idare Tıizmdtlileri ücreti 
12.212 Orman hizmetlileri ücreti 
12.213 Orman tekniker ve muhafaza okulu hizmetliler ücreti 
12.214 Orman Kurumlan hizmetliler ücreti 

1964 yılı bütçesinde hizmetli ücreti olarak görülen miktar ile 1965 bütçe yılı için yapılan t 
arasında husule gelen 2 271 300 liradan ibaret artış geçen yıl 3 158 aded olan hizmetli kadrosu 
rem ihtiyaçlar nazara alınarak ve bir taraftan da bütçe imkânları göz önünde tutularak 2 
rılmak suretiyle 1965 (D) cetveli kadrosunun 3 417 adede çıkmasından ileri gelmiştir. 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 50!)) 
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Yangın 
» 
» 
» 

Görevin adı 

Bekçisi 
» 
» 
» 

Aded 

50 
500 

2 000 
2 500 

Aylık 

300 
250 
200 
150 

A\ 

5 
5 
5 
5 

Tutarı 

75 000 
625 000 

2 000 000 
1 875 000 

Haber alma nöbetçileri ücreti 

4 575 000 
'ye 35 ./ammı 1 059 239 

5 634 239 
250 000 

Akaçlama Sahaları Bekçisi 
» » » 

Tep lam 5 884 239 

120 250 12 360 000 
130 200 12 312 000 

672 000 
% 35 zammı 161 280 

833 280 

Bölüm Madde 

(E) cetveline dâhil geçici hizmeıfclerin genel toplamı 7 460 775 
Bütçenin (E) cetveline dâhil olup yuikarda müfredatı açıklanan 1964 yılı kadrolarında 196 
lerde bâzı değişiklikler yapılmış ise de tahsisatı ona göre hesaplanarak 7 460 775 lira ile 
ücretleri maddesi tahsisatı 5 175 000 lira olarak geçen yılın aynı teklif edilmiş olup 12.250 
yeni açılması dolayısiyle 1 liralık fark zuhur etmiştir. 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 ) 



s .~ 

Bölüm Madde 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

Sosyal yardımlar: 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
îşçi sigortası prim karşılıkları 

Sosyal yardımlar giderlerine taallûk eden bu tertipte geçen yıla nazaran 294 2G1 liralık bir ar 
dilmiş olup bu artış geçen yıllarda kifayet etmiyen tedav; giderleri maddesi ile emekli kesen 
şılığı ve işçiler için ödenecek sigorta primi maddelerinde yapılmış, diğer giderler geçen yilm 
rak teklif edilmiştir. 

Ek çalışma karşılıkları : 
12.420 Konferans ücreti 
12.440 Askerlik ders ücreti 

Konferans ücreti ihtiyaca kâfi geleceği cihetle geçen yıla nazaran 30 000 lira noksanı ve ask 
ücreti de Düzce Orman Tekniker Okulu ders müfredat programına dâhil olan askerlik dersi 
mukabilinde ödenecek istihkakı karşılamak üzere geçen yilm aynı teklif edilmiştir. 

12.520 Kasa tazminatı 
İhtiyaca kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

ikramiye ve mükâfatlar : 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenmekte olan -ikramiyeler 
diğinden geçen yıldan 3 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505) 
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Bölüm Madde 

ödenekler : 
12.710 Temsil ödeneği 

Genel Müdürlük Makamı için 5027 sayılı Kanun gereğince ve ayda 350 lira hesabiyle 
istihkak karşılığı olarak konulmuştur. 

Yolluklar : 

1. Yurt içi yollukları: 

Yönetim yollukları : 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yollukları 
12.814 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolhığa 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

Denetim yollukları 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

öğretim yollukları 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

Diğer yollukları 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı: 2 495 000) 

II - Yurt dt§ı yollukları 

Yönetim yollukları 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlar ve yardımcıl arı yurt dışı sürekli görev yolluğu 

öden 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 ) 
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Bölüm Madde 

öğretim yolluğu 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı: 310 000) 

Bu tertip tahsisat I arında geçen yıla nazaran 936 990 liralık bir noksanlık zuhur etmiş olup g 
harcatmaları ve tasarruf kaidelerine sadık kalınarak ihtiyaca kâfi geleceği mülâhazasiyle 2 805 
teklif "edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri : 
Genel yönetimle ilgili alımlar : 

13.110 Eirttasiiye alkımları ve giderleri 
12.120 Basılı kâğıt ve defter alumları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alım ve giderler 

Genel yönetimle ilgili giderler 
13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Orman G. M. Bütçesi f S. Savısı : 505 ) 
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Bölüm Madde 

Orman Genel Müdürlüğü ile 17 başmüdürlüğün genel yönetimle ilgili olup müfredatı yuka 
hizmetlerin evvelki yıllar saıfiyatı ile 1964 bütçe yılımın 9 aylık tatbikat neticeleri ve b 
bütçe imkânları göz önüne alınarak mezkûr hizmetler harcamaları teklifi geçen yi!a naz 
135 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

Hizmetlilerle ilgili alımlar : 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri 

Ulaştırma giderleri : 
13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme gilerlen 

Cari bütçede yapılması zaruri bulunan tasarruf kaidelerine sadık kalınarak bu tertip tah 
lın aynı teklif edilmiştir. 

Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri 

Bu tertip tahsisatı ihtiyaca kâfi geleceğinden gecen yılın aynı teklif edilmiştir, 

Kira giderleri : 
13.610 Kira bedeli 

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 17 başmüdürlük ile mezkûr başmüdürlüklere bağlı teşeflsM 
yönetimle ilgili hizmetleri için kiralaman binaların mukavelelerine göre ödenen kira karşı 
cen vıla nazaran 20 000 lira fazlasrvle 190 000 lira teklif edilmiştir. 

Orman O. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 
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Bölüm Madde 

14.000 Hizmet giderleri : 
Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri: 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

Fazla ihtiyaç zuhur ettiği takdirde ek ödenek alınması mümkün olduğundan ge^en yıldan 5 000 
san teklif edilmiştir. 

Malî hizmetlerle ilgili giderleri: 
14.430 Para taşıma giderleri 

T. C. Merkez Bankasının şubesi bulunmıyan il ve ilçelere ziraat Bankası aracılığı ile yapılan 
üyat ının masrafı karşılığı olup ihtiyaca kâfi geldiğinden geçen yıla nazaran 5 000 lira noksan te 
miştir. 
Eğitim ve araştırma giderleri : 

14.510 Kurs giderleri : 
Birleşmiş Milletler çalışma teşkilâtı ve isviçre Hükümeti ile Orman genel Müdürlüğü arasın 
lan teknik yardım Anlaşması gereğince 1964 Bütçe yılı içinde Ayancık - Çangal Araç ve Mğla 
larında altışar hafta müddetle açılarak faaliyete geçirilecek kursların icabettirdiği alet ve malzem 
geçen Hükümet tarafından hibe edilmiş olduğundan diğer çalışmalar 'karşılığında harcanılmak üzere 
la nazaran 140 000 lira noksanı il e 260 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde burslu olarak okuyan 753 aded öğrencinin ayda 250 
sabiyle ödenen burs giderleriyle diğer harç ve tatbikat masrafları karşılığı olarak ve tasarruf ka 
sadık kalınarak geçen yıla nazaran 152 780 lira noksan teklif edilmiştir. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 ) 
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Bölüm Madde 

Dış Münasebetlerle vâki temas lalımızın zarureti göz önüne alınarak ve 1964 bütçesinde 
nan 12.846 madde tahsisatının (R) formülüne göro sarfiyatın yapılmasının tcsmnen 
rin açılmasına zaruret hâsıl olduğundan madde açüıp 200 001 lira tahsisat konmuştur. 

Orman hizmetleri giderleri : 
14.881 Büro giderleri : 
14.882 Ulaştırma giderleri : 
14.883 Taşıt işletme ve onarma giderleri: 
14.884 Kira bedeli : 
14.885 Giyim - kuşam alım ve giderleri: 
14.886 Malzeme alım ve giderleri.: 
14.887 îşçi eğitim kampları giderleri : 
14.889 Diğer alım ve giderleri : 

(Orman hizmetleri giderleri toplamı 4 590 000) 
Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtının münferit hizmetler katagorisine giren teşekküllerin 
yılan ihtiyaçları göz önüne alınmış ve evvelki yıllar bütçe hesabı katî neticeleri ile 1964 bütçe 

lık tatbikatı da nazara alınarak tadadî olarak sayılan hizmetler için 4 590 000 liranın teklifi 
dilmiştir. 

15.000 KURUM GÎDERLERÎ : 
Okullar giderleri : 
Orman Tekniker ve Muhafaza okulları gideri 

15.251 Büro giderleri : 
15.252 Ulaştırma giderleri : 
15.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri: 
15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
15.256 Malzeme alım ve giderleri : 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri : 
15.259 Diğer alım ve giderleri : 

(Orman Tekniker ve Muhafaza okulları giderleri toplamı 1 149 500) 
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Orman kurumları giderleri : 
15.781 Büro giderleri : 
15.782 Ulastırına giderleri : 
15.783 Taşıt işletme ve onarma giderleri: 
15.784 Kira bedeli : 
15.785 Giyim - kusanı alını ve giderleri. : 
15.786 Malzeme alım w giderleri : 
15.787 Yiyecek alım ve giderleri : 
15.789 Diğer alım ve giderleri : 

(Orman kurumları giderleri toplamı 2 437 000? 
Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtı içinde olup kurmıı olarak telâkkisi icabedeıı mües-^seleri 
müfredatı sayılan hizmetler karşılığının ihtiyaçlar: ancak cevaplıyabileceği eski yıllar Hesabı 
ieriyle 1964 bütçe- yılının 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
Tarım sektörü : 
Eğitim sektörü : 

Orman Genel Müdürlüğü katma bütçesi için hazırlanmış olan 5 Yıllık Plânını 1965 malî yılı 
bet eden ;ve yukarda gösterildiği üzere -tarım ve eğitini sektörü olarak cenran 59 880 000 
•olmuş ve detaylı projeleri Plân lama Müsteşarlığında incelenerek Yüksek Plânlama Heyeti 
olunduktan sonra Bakamlar [Kurulunca da onaylanan ve 11865 sayılı Ivesmî Gazetede neşred 
sayılı Kararnamenin 12, 13, 16. 17. 35. ;>7, 39. 98. 118 ve 119 neu sayfalarında detayları•-g 
metler iıaidkmda etrafln malûmat moveudolduğu 've (bütçeye ilişik yatırımlar cetvellerind 
leri hizalarında 'gösterildiği cihetle bu (hizmetler 'hakkındaki resmî izahata ilâveten yeni bi 
cibe razmai'kta favda mülâhaza edilmemiştir. 
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/ - Üermuııc teshili : 

31.000 Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri : 
Döner sermayelere ödemeler : 

•il.4'10 Döner sorma ve 

Döner sermayeye bir vardını yapılması imkâna y-örülemediğinden g'eçen yılın ayın konmuşu 
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar : 

:!2.10(f 'MKK 4-785 ve G831 sayılı kanunlar gereğince kamulaştırma 
:52.20O Fidanlık ve agkıolandırıuai'ar i(;in. k anıtlaştırma, 
•'İ2.d00 l-\A.O. yardımı ile Kavakeılık Enstitüsü için kamulaştırma 
:!2.400 Bina yapımı iyin arsa alımı 

i) ayhk devresi, tatbikatı neticesinden anlaşılmış ve malî mnkanlar da göz önünde bulundur 
kûr kurumlar irin -\ ^Si\ 500 liranın Teklifi cihetine ııi'diimiştir. 

16.000 Çeşitli giderler : 
Propaganda ve tanıtma giderleri : 

10.Ö7O İ'c fuar ve sergiler giderleri 

H)(>5 bütçe yılı içimle yurdun muhtelif mahalleı-MMİe açılması niıUikarr-er fuar ve sergilere 
bu suretle ormancılık eailıştrna.la rını tanıtmak irnk-âıun'i sağ-feım'ak üzere gecem yıbn ayın 
miştir. 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri : 
16.710 Teni'Sİl (giderleri 
1'6.720 Ağırlama ve tören giderleri 

Orman fJ. M. Bütçesi (S. Sayısı : 505) 
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Ormancılıkla üıgili temaslar sırasında ve zaruri alhv<alde harcanılan ıbu gider geçen yıl bütç 
tına ,göre -kifayet etmediği ,görülerek 5 000 »lira, fazlaısiıyle 10 000 lira tetkliıf edilan%tir. 
Bakım ve küçük anarım giderleri : 

16.810 Bina onarımı 

Orman Genel Müdürlüğü teşkil âtımda katma bütçe parası yapılmış 10 700 000 lira değerindek 
muhtelif cins binanm (badana, kiremi't aktarılması, Iboyalarmm tamiri, sıhhi tesisatları arıza 
derilmesi ve sair emsal bakııml miasrafl arına harcanılması için evvelki yılar bütçe tatbika 
500 000 lira taihsisat konulmıuştuı*. 

16.820 ,Makinja ve teçhizat onarımu 

Genel Müdürüsün mub'telM hizmetlerde kullanılan ve mubayaa tarihlerine göre hayli yıpra 
nan matkinaılar ile teçihiz-atm tamirlerinin karşılığı olarak 145 000 lira teklif edilmiştir. 
Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler : 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

T. C. Emekli Sandığı kuruluşu hakkındaki 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1.9 
den önce yürürlükte bulunan 1683 sayılı Sivil ve Askerî emekli Kanunu hükümlerine tevfikan 
sis edilen Genel Müdürlüğümüz emeklileri ile dul ve yetimlerine teşkilâtımızca ödenen istihka 
olup gecen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Dernek, birlik, kurum, kuruluş sandık ve benzeri teşekküllere yardımlar : 

35.710 Orman Genel Müdürlüğü Memur ve Müstahdemleri Yardımlaşma Sandığına (Memur ve müst 
öğle yemeklerine yardımda bulunmak üzere) 
Maddede açıklanan maksadın tahakkuku için konulmuştur 

35.730 6964 sayılı Kanuna göre Ziraat Odaları Birliklerine yardım 

6964 sayılı Kanuna göre Ziraat Odaları Birliklerine yardım maksadiyle bütçe imkânları göz 
tularak bu yıl açılan mezkûr maddeye 6 000 liralık tahsisat konulmuştur. 
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36.000 Borç ödemeleri : 
36.300 Geçen yıllar •borçları 
36.400 ilâma bağlı borçlar 
36.600 Geriverilecek paralar 

Geçen yıllar katî hesap neticelerine ve 1964 bütçe yılının 9 aylık sarfiyatı sonucuna göre g 
zaran 5 000 lira noksaniyle 133 000 lira teklif edilmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğünün muhtelif hizmetleri için yapılması zaruri kamulaştırma ve 
karşılığında ödenmesi icabeden ve müfredatı yukarda açıklanan hizmetler için bir taraftan m 
nazara alınmak diğer taraftan da geçen bütçe yıllan tatbikatı neticeleri göz önünde bulund 
retiyle bahis konusu hizmetler için bu tertibe 4 400 000 liralık tahsisat konulmakla iktifa edil 
11 - Transferler : 

34.000 Malî transferler : 

Fonlara katılma ve ödemeler : 
34.020 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil savunma fonu 
34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu 

Uluslararası teşekküllere ödemeler : 
34.710 Kurum ve derneklere katılma payı 

Uluslararası Avcılık Komisyonu, Dünya Enerji Komisyonu, Araştırma Müesseseleri: Milletler 
Pazarlar Komisyonu aidatı ile diğer ihtiyaçlar için Amerika Birleşik Devletlerine 1 150, in 
tine 1 150, Fransa Devletine 3 536, Almanya Devletine 790 lira ve Avusturya Devletine 
mak üzere ceman 7 576 lira iştirak payı olarak konmuştur. 
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35.000 

35.210 
35.220 
35.230 
35.240 

Sosyal Transferler : 
Emekli Sandığına ödemeler 
c/c 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

T. C. Emekli Sandığı Kuruluşu hakkında 5434 sayılı Kanunun âmir hükümlerim- dayanılara 
yıllar tatbikatı nazara alınarak teklif edilmiştir. 
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R A P O R 

Bütçe - Plân Karma Komisyon Başkanlığına 

'Farını Bakanlığına bağlı Orman Oenel Müdürlüğünün 1965 malî yılı katma bütçesi muhtıra esaslarına 
Bölümlere geçmeden önce genel durum hakkında kısa bir bilgi sunmak istiyoruz. 
Orman, memleketimizin en hayatî ve aktüel bir konusunu teşkil eder. Fakat ne nazik ki. Türkiye orman 

ketlerinden biridir. Mevcut kayıtlara göre. ormanlarmıızııı yurt ölçümü içerisindeki miktarı lO.omilyon hek 
memleketin, ormanca fakir addedilmemesi için. umum sakasının asgari % 20 sinin normal vasıflı ormanla 
dı ki, bizdeki nisbet c?c 13 olduğu gibi. ormanlarımızın sadece üçte biri normal vasıflı, bakiyesi ise bozuk 
terinde değildir. 

Tarih boyunca insan kütlelerinin istismar ve tahribatına maruz kalmış ormanlarımız azalmakta, devam e 
liminde dolayısiyle yağış ve akış rejiminde düzensizlikler meydana getirmiştir. Bunun neticesinde dere, ça 
seylâplar halinde verimli topraklarımızı, kasabalarımızı, şehirlerimizi telâfisi imkânsız zara rarl ara sokmuştur 
şama kaynağımız olan. toprak cevherimiz de elden gitmektedir. Halen vatanımızın hemen bütün sathı erozy 
dur. Her yıl denizlere akıp kaybolan topraklarımızın miktarı takriben 750 milyon M3 tür. Her iki yılda b 
raklar denzilere ve göllere taşınmaktadır. 

Kolay ve külfetsiz fakat çok isabetsiz bir iskân politikası takibinin neticesi olarak, 13 800 köyde 9.5 mi 
ve kenarında, yaşama güç ve imkânlarım bilmeeburiye ormana bağlamış durumdadırlar. Orman azlığı, hiti 
yaşama, ve yaşatma vazifesi, vatandaş - orman münasebetlerinin bozulmasına sebebiyet vermiş, mevzuat m 
man dâvası haline inkılâbetmiştir. Neticede ormanlar yorgun, takatten düşmüş, buna mukabil millî gelird 
hayat yaşıyaıı orman köylüsü de halinden devamlı şikâyetçi, küskün ve mustarip hale gelmiştir. 

Bir taraftan mevcut ormanları korumak, geçmiş kayıpları telâfi için yenilerini yetiştirmek ve diğer tara 
man politikasının esası budur ve bu iki unsur ne kadar çok deııgelendirilebilirse, tabiatiyle basan nisbeti de 

Türk Milletinin bekasiyle yakından ilgisi olan orman varlığımızın politika üstü millî bir dâva olarak mü 
ruz. Filhakika 37, 38 ve 131 nci maddeleriyle ormanlarımız Anayasalım teminatı altına alınmış bulunmakt 
zın derpiş eylediği esasları realize edebilecek, vavatandas - orman münasebetlerini iyi bir şekilde düzenliyec 
orman kanununun tedvininde zaruret ve isabet gördüğümüzü belirtmek istiyoruz. 

Fiilen ve ilmen orman olmaktan çıkmış, orman bütünlüğünü bozmıyan ve daha verimli kültüre tahsis e 
manda. orman rejimi dışına çıkarılmasının, çekilen ıstırapların bir kısmını dindireceği ve iktisadiyatımıza 
dayız. 
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Hasep ihtiyacının sıklet merkezini yakacak meselesi teşkil etmektedir. Yakacak maddesinin ormanlarımız 
îçin imkânsızdır. 

Memleketimizde umumi yakıt yüzdesinin % 50 si odun, % 42 si tezek ve sadece % 5 i taş kömürü ve 
yakacak odun sarfiyatı 13 milyon ton civarındadır. Bu miktar yalnız yakacak olarak dahi ormanlarımızın no 
orman işletmelerinin yıllık yakacak odun istihsali, 5,5 milyon tondur. Bakiye 7,5 milyon tonluk ihtiyacın bizzar 
dığı bir acı realitedir. 

Orta Avrupa istihlâk vasatilerine baktığımız zaman, istihlâkin % 85 inin endüstri odunu, % 15 inin yakacak 
timizde ise tamamen bunun tersine % 85 yakacak, % 15 endüstri odunu şeklinde kullanıldığı anlaştır. Bu durum 
milyon nüfusun ormandan iktisadi olarak cdegeldiği istifadenin kendilerinin ekonomik ve sosyal inkişafına bu t 
olamıyacağmı göstermektedir. Ta ki, ikame maddecinin temin edilmesine kadar. 

Yabancı memleketlerden birçoğu kömür ve petrol kaynaklarını inkişaf ettirerek, odun sarfiyatını % 4 e düşü 
Tezeğe gelince, memleketimizde yılda 170 milyon ton gübre elde edilir, bunun maalesef 140 milyon tonu t 

130 milyon ton gübre asgari 2 milyar kilo buğday artışı sağlıyabileceğine göre, yılda en az bir milyar liralık bi 
Görülüyor ki, yakıt problemi orman dâvasının ana meselelerinden bh-idir. Bu itibarla bu mesele (uzun vadel 

politikası) halinde ve bir Genel Müdürlüğün sırtından alınarak, bir Hükümet meselesi şeklinde ele alınmalıdır. 
Yeniden orman yetiştirilmesi mevzuunda da birkaç söz söylemek isteriz. Kavak, okaliptüs gibi çabuk büyüy 

nın ekim veya dikimden, kesilecek çağa gelmeleri için bir asırlık bir zamana ihtiyaç vardır. Onun için, bu yönd 
Bir diğer hedefte, mevcut ormanların imarı, ağaç kalitesinin yükseli ilmesi, teraküm etmiş servetlerin, tecessü 

çalışmalarla, ormandan çıkarılarak, ihtiyaçlara tevcihidir. 
Sayın Komisyon üyeleri, yukarıda açıklamaya çalıştığımız konulara ait detaylı ve istatistik! izahatı, bu rapo 

(Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Çalışmaları) adlı büroşürde bulacaklardır. 
Şimdi bütçe ile ilgili kısımlara geçiyoruz: 

BİRİNCİ KISIM 
Hizmetin mahiyeti ve ifa tara : 
Orman Genel Müdürlüğü, 28 yıllık mazisi bulunan 1937 tarih ve 3204 sayılı bir Teşkilât Kanunu ile idare ed 

sermayesi olan bir Genel Müdürlüktür. Âmme hizmetleri mahiyetindeki (Ormanların muhafazası ve bakımı, orm 
nın tanzimi tahdit ve sınırlandırma işleri, ormansız mmtakalarm ağaçlandırılması, ormanların bakım ve korunm 
tırmalar ve personelin yetiştirilmesi) faaliyetleri katma bütçeden, diğer (istihsal, imalât, nakliyat, yol inşaatı, iş 
ağaçlamalar ve fidanlıklar tesisi) işleri de döner sermaye ile idare edilir. Biz konumuz itibariyle daha ziyade 

3204 sayılı Kanuna göre, bu Genel Müdürlüğün vazifeleri : 
«Yurt ormanlarını korumak, işletmek imar etmek, yeniden orman yetiştirme işleri yapmak ve orman verimler 

İçin icabeden müesseseleri kurmak, fen adamları yetiştirmek ve hususi kanunlarla yerilen vazifeleri ve ormanş, î 
şeklinde tadadolunm ustur, 
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1937 yılındaki ihtiyaç, şart ve görüşlere uygun olarak çıkmış bulunan Teşkilât Kanunu muhtelif yönlerden 
kalmıştır. Artan, çeşitlenen ihtiyaçlara parald olarak. Orman Genel Müdürlüğünde bâzı hizmetler gruplandı 
ve işletme, koruma, ağaçlandırma, aıncnaünan, millî parklar... daire başkanlıkları ihdas olunmuştur. 

Tarım Bakanlığı 1937 yılında sadece Ziraat - Veteriner ve Orman Genel Müdürlüklerini ihtiva eden bir Bak 
lüğüne ait hizmetler, 10 acled genel müdürlüğe ayrılmış, Veteriner ve Orman Genel Müdürlüğünün ise aynen 

Bakanlar Kurulurun 18 . 9 . 1963 tarihli bir karariyle Tarım Bakanlığında, ilmî heyetlerin de (Ziraat - V 
külteleri - DSİ - Karayolları) iştirakleri ile bir reorganizasyon çalışmasına girildiği ve bir rapora bağlandığı öğ 
metleri (işletme, ağaçlandırma, erozyon, tahdit - kadastro) şeklinde üç ayrı genel müdürlük tarafından yürütü 
anlaşılmaktadır. 

İ K K C Î KISIM 
Hizmetin inkişaf seyri : 

Ormancılık hizmetleri halen: 18 orman başmüdürlüğü, bir araştırma enstitüsü, başmüdürlüklere bağlı 15 
fabrikası, 17 ağaçlama grupu, 46 fidanlık müdürlüğü ve fidanlık şefliği, 16 toprak muhafaza, mera ıslah 
tamirhane müdürlüğü ve işletmelere bağlı 975 aded orman bölge şefliği ile yürütülmektedir. Halen 184 aded 
hal olup vekâleten idare edilmektedir. Ayrıca ağaçlandırma ve fidanlıklar için 30, erozyon grupları için 3 
man noksanı bugünkü kadroya göre vardır. 

Seneler itibariyle katma bütçe rakamları şöyledir: 
T. L. 

1937 
1945 
1950 
1955 
1960 
1963 
1964 
1965 

3 343 000 
10 200 000 
15 836 000 
27 717 000 
84 779 000 
132 384 000 
144 260 000 
J48 822 076 

Rakamların tetkikinden bütçelerin süratle artmış olduğu görülüyor. Bu bütçe 'artışlarına muvazi olara 
de olacaktır. 
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a) İstahsalde : 

;>ene 
KiîI]a?iTİaeak odun 

Ms 
Vakaeak odun 

Kental 

Plân - tatbikaii yılı 

Proyram hederi'' 

25 000 14 000 
'.>53 000 24 573 000 
703 000 36 798 000 

1 310 000 46 447 000 
1 899 000 61 213 000 
2 437 000 55 576 000 
2 800 000 W 965 000 
3 100 000 (51 000 000 

istihsali yapılacaktır. 
lireği- sanayi odımuduı-.j 

Program hedefi olarak yalmeak: odunda bir inkişaf beklenin em esi sebebiyle, kullanılacak odunda 1 1*66 da 3.4 m 
5.2 milyon -olacağı anlaşılmakladır. 

Türkiye ormanları yaşlıdır ve hektardaki verimleri çok düşüktür. Elde mevcut plânlara uö 
Artımdan durmuştur ve menfi seleksyona ( rüzgâr-kar kırma Sarı': girmiştir. İstahsalde vuku; 
çalışma ile aktif hale getirmekten doğacağı görülmektedir. 

b) Yeni orman yolu inşası : 
Yapılan yeni yo] 

Sene Kın. 

1937 
1945 
1950 
1955 
1960 
1963 
1964 
1965 
1965 yılında 4 İ48 
i. Kullanılacak odun 

i reçine, 25 ton sığla yağ 
Tomruk, tel ve maden 

yaşlı ağaç. . 
ü'eleeek artışl 

1937 -1949 
1950 
1955 
1960 
1963 
1964 
1965 

1 779 
223 

1 395 
2 703 
4 167 
4 533 
4 506 ^Program hedefi' 
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c) Ağaçlamalar : 

Sene 

1950 
1 955 
1960 
196:; 
1964 
1965 

Ağaçlama işlerindeki temponun ağır olduğu ıuü lâhazasiyle. ağaçlandırma gruplarının süratle artirılmaısı ve 
ulaşacak şekilde çoğaltılmasını temenni ediyoruz. 

d) Harita ve amenajman işleri : 
Orman mühendislerinden müteşekkil harita gruplarının 1950 - 1961 devresi zarfında, Harita G-enel Müdür 

yon hektarlık sahanın 1/250000 ölçekli haritalarının alınmış olmasını takdirle karşılıyoruz. 
Amenajman plânlan ise : 

Kati amenajman plânı 
Sene yapılan saha hektar 

Orman içi 
Hektar 

3 299 
2 639 

10 521 
26 444 
M 500 
39 000 

(»nna.n dışı 
Hektar 

81.2 
1 019 
1 967 
2 271 
2 000 
2 025 

(x > 

(Programın 

1945 
1950 
1955 
1960 
1963 
1064 

1965 

2 391 
256 350 
407 112 
629 618 
516 925 Fotog 

1 100 000 Fotog 
1 100 000 

rametri m 
rametri m 

Fotogrametri metoduyla azami 10 sene ieerisinde ormanlanmızın amenajman plânlarının tamamiyle ifcmâl 
lından itibaren arazı calışmalanmn hesaba mütaaîlik kıymetlendirmeleri makinalarla süratli bir şekilde ya 

nı aeağı öğrenilmiştir. 

.'(*) Kavak, okaliptüs ağaclamalariyle köy ve belediye ağaçlamaları çalışmaları dit dâhil. 
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e) Orman imar, bakım ve temizleme işleri : 
Bozuk ormanların normal bünyeye getirilmesi ve ormanlardaki verimi artıran çalışmalar 1962 yılma kadar 

1963 yılından itibaren ele alınarak ve 5 551 hektar koru imarı ile 28 895 hektar temizleme çalışması yapılmış 
5 000 hektar baltalık bakım ve imarı, 42 000 hektar orman temizlemesi yapılmıştır. 1965 yılında 19 000 hektar 
ve imarı ve 77 000 hektar temizleme yapılacağı an'aşılmaktadır. Ileriki yıllarda bu miktarların daha çoğaltılması 

f) Toprak muhafaza ve mer'a ıslâhı çalışmaları : 
Bu konudaki ciddî çalışmalara 1957 yılından itibaren başlanmıştır. 1957 - 1962 devresinde 16 000 hektar orma 

orman içi mer'a ıslâhı yapılabilmiş, 1963 te 9 000 hektar toprak muhafaza 1 272 hektar mer'a ıslâhı çalışması yap 
1964 te toprak muhafaza 7 500 hektar mer'a ıslâhı 1 000 hektar olmuştur. 1965 programı ise 12 500 hektar 

ıslâhıdır, önümüzdeki yıllarda bu çalışmalar asga i birkaç misli artırılmalıdır. 

g) Orman yangınlariyle mücadele : 
Yangın ormanlarımızın belli başlı tahripçilerinden biridir. Gözetleme kule ve kulübelerinin çoğaltılması ve tels 

larda Türkiye'deki orman yangınlarında bir azalma görülmekte olduğu memnuniyet verici bir vakıadır. 
Şimdiye kadar Antalya, Muğla ve tzmir Orman Başmüdürlükleri telsizle cihazlandırılmış olup, Mersin, Adan 

de kurulması üzerinde etütler yapıldığı öğrenilmiştir. 
1937 - 1953 yılları arasında, 23 yıl müddetle her yıl vasati 44 000 hektar orman yanmış 55 milyon liralık serve 

8 000 hektar 18 milyon lira, 1961 de 9 000 hektar 23 milyon lira, 1962 de 10 000 hektar 26 milyon lira, 1963 te 
13 000 hektar 16 milyon lira olmuştur. 

h) Eğitim hizmetleri : 
Modern ormancılık yapabilmek için yet^r sayıda teknik elemana ihtiyaç vardır. Hizmetlerin istenilen seviyede 

sek Orman Müh. - Mühendis Muavini - Tekniker) istemektedir. 1980 yılında bu istek 6 000 e yükselecektir. Hal 
çalışmaktadır. İhtiyacı karşılamak üzere İstanbul Orman Fakültesindeki burs adedinin 632 ye çıkarıldığı, Trabz 
tedrise bu yıl başlandığı, Antalya'da diğer yeni bir tekniker okulu inşasının devam ettiği tesbit edilmiştir, ö 
dakine ilâveten Elâzığ'da bir orman muhafaza memuru okulu açılacağı öğrenilmiştir. 

1962 yılındanberi bilgili orman işçisi yetiştirilmesi maksadiyle 6 ay süreli köylü işçi eğitim kampları açılması 
rında 21 bölgede 1 120 kişinin eğitildiği, 1965* yılında 25 yerde kamp açılacağı anlaşılmaktadar. 

Yurt turizmi ve mesire yerleri tesisi konusundaki çalışmalara 1957 yılında başlanmıştır. Şimdiye kadar Yozga 
parkı, Karatepe - Aslantaş millî parkı, Kızılcahamam - Soğuksu millî parkı tesis edilmiş, ayrıca millî park ol 
larına devam edilmekte olduğu, keza Dirgine - Yeligöller ve İzmir ve Samsun'da tabiatı koruma sahası plân çalı 
nilmiştir. 1957 den beri yurdumuzun muhtelif or nan köşesinde tesis edilen 79 mesire yerinden 20 adedi yaban 
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yaslanabilecek niteliktedir. Programa göre 1965 yılında 15 aded yeni mesire yeri hizmete girecektir. Dağ tu 
mekteyiz. 

1. — Teknik araştırma hizmetleri : 
Dünyada devamlı surette gelişen ormancılık ilirn ve tekniğinin Türkiye ormanlarında tatbiki neticelerin 

gekilde karşılıyabilmek imkânlarını etüt etmek üzere 1951 yılında Bolu'da kurulan ve halen Ankara'da çalış 
yıl hizmetlerini geliştirmektedir. Bu enstitü hizmetlerini Bolu ve izmir bölgelerine de yayma hazırlığı içerisind 

1962 yılında FAO Teşkilâtı ile birlikte İzmit'te kurulan Kavakçılık Araştırma Enstitüsünün uluslararası m 
ve 6 muhtelif bölgede istasyon açtığı tesbit edilmiştir. Çabuk yetişen bir tür olması itibariyle kavakçılığa mem 
dir. Kavakçılığın teşviki bakımından sağlanan kolaylıkların halka duyurulması, mahalli konferanslar tertibi 

m) Orman köylülerine sağlanan faydalar : 
İstihsal - İmalât - nakliyat ve orman bakım işlerinde çalışan köylülere yılda 300 milyon liraya yakın bir 

bette bu rakam da artacaktır. 1954 yılmdanberi dam örtüsü olarak kiremit oluklu saç ve yakacaktan tasarru 
ba, fennî kovan ve linyit ocağı işleteceklere 5 sene vadeli ve faizsiz kredi verilmektedir. Ancak bu faaliyetle 
miştir. 1963 te 5 milyon olan kredi fonunun 1965 senesinde 20 milyona çıkarılacağının kesinleşmesi memnuniy 

Orman içi ve kenarındaki köylerin kalkındırılması gayesiyle 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü madde 
T. B. M. M. de geniş tenkid ve temennilere hedef olan kredi müessesesinin 1964 yılında da işletilemediği gör 
limitinin dolmuş olması sebebiyle, Tarım Bakanlığı bütçesinden bankaya para tefrikinin imkânsız duruma g 
mış fonda şimdiye kadar toplanan paranın Zerbank kredi mevzuatının orman köylüsü için ağır olmasından öt 
maktadır. Tarım Bakanlığı 13 ncü maddenin tadili teşebbüsüne girişmiş ise de maliye ile mutabakata varama 
ması dairesi Orman Genel Müdürlüğünden ayrılarak Köy İşleri Bakanlığına intikal etmiştir. 

Köy işleri Bakanlığının, orman köylüsü mevzuunda Tarım Bakanlığı ile koordone bir çalışma yaparak, 1 
sinde bulunan orman köylüsüne gerekli kalkınma yardımının en kısa zamanda sağlanmasını zaruri görmekte 

Bu bölümde son olarak, 1964 yılında yatırım uygulama ve plân izlemesinin ayrıca Bakanlık makamınca d 
valardan vazgeçme yetkisinin mahallî teşkilâta bırakılmak suretiyle 50 bin dosyanın formalitesinin krsalaştır 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yatırımlar : 
5 Yıllık Plâna göre yapılan yatırımlar gittikçe artan bri seyir takibetmektedir. Katma bütçeden 1963 p 

liralık yatırım konulmuş iken yatırımların 1964 yılında 63 proje karşılığı 55 215 000 liraya ve 1965 yılınd 
yükseldiği görülmüştür. 
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1963 katma bütçe yatırımları % 78 oranında gerçekleşmiş, bakiyesinin dış memleketlerden alman malzeme 
leşemediği tesbit edilmiştir. 

Yatırımların hizmet grupları itibariyle dağılışını ve seneler itibariyle miktarların 
gösterir cetvel aşağıdadır. 

1 9 6 3 1964 1965 
Hizmetler 

Ağaçlandırma 
Koruma 
Bina inşaatı 
Topra ve mera çaışmai 
Araştırma 
Amenajman, sımrl anı a 
Meslekî okullar 
Makina, teçhizat, taşıt 
Diğerleri 
İmar ve temizleme 

Ye: 

1 arı 

kim 

Program 

14 540 
685 

5 501 
6 400 

885 
4 890 
1 500 

10 569 
350 

2 300 

47 620 

Gerçekleşen 

12 

4 
5 

o 

5 

•) 

37 

403 
579 
700 
841 
870 
539 
944 
409 
177 
655 

117 

85 
84 
87 
91 
98 
72 
63 
51 
50 
115 

78 

Program 

22 625 
150 

2 400 
9 600 

760 
7 250 
1 800 

10 030 
600 
— 

55 215 

Program 

14 778 
250 
700 

16 516 
1 150 

16 420 
1 850 
6 540 
1 676 

— 

59 880 

Rakamlar ür sıfır (1 000) ilâvesiyle olunacaktır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Geçen yıl bütçe tatbikatı : 
Orman Genel Müdürlüğünün, Yüksek Meclisçe (A/ l ) cari harcamaları 81 843 715 lira, (A/2) yatırım har 

sermaye teşkili ve transfer harcamaları 7 201 945 lira olmak üzere ceman 144 260 660 lira olarak kabul 
çesine ait ödeneklerin teşkilâta, Bütçe Kanun anım âmir hükmüne uyularak dörder aylık periyotlar halin 
v« (A/3) cetvellerine ait ödeneklerin tamamının ve (A/ l ) cari harcamalardan tasarrufa alman 8 323 000 
emirlerine TrağlandıMan görülmüştür. 

Genel Müdürlüğün rfc>3̂ kilât ikanunlariyle verilmiş bulunan muhtelif derecedeki 5 620 aded teknik ve diğ 
nik v? diğer personel kadrosundan, orman teknikerlerine ait 1 800 adedinin okullardan henüz o miktarca 
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(L_) retveliııe idmdığı, diğer kadroların biilıass; terfi edeceklere ve fakülteden mezun olanlar' teşkilâta 
sebeple 3204 sayılı Teşkilât Kanunına ek kanun tasarısının Hükümetçe T. B. M. M. ne verildiği ve ha 
lunduğu anlaşıimıtşır. 

1964 yılı içinde yalnızca. Genel Muhasebe K<:nununun -18 nei maddesi gereğince Maliye- Bakanlığının izn 
giderleri» tertibine 20 000 liralık ek ödenek alınmış ve usulüne uygun olarak 'harcanması yoluna gidil in iş 

BKŞİNCI KISIM 
Yeni bütçe teklifleriyle alâkalı tetkikler : 
Orman •denel Müdürlüğünün tetkiklerinize arz olunan 1965 yılı katma bütçesinin cari harcamaları içi 

için 59 sS(ı 000 lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 7 200 916 lira olmak üzere ce'man 
tadır. 

Genel Müdürlüğün (ıB) cetvelinde uormal ölçnlk-r dahilinde çeşit ve tutarları gösterilmiş bul uma ıı ge 
suretle denk bir bütçe tanzim edilmiş tbuluannaktadır. 

1965 yılı bütçesi Ibarcamalaırı 1964 yılı bütçesi-ne nazaran (
( :î,4 nishetinde. 4 561 416 lira fazladır. Bu 

tan ileri ıgel muktedir. 
1965 bütçesinin 1964 yılı 'bütçesiyle mulkay e sesini gösterir cetvel aşağıdadır : 

Oar? Yatırım Sermaye 
Toplanı. ıharcamalar harcamaları ve trans 

Yılı tutarı T.L. c/( tutarı T.L. c/< tutar? T.L. c
f -tuJtarı 

1964 144 260 660 100 81 $43 715 56.7 55 215 000 38,3 7 
1965 148 1822 076 100 81741160 55.0 59 880 000 40.2 Ti 

Fark + 4 501 41(' :}.4 — 102 555 0.1 + 4 665 000 8.4 — 

Bütçenin yıllık programlarda gösterilen Hizmetlere ve Mu'haseıbei Umumiye 'Kanununun âmir hük 
7O0 000 lirası tarım seiktöründe idare 'binası ve 2 050 000 lirası eğitim sektöründe okul binaları için konu 
lık inşaat ödeneğinin plân ve projelere dayandığı gÖrülnıüştiir. 

Bütçeye konulmuş bulunan ödenekler fiili kadrolara uygun bulunmaktadır. 
Halen thÜçjbir a:çık maaş ve 2919 sayib IKanuna ıgöı-o 'kadrosuiz istihdam ödemesi yaıpıLmıyan ilene 1. Mik 

olunduğu, üç üst derece maaş alanların' 'her geçen ay miktarının çoğalmakta, bulunduğu, 'bu dımıımı1 bi 
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•teşkilâtta göreli verebilmek için Hükümetçe hazırlaman 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunun 
mdlsyonundan. -geçerek komisyonumuza gelmiş bulunduğu anlaşılmıştır. 

Geçen, seneye nazaran (L) cetvelinde bir değişiklik yapilmiya.ni 'bütçen/im (D) cetveline bu sente 259 aded 
mm 3 417 ye çıkarılmış 'olduğu görülmüıştür. 

Bu ilâvenin 100 adedinin orman muhafaza memuru okullarından bütçe yılı içerisinde mezun olacak memurlar, 
amenajman, 28 adedinin yangınlarla savaş 23 adedinin köy kalkınması, 14 adedinin toprak muhafazası hizmetler 
çeşitli hizmetlerin geliştirilmesi için yapılmış bulunduğu anlaşılmış ve uygun mütalâa olunmuştur. 

3659 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine tevfikan Bütçe Kanununa bayii (E) cetveline müsteniden istihsal olunan 
tırılan yangın bekçisi, ağaçlama sahaları bekçisi, hukukçu üye, yüksek mühendis, mühendis, sürveyan, daktilo ve m 
Kalkınma Plânı ve projeleriyle tesbit edilen muvakkat mahiyetteki hizmetlere aidolduğundan bunların daimî hizm 
mülâhaza edilmemekte ve evvelki yıllar bütçe çalışmaları neticeleri de bahis konusu müstahdemin mezkûr kadrolar 
Kanununun 5 nci maddesi hükmü muvacehesinde de zaruri kılmaktadır. 

Bu yeni bütçe yılı içinde aynı suretle teklif yapılmıştır. 
Orman Genel Müdürlüğünden aylık ücret alan her hangi bir ecne'ü mütehassıs olmadığı, 4489 sayılı Kanuna g 

gönderilenlere yapılan harcamaların maksada uygun olarak yapıldığı anlaşılmıştır. 
1965 yılı Bütçesine mefruşat, demirbaş harcama'arı için mevcutların onarılmasına imkân vermek üzere 1964 yılı 

liralık ödenek konulmuştur. 
Orman Genel Müdürlüğü 1949 - 1963 yılları katma bütçelerine konulan ödeneklerle alınmış halen mevcut 363 a 

(T) cetvelinde gösterilmiştir. 
ALTINCI KISIM 

Temenniler ve umumi mütalâalar : 
Türkiyemiz, genellikle, orman için tabiaten elverişli bir iklim kuşağında bulunmamakta, dolayısiyl? memleketimi 

halelerin tesirleri, Kuzey ve Orta - Avrupa memleketlerine nazaran, çok zorlukla telâfi edilebilmekte ve yeniden 
dakiler kadar kolaylıkla başarıya ulaşamamaktadır. 

Bu gayrimüsait tabiî şartlar yanında, yüz yıllar boyunca ormanları yok eden yangınlar, hayvan otlatması, düzen 
süz faydalanmalar ve orman açmaları yurdumuzu ormanca fakir bir duruma düşürmüştür. 

Memleketimizin barınılabilir, huzur ve emniyet içerisinde yaşanabilir bir yurt haline getirilebilmesi için mevc 
çoğaltılmasını ve orman - halk münasebetlerinin daha düzenli hale gelmesini sağlıyacak kısa ve uzun vadeli tedbi 
kârdır. 

1. Orman - halk münasebetlerinin tanzimi bakımından mülkiyet ihtilâflarının süratle halledilmesi gerekir. Bu 
a) Fiilen ve ilmen orman olmaktan çıkmış, orman bütünlüğünü bozmayan daha verimli kültüre tahsis edilmiş 

orman rejimi dışarısına çıkartılmasını hedef tutan ve halen Millet Meclisinde geçici bir komisyonda bulunan «68 
bir madde eklenmesine dair kanun» tasarısının, 
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b) Orman tahdit kadastrosu işlerinde çalışacak ve halen teşkilleri ve faaliyetleri istenilen vüsatte sağlanam 
rcü teşekkül ve çalışma şartlarım kolaylaştırma gayelerini güden ve halen Millet Meclisi Heyeti Umumiye gün 
nun 7, 112 ve 113 neü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun» teklifi ile «3204 sayılı Orman Genel Müdürl 
de eklenmesine ve aynı kanıma ek 3904 sayılı Kanunun i nci maddesi 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kan 
ları büyük önem taşımaktadır. 

Çıkacak olan bu kanunlarla mülkiyet konusundaki pek çok ihtilâfın halledileceği ve orman - halk münasebet 
ümidolunmaktadır. 

2. Bozuk ormanlarımız imar edilerek normal bünyeye getirilmeli ve ağaçlandırma çalışmalarmayılhk prog 
3. Memleketimizde ağaçlandırmayı teşvik ve kolaylaştırmak maksadiyle orman yetiştireceklere kuruluş kred 

sermayesine mahsuben Tarım Bakanlığı bütçesine her sene konulması gereken asgari 2,5 milyon liralık fon ger 
olarak da konulmuş bulunanlar bu gayeye sarf e İilecek bir durumda bulunmamaktadır. Bu sebeple 6831 sayıl 
ayrılması gereken bu paraların daha uygun şartlarla ağaç yetiştireceklere intikalini sağlıyacak tedbirler alınm 

4. Ormancılık, özellikle ağaçlama, fidanlık ve toprak muhafaza çalışmaları senenin belirli devrelerinde y 
rilmiş bulunan ödeneklerin 1964 yılı Genel Bütçe Kanununun 5 nci maddesinin âmir hükmü gereğince, diğer 
aylık devreler itibariyle tevzi edilmiş bulunması h?m çalışmaları aksatmış ve hem de toptan ödemeyi gerektiren 
linde tevzi olunan ödenekler sebebiyle, derhal ve t:ım olarak bedel ödeme imkânı temin edilemediğin;!en maliye 

Bu mahzurları yok etmek üzere ya, genel bütçe Kanununun sözü geçen maddesinin son fıkrasının «Bu ma 
da da (Orman Genel Müdürlüğü katma bütçesi hariç) uygulanır» şeklinde yazılması veya Orman Genel 
madde ile sarfına mezuniyet verilen ödenekler iş ve hizmetlere uygun tarzda tevzi olunur» şeklinde bir madd 

5. İş ve işçi münasebetlerini düzenliyen kanunların âmir hükümlerine uyularak fidanlıklarda, çalışan 
sonra toplu sözleşmeler yapılmış bulunmaktadır Bu iş sözleşmeleriyle işçilere giyim eşyası verilmesi, çoc 
asgari işçi yevmiyesinin ayarlanması, fazla mesai ücreti verilmesi ve işçi sağlığı bakımından bâzı ted 
kânlar bahsedilmesi hükme bağlanmış ve dolayısiyle 1965 yılında fidanlık işçileri için bütçenin ilgili 12.280 
nekler kifayetsiz duruma gelmiş bulunmaktadır. 

Bu sözleşmeler gereğince fidanlık işçilerine % 47 nisbetinde fazla bir ödeme gerekmektedir. Bu ödemeler 
deye 2 108 000 lira ilâve edilmesi ve bütçenin (B) cetvelinin 61.170 döner sermaye getrlerinin «işletme 
tilmesi suretiyle muvazenin temini ve bundan dolıyı da Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin (A/ l ) cari h 
tamamının ise 150 930 076 lira olarak bağlanması icabefcmektedir. 

6. Orman Genel Müdürlüğü bütçesi tertiplerinden yapılacak harcamalar için genellikle bütçe (R) form 
formülün ormancılığa has hizmetler için özel hükümleri bulunmadığından harcamalar ya kısmen yapıla 
de olduğu gibi hiç yapılamamakta, dolayısiyleçalışmalar aksamaktadır. Bu durumu izale için Orman Gene 
aşağıdaki ilâvelerin de yapılması zaruri görülmüştür. 

s > * 
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Bölün ı .Maddt 

15.000 15.786 Malzeme alım ve giderleri : 
Fidanlık farazisi hazırlama, fidanlık sahası kiralama, sulama için lüzumlu olan motopoınlan 
gübre satmalımı, fidanlık sahasında sulama islerinde çalışacaklara, lâstik f-izun meşin ceket 
rinde kullanılmak üzere çadır, portatif karyola, portatif sandalya hurç. gibi kamplevazımatı ile 
çilerin ve fidanlıkta çalışan hayvanların doktor veteriner vazife ve ilâç giderleri, kazaya uğray 
yetiştirme ile ilgili her türlü vergi, resim. pul. hare ve tebligat ücretleri bu maddeden ödeni 

15.000 15.787 Yiyecek ve alım giderleri : 
Fidanlıklarda çalıştırılan hayvanların yiyecek giderleriyle araba ve koşum takımlarının onarı 
lanır. 

15.000 15.789 Diğer alını ve giderler : 
15.786 ve 15.787 ııci maddelerinden karşıiaııamıyan fidanlıklara ait diğer hizmetler giderleri b 

23.000 23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Orman Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitüleri ile lâboıatuvaıiar ve fidanlıklar hizmet 
maddeden karşılanır. 

7. Memleketimizde hemen sayman, veznedar ve ayniyat, nakit muhafızlarına görevleri esnasında uğrıyacak 
aşlarının muayyen nisbetlerinde tazminat verilmektedir. Fakat Orman Genel Müdürlüğünde bu gibi hizmet g 
ta, dolayısiyle aynı hizmeti gören Devlet memurları arasında farklılık meydana gelmiş bulunmaktadır. 

6 Şubat 1964 gününde yürürlüğe giren ve Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunda de 
bâzı maddeler" eklenmesine dair olan 395 sayılı Kanunla Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve atanması M 
müdürü tazminat alabilir hale gelmiş ve fakat yardımcısı ile diğer sayman ve mutemetler Maliye Bakanlığı 
nat alamamışlardır. Bu durumu izale etmek maksadiyle. Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa « 
nunla değişik 15 nci maddesi atanmaları Orman Genel Müdürlüğünce yapılan emsal, sayman müdür yardımcı 
yat muhafızı memurları hakkında da (kadroları döner- sermaye bütçelerinde olanlar da dâhil) uygulanır» şe 
kaniyete uygun bulunacaktır. 

Raporumuzu yüksek komisyonun tetkik ve tasviplerine saygı ile sunarız. 

Bilecik Milletvekili Trabzon Milletvekili 
Sadi Binajj Ali Rıza Uzun er 

Orman G. M. Bütçesi ı" S. Sayısı : 505 ı 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu. 
Esas No. : 1/747 
Karar No. : 27 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca, hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Balkanlar Kurulunca 25 . 11 . 1964 tarihinde k 
tarihli ve 71-2351/4924 sayılı tezkeresiyle gönderilen «Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe kamımı t 
olmakla. Tarım Bakam. Orman Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incele 

Genel Müdürlük bütçesini Komisyonumuz namına tetkik eden raportörlerimizin raporu okunduktan so 
ğün. faaliyeti ile ilgili konular üzerinde durdular, bilhassa ormanlarımızın durumu, yangın ve diğer tahrib 
runması, orman ürünlerinin değerlendirilmesi hususunda tenkid ve temennilerde, bulundular, sorular sordula 

Bakan ve Genel Müdür tarafından gerekli izahat verildikten ve sorular cevaplandırıldıktan sonra, mad 

Gecen yıla, nazaran 4 561 416 lira fazlalıkla 148 822 076 lira, oîaralk teklif edilmiş bulunan genel müdü 
işaretli cetvellerinin tetkiki sırasında; yapılmış olan toplu iş sözleşmeleri neticesi olarak işçilerimizin artan 
şılamak üzere 12.280 nci işçi ücretleri maddesine 2 108 000 liranın ilâvesi lüzumu raportörlerimizin de ya 
okluğundan mezkûr maddeye bu ilâve kabul edilmiştir. 

Bütçenin hazırlanması sırasında staj ve öğretim giderleri maddesine yanlışlıkla (1) liralık ödenek k 
Araştırma ve inceleme giderici! maddesinden 80 000 lira, düşülerek 14.550 nci staj ve öğretim giderleri 

Bu değişiklik neticesi olarak da ıA/1) işaretli cetvel, yekûnu Komisyonumuzca 83 849 160 lira, olara 
aynen kaimi edilmiştir. 

Tamamiyle kendi giderlerini d öner sermaye ve diğer kaynaklarından karşıbyan genel müdürlüğün gelirle 
kiki sırasında tahmin edilen gelirlerin tahakkuk edeceği anlaşılmış gider bütçesine yapılan 2 108 000 liral 
desine eklenerek <Bı cetveli Komisyonumuzca. 150 930 076 lira olarak tahmin ve tesbit edilmiştir. 

14.888 nci. (İşçi eğitini kampları giderleri.! maddesine ait (R) formülünün tatbikinde müşkülât çekildi 
dırılarak yerine genel bütçenin yatırım kısmırvdalki (R) formülünün konulması kabul edilmiştir. 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 
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Bu sebeplerle tasarının 1 ve 2 nei maddeleri değiştirilerek diğer maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe kanunu tasarısı ekli cetvelleriyle birlikte Genel Kurulun tasvibi 

kanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Konya 
A. Onar 

Başkanvekili 
Denizli 
C. Akyar 

Giresun 
Söz hakkım mahfuz. 

t. E. Küıçoğlu 

Konya 
B. Özal 

Sözcü 
Kars 

K. Okyay 

içel 
C. T. Okyay uz 

Sakarya 
B. Akdağ 

A. 
Tr 

.11 
ub? 
.m 

Kâtip 
Yozgat 

C Sungur 

Kayseri 
U. Dikeçligü 

Samsun 
R. Isıtan 

;on 
mner 

Söz 
Ayd 

hakkım 
/ . Sez 

Kırşe 
A. Bi 

Siir 
A. Y 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Genel Müdürlüğü 1935 yılı bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün ' cari harcamalar için 
81 741 160 lira, yatırım harcamaları için 59 880 000 lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcan1 alan içinde 7 200 916 lira ki toplam ola
rak 14.Ş «̂ 22 076 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 148 822 076 lira olarak talimin edil
miştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1965 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1965 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

2-Mi'y sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hi metler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkindaki 
4 . 6 . 1937 tarihli ve 3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1965 bütçe 
yılanda kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi galinde : 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar il
gili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye. 

Orman G. M. Bütçesi 

KARMA BÜTÇE KOMİS 

Orman Genel Müdürlüğü 19 

MADDE 1. — Orman Genel M 
83 8'i9 160 lira, yatırım harcamalar 
kili ve transfer harcamaları için d 
150 930 076 lira ödenek verilmiştir 

MADDE 2. — Orman Genel 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 
mijşt.;ı. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Taşanımı 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 

MADDE 6. - - Tasarının 6 ncı m 

( S. Sayısı : 505 ) 



Hükümetim Teklifi 

b) 1937 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar-
şılndarı yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , 
(A/2; ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar borçları) 
maddesine. Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MAİLDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve 'büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yaplıcak harcamalara ait for
mül bağlı (K) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 9 . 7 . 1964 tarih ve 4785 sayılı Orman Kanununun 
istimlâke ilişkin hükümlerini yerine getirmek ve Devlet Orman İşlet
melerinin kuruluş ve işletilmesi için 1965 bütçe yılı içinde kapatılmak 
üzere 1 OüO 000 liraya kadar avans almaya ve ertesi yıl bütçelerine ko
nacak ödeneklerle kapatılmak şartiyle en çok 5 yıl süreli 2 000 000 lira
ya kadar istikraz mukaveleleri yapmaya ve bankalarda hesap açtırma
ya Tarım Bakanı yetkilidir. 

MADDE 10. — Orman Genel Müdürlüğü orman okulları öğrenci
lerinden aimacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun belitti-
ği hüküm ve şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 1965 bütçe 
yılında da devam olunur. 

MADDE 12. — 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla muad
del 18 nci maddesi hükmü 1965 yılında orman mühendis muavinleri 
ve teknikerler için de uygulanır. 

Orman G. M. Bütçesi 

Karma Bütçe Komis 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci m 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu 

MADDE 10. — Tasarının 10 nc 

MADDE 11. — Tasarının 11 nc 

MADDE 12. — Tasarının 12 nc 
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Hükümetin Teklifi 

MAİ .'DE 13. — Bu kanun 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Tarım Bakanları yürürtür. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Başb. Yardımcısı Devlet Bakanı 

İsmet İnönü K. Satır 1. S. Omay 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

M. Yolaç N. Yetkin S. Çumralı 
Millî Savunma Bakam İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 

1. Sancar O. öztrak F. C. Erkin 
Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

F. Melen İ. Öktem A. H. Onat 
Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakam 

F. Islimyeli K. Demir M. Yüceler 
Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı V. 

T. Şahin F. Alpiskender A. 1. Göğüs 
Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 

M. Erten II. Oral A. .1. Göğii§ 
imar ve iskân Bakanı Köy işleri Bakanı 

C. Üzer L. Yurdoğlu 

Orman G. M. Bütçesi 

Karma Bütçe Kom 

MADDE 13. — Tasarının 13 nc 

MADDE 14. — Tasarının 14 n 
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(A/ l ) CARİ HAECAMALAB 

1964 ödeneği 

Bölüm Madde 

12.000 

12.110 
12.111 
12.112 

12.113 

12.211 
12.212 
12.213 

12.214 

12.231 
12.232 

12.250 
12.280 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar 

Genel idare aylıkları 
Orman hizmetleri aylıkları 
Orman Tekniker ve Muhafaza Okulu aylık
ları 
Orman kurumlan aylıkları 

Ücretler 

HİZMETLİLER ÜCRETLERİ 
Genel idare hizmetlileri ücreti 
Orman hizmetleri hizmetliler ücreti 
Orman tekniker ve muhafaza okulu hiz
metliler ücreti 
Orman kurumlan hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 18 521 300) 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETLERİ 
Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
Orman kurumlan geçici hizmetliler ücreti 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 
7 460 775) 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Kesim toplamı 30 861 375 

25 302 000 
2 500 000 

1 454 375 
1 605 000 

Kesim toplamı 28 885 775 

11 015 944 
2 700 016 

387 180 
2 146 860 

7 430 275 
40 500 

5 175 000 

67 461 669 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

30 601 800 

25 042 425 
2 500 000 

1 454 375 
1 605 000 

31 157 078 

13 564 400 
751 140 

385 320 
3 820 440 

7 420 275 
40 500 

5 175 000 

68 
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ödeneğin çe?*idi 

Sosyal yardımlar Kesim toplanı: 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi gideri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar kesenek ve prim karşı

lıkları 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders ücretleri 

TAZMİNATLAR 
12.520 Kasa tazminatı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikraimiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

Yolluklar Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yollukları 

Orman (J. 

Bölüm Madde 
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1964 ödeneği 
Hükümetçe ist 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

3 861 730 

5()5 000 
f>5 000 
:»0 000 
ÎS0 000 
13 000 

3 ona 959 

14 780 
92 080 

90 000 
2 080 

10 000 

4 500 

4 200 
3 742 000 

4 156 000 

545 000 
95 000 
30 000 
130 000 
13 000 

3 193 000 

150 000 
62 080 

60 000 
2 080 

10 000 

1 500 

4 200 
2 805 001 

100 000 100 000 
935 000 935 000 

M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 ) 



Bölüm Madde ödeneğin cesidi 

12.814 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici 
görev yolluğu 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLTJKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DÎĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 2 495 000) 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

642 000 
1 015 000 

650 000 

30 000 

Hükümete 
Madde i 
Lira 

50 000 
800 000 

550 000 

20 000 

40 000 

5tene 
Bölüm t 

Lir 

10 000 

30 000 

13.000 

/ / - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 310 001) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

130 000 

— 

80 000 
120 000 

1 438 000 

130 000 

1 

80 000 
100 000 

1 32 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZETLİLERLE ÎLGÎLÎ ALIMLAR 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri 

Orman 
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1964 ödeneği 
Hükümetçe ist 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

no 000 
120 000 
152 
224 
f;5 
25 
1 

000 
000 
000 
000 
000 

15 000 
40 000 
64 000 
21 000 

10 000 
395 000 

200 000 
180 000 
15 000 

687 000 552 000 

110 000 
120 000 
38 000 
200 000 
55 000 
25 000 
4 000 

140 000 140 000 

15 000 
40 000 
64 000 
21 00ü 

10 000 
335 000 

200 000 
180 000 
15 000 

36 000 36 000 

. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 ) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

KİRA GİDERLERİ 
1.3.610 Kira bedeli 

HÎZMET GİDERLERİ 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

170 000 

8 246 046 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira Li 

190 000 

7 3 

14.130 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZME'I 
GİDERLERİ 
Mahkeme harçları giderleri 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanıma dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 nen maddesinin gerektirdiği 
giderler 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER. 
LER 

14.430 Para taşıma giderleri 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

15 000 

15 000 

2 854 780 

400 000 
2 454 780 

10 000 

2 

10 000 

2 7c2 001 

2i>0 000 
2 3 »2 000 

200 000 
1 
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!>ölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TAİUM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Orman hizmetleri giderleri Kesim toplamı 

14.881 Büro giderleri 
14.882 Ulaştırma giderleri 
14.883 Taşıt işletme v<; onarma giderleri 
14.884 Kira bedeli 
14.885 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.886 Malzeme alım ve giderleri 
14.888 İşçi eğitim kampları giderleri 
14.889 Diğer alım ve giderler 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

Okullar giderleri Kesim toplamı 

ORMAN TEKNİKER VE MUHAFAZA 
OKULLARI GİDERLERİ 

15.251 Büro giderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 
15.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.256 Malzeme alım ve giderleri 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri 
15.259 Diğer alım ve giderler 

Onman < 
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1964 ödeneği 
Hükümetçe ist 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

4 590 000 

251 000 
5 000 

815 000 
100 000 
600 000 
051 000 
085 570 
453 696 

200 000 
5 000 

700 000 
85 000 
600 000 
400 000 

2 000 000 
6Ö0 000 

4 026 000 3 

1 149 500 

25 000 
10 000 
17 000 
213 000 
800 000 
100 000 
18 000 

50 000 
15 000 
22 500 
328 000 
100 000 
584 000 
50 000 

M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 ) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ bölümü top
lamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDELERİ bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

Orman G 

— 43 — 

1964 ödeneği 
Hükümetçe is 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

67 461 669 6 

1 438 000 

8 246 046 

4 026 000 

672 000 

81 843 715 8 

( S. Sayısı : 505 ) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
\ 

1964 ödeneği 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

21.000 ETÜT VE PEOJE GİDERLERİ 11 700 000 21 27 

Tarım sektörü Kesim toplamı 11 700 000 21 271 000 

ORMAN ETÜT VE PROJE O T İ D E R L E R İ 
21.111 Etüt ve proje giderleri 0 GOO 000 6 368 000 
21.112 Teknik personel ücretleri 3 750 000 13 124 000 
21.113 Teknik personel geçici görev yollukları 1 350 OCO ! 779 000 

22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ M 485 000 32 06 

Tarım sektörü Kesim toplamı 32 685 000 30 219 000 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 29 257 000 26 245 000 
22.112 Teknik personel ücretleri 2 328 000 3 660 000 
22.113 Teknik personel geçici görev yollukları 1 100 000 314 000 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 1 S00 000 1 850 000 

ORMAN OKULLARI 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 SuO 000 3 730 000 
22.812 Teknik personel ücretleri - - J14 OCO 
22.813 Teknik personel geçici görev yollukları - 6 000 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 ) 



— 45 

üm Madde ödeneğin çeşidi 

000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE OKARMLABI 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

23.111 Makina, teçhizat alınılan ve büyük ona
rımları 

23.112 Taşıt alımları 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

000 

000 

000 

23.811 Makina. teçhizat alınılan ve büyük ona
rımları 

23.812 Taşıt alımları 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ bölümü 

toplamı 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIMLAR 
bölümü toplamı 
MAKİNA VE TEÇHİZAT VE TAŞIT 
ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLARI 
bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

8 845 000 

5 705 000 
3 140 000 

135 000 

9 0S0 000 

75 000 
110 000 

11 700 000 

3-i 485 000 

9 030 000 

55 215 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

6 340 000 

2 975 000 
3 365 000 

200 000 

25 000 
175 000 

21 

32 

6 

59 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 ) 



Bölüm Madde 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

ödeneğin çeşidi 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

/ - Sermaye teşkili 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 
DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 

31.410 Döner sermayeye ödemeler 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğince 
kamulaştırma bedeli 

32.200 Fidanlık ve ağaçlandırmalar için kamulaş
tırma 

32.300 F . A. O yardımı ile kavakçılık enstitüsü 
için kamulaştırma bedeli 

32.400 Bina yapımı için arsa alımı 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

Fonlara katılma ve ödemeler 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ge
reğince sivil savunma fonu 

T-t 

1 350 000 

2 000 000 

300 000 
750 000 

4 400 000 
1 

1 350 000 

2 000 000 

300 000 
750 000 

4 4 

195 000 

145 000 

199 830 

201 225 

151 225 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 ) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gere
ğince sigorta fonu 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.710 Kurum ve derneklere katılma payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler Kesim toplamı 

% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 
EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 

DERNEK, BİRLİK, KURUM. KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

Kesim toplamı 

35.710 Orman Genel Müdürlüğü (Memur ve 
müstahdemleri öğle yemeklerine yardımda 
bulunmak üzere) 

35.730 6964 sayılı Kanuna göre Ziraat Odaları 
Birliklerine yardım 

35.210 
35.220 
35.230 
35.240 

35.310 

Orman 

— 47 — 

1964 ödeneği 
Hükümetçe ist 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

50 000 50 00Ö 

4 830 7 576 

2 464 114 2 

1 522 114 1 511 114 

412 114 461 114 
500 000 500 000 
150 000 250 000 
400 000 300 000 

900 000 900 000 

48 000 

42 000 42 000 

— 6 000 

. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 ) 
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1964 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 

31.000 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

BOEÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Gecen yıllar borçlan 
36.400 İlâma bağlı borçlar 
36.600 Geri verilecek paralar 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ bölümü 
toplamı 
KAMULAŞTIRMA VE SATLNALMALAR 
bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER bölümü top
lamı 
BORÇ ÖDEMELERİ bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARİ TOPLAMI 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

83 000 
50 000 

5 000 

138 000 

1 

4 400 000 
199 830 

2 464 114 
138 000 

7 201 945 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

83 000 
45 000 

5 000 

4 4 
2 

2 4 
3 

7 2 

Ormu-uı G. M. Bütçesi S. Savısı : 505 ) 
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B - CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

61.000 

63.000 

KURUMLAR HASILATI 

HASILATLAR 
61.170 Döner sermaye gelirleri 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.300 Genel Müdürlükle- tahsil olunacak 
63.400 Bağışlar 

64,000 ÖZEL GELİRLER 

'îd«1 

64.100 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci mad
desi gereğince yapılacak ikrazlar karşılığı 
olarak Hazineden yapılacak yardım 

64.300 Geçmiş yıldan devreden nakit 
61.000 KURUMLAR HASILATI bölümü toplam 
63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER bölümü toplamı 
64.000 ÖZEL GELİRLER bölümü toplamı 

1964 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

143 

139 260 658 139 260 659 143 822 074 
2 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 
1 1 1 

3 

1 1 
3 000 000 3 000 000 

139 260 658 
5 000 002 

1 
3 000 000 3 

143 
2 
3 

GENEL TOPLAK 144 260 660 148 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 ) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka giderlerin 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

31/8/1956 

No. 

6831 

özerti 

Orman Kanunu 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

3 
6 
6 
4 
4 
1 
2 
6 
9 
8 
9 
8 
.0 

MERKEZ 

Enformasyon Uzmanı 
Sinema Uzmanı 
Sinema Teknisyeni 
Fotoğrafçı 
Ressam ve Desinatör 
Mücadele Başteknisyeni 
Mücadele Teknisyeni 
Makinist 
Kaloriferci 
Şoför 

T> 

Daktilo 
s* 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
6 

950 
600 
600 
800 
800 

1 250 
1 100 

600 
400 
450 
400 
450 
350 

9 
11 
10 
6 

11 
12 
11 
12 
ı 
1 

° 

3 
6 

D. 

D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret I D. 

Memur (Evrak Sevkiyatçısı) 
Dağıtıcı 
Başhaieme 
Hademe 
Gece Bekçisi 

» » 
Servis Şefi 
Elektronik Beyin Operatörü 
Elektronik Beyin Tasnif 
Operatörü 
îcmal Maikinası Operatörü 
Deleri Memuru 

4 
1 
1 
1 
1 

28 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
3 

400 
300 
350 
600 
300 
250 
300 
250 

1 250 
1 250 

950 
950 
600 

7 
9 

1 
2 
1 
2 
6 
7 
8 
8 
rr 

M 

» 

Telsiz 
» 

Tamir 
Tamir 
Telsiz 

» 
» 

Dağ T 
» 

Orman G. M. Bütçesi S. Sayısı ; 505 ) 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

7 Şoför (Yangın koruma işle
ri için) 

8 Şoför (Yangın koruma işle
ri için) 

9 Şoför (Yangın koruma işle
ri için) 

10 Şoför (Yangın koruma işle
ri için) 

8 Orman Muhafaza Memuru 
9 Şoför (Tahdit komisyonları 

için) 
Orman Muhafaza Memuru 9 

10 
11 

6 
7 

11 
10 
12 
12 
12 
7 

» 
» 

Laborant 
Makinist 
Daktilo 

Hademe 
Hademe 
Bekçi 
Şoför (Amenajman grupları 
için) 

9 Şoför (Amenajman grupları 
için) 

9 Memur (Amenajman grup
ları için) 

6 Desinatör (Fotoğrametri Gr. 
için) 

10 

38 

90 

40 
95 

20 
100 
630 

1 165 
3 
3 
8 
7 

20 
30 

1 

12 

1.1 

1. 

3 

500 

450 

400 

350 
450 

400 
400 
350 
300 
600 
500 
300 
350 
250 
250 
250 

500 

400 

400 

600 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

7 Desinatör (Fotoğrametri Gr. 
için) 

6 Kartograf (Harita grupları 
için) 

7 Kartograf (Harita grupları 
için) 

10 Telefoncu (Amenajman gru-
pu için) 

9 Teknisyen (Amenajman gru-
pu için) 

9 Kaloriferci (Amenajman Gr. 
için) 

12 Gec? Bekçisi (Amenajman 
grupu için) 

12 Hademe (Amenajman grupu 
için) 

2 
4 
4 
7 
9 
10 
11 
7 
9 

500 

600 

500 

350 

400 

400 

250 

250 

2 433 

Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları 

Ressam 1 1 100 
Fotoğrametri Uzmanı 1 800 
İstatistik Teknisyeni 1 800 
Muh. ve Rasat Teknisyeni 6 500 
Muhafaza Memuru 4 400 

» » 7 350 
» » 3 300 

Kesim ve Ölçme Memuru 5 500 
Kesim ve ölçme Memuru 3 400 

D. 

10 
11 

6 
6 
7 
4 
6 
7 
9 

10 
3 
8 
6 

12 
13 
12 
13 

9 
9 

11 
12 
10 
9 
7 
9 
7 

Memur 

Başfidancı 
Fidancı 

» (Tar 
Başmakinis 
Makinist (L 

» 
Lâboratuva 
Şoför 
» 

» 
Tercüman 
Daktilo (Y 
Kütüphane 
rafçı) 
Hademe 

» 
Bekçi 

» 
Santralci 
Kaloriferci 
Arabacı 

•» 

Daktilo 
» 

Ambar Me 
Kâtip 
Kâtip veva 

Orman O. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 ) 



— 52 — 
D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret D. 

Araç Orman Muhafaza Okulu 

9 
9 

11 
9 

12 
8 

12 
12 
13 

9 

Elektrikçi Ustası 
Şoför 
Doktor 
Sağlık Memuru 
Gece Bekçisi 
Aşçıbaşı 
işçi (Aşçı Yamağı) 
Hademe 
Hademe 
Ambar Memuru 

IS 

Büzce Orman Tekniker Okulu 

10 
9 
6 
8 

10 
12 
11 
10 

8 
9 
9 

11 
12 

Elektrik Ustası 
Şoför 
Aşçıbaşı 
Ascı 

» 
işçi (Aşçı Yamağı) 
Doktor 
Sağlık Memuru 
Laborant 

» 
Kütüphane Memuru 
Tarım Hizmetlisi 
Bekçi 

400 
400 
300 
400 
250 
450 I 
250 ! 
250 j 
200 | 
400 i 

I 

350 
400 
600 
450 
350 

12 
10 
11 
9 

11 
10 
s 

12 
9 
9 
9 
8 

13 
12 
11 
1?, 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Hademe 8 
Şoför 1 
Çamaşırcı ve Ütücü 2 
Ambar Memuru 1 

Trabzon Tekniker Okulu 

Doktor 
Sağlık Memuru 
Aşçıbaşı 
Aşçı Yamağı 
Şoför 
Elektrikçi Ustası 
Ambar Memuru 
İdare Memuru 
Hademe 
Gece Bekçisi 
Balı cıvan 
Çamaşırcı 

200 
300 
350 
450 
400 
400 
300 
250 

11 
10 
8 

12 
13 

Muğla Orm 

Doktor 
Sağlık Memuru 
Aşçıbaşı 
Aşçı Yamağı 
Aşçı Yamağı 

28 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 

19 

250 
350 
300 
400 

300 
350 j 
450 
250 
400 ] 
400 I 
400 I 
450 ' 
200 
250 
300 j 
200 I 

Orman G. M. Bütçesi 

aza Okulu 

1 
1 

i 
1 
1 

( S. Sayısı 

300 
350 
450 
250 
200 

: 505 ) 

D. 

10 
10 

9 
9 

13 
12 
13 
11 

5 
6 
7 
8 
9 
9 

12 
11 

6 

7 

8 

8 

9 



D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

10 

11 

12 
13 
13 
11 

Tarım Hizmetlisi (S. 3 Fi-
dancı) 
Tarım Hizmetlisi (S. 3 Fi-
dancı) 
Bekçibaşı 
Bekçi 
Hademe 
Ambar Memuru 

35 

90 
40 
90 
30 
4 

586 

350 

300 
250 
200 
200 
300 

Toprak Muhafaza ve Mera\ Islahı Şubesi 

4 Traktör ve Buldozer Ope
ratörü 4 800 

Aded Ücret 

1 
4 

10 
7 
7 

13 
13 
3 
8 
8 

30 
3 
3 

114 

600 
500 
500 
450 
400 
350 
400 
300 
250 
250 
200 
250 
200 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 ) 

E - CETVELİ 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.231 Genel tdare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Orman kurumları geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

— 53 — 
! >. Memuriyetin nev'i 

6 ölçme Teknisyeni 
7 » > 
7 Sürveyan 
8 Şoför 
9 » 

10 > 
9 Tarım Hizmetlisi 

11 Bekçibaşı 
12 > 
12 Bekçi 
13 » 
12 Hademe 
13 > 

D. Memu 

Kö 

6 Fiş Memuru 
7 » » 
8 Daktilo 
9 > 

10 » 
9 Memur 
8 Şoför 
9 » 

12 Hademe 
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L - CETVELİ 

D. -Mıemuniıvetin nev'i Ade.1 Av]ı"k 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

VİLÂYETLER 

Orman Teknikeri 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
2> 

25 
35 
45 
75 

120 
250 
250 
403 
600 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

1 800 

M - CETVELİ 

Lira 

Orman Muhafaza Okulu öğrencilerinden 
alınacak ücret 347 
Orman Tekniker Okulu öğrencilerinden 
alınacak ücret 600 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 ) 
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T - CETVELİ 

237 No.lu Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince katma bütçe demirbaşında kay 
ait cetvel 

TAŞITIN CİNSÎ 

Arazi Arazi Arazi 
Pikap Pikap Kaptıkaçtı Panel Kamyon Otob Sene 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Arazi 
Binek 

1 

1 
4 
4 

2 
3 

1 
2 

7 
25 
8 

3 
6 
19 
32 
16 
1 
2 
2 
10 
7 
23 
33 
46 
37 

1 
3 

1 
3 
3 

1 2 

1 

1 

2 
3 
1 
8 
2 
2 
5 
11 
3 

1 1 3 
2 2 İ 
1 2 8 

58 12 237 6 1 46 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 505 ) 
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Bölüm Madde 

14.000 

23.000 

R - CETVELÎ 

1964 yılı genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için 
Cari harcamalar 

Hizmet giderleri 
Orman hizmetleri giderleri 

14.887 îşçi eğitim kampları giderleri 
Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvellerin yatırım kısmındaki Tarım Bakanlığı çiftçi e 

14.889 Diğer alım ve giderler 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacaklara ilgili yönet 
ödemeler ve giderler de 14.889 ncu maddeden ödenir. 
Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 

23.112 Taşıt alımları 
23.812 Taşıt alımları 

1965 yılında satmalınacak taşıtlar 

Aded 

237 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar 

Alınacak vasıtanın cinsi Kullanılacak hizmetin nev 

5 
26 

8 
7 
2 
2 

12 
5 
3 
1 

4X4 
4X4 

4X4 
4X4 
4X4 
4X4 
4X4 
4X4 

Arazi Binek 
Arazi Pikap 

> 
» 
» 
> 
> 
> 

» 
> 
» 
> 
> 
> 

Şehir dışı kaptıkaçtı 
Otobüs 

Toprak muhafaza ve mera ıslahı hizm 
Orman yangınlarla mücadele ve koru 
ri için 
Sınırlama hizmetleri için 
Orman amenajman hizmetleri için 
Ormaraeılık eğitim ve tanıtım hizmetle 
Ormancılık fennî araştırma hizmetleri 
Ağaçlama ve fidanlık hizmetleri için 
Toprak muhafaza ve mera ıslahı hizm 
Ağaçlama ve fidanlık hizmetleri için 
Ormancılık eğitim ve tanıtım hizmetle 

Orman G. M. Bütçesi S. Savısı : 505 ) 



— 5 7 — 

E - CETVELİ 

Bölüm Madde 

Geçici hizmetliler v 
12.231 Genel idare geçici 
12.232 Orman kurumları 

Görevin adı 

Hukukçu üye 
İnşaat Y. Mühendis veya Mühendis 
Yüksek Mühendis veya Mühendis 
Sürveyan 
Mütercim (Barem içi) 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

ıcreti 
hizmetliler ücreti 
geçici hizmetliler ücreti 

Aded Aylık 

20 
2 
4 
4 
o 
u 
1 

20 

53 

1 250 
1 750 
1 500 

800 
1 250 

800 
400 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 

% 35 zam karşılığı 

Toplam 

1 
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Görevin adı 

Yanığın Bekçisi 
» » 

Haber alma nöbetçileri ücreti 

Ağaçlama sahaları bekçisi 
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titA Aylfe Ay 

23 
475 

1 500 
3 051 

5 049 

300 
250 
200 
150 

5 
5 
5 
5 

% 35 zammı 

Toplam 

% 35 zammı 

• r » >-•-<< 
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Dönem : 1 C 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : u 

1965 YILI 

Devlet Hava Meydanlar 
İşletmesi G. M. Bütçes 





Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1965 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (1 

T. r. 
Başbakanlık 2S 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sm/ı : 71 - 2355/4926 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanl 
25 . 11 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü 
yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Hereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsm 
Baş 
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GEREKÇE 

1956 yılında Devlet Havayollarının kaldınlmasiyle yeniden kurulan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gen 
ğın süratle ilerlemesi, üyesi bulunduğumuz Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı (ICAO) nun kararlarının yü 
ve bu nisbette de gelir ve giderlerinde de artma meydana gelmiştir. Aşağıdaki tablolarda açıkça görüleceği üz 
rak meydana gelmiştir. 1965 yılı bütçesi memleketin ekonomik durumunu beş yıllık plân göz önünde bulundu 
mek suretiyle 8 621 917 lira noksanı ile 58 568 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

GİDERLER 
Bütçeydi (A/ l ) (A/2) (A/3) Genel toplam 

1956 6 511 371 + 2 100 001 = 8 611 372 
1957 9 346 322 + 3 088 750 = 1 2 435 972 1 
1958 10 830 581 + 4 907 500 = 15 738 081 1 
1959 13 789 056 + 17 360 000 = 31 149 056 3 
1960 19 444 741 + 2S 381 685 = 47 826 426 4 
1961 21 585 000 + 22 703 000 = 44 288 000 4 
1962 23 054 638 + 39 651 425 = 62 706 063 6 
1963 30 496 000 + 38 707 000 = 69 665 000 6 
1964 38 720 677 -1- 27 053 000 4- 1 316 740 = 67 090 417 6 
1965 37 147 750 + 20 335 000 + 1 085 750 = 58 568 500 5 

1. MADDENİN GEREKÇESİ 
İlişik cetvelin (A/ l ) işaretli cari harcamalar 37 147 750 lira (A/2) yatırım harcamaları 20 335 000 lira ve (A 

maları için 1 085 750 lira ödenek konmuştur. Hizmetin aksatılmadan yürütülmesi ana hedefin en ekonomik şekild 
görülmüştür. 
Bölüm Madde 

12.000 Aylıklar : 
12.110 Aylıklar : 

3 üs't dereceye terfi maaş farkı olarak 19 394 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Ücretler : 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Yeni tesislerin personel ihtiyacını karşılamak üzere 532 470 lira fazlasiyle teklif edilmiştir, 

Devlet Hava Mey. G. M. .Bütçesi (S. Sayısı : 506) 
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Bölüm Madde 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Genişletilen hava meydanlarına doktor ve uzmanların temini için 95 510 lira fazlasiyle teklif 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti: 
1964 yılında alınan 1 100 liralık 'bir aded gümrük memuru kadrosu (E) cetveline alındığı 
miştir. 

12 270 Teknik personel ücreti : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

12.280 îşçi ücretleri : 
275 sayılı Toplu iş sözleşmesi Kanunu gereğince muhtelif meydanlarımızda çalışan işçiler ad 
yısiyle 950 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Sosyal yardımlar : 
12.310 Çocuk zammı : 

Kadrolarda yapılan tasarruf dolayısiyle 2 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 
12.320 Doğum yardımı : 

Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 
12.330 ölüm yardımı : 

Kadrolarda tasarruf yapıldığından 2 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
12.340 Tedavi giderleri : 

4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesi gereğince idare tab 
ne, kaplıca, tedavi ve yollukları dolayısiyle 9 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
Ücretli sigortalı personel mevcudunun artmış olması ve asgari yevmiye miktarının da 'yüksel 
teklif edilmiştir. 
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Bölüm Madde 

Ek çalışma karşılıkları : 
12.410 Fazla çalışma ücreti : 

500 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından 348 480 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 
12.420 Huzur ücreti : 

Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

Tazminatlar : 
12.520 Kasa .tazminattı : 

1965 mali yılı için % 50 nisbetinde kasa tazminatı ödeneceği düşünülerek geçen yıla na/aran 10 
12.590 Uçuş tazminatı : 

Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
İkramiyeler ve mükafatlar : 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
Ödenekler : 

12.710 Temsil ödeneği : 
ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı eklif edilmiştir. 

Yönetim yollukları : 
12.811 Sürekli görev yollukları : 

Merkez ve 'meydanlar arasında personel transferleri zaruri bulunduğundan 10 000 lira. fazla 
12.813 Geçici görev yolluğu : 

Ödenek kâfi igeldiğindeıı geçen yılun aynı teklif edilmiştir. 
12.814 Yabancı uzmanlar ve yardımıcıları geçici görev yolluğu : 

Maddenin muihafazası için, 1 lira teklif «dikmiştir. 
12.815 Sözleşımıeli personel geçici görev yolluğu .* 

Yolluk harcamalarında tasarruf sağlandığından 3 000 lira noksaniyie teklif edilmiştir. 
Î2.t832 Kongre ve koanferans geçici görev yoUnğuı : 

Maddıemaaı msufijatfazası içim 1 lira teklif edihniştir. 
12.834ı Kurs geçici görev yolluğu : 

KhırS yollııfclarında t&saRrusf sağlandığımdan 22 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
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Bölüm Madde 

12.841 Tedavi yo luğu : 
Madden'kı msuhiaifazası içki 1 lira teklif edilmiştir. 

12.849 Kontrol uçağı personeli geçici görev yolluğu : 
Yurdun nnulhttıeliif bölgelerime serpilmiş b uluman1 radyo seyrüsefer i^asyonları ide bJaiva, mey 
mnıın uçuş ikonltrol' uçağı ile 'havadan, yapılacak ıktontrollaiTinJda görevlendü/rilecek person 
tefcliM edilimiştk. 

12.868 Yurt dışı igeçiei görev yolduğu : 
Yolluk igklerleiiin.de âzami tasarruf sağlandığından 10 000 liıra riöksaniyle teklif edilmişi ir. 

12.872 Yuıtt. dışı konıgre ve konferans yoluğu : 
Konferanslarını azlığı nıaızara alımarak :56 000 lira nto'ksaniyie te'kMf edilimiştir. 

12.874 Yurt dışı yolluğu : 
OENlTO telknik personel •koııtenjamıi'm azal ması sebdbiyie W 000 lira nok&aniyite foaklîf ed 

12.881 Yurt dışı teıdaıvi yolluğu : 
Maddenin muhlalf azası için 1 lira teklif edilmiştir. 

12.889 Kontrol uçağı personeli yurt dışı geçici 'görev yoliuğu : 
EJonltroil uçağı kalübrasyonı işinin azalması dolayiisiyle 28 000 lira noksaniyle teklif edilmi 

13.000 Yönetim giderleri : 
13.110 Kırtasiye 'aihmları rve giderleri : 

ödemek teâfi! geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
13.120 Easııh kâğı/t ve defter alımları vıa ıgiderleri : 

ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 

ödenefo 'kâfi ıgeltmâyeeeğinden! 150 000 lira f aızlasiyle teklif edilmiştir. 
13.140 Yayın alımları ve giderleri : 

Âzami îÖasarrud3a riayet edildiğinden 10 000 lira ndksandyle teklif edihnâştâr. 
13.150 Yakaeatk alımları ve igiderieri : 

ATCC ve ilkokul (binaları Van, Trabzon, Adana., An>taliy<aı, Erzurum, terminal (binaları ık 
tekl'if odümiçtiı-. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve ıgiderleri : 
Yeni alınjacaJk kadrolar da dikkat nazara alınıarak 10 000 lira fazlasiyıle teMif edilmiştir. 

'Devlet Hava Mey. M. M. Bütçesi (S. Sayısı : 506) 
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Bölüm Madde 

13.190 Diğer aıl'ımlar ve ıgiderler r 
Maddenun muıhaıfa-zası içim 1 lira teklif edilmiştir. 
Gene! yönetimle ilgili giderler : 

13.210 Su giderleri r 
Ödeneik kâfi gelmiyeceğinden 6 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Yeni işletmeye açılacak Yeşilköy İÇ hatlar, Esenbuğa hava trafik kontrol ve Van, Trabzon, E r 
ları ile VOR istasyonlarının temizlik ihtiyaçları göz önünde tutularak 17 200 lira fazlasiyle te 

13.230 Aydınlatma giderleri: 
Esenboğa hava limanı, Adana, Afyon, Elâzığ ve îzmir meydanları ile sivil havacılık okulunu 
lenmeye başlaması ve bir kısmının da 1965 yılında şehir şebekesinden besleneceği ve seyrüsefe 
lerin ilâvesi sebebiyle 100 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe g: derleri : 
1964 yılma konulan tahsisat kâfi gelmediği anlaşıldığından 17 000 lira fazlasiyle teklif edilmiş 

13.290 Diğer yönetim giderleri ; 
Âzami tasarruf sağlandığından 7 000 lira nofcsaniyle teklif edilmiştir. 
Hizmetlilerle ilgili alımlar : 

13.320 Giyim, kuşam, alımları ve giderleri : 
29 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

13.350 Sağlık, araç - gereç ve ilâç alımları ve giderleri 
Geçen yılm aynı teklif edilmiştir. 

13.390 Diğer alımlar ve giderler : 
10 400 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Ulaştırma giderleri: 

13.410 Posta, telgraf giderleri: 
Geçen yılm aynı teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Gecen yılm aynı teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
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Bölüm Madde 

13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri : 
ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Taşıt işletme ve onarma giderleri: 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : 
ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Vasıtaların alımları ekseriyetle malî yılın ikinci yarısına tesadüf etmesi ve masrafların da 
biyle 100 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Kira giderleri : 

13.610 Kira bedeli : 
ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri : 
14.130 Malık eme hare ve giderleri : 

ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın ayna 'telkllitf eidülimiş'tlir. 
Güvenlik giderleri: 
14.300 Pasif korunma : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

Malî hizmetlerle ilgili giderler : 
14.430 Para taşıma giderleri : 

ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
14.440 Vergi, resim ve harçlar: 

Vergi borçlarının azaldığı nazara alınarak 55 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
Eğitim ve arattırma giderleri: 

14.510 Kurs giderleri: 
Yeni binaya intikalde binanın mefruşatı, kurulacak olan lâboratu varlar masrafları dolayısiy 
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Ulaştırma hizmet giderleri : 
14.631 Büro giderleri: 

147 600 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
14.632 Ulaştırma giderleri: 

2 106 800 lira nofesaniyle teklif edilmiştir. 
14.633 Taşıt işletme ve onarma giderleri: 

140 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
14.634 Kira gidreleri: 

127 240 Hra ııofesaniyle teklif edilmiştir. 
14.635 Meydan hizmetlileri giyim, kuşam alım ve giderleri: 

Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
14.636 Malzeme alımları ve giderleri: 

235 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
14.637 Meydan araç, gereçleri işletme ve onarma giderleri: 

185 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
14.638 Kurtarma ve yangın araç ve gereçleri işletme ve onarma giderleri: 

100 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
14.639 Diğer alım ve giderler 

35 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
14.640 Handling lokanta, kantin ve benzeri isletme giderleri: 

îşletmenin zaruri ihtiyaçlarını temin maksadiyle 80 000 lira fazİasiyle teklif edilmiştir. 
16,000 Çeşitli giderler : 

16.121 Anatamir atelyeleri giderleri: 
Gecen yılın aynı teklif edilmiş i r. 
Lâboratuvar giderleri: 

16.210 Uçuş kontrol lâhoratuvarı giderleri: 
14 999 lira fazlasiyie teklif edilmiştir. 
Propaganda ve tanıtma giderleri: 

16.300 Genel tanıtma giderleri 
Gerek iç. ve gerekse dış memleketlerde idaremizi THY mülga (DHY) yolları ile kar ist ir] İm akta 
mak maksadiyle 4 999 lira fazlasiyie teklifte bukmıılmugtuT. 
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Bölüm Madde 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri : 
16.710 Temsil giderleri: 

Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
16.720 Ağırlama giderleri : 

Memleketimize gelecek yabancı ve misafirlerin ağırlanması ve konutlanmaları nazara, alın 
miştir. 
Bakım ve küçük onarım giderleri : 

16.810 Yapı ve tesisler onarımı : 
Eski kulelerin sökülmesi, kule çatılarının onarımını, terminal binaları ve müştemilâtının 
işleri göz önüne alınarak 125 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı. 
Makina ve teçhizatın işler bir durumda olması sebebile 72 000 lira noksamyle teklif edil 

16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler •. 
Pist, apron, yol tamiratı su tesisleri, fosseptik çukurları onarımı anten direklerinin boya 
yuları temizlemesi masraflarını karşılamak üzere 86 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmu 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Beş Yıllık Plana göre : 
Etüt ve proje giderleri : 
Ulaştırma sektörü : 

21.511 Etüt ve proje giderleri : 
118 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

21.512 Teknik personel ücretleri : 
Yatırım işlerinde çalışan etüt proje teknik personelinin senelik ücret tutarı göz önünde b 
teklif edilmiştir. 

.21.513 Teknik personel geçici görev yolluğu : 
29 000 lira noksaniyle teklif edlimiştir. 
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22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Ulaştırma sektörü : 

22.511 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
5 994 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

22.512 Teknik personel ücretleri : 
Tesis ve onarım işlerinde çalışacak teknik personelin senelik ücreti gözününde bulundurularak 
miştir. 

22.513 Teknik personel geçici görev yolluğu : 
15 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

23.000 MaMna, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları : 
Ulaştırma sektörü : 
Hava meydanları ve hava trafik tesisleri : 

23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımı : 
274 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

23.512 Taşıt alımları : 
Bâzı taşıtların alımlarından vazgeçilmiş olduğundan 650 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

23.513 Teknik personel ücretleri : 
Seyrüsefer yardımcı cihazları ve muhtelif makinalannm haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık ba 
nik personelin senelik ücreti göz önünde bulundurularak 129 000 lira fazlasiyle teklif edilmiş 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

/ - Sermaye teşkili : 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar : 

32.100 Kamulaştırma satmalına bedeli : 
' Yapı ve büyük tesis onarımlar ve işletmenin bâzı istimlâkler karşılığı olarak 109 000 lira nok 

77 - Transferler : 
35.000 Sosyal transferler : 

Emekli Sandığına ödemeler : 
32.210 % 1 ek karşılıklar : 

Yeniden alman kadroların senelik tutarları göz önüne alınarak 1 715 lira fazlasiyle teklif edil 
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Bölüm Madde 

35.220 Emekli ikramiyesi : 
Geçen yıl ödeneği kâfi erelcceğinden aynen teklif edilmiştir. 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden aynen teklif edilmiştir. 

35.240 Diğer ödemeler : 
10 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler : 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları : 
Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden aynen teklif edilmiştir. 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş ve benzeri teşekküllere yardım : 
35.710 DHM. memur ve müstahdemleri yardım ve biriktirme sandığına : 

ödenek kâfi gelmiyeceğinden 15.295 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
36.000 Borç ödemeleri : 

36.300 Geçen yıllar borçları : 
Ödenek borç miktarı azaldığından 50 000 lira noksaniyle teklif edilmişti:. 

36.400 îlâma bağlı borçlar : 
ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın ayni teklif edilmiştir. 

36.600 Geriverilecek paralar : 
Reddedilecek vergi borçlannm fazlalığı sebebiyle geçen yıla nazaran 2 000 lira fazlasiyle tekl 
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İKİNCİ MADDENİN : 
Gelir ve gideri denk olarak yapılan bütçenin gelir kısmını teşkil eden 3 'bölüm hakkında gerekil izahat a 

maddenin bütçede tahmin edilen ve senesi içinde tahsil ediien miktariar ayrı ayrı gösterilmiştir. 
Bölüm Madde 

62.000 İşletme gelirleri 
62.1.41 Kira gelirleri 

Hava limanı ve meydanlarımızda yeni ihtiyaçlara karşılık tahsis olunan oda. hangaı-. arazi v 
bir artış olmadığı nazara alınarak 1. 150 000 lira olarak tahmin •edilmiştir. 

Bütçe vılı Tahmin edilen Tahsis edilen 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.1965 

300 000,— 
600 000,— 
640 000,— 
700 000,— 
700 0 0 0 — 
700 0 0 0 — 
760 000,— 
810 000,— 

1 150 0 0 0 — 
1 150 000,— 

146 600,— 
496 500,— 
583 400 — 
588 160 — 
617 236,— 
820 812.— 
836 725 — 
952 588,64 
375 909,70 

—. 
6 aylık ı 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı :506> 
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Mailde 

62 142 Konma, konaklama gelirleri • 
Yerli ve yabancı hava şirketlerinden alman ve en önemli gelir kaynağımızı teşkil eden kon 
bikatına göre 6 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 
Bütee vılı Tahmin edilen Tahsis edilen 

1956 
1957 
1958 
195:) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
i 965 

760 000.— 
1 165 000,— 
2 500 000,— 
7 250 000,-
5 000 000.— 
4 700 000.— 
(i 000 000.— 
6 000 000.— 
6 000 000.--
6 000 000.— 

768 4 3 0 — 
2 206 040 — 
2 353 757.— 
3 670 170,— 
4 023 5 0 1 -
5 575 608,--
4 758 349. — 
5 075 254.33 
1. 737 084,08 

— 
6 aylık) 

00 000.— 

62.151 Handling gelirleri : 
Yerli ve yabancı şirketlerin talebi üzerine yapılan malzeme ve personel yaı-dmn ile telefon 
£a. Hava Limanı terminal lokantası ve büfesinin işletilmesinden dolayı geçen yü handling g 
miştir. Bn kere bu madde iki ayrı kısma ayrılarak lokanta, kantin gelirinin 62 152 nei madd 
gelirinin 325 000 lira noksanı ile 100 000 lira olacağı tahmin ^dilmektedir. 

it<;e yılı 

1965 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Tahmin edilen 

1.--
10 000.— 
20 000— 
22 000.— 
10 000.— 
10 000.— 
30.000.— 

Tahsis edilen 

10 755,— 
14 660.— 
15 800.— 
9 235.— 
17 038.— 
41 529,— 
49 730 — 

Derlet Hava Mey. O-. M. Bütçeli (S, Sayısı : 506) 
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Bölüm Madde 

Bütçe yılı Tahmin edilen Tahsis edilen 

1963 65 000,— 519 712,27 
1961 425 000,— 19 059,89 (6 aylık) 
1965 100 000,— — 

62.152 Lokanta kantin : 
Sene içerisinde işletme faaliyeti dolayısiyle hasılat olduğu takdirde bu maddeye ithali için 1 li 

62.153 B Telsiz mesaj gelirleri : 
Şirketlerin PTT den hat kiralamak suretiyle mesajlarını kendi devrelerinden çekmeleri sebeb 
mesaj geçirilmektedir. Bu sebeple mesaj gelirinde bir hayli azalmaya sebebolmaktadır. Bu itibarla 
B - mesaj varidatının 100 000 lira olacağı tahmin olunmaktadır. 

flitçe yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Tahmin edilen 

170 000 — 
558 000,— 

1 715 000,— 
2 350 000,— 
2 350 000,— 
2 850 000 — 
200 000 — 
100 0 0 0 — 
100 000,— 
100 000,— 

Tahsis edilen 

1 
1 
1 

328 217 — 
870 553 — 
098 700.— 
717 700,— 
207 775.— 
143 7 8 0 — 
162 622 — 
155 360,72 
48 928,75 (6 aylık) 

— 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 506) 



Bölüm Madde — 17 — 

62.161 İşletme çeşitli geliri : 
Cereyan bedeli, su parası, reldâm ücreti, otopark ve telefon ücretlerinden teşekkül eden işlet 
cağı nazara alınarak 1 800 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 
Bütçe yılı Tahmin edilen Tahsis edilen 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

4 000,— 
40 000,— 
100 000,— 
250 000,— 
450 000 — 
150 000,— 
950 0 0 0 — 

1 400 000 — 
1 800 000 — 
1 800 000 — 

406 200,— 
202 410,— 
200 617,— 
372 614,— 
410 315,— 

1 314 512,— 
1 531 416,— 
1 470 675,35 
674 973,40 (6 aylık) 

— 
63.000 Çeşitli gelir 

63.301 Çeşitli gelirler 
İdaremizin işletme faaliyetleri dışında, hurda malzeme, ot, yanık yağ satışları i]e gecikme ce 
olan bu gelirin artacağı nazarı itibara alınarak 100 000 lira fazlasiyle 800 000 lira olarak ta 
Bütçe yıîî Tahmin edilen Tahsis edilen 

63.400 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Bağışlar : 

1 000,-
10 000-
42 000-
50 000,-
150 000,-
150 000,-
150 000,-
200 000,-
700 000,-
800 000,-

Maddenin muhafazası için 

170 100,— 
49 860,— 
49 224 — 
43 8 4 6 — 
162 219 — 
152 084,— 
152 208,— 
500 923,59 
173 143.51 (6 aylık) 

— 

1 lira olarak teklif edilmiştir 
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Bölüm Mailde 

64.000 Özel gelirler 
64.100 Hazine yardımı : Genel Müdürlük giderlerini denkleştirmek maksadiyle Hazineden alman yard 

aletlerle teçhiz ve donatma giderlerine harcanmaktadır. Alman Hazine yardımları ihtiyaç]ar 
hetle 1965 yılı için 9 987 917 lira noksaniyle 37 518 498 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bütçe yılı Yardım miktarı 

1956 859 000,-
1957 fi 900 000 — 
1958 6 900 000,— 
1959 18 164 928,— 
1960 32 836 997.— 
196.1 34 028 000, -
1962 52 516 063,— 
1963 55 228 000— 
1964 47 506 415 — 
1965 37 518 498— 

64.300 Geçen yıldan devreden nakit : 
1963 yılında devreden Hazine yardımları bakiyesinin cüzi olacağı nazarı itibara alınarak 1 59 
olarak tahmin edilmiştir 

Bütçe yılı Yardım miktarı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

6 517 371 — 
3 160 072— 
3 820 501,— 
4 680 128— 
3 579 429 — 
1 600 000— 
2 236 301— 
5 000 000— 
9 409 000,— 
11 000 000,— 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sa-vısı :5Ö6; 
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R A P O R 

T. B. M. M. Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

1. GENML 
a) Kuruluş gayesi : 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü; memleketimizdeki hava meydanlarının istetilm 

kontrolü ve havacılıkla ilgili itelekamıüoûikasyoıı hizmetlerinin -uluslararası- ve ulusal isteMerimize uygun ol 
yüratültmesi için 28 . 2 .1956 talihinde 6686 sayılı Tvanunla kuırulmuştıır. 

b) Görevleri : 
6686 sayılı Teşkilât Kanununun 2 nı-i maddesinde •belirtildiği veçhile : 
1. Devlete aidolnp kendisine verilen sivil kava liman ve meydan!armı ve1 bunlara ait ıher türlü tesisleri 
2. Hava seyrüsefer, telekomünikasyon, (kava traıfik 'kontrol eidıazkırına ve sistemlerini işletmek ve hi 
3. İşletmekte olduğu hava liman ve meydanlarının, her türlü 'bakımı İle devamlı tamirlerini yapmaiktıır 
Genel Müdürlük ihalküki ve hükmi şahıslara ait Ihava meydanları ve l i m a n t a ile askerî meydanları da 

gibi. -Metmenin zaruri kıldığı teçhiz, tesis ve ıslahları da: Bayındırlık Bakanlığı ile mutabık kalarak ya 

2. MALÎ DURUM 

DHMİ Genel Müdüilüğünün kurulduğu tarih tenberi, kendisine verilen görevler çoğalmış ve bu orand 
artışlar 'aşağıda gösterilmiştir : 

Bütçe yılı (A/ l ) . ı A/2 i (A/3) Genel toplanı 

1956 
1957 
1958 
.T9Ö9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.1965 

6 511 371 
9 346 322 
10 580 581 
13 780 056 
19 444 741 
•21 585 000 
33 610 039 
30 496 000 
38 720 OT7 
37 147 750 

2 000 001 
3 088 750 
4 907 500 
17 360 000 
28 381 '685 
22 700 000 
39 1680. 435 
38 707 000 
26 644 000 
20 335 000 

— 
-— 
— 
— 
— 
— 
— 

1' 31:6 
1 085 

740 
750 

8 511 372 
12 435 072 
15 488 081 
31 140 056 
47 82.6 426 
44 285 000 
63 242 364 
69 203 000 
66 681 417 
58 568 500 

\h-v\rt Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 506) 
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1965 yılı (A/ l ) cari harcamalar için 37 147 750, (A/2) yatırım harcamaları için 20 335 000 lira ve (A/3 
maları için 1 085 750 lira ki, toplam olarak 58 568 500 lira teklif edilmektedir. 

3. GELİRLER 

Genel Müdürlük, katma bütçeli bir idare olduğundan, kuruluş kanununun 10 ncu maddesine dayanılarak ha 
yerli ve yabancı hava yolu şirketleri için yapılan hizmetler karşılığı olarak gelir sağlamakta ve bu para doğrud 
maktadır. 

Gelirlerin başlıcaları şunlardır : 
a) Konma konaklama hizmeti gelirleri, 
b) Yükleme ve boşaltma apron hizmeti gelirleri, 
c) Emanet odaları gelirleri, 
d) Lokanta, berber ve saire gelirleri, 
e) Satış yerleri kira gelirleri, 
f) Ofis ve büro kira gelirleri, 
g) Meydan sahalarında arazi kira gelirleri, 
h) Depo kira gelirleri, 
i) Reklâm sahaları, telefon, elektrik ve saire gelirleri, 
j) Şirketlere ait mesajların gönderilmesinden sağlanan gelirler. (B sınıfı mesajları) 
Kuruluş gününden beri çeşitli gelirler toplamı aşağıdadır : 

Bütçe yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Gelir toplamı 
T. L. 

2 517 893 
3 940 120 
4 130 022 
6 406 522 

~" 6 363 731 
7 506 082 
7 906 727 
8 726 499 
7 719 883 

K 

00 
00 
81 
09 
81 
01 
63 
99 
26 (11 aylıktır 
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4. PERSONEL 

Uçuş emniyetinin sağlanması ile ilgili yapılan yatırımlardan ötürü Genel Müdürlüğün iş ve tesisleri çoğalm 
sayısı artmış bulunmaktadır. 

Yıllara göre Genel Müdürlük kadrosu aşağıdadır : 
Yılı Kadro sayısı Artan kadro Artış % si 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Yıl 

19612 
1963 
1964 
1065 

747 
1 048 
1 178 
1 243 
1 444 
1 444 

Kadro sayısı 

a 501 
1 708 
1 843 
1 934 

. 
301 
130 
65 

201 
— 

Artan kadro 

57 
207 
135 
81 

Artış % si 

3,94 
13,79 

7,90 
4,39 

— 
40,29 
12,40 
5,51 

16,17 
— 

5. EĞÎTÎM 

Genel Müdürlüğe 'bağlı Sitvil Havacılık) Okulunda personelin eğitimini yapturmaık için çeşitli dallarda k 
1965 .malî yılı içkide 16 çeşit "kurs açma'k .suretiyle 233 kişinin eğitivmlerinin yaptırıLması plânlanmış 

nın ve hava trafik astsu/b aylarının eğitiml'&ri de DHMÎ Havacılık Okulunda yaptırrlmıabta «lap, 1965 malî 
edilen hava subay ve asaSUibaylaruiMi eğitimleri yaptırılacak ve buna ilâveten Kara Kuvvetleri topçu suba 
üzere 2 dönem halinde temel hava trafik kursu verilecektir. 

6. 1964 MALÎ YILI UYGULAMASI 

Hava alanlarının güvenlik donatımını artıracak ve işletmenin gerektirdiği tesis, tevsi ve ıslahlar yap 
cari harcama gerektirme oranıı % 72,6, yatırım tahakkuk oranı % 73,8, transfer harcama oranı % 46 ve 
Malî yıl sonuna kadar sözleşmeye (bağlanan işlerin tamamlanabileceği sebebiyle gerçekleşme oranı daha da 
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19-64 programı uygulamasında, biühasisa geçen yıldan kalan işlenin tanıanılaııjııa*] için çaba -gösterilmiştir 
Çeşitli nedenlerle 'ithali edileradyen gereç tııı tara ise, evvelki yıllarda ısmarlanan 'gereçlerin gümrük tuıtan ol 

7. 1965 MALİ YILINDA YAPIfLACAK TEMEL İŞLER 

a) İşlerin zorunlu kıldığı tesis, teresi ve ıslahlar yapılacak, 
b) Çeşitli elektronik cihazlar sağlanacak ve tesis edilecek,. 
c) İşletme makinalan alınacak, 
d) Mevcut ve çalışmakta olan teçhizatın 'bakını ve onarımı için yedek parça sağlanacak. 
e) İşletmenin zorunlu kıldığı araç satınalınacaik, 
i) Yapımları tamamlanmış olan seyrüsefer yardımcı istasyonlarında montaj işlerine de\'anı edilecektir. 

S. 1965 BÜTÇESİ HAKKINDA DİLEK VE TEKLİFLER 

a; DHMİ 'Genel Müdürlüğü yatırımı, işlerinin gerçekleşmesi için, Hava Meydanları ve Akar Yakıt Tesisle 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü görev ve yetkilerinin kesin olarak belirtilmesi ve bu amaçla 6686 
maddesinin değiştirilmesi hakkında yapılan kanuni tasarısının bir an önce kanunlaştırılması gerekmektedir. 

b) 'Bütçenin hata.rlaoma.si ve bağlanması sırasında; şehirlerden uzak, dağ Ibaşlannda tesis edilmiş bulunan 
bağlantı yollarının bakım, onarım ve kar mücadelesi işinin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ücretsi 
ile {bütçeye, bu amaçla, ödenek konulmamııştır. 

Derlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün. Karayolları Genel Müdürlüğü ııezdinde yaptığı 
ların 'bakım, onarım ve kar iintücadelesi işinin 1 500 000 T L . keşif bedeli (karşılığında yapılacağının bildirilm 
cetvelinin 16.840 maddesine ak olarak 1 500 000 T L . ödeneğin, konulması zorunlu görülmüştür. 

e) Türkiye hava safhasında emniyetli bir hava trafiğinin sağlanması amıaeiyie kurulan seyrüsefer ist 
yapabilecek bir uçağın (Kontrol uçağı) kiralanabilmesi için (R) formülünün 14.632 maddesi açıklamasına «uçu 
uoak ve mçmş hizmet kirası bu tertipten ödenir» kaydının konması zorunludur. 

d ) 1964 yatınan programıma dâhil olup zorunlu nedenlerle süre uzatıımii verilen veya 1964 yüında ıger^eMeş 
kal edecek aşağıda yazılı inşaat işleri içân (A/2) yaturan eetvelimhı 22.511 im maddesine 2 192 000 liranın i 
Miteesinâln 64.300 geçen yıllardan* devredilen nakit maddesine aynı miktarın eklenmesi gerekmektedir. 
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a) Hava trafik 'kontrol merkezi binası ikm-al inşaatı 
b) ElteTat-ıük tevsii işi, Ye«ilfküy 
t ) VOR (Çok yüks-ek frekanslı yöneltilmiş radyo mıH, Silifke (Mut) 
d) VOR/VHF enerji (hattı, Baglum 
c) VOR istasyonu enerji 1ıaitti. Afyon. 

Toplam 

RAPORTÖRLER 

İsmet S t iyi ıı Şevki Aysan 
Avdın Milletvekili Mardin Milletvekili 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu , 

Esas No.: 1/740 
Karar No. : 28 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 25 .11.1964 tarihinde karar 
tarihli ve 71 - 2355/4926 sayılı tezkeresiyle gönderilen «Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1 
misyonumuza havale edilmiş olmakla Ulaştırma Bakanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü, Ma 
dukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün bütçesi geçen yıla nazaran 8 621 917 lira noksaniyle 58 568 500 lira olarak teklif edilmi 
dımı, mütebakisi de çeşitli kaynaklardan karşılanmaktadır. 

Genel Müdürlük bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden raportörümüzün raporu okunduktan sonra söz 
de bulundular, sorular sordular. 

Bakan ve Genel Müdür tarafından gerekli izahat verildikten ve sorular cevaplandırıldıktan sonra maddeler 

(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin tetkiki sırasında; bütçenin hazırlanması esnasında, şehirlerden uz 
lunan seyrüsefer yardımcı istasyonları bağlantı yollarının bakım, onarım ve kar mücadelesi işinin karayolları t 
düşüncesiyle bütçeye ödenek konulmadığı, halbuki sonradan yapılan temaslar neticesinde bu işin 1,5 milyon l 
labileceğinin bildirildiği raportörümüz tarafından müşahede ve tesbit edildiğinden bu yıl için 16.840 ncı meyda 
desine 500 000 liranın, 

1964 yatırım programında dâhil olup da bitirilemiyen veya süre uzatımı yapılarak 1965 yılma intikal etmiş 
yapı, tesis ve büyük onarım giderleri maddesine 2 192 000 liranın ilâvesi uygun görülmüştür. Bu ilâveler n 
vel yekûnu 37 647 750 lira, (A/2) işaretli cetvel yekûnu 22 527 000 lira olarak, (A/3) işaretli cetvel ise Hü 
edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelin tetkikinde, tahminlerin normal ve tahakkuk ed 
bütçesine yapılan 2 692 000 liralık ilâve 64.300 ncü geçen yıllardan devreden nakit maddesine eklenerek büt 
retli cetvel yekûnu da komisyonumuzca 61 260 500 lira olarak tesbit ve tahmin edilmiştir. 
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Bu sebeple tasarının 1 ve 2 nci maddeleri değiştirilerek diğer maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 
Devlet Hava Meydanları 1965 yılı bütçe kanunu tasarısı ekli cetvelleriyle birlikte Genel Kurulun tasvibin 

lığa sunulur. 
Başkan 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

istanbul 
Söz hakkım mahfuz 

M. Güven 

Konya 
A. Onar 

Başkanvekili 

Denizli 
C. Akyar 

Bilecik 
Sözüm mahfuz 

§. Binay 

İstanbul 
H. E. özden 

Konya 
R. özal 

Sözcü 

Kars 
K. Okyay 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur. 

N. Diler 

İzmir 
1. Gürsan 

İmzada bulunamadı. 

Mardin 
Ş. Aysan 

Tabiî Üye 
8. Küçük 

Kâtip 

Yozgat 
C. Sungur 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Sakarya 
B. Akdağ 

Yozgat 
S. Artukmaç 

Ad 
K. Sartib 

Gir 
Söz hak 
t. E. K 

Kır 
A. B 

Sak 
Söz hakk 

M. C 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 506") 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe 
kanunu: tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1965 yılı cari harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
37 147 750 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 20 335 000 lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
için (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 085 750 lira ki toplam 
olarak 58 568 500 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 58 568 500 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gend Müdürlü
ğünce 1965 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1965 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları' İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine piren 
hizmetleri, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu 
•taşarisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün kuruluşu hakkındaki 28 . 2 . 1956 tarihli ve 6686 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı <L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1965 bütçe yılında kullanılamaz. 

Devlet Hava Mev. G. â 

KAKMA BÜTÇE KOMİSY 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
kanunu 

MADDE 1. — Devlet Hava Mey 
1965 yılı cari harcamalar için (A/ l 
37 647 750 lira, yatırım harcamalar 
rildiği üzere 22 527 000 lira ve serma 
için (A/3) işaretli cetvelde gösterild 
olarak 61 260 500 lira ödenek verilmişt 

MADDE 2, — Devlet Hava Mey 
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvel 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü m 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü m 

MADDE 5. — Tasarının 5 nei m 

'.. Bütçesi (S. Sayısı : 506) 



Hükümetin TefcM.fi 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde : 

a) 1964 yalı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye; 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı Bütçesinin ilgili hizmet 
tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar borçları) maddesini-, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa, bağlı (A/2) işaretli cetvelin «Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri» bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma vapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (Ti) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe gire]-. 

MADDE 1.0. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma Bakanları yürütül1. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
M. Yölaç 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakam 

N. Yetkin 
İçişleri Bakanı 

O. ÖztraJc 
Millî Eğitim Bakanı 

/. Öktem 

Devlet Bakanı 
/. S. Omay 

Adalet Bakanı 
S. Çumrah 

Dışişleri Bakam 
F. C. Erkin 

Bayındırlık Bakanı 
A. II. Onat 

Devlet Hava Mev. G. M. 

Karma Bütçe Kom 

M A DDK 6. — Taşanımı 6 ncı 

MADDE 7. — Tasarının * ne i 

MADDE 8. — Tasarının 8 nc 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu 

MADDE 10. — Tasarının 10 n 

Ticaret Bakanı Sağlık ve So 
F. îslimyeli K. 

Ulaştırm 
F. Alp 

En. ve Ta. 
İL 

Taıım Bakanı 
T. Salıin 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 
İmar ve İskân Bakanı 

C. Üzer 

http://TefcM.fi
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(A/l) CARİ HARCAMALAR 

1964 ödeneği 
Hükümetçe istene 

Bölüm Madde 

12.000 

12.110 

12.210 
12.230 
12.250 
12.260 
12.270 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
Aylıklar 

Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 

Madde Bölüm toplamı 
Lira 

905 844 

20 967 172 

18 559 530 
348 840 

1 
1 

58 800 
2 000 000 

1 871 732 

14 000 
2 000 
4 000 
6 000 

150 
966 000 

879 582 

Lira 

25 902 133 

Madde Bölüm t 
Lira 

925 238 

22 539 152 

19 002 000 
444 350 

1 
1 

52 800 
2 950 000 

1 977 150 

12 000 
2 000 
2 000 

15 000 
150 

966 000 

980 000 

Lir 

26 58 

DeviLet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 503) 
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Bölüm Madde 

12.410 
12.420 

12.520 
12.590 

12.610 

12.710 

ödeneğin çeşidi 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

Fazla çalışma ücreti 
Huzur ücreti 

Tazminatlar Kesim toplamı 

Kasa tazminatı 
Uçuş tazminatı 
İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 

Yolluklar Kesim toplamı 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
lira Lira 

1 349 480 

1 348 480 
1 000 

6 300 

6 300 

r-t 

3 600 

798 004 

/ - Yurt içi yolluktan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

30 000 
250 000 

1 
15 000 

1 
152 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira 

501 000 

500 000 
1 000 

16 601 

16 600 
1 

3 600 

626 004 

40 000 
250 000 

1 
12 000 

1 
130 000 

Devlet Hava Mey. G. M.. Bütçesi (S. Sayısı : 5Q§) 
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1964 oâeDBgi 

Bölüm Madde 

13.000 

ödeneğin çeşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.84?* Kontrol uçağı personeli secici görev yol

luğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 453 003 = 

/ / - Yurt dışı yöttuMarı 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
1.2.874 Yurt dışı küre yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 
12.889 Kontrol uçağı personeli yurt dışı geçici 

görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 173 00 h 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye1 alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları w giderleri 
13.130 Döşeme ve demişbaş alım ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
1.3.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 

15 000 

50 000 

100 000 
150 000 

1 

36 000 

1 377 001 

57 000 
60 000 
150 000 
40 000 

1 000 000 
70 000 

3 492 601 

Hükümetçe isten 
Madde Bolüm 
Ldra li 

21 000 

40 000 

45 000 

75 000 

1 

13 000 

1 727 001 

57 000 
60 000 
300 000 
30 000 

1 200 000 
80 000 

1 

4 1 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S Savısı :506) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümel 
Madde 
Lira 

ç.e ist 
Bölüm 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Hizmetlilerle ilgili alımlar Kesim toplamı 

13.320 («iyim. kuşam alımları ve giderleri 
13.350 Sağlık, araç;, gereç ve ilâç; alımları ve gi

derleri 
13.390 Diğer alımlar ve giderler 

Ulaştırma giderleri 

13.4-10 Posta, telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

Taşıt işletme ve onarım giderleri 
Kesim toplamı 

13.510 (reııel 3Iüdürlük taşıt işletme onarım gi
derleri 

13.520 Hizmet taşıtları isletme, onanın giderleri 

398 800 

19 000 
42 800 

300 000 
10 000 
27 000 

136 800 

96 000 

Kesim toplamı 

1 giderleri 

40 000 
800 

418 000 

15 000 
315 000 

70 000 
18 000 

807 000 

7 000 
800 000 

532 000 

25 
(>0 

400 
27 
20 

176 

125 

40 
11 

418 

15 
315 

000 
000 
000 
000 
ooo 
200 

000 

000 
200 

000 

000 
000 

70 000 
18 000 

907 000 

7 000 
900 000 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sa.yi.si : 500) 
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1964 ödeneği 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira l i ra Lira Lir 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 355 000 355 000 

14.000 HÎZHET GİDERLERİ 8 806 941 5 76 

GENEL YÖNNETİMLE İLGİLİ HİZ
MET GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme h a r d a n ve giderleri 15 800 15 800 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 1 3 

14.300 Pasif korunma giderleri 1 İ 
14.341 3325 sayılı Kanunun gerektirdiği giderler — İ 
14.342 7126 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 

gerektirdiği giderler — 1 

Malî hizetlerle ilgili giderler 
Kesim toplamı 173 000 118 000 

14.430 Para taşıma giderleri 18 000 18 000 
14.440 Vergi, resim ve harçlar 155 000 100 000 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.510 Kurs giderleri 52 500 60 000 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 506) 
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Bolüm Madde 

14.631 
14.632 
14.633 
14.634 
14.635 
14.636 
14.637 

14.638 

14.639 

14.640 

16.000 

Ödeneğin ee«iâi 

Ulaştırma hizmetleri giderleri 
Kesim toplamı 

MEYDAN HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira giderleri 
Giyim, koşam, alımları ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Meydan araç, gereçleri işletme ve onarma 
giderleri 
Kurtarma ve yangın araç ve gereçleri iş
letme ve onarma giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Meydan hizmetleri giderleri toplamı : 
5 369 000) 
MEYDAN İŞLETMECİLİĞİ GİDERLE
Rİ 
Handling, lokanta, kantin, ve benzeri işlet
me giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

8 565 640 

347 600 
3 806 800 

540 000 
167 240 
599 000 
285 000 

2 340 000 

250 000 
110 000 

120 000 
519 002 

Hükümetçe is 
Madde Bölü 

Lira 

5 569 000 

200 000 
1 700 000 

400 000 
40 000 

599 000 
50 000 

2 155 000 

150 000 
75 000 

200 000 

ÎŞEVLERt VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ 

16.121 Ana tamir atelyeleri giderleri 
LÂBORATUVAR GİDERLERİ 

16.210 Uçuş kontrol lâboratuvan giderleri 

70 000 

1 

70 000 

15 000 

Devlet Hava Mey. G. M. Büıtçesi (S. Sayısı : 506) 
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üm Madde ödeneğin çeşidi 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.390 Genel tanıtma giderleri 
Temsil ağırlama ve tören giderleri 

Kesim toplamı 

KÜÇÜK ONARIMLAR 
16.810 Yapı, tesisler onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

BAKIM VE İDAME GİDERLERİ 
16.840 Meydan ve meydanlarla ilgüi tesisler 

000 PERSONEL GİDERLERİ bölümü top
lamı 

000 YÖNETİM GİDERLERİ bölümü toplamı 

000 HİZMET GİDERLERİ bölümü toplamı 

000 ÇEŞİTLİ GİDERLER bölümü toplamı 

1 

12 000 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

12 000 

437 000 

50 000 
137 000 

250 000 

5 000 

15 000 

32 000 
3 000 

576 000 

175 000 
65 000 

25 902 133 
3 492 601 

8 806 941 

519 002 

336 000 

26 58 

4 11 

5 76 

68 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 38 720 677 37 14 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 506) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

21.000 

22.000 

ödeneğin çeşidi 

23.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Hava meydanları ve hava trafik tesisleri 

Kesim toplamı 

21.511 Etüt ve proje giderleri 
21.512 Teknik personel ücretleri 
21.513 Teknik personel geçici görev yolluğu 

YAPI, TESÎS VE ONARIM GİDERLERİ 
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 

Hava meydanları ve hava trafik tesisleri 
Kesim toplamı 

22.511 Yapı. tesis ve büyük onarım giderleri 
22.512 Teknik personel ücretleri 
22.513 Teknik personel geçici görev yolluğu 

MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 2G4 000 

368 000 
717 000 
179 000 

8 814 000 

7 909 000 
750 000 
H-5 000 

1 264 000 

8 814 000 

16 975 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

1 250 000 

250 000 
850 000 
150 000 

2 905 000 

1 915 000 
850 000 
110 000 

1 

2 

16 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S, Sayısı : (5061) 
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1964 ödeneği 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Hava meydanları ve hava trafiği tesisleri 

Kesim toplamı 

23.511 Makina - teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.512 Taşıt alımları 
23.513 Teknik personel ücretleri 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ bölümü 
toplamı 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT, TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI bölümü top
lamı 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

16 975 000 

14 3*4 000 
1 550 000 
1 071 000 

1 264 000 

8 314 000 

16 975 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira Li 

16 180 000 

14 080 000 
900 000 

1 200 000 

1 2 

2 9 

16 1 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 27 053 000 20 3 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 506) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölün Madde ödeneğin çeşidi 

32,000 

35.000 

36.000 

/ - Sermaye teşkili 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satınalma bedeli 

/ / - TRANSFERLER 
SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul, yetim aylıkları 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ YE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE 
YARDIM 

35.710 DHMİ memur ve müstahdemleri yardım 
ve biriktirme sandığına 

BORÇ ÖDEMELERİ 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

590 000 

278 535 

157 535 
50 000 
41 000 
30 000 

7 500 

109 705 

590 000 

395 740 

331 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölü 
Lira 

400 000 

270 250 

159 250 
50 000 
41 000 
20 000 

7 500 

125 000 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı :506) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

36.300 GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
36.400 İLÂMA BAĞLI BORÇLAR 
36.600 GERİ VERİLECEK PARALAR 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR bölümü toplamı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER bölümü top
lamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

100 000 
230 000 

1 000 

590 000 

395 740 

331 000 

1 316 740 

50 000 
230 000 

3 000 

40 

40 

28 

1 08 

Defvitet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı :506ı) 
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Bölüm Madde 

62.000 

63.000 

64.000 

62.000 
63.000 
64.000 

62.141 
62.132 
62.151 
62.152 
62,153 
62.161 

63.301 
63.400 

64.100 
64.300 

Gelirin cesidi 

İŞLETME GELİRLERİ 

Kira gelirleri 
Konma, konaklama gelirleri 
Handling gelirleri 
Lokanta, kantin ve benzeri yerleri gelirleri 
B. mesaj gelirleri 
İşletme çeşitli gelirleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER 

Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 
İŞLETME GELİRLERİ bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER bölümü toplamı 

GELİRLER TOPLAMLARI 

B - CETVELİ 

1964 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm 

Lira L 

1 150 000 
6 000 000 
425 000 

1 
100 000 

1 800 000 

700 000 
1 

47 506 415 
9 409 000 

9 475 001 

700 001 

56 915 415 

9 475 001 
700 001 

56 915 415 

67 090 417 

1 250 000 
6 000 000 
100 000 

1 
100 000 

1 800 000 

800 000 
1 

37 518 498 
11 000 000 

9 

48 

9 

48 

58 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

7 > > 26 800 
8 > » 36 700 
9 > » 81 600 
4 Jet Rut Kontrol Başteknis- 3 1 250 

yeni 
5 
4 
5 
6 
7 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
6 
r> 
7 
8 
9 

Jet Ruft Kontrol Teknisyen; 
AÎR Trafik Enspektörü 
> » » 

Teknik Kontrol 
» » 

Jet Marşaüling Baştaknisyeni 
Jet MarşaMüng Teknisyeni 

> > > 
> » » 
» » » 
» > > 

Kontrol Uçağı Kaptan Pilotu 
Kontrol Pilotu 
Uçak Eldktronifc Teknisyeni 
Uçalk Elektronik Teknisyeni 
Uçalk Motor Teknisyeni 
Uçak Gövde Teknisyeni 
Uçak Elekttronik Enst Tek. 
Başmaflciniist 

» 
• » 

Makinist 
» 
> 
» 

8 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

17 
27 
39 
31 

1 100 
1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1 250 
1 250 
1 250 
1 100 
1 250 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700 
600 
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D. 

6 
7 
8 
9 
6 
7 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
4 
6 
7 
6 
5 
6 
7 
6 
7 
8 
9 

Memuriyetin nev'i 

Elektronik Makinisti 
» y> 

» > 

Ustabaşı 
» 

Usta 
» 
> 
> 

Kalorifer Teknisyeni 

Revizör 
> 

Müdür 
» 
> 

•» Muavini 

Başraportör 
Şef 
> 
» 

Memur 
•» 
> 
» 

Aded 

4 
6 

13 
11 
2 
2 
1 
8 
8 

18 
1 
1 
2 
2 

10 
17 

6 
6 
8 
1 
2 
1 
1 
9 

16 
8 
4 

22 
38 
27 

Ücret 1 

950 
800 
700 
600] 
950 
800 
950 
800 
700 
600 
600 
500 
950 
800 
700 

1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
950 
800 
950 

1 100 
950 
800 
950 
800 
700 
600 

D. 

10 
11 
10 
4 
5 
7 
8 
8 

10 
7 
8 
9 
6 
8 
9 

10 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
9 

10 
6 
9 

10 
11 

5 

» 
» 

Apro 
Ayn 

» 
> 
» 
» 

Dep 

Nak 
» 

Nöb 
» 

Has 

Sağl 

> 
» 

Hem 
» 

Dak 
» 
» 
» 

Müt 
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Bölüm Madde 

12.000 
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E - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.25Ö Yabancı uizmıanlarla yardımcıları ücreti 

). 

4 
4 
6 
4 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
8 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Teknik Müşavir 
Yüksek Mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Müdür 

» 
» Muavini 

Kısım Âmiri 
» » 

Şef 
Ressam 

Aded 

1 
10 

6 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
1 

L - CETVELİ 

Aylık 

1 250 
1 250 

950 
1 250 

950 
800 
800 
800 
700 
600 
700 

D. 

10 
11 
10 
11 

5 
5 
7 

Memuriyetin nev'i 

Sekreter 

Memur 
» 

Toplam 

İLLER 

Meydan Müdürü 
» > 
» > 

To^am 
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237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre mevcut taşıt cetveli 

Cinsi 

Binek 

Kamyonet 

3> 

Otobûf 

Markası 

Chevrolet Station Vagon 

Willys Station Vagon 
5 Ad. 1962 model 
Willys Üniversal Jeep : 
15 Ad. 1960 model 
2 Ad. 1942 model THY. devir 
Chevrolet Station Vagon : 
3 Ad. 1958 model 
5 Ad. 1960 model 
3 Ad. 1963 model 
Wi!lys Pick - Up 
4 Ad. 1958 model 
2 Ad. 1954 model THY. devir 
Chevrolet Pick - Up 
5 Ad. 1964 -model 
1 Ad. 1958 modöl 
International 
Dodge Power Pick - Up sûrplâs 
Volkswagen Pick - Up 
Mercedes - Bern : 
4 Ad. 1960 model 
2 Ad. 1961 model 
Bussing THY. dan devir 
Ford : 

Almış 
tarihi 

Beherinin 
fiyatı 

Lira K. 

29. 8.1960 50 000 

31. 8.1962 20 693 

23.10.1960 

1. 2.1960 
24.111960 
16. 7.1963 

6. 8 1959 

1. 8.1964 

14. 2.1962 
12. 6.1962 
24. 2.1960 

27.10.1960 
4. 1.1961 

36 290 

22 194 
19 290 
65 000 

42 141 

40 000 

40 050 
49 200 
26 000 

100 000 
93 926 

71 

46 

81 

78 
72 

Merkezde, Gen 
Model 
Merkez 6, Esen 
1, Van 1, Erzur 
Esenlboğa 3, Me 
1, Afyon 1, Tra 

bakır 1. 

Merkez 5, Esenb 

Esenboğa 2, Ye 
mir Atelyesi 1. 

Merkez 1, Esenb 

Merkez 2. 
Merkez 1, Adan 
Merkez 1, Es 
Trabzon 1. 
Merkez 1, Esenb 

Esenboğa 1, Yeş 

Dev&et Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 506) 
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Cinsi 

Kamyon 

Markası 

3 Ad. 1958 mrodel 
lAd. 1963 model 
Chevrolet 1947 model THY. dan 
Magirus - Deutz 1959 model 
înter Damperli 1960 model 
Ford : 
1 Ad. 1946 model THY. dan devir 
1 Ad. 1959 model sürplâs 
5 Ad. 1963 model 
GMC 1943 model THY. dan devir 

Amulâns 
» 

» 
> 
> 

Mercedes - Benz 1958 model 
Volkswagen 1960 model 

Austin 1947 model THY. devir 
înter 1962 model 
Chevrolet 1963 model 

Aiınıg 
tarihi 

Beherinin 
fiyatı 

Lira K. 

19. ] 2.1958 106 156 Merkez 1, Es 

Afyon 1. 
23. 1.1964 125 381 25 Esenboğa 4. 
11. 1.1962 116 680 50 Merkez 1. 

Merkez 3, Es 

10. 2.1964 64 389 
İzmir 1. 

28. 5.1958 28 679 40 Antalya 1. 
28. 2.1960 33 000 Adana 1, Af 

Van 1. 
Erzurum 1, S 

12. 4.1963 69 917 85 Yeşilköy 2. 
24. 8.1963 79 500 Esenboğa 2, 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı :50S) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.210 Hizmetliler ücreti 

13.000 Yönetim giderleri 
13.390 Diğer alım ve giderler 

14.000 Hizmet giderleri 
14.632 Ulaştırma giderleri 

14.640 Handling, lokanta, kantin v< 
benzeri işletme giderleri 

23.512' Taşıt alımları 

— 46 — 

R - CETVELÎ 

Hangi hizmetlere harcanabile 

Genel bütçede karşılığı olan tertipler için ad] gecen Bütçe K 
bu bütçe için d'c uygulanır. 

îş Kanunu gereğince verilmesi gereken tazminatlar da bu ter 

Sağlığa zarar verici asitli işlerde devamlı çalışan kaloriferci, 
ve teksir makina teknisyen ve yardımcılarına verilecek süt, y 

Meydanlarımız arasında ve meydanlarımızla yabancı meydanla 
kiralanacak hat ve devre kira bedelleri ile taşıt tahsis edilemiy 
ve giderleri bu tertipten ödenir. 

İdareye gelir te'min edecek luikanta, kanitiu ve benzeri yerle 
zorunluğu halinde bu hizmetlerde çalıştırılacak, personelin yev 
nuni prim ve tazminatları, îş Kanunu, Grev ve toplu iş sözleş 
ve sosyal yardımlar, bu işletmelere alınacak bilûmum yiyecek, 
ması gerekli büfe, büvet, sabit tesis Are döşeme, demirbaş bede 
Aded Cinsi 

4 Arazi Pikap Esenboğa, Y 
1 Ambulans, Adana 
7 'Elektronik cihaz balkını arabası Bakım merk 
2 İtfaiye kılavuz Vasıtası Esenboğa, Y 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 506) 
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E - CETVELİ 

Bütçe Kanununun 2 nci maddesi gereğince 1964 (E) Cetvelinden alman 12.3.1964 t 
sayıh Bakanlar Kurulu Kararma bağlı 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret Aylığı 

Sağlık Grup Başkanı 
Başhekim 

» 
Doktor 

BAREM 

Toplam 
% 35 zam 

Toplam 
Tasarruf edilecek (*) 

İÇÎ 

1 
1 
1 
1 
7 
7 

18 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

(*) Bütçe Komisyonu Raportörünün Bütçe raporunda belirtildiği üzere i 250 v 
birer kadro yerine 1 750 ve 1 500 liralık kadroların konulmastyle meydana 
liralık fark bu kadroların bir kısmını ek görev suretiyle işgal edilmesi dolaytsi 
tasarrufundan karşılanacaktır. 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret Aylığı 

Seyrüsefer Yardımcı Tesisleri Uzmanı 
Elektrik ve Elektronik Uzmanı (kuvvetli akım) 
Elektrik ve Elektronik Uzmanı (zayıf akım) 
Elektrik ve Elektronik Telefon Uzmanı 

1 
1 
1 
1 

1 250 
1 250 
1 250 
1 250 

1 250 
1 250 
1 250 
1 250 

4 
% 35 zara 

Genel toplam 

~«* • « > » « 
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