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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

31 nci Birleşim 

6 . 2 . 1967 Pazartesi 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 894 

2. — Gelen kâğıtlar 894 
3. — Görüşülen işler 894;922,968 
1. — 1:967 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

ve Karma Bütçe Komisyonu raporu. (Mil
let Meclisi 1/277, Cumıhuriyeıt Senatosu 
1/719) (S. Sayısı" : 853) 8-94,922,968 

X) Gümrük ve Tekel Bakanlığı Büt
çesi: 894:906,906:919 

O) Tarım Bakanlığı Bütçesi: 921,922:968, 
938 :938 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü Büteesi: 921,989:990 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/289; 
Cumhuriyet Senatosu 1/716) (S. Say.ısı : 
865) 919 :921,993 :994 

Sayfa 
3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Büaee Komisyonu raporu. 
(Miliot Meclisi 1/282; Cumhuriyet Sena
tosu 1/715) (S. Sayısı : 858) 921,086:987 

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Biat
çe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/288; Cumlhuriyet Senatosu 1/712) (S. 
Sayısı : 864) 921,987:989 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 906 

1. — Hudut ve Sahiller 'Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarl
ısı ve Kar'ma Bütçe Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/284; Gıtmhuriyet Sena
tosu 1/714) (S. Sayısı : 860) 906,991:992 



C. Senatosu B : 31 6 . 2 . 1967 O : 1 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birlerimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda: 

1967 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak; 

Ticaret Bakanlığı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

bütçeleri kabul edildi. 
6 Şubat 1967 Pazartesi günü saat 10 da 'top

lanılmak üzere Birleşime saat 19,42 de son ve
rildi. 

Başkan 
Başkan vdkil i 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin Özgül 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — İthalde alınacak Damga Resmi hakkın

da kanun tasarısının Millot Meclisince kabul 

edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/301; Cum
huriyet Senatosu 1/720) (S. Sayısı : 890) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Ba:>kanveldli S i m Atalay 

KÂTİFLEE : Azmi Erdoğan (Diy^balar ) , Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — 31 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarıcı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277; Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sayısı : 
853) (1) 

N) Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi : 
BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı bütçelerinin 
görüşmelerine başlıyoruz. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Zeki İslâm, Sa
yın Nejat Sarlıcalı, 

A. P. Grupu adına Sayın Refik Ulusoy, 
Şahısları adına Sayın Alâeddin Çetin ve Sa

yın Cizrelioğlu söz almışlardır. 

•(1) 853 S. Sayılı basmayazı 31 . 1 . 1967 ta
rihli 25 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

Sayın Zeki İslâm buyurun. 
C. II. P. GRUPU ADINA ZEKİ İSLÂM 

(Gaziantep) — Sayın Başkan, muhterem arka
daş1 arım, Sayın Bakan ve değerli bakanlık er
kânı, 

C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu adına 
cümlenizi saygılarımla selâmlarım. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Gümrük Genel 
Müdürlüğü 1967 bütçesi üzerindeki Gmpunıuz 
görü], tenkid ve temennilerini arz edeceğim: 

Karma Bütçe Komisyonunda tutulan zabıtlar 
ve bu Komisyonun hazırlamış olduğu rapor ince
lenirse yapılmış olan tenkid ve temennilerin aşa
ğıya sıraladığım üç grupta toplandığı görülür. 

1. Gümrük mevzuatının çok karışık, sıkıcı ve 
iptidai olması, gümrük beyannamelerinin hakeza 
anlaşılması güç ve karışık bulunması, yıllardan 
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beri Gümrük Kanununun değiştirilmesi için çalı
şıldığı ve yeni bir tasarı hazırlanarak Yüce Mec
lise verildiği halde bir türlü çıkarılmamış olması. 

2. Gümrük kapılarındaki memurların yeter
sizliği, polis anlayi]i içinde bulundukları, yaban
cı dil bilmemeleri, maaş veya ücretlerinin az ol
duğu, Devletçe haklarının korunmadığı gümrük 
kapılarındaki bina ve tesislerin iptidai ve kifayet
siz olduğu, turist ve işçilerimizin türlü müşkül
lerle karşılaşmış olmaları, yolsuz muamele ve rüş
vet olaylarının artarak devam etmesi ve yirmi 
yıldan beri yeni bir teşkilât kanunu üzerinde du
rulduğu ve her devre bir teşkilât kanunu tasarısı 
hazırlanarak Hükümete tevdi edildiği halde ka 
bul edilmemesi. 

3. Sınırlarımızda yapılmakta olan ithal ve 
ihraç kaçakçılığı, kaçak Amerikan eşyası satar 
plexlerin gün begün . artması, yıllardan ber' 
üzerinde çalışıldığı halde kaçakçılığı önliyecei 
bugünkü şartlara uygun bir kanunun çıkarılma 
ması. 

Görülüyor ki, her gruptaki tenkid konular 
aynı şekilde tenkide uğramış bulunan ve yıllar 
dan beri değiştirilmesi istenilen mer'i kanunları 
problemlerini ortaya koymaktadır. Ben de kc 
nuşmamı bu sıraya tabi olarak yapacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bakanlığın Gümrük politikası bakımından gö 

revleri, ithalât, ihracat ve transit Gümrük raua 
melelerlyle turist ve yolcuların giriş ve çıkış iş 
lerlni yapmak ve kaçakçılığın men ve takibin' 
sağlıyacak tedbirleri almak ise de, uluslararas: 
sosyal ve ekonomik münasebetlerin inkişafı 
GATT, Gümrük İşbirliği Konseyi ve Ortak Pa
zar gibi kuruluşlarla anlaşmalar yapmış olma 
mız yeni birtakım temsilî görevler kabullenmemi
zi gerektirmiş, asrımızın ve anlaşmalarımızın ica
bı olarak da ölçü esasına müstenit Gümrük tarife , 
cetvellerini kıymet esaslarına göre değiştirilmesi
ni ve uygulanmasını zorunlu kılmıştır. 

Başta Gümrük ve Teşkilât Kanunumuz olmak 
inere bütün Gümrük mevzuatımızın da bu esas
lara ve yurdumuzun bünye ve ihtiyaçlarına en 
uygun bir şekilde düzenlenerek uygulamaya kon
ması gerektiğinden; evvelâ Gümrük kanun tasa
rısı hazırlanarak 1963 yılında T. B. M. M. ne ve
rilmiş ve süratle Karma Komisyondan geçirile 
rek 1964 yılında Meclis gündemine alınmış o: 
ciiiğu halde, maalesef, Hükümet değişikliği ve se I 

çim kanunları dağdağaları yüzünden kadük ol
mak talihsizliğine uğramıştır. 

Memleketimizin malî ve ekonomik hayatında 
büyük rolü olan böyle bir tasarının iki yıldan 
fazla bir zamanda Millet Meclisinden dahi çıka-
rılamaması cidden hazin bir olaydır. 

Sayın Bakanın Karma Bütçe Komisyonunda
ki konuşmalarında ve komisyon raporunda tasarı
nın yeniden T. B. M. M. ne verildiği müjdesi ve
rilmektedir. Temennimiz daha evvel de üzerin
de görüşmeler yapılmış olan bu tasarının biran 
evvel kanunlaşmasının sağlanmasıdır. 

Sayın senatörler; 
Biraz evvel belirtmiş olduğum, daimî bir 

gelişme seyri takibeden gümrük politika ve 
prensiplerinin 35 sene evvel kurulmuş türiü 
yolsuzluk ve idaresizlikleri yaygın bir halde 
üzerlerinde toplamış, kifayetsiz bir personel 
grupu ile yürütülmesine imkân yoktur. 

Yurdumuza her yıl milyonlarca döviz sağ-
lıyan turist ve işçi problemleri ve uluslararası 
teşekküllerdeki temsil görevleriyle daha çok 
lüzum ve ehemmiyet kazanan gümrük teşkilâ
tımızın iç ve dış hizmetlerinin icabettirdiği, 
medeni icaplara uygun bir şekilde ve yeniden 
düzenlenmesine yıllardır ihtiyaç duyulduğu ve 
değişik tarihlerde Bakanlıkça hazırlanmış olan 
mütaaddit teşkilât kanunu tasarıları, anlaşıl
ması güç sebep ve bahanelerle, bakanlıklardan 
ileriye geçememiş ve en son tasarı da Sayın 
Bakan tarafından (Personel Kanunu diye ad
landırılan Devlet Memurları Kanununa göre 
hazırlanacak tüzükle bu işi idare ederiz.) dü
şüncesiyle bir tarafa itilmiştir. Sayın Bakan 
bu yıl da (... Personel Kanununun geleceğini 
laşünerek getirmemiştik, zaruretler dolayısiy-
le Maliye Bakanlığı ile konuşup getirmeye ça
lışacağız...) şeklinde müphem, mütereddit ve 
hattâ korka.k bir konuşma yapmış olması ben
le, bir vaitte bulunmaktan dikkatle kaçınmış 
olduğu intibaını yaratmış ve Sayın Senatör Ha-
-,an Kangal'ın dört yıl evvelki, ümitsizlik ifa
de eden, şu sözlerini hatırlatmıştır : (... De
mokrasi devri başı dediğimiz 1946 dan bugüne 
kadar yapılmış olan bütçe tenkidlerini ele ala
rak tetkik edecek olursak, Bakanlığın birkaç 
kalem teşkil eden faaliyeti hakkında hemen he
men aynı temenniler her yıl cümlelerin ve sa-

I tırların, yer değiştirmesinden ve mâna itiba-
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riyle değişmiyeu taleplerden ibaret bulunduğu 
ve bu Bakanlığın mesuliyetini uhdelerinde bu
lunduran Bakanların da aynı şartları günlük 
tenkidler misillû cevaplandırdıkları .müşahede 
olunmaktadır. Bütün bu tenkid ve temenni 
manzumesi içinde, bu Bakanlığın müstakar 
bir tutumu ile bir prensip kararma vardığını 
görmemekteyiz. Çünkü Bakanlığın kuruluşun
dan beri devamı veya ademi devamı siyasi par
tilerin daimî münakaşa mevzuu haline gelmiş
tir. Maalesef siyasi hayatımızda kendini ikin
ci plânda bir Bakanlık olarak hissetmek hu
susunu bünyesinde aramak icabeder...) 

Bu sözlerin mânasını şimdi daha iyi anlıyo
ruz. Yanılmış olmayı temenni ederim. Bu da 
ancak Teşkilât Kanunu ve biraz sonra temas 
edeceğim Kaçakçılığın men ve takip kanunu 
tasarılarını biran evvel T. B. M. Meclisine şev
ki ile mümkün olabilir. 

Sayın Bakan, Kaçakçılığın men ve takibi 
hakkındaki kanun tasarısının Maliye ve İçişle
ri bakanlıkları arasındaki ihtilâflar dolayısiyie 
Yüce Parlâmentoya sevk edemediklerinden ba
his buyurmaktadırlar. Kendilerinden, eğer 
bir mahzur görmüyorlarsa, bu ihtilâfların ne
lerden ibaret olduğunu açıklamalarını rica edi
yorum. Belki de bu çok mühim kanun tasarı
larının yıllardır sürüncemede kalmasının an
laşılmayan sebepleri bu ihtilâfların altında yat
maktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
• Kaçakçılığın men ve takibi görevi 1956 yı

lından beri doğrudan doğruya Jandarma Ge
nel Komutanlığına bağlı seyyar jandarma bir
liklerince yapılmaktadır. Bu sebeple, vilâyet
ler bu yüzden çıkan ihtilâflarda vatandaşlara 
yardımcı olamadığı gibi bu defa Sayın Baka
nın da böyle bir tutum içerisinde olduğunu 
esefle müşahede etmekteyiz. Halbuki Bakan-
l-.ğııı görev ve yetkilerinde, kaçakçılığın ön
lenmesini sağlıyacak tedbirlerin alınması da 
vardır. Bu husustaki kanun ve nizamların 
hazırlanması yetkisi de yine bakanlıklarına 
aittir. Bu itibarla müsaade buyurulduğu tak
dirde 191.8 sayılı Kanunun 6815 sayılı Kanunla 
tadilinden sonraki uygulama ve tedbirlerinden 
bahsedeceğim. 

Bir kere şu hususu açıkça belirtmek iste
rim ki, bu kanun Anayasaya ve insan hakları-
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na tamamen aykırı hüküm ve tedbirleri bünye
sinde taşıdığı için değiştirilmesinde zorunlıık 
ve geciktirilmesinde de sorumluluk vardır. 

Her ne kadar Sayın İçişleri Bakanı kaçak
çılığın 9t 90 önlendiğini Kanma Bütçe Komis
yonunda iftiharla belirtmişse de, büyük iç şe
hirlerimizde bile kaçak maddelerinin geniş ve 
yaygın bir şekilde artmış olması olayı bile bunu 
yalanlamaya kâfi bir olaydır, 

Sayın Bakan Bütçe Karma Komisyonunda, 
piex bulunan en büyük iki şehrimiz arasında mem
leketim olan Kilis'ten de bahis buyurmuşlardır. 
Bu vesileyle hor yönü ile çok sevdiğim memle
ketim hakkında da birkaç söz söylemeden goço-
miyeeeğim. 

Adının. Ankara ve İstanbul gibi iftihar ct-i-
ğimiz ve edeceğimiz büyük şehirler arasımla 
yeral.ması, iyi bir maksatla söylenmiş olmama
sına rağmen, göğsümü kabartmış olduğunu söy
lemememi için hiçbir se'bep- tasavvur edemiyo
rum. 

Kaderin bir hudut köşesine attığı, Türklü
ğün ve Türk harsının kalesi olan bu çalışkan 
şehrin çeşitli tazyik ve mahrumiyetler b ;erkinde 
milyonlarca ağaç zeytinlikleri ve milyarlarca 
ikök bağı ve yurt hizmetine kattığı binlerce ilim 
adamı ile yurdumuzun eikonomik ve sosyal ala
nına güç kattığı da bir vakıa iken her mem
lekette bulunan mahdut miktardaki kaçakçıla
ra izafeten yalnız kaçakçılık bahis konusu ol
duğu zaman dile getirilmesini teessürle karşı
lı yo r mm. 

Esasen Kilis "d e Amerikalı olmadığı gibi Pi-
ex de bulunmadığını ve buluıımıyacağmı be
lirtmeyi de vazife telakki ederim. 

Başta güney sınırlarımız olmak üzere, kara 
sınırlarımızın kısmı âzami mayınlı olduğu için 
büyük mikyasda ki kaçakçılık olayları yurdu
muzun üç tarafını çevreliyen açık denizlerden 
yapılmaktadır. 

•Güney ve Güney - Doğu sınırlarımızdan ya
pılanlar ise, c/c 90 hangi sınır kapısındaki gö
revlileri müsait bulurlarsa onların muvaffaka t 
ve himayeleri altında anlaşmalı olarak yapıl
maktadır. Bunların arasında yolcu beraberi ge
tirilen eşya ile kaçak namı altında sürülen yer
li eşyalar büyük bir bir yekûn tutmaktadır. Sa
nayiimiz ilerledikçe yerli eşyanın sürümü daha 
çA artacak ve zamanla kaçakçılığın kendiliğin-
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iden mahdut ve muayyen maddelere inhisar ede- I 
eeği kanaatindeyiz. 

.Yine o kanaa'ticayız ki, kaçakçılığın önlen- I 
nıesi için en müessir tedbir ekonomik tedbir- I 
lerdir. N;e sıkı ve zecri Jandarma tedbirleri ve I 
ne de Devletimize mdiyara mal olan ve heran I 
millî, şahsi ve hayatî zararlar teviidctrnekten I 
ibaşka bir işe yaramıyan mayın tarlalarının bir 
fayda sağlamadığı da artık he-kesee bilinmekte- I 
lir. 

•Sınırın birçok yerlerinde, arızalar dolayısiy- I 
le, mayın dışında bırakılmış olan vatan parça- I 

*• lamınızla mayınları toplanarak zapbedilmiş olan I 
topraklarımıza Suriyelilerin gözümüzün içine I 
baka baka tasarrufda bulunmaları Hükümran- I 
lık haklarımıza müdahle değil midir'? I 

Birçok masum vatandaşımızın hayatına veya I 
maluliyetine, yüzbinleıce dönüm arazinin her I 
yıl ekonomıimize katacağı servetin heder olma- I 
•sına ve vahşi bir dikenlik halinde içe ve dışa I 
karşı utanç verici bir manzara arz etmesine, I 
bilmem daha ne kadar zaman tahammül edece- I 
ğiz. 

Niçin bu zararlı tedbirlerin yerine tecrübe I 
ile şahit olmuş iktisadi tedbbder almıyoruz? I 
Şeker, tuz ve rakı 'kaçakçılıklarını bu nevi ted
birlerle önlemedik mi? I 

Dörtte üçü kaçalkdan gider kahve istihlâki- I 
mizin fiyatını 10 lira daha indirmekle hem daha I 
çok kazanç sağlarmış ve hem. de kaçakçılığını I 
önlemiş olmaz mıyız? I 

Çoktan beri tasavvur halinde ola.n açık pa- I 
zarları neden sınır boylarındı hâlâ açmıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken içi
mi yakan kolay tedbirlerimizden binisine da- I 
ha dokunmadan geçemiyeeeğim. Son çıkan te- I 
kel zamlarını, açık bütçenin cüzi bir kısım açı
ğını kapatmak için de olsa tasvibotmiyoruz. C im
ikti bundan faydadan çok zarar geleceğinden I 
'korkuyoruz. Zaruri «raddeler üzerine konan her 
zammın, dar gelirli vatandaşla t üzerinde tazyik 
yarattığı ve kaçakçılığı teşvik ettiği bilinen bir i 
hakikattir. 

Bununla, fakir tabakayı kaçak tütün içme
ye, zengini ele daha çok Amerikan sigarası kul- j 
lanmaya zorlıyac ağınızı, Sayın Bakan hiç dü- j 
şünmediniz mi? Bari ya filitreli sigaralarımızın 
kalitesini ıslah ederek, Amerikan sigarasının j 
sürümünü önleyiniz, ya da viski gibi Amerikan [ 
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sigarasını da ithal ederek kârını tekele sağlayı
nız. 

Tekel Genel Müdürlüğü hakkındaki görüşle
rimizi başka arkadaşım bildireceğinden sozloıi-
nıi burada bitiriyorum. 

Bütçenin Türk Milletine ve Sayın Bakanlı
ğa hayırlı olmasını diler, beni dinlediğiniz için 
teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Gümrük ve T-cikel Bakanlığı 
ve Tekeil Genel Müdürlüğünü beraber görüştü
ğümüz için Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 
T&kel Genel Müdürlüğü Bütçesi üzeninde söz
cüsü Sayın Sarlıcalı. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GSUPU 
ADINA NKJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler, Gümrük ve 
Tekel Başkanlığının değerli temsilcileri; 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçesi üze
rindeki görüşlerimizi C. H. P. Grupu adına 
saygı ile arz ediyoruz; 

Genel Müdürlük değişik faaliyetleriyle Ha
zineye gelir sağlıyaıı, ayrıca özel kanunlarla 
da kendine verilen görevleri yerine getirme 
durumunda olan katına bütçeli bir Devlet ku
ruluşudur. Çalışma sahaları, sınai faaliyetleri, 
yatırımları, fabrikaları, imalâthaneleri günden 
•güne artmakta, fakat buna paralel olarak teş
kilâtı gelişemeinektedir. Bu durum genel mü
dürlüğün ihtiyaçlara göre yeniden organizas
yonu ve yeni teşkilât kanunları ile yeni esas
lara bağlanmasını gerekli kılmaktadır. 

Genel Müdürlüğün faaliyet konularına gi
ren çaycılarımız hakkındaki görüşlerimizi mü
teaddit defalar izah ettik. Tekrar etmekte fay
da mülâhaza ediyoruz. 

Memleketimiz ekonomisinde önemi günden 
güne artan çaycılığımız Karadeniz rımtakası-
ııın dar arazi parçalarının değerlendirilmesine 
vesile •olmuş müstahsilimi yılda bir milyar li
rayı aşkın bir para hareketi yaratan çaycılı
ğımız, üzerinde titizlikle durulacak bir nokta
ya gelmiştir. Son yıllarda istihsal temposu 
süratle artmış, fakat bunu. işliyecek tesisler 
ihtiyacı karşılamak durumuna getirilememiş
tir. 

1 nci Beş Yıllık Plân döneminde bitirilme
si gerekli fabrikalar tamamlanamamış, zirai 
sahada gerekli tedbirler yerine 'getirilmemiş 
ve meselâ çay yolları inşaatına gerekli önem 
verilmemiştir. 



O. Senatosu B : 31 

Her ne kadar çay sanayii ile ilg'li yatırım
larda 196G yılında % 67 i bulacak bir gerçek
lenme cram görülmekte ise de, 1965 yatırım
larının çok aksamış olması plân döneminde
ki hedeflerden ge:i kalması sonucunu doğur
muştur. Ayrıca 196G yılı için plânda kabul edil
miş bulunan 5 000 tonluk ihracatta tahakkuk 
ettirilememiş ve elde külliyetli miktarda stok 
kalmıştır. Bu stokların nasıl eritileceğine dair 
bilgilere int.'yacımız vardır. 

Şarap konusunda Tekele büyük görev düş
mektedir. Büyük bir bağcı memleketi olarak 
ünüm ekonomisi bakımından önemli meselele
rimiz vardır. Bugünden dünyada 4 ncü dere
cede bağcı bir memleket olduğumuz ve ba~ 
sahalarının günden güne İrzla arttığı hesabr 
katılırsa dikkatli ve titiz çakşmaJarla ihracaat 
cı memleket durumuna gelmemiz kabil clduğu 
meydana çıkar. Bunun için şarap imâline elve 
rişli üzüm çeşitleri teşvik olunmalı, istihsa" 
verg'leri şarapların satılmasından sonra tah 
sil edilmeli, şarap kaliteleri dış müsteklikle 
rin alıştıklarına 'göre hazırlanmalı, modern ma 
kinalarm ithali ile imalât ve ambalaj mükem 
melleştirilmeli, elverişli, mahzenler inşa olur 
malıdır. Plânda da derpiş edildiği gibi üzüı 
müstahsilinin kooperatifler halinde fab"ikr 
kurmasına öncelik tanınmalı, fiyat birKği saf 
lanmalı ve özel sektör ile birlikte «Şarap ihra 
catçıları birliği» kurulmalıdır. 

Bu husustaki çalışmamaları sürati hakkın 
ola da tamamlayıcı bilgilere ihtiyacımız vardır 

Bira istihlâkinin yldan yıla artmış olmas 
Yozgat Bira Fabrikasının dahi ihtiyacı kar 
karşılamaktan uzak kalması neticesini cloğura 
çaktır. Gerekli tedbir zamanında alınmalıdır 

Kahve konusu can sıkıcı halini muhafazr 
etmektedir. Tekelin 1 500 tcn.uk ithalâtına 
karni k iç tüketim 5 000 ton olur. 3 500 tor 
kahve yurolumuza kaçak olarak girmektedir. 
Kaçakçılar tekelden 4 misli fazla para kazan
maktadırlar ve bu durumu önlemek için Tekel 
İdaresi kahve fiyatlarında bir indirme dü
şünmekte, bu halin devamına adeta göz yum
maktadır. 

Tütün: 
Me'n'ek^tinıiz'n basbca ürünlerinden olar 

tütün, Doğu - Batı - Kuzey ve Marmara böl
gelerinde 7 750 köyde 5 milyen nüfusu kaplı-
yan 400 bini aşkın ailenin zirai, nakliye, eşle-
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me sanayi ve ihracatı bakımından da çok bü
yük bir vatandaş kütlesinin ticaıi meşgalesini 
teşkil etmektedir. Bu vasıfları ile tütünün mem
leket ekonomisinde birinci de: ecede de rolü 
vardır. 

Fakat nedense bu önemli durumuna muva
zi olarak hükümetlerce ele alınması, gerekli 
kanunlar çıkarılmamış, Tarım Bakanlığı ile 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı arasında bir türlü 
paylaşılamamıştır. Kanunları hâlâ komisyonlar
da ve sürüncemededir. Mevcut mevzuat bugün 
bu görevleri Tekel Genel Müdürlüğüne vermiştir. 
Fakat Genel Müdürlüğün Türkiye tütüncülüğü- ;< 
ne vakın bir olost muamelesi yaptığun iddia 
el.i'oye imkân yoktur. İşine geldiği zama-.i mem-
lekc'.Tc tütün konusunda tek söz sahibi oidıt-
şur.d M din eler, ama mahsulün değ-:;'.'.Midi'il
mesi bahis konusu olunca bunun, aslî görev-
İerinin dışında ('oluğunu söyler. Bu haJin im 
artlarla devamı Türk tütüncülüğünü günden 

Tdr.o içinde n çıkılamaz, zarluklar içine .-^ku
caktır. 

Tekel Genel Müdürlüğü Bütçelerinin müzake
resi sırasında hükümetlerin tütün politikasını 
eleştirmek bir gelenek haline gelmiştir. Biz de 
her yıl olduğu gibi bu defa da bu fırsattan fay
dalanacağız ve Ege tütün piyasası üzerinde gö
rüşlerimizi arz edeceğiz. 

Türkiye'nin en büyük istihsal merkezi olan 
Ege ekici tütün piyasasının açılışı Bakanlık Büt
çesinin Senatomuzda müzakeresinden bir hafta 
önceye raslamıştır. İzmir'de 38, Manisa'da 44, 
Muğla'da 15, Aydın'da 12 ve Balıkesir'de 9 mil
yon kilo ile tahmin olunan 118 milyon kiloluk 
Ege istihsali 77 alım merkezinde 28 Ocak 1967 
gününden beri muamele görmektedir. 

Piyasanın seyri ve Tekelin destekleme görevi 
hakkında yerinde yaptığımız tetkikleri bu vesile 
ile açıklamak imkânını buluyoruz. 

Her şeyden evvel 1961 Anayasası 52 nei mad
desi ile tarım ürün\erini ve tarımla uğraşanla
rın emeğini değerlendirmek görevini Devlete, 196 
sayılı Kanun da tütün müstahsilinin emeğini 
müessir müdahale ve destekleme alımı yolu ile 
kıymetlendirmeği Tekel Genel Müdürlüğüne ver
miştir. 

Kanunlarımızın bu açık hükümlerine rağmen 
Adalet Partisi hükümetleri 3 yıldan beri Türk 
tütün müstahsili için olumlu ve iç açıcı bir poli-
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tika takibetmemişlerdir. Ekiciler tarafından Ah
met Topaloğiu piyasası, diye adlandırılan 1964 
piyasasında yıkılan müstahsil geçen yıl bilhassa 
Ege'de fevkalâde kalitede istihsal edilen tütünle
rin iyi paraya kavuşturulması fırsatı da kaçırıl
dıktan sonra bir türlü belini doğrultamamış ve 
günden güne artan bir borç yükü altına girmiş
tir. Simdi artık meydana çıkmıştır ki, kaliteleri 
düşüktür d'ye kötülenen 1964 mahsulü tütünler
den ne Tekelde ne de tüccarın elinde stok kal-
manvs hepsi ya istihlâk yahut da ihracolunmuş-
tur. Kilosu 1,5 dolar civarında dışarı satılan bu 
tütünlerden ihracatçı en az 200 milyon lira ka-
zn.nırkon bunu yetiştirenlere o zamanki fiyat po
litikası yüzünden yalnız zahmeti ve yorgunluğu 
kalmıştır. Zamanın Tekel Bakanının o günkü so
rulara karşılık Tekelin ortalama fiyatının 8 lira
nın üzerinde olduğunu bevan etmesine karşılık, 
bıiTdn o fiyatın 8 lira değil 670 kuruş olduğunu 
Bnkfnhğın yazılı sorularımıza verdiği yazılı ce
vaplardan anlaşılmış olması, o tarihlerde bâzı ha
kikatlerin gizlenmiş olduğunu meydana çıkarmış 
fakat bundan da yalnız müstahsil zarar görmüş
tür. 

Geeon yılkı bütçe tenkidi sırasında da tafsilâtı 
i1e beyan ettiğimiz gibi, 1965 piyasası da ekiciyi 
koruyan ve iyi tütüne iyi para sağlıyan bir isti
kamete geliştirilmemiş, tüccar tekel fiyatlarının 
çok altında mubayaa ettiği tütünleri dış memle
ketlere hemen hemen tamamen ve kolaylıkla sat
mış ve ekici yine emeğinin karşılığını alamamış
tır. 

Esefle bevan etmeye mecburuz ki, durum bu 
yıl da avmdır. 

Bu yıl her şey 23 Ocak 1967 günü radyolar
la yayınlanan Bakanlık bildirisiyle başlamıştır. 
Bununla, sanki Tekelin yerine getireceği başka 
vazifeleri de varmış gibi, önce harman ihtiyacı 
için mubayaalarda bulunacağı ve sonra da lütfen 
destekleme alımları yapacağı açıklanmıştır. 1964 
bevanatında da zamanın bakanı, tüccarla tekelin 
birbirlerine rakip olmıyacaklarım tasrih etmeye 
adeta dikkat etmiştir, işte son bildiri esasen çok 
hassas durumda olan ekiciyi tedirgin etmiş ve 
mütereddit kılmıştır. 

Piyasanın, 28 Ocak Cumartesi günü İzmir'de 
Sayın Bakan tarafından 13,25 rakam baş fiyat 
ilân edilerek açılışı son derece gayrisamimi ol
muştur. Başfiyat isterse 20 lira ilân edilsin. Bu 

seviyeden muamele görmedikçe ve buna lâyık tü
tünler bu fiyatla garantisini bulmadıkça neye ra-
rar? Müstahsili ve memleket efkârını yanıltan bu 
seremoniden ya vazgeçmeli veya marnlıyorsa bu
na gereken ciddiyet verilmelidir. Başfiyat diye 
ilân edilon fiyatlar konusundaki lâubalilik ekiciyi 
3 yıldır başfiyat müessesesine karşı güvensizliğe 
götürmüştür. Çünkü her bölgede bu fiyatlarla 
sembolik mahiyette birkaç kocan kesilmekte, san
ki % 85 randımanlı başka tütün yokmuş gibi % 
1, 2, 3, 4 niobetinde, ki cüzi randıman düşük
lükleri için fiyatlar birden indirilmektedir. Bu
nu bilen tüccar hiçbir vakit Tekelin başfiyatı ile 
piyasaya girmemekte neticede iki ayrı başfiyat 
tevekkül etmektedir. Bu vaziyet müstahsil arasın
da haklı şüphe ve söylentilerin doğmasına sebe-
bo*lm aktadır. 

Bu yıl da bütün Ege'de tüccarın Tekel baş-
fiyatından bir tek tütün aldığı tesbit edilememiş
tir. Bir tek misali bize Sayın Balkanın gösterme
sine imkân yoktur. Çünkü tüccarlar başfiyatı 
9 liranın üstüne çıkarmamayı aralarında karar
laştırmışlar ve bu vasıftaki tütünleri, Tekelin lâ-
kayd tavrından faydalanarak adeta bölgelerde 
kapışmışlardır. 

Önemli olan ortalama fiyattır desek bile bu 
da çok düşüktür. Tekel 3 ncü günden itibaren 
bölgelere göre fiyatı 2,5 liraya kadar indirmiş
tir. Bunu gören serbest alıcılar bir gün önce 6 li
raya verdikleri bir tütünün fiyatını 4 liraya dü
şürmüşlerdir. Müstahsil her günün bir evvelkin
den daha kötü geldiğini gördükçe şaşkına dön
müştür. Genel müdürlüğün günlük satış bül
teni bile bu yıl piyasasının 1964 piyasasından 
daha düşük olduğunu gizliyememiştir. 

Tekelin müdahalesinin son derece tesirsiz 
ve cılız kaldığının bir başka misali de: Tüc
carın günlük alışlarının 15 bin ton civarında 
seyretmesine karşılık Tekelin daima 4 - 5 bin 
tonda kalması ve mubayaalarını ona göre ayar-
lamasi'dır. Netekim, açılışın 3 ncü günü Teke
lin mubayaa yekûnu 11 bin ton olduğu halde, 
tüccarın ki 41 bin, 5 nci günü de Tekelin ki 26 
bin ton olduğu halde tüccarın ki 60 bin ton 
kalmıştır. Geçen yıl bile Ege piyasası tüccar 
ve Tekel arasında birbirine yakın bir şekilde 
taksim edilmiştir. 

Maliyet : Ege'de bu yıl bir kilo tütünün 
maliyeti muhtelif teşekküllere göre 6 lira ile 7 
lira arasındadır. 
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Vasati satış fiyatının bu seviyeyi bulması 
imkânsızdır. Bu hesaba müstahsil genellikle 
emeğini, masrafını, koruyamıyacaktır. Bu hal 
ekicinin kooperatif ve banka taahhütleri şöyle 
dursun mahalle borçlarını bile ödemesine im
kan vermiye çektir. Bunun sonu nereye vara
caktır? 3 yıldır arka arkaya darbe yiyen tü
tün ekicisi girdiği bu çıkmazın içinden nasıl 
kurtarılacaktır. Bütün mesele buradadır. Bu 
durum karşımıza ekonomik olduğu kadar, sos
yal meseleler de çıkaracaktır. Bakanlık tütün 
istihaslinin muayyen bir seviyeden yukarıya 
çıkmasını arzulamamaktadır. Bunun çaresi el
de edilen tütünlere düşük fiyat vererek müs
tahsili cezalandırmak değil, ekimi, disiplin al
tına almaktadır. Bugün elde kalan 25 milyon 
kilo tütüne bir lira civarında fiyat verilmekte
dir. 5 balya yani 300 kilo tütün elde eden 3 
kişilik bir ailenin eline geçecek olan 300 lira 
ile hangi ihtiyaç giderilecektir? Hükümetin bu 
•acıklı duruma eğilmesi lâzımdır. Pazar yerle
rinde balyalar bâzı maceracı alıcıların insaf ve 
merhametine terkedilmiştir. Müstahsilin malı 
gübre değildir. 

Tütün Tüccarları Federasyonu Başkanı her 
günkü demeçlerine ilâveten son olarak :. «Tü
tünler normal şartlar altında vasıflarına göre 
değerlendirilmektedir, piyasanın seyrinden 
memnunuz» derken Tütün Ekicileri Federas
yonu Başkanı da; «Tüccar ve Tekelin tütün 
müstahsili aleyhine açtıkları kampanya 
bir yağma hareketidir» demektedir. Nihayet 
A. P. iktidarını senelerce Ege'de dest eldiven 
bir büyük gazetede «Ege tütün piyasası ağır-
laştı, ekiciler Tekelden şikâyetçi, fiyatlar 100 
kuruşa kadar düştü» başlığı altında yazılar 
yazmaktan kendini alamamıştır. 

Sayın senatörler; tütün konusu bu nokta
ya gelince son günlerde sigaralara yapılmış 
olan zamları hatırlamamak ve ikisi arasında 
bir irtibat kurmamak kabil olmuyor. Bu zam
ların ekici tütün piyasalarının en perişan sevi
yede seyrettiği günlere tesadüf etmiş olması 
Tekel idaresi için büyük ölçüde şansızlık olıııa-
Mır . Sayın Bakanın Tekel maddelerine zam 
yapümıyaeağı hakkındaki beyanlarına rağ
men fiyatların yükseltilmesi, bilhassa tütün 
ekicileri üzerinde çok menfi etkiler yapmıştır. 
Hele Bakanın «zamlar işletmelerimizde ve ham

maddelerde olan artışları finanse etmek için 
yapılmıştır» tarzında gazetelerde çıkan beyanı 
ve hammadde artışlarından bahsedilirken tü
tün fiyatlarında aksine gerilemeler kaydedil
mesi ortaya bâzı çelişik durumlar çıkarmıştır. 
Bunları izah etmek güçtür. 

Öyle anlaşılıyorki Tekel idaresi tütün ko
nusunda Devlet hesabına destekleme alımları
na hiç istekli, hattâ ehil değildir. Bu halin bu 
şartlar altında devamında ekici adına büyük 
zararlar vardır. Bu sebeple mubayaaların açık 
artırma suretiyle yapılmasını ve bunun için de 
kooperatifler kurulmasını öngören «Tütün ta
rım satış kooperatifleri kanunu tasarısının biran 
önce Parlâmentodan çıkmasını sağlamak vazi
femiz olmalıdır. 

Her ikisi de geçici komisyonlarda, bulunan 
Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısı ile Tütün 
tarım ve satış kooperatifleri kanun tasarılarını 
bu dönemde kanunlaştırmak tütün müstahsılı-
na yapabileceğimiz en büyük hizmet olacaktır. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesi
nin memlekete hayırlı olmasını dilerim. Say-
gılarımızla. (Alkış]ar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Ulusoy. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA RE-
*?İK ULUSOY (Manisa) — Sayın Başkan, 
Cumhnrivet Sena+osunnn mnbtp^em îi™lPri; 

1967 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde A. P. Senato Grupu görüş ve düşüncele
rini arz etmek için Yüksek huzurunuzu işgal et
miş bulunuyorum. 

Bu Bakanlığın iki kolu olan Gümrük ve Te
kel Umum Müdürlükleri Bütçenin belli başlı iki 
gelir kaynağıdır; bu iki umum müdürlüğümüzü 
sadece bütçeye gelir temin eden müesseseler ola
rak kabul etmek hatalı bir görüş olur. 

Zira Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Bütçemizin 
mühim bir kısmını temin etmiş olmakla kalma
yıp. aynı zaaııanda memleket sanayiini dış âleme 
karşı koruyan esaslı bir mania vazifesini de ifa 
etmekte ziraat, sanayi, ticaret, turizm gibi mü
him mevzularia yakinen alâkalı bulunmaktadır. 

Uhdesinde toplanmış bulunan bu mühim ve 
hayati vecibelerini lâyıkiyle ifa edebilmesi için 
yukarda t a da det fiğimiz mevzularia ilgili Bakan
lıklarla olan münasebetlerini müspet bir şekilde 
koordine etmesi de lâzımdır. 
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Geçen yıllara ait bütçeler münasebetiyle yap
mış olduğumuz konuşmalarda, bu mevzua işaret 
ederek Bakanlık ve umum müdürlüklerin eleman 
yönünden takviyesinin zarureti üzerinde ısrarla 
durmuştuk. Bugün de aynı hususları ifade etmek 
mecburiyetinin üzüntıüsü içinde bulunduğumuzu 
söylemek mecburiyetindeyim. 

Çok iyi takdir edileceği veçhile Hükümetlerin 
tatbik etmek istedikleri gümrük siyaset veya sis
temlerini icra safhasına intikal ve müspet sekil
ide tahakkuk ettirecek olan teknik eleman ve me
murlardır. Bu kimseler kendi mevzuu ve iştigal 
sahalarında ne derece bilgi ile mücehhez olurlar
sa o nisbette muvaffakiyete erişmek mümkün ola
caktır. Her ne kadar Bakanlık bünyesinde haki
katen kıvmetli elemanlar mevcut ise de istenilen 
oranda değildir. 

Gümrük Umum Müdürlüğünün kadrolarının 
tetkikinde diğer Bakanlıklara nazaran çok düşük 
oranda bulunduğunu üzülerek müşahede etme
mek mümkün değildir. 

Ayrıca mühim miktarda, münhal bulunduğu 
da görülecektir. 

Diğer Bakanlık ve teşekküllere müracaat mik
tarı bir havli kabarık olmasına rağmen bu Ba
kanlığa müracaat ve alâka maalesef çok azdır. 
Bunun belli başlı sebebi ise, işin cazip hale geti-
rilmerıesi ve istikbal vadeden hususiyet taşıma
nı asıdır. 

Senelerden beri üzerinde durulmuş olmasına 
rağmen bir türlü tahakkuk ettirilemiyen Teşki
lât. kanunu tanzim edilerek istikbal vadeden bir 
hukukî statünün bu alâkasızlığı bertaraf edeceği 
kanaatindeyiz. 

Şimdiye kadar görüşülen bütçe kanunların
da pek çok Bakanlığa, ait bütçe tasarılarında gö
rüşen muhterem arkadaşlar hu Bakanlıkların teş
kilât kanunları üzerinde durmuşlardır. Fakat hiç
bir Bakanlığın bu hususu tahakkuk ettirdiğini de 
görmüş değiller. 

Teşkilât kanunlarının yeniden tanzimi birçok 
yetki ve vazifelerin bakanlıklararasmda tevziin-
de veya. kendi bünyesinde toplanacağına göre ha
kikaten bir tek Bakanlığın tek başına Teşkilât ka
nunu ihzar ederek Meclise şevki de müşkül ola
caktır. Bu itibarla bakanlıklararası bir koordi
nasyon teşkili ile Teşkilât kanunlarının munta
zam bir şekilde hazırlanmasına ve neticenin müs
mir olmasına gayret sarf edilmesi gerekir. 

— 9i 

Bu hususa işaretimizdeki sebep esbabı nraci-
besini yukarda kısaca arz ettik. Bütün temenni
lere ve karşılıklı vaitlere rağmen Teşkilât ka
nunlarının fiiliyata inkilâbedememiş olmasıdır. 

Bu noktaya kısaca işaret ettikten sonra getiri
lecek Teşkilât kanununun muhassenatma da işa
ret etmek isteriz: 

Kendilerine istikbal vadeden bir hukukî sıta-
tü içerisinde vazife demlide edecek vüksek tahsil 
görmüş gene elemanların Bakanlık bünyesinde 
daha verimli ve müessir olacakları da tabiîdir. 

Bugün muhtelif şekillerde gerek Bakanlığa, ve 
gerek matbuat vasıtasiyle umumi efkâra akseden 
birçok nahoş ihtilâf ve sızlanmalar büyük nisbet
te azalacaktır. 

Böyle vasıflı ve kültürlü elemanlarla Bakan
lık bünvesi takviye edildiği takdirde diğer Bakan
lıklarla olan münasebetlerinde, gümrük mevzuun
da ittihaz olunacak kararlara daha müspet şekil
de müessir olma imkânına erişilecektir. 

İşte bu vasıftaki elemanlarla memleket men
faati için konulmuş mevzuat ve kararnameler 
sadece lâfzı ile değil, mânası ile de tatbik edile
cek ve beklenilen gayenin tahakkuk ve tahsili 
mümkün olacaktır. 

Gerçi memurların bilgi ve lisan yönünden tak
viyesi için zaman zaman kurslar açılmakta ve bu 
maksatla bütçelere tahsisat konulmakta ise de bu 
gibi tedbirler yukarda kısaca işaret ettiğimiz va
sıfta memur yetiştirmekten uzaktır. 

Bu itibarladır ki, Teşkilât kanunu için gerek
li faaliyet gösterilerek biran önce tahakkukunu 
sağlamalıdır. 

Muhterem senatörler; 
Elemanın ehemmiyetinden bahsettiğimiz şu 

sırada aynı mevzu ile alâkalı diğer bir hususa da 
kısaca işaret etmek isteriz. 

Bu da bütün dünyanın üzerinde hassasiyetle 
durduğu turizm mevzuudur : 

Turist mahdudolan zaman ve malî imkânla
rını en iyi şekilde kullanmak arzusiyle ve sırf 
görmek, dinlenmek veya bir şeyler öğrenmek için 
gelen kimsedir. 

Gittiği memleketle ilk teması hudut kapıların
da vâki olur. İlk müspet veya menfi intiba ora
da olacaktır. 

Gümrük kapılarında muhatabolacağı muame
leler bu gibi kimselerin ya yeniden gelmesini ve 
müspet propaganda yapmasını sağlıyacak veya 
bunun tamamen aksi olacak. 
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Gümrük kapılarında göreceği güler yüz ve ko-
layuk bunun ilk ve en büyük âmili olacaktır. 

Bunu temin edecek olan kimse de gümrük ka
pılarında vazifeli gümrük memurlarıdır. 

Turist, bilhassa Şark hakkında yanlış telkin
lerin tesiri altında ve ürkektir. 

Bunları bu yanlış görüş ve düşüncelerinden 
sıyırmak ve memleket için masrafsız birer pro
paganda vasıta.sı haline getirmek yine bu eleman
ların davranışlarına ballıdır. Bu itibarla burada
ki memurlarımızın bilgi ve lisanla mücehhez ol
maları ve bu arayış içerisinde muamelelerini 
süratle in+acedebilecek vasıf ve karakterde olma
ları gerekir. 

HVb'r suretle bir döviz menbağı olan turist 
ded;ğ'm*7 k'mseîe^e yüz çevirmemiz mümkün o^-
nıa.z. BHâkis bu hususu kıymetlendirmemiz kaeı-
mlamıvan b'r zarurettir. 

F^nsa . İspanya, İtalva ve komşumuz Yuna
nistan'ın bu mevzudaki faaliyetleri ve davranış 
larım göz önünde bulundurmak kâfidir. 

Her yıl vrrdumuzu ziyaret eden turist mik
tarı aramaktadır. Bunha^ın daha süratle muame-
İde rn 'n ikmali vönünden hudut kaDilarmdaki 
elemanların takviyesi de bir zaruret halini almış
tır. 

MuVe~em arkadaşlar: Gümrük kapılanımızın 
hali maalesef inşirah verici olmaktan çok uzak
tır. 

B u n ^ m burrürjkü medeni Türkiye'nin Devlet 
anlav.s'vle mütenas;p bir hale ifrağ edilmes'nin 
kn-euıdmaz b :r zaruret ocuğuna işaret etmek is-
te^'z. B ;r misal olmak üzere Türk - İran hudu
dunda bıdunan yansı Irakhlara ve yarısı bi-'e ait 
günrnık bmas-mm b;ze a;do7an kısmının perişan 
halini ifade ile iktifa edeceğiz. 

Ge^ci Bakanlıkça bu kapıların in^a ve tanzim
leri teklif olunmuş ise de Devlet Plânlama Dai-
res:nde reddedilmiş olduğunu öğrenmiş bulunu
yoruz. Buraya yapılacak yatırımların pek cüzi 
m'ktar'ar o'duğu aşikârdır. Buralardan gelecek 
ve geçecek kimselerin intibalarıni nazara almak
la beraber bunların Türkiye Cumhuriyeti Devle
tinin resmî daireleri olduğu ve çalışanların da 
Devletin memurları olduğunu unutmamak lâzım
dır. 

Binaen-] evh Bakanlığın Plânlama ile müna-
S")betle^ni daha aktif hale ifrağ ederek bu husus
ların hallini temin ve gelecek bütçe yılında bu 

mevzuun halledilmiş olmasını görmek en halis 
'^mermilerimiz arasındadır. 

Muhterem arkadaşlar, 5383 sayılı Gümrük 
Tamımı bugünün ihtiyae^nna cevap vermekten 
•"•z-.ktır. İkinci Cihan Harbmden sonra dünvanm 
L:caret ve ekonomi anlayışı büyük değişikliklere 
uğramıştır. 

BuTÜnün şart ve ihtiyaçlarına uygun Gümrük 
Tanununun süratle ikmal edilecek meri ve.* e ko
nulması kaçınılmaz bir zaruret halini almıştır. 

Bu kanunun çıkarılması ithalât ve ihracatta 
~>ekeok kolaylıklar sağlıya cağı gibi turizm sana
yiine de avnı vüs'atta yardımcı olacaktır. 

BVla.yette ağıruk edasına müstenidolan Güm
rük Kanunumuz bilâhara kıymet esasına tevcih 
-tnr.ştir. Bu kanun halen meri bulunduğuna gö-
,Q tatb ;katı kolaylaştırmak ve birçok ihtilâfların 

hallini giderecek olan ve evvelce hazırlanmakta 
-Vduğu bildirilen kıymet ta.vinine yarıvacak Tari
fe izahn^ m esi ve kıymet şerhinin yapılıp yapılma
mış olduğunu öğrenmek isteriz. 

Bugün tatbikatta hakem heyeti kararları aley-
v n e mutlaka Danıştay'a başTmru1makta ve bu 
-u^etle işlerin ve muamelelerin neticelenmesi uza-
uaktedır, veya piyanava arz edilen metam fiyat-
' arının tâvin ve tenbiti de mümkün olamamakta
dır. Bu itibarla hiç olmazsa bir kısım hakem ka
darlarının aleyhine Danıştay'a müracaat itiyadı
nın da önlenmesi için gayret sarf edilmesini sa
vanı tavsiye bulmaktayız. 

Bu arada 1918 sayılı Kaçakçılık Kanunu 
üze'^.nde de kısaca dunmaik isteriz: 

Saym B-kan Bütçe Komisyonunda 1918 sa
ydı Kanunun tamamının değiştirilmesinin müm
kün olamaması üzerine bâzı hükümlerinin tadi
li için bir kanun lâyihasının hazırlantmakta ol
duğuna işaret buyuranuslardı. Temennimiz biç 
değilse bu değişikliğin süratle kanunlaşmasının 
tem iaıidir. 

Muhterem arkadaşlarını, kaçakçılığın önlen
mesi sadece zecri tedbirlerle mümkün değildir. 
Bunun için bâzı iktisadi tedbirlere de tevessül 
edilmek suret-'yle bu gibi vakaların haddi asga
riye indirilmesinin mümkün olacağına kaaniiz. 
Bu arada serbest liman ve pazarlar ihdası dü
şünülebilir. Bakanlığın bu yolda bir faaliyette 
bulunduğunu da memnuniyetle öğrenmiş bulu
nuyoruz. Ancak bu düşüncenin biran evvel fii
liyata intikalini de temenni ederiz. 

002 
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Muhterem arkadaşlar; Tekel Umum Müdür
lüğü üzerindeki mütalâa ve düşüncelere gelin
ce: 

Tütün alıcısı, ispirto ve ispirtolu içkiler, 
çay, dolayısiyle geniş bir çiftçi kütlesine muha-
tabolan idare imalât dolayısiyle de geniş bir 
müstehlikle karşı karşıyadır. Bu grupların ihti
yaçlarına cevap verecek müstahsilin alın teri ve 
el emeğini değerlendirecektir, aynı zamanda 
bütçeye bir gelir temıkı edecektir. 

Elbette ki, birbirleriyle birçok yönden men
faat çatışmaları olacak bu grupları bağdaştır
mak ve her birini ayrı ayrı memnun etmek çok 
güç bir keyfiyettir. 

Geniş bir çiftçi zümresinin maişet menbaı 
olan tütün aynı zamanda başta gelen bir ih

raç metaı ve döviz kaynağımızdır. Dünyada 
çok haklı bir şöhrete sahibolan tütünlerimiz 
bugün maalesef eski pazarlarına diğer rakip 
devletler dolayısiyle kolaylıkla hâkim olama
maktadır. 

Bugün dünyanın sigara zevki de bâzı deği
şikliklere uğradığı gibi Şark tipi tütün çıkaran 
Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya gibi dev
letlerin kesif rekabetleriyle de karşı karşıya 
bulunuyoruz. Bugün dünya piyasalarında bu 
rakiplerle mücadele edebilmek ve pazarlarımı
zı koruyabilmek için bâzı hususlar üzerinde ıs
rar ve dikkatle dunmak mecburiyetindeyiz. 

Evvel emirde tütün istihsal sahalarını tah-
didetmek ve tütünün kalitesini yükseltmek ve 
bunu muhafaza etmek mecburiyeti yanında 
dünya fiyatına da uymak mecburiyetindeyiz. 
Evvelce tatbik edilen yüksek fiyat politikası 
maalesef C. H. P. li arkadaşımla bu hususta 
hemfikir olamıyaoağız - saha tahdidi hükümle
rine riayet edilmemesi neticesin de ekim sahası 
çclk genişlemiş kaliteden ziyade istihsal fazla
lığına gidilmiş, bunun neticesi olarak da plânın 
tesbit etmiş olduğu miktarın çok üstünde tü
tün istihsal edilmeye başlanılmıştır. 

Bu durum Hükümetçe de görülerek vaktin
de bâzı kararlar alınarak müstahsıla duyurul
muş olmasına rağmen icabeden nebice maalesef 
elde edilememiştir. Pek tabiî olaraik uzun bir 
müddet muayyen bir itiyad içinde bulunan kim
seleri bir hamlede bu alışkanlıklarından vazge
çirmek mümkün olamaz Ancak bu kararların 
ısrarla ve ciddiyetle tatbikinin temadisidir ki, 

neticeye ulaştırır, istenilen gayenin tahakkuku
nu mümkün kılar. 

Senelerden beri üzerinde ısrarla durulmak
ta bulunan ve bu defa Millet Meclisine sevk 
edilmiş bulunduğunu öğrendiğimiz tütün ve tü
tün inhisarı hakkındaki kanunun süratle çıka
rılması bu gayenin tahakkukuna başlıca âmil 
olacaktır. Bugün istihsal tahminlerin çok üs
tüne çıkmış ve arz etmiş bulunduğumuz sebep
lerle de dış satış imkânları büyük zorluklar arz 
etmeye başlamıştır. Bu sene sadece Ege bölge
sindeki istihsal 120 bin ton civarında bulun
maktadır. Diğer bölgelerin istihsallerim naza
rı itibara aldığımız takdirde yekûnu pek büyük 
bir rakama baliğ olacaktır. Maalesef bâzı se
bepler tahtında kalite geçen senoki durumunu 
da muhafaza edememiştir. Randıman tahmini 
olarak % 50 nin altına düşmektedir. Bunlara 
munzam olarak geçen yıllardan .elde mevcut 
stoklar da nazarı itibara alınacak olursa ihraç
taki zorluklar daha kolaylıkla anlaşılacaktır. Yi
ne benden evvel konuşan muhterem arkadaşım, 
geçen yıllardan mevcut tütünlerin tamamının 
satılmış bulunduğunu ve 25 bin ton kadar bir 
stokun mevcudolduğunu işaret ettiler ki, bu hu
susta yine kendileriyle mutabık değiliz. 1.12.1965 
günü itibariyle gerek tüccar ve gerek Tokel'in 
elinde mevcut tütün stoku 98 776 tondur. Bu 
yılıki istihsal de buna inzimam edince 300 bin 
tona yakın bir miktara baliğ olacaktır. 

Evvelki seneler istihsali bu miktarda bulun
mamasına rağmen ihracında müşkülâtla karşı
laşılmış ve yukarıda da arz ettiğim gibi elde 
hatırı sayılacak bir stok bulunmaktadır. 

İç istihlâk 35 bin ton civarındadır. Bu iti
barla artan kısmın ihracı icabetmektedir. 

Ortak pazarın üyesi bulunmamız hasebiyle 
bu grupa dâhil devletlerce bâzı kontenjanlar 
tanınmış ise de, maalesef, bir kısım devletler 
ezcümle Fransa bu miktarı dahi tahakkuk ettir-
memişlerdir. Burada Ylnanistan'da üye bulun
duğu cihetle kendisine daha fazla hak tanın
makta ve bizimle hali rekabette bulunmakta
dır. 

Tütün ve tütün inhisarları hakkındaki ka
nunun süratle meclislerden geçirilmesi ekim 
sahalarının muayyen şartlara bağlanarak tahdi-
dedilmesi kalite ve randıman üzerinden asgari 
taban fiyatlarının tesbiti ve diğer müstahsil 
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devletlerle rekabet edebilecek vasıf ve kalite
de istihsale önem verilmesi icabeder. Ayrıca is
tihsal masraflarının düşürüler'ek daha ucuz ma
liyet imkânlarının araştırılması lâzımdır. 

Gecilkm esi ndeki büyük mahcurlar aşikârıdır. 
Tütün ekimlinden önce ekim şart ve tahditleri 
mıüstahsıla dııynnılmalıdır ki, fuzuli bâzı mas
raflar önletilmiş ve muhtemel zar arlara mâni 
olunmuş bulunulsun. 

Yapraik tütün üzerinde görüşürken tütün 
eksperleri mevzuuna da kısaca işaret eıtnıok is
teriz : 

Ekiminden satışına kadar tütün ziraatı vıe 
satışı ile bilfiil alâkalı olan eksperlerdir. İdare
nin elinde (maalesef miktarı kâfi eksper de 
•mevcut değildir. Bunların yetiştirilmesi hem 
zamana ve hem de geniş bir tatbikata ihtiyaç 
gösterir. Hal böyle iken maddi ve malî sebep
ler dolayısiyle mevcutları (dahi muhafaza güç
lükleriyle karşı karşıyadır. Bu elemanların mu
hafazası için kendilerine malî ve maddi imkân
lar sağlanmalıdır. 

Tütün eksperleri faaliyette bulundukları 
•müddet içerisinde ve âzami üç ay için kendile
rine 10 lira yevmiye verilımelkte ve bu müdde
tin nihayetinde ise, yevmiyeler 2/3 ye indiril
mektedir. Hayat santiarı nazarı itibara alınacak 
olursa verilen bu yevmiyenin tatminkâr olup 
olmadığı kolaylıkla anlaşılır. 

Ayrıca almakta oilduklaırı ücretle kendileri
nin 122 sayılı Kanuna tabi olduğundan bahsile 
muayyen miktar üzerinde dondurllmuş ve ter
fileri imkânsız bale getirilmiştir. Bu aksaklık
ların önlenmesi en halis temennilerimiz cünı-
ılesindendir. 

Tekel idaresinin geniş faaliyet sahası yanın
da bir de destekleme mubayaası gibi mühim 
bir vazifesi de vardır. Bu hususta büyük müş
külât ile karşı karşıyadır. 

Tekel İdaresinin vazifesini binnisbe hafiflet
mek ve tütün müstahsilini ilaha mücehhez hale 
getirebilmek için kendilerinden kesilmiş bulu
nan ve miktarı 120 milyon liraya yaklaşmış 
olan paralariyle malî bir müessesenin süraıtlle 
'tahakkuku şarttır. 

Bu müessesenin kurulmasiyle hem Tekelin 
üzerinden mühim bir yük kalkmış olacak ve 
hem de müs'tahsıla yeni ve miktarı kâfi kredi 
imkânı sağlanmış olacaktır. 

Aynı zamanda piyasa zamanında müstahsil 
malını saltamanıaık gibi bir endişeden kurtarıl -
mış olacaktır. Her ne kadar Hükümet bu hu
susta büyük gayretler sarf etmekte ve müıstaih-
sılın emeğinin heder olmasını ömlemıekte ise de, 
bâzı küçük siyasi menfaatler mülâhazasiyle 
aleyhte propagandalar yapılmakta, endişeler 
köriik İlenmektedir. 

Muhterem amatörler; kalitesinin üstünlüğü 
malûm olan tütünlerimizden imal okunan siga
ralarımız maalesef diğer devletlerin mamulleri
nin çok dûnunda bulunduğu inkâr edilemez bir 
hakikattir. 

Bu elide mevcut fabrikaların çok eski ol
maları yanında teknik elemanın ıda yeteri ka
dar ihtisasa sahibolmaımalarından ileri gelmek
tedir. Bu sebeplere idarenin de lüzumu dikkat 
ve hassasiyeti göst erimediğini ilâve eıtmıefc icalbe-
der. 

Dış memleketlerdeki ambalaj ve imailâtın-
yakinen tetkik ve tâyini ile bizim mamullerimi
ze ile tatbiki imkânları aranıilmalıdır. Sigarala
rın reçetelerinin aynen tatbikine dikkat ve iti
na edilerek müstehlikin hakları da korunımalı-
dır. 

İnşa 'halinde bulunan ve bir türlü ikmal edi-
lemiyen Maltepe Sigara Fabrikasının bu yıl 
içinde inşaatımın ikmal edilerek kaliteli ve düz
gün ambalâjlariyle mamullerini piyasaya sür
müş olduğunu görmek hakikaten bizlere inşirah 
verecektir. Zira 15 seneye yakın bir zaman di
yebiliriz ki, bu fabrika hali inşadadır. 

Sigara ihracının müşkülâtı malûmunuzdur. 
Ancak, tütünlerimizin dış piyasalarda mevkile
rini korumak ve yeni imkânlar, yeni pazarlar 
aramak ve bizimi aynı dereee mühim vazifeleri
miz cümlesinden bulunması icabeder. Binaena
leyh, dış mıemleketl erdeki müesseselere iştirak 
imkânlarının aranması ve buralara yatırımlar 
yapmak ve tütünlerimizin bu fabrikalarda hiç 
değilse kullanılmasını sağlamıalk hususlarının 
araştırılmasını şayanı tavsiye buluyoruz. 

Bugün yeni pek çok müstakil devletler te
şekkül etmiş bulunmaktadır ki, bu devletlerle 
de teması temin etmek suretiyle malûm ve be
lirli pazarlar dışında yeni pazarlar temini çok 
iyi olur. 

Muhterem senatörler; Devlet bütçesine 200 
(milyonun üzerinde bir gelir temin eden ispirto-

— 904 — 



C. Senatosu B : 31 6 . 2 . 1987 

lıı içkilerden, rakının vasıf ve kalitesi üzerimde j 
de id.arenlin dikkatle durmasını ambalajlarına 
dikkat etmesimi istenmek tabiî hakkımız olsa ge
neldir. 

İmalı Devlet tekelinde olan ve rakip binlim-
ımıyan bıı ıımamııllerin ambalaj ve kalitesine dik-
kat edilmesi yerinde olur. Kaildi ki, rakılarımız 
•dış âlemfde de yavaş yavaş aranmakta ve her 
sene bir evvelki yıla nazaran cüzi de olsa bir 
artışla ibracedilebilımektedir. Binaenaleyh saıde-* 
e e r akıtanımızın değil, diğer içkilerimizin de 
dış pazarlarda daha iyi tanıtılabilmesi için sü-
rcildi ve müessir reklâma da ebemıııniyet veril
in esi lâzımdır. 

Muhteremi arkadaşlar: 
İmalât ve isitiihlâk seyirlerini tetkik ettiğimiz 

zaman bumun daimi bir yükseliş içinde olduğu-
ıııı görürüz. Bugünkü imalât mevcut tesislerin 
zorlanması suretiyle temin edildiğime göre yeni 
yatırımlaırm ela süratle tahakkukuna çalışılması 
yeni darlıkların doğma sebebini önliyeeeği tabiî
dir. 

Şarap ve likörlerimiz için de aynı şeyleri 
söylem dk mümkündür. Diğer devletlerin mey-
va esanstariyle istihsal etmelerine mıikabil li
körlerimiz tabiî m ey vatandan doğrudan. doğruya 
istihsal edilmekte ve pek tabiî olarak bir tercih 
sebebi teşkil etmektedir. Gerek likör ve gerek 
şarap]animizm dışarıya lâyıkı veçhile tanıtıla-
ımadığı için pek mahdut miktarda ihraç edilmek -
tedir. Komşumuz Yunanistan'ın şaraptan elde 
ettiği döviz miktarının bizim ihraeitaaı elde etti
ğimiz miktarla mukayese edilmesi halinde ne 
kadar geri kaldığımızı üzülerek görmeımek 
mümkün değildir. 

Yüksdk dereceli ispirtolu içkilerden ziyade 
düşük dereceli içkilerin sarf ve istihlâkimi te
min etmek vatandaşın sıhhatiyle de yakmen alâ
kalıda. 

Memlekette Tekel İdaresinin elinde halen 
(bira) imâl eden iki müesısıese mevcuttur. Binisi 
İstanbul'da diğeri Anikara'da. Bu iki fabrika 
memleketin bira ihtiyacını karşllıyaımaımakta
dır. Yozgat'ta kurulmasına başlanılan üçüncü 
fabrika faaliyete geçtiği takdirde dahi istihlâ-
'ke cevap vermek mümkün olaımıyacakîtır. Her 
ne kadar hususi sektörün bu sa'baıda çalışması
na imkân verilmiş olmasını ve bunun neticesin
de bâzı firmaların harekete geçtiklerini büyük 

memnuniyetle müşahede ettiğimizi ifade etmek 
istiyorum. 

Kibrit imalinin serbest bırakılmış ve bu sa
haya hususi sektörün girmesi neticesinde reka
bet sebebiyle kibrit kalitesi evvelkine nazaran 
çok değişmiş bulunmaktadır. 

Oay mevzuuna gelince; kısa bir müddet ön
cesine kadar çay ithal eden bir memleket iken 
bugün çay ihraç eden bir memleket haline gel
miş bulunuyoruz. 

Karadeniz sahilinin dar arazisi üzerinde ye
tiştirilmekte bulunan çay ziraatı Rize'den. Gire
sun iline kadar geniş bir sahayı kaplamış bü
lunmaktaıdır. Memleketin bu bölgesindeki ekime 
ve zira at e müsait sahasının kesif olan nüfusun 
ihtiyacına cevap yenmekten uzak bulunduğu ve 
diğer sanayi imkânları da olmadığından halkın 
büyük bir kışını çay zlra.ati ile maişetini temin 
etmektedir. 

Plân gereğince 3972 yılında erişilmesi düşü
nülen istihsale daha şimdiden varılmış 1966 yı
llında 101 bin ton yaş çay istihsal edilmiştir. 

Çay yapraklarının kalitesinin bozulmadan 
süratle işletilmesi gereikm ektedir. 

Halbuki elde mevcut fabrika ve imalâthane
ler istihsal olunan bu. miktarı zamanında işli-
yebilecek kapasitede değildir. 

Gerçi yatırımlar .faslını tetkik ettiğimizde, 11 
aded çay fabrikasının imalini görmekte isek de 
bunlunu faaliyete geçmeleri için uzun bir zama
na ihtiyaç göst erlim ektedir. Bu sene istihsal 
olunan yaş çay miktarı mevcut teslislerle lâyıkı 
veçhile işlenememiş ve kapasitenin üstünde bir 
faaliyet gösterilmiş olması sebebiyle de üstün 
kaliteli olduğu bilinen çaylarımızın bir kısmı 
esas vasfını muhafaza edememiştir. 

Ekim sahası mütemadiyen gelişmekte oldu
ğu ve 1967 yılında ise istihsalin bu senelki ye
kûnun da üzerinde olacağı göz önünde bulun
durularak geneldi tedbirlerin şimdiden alınma
sı ve kurulması düşünülen fabrikaların sürat
le tahakkukuna çalışılımalıiclır. 

Dahili istihlâk 12 bin ton civarımda ve is
tihsal bumun bir misli üzerinde okluğu cihetle 
fazla istihsalin ihracı mecburiyeti kaıışısınlcla-
yız. Çay ekimi ile Bakanlık doğrudan doğruya 
alâkalı değilse de Tarımı. Bakanlığı ile -ekim sa
hasının genişletilmesi mevzuunda müşterek bir 
faaliyete girilmesi ve tahdidi hususlanmım dü
şünülmesi lüzumuna kaami bulunuyoruz. 
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Çayın maliyeti 20 - 22 lira civarındadır. El
de mevcut stok bu miktar üzerinden kıymet
lendiril diği takdirde idarenin mütedavil serma
yesinin büyük bir kısaıının buraya bağlanmış 
olduğu görülür. Bunun yanı sıra tütün stokla
rını da hesaba katar ve buraya bağlanan meb
lâğlar da nazarı itibara alınacak olursa; idare
nin uhdesine tevdi ©dilen vazifeleri başarmakta
ki müşkülâtının sebeplerinden birisi daha iyi 
anlaşılmış olur kanaatindeyim. 

Bu itibarla yukarıda da işaret ettiğimiz gi
bi artık inkişaf sahası üzerinde dikkat ve has-

sasiytle durulması gerektiğine inanıyoruz. 

Muhterem Beyefendiler, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı hakkındaki görüşlerimi şu suretle 
izah etmiş bulunuyorum. Bütçenin milletimize 
ve ekicilerimize ve Hükümete hayırlı, uğurlu 
olmasını diler, beni dinlemek lûtfunda bulun
duğunuzdan dolayı teşekkür ederim efendim. 
^ Alkış lar) 

BAŞKAN — Gruplar a-dma görüşme bitmiş
tir. Şahıslar adına görüşmeye geçeceğiz. Daha 
önce bir işimiz vardır, arz ediyorum: 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde açık oyla

ması yapılmıyan Hudut ve Sahiller Sağlık Ge

nel Müdürlüğü bütçesinin açık oylamaları yapı

lacaktır, küreler konacaktır. 

1. — Hudut ve Sahiller Sağhk Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ina Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1 '284 Cumhuriyet Senatosu 1/714) (S. Sayısı : 
360) 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

N — Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi 
(Devamı) 

BAŞKAN — Şahısları adına Sayın Çetin? 
Yok. Sayın Cizrelioğlu? Yok. Sayın İsmen? 
Yok. Sayın Onat Buyurunuz. 

HÎLMÎ ONAT (izmir) — Muhterem ar
kadaşlarım, şimdiye kadar grup sözcüleri Te
kel Bakanlığının ciddî meseleleri üzerinde 
ve onu uyarıcı tenkidlerini yaptılar. Bendeniz 
de kısa bir konuşma ile aktüel mevzularda 
bâzı uyarmalarda bulunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Tekel Bakanlığı
nın evvelâ sigara istihsali üzerindeki çalış
maları noksan görülmektedir. Şöyle k i ; dün
ya devletleri arasında sigara yalnız içimi 
île zevk veren bir nesne olmaktan çıkmış, ay
nı zamanda zevkli bir ambalaj ile de bir sa
nat zevki girmiştir. Bu bakımdan bizim siga
ralarımızın da aynı metotta çıkarılması isten
mektedir. Bendeniz Pakistanlıların sigaraları
nı gördüm, kendi sigaralarımızın çok fevkin
de hazırlandığını gördüm. İsrail keza, Suudi 
Arabistan, Mısır gibi devletlerin sigaraları 
da çok daha dikkatli, çok daha güzel, eezbe-
dici, içmiyenî içirecek derecede güze'l çıkarıl

dığını müşahade ettim. Bizdeki sigaraların 
da bu şekle sokulmasını bekliyoruz. 

İçkilere gelince muhterem arkadaşlar, iç
kilere dış piyasada, Türk içkisine büyük bir 
rağbet var. Bunu gelen mektuplardan, Türk 
işçilerinden ve gelen - giden arkadaşlardan da 
müşahede etmekteyiz. Şöyle ki; bir kaç İzmirli 
vatandaşımız Almarya'da rakının hakikaten 
mühim bir yeri olduğunu ve bütün içkili yer
lerde rakının mevcudolduğunu gezmiş, görmüş 
ve bana yazmış. 

Yalnız burada satılan rakılar, bizden gi
den rakılar değil, onların imal ettiği ve çir
kin imal ettiği rakılar. O rakılar bu Türk 
rakısıdır, fakat bizde ambalajlanıyor diye 
satılmaktadır ki, inandırabilmek için bâzı şi
şelerin etiketlerini şöyle gördüğünüz gibi, İs
tanbul rakısı, Yeni rakı diye, üzerinde Ay - Yıl 
diz var, ama başka bir yıldız, şöyle etiket
lerle de ambalajlanıp satıldığı ve böylece hiç 
olmazsa bu kötü içkilerin Türk içkisi patenti 
altında piyasaya sürüldüğü müşahede edil
miştir. İstiyoruz ki, Tekel Bakanlığı madem 
ki, buralarda, bu devletlerdeki ekseriya Şi
mal memleketlerinde, bu içkilere rağbet var, 
buralarla temas kurulsun dış piyasalara sa
tışı imkânları aransın. 
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Üçüncü bir müşahedem, geçen yıl İzmir'
de iki sarnıç gemisi duruyordu, bir arka
daşım bu nedir biliyor musun, dedi, nedir 
dedim, bunlar şarap alıyorlar dedi bizden, 
kaç kuruş dedim, litresi 50, 75 kuruş, bir li
raya şarap alıyorlar dedi. Sonra iki şişe 
çıkarttı yine Yunanlıların getirdiği, iki şişe 
şarap gayet gazel şişelerde, gayet şık şişe
ler, üzeri -o kadar tellenmiş, pullanmış ki, ta
biî üzerine de Yunan şarabı, Grek şarabı diye 
basılmış. Bunun fiyatını sordum 10.50 lira de 
diler. Yunanlıların bizden 50 - 75 kuruşa al
dıkları şarapları sarnıç gemilerine doldurup 
sonra tekrar bize 10.50 liraya satması hakika
ten üzerinde durulacak bir konudur. 

Üçüncüsü; Tekel Bakanlığı cidden hepi 
mizin iftihar edebileceğimiz temiz, disiplini' 
ve iyi bir çalışma düzeni içine girmiştir. 

Vaktiyle birçok dedikodular, gümrüklerdr 
şurada, burada duyardık, fakat hepinizin d-
malûmu olduğu veçhile bu kürsüde artık Güm 
rük ve Tekel Bakanlığı hakkında böyle şey 
ler, suiistimal gibi şeyler gelmemiştir, gelmiyo" 
Binaenaleyh bu bakımdan da Tekel Bakanh 
ğmın personelini Sayın Bakanı tebrik etme1 

bir vazifedir. Yalnız bir şey daha ek'iyr 
ceğim. Temiz çalışma, ciddî çalışma, sistem;' 
çalışma bir şey ifade etmiyor. İşletme zihn" 
yetini, ticari zihniyeti de geliştirmek ve Tür
kiye'nin bakanlıklar arasında en mühim gelir 
kaynağı olan Tekel Bakanlığının, gelir te
min eden Tekel Bakanlığının ticari zihniyeti 
dış piyasalarda Türk malı satma imkânların 
araştırmasını da tavsiye ederim. Hürmetlerimi^ 
selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlarım; bölgeler arasındaki dengesiz
liklerin kaldırılması, plân icabı ve bizim Parlâ
mentomuzun da görevi icabıdır. Dengesizlikler 
kaldırıldığı zaman o bölgenin ne derece iyi bir 
havat şartına kavuştuğunun misalini de vermek 
mümkündür. Bu bölgeler, geri kalmış bölgeler 
arasında iken bugün Rize vilâyetimiz çay is
tihsalinde öncülük yapmak suretiyle daha iyi 
seviyeve gelmiş bir bölge olarak sayılmalıdır. 
Çay istihsalinin bugünkü seviyeye gelmesi elbette 
ki kol av olmamıştır. Orada her şeyden önce va
tandaşların alâkası ve onlara öncülük yapan 

kimselerin büyük gayretleri ile bu netice el
de edilmiştir. Rize vilâyetinde çayın bugünkü 
kapasiteye gebesinin sağlavıcısı olarak Zihni 
Derin isimli Yüksek Ziraat Mühendisini burada 
hürmetle anmak isterim. Kendisi maddi ve mâ
nevi bütün gücünü sarf etmek suretiyle mns-
tahsıla öncülük yapmış ve Hükümeti uvarmış 
ve bu gayreti neticesinde Rize vilâveti bugün
kü seviyeye gelmiştir. Asıl maruzatım çay de-
*>!, bu çayın yanında Rize bölgesinin tütün 
'stihsaline, puro tütünü istihsaline müsaidol-
masma rağmen bu puro tütünü istihsaline şu 
rnda müsaade ed'lmenrş olduğunun üzüntü-
T'nü sizlere arz etmek için huzurlarınıza çık
mış bulunuyorum. Rize halkı çav istihsali 
-anında kend;lerine r>ü~o tütünü istihsali 
>'n İzin yerilmes:ni ilgili bakanlıklardan is-
1""*ham. etmiştir. Tarım Bakanlığından ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlığımdan bu talente bu-
Hmmus ve bölgelerinin puro tütünü istihsali
ne müsa'dolduğunu zaten evvelce de bu zira-
^ti yardıkları için müracaatta bu1ırr>muslar, 
%"f iki Bakanlık bir fen heyeti teşkil etmiş 
"•7 71965 tarihimde heyeti R;ze vilâyetine 
-nndermiştir. He^et tetk'kat yanmış ve netVe-
dr» pü^o tüHi^ü ekiminin Pazar ilçesinde 
"">k müsaidolaeağmı, vasıfları haiz bubmaca-
"ım, ama. Hopa, Arhavi böl^eleHnde daha 
düşük kaliteli pün) tütünü istihsal edilebi-
keceğini raporunda belirtmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bu rapor üreri
ne Tarım Bakanlığına bir yazı yazmış, duru
mu orada Tarım Bakanlığına bildirmiş ve 
mütalâa olarak şunu yazmıştır. Şunu arz ede
yim, o yazıda uzun tahliller yapılmakta, Ho-
ı n ve Arhavi bölgelerinde niçin nüro tü+ü-
n.lme müsaade edilmemesi lâzımgeld;p-i belir
tilmekte ve bu<rün 10 senelik pİF*o tütünü sto
ku mevcudolduğunu, zaten bu iki kazada çı
kan tütünlerin de ihraç kabiliyeti olmadığı, 
dâhilde satışları için de 10 senelik stok mu
vacehesinde istihsalinin uygun görülmedikini 
bildirdikten sonra şu neticeve varıvor : «Üre
rim sahalarının gnekşl et ilmesinde bugün için be
lirli bir fayda mülâhaza edilmediği gibi, elde 
birikecek yüksek maliyetli stokların eritilme
di ayrı bir problem teşkil edecektir. Kanaa
timizce mavi küf ile müessir şekilde müca
dele edilmek şartiyle yapılan denemelerde en 

I iyi netice alman Pazar mıntakasmda evvelce 
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püroluk ziraatine kapatılmış olan köylerin 
tekrar bu ziraat çeşidine dönmesi temin edilir 
ve buralarda kurutma tesisleri ihya edilirse 
esasen bu ziraat çeşidine yabancı olmıyan 
üreticinin ucuz maliyetle kaliteli puro tütünü 
yetiştirmesi maksadı temine kâfi gelecektir. Bu 
takdirde puro tütünü ihracı mevzuunun rea-
lize edilme imkânları hâsıl olabilecektir.» 

Bu yazı 20 Nisan 1966 tarihli Tetkik ve 
Murakabe Heyeti Reisliği 2048 Karılıdır. Bu şe
kilde mütalâa verilmiş ve kabul edilmiş bu
lunduğuna göre hiç olmazsa Pazar kazasında 
bu iyi vasıflı puro tütünü ekimine müsaade 
edilmesi lâzımgelirken şimdiye kadar, şu ana 
kadar bu müsaade verilmemiş bulunmaktadır. 
Demin de arz ettiğim gibi bu refah seviyesi 
nisbeten yükselmiş olan Rize bölgesinin elbet-
teki puro tütünü ekimi tek kazaya münhasır 
kalsa bile, iktisadi hayatında büyük değişme
ler ve gelişmeler meydana getireceğine göre, 
umarım ki, Gümrük ve Tekel Bakanlığı bu 
müsaadeyi en kısa zamanda verir. Bunu is
tirham için Sayın Bakanlıktan ve Bakandan, 
huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Atmaca? Yok. Sayın 

Tun ek a na t, buyurunuz. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Sayın senatörler, bu kısa maruzatımda, sadece 
bir - iki konuya dokunacağım. 

1960 tütün ekim sahaları tahdidedilmişti. 
Gaye; mütehassısların da söylediğine göre; 
tabana ekilen kalitesiz tütün istihsalinin önü
ne geçmek, hattâ bu kalitesiz taban tütünleri 
o zaman yakılmış idi, ufak bir para mukabili 
almak suretiyle. Fakat ondan sonra ilk Koalis
yon Hükümeti zamanında tekrar bu saha tah
didi, ekim sahası tahdidi kaldırıldı ve kalite
siz taban tütün üretimi de artmıya başladı. 
Bugün muhterem arkadaşlar, artık tütün eki
mi her sene biraz daha artmakta ve herkes 
ekim sahalarının genişletilmesi için tazyikler 
yapmaktadır. Artan istihsalin dışarıya satılma
sında. ihracedilmesinde güçlüklerle karşılaşıl
maktadır. Şimdi bugün dünyada, tütün kan
ser yapmaktadır, diye bir kampanya gelişmek
tedir ilmî olarak. Ye bunun yerine başka bir 
bitkinin tütün ile değiştirilmesi yolunda da ça
lışmalar ilerlemektedir. Bizim çok esaslı ve ih
racat gelirlerimizde büyük payı olan ve büyük 

çapta bir ekinıeiyi ve ekici ailelerini' etkiliye-
cek olan böyle bir durum karşısında Tekel Ba
kam çok hazırlıklı olmalıdır. Çünkü, bunun 
alıcıları malûmdur. Eğer kanser yaptığı yolun
daki gerçekler hakikaten daha ağır basarsa, 
ticari mülâhazalar üstünde bir baskı unsuru 
olarak ortaya çıkarsa o zaman tütün ihraca
tımız, tabiî dünya çapında azalacaktır. Tü
tünün kullanılması, bu bakımdan ihraç ve müs
tahsilin istihsal ettiği tütünlerimizi nasıl sa
tacağız ve bu müstahsili hangi ürün, hangi zi
raat, hangi tarım sahasına aktaracağız? Bun
ların şimdiden esaslı olarak düşünülmesi ve 
planlanması ieabetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de benden ev
vel Adalet Partisi sözcüsü de temas ettiler, ha
kikaten bu Maltepe Sigara Fabrikası bir yılan 
hikâyesine döndü. O kadar tazyik yapıldığı 
halele, aman şunu süratle bitirin, dendiği hal
de senelerden beri bitmiyor. İnsanın aklına 
hakikaten bâzı şüpheler geliyor. Acaba bu 
fabrikanın süratle bitmesinin bâzı sabote hare
ketleri ile geciktirildiği kanısı insanda uyanı-

| yor. Her gelen Bakana aynı şeyi soruyoruz, 
I söylüyoruz, hakikaten gayretler sari ediliyor, 

fakat bu tesisat bir türlü açılıp da istihsale 
geçemiyor. Bunun da bilhassa bu sene içinde 
bitirilmesini Sayın Bakandan istirham ediyo
rum. 

Bir de arkadaşlar, tütün müstahsili ürünle
rini maalesef dünya piyasasında ihracatçıla
rın kazandığı ölçüde değerlendirip kendi emek
lerinin hakikaten karşılığını alamamaktadır
lar. Tütün ziraati çok zor ve hakikaten bir 
aile ziraatidir ve tütünle uğraşan ailelerin bil
hassa büyük bir kısmında tüberküloz da salgın 
bir haldedir. Şu halde bunların bu ürürııleri-
nin karşılığını alabilmeleri için Hükümetin 
bilhassa, acaba kooperatifleşme yoluyla mı, 
yoksa bunlardan daha evvel kesilmiş olan yüz
de beşlerle bir tütün bankası kurulması sure
tiyle mi değerlendirileceğini burada açıklama
sını kendilerinden rica ediyorum. 

Millî Birlik Hükümeti zamanında o zaman 
Maliye Bakanı Sayın Alican'a bu hususu sor
muştuk. Aman şu tütüncülerin yüz milyona 
yaklaşan parasını bir banka şeklinde artık de
ğerlendirelim. O zaman demişlerdi ki ; Ziraat 
Bankasının kullandığı para budur. Zaten eli-
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mizde başka bir para yok. Onun için aktarama
dık, Bu bakımdan artık Ziraat Bankası bu
gün kuvvetlenmiş, o günkü zayıf durumun
dan kurtarılmıştır. Hakikaten kuvvetli bir 
hale gelmiştir. Artık tütüncülere aidolan bu 
yüz milyonun tütüncüler emrine verilmesinin za
manı gelmiştir. Bunu bilhassa Sayın Bakandan 
istirham ederim. 

Bir de ankadaşlar, Tekelin dışarıya ihraeet-
tiği bu mamul maddeler arasında meselâ rakıyı 
nazarı itibara alacak olursak, bunun nasıl içil
diği maalesef dış memleketlerde bilinmemekte 
ve bunu kendi itiyatlarına göre kullananlar 
şoke olmakta ve bu suretle bunun istihlâki dış 
piyasalarda azaltmaktadır. Acaba Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı bu içkinin, bizim memleketi
mizdeki içilişi şeklini ifade eden ufak bir İn
gilizce, Fransızca tarifnameyi şişenin bandro
lü üzerine yapıştırabilirler mi? Bunun çok fay
dalı olacağı kanısındayım. 

Bir de muhterem arkadaşlarım, geçen sene 
yaptığımız konuşmada, İstanbul'da hiçbir Ame
rikalılara ait askerî birlik olmamasına rağ
men, . bu askerî Piex'in orada geniş çapta faa
liyette bulunduğunu ve hakikaten İstanbul ci
varında yapılan kaçakçılıkla piyasaya büyük 
mikyasta Amerikan eşyası sürüldüğünü söyle
miş ve tedbir alınmasını istemiştik. Aradan bir 
sene geçmiş olmasına rağmen PX orada bütün 
gücüyle çalışmaktadır. Gendş çapta satışlar 
yapmaktadır. Bu hususta da Sayın Bakanın 
bir kere daha dikkatini celbeder hepinizi say
gıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu buyurunuz. 
Efendim, Sayın Cizrelioğlu'ndan sonra Sa

yın Bakana söz vereceğim. Son söz Sayın Alp
aslan'ındır. Tarım Bakanlığı Bütçesinin görü
şülmesine öğleden evvel geçilmesi ihtimali var
dır. Bu itibarla gruplar sözcülerini bulundur
sunlar. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) 
— Muhterem Başkan, muhterem senatörler, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının ciddî çalışma 
ve gayretlerini' tebrik ederiz. Ancak bundan 
bir müddet evvel Sayın Bakanın tekel madde
lerine zam yapılmıyacağr hususundaki beyana
tına ve aradan kısa bir müddet geçmiş olma
sına rağmen bir kısım tekel maddelerine zam 
yapılmış bulunmaktadır. Bu husus, bundaki 

zarureti ve diğer tekel maddelerine de zam ya
pılıp yapılmıyaoağı hususu efkârı umumiyede 
haklı olarak merakı mucifbolmaktadır. Bu 
itibarla Sayın Bakanın bu hususta aydınlatıcı, 
tahmin edici izahatta bulunmasını beklemek
teyiz. 

Yine memleketimizin birçok yerlerinde tec
rübe mahiyetinde tütün ekimi için müracaaltler 
vukubulnıaktadır. Bu müracaatlere sayın Ba
kanlığın bu seneki tütün ekimi mevsiminden 
evvel müsaade vermesinin çok yerinde ve isa
betli olacağı Bakanlıkça da takdir buyurulur 
kanaatindeyim. 

Kaçakçılık hususunda mevcut bulunan şid
detli tedbirler, pek çok can kaybına ve bu ted
birlerin alınması için gerekli geniş sahaların 
istihsalden tecridedilmesine sebebiyet vermek
ten başka neticeler doğurmaımaktadır. Bu iti
barla yapılan kaçakçılığın sebepleri üzerinde 
durmak ve başka birtakım tedbirlerle bunu ön-
lemiye gitmek hem bir zaruret, hem de daha 
iyi neticeleri olacak tedbirlerdir kanaatinde
yiz. 

Sayın Bakanlıkça Diyarbakır'daki içki fab
rikasının tevsii meselesi ve bulunduğu yerin 
değiştirilmesi hususu ele alınmış ve bu husus
ta çalışmalar yapılmış bulunmaktadır. Biz şeh
rin diğer bir yerinde içki fabrikası için en 
müsait yerin Bakanlıkça' tesbit edileceğine ina
nıyoruz. Ancak istirhamımız, işin Gümrük ve 
Tekel Bakanlığıyla da ilgili olarak: biran evvel 
neticelendİTİlmesi hususudur. 

Sözlerime nihayet verir, 1967 yılı Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin millete ve Ba
kanlığa hayırlı olmasını temenni eder, hepini
zi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Ba
kanı. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana Milletvekili) — Sayın Başkan, 
muhterem Senato üyeleri, malûmu tekrarlama
mak için Bakanlığımın çalışma mevzuları üze
rinde durmıyaıcağım. Ve mümkün mertebe za
manınızı almamak için tenkidleri cevaplandı
racağım. 

C. H. P. Grupu adına konuşan Sayın arka
daşım Zeki İslâm, her yıl Bütçe Karma Komis
yonunda ve Meclislerde tekrar edilen tenfeid-
lerin bir hulâsasını yaptılar - ki bu hakikaten 
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doğrudur. - Ekseriya Gümrük ve Tekel Bakan
lığı üzerindeki tenkidler bu noktalar üzerine 
teksif edilir. Ve arkadaşım sordular haklı ola
rak, bunlar için ne tedbirler almıyor? Ben 
bunlara birer birer kısaca cevap vermek iste
rim. Gümrük mevzuatı karışıktır, yıllarca ça
lışıldığı halde bir türlü çıkmaz. Geçen Dev
re Meclise kadar geldi ve fakat bâzı sebep
lerden dolayı çıkarılamadı, kadük hale geldi. 
Şimdi ne haldedir, derler. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü icaplara 
göre tekrar az da olsa bir revizyondan geçirilerek 
Karma Bütçe Komisyonuna havale edildi. Halen 
Bütçe Karma Komisyonunda görüşülüyor ve 
zannedersek 82 ncl maddeye gelindi. Çalışmamız 
ve arkadaşlarımızın da gayreti ile inşallah bu se
ne çıkarırız ümidindeyiz. Ve bunu çıkardığımız 
takdirde de birçok venilikler gelecektir. 

Teşkilât kanunu üzerinde ayrıca arkadaşlarım 
vine bâzı savın arkadaşlarım hassasivetie dur

dular. dedikleri gibi hakikaten Personel Ka
nunu mülâhazası ile Teşkilât kanunu getirmemiş
tik. Fakat gecikmeyi nazarı itibara alarak teş
kilât kanununu kısa zamanda Meclise sevk edece
ğiz. Bunda Maliye de bize yardımcı olacak ve 
bu yeni teşkilât kanunu ile personel meselesini, 
hemen değil ama, tedricen büyük ölçüde halle
deceğimizi .ümidediyorum. Şurasını da bu fır
satla belirtmek isterim ki,'muhterem arkadaşla
rım,'kaçakçılık, yalnız hudutlarda veyahut da ba
vulda, yahut da daima tekrarlanan plexderde ol
muyor. Kaçakçılığın mühim bir kısmı kâğıt üze
rinde, evrak üzerinde oluyor. Benim teşkilâtı
mın hassasiyetle üzerinde durduğu, diğer husus
larda . durmuyoruz demiyorum, hassasiyetle üze
rinde durduğu bir mevzudur. Teşkilât kanunu 
geldiği takdirde bunu tam mânası ile önliyeceği-
mizi zannediyorum. Buna rağmen bunun için 
bâzı tedbirler almış bulunuyoruz. Hassaten, İs
tanbul ve bâzı büyük gümrük merkezlerinde 
müfettiş arkadaşlar tefrik ederek İİstanbul'da da
ha fazla sayıda ve imkânlarımız nisbetihde mu
ayenelere, ikinci defa kontrol a tâbi tutuyoruz ve 
bundan müspet bir netice aldığımızı söylemek is
terim. 

Yine muhterem arkadaşım, memurların kifa
yetsizliğinden, binaların kifayetsizliğinden, turist
lerin güçlüklerle karşılaştığından bahsettiler, 
rüşvetten bahsettiler. Binalar kifayetsiz değil-

| dir diyemem, bu sene tedbir aldık, fakat istecli-
j ğimiz şekilde alabildik diyemem. Bu ' mevzuda 
| Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile bir çalışmaya 
i giriştik, onlar da büyük ölçüde, bilhassa Trakya'-
i daki kapılarımızda bize yardımcı olacaklar ve 

noksanlarımızı tamamlıyacaklar, geçen hafta bu 
hususta mutabakata vardık. Büyük ölçüde, bina 
sıkıntılarımızı bu sene önliyebileceğiz. 

Turistlerin güçlükle karşılaştığını arkadaşla
rım ifade ettiler. Personel bakımından arkadaş
larım belki haklı olabilirler. Bu da yalnız lisan 
bakımından. Lisan bilen personelimiz vardır diye 
iddia edenıiyeeeğinı. Maalesef yoktur. Fakat müm
kün mertebe bu kapılara, turistlerin girdikleri, 
çıktıkları kapılara en iyi elemanlarımızı gönderi
yoruz. Ye şurasını da belirtmek isterim ki, bizde 
turist hiçbir zaman muayeneye tabi tutulmaz. Ve 
katiyetle emir verilmiştir, turistler bir ihbar vâ
ki olmadıkça muayeneye tabi tutulmaz. Giriş ve 
çıkışları gayet rahattır. 

Kaçakçılık Kanunu üzerinde arkadaşım has-
hasiyetie durdular. Doğrudur. Ben Karma Büt
çe Komisyonunda Maliye ve İçişleri Bakanlığı 
ile ihtilâfımız vardır, bunu hallettikten sonra sevk 
edeceğiz demiştim. Bilhassa kaçakçılıkta ikrami
ye verme usulü vardır. Bunu biz bir kısımların
dan kaldırıyoruz. Bilhassa Dâhiliye Bakanlığı, 
müdürleri ile fiile iştirak etmiyeniere de veril
mesini isterler. Bu hususta da mutabakata, an
laşmaya varacağımızı sanıyorum. . Bunu biran 
önce anlaşmaya varıp sevk edeceğiz. 

Sayın arkadaşım, mütereddit, biraz da korkak 
konuşmuşlar gibi bir intiba uyandırdı Karma 
Bütçe Komisvonunda dediler, benim için. : Ben 
bunu kativetle sovlüvorum Personel Kanunu 
için bilhassa bunu söylemişlerdi - bunu katiyetle 
iıadje ediyorum, yakında Meclise sevk edeceğiz.. 

Arkadaşım, Kilis üzerinde durdular; Kilis'te 
Amerikalı olmadığı için piex de olamaz, dedi
ler. 

Muhterem arkadaşlaıım: piexilerin olmadığı 
yerlerde kaçakçılık olmuyorda un bunu iddia edi
yorlar? Ben Kilis'te piex'ler var demedim, fakat 
Kilis'te bu pazarlar vardır, hatta kendim gittim, 
dükkânlara girdim, konuştum da, bunu herkes 
bilir. Bunu ifade etmek istedim Karma Bütçe 
Komisyonunda. Ve yanlış bir anlamadır, veya
hut da nedense, daha çok Amerikalıların kaçak
çılık yaptığı üzerinde durulur; biz bunu inkâr 
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etmiyoruz. Ama yalnız onlardan gelen eşyalar-
değildir. Karma Bütçe Komisyonunda da ifade | 
ettiğim gibi, muhtelif kanallardan geliyor. \ 

Birincisi, Cenup, hudutlarımızdan geliyor, 
Amerikalılardan intikal ediyor, bu pazaralara. j 
Yolcu beraberinde getiriliyor. İşçi vatandaşları- :• j 
mızm getirdilkeri zatî eşyaların, satılması suretiy
le bu pazarlara intikal ediyor. Kendi yerli mal
larımıza yabancı etiket. ..yapıştırmak suretiyle bu 
eşyalar da satılıyor. Arkadaşlarım biraz merak , 
edip de bu pazarları tetkik ederlerse etiketleri ı 

göreceklerdir. Bu .bavullarla etiketler de geliyor. :. 

Tekel zamlarını arkadaşmı te'svibetmedikle-
riııi söylediler. Muhterem arkadaşlarım, zam- i 
lar bazen zaruretten idoğar. Ve bize maliyet
te diğer şeylerde ne değişiklik var dediler. Bâ
zı değişiklikler vardır. Fakat gayet açılk ola
rak söylemek isterim, ki, • bunda bütçe mülâha
zası da vardır. Bunu da inkâr etmiyeceğimi 
burada ifade etmek isterim. Fakat zamlar
da -ki hepinizin bildiği gibi ben de kabul ede
rim- vasıtalı vergiler âdil olamaz. Ve bu se- j 
hepledir ki, Gelir Vergisinde müterakki G-elir I 
Vergisi sistemi kabul edilmiştir, âdilâne olsun 
diye, vasıtalı vergileri daima âdil hale getirmek 
mümkün değildir. Ama biz bu zamları getirir
ken âdil olması, sosyal adalete uygun' olması -
üzerinde hassasiyetle durduk, ben-şalhsan da 
bizzat durdum; bilhassa halkın, dar gelirlilerin, 
az gelirlilerin içtiği sigaralara mümkün mer- I 
tebe az ölçüde zam yapıldı, diğer yüksek fiyat
lı sigaralara zam miktarı biraz daha fazla oldu. I 

Ya filitreli iyi kaliteli sigara imal ediniz, ve- i 
ya Amerikan sigarası ithal ediniz, denildi I 

Muhterem arkadaşlar; iyi kaliteli filitreli 
sigara imali fikrinde mutabıkım. Fakat bizim 
bugünkü imkânlarımızla, fabrikalarımızla an- I 
eak Vır kadarını yapabiliyoruz. Demin Tunçka-
nat arkadaşımızın üzerinde durduğu gibi, bu 
Maltepe Sigara Fabrikası tamamlandıktan son
ra ancak müstehlikin istediği kalitedeki siga
rayı imal edebiliriz.' Ama bir Amerikan sigara- I 
sı ithalinin ben ve teşkilâtım Hükümet olarak 
aleyhindeyiz. Zira Şark tütünleri o . zaman j 
rağbet görmeyecek ve tütün piyasasını kaybet
miş oluruz. I 

Sayın Sarlıealı arkadaşım çaycılığımız üze- I 
rinde durdular, tesislerimizin ihtiyacı karşı- I 
Tıyacak hale getirilmediğini 'belirttiler. Doğru- | 

dur. Ve bunu hiç kimse iddia edemez ki, bu
günkü çay tesislerimiz ihtiyacı karşılıyacak şe
kilde ve moderndir. Ancak İkinci Beş Yıllık 
Plânda bunu tahakkuk ettireceğimizi tahmin 
ediyor ve bunun ehemmiyetle üzerinde duruyo
ruz. Açıkça söylemek lâzımdır ki, bugün çay
ların kalitesi bozuktur, derken, bunun tesis
lerin teknik imkânsızlığından doğduğunu ka
bul etmek lâzımdır. Ve birkaç sene daha iste
diğimiz mânada, istediğimiz kalitede çay istih
sal edemiyeceğimizi de ben burada itiraf etmek 
isterim. Çayın bilhassa Mayıs aylarında fazla 
miktarda fabrikalara getirildiği zaman bu is
tihsali karşılıyacak teknik kapasite . bulunma
dığından kalitede düşüklük oluyordu. Bundan 
gayrı da normal olarak istihsali karşılıyacak 
bir teknik kapasiteye sahip değiliz. İkinci 
Beş Yıllık Plânda yeniden ihale ve inşa ede
ceğimiz onbir fabrika ile ve diğer fabrika te
sis ve atelyelerin teknik noksanlıklarını ikmal 
suretiyle iyi bir imalâta geçeceğiz. 

Bu sene elde, 'bizim ölçülerimize- göre, haki
katen külliyetli miktarda çay stoku mevcut
tur.. Fakat bu cay stoku g^çen seneden kalmış 
değildir, bu senenindir. Bunun ihraç imkân-, 
larmı ararken bu sene birçok zorluklarla da 
karşılaşacağımızı burada peşinen söylemek iste
rim. Çayın maliyeti bizde fazladır. Kalitesi 
sırf işleme dolayısiyle, yetişine dolayısiyle de
miyorum, işleme -dolayısiyle dünya piyasasın
daki çayların seviyesinde değildir. Ama biz bu 
iyi çaylardan dünya piyasasına göre fiyat bul
muş Çay'ları ihracediyoruz. Ama buna rağmen 
bu sene dünya piyasasında çay fiyatı düşüktür. 
Bizde .de maliyet fazla olduğu için zararla ih
racediyoruz. Bilhassa bu yıl büyük güçlükler
le karşı karşıya bulunuyoruz bugün için. 

Şarap kalitesinin, ambalajının düzeltilmesi, 
kooperatifler kurülarâlv bunlara fabrika kur
durulması. Bunda hakikaten Devletle müştah-
ısılın, serbest teşebbüsün beraber çalışması, lâ
zımdır. Bunun üzerinde biz de çalışıyoruz, fa
kat bâzı kooperatifler ki, Türkiye'ide. vardır, 
hâlâ zarar ederler ve yine döner dolaşır bizo 
gelir, aman bizim bu şarabımızı, üzümümüzü 
alın derler. Bunun içindir ki, bir ihracat birli
ğinin yeya şarap ofisinin kurulmasına- hakika-
ıten ihtiyaç varıdır. Ticaret B'akanlığı da, biz 
de bu hususta hem fikiriz, bunun üzerinde ça
lış mallar vardır. -
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Bira ihtiyacı iki - üç yıl için değil, Yoagat 
Bira Fabrikası faaliyete geçse dâhi Türkiye'
nin bira ihtiyacını karşılayamaz kanaatindeyiz. 
Zira Anadıolunun büyük kısmı biradan mahrum-
rumdur. Ye talepleri hiçbir zaman karşılaya-
nııyoruz. Bu sene bilhassa büyük sıkıntı ile 
karşı karşıya geldik. Biz turistlerin çok aradığı 
ve onların memleketlerinde su yerine Içltikleri 
•birayı temin için tercİhan turisttik bölgelere 
ıhira sevk et'tîk. Fakat bu arada da Anadoıludan 
ve bilhassa sıcak bölgelerden benim bölgem de 
'diaih.il birçıok taleplerle karşı karşıya geldik 
ve müşkül durumlarda kaildik. Yalnız serbest 
iteşiebbüs birkaç yerde bu yıl bira fabrikası kur
maya teşebbüs etti, (ki bu ümidöderiz ki, Türki
ye'nin bu fabrikalar tamamlandıktan sonra bira 
(ihtiyacını tamaımiyle karşılayacaklardır. 

Kaihve kaçakçılığı için tedbir istenir. Muhte
rem arkadaşlarım teribir alacağız, aldık dedik, 
fakat bugüne kadar da alamadığımızı burada 
itiraf etmek istenim. Maalesef kahve kaçak
çılığı oluyor. Yerilen rakamlar yüzde yüz de
ğdi, ama hakikate yakındır. Ancak iktisadi ted
birlerle bunun önüne geçileceği kanaatindeyiz. 
Üzerimde yıine de duruyoruz diyeceğiz ama her 
ihalde sizi de iiünadıraımıyacağız. 

Muhterem arkadaşım ehemmiyetle Ege Tü
ttün piyasası üzerinde ve tütün mevzuu üzerin
de durdular. 

(Muhterem arkadaşlarım, şurada gayet açık 
olarak söylemek isterim ki, ve gönlüm isterdi 
ki, arkadaşlarım da açık konuşsunlar ve samî
mi olsunlar, samdmiyeıtlerinden şüphe ediyorum 
demiyorum, ama meseleler karşılıklı samimî 
(hava içerisinde münakaşa ve müzakere ettiği
miz zaman hal çarelerini da/ha iyi bulacağımız 
kanaatindeyim ve ben bu iyi niyetle Ege tütün 
piyasasını açtım, Hükümet olarak da açmış bu
lunuyoruz. Arkadaşımın hiçbir zaman inkâr et
memesi lâzımdır ki, 1965 Ege tütün piyasası 
mevcut şartlara ve eski piyasalara nazaran ga
yet iyi gitmiştir. Kalite 1964 den iyidir. Va
sati fiyat da yüksektir. Ekici memnun olmuş
tur.. Bu yıl kalite geçen yıla göre düşüktür, 
miktarı da fazladır, elimizdeki stokları da bil
mem söylemeye lüzum var mıdır. Tekel olarak 
bizim elitaıizde 60 bin tona yakın tütün stoku 
mevcuttur. 

Anayasa müstahsilin mahsulünün değer

lendirilmesini ve alın terinin değerlendirilme
sini emreder. Fakat bunu Hükümet değerlen
dirmiyor, dediler. Hem Hükümet olarak muh
terem arkadaşlarım, hem de Hükümet âzası ola
rak, Tekel Bakanı olarak, hem de şahıs olarak 
muhtıerem arkadaşıim kadar ben de müstahsilin 
alın teninin değerlendirilmesini istiyen ve has
sasiyetle üzerinde duran bir kimseyim. Ben pi
yasayı açtıktan sonra maddi ve zaman imkân
ları ölçüsünde bütün muibayaa noktalarını gez
mek istedim ve gezdim. Yalnız sırf bu zamlar 
dolayıSiyle 31 akşamı İstanbul'a gitmek mecbu
riyeti hâsıl olmuştu, o akşam piyasayı terk edip 
İstanbul'a gittim. Fakat o güne kadar piyasa
dan gelen şikâyetleri, dertleri dinlenmiştir. Ha
talar olalbilir, noksanlıklar olabilir. Bunların 
tamirine gidilmiştir, ama kasıtla veya yanlış 
bir fiyat politikası tatbik edildi denemez. Yal
nız kaiite düşük olduğu için bâzı yerlıenden ses
lerin çıkacağını da arkadaşımın kabul ©taneleri
ni rica edeceğim. Bizler, değer fiyatını verdik
ten sonra fazla bir fiyat nasıl verebiliriz? Ver
diğimiz takdirde Türk tütününün istikbalini 
ne hale getiririz! Arkadaşımın bunu takdir et
meleri lâzımdır. Yanlış fiyat politikasının tat
bik edilip de geçmişte tütünü bugün başımı
za ne işler açtığı üzerinde ben duracak değiMm. 
Ben geçmişin üzerinde hiç durmıyacağiım, ama 
maalesef arkadaşımız 1964 piyasası üzerinde 
durdular. 1964 ten iyi olmadı, ama hiç tütün 
kalmadı, dediler. Belki arkadaşımız bikniyor-
dur, Maalesef arkadaşlarım, tütün hem bizim 
elimizde vardır, hem de tüccarın elinde vardır. 
Tahminime göre 29 bin ton bizim elimizde var
dır, 10 - 14 bin ton da tüccarın elinde vardır. 

1965 te Tekel tütün ekicisini koruyucu fi
yat tatbik etmedi tüccar aldı, eğer iyi tütün 
olsaydı nasıl satarlardı dediler, yanlış anla-
mamışsam. Şimdi tüccar elindeki tütünün hep
sini ihracederse Tekelin kötü fiyat politikası tat
bik etmiş mânası mı çıkıyor acaba? Tüccarın 
ve Tekelin tütünleri elinden çıkarmış olmasın
dan arkadaşımın da bizlerin de memnun ol
ması lâzımdır. Ama böyle bir neticeye de git
memesi ieabeder, mantık icabeder, mantık ica
bıdır. öyle ise tüccarın elinde tütün kaldığı 
takdirde Tekel iyi bir tütün fiyat politikası ta-
kibetmiştir, 1962 de tütün tüccarın elinde kal
dı, demekki iyi bir fiyat politikası tatbik edil-
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mistir, diye kim. iddia edebilir, burada? 
Başfiyatlarm sembolik olduğunu söylediler 

ve bu başfiyat müessesesi samimiyetsizliğin bir 
ifadesidir buyurdular. Başfiyattan tüccar kaç 
kalem tütün alıyor dediler. Muhterem arka
daşlarım ben tarizde bulunmak istemem, ama 
kendileri iktidarları zamanında başfiyatı ne
den artırdılar acaba? Hiç yoktan bugün başı
mıza bu 19G2 tütün meselesini çıkardılar? Bu 
başfiyata göre değerinde tütün varsa hepisi o 
fiyatla alınabilir. Meselâ İzmir'in bâzı bölgele
r i var, Gâvur köyü tâbir ettikleri Cuma. Ovası 
gibi. Ama tüccara biz illâ da 13,25 ten tütün 
alacaksınız, diyemeyiz. Onun da bir vasati tut
turma hesabı vardır, o hesap içerisinde tütün 
mubayaa ediyor. 

Benim ilk açış konuşmamla ekiciyi tereddü-
te düşürdüğümü arkadaşım söylediler. 

Muhterem arkadaşlar, ben Tekel ihtiyacı 
karşılığını alacak derken, destekleme muba
yaası yapmıyacak diye bir şey söyledim, aksi
ne destekleme mubayaası da yapacaktır dedim. 
Ben bu kürsüden ifade etmek istemiyorum, 
her gittiğini yerde de sırf bu tip tereddütleri 
izale için söylemedim, ama kasıtlı', maksatlı, 
ekiciyi tereddüte düşürecek propagandalar ya
pılıyor. Hangi taraftan yapıldığını arkadaşım 
kendileri tesbit etsinler, kendileri içindedirler 
daha iyi bilirler. Ben burada bunları ifade et-
mîyeceğim. Sırf bu tereddütlerin izalesi için 
mütemadiyen tekrarlarım j sonuna kadar des
tekleme mubayaası yapacağız, değer fiyatını 
vereceğiz dedim. Ve hâlâ da devam ediyoruz, 
edeceğiz. Bugüne kadar 97 milyon kilo tütün 
mubayaa edilmiştir. Ege'nin rekoltesi 117 mil
yon kilo tahmin ediliyor. Bizim süratle muba
yaaya gitmediğimiz ifade ediliyor. Evvelki gün 
akşama kadarki mubayaamızda geçen seneler 
kadar süratli gittiğimiz rakamlarla sabittir. 

Ekim sahalarının tahdidi tütün istihsalinin 
azaltılması fiyat politikası ile olmaz dediler. 
Biz fi*yat politikası ile kalitesiz tütün yetiş
tirilmesine mâni olmak istiyoruz. Sırf bu poli
tika ile, fiyat politikası ile istihsali düşürece
ğiz iddiasında da değiliz. Mevzuat imkân ver
diği nisbette bu sene mâni olmıya çalıştık, bu 
mâni olmak da bir telkinden ileriye gidememiş
tir. Zaten mevzuata göre ileriye gidemiyor. 
Yalnız Tütün ve tütün tekeli kanunu çıktığı1 

takdirde bu istishal! bölgeleri, ekim bölgeleri 
ihracat ve dâhildeki istihlâke göre ayarlana-
bilecektir. 

Tütün Federasyonu Başkanının başka, Tütün 
Ekicileri Federasyonunun başka konuştuklarım 
ifade ettiler ve hattâ Tütün Ekicileri Federas
yonu Başkanının ifadesi olarak Tekel ve tüc
car ekiciyi arkadan vurdular diye yanlış an
lamadıysam bir tâbir kullandılar. Bu Sayın 
Federasyon Başkanı bütün seyahatim müdde-
tince benimle beraberdi1, 31 akşamına kadar. 
Hem memnuniyetini ifade etti, kendileri bura
da yok ama eğer böyle demişle'rse ben onun 
samimiyetine nasıl inanacağım. Hep memnuni
yetini ifade ettiler, bu sırada orada bulunan 
arkadaşlarım söylesinler. Muhterem arkadaş
larım bunlar bir ölçü olmamalıdır. Sayın arka
daşım tütün bölgesindendirl'er, gayet iyi bi
lirler; ne Tütün Ekicileri Federasyonu Başka
nının, ne de Tütün Federasyonu Başkanının 
sözleri, ne benim, için ne de kendileri için ölçü 
olmasın, hakikatler, realiteler bir ölçü olsun. 

A. P. Grupu adına konuşan Sayın arkada
şım Refik Ulusoy bâzı tenkidlerde bulundu
lar. Kendilerine teşekkür ederim. Burada sor
dukları bâzı hususları söylemek isterim. Or
tak Pazar da bilhassa Fransa'nın kâfi miktar
da tütün almadığını söylediler. Doğrudur. Ay
rılan kontenjanı tam olarak Fransa ve İtalya 
kullanmıyor. Yalnız geçen sene 13 615 000 Kg. 
olan Ortak Pazar kontenjanı bu sene 17 615 000 
kiloya yükseldi ve bunun Fransızlar ve İtal
yanlar tarafından realize edilmesi üzerinde 
hassasiyetle duracağız. 

Arkadaşımın bâzı tenkid ve suallerine biraz 
evvelki konuşmamda cevaplandırmış bulunu
yorum. Orada bulunmıyanları arkadaşıma ay
rıca cevaplandıracağım. 

Personel ve eleman noksanlığı, Teşkilât ka
nunu üzerindeki fikirlerimizi söylemiştik. Ha
kikaten personelimiz noksandır. Bunun cazip 
hale getirilmesi lâzımdır, dediler. Ancak Teş
kilât kanunu çıktığı takdirde cazip hale gele
bilecek aksi takdirde cazip tarafı bugün için 
yoktur. 

Gümrük kapılarındaki memurların lisan ve 
bilgili, karakterli olması üzerinde durdular. 
Demin de ifade ettiğim gibi biz de ehemmiyet
le üzerinde duruyoruz. Lisan bilen meöıurumuz 
maalesef Ibmgıün için lazsdır. 
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Gürbulak kapılarımın ıınııııni lıali üzerinde 
'durdular ve perişan olduğunu söylediler. Doğ
rudur. Bu sene ve önümüzdeki biiıtçe' yılında 
müuılkün hrerit'ebe 'bunu izaleye çalışacağız. 
Ğürbulak üzerinde hassasiyetle durdular. 'Biz' 
de 'bunun ebemmiyetine binaen Karıma Bütçe 
Komisyonunda 800 bin liralık bir tahsisat is
temiştik, bu talebimiz yerine getirildi. Bu se
ne bunun ihalesi yapılacaktır. 

Hakem kararları üzerinde durdular, sayın 
arkadaşını bu çok uzuyor, Dıanıştaya gidiyor, 
dediler. Yeni Gümrük Kanununda bu da kal
dırılacaktır ve uzatılması önlenecektir. Serbest 
pazar üzerinde Ticaret Bakanlığı ve serbest li-
mianlar üzerinde de Ulaştırana Bakanlığı du
ruyorlar, bizim de ' bu bakanlıklarla müşterek 
çalışmalarımız oluyor. Zaten serbest limanlar 
için hazırlanan kanun tasarısı Meclise sevk edil
di. 

122 sayılı Kanunun bizim eksperlerin ter-
filerine mâni olduğunu ifade ettiler.. Zanneder
sem bugünlerde komisyonlarda bir teklif üze
rinde konuşuluyor. Bu teklife biz de mutaba
katımızı beyan etmiştik, inşallah yakın zaman
da arkadaşlarımızın da gayretleriyle çıkarılır. 
Umumiyetle akadaşlarım mamul sigaraların iyi 
olmadığı üzerinde durdular. Biz de bunu bi
raz evvel ifade etmiştik. Bugün için teknik im
kânlar ölçüsünde, ancak bu kadar çıkarabili
yoruz. Dailıa iyisini yakında çıkaracağız der
sem bana da inanmayınız. Maltepe Sigara. Fab
rikası kuruluncaya kadar ,bu ölçüler içinde de
vam edilecektir. Hatıtâ bâzı. sigaraları yetişd-
remiyoruz da, istihlâki fazla olan sigaraların 
bâzılarını yetiştir-emiyoruz da. 

Eakmın vasıf ve kalitesi üzerinde durma
mızı, ambalajlanılın düzeltilmesi ve dış mem
leketlere ihracının artırılması üzerinde durdu
lar. Bunun üzerinde ele ehemmiyetle duruyo
ruz. Vasıf lan oldukça 'düzeltilmiştir. Hakika
ten bozuktu; bilhassa Gaziantep ve Diyarba
kır fabrikalarının birçok noksanlıkları tamam
lanarak, kalite ve vasıfları düzeltilmiştir. İh
racatta zorlukları burada bilmem tekrarlama
ma lüzum var mı? Gümrük resmi fazla oldu
ğu için fiyatlar pahalı oluyor. 'Onun için alım 
azalıyor, dış memleketlerden. Buna rağmen iyi 
vasıflı, anıbalâjı iyi rakılar ihracediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Hilmi Onaitvi-

ne ayrıca sigara imaline, ambalajlarının, bozuklu
ğuna temas ettiler. Bunları demin de ifade et
tiğimiz gibi, hugün için imkânlarımız az
dır. 

• Almanya'ya rakı satılıyor, ama etiketleri 
başka oluyor dediler. Ben şimdi komisyonda bu
lunan tekel mensubu arkadaşlarıma sordum. 
Bunların satıldığını biliniyorum, ama şunun sa
tıldığını bilmiyordum. Bunun için ticaret ata
şesine- yazıldığını ve bunun üzerinde duruldu
ğunu söylemek isıterim. Çünkü bunu «Yeni ra
kı» diye satıyorlar, bumun üzerinde duruldu
ğunu söylemek isterimi. Bilmiyorum, yanlış mı 
anladım, Yunanistan'a şarap ihracediyoruz, de
diler." Yunanistan'a şarap ihracedilmiyor ama 
Almanya ve İsveç'e il]ıraeediliyor. Hakikaten 
şişelerle değil, fıçılarla ihracediyoruz. Bu sene 
de sarnıçlarla ihmaedtmeye çalışacağız. 

Sayın Artukmaç arkadaşım, Rize'deki puro 
(tütünü üzerinde durdular. Rize'de, Pazar'da 
müsaade edilmiştir. Ye sırf bu kaliteyi teşvik 
için de iyi bir fiyat verilmiştir ve bu sene 25 
köyde 497 ekici tarafından 25 560 kilo tütün 
yetiştirilmiştir. Bu ihtiyacımızı karşılıyor. Za
ten bizde puroların imali de hakikaten iyi dc-
ğddir.. Biz bunun da, ayrıca bu imalât üzoıÜn
de de durmaya çalışacağız. 

Sayın Tunçkaııat arkadaşım, 1900 da tütün 
sambaları taihdid edilmiş, taban araziye kaymama
sı için, biıi takını tedbiıieruiı alındığını söy
lediler. Mevzuata göre mâni olmaya imkân yok. 
Sırf telkin yoluyle mâni olmaya çalıştık biz 
de, fakat, telkin yoluyle ancak bu kadar mâni 
olunabiliyor. Bunun için tütün ve türün tekeli 
kanunu tasarısını bu yrl süratle çıkarmaya gay-
ı ot ediyoruz. Ye Karma Komisyonda yakında 
{/m-üşülıntiye başlanacak. 

Tütün kanser yapıyor propagandası vardır. 
Bunun yerine ikame edilecek bir nebatın müs
tahsil tarafından ekilmesi lâzımdır, bunun için 
şimdiden bir hazırlığa gitmeleri lâzımdır ba
kanlığın, buyaıduiar. Şimdilik böyle bir ha
zırlığımız yoktur.• Şimdilik tütün ekimine de
vam ediiecdktir. Ama öyle bir had safhaya va
rırsa bir tedbir düşünülmesi lâzımdır, haklı
dırlar.' . . 

. 'Muhterem arkadaşım; Maltepe Sigara Fab
rikası yılan hikayesine döndü,, acaba sabote mi 
ediliyor, dediler. Muhterem arkadaşım su hıı-

_._ 914 _ 



C. Senatosu B : 31 6 . 2 . 1967 O : 1 

•sustan emin bulunsunlar. Sabote diye şimdilik 
'bir şey yok, geçmişteki durumunu tetkik de 
etmedim, etmiyelim de. Yalnız 1968 yılında 
programlanmış, bitirilecektir. İhalelerin hemen 
'hemen hepsi yapılmış gibidir. Hattâ bir kısım 
makaraların montajına 'başlanmıştır. Bir cins 
sigarayı da orada yakından imal edebileceği
mizi ümidediyorum. 

Rakının nasıl içildiğinin bizim memleket
teki usullere göre bildirilmesi lâzımdır, dedi
ler. Biz -bunları etiketlere yapıştırmıyoruz, araa 
gönderdiğimiz bayilere yazı ile bildiriyoruz, 
'onlara gönderiliyor, kapılardan dağıtılıyor. 

İstanbul'da piyasaya PNTerden Amerikan 
eşyaları dökülüyor, satılıyor dediler. Arkada
şım gayet iyi bilirler Karamürsel'de, Gölcük'te 
denizeller filân var O sebepten dolayı orada bu 
eşyalar bulunuyor. 

Sayın Cizrelioğlu arkadaşım, Tekel Bakam 
zam yapmııyaeağını söylemişti. Buna rağmen 
zam yapıldı buyurdular. Muhterem arkadaşım, 
hakikaten doğru söylüyorlar. Ben hayatımda ilk 
defa belki, böyle bir yalan söylemek mi diyelim 
buna, nasılsa bunu söylemek mecburiyetinde 
kaldım. Fakat sırf şu selbepten bir stokun önü
ne geçmek için, sırf Devletin, menfaatini ko
rumak için ve şunu yine burada itiraf etmek is
terim ki, bu gibi sözler itimadı da sarsıyor, 
ama bize de o kadar sual soruluyor ki, arka
daşlarım alınmasınlar, matbuat, milletvekili ve 
senatör arkadaşlarım Karma Bütçe Kcimisyo-
ııuııda, muhtelif yerlerde zam yapılacak mı, 
dediler1?., Yok desem bir türlü, var d'e&ıem bir 
türlü. Yok desem 'bugünkü duruma düşüyoruz, 
var desem stdk yapılma ihtimali var ve bizi 
muaheze edecek sizler olacaksınız. Fakat şu 
taraftan ben memnun olduğumu ifade etmek is
terim, böyle bir stoka da hiç gidilmedi ve âni 
zamla bu Stoku yapmaya mâni olundu. Diyar
bakır faibrükası üzerinde durdular, biz de bu
nun üzerinde duruyoruz. İnşallah yeri tesbit 
edilirse kendilerine söyleriz. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın konuşması bitti. 
Sayın Özdilek, buyurunuz sorunuzu. 

..FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) .— Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan bir sorum olacak
tır. 

İşlemiş çaylar nerede muhafaza edilir, am
balajlama nerede yapılır? İşlenmeden ambalaj

lamaya geçmek için ne kadar zamana ihtiyaç 
vardır? Geçecek zaman içinde rutubetten vasıf 
değiştirmeden ve bâzı zararlı haşe retten koru
mak için ne gibi tedbirler a l ınır! Ambalâjlan-
mayı takiben partiler ayrı ayrı kont rol a tabi 
'tutulur mu? Sayın Bakan hazırsa şimdi rica 
ediyorum. Hazır değilse bilâılıara, . 

BAŞKAN — Yani yazı ile. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 

TEKİN (Devamla) •— Müsaade ederlerse ben 
ifade edeyim. İşlenmiş çaylar depolarda muha
faza edilir. Fakat bunlar ambalajla, paketle 
muhafaza edilemez. Paketleme Ankara ve İs
tanbul'da vardır. Fakat yeni bir paketleme 
fabrikası Rize'de ihale edildi. Büyük kapasite
lidir. Bu sene ihale edildi. Bu fabrika bittiği 
takdirde büyük ölçüde ambalajlama da iyi bir 
yola girecektir. Diğer hususlarda haşarata kar
şı tedbir almıyor. Bu kalite çaylar ilk tesis
lere geldiğinde bu nasıl muhafaza ediliyor. İş
te bütün zorluk burada. Kapasite nrüsaidolnıa-
dığı için bir günde, iki günde işlenmesi lâzım
dır. Bu bakımdan soldurma, kıvırma usulüne 
başvurulamıyor ve kalite de sırf bu yüzden 
bozuluyor. 

BAŞKAN — Sayın Karakapıcı. 
İBRAHİM ETEM KARAKAPICT (Urfa)— 

Ei'endün, her sene Tdkol Emum Müdürlüğü vilâyet
lerden kuru üzüm mubayaası yapmaktadır. 
Ama bu şikâyetleri mucibolmaktadır. Bu şikâ
yetlerin sebebi - nedir? Bu sene hangi vilâyet
lerden şikâyetler - olmuş ve ne sonuç vermiş
tir. ' ' -• 

İkinci bir ricam daha olacaktır. 
Halen Cenup vilâyetlerimizde kaçak olarak 

satılan çayların Türkiye ilen ihraç, edilen çay
lar olduğu söylenmektedir. Bu hususta Ba
kanın bir bilgisi var mıdır? Bunu rica ediyo
rum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 
kuru üzüm mubayaası bir destekleme 'mubayaa
sı değildir. İhtiyacımızı 'karşılamak için kuru 
üzüm mubayaası yaparız. Fakat biz de her sı
kışanın Devlet kapısına koşduğu gibi, müstah
sil vatandaşlarımız da haklı olarak daima Te
kel Genel Müdürlüğünün üzümünü almasını is
ter, tüccar almadığı zaman. Bununla da birta
kım müşküllerle karşılaştığımızı ifade etmek 
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isterim. İhtiyacımızdan fazla üzüm mubayaa
sına zorlanırız. Mümkün mertebe fazla almak, 
fazla işlemek istiyoruz, isteriz. Fakat bu bir 
ihtiyaç meselesidir, fiyatları mümkün mertebe 
normal seviyede ve üzerinde tutmak istiyoruz. 
Buna rağmen bâzı şikâyetler olmuyor değil. İs
tihsal fazla olmuştur. Bu fazlalığı Tekele sata
lım, denir. Haklılar demiştim. İstihsal az olur, 
tüccar ıdalha süratli mubayaa yapar, o zaman 
biz de <daha pahlı mubayaaya gideriz, bazen ih
tiyacımızı da zor karşılarız. Bu sene istihsal 
fazlaydı, talepler çok oMu. Bâzı vilâyetlerden 
şikâyetler oldu, Kırşehir, Nevşehir, Ankara ve 
Antep'ten. Biz büyük ölçüde mümkün merte
be bu şikâyetleri önlemeye çalıştık. Ve muba
yaayı da artırdık. 

Kaçak çay meselesine gelince: Bizzat ben de 
göldüm, bayramda Adana'da udim ve birkaç 
yerde gördüm. Maalesef az da olsa kaçak çay 
vardır. Ve bunlar muhtelif paketlerle üzerinde 
es'ki Türkçe yazılarla satılıyor. Sizin dediğiniz 
gibi, 'belki o tarafını bilmiyorum, bizim çaylar 
dışarıya kaçırılarak ve bilâhara paketlenerek: 
mi Türkiye'ye geri satılıyor, bu tarafını tesbit 
edem/edim. Yalnız bana birisi bizim çaylardan 
koyarak satıyoruz, diye itiraf etti. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek. 
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 

Başkan, geçen seneki bütçe müzakerelerinde 
Tekel İdaresinin senede 100 bin ton civarmida 
ispirto istihsalinin, melas gibi kıymetli bir mad
demden yapıldığını ifade ederek acaba sanayide 
kullanılmakta olan ispirtonun meyva artıkla
rından, mevya kabuklarından özel Sektör tara
fından yapılimasına müsaade edilmesi çareleri
nin alınması Irasusunda ricada bulunmuştum. 
Bu teklifimiz ne derereye kadar kaale alınmış 
ve 'bu husufta her hangi bir tetkik veya çalış
ma yapılmış mıdır? Zira melasın bugün yem 
sanayiinde çok büyük rolü olduğu 'hepimizin 
malûmudur. Aynı zamanda dünya piyasasın
da «da oldukça iyi bir kıymeti vardır. Bu ba
kımdan hem memleketin meyva artıklarını, çü
rüklerini ve kabukl arını kıymetlendirerek ve 
hem de özel sektöre imkân verme yönünden ne 
düşünüyorlar ? 

İkincisi; özel teşebbüsler vasıtasiyle yine Ba
kanlığın arzu ettiği veya tensibedeceği vergi 
üzerine ilâve etmek suretiyle sigara, puro ve 

pipo tütünü imaline müsaade etmeleri acaba 
düşünülür mü? Bu hususidaki kanaatlerini rica 
ekliyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Sayın arkadaşım, ispir
to imali İçin meyva artıklarından hususi teşeb
büse yardımcı olabilirler mi, dediler. Böyle bir 
teklifle karşılaştığımız zaman yardımda bulu
nacağımızı burada ifade etmek isterim. Yalnız 
biz tamamen aksine tekliflerle karşılaştık. 
Geldiler kurdukları kooperatiflerdien, hurda 
incir alınız, üzüm alınız dediler. Muhterem ar
kadaşım da yardımcı olsunlar, üzerinde hassa
siyetle duralım. 

İkinci husus üzerinde hiç düşünmediğimizi 
burada itiraf etmek isterim. 

Sigara imalâtının serbest bırakılması üzerin
de Hükümetçe de hiçbir şey düşünülmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, Sayın Bakandan şu iki hususu öğ
renmek isterim. 

Türkiye'de senede ne kadar kahve istihlâk 
edilir. 

İkincisi; bu kahve istihlâkinin ne kadarı 
Tekel vasıtasiyle gelir ve ne kadarı kaçak ola
rak Türkiye'ye girer. 

Bunları eğer şimdi cevaplarlarsa cevapla
sınlar; eğer mahzurlu telâki ediyorlarsa yaziy-
le bildirebilirler. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamda) — Hiçbir mahzuru yoktur, 
bence. Daima açık olmak lâzım kanaatimce. 
Fakat, rakamlarda bir hatam olursa hoş görü
nüz. 5 bin ton kadar ka'hve yurda kaçak ola
rak girer. 1 200 ton da ittıal edilir. Ama bun
ları yazılı olarak kati rakamlar halinde size bil
dirmek isterim. 

Beni dinlemek zahmetinde bulunduğunuz 
için arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür eder, hür
metlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hudut ve Sakiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki oylamaya iştirak 
etmiyen sayın üye? (Var sesleri). 

Son söz Sayın Alpaslan'ın, buyurun efendim. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Pek muh

terem arkadaşlarım, bendeniz söz istediğim za
man birkaç konuya temas etmiş olmak için bu
nu istirham etmiştim. Ama bir tesadüf Sayın 
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Bakanın izahat verdikten sonra söz sırası bana 
ıgelmiş oldu. 

Sayın Bakanı dikkatle dinlemeye çalıştım. 
Memleketin ekonomik (hayatında eiddî tesiri 
olan bir bakanlığın mesul zatı olan Sayın Ba
kanı samimiyet içinde görmüş olmakla beraber 
itiraf etmek isterim ki, gümrük ve tekel politi
kası üzerinde söylediği sözler, ortaya koyduğu 
esaslar genel anlamiyie bendenizi tatmin etmiş 
değildir. Biz nedense ihtiyaçları, ıstırapları biz
zat yaşarız, bunların teşhisini koymakta umumi
yetle başarı gösteririz. Tedbirler değişik görüş
ler içinde vaz'edilmiş olsa bile, isabetini tama-
miyle inkâr edecek bir vaziyet olmaz. Ama tat
bikata geldiğimiz zaman maalesef Devlet haya
tımızda bunları gerçekleştirme imkânlarından 
uzaklaşırız. Sayın Bakandan da büyük bir sami
miyet içerisinde ihtiyacı, ıstırabı Hükümet ola
rak, Bakanlık olarak ve bizzat şalhıslarını da or
taya koymak suretiyle şahsan hissettiklerini bu
rada gösterdiler. Tedbirler mevzuunda yarınları 
ümide ve bir teminata bağlıyacak şekilde bir be
yanda bulunduklarını zannederim ki, kendileri 
de iddia etmezler ve bendeniz de bu intibaı ala
madım. Nasıl olacak bu? Her yıl geliriz, ihtiyaç
lar ve ıstıraplar vardır, şunlar noksandır, bun
ların yapılması icabeder. Bir şeyler düşünüyo
ruz, yapacağız, denir. Ama, gelecek sene geldi
ği zaman bu ıstıraplar ve ihtiyaçlar biraz daha 
katmerleşmiş olarak bizim karşımıza çıkar. Hâ
diseler hep böyle gidiyor. Bu, yalnız Sayın Ba
kanda değil, bu, yalnız bu zamanda değil, şim
diye kadar yaşadığımız Devlet hayatının bütün 
safhalarında böyle olup, böyle gidiyor. Bir ham
le, bir atak harekete bu memleketin büyük çap
ta ihtiyacı olduğunu kabul etmek lâzımdır. 
Gümrük Tekel Bakanlığının bugünkü Teşkilât 
Kanunu içinde bir iş yapması mümkün değildir. 
Hemen arz edeyim ki, Hukuk Fakültesine talebe 
olarak devam ettiğim zaman, bendeniz Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının, gümrük işlerinde çalış
mak suretiyle bu bakanlıktan oldukça alâka, 
muhabbet görmüş ve o itibarla hakikaten haya
tımın muhtelif safhalarında faaliyet gösterdi
ğim zamanlar dahi bu Bakanlığa bir yakınlık 
ve bir sempati duyan insanım. Şimdiye kadar 
feragatla, fedakârlıkla çalışıp bu bünyede kal
mış bir kısım arkadaşlarımız vardır, eğer onlar 
da olmasa bu iş temelinden yıkılacak. Ama bu 
bakanlık bir nevi transit müessesesi olarak ka-

ı lir, bunun sebebi; teşkilât kanunu iyi değildir. 
Bu Bakanlık üzerinde eğer bâzı Sözler söyleni-
yorsa, bilhassa çok eski tarihlerden gelme bu 
rüsumatı umumiye havasından doğma bâzı kem 
sözler s'öylenijsorsa bu da teşkilât kanununun 
çıkmamasından mütevellit olduğu bir gerçektir. 
Teşkilât Kanunun hazırlanmasına çak zaman ev
vel başlanılmış, tam bir safhaya geldiği bilinir. 
İşte burada Sayın Bakana düşen bir vazife var
dır, ya bu büyük mesuliyetin adamı olarak ken
di bünyesinde, kendi kabinesinde bu meseleyi 
alır, getirir ve Mecliste evvelâ ekseriyeti teşkil 
eden kendi grapuna meseleyi rahatlıkla anlat
manın yollarını bulur ve ondan sonra tüm Mec
listeki siyasi teşekküllere ve parlömanterlere bu 
mevzuu anlatmak suretiyle bu işi çıkarır, ya da 
bu işin yakasını bırakır, başka türlü bu işlerin 
yürümesine imkân yoktur. Siz en iyi hesaplarla 
işin içine girseniz dahi tatbikatçısını bu şartlar 
içinde bıraktığınız müddetçe bu işler yürümez. 
Akşam evine gidip yattığı zaman çoluk çocuğu-

j nun nafakasını düşünen ona ekmek parası çı-
ı karmanın ıstırabı içinde bulunan bir insanın ka

fa düzeni bozuk olacağı gibi, kalbinin de her za
man iyi işlemiyeeeğini hesaba katmak lâzım
dır. Bu bütün mesleklerde böyledir, hususiyle 
büyük imkânların dönüp dolaştığı gümrük gibi 
bir müessesede bunun dalha çok dikkate alınma
sının lâzımıgeldiğini de hesaba katmak icabeder. 

Bu umumi maruzatımdan sonra biraz da 
I özellik arz eden bir - iki konuya temas etmek is-
j terim. Sayın Bakan bilhassa Karadeniz bölge* 

sinin hayat unsuru olan çay konusuna temas 
ettikleri zaman, istihsalin fazla, stokların art
mış olduğunu ve maliyetin de pahalıya çıktı
ğını ifade buyurdular. Başka memleketlerle 
mukayese yapıldığı zaman, maliyet unsuru
nun hakikaten yüksek olduğunu biliyoruz. 
Ama, bir vakıa vardır; Türkiye'de ekicisin-

I den çay pahalıya alınmamaktadır. Evvelki 
I yılda yapılan bir zamla fiyat 350 kuruşa çık-
1 mıştır. Görünüşte 50 kuruşluk zam hakikaten 
I mucibi memnuniyettir. O zamanki idareye, 
I Adalet Partisinin Sayın bir Bakanı bu işi ba-
I sarmışlardı, ona biz müteşekkir olmuşuzdur. 
I Çay meselesini, çay politikasını bu iş yürüt-
I mez. 350 kuruş, eğer vasfına uygun çay ala-
I caksak; Türkiye'de değer fiyat değildir. Böy-
I le yapılmayıp da, bilhassa seçim zamanları-
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nın dalgalanmalarım dikkate alarak oy mülâ-
hazasiyle alınması lâzımgelen cay miktarını, 
2,5", yaprak olarak, teknik sahada tesbit edi
len miktarı dalı ile, yanı ile birlikte alma
ya kalkarsak bundan müstahsil kısa vâdede 
faydalı, ama uzun vâdede zararlı çıkacağı gi
bi elimize de kalitesiz çay gelir ve çay fiyat
ları da .yükselmiş olur. Bu ciheti esaslı bir 
tetkike tabi tutmak ve her türlü siyasi görüş 
ve düşünüşün dışında memleketin ekonomik 
hayatını yakından ilgilendiren bir mevzu ol
mak itibariyle Hükümetin dikkatle ele al
masını istirham ediyoruz. Ve böyle davrandı
ğımız zaman, işte o zaman çay işletmelerini 
çay ekiminden itibaren bir başka müessese; 
bağımsız, tesir altında kalmıyan ve münhasıran 
ekonomik hayatta husule getireceği tesirleri 
derleyip, toparlıyabilen bir müessese, haline 
getirilmesi lüzumu da ortaya çıkar. 

Aziz arkadaşlarım, plânın öngördüğü esas
lar içerisinde fabrikalar yapılamamaktadır. 
Cay fabrikalarının makina aksamının büyük 
kısmı Türkiye'mizde Makina ve Kimya Endüst
risi Kurumu tarafından yapılabilmektedir, 
hemen tamamına yakın bir kısmı yapılabilmek
tedir. Yalnız öteden beri Sayın Bakanın za
manına münhasır olmamak kaydiyle arz ediyo
rum, tasrihan. Öteden beri bizi kendi halimizi 
görüp de kendi halimize göre iş yapan insan
lar olamıyoruz nedense. Muazzam fabrikalar 
yapılıyor, beton yığınları, milyonları ve milyar
lara çıkıyor, binası. Bendeniz bir tetkik se
yahati için İsrail'e gittiğimde orada bir güb
re fabrikasını ziyaret edip, gördük, çatısm-
daki tenekeler dahi tam değildi, ama fabri
ka mükemmel işliyordu ve mükemmel istihsal 
yapıyordu. Fabrika binalarını böyle alabildi
ğine betondan yapmaktansa, zaman içinde 
işi ileri götürmek suretiyle, hattâ baraka fab
rikalar yapmak tarzında da olsa kendi bünye
mize uygun bir harekete geçmek mecburiyetin
deyiz. Bu itibarla bu plândan mı geliyor, yok
sa alışılmış zihniyetten mi geliyor, bunun 
tashihi cihetine gidilmesini burada hatırlatır
sam zannediyorum ki, bu memleketin gerçek
lerinin içinde kalması hususunda bir birlik 
ve bareberliğe varmış oluruz. 

Aziz arkadaşlarım, bir de Sayın Bakandan 
bu vesile ile biraz özellik arz etmekle beraber 

bir istirhamım var. Daha evvel de teşebbüs 
yapmıştık. Bizim Karadeniz mmtakasında, bil
hassa Bize, Artvin vilâyetlerinin sahil kaza
larından olan Hopa'nın, Arhavi'nin bol mik
tarda mandalinası çıkar. Sulu ama kokusuz 
mandalinadır. Bunları Rusya'ya ihracetmek 
imkânları vardır. Evvelce bunun için görüşme
ler yapılmıştır. Kemalpaşa'da evvelce bulu
nan eski gümrük kapısının yeniden açılması su
retiyle o mıntakanm ürünlerini değerlendir
me mevzuunda alâka rica ediyorum. Ve bu 
şekilde bir hizmet yapacaklarına da inanıyo
rum. Eski bir mensubu olmakla kendilerine derin 
bir bağlılığım bulunan bu teşekküle, gümrük 
teşekkülüne ve tabiatiyle onun ayrılmaz bir 
parçası olan tekel mensuplarına da Muhterem 
Bakanın değerli şahsında saygılarımı sunar 
Bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gümrük ve Teker Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cetvelleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenflte'r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. , 

12.000 Personel giderleri 42 760 341 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 667 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 640 002 
BAŞKAN — Kabul eden'fer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 345 000 
BALKAN — Kabul oden'üer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 250 000 

• BAŞKAN — Kabul edenH'er.. 
Etmiyenler... Kabul edilimaştir. 
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. • (A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
' harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
Bölüm Lira 
32.000 Kamulaştırma ye satmalına -

lar 200 000 
BAŞKAN — Kabul. ede le r . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 57.000 

BAŞKAN — Kabul, edenl'er;;. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri - 440 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... • 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/289; Cumhuriyet Se
natosu 1/716) (S. Sayısı : 865) (1) 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesi 
maddelerine geçiyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci madde ve bölümleri okuyoruz. . 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün cari 
harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 68 275 255 lira, yatırım harcamaları 
için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
100 776 000 lira ve sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 3 560 666 lira, ki toplam olarak 
172 611 921 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — cetvelleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri . 63 862 251 

BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 457 001 
BAŞKAN — Kabul edemler.;. 
Etmiyenler... Ka,bul edilmiştir. 

Bölüm juıra 
668 002 

(1) 865 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

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

15.000 Kurum giderleri. " 410 000 
BAŞKAN — Kabul edeife. . ; 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 878 001 
BAŞKAN•—•' Kabul edeın'lter... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 481 000 

BAŞKAN — Kabul eden'ter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 51 827 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 47 468 000 
BAŞKAN — Kabul edenıler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmal-

malar . 600 000 
BAŞKAN — Kabili .edemliler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler 
34.000 Malî transferler 217 970 

BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 471 695 
BAŞKAN — Kabul edender... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 271 001 
BAŞKAN — Kabul edenlbr... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir^ 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1 nci madde tekrar okundu.) - .. . 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi cetvelleriyle bir

likte oylarınıza arz ediyorum. Kabtıl edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 1 590 528 067 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN —- (B) cetvelini okutuyorum. 
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B - CETVELİ 

B / l Vergi gelirleri 
Bölüm Lira 
52.000 Tekel gelirleri 1 573 761 505 

BAŞKAN — Kabul edenffler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B/2 Vergi dışı gelirler 
63.000 Çeşitli ge&rier ve cezalar 16 766 562 

BAŞKAN — Kabul edenier... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Okunan eetvelleriyle birlikte 

2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1967 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı bükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden el
de edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1967 büt
çe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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 Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 25.3.1957 tarih ve 6939 sayılı Ka
nuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1967 bütçe yılın
da kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (L) cetveli ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da, Muhasebei Umumiye 'Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
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karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borç
lar, 1967 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiple
rinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) 
( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerine dâhil 
ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine, 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu kanuna bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) 
bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cet
velin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne 
aktarma yapmıya Maliye Bakanı yetkflidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edümiştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli .cetveli üe 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 8.2.1960 tarih ve 7424 sayılı 
Tekel Genel Müdürlüğü mütedavil sermayesi
nin 750 000 000 liraya çıkarılması hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesindeki miktara ait hük
mü 1967 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Tekel Genel Müdürlüğüne bağ
lı işyerlerinde çalıştırılan işçilere ve hizmet
lilere (Bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) 
giderleri döner sermayeden ödenmek üzere ça
lıştıkları günlerde günde bir kap yemek ve ek
mek veya (İşçi adedi pişirme masraflarım kar-
şılıyamıyacak kadar az olan yerlerde çalışan) 
işçilere, heyet raporu ile perhiz yapmaları icabe-
den veya yemek zamanı vazifeten dışarda bulu
nan işçüere yemek ve ekmek bedellerinin teka
bül ettiği miktarda yemek bedeli verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1967 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçesi bit
miştir, açık oylarınıza arz edlecektir. 

O — Tarım Bakanlığı Bütçesi 
a — Devfltet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

Bütçesi 
2. — Devlet Üretme Çiftltikleri Genel Mü

dürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/282; Cumhuriyet Senatosu 1/715) (S. Sayı
sı : 858) (1) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu. (Millet MecUsi 1/288; Cumhuri
yet Senatosu 1/712) (S. Sayısı : 864) (2) 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı bütçesine ge-

(1) 858 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 

(2) 864 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

* * 

şjiyoruz. (10 dakika var sesleri.) 10 dakika ol
sun, programa devam edeceğiz. 

Tarım Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdür
lüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü, bütçesi üzerinde söz alanları okuyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Fehmi Bay-
soy, Mülî Birlik Grupu adına Sayın Sami Kü
çük, Kontenjan Grupu adına yok. Adalet Par
tisi Grupu adına Bakanlık bütçesi üzerinde 
Sayın Ömer Lütfi Hocaoğlu, Toprak Su Genel 
Müdürlüğü hakkında Sayım Faruk Kınay-
türk. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Fehmi Bay-
soy, buyurun. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Konuş
mam yarıya bölünecek. (10 dakika, var sesleri.) 

BAŞKAN — O halde oya sunayım. Çünkü 
saat 13.00 e kaıdar devamını kararlaştırmış bu
lunuyoruz. Değişiklik yapılması hususunu, 
yani saat 14.30 da başlaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,55 
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Î K Î N Ö Î OTURUM 
Açılma sa iti : 14,30 

BAŞKAN — Başka ıvakili S i m Atalay 

KÂTİPLER : Asm: Erdoğan (Diyrrbakir), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN —• Birleşime -devam, ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞ JLEN İŞLER 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/277), Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. 
Sayısı :853) ,. . 

O — Tarım Bakanlığı Bütçesi (Devam) 
BAŞKAN — Tarım Bakanlığı bütçelinin 

(tümü üzerinde grupları adına konuşmalara baş
lıyoruz. 

C. H. P ;Grupu adına Sayın Baysoy, Millî 
Birlik Grupıı adına Sayın Küçük, A. P. Grupu 
adına Sayın Hoca oğlu ve Sayın Eınaytürk; şa
hısları adına Sayım Okyayuz, Sayın.Ueuzel, Sayın 
İsmen, Sayın Atayurt, Sayın Uzunhasanoğlu, Ba
yın Cilâra. Sayın Ağanoğlu, Sayın Eyidoğan, 
Saym Yeşilyurt, Sayın Kök, Sayın Cizrelioğlu. 
Sayın Ayrım, Sayın Onat, Sayın Akyürek, Sayın 
Tüzün, Sayın Sarıgöllü, Sayın Akhocaglh Sayın 
Ademoğlu, Sayın T ürker ve Sayın Işıklar 
maşlardır. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe tasarısına oylarını kullanmıyan .sa
yın üye ATar mı? 

Oylama işlemi bitmiştir. 
C. H. P. Grupu adına Saym Baysoy, bu

yurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADİNA FEHMİ BAY

SOY (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın .se
natörler 1967 yılı Tarım Bakanlığı bütçesi üze
rindeki görüşlerimizi belirtmek üzere C. II. P. 
Grupu adına huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Millî havatımız ve kalkınmamızda tarımımı
zın işgal ettiği ıslah edici kuvveti inkâra im
kân yoktur. 

Tarım, bugünkü ekonomik ve sosyal yapı
mızın temeli olduğu kadar, sanayie geçişi
mizle kalkınmamızın da temelidir. Taşıdığı 
gizli issizlik tarım sahası için yeni veni 

| safhalar arz etmektedir. Şöyle ki, tarımı sa-
1 nayileştirmek ve iş gücünü daha verimli hale 
\ getirmek geremektedir. Şu kesin bir gerçek-
| tir ki ; Türkiye'nin % 70 ini teşkil eden va-
l tandaş çoğunluğu tarımla uğraşır. 
! Dış ticaretimizde bize en büyük destek, 
I tarım ürünleridir. Dış pazarlarda yüzümüzü 
I güldüren bunlardır. 

I 
I Aile harcamalarında en fazla payı, geçim 
l endekslerinde baş, etkiyi tarım nıahsulleri-
j miz işgal .eder, IkJtisaden faal olan insangü-
j cümüzün hazinesi tarımdadır. 
I . Şehirleşme ve şehir büyümeleri clertlerimi-
| zin esas kaynağı da tarımdan gelmektedir. 
| Millî istihsal prodüktivitesinde, temel ge-
f üşmenin en büyük' payı tarımdan gelmedik-
] çe, kalkınmamızın arzu edilen seviyeye ulaş-

al- l masının güçlüğü de tam bir açıklıkla, bilin-| mektedir. 
I Zirai alanda ilerleme olmadıkça, millî bes

lenmenin de düzelemiyeeesi hususu, müııa-
i • . . 

kaşa edilmiyecek derecede ortadadır. 
! Bu duruma bövlece işaret ettikten sonra. 
! * 
] S'on beş yıllık ekonomik ve sosyal yapı de-
| ğişikliklerine bir göz atacak olursak: diğer 
! sektörlerdeki kalkınma ve gelişmeyi, hattâ 
İ Beş Yıllık Plânda bile açıkça görüldüğü 
| gibi tarım kolunda bulmak mümkün görül-
! m e m ektedir. 
| Sayın Tarım Bakanının ve resmî yetkiii-
| lerin beyanlarmdaki mebzul vaitlere rağmen, 
1 yine durum aynı kalmaktadır. 
I Eldeki envanter ve anketlere göre, tarı-
' nıımızm büyük aile çoğunluğu kendi bünyesi 

içinde mahpus kalmakta ve kendi yağı ile 
kavrulmaya terk edilmektedir. Hâlâ pazara 
açılamamışlardır. Bu hal, tarımcı ailede ol-
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duğu gibi millî pazarı ve mal sirkülasyonunu 
bugünkü dar hudutları içinde tutmaktadır. 

Bu olay bütün ekonomimizi köstelemekto 
ve tarımla uğraşan milyonlarca Türk vatan
daşını esaslı bir üzüntüye sevk etmektedir. 

Sayın senatörler; 
önümüze getirilen bütçe taslağında, be-

tahsis bu probleme yönelmiş belli bir çare gö
remiyoruz. Tali ve yan tedbirlerin sözü edilen 
muazzam dâva için yetersiz, olacağı üzerinde 
durmaya bile lüzum yoktur. 

Ziraat sektörünün kesimleri arasında sağ
lam bir irtibatın olmadığı da ortadadır. 

Anayasamız, Türkiye topraklarının değişik 
tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre, ayrıl
masını derpiş etmiştir. Bugün nerede, hangi ta
rım çeşidinin tercihan yapılacağını gösteren 
ve Anayasamızın öngördüğü mânada bir ay
rım yapılmamıştır. 

Çiftçi mallarını koruma Kanunu gibi bir
takım mevzuat çiftçiyi çiftçiden, köylüyü or
mancıdan şikâyetçi haline getirmiştir. 

Bunlar üzerinde, kesin ve çok kısa vadeli 
ve ıslah edici beyanlara rağmen, düzeltici 
ve düzenleyici bir tedbir alınmış değildir. 

Pazarlama zinciri Türkiye'mizde komşu 
ülkelere nazaran çok uzun ve pazarlama 
masrafları çok fazladır. Bu hal, müstahsilin 
eline malının değerinin çok daha azının geç
mesine sebebolmaktadır. Bu suretle köylü,. 
emeğinin gereken karşılığını alamamaktadır. 
Bu durum, devam ettikçe, köylünün yatırım
larda kendi başına hisse sahibi olmasına 
imkân vermemektedir. Böylelikle, tarım pro-
düktivesini arttıracak her yatırım için Dev
letin vazife alması devam edecektir. 

Pazarlama masraflarını azaltıcı ve düzen
leyici tedbirlerin alındığına dair bir işarete de 
raslamıyoruz. 

Burada, yurt hayvancılığı aleyhine geli
şen bir temayüle ele parmak basmak isteriz. 

Birçok toprak ürünleri üzerinde': tütünde, 
çayda, fındıkta, tahıllarda, pamukta ve hattâ 
üzümde ve incirde Devletin, pazarda müs
tahsili koruyucu müdahaleleri daha da art
maktadır. Taban fiyatı, destekleme alım
ları, garantili fiyatlar rejimleri ve kredi ne
dense yalnız toprak ürünlerine tanınmak
tadır. Hayvan ve hayvansal ürünler, pazarın 

j ve aynı zamanda yükselen diğer fiyatlar kar-
| şısmda takati daralan alım gücünün tâyin 

edeceği belirsiz, kararsız, kısıtlayıcı fiyatlama 
rejimine itiliyermektedir. 

Pazar ekonomisi hâkim kıhnacaksa, bu re-
j jime bütün zirai ürünler beraberce, yok aksi 
| olacak da Devletin müstahsilini koruyuculuğu, 
I rejimi tatbik " edilecekse; bundan hayvan ve 
I mahsullerinin hiçbir şekilde mahrum edümc-
j mesi hattâ en önde onların ele alınması zaru-
j ridir. 
! Filhakika, özel hayvancılık işletmeleri ha

riç hemen her ziraat işletmesinin sigortası 
hayvancılıktır. Bunun ihmal edilmesi o işlet
melerin tabiat şartları karşısındaki emniyetini 

i yok-«der. 
Ayrıca, Allah zeval vermesin, Devletin 

j garantisi, desteği ve taban fiyatı yalnız 
| belli ürünlere teveccüh ettiği takdirde/bun

lardan mahrum bulunan ürünlerin istihsaline 
kim alâka gösterir? İşte ;o zaman, bir gün vi-
yicek eti, giyecek yünü, içecek sütü bulmak 

I bir hayal olur. 

I Himaye edilen toprak ürünlerinin ekimi, 
marjinal ve verimsiz topraklara kaydı. Bu 
da meraların azalmasına, hattâ yok olmasına 
se'beboldu. - -«>-—- -'"*""•. . _ , 

Plânımızın temel prensiplerin den''biri de 
dengeli tedbirler almaktır. Hayvan ve hay
vansal ürünlerde, Devletin bu dengeli müdaha
lesini maalesef göremiyoruz. 

j Şurada kısaca toprak reformuna da temas 
etmekte fayda vardır, ister adına toprak re
formu, isterse zirai reform, diyelim toprak kul
lanılmasında ve işletme mülkiyetinde reforma 
muhtaç bulunulduğu, hem Hükümet prog
ramında, hem plânda hem de partilerle umu
mi efkârda su götürmez açıklıktadır. Ama, 
hâlâ her beyanda «çok yakında» diye nite
lendirilen Reform Kanununun kapalı odalardan 
gün ışığına çıktığını görmek nasip olmadı. 

Halbuki, kalkınma plânımızın, tarım sektö
ründeki kalkınma hedefine ulaşmayı sağbvan 
tedbirler topluluğunun en önemli tedbiri toprak 
kullanma ve toprak 'mülkiyeti reformudur. Ted
birler, topluluğu ile uygulanmadıkça, istenen he
defin elde edilmiyeceği muhakkaktır. Bu reform 

I tedbirleri alınmadıkça tarım sektörünün istenen 
j seviyede kalkmmıyacağı da bellidir. 
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Bir ekenonıide, sektörlerden biri geri kaldı
ğı takdirde, diğer sektörün kalkınmasını da ya
vaşlatacağı ve hattâ durduracağı kesin ve denen
miş ilmî bir hakikattir. 

Bu reform kanununun geç kalması yüzünden 
ekonomik kalkınmamızdaki plân hedeflerine ulaş
mama mesuliyetini tarım camiasının omuzlarına 
yüklemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Bunun sorumluluğu o zaman bu tedbirleri 
almakta geciken bakanların veya bakanın olması 
gerekir. 

Sayın senatörler, 
Konu bu safhaya gelince, biraz da Tarım Ba

kanlığının bugünkü çalışmalarına temas etmek 
isteriz. 

Sayın Tarım Bakanının muhtelif beyanların
dan ve son olarak da Bütçe Encümenindeki konuş
malarından, Bakanlığın 20 nci asrın sonuna, ya
ni ikibininci senesine kadar Türkiye'nin zirai 
potansiyelinin tesbiti için br makro - hedefler pro
jeksiyonu çalışmaları ile meşgul olunduğunu, bu 
konuda Tarım Bakanlığı mensuplarından 800 ki
şilik bir zirai ihtisas ve teknik personelinin bir 
sene3re yakın süreden beri çalıştırıldığını öğren
miş bulunuyoruz. 800 kişilik bu personel, bir 
yıla yakın bir süredir, kendi tetkikat ve idari hiz
metlerinden başka bu çok ağır olan çalışmaları 

" - • • — - - - * _ » - ' - • > 

da yapmak* zorunda kalmışlardır. 
Tarımımızın muhtemel ve mümkün olan gü

cünün tesbit edilmesi, o potansiyelin istihsalini 
temin etmek üzere, sorumluların çözümü ve ted
birlerinin tâyini için yapılan ve yapılacak olan, 
her çalışmayı alkışlamamak mümkün değildir. 

Ancak, bu çalışmalarının dünya ve ilim kıs
taslarına uygun olması, sarf ettirilen mesailerin 
'heder ettirilmemesi şayanı temennidir. 

Dünyadaki teknik ilerlemeler göz önünde tu
tulacak olursa, ikibin yılma kadar yani 33 sene 
sonra neler olacağını kestirmek kâhinlik olacak
tır. 

Tanmda her hangi bir projeksiyonun tesbiti 
veya plânın tatbiki için temel değişikliklerin göz 
önünde bulundurulması şarttır. 

Prodüktivitenin başlıca unsuru olan toprak 
kullanma şartları düzenlenmeden toprak refor
mu veya diğer deyimle tarım reformu tahakkuk 
etmeden, şehirleşmenin istikbali bilinmeden, iç ve 
dış pazar imkânlarının ve alım gücünün seyri tes
bit edilmeden, pazar ve kredi imkânlarının hacmi 

malûm olmadan, alt yapının tahakkuk şekli tâyin 
edilmeden ve benzeri daha birçok hususlar belli 
olmadan iki iktisadi konjonktür devresinin; «Ge
nellikle projeksiyon ve plânlar âzami 15 yıllık
tır.» Hangi esasa göre hazırlandığı kapalı kal
makta ve açıklık istiyen birçok konular gibi be
lirtilmemektedir. 

Nitekim, Sayın Başbakan Süleyman Demirel 
Devlet Plânlaıma Bütçesinin 2 ŞubaıttaM müza-
«keresi sırasında yaptığı konuşmada: «Projıek-
siyomlar çok uzun vade için yapılsa bile, ilk on 
yıllığının kullanılacağını hattâ bu on yıl üze
rine birtakım şeylerin bina edilmesinin hemen 
hemen imkânsız olduğunu, jürikü on yıl içeri
sinde dahi Türkiye şartlarında olan bir memle
ketin on yıl sonra hangi noktaya gelebileceğini 
tahmin ve tahayyül etmek imkânları yoktur» 
derken, aynı Başbakanın Tarım Bakanı 33 yıl
lık bir projeksiyon yapmasını nasıl değerlendi
rilmesi lâzımgeldiğinin takdirini Yüce Senato
ya bıraıkıyoruz. 

Hemen hiçbir bakanlığın saihibolımaJdığı 
laded'de iç ve dış memleketlerde görgü ve bil
gisini artırmış, ihtisas yapmış güzide teknik 
personelinin enerji ve mesaisinin muhtelif ko
misyon veya illerde belki de taınıamiyle değişe
cek olan teknik karşısında bugünkü tekniğe 
göre hazırlatılan Projeksiyonlarla heder edil
mesi üzerinde ısrarla durulması gereken konu
landan birini daha teşkil etmektedir. 

İlim adamları; Nebatların bünyelerinde bu
lunan FOTOŞİMİK hücreler aracılığı ile, nebat
ların güneş enerjisinden milyonda bir istifade 
ederek Güneş enerjisini organik kütleye çevir
diğini belirtiyorlar. Yani bitkisel gıda üretimin
de bugün güneş enerjisinin milyonda birinin 
kullanıldığını, «ki bu tahakkuk ettiği takdirde 
belkide suni gübre kullanmaya ihtiyaç kaltmı-
yacaktır» yamn bunun kaçta kaçının kullanıla
bilir hale gelecıeğini araştırırken, ddğer taraf
tan, İnsan hayatı için çolk büyük önemi olan vi
tamin, Protein ve henüz niteliği biMnimiyen bü
yütme faktörlerinin, bâzı bakterilerin tesiri ile 
çoğaltılabileceğini isbat edikniş ve tatfoikata 
konulmaya çalışılırken, bunlar veya daiha yeni 
konular üzerinde çalışabilecek nitelikteki tek
nik elemanlarımızın kîymetıli mesai ve zamanla
rını heder etmeye halkkımız yoktur. 
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Sayın senatörler, 1961 yılından beri, Tarım 
Bakanları Bütçe konuşmalarında memleketin 
dertlerini saymışlar, gerekli projeleri hazırla
dıklarını, bâzılarını tatbikata koyduklarını, 
bâzıları için de gerekli tedbirler aldıklarını bu 
kürsüden beyan buyurmuşlardı. 

Sayın Tarım Bakanı da 1056 yılı Bütçesinin 
müzakeresi sırasında «ahır gübresi ayarında bir 
gübreleme sistemine de, Bakanlık olarak önem 
vermekteyiz ve bu yöndeki çalışmaları da bu 
bütçe yılı geniş çapta ele alacağız». «28 milyon 
hektar civarında bulunan mera ıslahına, bütün 
gücümüzle çalışacağız», «Orta Doğu Üniversite
sinde bir Yüksek Ziraat mektebi şubesinin açıl
masına çalışacağız» «Bunun yanında yurdun 
çeşitli bölgelerinde Veteriner ve Ormancılık fa
kültelerinin açılmasına uğraşacağız», «Çiftçile
rimizin, teşkilâtlanmasında önemli rolü olan 
Ziraat Odaları ve birliğinin kuruluş kanunun
daki aksaklıklar, giderilerek, gerekli kanun ta
sarısını kısa zamanda Meclise sunacağız.», «Oift-
çi malarını koruma kanunu tasarısının noksan
larını gidererek Meclise sunacağız.» şeklindeki 
vaitleri ve buna 'benzer daha birçjk mesele
ler de diğerlerinde olduğu gibi vuzuha kavuş
mam ıştır. 

Bu vaitlerin yanında, geçen yıl sayın Ada
let Partisi sözcüsünün takdirle karşılanan ko
nuşmalarında belirttiği çok isabetli temennile
rini de bu yılki, bütçede göreni emenin üzüntü
sünü duyma kt ay iz. 

Demek oluyor ki, hiçbir Bakan milletin 
yararı dışımda hareket edemez ve etmemiştir. 
Hiç birinin samimîyetinlden şüphe edilmez. 

Ancak, iyi niyet bazen yeterli ve verimli ol
mamıştır. Bugüne kadar Tarım Bakanlığım çe
şitli ve değerli arkadaşlar işgal etmişlerdir. Fa
kat, görüldüğü gibi, her yeni giden, eskinin plâ
nını değiştirmiş ve kendi görüşü üzmüııe projek
siyonlar kurmuş, bu arada her birinin güzide 
mütehassıslara hazırlattığı çalışmalar bir taraıa 
itilmiştir. 

Peki, bu Bakan da değişirse, yeni gelecek 
arkadaş ikibiıı senelik projeksiyona tasavvur 
edilen önemi vermez ise, bu çalışmalar da yüz
lerce emsali gibi Bakanlık arşivine kaldırılırsa 
heder edilen bu emeklerin ve dolayısiyle mem
leket ziraat ve iktisadiyatına verdiği zararın 
azabını kim çekecektir? 

Bütün bu saydığımız, mahzurlara rağmen 
sarf edilen emeklerin iyi sonuçlara varmasını 
C. H. P. Grupu adına candan temenni eder, 
Yüce Senatoyu saygiyle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Küçük- M. Birlik Grupu 
adına. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SAMİ KÜ
ÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, bakanlar 
ve saygı değer arkadaşlarım ; 

19 ncu yüz yılın başından beri batılılaşma A e 
kalkınma çabalan içinde bulunan Türkiyemiz, 
İmparatorluktan sonra Cumhuriyet devrindeki 
41 yıllık gayretlere rağmen alnımızdaki «geri kal
mışlık» kara damgasını silemenıiş, iktisadi, sos
yal ve kültürel alanların hemen tümünde, clün-
vamn geri kalmış ülkeleri listesinin sonlarındaki 

i-rm 1 ildik yerimizde bir cıegışıivim yapamamışız. 
Bugün Türkiye'nin çözmek zorunda olduğu 

sorunların basında, tarımı da içine alan ekonomik 
kalkınma gelmektedir. Zira bir toplum hangi 
sosyal düzen ve düzeyde olursa olsun onun en 
başta gelen ve ikamesi mümkün olmıyan problemi 
günün ihtiyaçlarını sağlamak ve bu ihtiyaçlarını 
devamlı olarak sağlanacağını teminat altına al
maktır. 

Her ne kadar kalkınmamızın hedefi, sanayi 
devrimini tahakkuk ettirerek Türkiye'nin mamul 
madde bakımından dışarıya muhtaç bir durum
dan kurtarılması ve mamullerini Cu^ pazarlara 
satabilmesi ise de halen nüfusunun 2/3 sinin ta
rımla uğraşması, gıda ve hammadde gibi günlük 
ihtiyaç maddelerinin tarım alanından sağlanma
sı, sanayi yatırımları için lüzumlu malzemenin 
ve rnakinalarm dış pazarlardan satmalmabilmesi, 
tarımsal ürünlerin satılması ile mümkün olaca
ğından bugün ve uzun bir gelecekte de Türkiye'
nin tarımsal kalkınması, sanayi kalkınması ile 
dengeli olarak, önpiâııdaki yerini muhafaza ede
cektir. 

Sayın arkadaşlarım: 
Bugün Türkiye'de, tarım problemlerinin ba

şında, üretimin miktar, tür ve kalite bakımından 
yetersizliği gelmektedir. Buğday ve bitkisel yağ 
ithal ettiğimiz bir gerçektir. Yılda yaklaşık ola
rak bir milyon ton buğday, yüzlün ton civarında 
da bitkisel yağ ithal etmekteyiz, 

S a yııı arkadaşlarını: 
Türkiye'de nüfusun 2/3 si geçimini tarım ala

nından sağlamaktadır. Yurdumuzda tarımla uğ-
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raşan ailelerin miktarı 1950 yılında 2 322 000 
iken, bu miktar 1963 yılında 3 514 000 aileye 
yükselmiştir. 

Nüfusumuzun 28 milyon olduğu 1960 yılında. 
iş alanlarının en bol bulunduğu Ağustos ayında 
bir milyon insan işsiz, ve işlerin en kıt bulundu
ğu Ocak ajanda da 8,5 milyon gizli işsizin mev-
cudolduğu bir araştırma sonucudur. 1960 tan be
ri bu miktarın arttığına da şüphe yoktur. 

Büyük insan kütlelerinin tarım alanında is
tihdam edilmeleri, esasen yetersiz olan üretimden 
çok düşük bir pay elde etmelerini doğurmakta ve 
bu sebepten köylüler de gün geçtikçe fakirleşmek
tedirler. 

DPT. nin 1962 yılma alt bir etüdünde, tarım
da çalışanların ortalama gelirlerinin aile başına 
yılda 2 400 Ura olduğu, diğer sektörlerde çalışan
ların ise gelirlerinin 10 278 lira olduğu belirtil
mektedir. 

Ayrıca tarım alanında çalışanları! gelirlerin
de de farklılık vardır. 

Türkiye'de millî geliri ve millî gelirin çeşitli 
sektörler arasındaki dağılımını etüt etmek üzere 
AID tarafından Türkiye'ye getirtilen Amerika 
lı Profesör Enos'a göre millî gelirin dağılımı şöy
ledir: 

Küçük çiftçiler yılda aile basma 1 C40 lire 
gelir elde ederlerken erta çiftçiler 7 730, büyük 
çiftçiler ise 41 340 lira kazanmaktadırlar. Diğe: 
sektörlerdeki dağılım da şöyledir: Küçük esna.' 
ve ücretliler yılda aile başına ortalama 3 990 li
ra, memur ve hizmetliler 6 780 lira, ticaret ve 
sanayi ile uğraşan müteşebbisler ise 94 600 lira 
millî gelirden pay almaktadırlar. 

Sayın arkadaşlarım: 
Türkiye'de çıkarları olan devletler zaman za

man bu şekilde etütleri yaptırmışlardır. Nitekim 
1946 yılında da 20 nci yüzyıl vakfı Türkiye'nin 
ekonomik durumu üzerinde Mr. Thronburg vasi 
taslyle böyle bir etüt yaptırmış ve bu etüt 1949 da 
«Türkiye nasıl yükselir» adiyle yayınlanmıştı. 

Muhterem arkadaşlarını: 
Nüfusumuz yılda c/c 3 oranında artmaktadır. 

Artan bu nüfusu, üretimi ecasen kifayetsiz olan 
gıda maddeleriyle beslemek, gelecek yıllarda da
ha da güçleşecektir. Buna karşı bilimsel ve ye 
terli tedbirler alınmadığı takdirde, Türkiye ıı'r 
yakın bir gelecekte (Bilindiği gibi 1985 te nüfu 
sumuz 56 milyon olacaktır.) arzu edilmez birta

kım sosyal hâdiselere sahne olması mukadder gö
rülmektedir. Bu cümleden olarak artan nüfus 
ve işsizler ordusu, daha emperatif bir plân uy-
gulanmasiyle yaratılacak sanayi sektörüne sürat
le aktarılamadığı takdirde işsiz ordusu daha da 
artacak, meralar, ormanlar ve topraklar süratle 
tahribe uğrayacak ve bu tahribat tarımsal ve 
hayvan üretiminin azalmasına sebebolacaktır. 

Sayın arkadaşlarım: 
Bilindiği gibi, bir tabiat vergisi olan toprağı, 

bir ülkede büyültmek veya küçültmek mümkün 
değildir. Böyle olunca da, tek ellerde toplanan bü
yük araziler, bir kısım insanların topraksız kal
ması pahasına olmaktadır. 

Türkiye'de, tarıma elverişli arazi miktarı, di-
ğel ülkelere kıyasla az olup, yüz ölçümünün 
% 30 unu biraz geçmektedir. Az olan bu tarım 
arazisi, bugüne kadar uygulanagelmekte olan bo
zuk tarım düzeniyle hem büyük ölçüde ufalan
mış ve ufalanan arazi parçaları iktisadi birer iş
letme haline getirilememiş ve hem de toprağın fa
kirleşmesine âdeta göz yumulmuştur. 

Türkiye'de tarıma elverişli arazi toplamı 
34 668 000 hektar olup bunun 25 600 000 hektarı 
'arıma, 28 700 000 hektarı çayır ve mera a tah
sis edilmiş ve arta kalan 10 600 000 hektarı da 
ormanlıktır. Ayrıca 13 100 000 hektarlık arazi 
de ürün vermemektedir. 

1950 tarım anketine göre, tarıma elverişli 
25.6 milyon hektarlık arazi 20 dönümden az 
772 000 cüce işletme dâhil 15 milyon işletmeye 
bölünmüş idi. 1963 sayımına göre 1 268 218 i 
cüce olmak üzere, on yılda % 40 artışla 21 mil
yon işletmeye bölünmüş bulunmaktadır. 

1950 tarım sayımına göre, işletmelerin ancak 
% 5,4 ü tek parça halinde olup, bu miktar ta
rım arazisinin % 1 ine tekabül etmekte id'. İşlet
melerin % 22,6 sı en az on parçaya bölünmüş olup 
bu da tarım arazisinin % 43,7 sini teşkil etmekte
dir. Bu ufalanmanın bu gün daha da artını] ol
duğuna şüphe yoktur. 

Sayın arkadaşlarım: 
Bugünkü şartlar altında, Türk halkının he

men hemen biricik geç.'m kaynağını teşkü eden 
"oprağm dağılımı da onu kullananlar arasında 
da gayrlâdil ve aksak bir durum arz etmektedir. 

1952 tarım anketine göre, 2,5 milyona yakın 
çiftçi ailesinden üçte birine yakın kısmının 50 dö
nümden küçük, dörtte üçten îpzla kısmınm '"ö 
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dönümden küçük arazi parçaları üzerinde çiftçi
lik yapmaktadırlar. Sayıları iki milyona yakla
şan bu ailelerin işlettikleri topraklar, tarım ara-
zis!n'n ancak % 30 unu bulduğu halde tarımla 
uğranan dörtte 'birinden azı da 64 000 orta ve 
büyük tarım işletmesi halinde toprakların % 70 i-
ni işletmektedirler. 

1963 sayımına göre tablo şöyledir : 308 899 
çiftçi ailesi topraksızdır. 1 200 000 ailenin elin
de 1 - 2 dönümlük arazi bulunmaktadır. Tarım
la uğratanların % 31,2 si toprakların % 75,6 si
ni işletmekte % 68,8 i de toprakların ancak 
% 29.4 ünü işletmektedirler. 500 dönümden büyük 
işletmelerin sayısı binden az ve tarımla uğratan
ların ancak % 0 5 i ise de bunların işlettikler' 
topraklar tarım arazisinin % 11 idir. 

Sen yıllarda Çukurova'da yapılan bir ankei 
çok daha d.kkati çekicidir. Anket 156 000 çift
çi ailesini içine almaktadır. Bunlardan 2 80? 
aile, ki çiftçi ailelerinin % 1,8 ini teşkil eder, an
kete konu olan arazinin yarısına sahip bulunmak
tadır. Arta kalan 153 200 aile de, ki çiftçi ailele
rinin % 93,2 y'ni teşkil eder, arazinin d-ğer ya
rısını işletmektedirler. 

Sayın arka dallarını: 
Türkiye'de topraklar bu şekilde ölçü ve esa

sa dayanmadan ufalanır ve gayriâdil olarak par
çalanırken, topraksız ailelerin miktarı azalsa id 
tecelli bulurduk. Tarım alanında artan nüfus, di 
ğer sektörlerde, özellikle sanayi sektöründe hızl: 
bir tempo ile gelişme olmadığından, tarım ala 
nmda kalmış ve bu suretle de topraksızların sa 
yısı gün geçtikçe artmıştır. 

1950 sayımında Türkiye'de tarımla uğraşar 
topraksız aile sayısı 89 884 iken bu miktarı 196r 
yılma kadar dört kata yakın bir artışla 308 899 
aileye yükselmiş bulunmaktadır. Ayrıca 1950 sa 
yımma göre ülkemizde tarımla uğraşanlara 
% 9.43 ünü teşkil eden 293 518 aile kiracılıkla 
% 16,81 ini teşkil eden 521 176 aile ortakçılık
la ve 115 703 aile de diğer suretlerle çalışmaktc 
ve bu suretle bir milyona yakın işletme sahiple
rinden başkaları tarafından işletilmekte idi. 

Kendi topraklarını işliyemiyen bu insanlarır 
ekonomik ve sosyal güvenlikleri yoktur. Topra. 
sahibi ile toprağı işliyen arasındaki ilişkiler ma 
halli şartlara ve geleneklere göre düzenlenmekte 
dir ki, huzursuzluk kaynağını teşkil etmektedir 
Bu sistemde toprağa bakılmamakta, toprak tahri

be uğramakta ve toprağa yatırım yapılmamakta
dır. Bu sistemde işletme metotları gayet ilkel ol
duğundan verim azdır. Elde edden düşük ürün, 
toprak sahibi ile işleyici arasında bölündüğün
den ortakçılara düşük pay düşmekte ve bu suret
le arazi gibi toprağı işliyenler de sömürülmekte
dir. 

Topraksızların feci durumlarım en iyi şekil
le Saym Çalışma Bakanı A. Naili Erdem dile 
getirmiştir. Sayın Erdem «Tarım işçisinin bir eli 
':oprakta bir eli Allah'tadır. Allah vermezse tarım 
şçisi açtır. İşçilerin ortalama günlük kazancı 
250 kuruştur » demiştir. 

Saym arkadaşlarım; 
Ülkemizde birçok sayıda mülkün belgeleri 

olmadığı gibi, mevcudolanlar da yanlış ve ha
talıdır. Bunun neticesi olarak, arazi ihtilâfları 
hudutsuz bir şekilde artmakta ve güçlüler de 
hakları olmadığı halde, bâzı ahvalde büyük ara
zi sahalarına tesahübetmektedirler. Bu husus, 
Karma Bütçe ve Plân Komisyonunda açıklanan 
bir misalde belirli şekilde görülmektedir : 

Bingöl - Erzurum arasında Şerafettin ova
sında : 

66 dönümlük bir belgeye sahip bir vatandaş 
5 200 dönüm araziyi, 

95 dönümlük bir belgeye sahip bir vatandaş 
8 715 dönüm araziyi, 

26 dönümlük bir belgeye sahip bir vatandaş 
5 412 dönüm araziyi, 

4 dönümlük bir belgeye sahip bir vatandaş 
5 788 dönüm araziyi, 

50 dönümlük bir belgeye sahip bir vatandaş 
' 185 dönüm araziyi, 

5 dönümlük bir belgeye sahip bir vatandaş 
14 971 dönümlük bir arazi işletmektedirler. 

Görülüyor ki, bugün tarım arazisinin büyük 
kısmının hudut, alan ve kıymet itibariyle du
rumları tapu ve kadastro kayıtlarına bağlanmış 
leğildir. 

Topraklarımızın kadastrosunun uzun yıllar 
sürecek bir çalışma sonunda neticeleneceği söy
lenmektedir. Modern metotlarla bu işe ne kadar 
3rken başlanırsa o kadar çabuk biteceği aşikâr
dır. 

Sayın arkadaşlarım; Bugün tarımın vazge
çilmez unsurları arasında, bilhassa makina, su
lama, ıslah edilmiş tohum, gübreleme, ilaçlama» 
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teknoloji ve kredi başta gelmektedir. Bu konu
larda tarımıımzın ne durumda olduğunu tesbit 
etmeye gayret edelim : 

irakinalı tarım : 
Yurdumuzda tarıma elverişli toprakların 

% 81 i, ki, 19 961 000 hektarı ilkel olan kara sa
banla işlenirken, ancak % 19 u, ki, 3 884 000 
hektarı traktörle işletilmektedir. 

Makinaîı tarım konusundaki durumumuz, di
ğer ülkelerle mukayese edilirse daha iyi anlaşı
lır : 

İsviçre'de 67 dönüme bir traktör düşmekte
dir. 

Holânda'da 95 dönüme bir traktör düşmek
tedir. 

Belçika'da 161 dönüme bir traktör düşmek
tedir. 

Fransa'da 260 dönüme bir traktör düşmekte
dir. 

Amerika'da 390 dönüme bir traktör düşmek
tedir. 

İsrail'de 432 dönüme bir traktör düşmekte
dir. 

Türkiye'de 5 044 dönüme bir traktör düşmek
tedir. 

Bütçe raporunun tetkikinden, Bakanlığın ta
rımı makineleştirme konusunda plân hedefleri
nin önüne geçecek tedbirler aldığını öğrenmiş 
'bulunuyoruz. Bunu memnunlukla karşılıyoruz. 
Bu arada, iki yıl evvel Zirai Donatım Kurumu
nun kendi imkânlariyle bir traktör fabrikası 
yapmak üzere bâzı olumlu teşebbüslere girdiği
ni gitmiştik. Son günlerde bundan bahsedilmez 
oldu. Tarıma makinayı sokmanın önemini belirt
meye lüzum olmadığına göre, bu olumlu teşeb
büsün ne safhada olduğu hakkında bilgi verilir
se memnun oluruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Halkımızı yağmur duasına çıkmaktan kur

taracak ve fakir çiftçinin satmalına gücünü artı
rarak yüzünü güldürecek en önemli problemler
den birisi de tarım arazisinin sulanmasıdır. 

Sulama konusunda da durumumuzu, diğer 
ülkelerle mukayese ederek belirtmey çalışalım : 

İsrail'de işlenen toprakların % 35 i sulan
maktadır. 

Irak'ta işlenen toprakların % 32 si sulan
maktadır. 

Lübnan'da işlenen toprakların % 27 si sulan
maktadır. 

Bulgaristan'da işlenen toprakların % 25 i su
lanmaktadır. 

Yunanistan'da işlenen toprakların % 11,3 ü 
sulanmaktadır. 

Suriye'de işlenen toprakların % 7,5 u sulan
maktadır. 

Türkiye'de işlenen toprakların % 5,7 si su
lanabilmektedir. 

Ülkemizde, arazi sulamasında kullanılan 
akar sular da yeterli bir düzene bağlanmadığın
dan sulama ihtilâfları, filimlere konu teşkil et
mekte ve her yıl yüzlerce cana mal olmaktadır. 

Sulamada kullanılan akar sularla Bafa gölü 
gibi Ankara şehrinden daha büyük bir alanı iş
gal eden göllerin, yeraltı suları gibi devletleş-
tirilerek, bu suların kişi çıkarlarına değil, top
lumun yararına olarak kullanılmasını düzenliye-
cek müeyyidelerin getirilmesi zamanı gelmiş bu
lunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Yukarda da arz ettiğim gibi, 13,1 milyon 

hektar ürün vermiyen arazimiz vardır. Ayrıca 
tarıma elverişli 25,6 milyon hektarlık arazinin 
her yıl 7,9 milyon hektarı nadasa terk edilmek
tedir, Sulama ve gübreleme kifayetsizliğinden 
her yıl tarıma açılamıyan bu arazilerin yurt eko
nomisine olan olumsuz etkilerini belirtmeye lü
zum yoktur. 

Gübreleme konusunu da bir mukayese ile 
belirrmdkte fayda vardır. 

Holânda'da bir dönüme 56.3 kilo azotlu -
fosforlu - potaslı gübre atılır 

Belçika'da bir 'dönüme 53.3 kilo azotlu -
fosforlu - potaslı gübre atılır. 

İsviçre'de bir dönüme 28.6 kilo azotlu - fos
forlu - potaslı gübre atılır. 

İsrail'de bir dönüme 8.5 kilo azotlu - fos
forlu - potaslı gübre atılır. 

Bulgaristan'da bir dönüme 6 kilo azotlu -
fosforlu - potaslı gübre atılır. 

Yunanistan'da bir dönüme 5.7 kilo azotlu -
fosforlu - potaslı gübre atılır. 

Türkiye'de bir dönüme 2.5 kilo azotlu - fos
forlu - potaslı gübre atılır. 

Görülüyor ki, gübre kullanmada da listenin 
en gerisindeki yerimizi muhafaza etmekteyiz. 

İlaçlama konusunda da durum bundan fark
sızdır. Ayrıca, tarım kooperatifler şeklinde or
ganize edilmediğinden bir kısım çiftçi ilaçlama 
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yaparken diğerleri yapmamakta ve bu sebeple 
tarım hastalıklarının sonu alınamamaktadır. 

Kimyevî gübre işlerinin, bütçe raporuna gö
re, 1964 ve 1965 yıllarında plân hedeflerinden 
geri kalmasına karşılık, 1966 da hedefin ilerisi
ne geçilmiştir ki, şayanı memnuniyettir. 

Sayın arkadaşlarım: 
Tarımda uygulanan krddi sistemi de, diğer 

ekonomik dallarda olduğunun aynıdır. Bizde 
kredi sermayeye verilmektedir. İhtiyaç sahi
bine değil. Amerika'da kredi diplomaya veril
mekte ve bu suretle genç müteşebbislere çalış
ma sahaları açılmaktadır. Bu sebeple de, bizde 
ihtiyaç sahipleri, ihtiyaç sahipleri kredi imkâ
nına sahip bâzı sermayedarların tefeciliğinden 
kurtulamazlar. 

Aşağıdaki tablo, krediler arasındaki muva
zenesizliği belirtecek niteliktedir: 

Yurdumuzda, 1 - 1 000 lira arasında kredi 
alan küçük çiftçilerin sayısı 1 336 000 kişi olup 
tümüne verilen kredi 480 milyon liradır. Orta 
ve ibüyük mülk sahiplerinin sayısı ise 28 000 ki
şi olup, bunların aldıkları kredi de 458 milyon 
liradır. Bu hale göre büyük çiftçilere verilen 
kredi, küçüklerin yaklaşık olarak beşyüz misli 
fazladır ki, asıl ihtiyaç sahipleri 'de küçük çift
çilerdir. Büyük 'mülk sahipleri arasında 642 ki
şiye 35 milyon ve 238 kişiye de 27 milyon lira 
kredi verildiği .malûmdur. 

Son yıllarda uygulanmaya başhyaıı kon
trollü kredinin olumlu sonuçlar verdiği söy
lenmektedir. Hal böyle ise, bundan sonra ta
rım kredilerinin kontrollü kredi 'halinde veril
mesini, Ziraat Bankasının da ticari hüviyeti 
tcıik dderek veya ağırlığını tarıma Verecek şek
le sokularak, hüviyetine uygun olarak, Tarım 
Bakanlığına bağlanmasını faydalı mülâhaza et
mekteyiz... Bu suretle de banka, kurucu rah
metli Mithat Paşanın kuruş gayesine hizmet 
etmiş olur. 

Ziraat Bankasının son günlerde, tarım kre
disini % 25 oranda artırmış olmasını memnun
lukla karşılarız. Ancak bu kredilerin politik 
birer kredi olmamasını temenni edeıiz. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Tarımımızın yetersiz taraflarını anlatırken 

tarım okulları ile erozyon ve 'beslenme konu
sunda da birkaç kelime söylemekten kendimi
zi alamıyoruz. 

Tarımsal ürünlerin verimini artırmakta, tek
nik bilginin önemini belirtmeye ihtiyaç yoktur. 
Fakat buna rağmen Türkiye'miz, bu sahada ela 
geri kalmıştır. Ana üretim kaynağımız tarım
sal ürünler olmasına rağmen mevcut tarımı okul
larından 9 u 1950 den evvel. 6 sı da 1963 yılın
da açılmıştır. Beş teknik ziraat ve iki teknik 
bahçıvancılık okulu da 1943 te açılmıştır. Ta
rım okulları, yurt yüzeyine yayılmadıkça ve 
çiftçi çocukları buralardan teknik bilgi alma
dıkça tarımsal kalkınmamı izm hayal olacağı 
aşikârdır. Bu hususu dikkatte tutan Sayın 
Balkanın, Bütçe Komisyonundaki konuşmala
rından öğrendiğimize göre, yeni tarımı okulları 
açılacaktır. Bunu 'memnuniyetle karşılıyoruz. 

Ülkemizde su ve rüzgâr erozyonları büyük 
tahribat yapmaktadır. Su erozyonu ile yılda 
440 - 500 milyon !ton toprak denizlere taşınmak -
taldır. Bugün tarıma elverişli topraklarımızın 
8 ımilyon hektarı çok şiddetli, 4 milyon hektarı 
orta şid'detli ve 6 milyon hektarı 'da orta şiddet
ten daha az erozyona tabi bulunmaktadır. 

Rüzgâr erozyonu, daha ziyade Orta - Ana
dolu'da olmaktadır. Karapınar bölgesi, rüz
gâr erosyonuna tipik bir örnektir. Burada 
50 000 hektar arazi çölleşmiş bulunmaktadır. 

Rüzgâr ve bilhassa su erozyonlarına karşı 
yeterli ve sürekli tddbirler alınmadığı takdir
de, Türk topraklarının geleceği karanlıktır. 
Elimizdeki âtıl iş güçlerini bu inaksalla sefer
ber etmek bir vatan borcu haline gelmiş bulun
maktadır. 

Bu konuya son vermeden önce, Toprak - Su 
Genel Müdürlüğünün özellikle toprak analiz 
çalışmalarını takdirle anmak işit erim. Ancak 
komşu devletlerden Avrupa yakasında bulu
nanların kendi yurt topraklarının tahlillerini 
yaptıklarını ve toprak haritalarını yayınladık
larını ve bu itibarla da her tür toprağa verile
cek gübre ile su miktarı hakkında kesin bilgile
re sahibolduklarmı tuzlaşma ve kireeleşme 
hâdiselerine artık sahne olmadıklarını hatırlat
mak ister ve konuda da ne kadar geç kaldığı
mızı belirtmek isterim. Bu arada bütün yurt 
topraklarının bu tempo ile kaç yılda analizle
rinin tamamlanacağını öğrenmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım : 
Tarımsal faaliyetlerin gayesi iyi bir verim 

sağlamak ve bununla da iyi bir beslenme yap
maktır. 
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Memleketimizde modern tarımının uygula-
namaması ve gerekli etkili tedbirlerin alınama
ması, birim başına elde edilen tarımsal ürünle
rin düçük olması sonucunu doğurmaktadır. 

Aşağıdaki misaller bunu teyid eder mahi
yettedir : 

Holânda'da bir dönümden 420 kilo buğday 
elde edilmektedir. 

Danimarka'da bir dönümden 367 kilo buğ
day elde edilmektedir. 

Belçika'da bir dönümden 377 kilo buğday 
elde edilmektedir. 

İsviçre'de bir dönümden 288 'kilo buğ'day el
de edilmektedir. 

İsveç'te bir dönümden 26.1 kilo buğday el
de edilmektedir. 

Mısır'da bir dönümden 259 kilo buğday eMr 
edilmektedir. 

Bulgaristan'da bir dönümden 256 'kilo buğ-
day elde edilmektedir. 

Yunanistan'da bir dönümden 148 kilo buğ
day elde edilmektedir. 

Türkiye'de 1963 te bir dönümden 127 kik 
buğday elde edilmektedir. 

1964 te bir dönümden 105 kilo buğday elde 
edilmektedir. 

1965 te bir dönümden 107 kilo fouğday eM< 
edilmektedir. 

Sayn arkadaşlarım : 
Beslenme ile ilgili diğer önemli bir kesim 

de hayvancılık ve hayvansal ürünlerdir. 

Sayı itibariyle Türkiye 72 046 900 hayvan1 r 
dünyanın sayılı ülkeleri arasında olmasına rağ 
men elde edilen hayvansal ürünler bakımında! 
diğer ülkelere nazaran çok geridir. 

İsveç'te bir inek yıMa ortalama 3 200 kik 
süt vermektedir. 

Danimarka'da bir inek yılda ortalama 3 95C 
kilo süt vermektedir. 

Holânda'da bir inek yılda ortalama 4 100 
'kilo süt vermektedir. 

Belçika'da bir inek yılda ortalama 3 810 ki
lo süt vermektedir. 

Japonya'da bir inek yılda ortalama 4 340 
kilo süt vermektedir. 

Bulgaristan'da bir inek ortalama 3 500 ki
lo süt vermektedir. 

TürkiyeUe ise bir inek yılda ortalama 58^ 
kilo süt vermektedir. 

Hayvancılığı ileri memleketlerde, hayvan 
başına düşen yapağı 3 - 4 kilo iken bu miktar 
bizde ancak 1 350 kilodur. 

Hayvanlarımız iyi beslenmediğinden elde 
edilen et de azdır. Bunun neticesi hailemizin 
vılda yediği et miktarı ortalama o1 arak 13 ki
lodur. 

Batı - Almanya'da bir insan günlük 2 930 
kalorisinin 745 ini tahıldan 

İsveç'te » » » 2 980 
» 387 sini etten, 
» G47 sini tahıldan 

Türkiye'de » » » 3 100 
» 348 ini etten 
» 2 133 ünü tahıldan 
» 59 unu da etten elde etmektedir. 

Bu tablolar, halkımızın protein bakımından 
beslenmesini ne kadar yetersiz clduğr.nu gös
termektedir. 

İklim şartları bakımından Doğu - Ana dolu
nun tarım için fazla elverişli olmadığı malûm
dur. Buna karşılık hayvancılık bakımından, her-
:ürlü şartları kapsamış bulunmaktadır. Bu böl
genin hayvancılığa tahsis edilmesi, hem b'Jlge-
yi kısa zamanda kalkındıracak hem halkı
nızın beslenmedi daha muntazaman hale geti
rilecek ve hem de ihraç, imkânlarımız artacak
tır. Tabiî ki, bölg2ni'n hayvancılığa tahsisi böl
gede her türlü hayvan sanayimin doğmasına se-
bebolacıaktır. 

Bu arada süt ürünleri için sa^ııa hayvancılık 
serine ahır hayvanlığına ve yem Lunayine önem 
serilmesinin zarureti aş kârdır. 

Konudaki sözlerimi bitirmeden önce; ordu-. 
Ja istihdam alanı gerçek anlamda kalmıvan 
ıskerî veterinerlerin, en kına zamanda Tarım 
Bakanlığı kadrolarına aktarılması iç*n gerek
li tedbirlerin alınmasını hayvancılığımızın ge
lişmesi bakımından önemle temenni etmekte
yiz. 

Saym arkadaşlarım: 
İklimin yumuşamasını etkillyen, toprakları ko

ruyan akarsu nizamını düzenliyen, yeraltı 
lularma kaynak olan ve ekonomilere büyük 
ölçüde katkıda bulunan ormanlarımız hakkın
da da kısaca mâruzâtta bulunmak isterim. 

Türkiye arazisinin % 13,1 i (10 583 C87 hek
tar) ormanlıktır. Ormanlarımız, komşu devlet
lerle mukayese edilirse, yetersiz olduğu kelay-
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ca anlatılır. Türkiye'deki % 13,1 orana karşı
lık, Itusyada ormanlar coğrafi alanın % 39 
u:ıu, Yoguslavya'da % 30,5 ini Bulgaristan'da 
% 23 ini, Yunanistan'da da % 18,5 unu kapla
maktadır. 

Bej Yıllık Plân, ormanlar için hükümleri 
koymuştur. 

1. Ormanları korumak ve sürekliliğini sağ
lamak, 

2. B^zuk ormanları imar ve ıslah etmek, 
3. Ağaçlandırma yoliyle yeni alanları ka

zanmak. Esasen Anayasamız da bunu âmirdir. 
Bu işlerin tahakkuku için her yıl, artan 

bir t:\mpo ile beş yıl içinde 986,9 milyon lira
lık bir ödenek verikmeoi öngörülmüştür. Yapı
lan incelemeler, yatırımların % 90 mın tahak
kuk ettirildiğini gösterniûktedir. Şayanı mem
nuniyettir. Ancak, yatırım tedbirleriyle birlik
te usulsüz kesimlere, keçi tahribatına ve bilhas
sa orman yangınlarına karşı etkili tedbirler al
mak gerekir. İncelemeler, yılda usulüne göre 6 
milyon ton odun kesilmesine cevaz vermesine 
rağmen, Türkiye'de yılda 13 milyon ton odu
nun yakılmakta okluğunu biliyoruz. Ayrıca 
Anayasadaki kesin hükümlere rağmen onman 
yangınlarına, son vermek mümkün olmamıştır. 

Sektör 196G Programı 

1937 - 1949 yılları arasında ortalama olarak 
yılda 51 620 hektarlık orman sahası, 1950 - 1959 
yılları arasında yılda 33 721 hektarlık orman 
sahası, 1960 - 1966 yılları arasında da yılda or
talama 8 000 hektarlık orman sahasının yandı
ğı 1962 de 10 bin hektar, 1964 te 13 348 hektar
lık orman sahalarının yandığı anlaşılmaktadır. 

Halen orman bölgelerinde 13 800 yerleşim 
bölgesinde 10,5 milyona yakın insan yaşamak
tadır. Bu insanlar orman dışına çıkarılmadığı 
veya kendilerine orman içi tarımı veya usulsüz 
kesim dışında iş sanaları sağlanmadığı takdirde 
bu gibi orman tahribatının önünün alınması 
mümkün görülememektedir. Ayrıca yakacak 
odun yerine linyit ve bütan gazları ikame edil
medikçe kesim devam edecektir. Ancak her 
fırsatta artırılan linyit fiyatları ile bütan gazı
nı istihsalini, fiyatları düşecek diye bütün ra
finerilere teşmil ettirmiyen zihniyet usulsüz 
kesimleri âdeta teşvik eder mahiyettedir. 

Sayın arkadaşlarım, 1967 yılı Bütçesinin uy
gulanmasına ışık tutması bakımından Bakan
lığın 1966 yılı plân tatbikatına göz atmak fay
dalı telakki edilmiştir. 

Tarım Bakanlığının 1966 yılı plân uygula
ması da verimli olamamıştır. Şoyleki : 

Nakit harcama Uvgulama yüzdesi 

Tarım 
Eğitim 
İmâlat 

414 933 000 
15 786 00ü 
52 004 000 

188 089 100 
3 462 000 

13 431 000 

% 45,1 
% 21,9 
% 25,8 

434 723 000 205 002 100 % 42,2 
İmalât durumu da şöyledir : 

Sektör 1965 programı Nakit harcama Uygulama yüzdesi 

G:da sanayii 
Zirai adet ve 
makina sanayii 
Orman sanayii 

42 949 000 

1 500 000 
7 555 000 

8 850 000 

101 000 
4 500 000 

% 

% 
% 

20,6 

6,7 
59 

Her ne kadar malî yıl sonuna kadar uygula
madaki yüzde oranı bir miktar daha yükselecek 
ise de plânın tam olarak uygulanacağı tahmin 
odilm emciktedir. 

Tarım sektörünün yukarda belirtilen kiTa-
yetsizli'kleni karşısında yatırımların tam ve ak
saksız yapılmasındaki önemi belirtmek ister, 
plân hedefine ulaşaımama sebebinin izahını rica 
öderim. 

1987 yılı Bütçesinin de plân hedefinin geri
sinde olduğunu belirtmeden geçemiyeceğim. 

Sayın arkadaşlarım : 
Türkiye'de tarımla uğraşanların durumu ile 

Türkiye tarımının içinde bulunduğu son de
rece müşkül şartları belirtmeye gayret attİm. 

Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü servetleriyle 
oldukça geniş arazisi rasyonel metotlarla ve 
bilimsel bir şekilde kullanılır ve bu kullanma-
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da politik çıkarlar dikkatte tutulmazsa, Tür
kiye'min kısa zamanda geri kalmış ülkeler lis
tesinden çıkması mümkün görülmektedir. 

Türkiyenin, tarımını geliştirerek; üreteceği 
ürünlerle halkını dışa muhtacolmadan besliye-
bilmesi ve sanayileşerek en azından büyük öl
çüde manml madde ithal ertmiycn bir ülke hali
ne gelebilmesi iein en başta gelen şart toprak 
reformudur. 

Değerli bir profesörümüz : «Tarımsal arazi
nin benimsenme rejimi sadece bir hukuk düze
ni olarak kalmaz, bu rejim, ekoncımik, sosyal 
ve hattâ politik bâzı önemli sonuçlar doğurur. 
Mülkiyet rejimi, en başta toprağın kullanılma
sı ve ondan faydalanma sistemleri üzerinde et
kide bulunur. Bozuk bir arazi mülkiyeti ve ta
sarruf rejimi, bir yönden az sayıdaki zengini 
'daha zengin hale getirirken, öte yandan esasen 
'düşük (hayat seviyesinde yaşıyan kalabalık 
halk kütlelerinin (daha da fakirleşmesine yol 
açar. 

Arazinin benimsenmesi kadar, kullanılış 
şekli ve usulleri de cemiyet için önemlidir. Bu 
değerli istihsal kaynağı, modern teknolojinin 
icaplarına göre ve toplumun yüksek menfaat
lerine uygun bir şekilde işletmek ve kullanmak 
dcin iyi bir düzen kurmak şarttır. Toprağın, 
hiç kimsenin ekonomik bir istismar vasıtası 
veya sosyo - politik nüfuz ve prestij aleti ha
line getirilmesine müsaade edilmemelidir. Top
rağı, müessir ve en verimli şekilde kullana
cak ve aynı zamanda koruyacak ve ıslah edecek 
ellere teslim etmek gerekir» demektedir. 

TopraRv reformu, toprağın âdil ve toplum 
yararına uygun olarak dağıtılması, bu değerli 
kaynağın müessir ve devamlı bir şekilde kulla
nılması, üretim kabiliyet ve kapasitesinin ko
runması ve a rtırılrnasj insan - Toprak münase
betlerinin en elverişli şekilde ayarlanması, ki
racı, ortakçı ve tarım işçisi gibi geçimini top
rağa bağlamış kimselerin hak ve vecibelerinin 
düzenlenmesi, tesahübedilecek toprak büyük
lüğünün büyük insan kütlelerini toprak sahibi 
yapacak şekilde tavan \Te tabanlarının tesbiti, 
toprağın el değiştirmesini, miras yoluyla par
çalanmasını, tarım arazisinin başka maksatlarla 
kullanılmasının önlenmesi, toprağın (bizzat top
rağı işliyenlere verilmesini öngörecek şekilde 
düzenlemelidir. 

Sayın arkadaşlar, Toprak reformu, toprak
sız ve az topraklı olan insanların açlığını gi
dererek verimli çalışmalarını sağlıyacak ve 
üretimi artıracaktır. Toprağın dağılışmdaiki mu
vazenesizlik bertaraf edileceğinden tarım is
letmeleri ekonomik büyüklüğe kavuşacak, daha 
rasyonel ve verimli olarak işletilecektir. Kira
cılık ve ortakçılık azalacağından tarım işçileri
nin çalışmaları düzene sokulacak, gizli işsizlik 
azalacak ve herkes sahibolduğu topraktan da
ha fazla verim alabilmek için toprağa daha faz
la bakmak zorunda kalacaktır. Bunun en güzel 
misali Gölcük Ovasıdır. Ödemişin Gölcük ova
sında tarıma elverişli 3 000 dönüm arazi bulun
maktadır. Buraya patates ekilir. En büyük iş
letme 100 dönümdür. Ortalama işletme büyük
lüğü 5 dönümüdür. Dönümden 2 600 - 4 000 
kilo patates elde edilir. Halbuki Türkiyenin 
diğer bölgelerinde dönüm başına ortalama ve
rim 114 kilodur. Bu misal işletmelerin küçül
mesinin verimi azaltmadığı bilâkis artırdığını 
ispat etmektedir. 

Toprağın işleyene verilmesi, toprağa bağlı 
aile tarım işletmelerinin meydana gelmesini 
sağlıyacak ve şehirlere olan akın büyük ölçü
de önlenecektir. Toprak Reformu tarım sek
töründeki gelir ve servet dağılışını sosyal ada
let ilkelerine uygun olarak düzenliyeeektir. 

Dağıtılacak arazilerin tavan ve tabanları 
tesbit edileceğinden, arazinin el değiştirmesi 
menedileceğinden, miras yoluyla parçalanması 
önleneceğinden arazinin tek ellerde toplanması 
ve ufalanması da önlenecektir. 

Toprak reformu, iktisadi ve sosyal güvenli
ğin geniş halk kütlelerine yayılmasına siya'si ol
duğu kadar sosyal ve iktisadi hürriyetlere sa
hip çiftçi toplumlarının yaratılmasına zararlı 
ideolojilere karşı köklü ve istikrarlı cemiyet
lerin doğmasına yardım edecektir. 

Ufalanmış arazi birleştirileceğinden tek
nolojinin tarıma uygulanması sağlanacak, plân
lı ve rasyonel çalışma imkân dâhiline girecek
tir. 

Toprak reformunun bir hedefi de reform
dan faydalanan çiftçilerin tek başlarına yapa
mayacakları veya topluca daha kolay ve ucuza 
yapabilecekleri üretimle ilgili işleri başarmak 
için aralarında demokratik esaslara uygun ta
rım kooperatif 1 eri kurulmasıdır. 
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Anayasaya uyularak Devletle dest eklenecek 
bıı kooperatifler sayesinde tarım en kısa za
manda makineleşecek, sulama gelişecek, gübre 
ve ilaçlama daha etkili bir şekilde kullanıla
cak, krediler yerine masruf olacak, kooperatif
ler en kısa zamanda tarım ve hayvancılık uz-
manlariyle donatılacak ve bu suretle de - verim 
artırılarak köylünün yaşantısı büyük ölçüde de
ğişecektir. Kooperatiflerin gelişmesiyle ara
cılar ortadan kalkacak, bu suretle artan gelir 
köyün bünyesinde iyiye doğru gelişmeler sağ-
lıyacak ve kısa bir zamanda da şehir - köy fark
lılığı önemli derecede giderilerek şehirlere akın 
önlenecektir. 

İşte yukarıda arz edilen sebeplerledir ki, 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı toprak re
formunu, Anayasamızın bu konudaki hükümle
rinden kuvvet alarak zirai kalkınmanın vazge
çilmez bir şartı kabul etmiştir. 

Hükümet programında yeralan toprak re
formunun, kamu hareamalariylc zengini daha 
zengin edecek bir tarım reformu halinde de
ğil, yukarıda esaslarını açılklamaya çalıştığım 
şekilde hazırlanarak getirilmesinde sayısız fay
dalar olduğuna kaani bulunmaktayız. 

Sayın arkadaşlarım, tarihi gerçekler sudur 
ki, Toprak reformu yapamıyan ülkeler sosyal 
huzursuzluklardan kendi] erini kur ta ramamış-
1 ardır. 

Avrupatda Rusya, Asya da Çin, 'komşu dev
letleriyle mukayese edildiğinde sanayi bakımın
dan çok geri ve sanayi işçisi bakımımdan çok 
zayıf idiler. Komünist ihtilâllerinin sanayi işçi 
kütlelerinin fazla olduğu ülkelerde vukua gele
ceğine dair beslenen kanaat ve kehanetler, bu 
ülkeler zamanında toprak reformu yaparak ih
tilâlcilerin ellerindeki müessir silâhı almışlar
dır. Tabiî ki, işçilerini sömürgelerinden sağla
dıkları imkânlarla daha müreffeh bir hale ge
tirmeleri de ihtilâlin önleyici sebepleri arasın
dadır. Bu sebeple de Komünizm ihtilâlleri ne 
Almanya, Fransa veya İngilıteröde ve ne de Ja
ponya ̂ da olmuştur. Fakat ihtilâl toprak refor
mu yapamıyan, tanımda orta çağdan kalma de
rebeylik 'düzenini devanı ettiren sanayileşnıe-
rniş Kusya ve Cinde meydana gelmiştir. 

Bunu dikkatte tutan dünyada 80 den fazla 
ülke halen toprak reformunu uygulamaktadır
lar. Uygulama sonuçları, gelişmekte olan ülke

lerde toprak reformunun, zirai kalkınmanın 
vazgeçilmez şartı okluğunu gcist erim ektedir. 

Batı camiası içinde yeralan ve demdkraıtik 
bir ülke olan Japonya'daki Toprak reformu 
uygulaması hakkında kısaca mâruzâtta bulun
mak isterim. 

Sayın arkadaşlar, Köy İşleri Bakanı Sa
yın Sabit Osman Avcımın başında bulunduğu 
ve Köy İşleri Bakanlığının 58 nci yayın sıra 
numarasını taşıyan, (Japonya'daki Zirai Kal
kınma Esasları) adlı kitabın 15 - 16 ncı sayfa
larında Japonya'da uygulanan toprak refor
mundan bahsedilmektedir. 

Esaslara bir göz atalım : 
1 — Harb sonunda yapılan toprak reformu, 

özellikleri bakımından diğer Asya devletlerin
den uygulananlara 'benzemektedir. 

2 — Japon toprak reformu, İşgal Kuvvetle
ri tarafından yürütüldüğünden, diğer ülke
lerde Millî hükümetler tarafından ele airnan 
toprak reformlarından daha kısa zamanda rea-
lize edilmiştir. 

3 — II nci Dünya Harbinin sonunda, Ja
pon Hükümeti, tarımsal toplumları demokra
tik düzene getirmek amacıyla arazi sistemini 
tekrar gözden geçirmek zorunda kalmıştır. 
(Demekki toprağın reformdan önceki düzeni 
demokratik gelişmeye engel idi.) 

4 — Başka yerde oturan arazi sahipleri ile 
kendi arazisinde oturanlar tarafından kiraya 
verilen arazilerin (5) hektardan fazlası kiracı
ların isteği üzerine kiracılara bırakılır. 

5 — Kiralar aynî olarak değil, nakdî ola
rak ödenir ve kira mukaveleleri köy tarımsal 
komitelerince tatbik edilir. 

6 — Başka yerlerde oturan arazi sahipleri
nin sahibolduğu bütün tarımsal arazilerin ve 
mukim arazi sahiplerine aidolan tüm tarımsal 
arazilerin bir hektardan fazlası Hükümet ta
rafından satınalındı ve iki yıl içinde işliye-
ceklere dağıtılır. 

7 — 1952 de çıkarılan diğer bir Reform 
Kanununa göre; 30 ardan (üç dönümden) daha 
az arazisi olan küçük arazi sahiplerinin ve 
3 hektardan (30 dönüm) fazla arazisi bulunan 
büyük arazi sahiplerinin zirai arazi satınalma-
ları yasaklandı. 

8 — Reformda sağlanan arazilerin kiralan
ması veya arazilerin kiracılar tarafından tek
rar kiraya verilmesi yasaklandı. 
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9 — Arazi sahiplerinin ikamet etmedikleri 
bir araziye sahibolmalarr, topraklarında otu
ran arazi sahiplerinin de kiralanmış arazisinin 
bir hektardan fazlasına sahibolması men edil
miştir. 

10 — Zirai arazi kiraları kanunla tesbit 
edildi ve arazi kira mukavelelerinin iptali 
menedildi. 

11 — Toprak reformu tarımdaki fazla iş 
gücünü sanayi sektörüne kaymasını sağladı ve 
bu suretle de tarım makinalaşmak zorunda 
kaldı. * 

12 — Tarımın makinalaşması tarımsal te
şebbüslerin müşterek işletmeler halinde geliş
mesine yol açtı. 

13 — 1947 yılında başhyan toprak reformu 
iki yıl sürdü ve 1949 yılında bitti. 

Sayın arkadaşlar, bugün Japonya tarım 
ürürden bakımından az ölçüde pirinç hariç, 
kendi kendine yeter hale gelmiş ve dışa muh-
tacolmaktan kurtulmuştur. 

Sayın arkadaşlarım, görülüyor ki, toprak 
reformu demokratik düzerin, savlam temeller 
üzerine oturtulması için Jüzumludur. Toprak 
reformu, gizli işsiz ordularının azalması için 
zaruridir. Büvlik şnhirler irin birtakım sosval 
problemlerin kaynacını teşkil edecek istidatda 
bulunan büyük şehirlere akınm durdurulması 
için toprak reformu lâzımdır. Nihayet tarım
sal üretim bakımından Türkiye'nin kendi ken
dine yeter bir hale gelmesi ve sanayileşmesi 
için toprak reformu zaruridir. 

Bütün şartlariyle uygulanacak bir toprak 
reformu, kövün uvanış ve yükselişi, köylünün 
do köve sımsıkı bağlanışı olacaktır. 

Savın arkadaşlarım, bütçe görüşmelerin
d e faydalanarak Tarım Bakanlığı ile il elli 
birkaç konuya da delinmek ve Sayın Bakan
dan bu konularda bilgi istirham edeceğim. 

Biraz evvel arz ettiğim üzere ülkemizde ya
şı van insanlann günlük ihtiyaçları olan 3 110 
kaloriden 2 133 ünü tahıldan, 59 kalorisini de 
eten elde ederken Almanlar günlük 2 930 ka
loriden 745 ini tahıldan. 387 kalorisini de et
ten ekle etmektedirler. Türkive bu haliyle bü
yük ölçüde tahıl tüketen bir millet olmaktadır. 
Ülkemizde insan başına düşen tahıl 268 kilo 
iken et miktarı 13 kilodur. Amerika'da bir in
sana yılda 66 kilo tahıl düşerken 90 kilo et 

düşmektedir. Bu şekilde beslenme, halkımızın 
fizik ve entellektüel güc bakımından geri kal
masını mucib olmaktadır. Halbuki imkânları
mız, halkımızın diğer medeni milletler gibi bes-

j lenmesini sağlıyacak durumdadır. Zira 72 mil
yon baş hayvanla, dünyanın sayılı hayvan bes-
liyen ülkeleri arasında başta gelmekteyiz. Bes-

! l'enme düzeninde meydana getirilecek bir deği
şiklik bizi tahıl ithal eden bir ülke olmaktan 
çıkaracak, et ihraccdcn bir ülke haline getirir
ken beslenmemizi de iyi bir düzene sokacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, bu açıdan hareketle 
Anayasanın 52 nci maddesine de dayanarak 

[ iki yıl evvel Bakanlık bünyesinde bir «Beslen
me, Gıda Kontrol ve Teknoloji Grupu» kurul
muştu, bu Grupun hizmete girmesini, iktidar 
ve muhalefet partileri mcnsuplariyle birlikte 
biz de alkışlamıştık. Grupun kurulması merke
zi Hükümet teşkilâtının reorganizasyonunu ön
gören Mehtap Projesinde, Bakanlığın, «Tarım 
hizmetlerinin reorganizasyonu» projesinde ön
görülmüş ve Devlet Plânlama Teşkilâtınca da 
tasvibedilmiştir. 

1967 yılı bütçesinin tetkiki sırasında öğre
niyoruz ki. Bakanlık bilimsel çalışmalar yana
rak beslenmemiz hakkında yeterli tedbir tav
siye edecek olan bu Grupu lâğvetmistir. Sa
vın Bakandan, kurulmasını öngö^n ilmî etüt
lere rağmen, bu Grupun lâğvedilme sebebini 
öğrenmek istiyoruz. 

Savın arkadaşlarım, Soya : Yüzyılımızın 
harika bitkisi olarak tanımlanan Şova fasul
yesi, gıda kudreti ve sanayide kullanılması ba
kımından çok önemli bir protein ve yağ bakım
larından zengin olan roya fasulvesi bir besin mad
deci olarak kullanılırken artıkları da sanayiin 
muhtelif dallarında kullanılmaktadır. Soyanın 
diğer önemli bir hususiyeti de havadan aldırı 
zengin azotu topraka vererek toprağın azotla 
gebrelenmesini sağlamaktır. Soya küspeleri 
aynı zamanda zengin bir hayvan yemidir. 

Şova fasulyesinin bu nitelikleri dikkatte tu
tularak, Soya ekiminin gelişmesi için 32 mil
yon lira sarfı ile Ordu'da bir Soya Fabrikası 
kurulmuştur. Etütler, soyanın Türkiye'nin 
birçok yerlerinde özellikle Karadeniz bölgesin
de yetiştirileceğini göstermektedir. Ayrıca So
ya fasulyesi, ara tarım ürünü olarak yetişti
rildiğinden hem ürün ve hem de toprağın güb-
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relenmesi bakımlarından faydalı bir ekimdir. 
Fakat üzüntü ile işitmekteyiz ki Ordu'da ku
rulan Soya Fabrikasında, soya temin edileme
diğinden çürük fındık ve çay tohumu ile Trak
ya'dan getirtilen ketentohumu işletilmektedir. 
Bu durum, bu harika bitkinin yurtta geniş öl
çüde yetiştirilmesi için gayret sarf edilmediği
ni göstermektedir. Nitekim, Karadeniz Soya 
Birliğinin soyaya prim verilmek suretiyle soya 
fasulyesi tarımının geliştirilmesi için yaptığı 
ve yurt ekonomisi için çok yararlı olduğuna 
kaani bulunduğumuz teşebbüsleri de bugüne 
kadar olumlu bir sonuç vermemiştir. 

Sayın arkadaşlarım; bilindiği üzere, Ame
rika yılda 18 milyon ton soya üretmektedir. Soya
dan ürettiği yağı geri kalmış ülkelere satarken 
(bize son yıllarda 100 bin ton satmıştır) küs
pesinden hayvancılığını geliştirmekte, artık mad 
delerinden de plâstik gibi önemli sanayi dal
larının inkişafını sağlamaktadır. 

İki yıl önce, biriken zeytin yağlarımızı dış 
pazarlara satmaktan Amerikan Soya Birliği
nin çıkardığı müşkülleri ve soyanın yukarda 
belirtmeye gayret ettiğimiz önenr'ni dikkatte 
tutarak, Bakanlığın soya ekimini değiştirmek 
üzere ne gibi tedbirler almakta olduğunu öğ
renmek isteriz. 

Gerek soya ekimini geliştirerek soyaya 
millî ekonomide yerini vermek ve gerek ta
biatın Akdeniz havzasına bahşettiği zeytin -
eliğimizi geliştirmek ic'n her hal ve kârda so
ya ve -pamuk yağ ithalini durdurmak lâzım 
dır. Yanlış hatırlamıvorsam, plânlama çalış
malarındaki bir etüt Türkive'de halen üretil er 
çeşitli vağ miktarı, Türkive'nin yağ ihtivacırr 
karşıladıktan sonra yılda 60 bin ton ihracedi-
lebilecelini göstermektedir. Bu etüt doğru ise. 
yılda 100 bin ton dışarıdan yağ almamıza esa
sen lüzum yoktur. 

Sayın arkadaşlarım, konuşmamın başların
da, kalkınmanın başlıca hedefinin sanayileşme 
olduğunu ve fakat bu hamle yapılırken diğer 
sektörlerle birlikte dengeli bir kalkınmanın 
zaruretine işaret etmiş ve ayrıca, çeşitli ülkele
rin uyguladıkları maıkinalı tanımla, sulama ve 
gübreleme konularındaki gayretlerini ve bu ül
kelerle ülkemizin birimlerinden elde ettikleri 
ürünleri mukayese etmek suretiyle tarımın bü

yük ölçüde sanayileşmeye tabi olduğunu belirt
meye gayret etmiştim. Zira traktör, motor ve 
kimyevi gübre gibi sanayi mamullerinden yok
sun olan ülkelerin tarımsal ürünlerinin verirad 
de az olmaktadır. 

Türkiye'nin dengeli kalkınmasını öngören, 
3Terli ve yabancı uzmanların tetkikinden geçen 
Birinci Beş Yıllık Plânda «beş yıl döneminde 
tarımda % 25.6, madencilikte % 52.8, imalât 
sanayiinde c/c 78.8, enerjide % 83.3, ulaştırma
da da % 58.1 oranında bir üretim artışını he
def olarak almıştır. 

Hedefi rin tetkikinden de anlaşılacağı üzere 
imalât sanayii ile enerjideki üretim hedefleri 
tarım hedeflerinin üç katından fazladır. Müte
akip Beş Yıllık Plânların da bu denge göz 
önünde tutularak geliştirileceğini ümidederkem, 
Birinci Beş Yıllık Plânın hazırlanmasına büyük 
ölçüde yardımcı olan ve İkinci Beş Yıllık Plâ
nın da uzmanlığını yapan Profesör Timbergen'-
in geçen yıl tarıma büyük ölçüde ağırlık veril
mesini tavsiye eden beyanatını doğrusu anla
mak mümkün olmadı. 

Çeşitli devletlere uzmanlık yapan Sayın 
Profesörün Hindistan'daki açlık karşısında, 
azalan Amerikan tahıl stoklarını telâfi etmek 
üzere Türkiye'nin endüstrileşmekten ziyade ta
hıl yetiştirilen bir ülke haline getirilmesini tav
siye edeceğine inanmak istemiyoruz. 

Eski Cumhurbaşkanı Rahmetli Cemal Gür
sel sanayileşmenin zaruretini «Ot satmakla bir 
millet zengin olamaz» vecizesiyle ifade etmişti. 

Arkadaşlarım şu da bir gerçek: Bugün bir 
küçük otomobil satınalmak için 40 ton porta
kal satmak mecburiyetindeyiz. O halde sanayi
leşmek esastır. 

Biz de Sayın Bakanın, endüstrileşmenin git
tikçe ağır basan bir kalkınma plânının yanında 
yor aldığı kanısındayız. 

Sözlerime burada son verirken, Millî Birlik 
Grupu adma saygılarımı sunar, bütçenin hayır
lı ve başarılı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1967 yılı bütçe kanun tasarısı 
üzerinde 116 sayın üye oy kullanmış; 116 kabul 
oyu tesblit edilmiştir, salt çoğunluk sağlanmış
tır. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçe ka
nunu tasarısı üzerinde oylarını kullanmıyan 
sayın üye? (Var var sesleri) 
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A. P. Grupu adına Sayın Hoeaıoğlu. 
A. P. GRUPU ADINA LÛTFİ HOCAOĞLU 

(Trabzon) — Sayın Başkan, Sayın senatörler 
ve Sayın Balkanlar, A. P. Grlpu adına 1967 yılı 
Tarım Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşleri
mizi, temennilerimizi arz etmek üzere huzuru
nuza gelmiş' bulunuyorum. Sözlerime başlarken 
grupum adına hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Görüşümüzü açıklıkla ifade edebilmek için 
tarımın memleketimiz bakamından taşıdığı öne
mi kısaca (belirtmeyi uygun mütalâa etmekte
yim. 

1965 sayımına göre 31 391 000 olan nüfusu-
ımuzun % 67.7 yani 20 582 000 i köylüdür. Bu 
rakamı toprağa bağlı olan, geçimini topraktan 
temine çalışan çiftçi miktarını göstermektedir. 
Tarım ürünlerimizin dış ticaretteki payı % 80 
civarındadır ve millî gelirimizin % 40 a yakını 
tarım ürünlerinden gelir. Görülüyor ki, 20 mil
yon vatandaşımız millî gelinimizin % 40 im bö-
lüşimelktedir. Bu sebepten tarımda nüfus başına 
düşen gelir diğer sektörlere kıyasla çok düşük 
bulunmaktadır. 

Nüfus durumumuz ile millî gelirimizde ve 
dış ticarette tarım ürünlerinin haiz olduğu 
önemli mevki halen çiftçi bir millet olduğumu
zu ve millî ekonomimizin çoğunlukla tanıma 
day andığım göstermektedir. 

Yurdlmuzda hâkim bulunan iklimi ve toprak 
şartları çc(k değişiktir. Türkiye tropik şartlar 
dışında her türlü iklim ve toprak çeşidini sine
sinde toplamış bir ülkedir. Çeşitli ve emsalsiz 
ürünler yetiştirmemizi yurdumuzun bu özelli
ğine borçlu bulunmaktayız. Bu bizse Allahm bir 
lûtfudur. 

Komünist Çin ve Rusya bir tarafa bırakılır
sa, işlemen arazi miktarı bakımından dünyada 
8 nci, mera arazisi bakımından da 16 ncı sırayı 
işgal etmekteyiz. 

Panoramik olarak işaret ettiğimiz bu durum 
Türkiye'de zirai potansiyelin yüksekliğini gös
termekte ve bizi, millet olarak göstereceğimiz 
gayretlerin parlak sonuçlar vereceğine ve zira-
atin millî ekonomimizin geleceği için geniş im
kânlar taşıdığına inandırmaktadır. 

Halen elimizde bulunan bu imkânları tam 
ımânasiyle kullanabildiğimizi ve bu imkânlar
dan yeterli şekilde faydalandığımızı ifade ve 
iddia etmemiz güç olacaktır. Çünkü meDnleke-

timizde birim başına elde edilen ürün Kuzey -
Avrupa memleketlerine nazaran 3 - 4 misli, Otfta-
Avrupa memleketlerine nazaran 2 - 3 misli daha 
düşüktür. 

Muhterem senatörler; tarıım sektöründe işli-
yen hâkim faktörleri iki büyük kısıanıda müta
lâa edebiliriz. Bunlardan birincisi su, gübre, 
makina, tohumluk, damızlık, besleme, bitki ve 
hayvan hastalıkları ve zararlılarla mücadele gi
bi fizikî faktörler, öteki iktisadi muhit olarak 
vasıflıandırabileceğimiz tamamlayıcı ve gelişti
rici faktörlerdir. 

Toprağın verimini artırıcı en önemli faktör
lerden biri gübre ve gübrelemedir. Topraktan 
bir şey almak için ona birşeyler vermek gere
kir. Yurdumuzda, pek küçük sahalar istisna edi
lirse, asırlar boyunca toprak sömürülmüş, top
raktan daima almak yolu tutulmuş ona bir şey 
vermek düşünülmemiştir. Çiftlik gübresi yakıl
mış ; kimyevi gübre ihmal edilmiştir. 

Memleketimizde kimyevi gübre çok az kul
lanılmaktadır. 1965 te hektara kullandığımız 
kimyevi gübre miktarı saf besin maddesi üze
rinden 8.6 Kg. dır. Halbuki hektara sarf edilen 
gübre miktarı aynı ölçülerle Holânda'da 203, 
Almanya'da 156, İtalya'da 45 Kg. m üstünde
dir. Mamafih, yurdumuzda son yıllarda gübre 
kullanılmasında önemli gelişmeler müşahede 
edilmektedir. Hektar başına kullanılan gübre 
miktarı, saf besin maddesi üzerinden, 1959 da 
1 Kg. iken bu miktar 1963 te 4.8 ve 1965 te 8.6 
Kg. a yükselmiştir. 

Kullanılan gübre miktarındaki bu artışın, 
yetersiz olmasına rağmen sevindirici olduğuna 
işaret ederken, değişik şartlara göre kullanıla
cak gübre miktar, çeşit ve gübreleme zamanını 
tesbitte emek sarf eden araştırıcı personelin ve 
çiftçiye kimyevi gübreyi benimseten zirai teşki
lât mensuplarının hizmetlerini huzurunuzda tak
dirle ifade etmekten zevk duymaktayım. 

1967 yılında gübre istihlâkimiz 1.7 milyon to
na ulaşacaktır. Buna karşılık memleketimizde 
gübre istihsali 380 000 tondur. Bu duruma göre 
1967 yılında 1 320 000 ton gübre ithal etmek du
rumundayız. 

O ecen yıl ihalesi yapılan ve azotlu gübre is
tihsalimizi 338 000 ton artıracak olan Kütahya 
Azot Sanayii tevsii işini yerinde atılmış hayırlı 
bir adım olarak kabul etmekteyiz. Karadeniz 
bölgesi triplsuperfosfat ve Akdeniz bölgesi üre-
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diamonyumsulfat ve triplsuperfosfat tesislerini 
de yakın bir gelecekte hizmette görmek en bü
yük temennimizdir. Çiftçimiz kimyevi gübreyi 
benimsemeye başladığından gübre tüketiminin 
süratle artacağına şüphe yoktur. Gübre ihtiya
cımızın yurt içinde dağılmış kendi fabrikaları
mızdan sağlandığını görmek ümidi ve sabırsız
lığı içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Anadolu'da yılda 60 milyon tondan fazla 

çiftlik gübresi, tezek adiyle yakacak olarak kul
lanılmaktadır. Bunu gübre olarak kullar; madı-
ğımızdan 1.6 milyar lira kaybımız olduğunu ifa
de ederken üzüntü duymaktayım. 

Çiftlik gübresinin verimi artırması yanında 
toprağı fizikî özelliklerini düzelterek üretim gü
cünü (prodüktivitesini) artırdığı bir gerçektir. 
Hiç şüphe yok ki, köylümüz hattâ bâzı bölge
lerde kasaba ve şehirli uygun şartlarla yeterli 
yakacak temin edemediği müddetçe tezek yak
maya devam edecektir. Bu, çok yönlü ve ekono
mik bir problemdir. Ve tek başına Tarım Bakan
lığının halledeceği bir mesele değildir. Fakat zi
rai üretimde büyük önem taşıyan bu konuda 
Tarım Bakanlığının diğer ilgili Bakanlık ve ku
rumlarla birlikte gerekli tedbirleri alması ve 
hayvani gübrenin tarlaya atılmasını temine ça
lışması İsrarla tekrarlıyacağımız dileklerimiz
den biri olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Yurdumuzun büyük çoğunluğu kurak ikli

me sahiptir. Bu bölgelerde, mahsul almana ka
dar, çiftçi endişe içindedir, huzursuzdur ve hat
tâ uykusuzdur. Bâzı yıllar toprağa attığı tohu
mu bile alamaz, hayvanı aç kendisi çaresiz ka
lır. Bu sebepten ziraatimizin gelişmesinde sula
manın önemli bir yeri vardır. Millet olarak, yer
altı ve yer üstü su kaynaklarını çiftçinin istifa
desine sunmak için gerekli tedbirleri almak zo
rundayız. 

Türkiye'de mevcut su kaynakları ve topoğ-
rafik duruma göre 6 - 7 milyon hektar sulama
ya elverişli arazimiz vardır. Bunun 1,5 milyon 
hektarı sulanmakta 4,5 - 5,5 milyon hektarı su-
lanamamaktadır. 

Yapılan çalışmalar memleketimizde 166 mil
yar M3 yer üstü ve 30 milyar M3 yeraltı su po
tansiyelinin bulunduğunu göstermiştir. Bugün 
sulanan arazimizde kullanılan yerüstü sn mik

tarı 12 milyar M3 dür. Yeraltı su kaynakların
dan istifademiz ise pek cüzidir. 

Halen Türkiye'de sulanan sahaların % 80 i 
çiftçi tarafından geliştirilmiş küçük su kaynak
larından sulanmaktadır. Devletçe yapılan büyük 
su tesisleri azdır ve özlemini çektiğimiz seviye
nin çok altındadır. 

1967 bütçesinde küçük sulama ile ilgili öde
neğin 20 milyon artırılmış olması memnuniyet 
vericidir. Küçük su tesisleri az masrafla yap1-
lan, küçük sahaların sulanmasına yardım eden 
ve kısa zamanda kendini amorti eden tesislerdir'. 
Tarım üretimindeki öneminden ötürü bu hizmet 
kolundaki faaliyetlerin daha da hızlanmasını ar
zulamaktayız. Bu vadide Topraksu Genel Mü
dürlüğü personelinin gösterdiği verimli ve do
yurucu çalışmaları gururla takibediyor, takdir
le karşılıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
İyi nitelikteki tohum, tek başına, verimi 

% 12 - 15 nisbetinde artırmakta, kaliteli ve stan
dart ürün 3retiştirilmesini sağlamaktadır. Mem
leketimizin yıllık tohumluk ihtiyacı yapılan he
saplara göre 2,5 milyon tondur. Bunun 2 milyon 
tonu hububat tohumluğudur. Teknik bakımdan, 
hububat tohumluğunun 5 yılda bir değiştirilme
si gerektiğine göre yıllık 400 bin ton sertifikalı 
tohuma ihtivacımız vardır. Buna karşılık Dev-
let Ür etme Çiftliklerinin üretebildiği tohum 
miktarı 100 bin tondur. 

Diğer resmî kurumların isühsaliyie birlikte 
İm rakam ancak 140 - 150 bin tona çıkarıla
bilir. Bu sebepten Devlet Üretme Çiftlikleri, 
ihtiyacı karşılamak amaeiyle sözleşmeli çiftçi
ler yeki ile tohum iuetimine girişmiş bulunmak-
'tadır. Bu teşebbüsün verimli ve hayırlı olacağı
na iuanm aktayız. 

Tarım Bakanlığı 1995 te 12:j 562 ton tohum
luk dağıtmışken 1936 yılmd» büyük bir hamle 
yapmış, p.Vigramınm öngördüğü 200 bin tonu 
da aşarak 229 994 ton tohum dağıtmıştır. 

Tohumluk konusunda hedefe ulaşmak her 
şeyden öne.e zaman ve sabır işidir. Bu konu ile 
ilgili olarak şu tedbirlerin alrnm-.vsını lüzumlu 
görmekteyiz. 

Tohrım üre fen inde esas kaynak olan oriji
nal ve aıır.ç materyali elde eden araştırma ku
rumlarının eleman, arazi, tesis ve malzeme ba
kımından tnkviveeine zarurat vardır. 
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Tohumluğun mutlak surette temizlenmesi ve 
ilaçlanması ve bu işi yapabilmek için Bakanlı
ğın lüzumlu makina ve ekipmanı kısa zamanda 
tamamlaması gerekir. 

Sertifikalı tohum kredisi yeter miktarda, za
manında ve kolaylıkla ödenmelidir. 

Toprak Mahsûlleri Ofisinden tohum temini 
yolunun biran önce kapatılmasını, tohum üre
ten sözleşmeli çiftçi miktarını çoğaltacak ted
birleri alarak tohum ihtiyacının bu yalla kar
şılanmasını ilerici iç'n bir teminat olarak gör
mekteyiz. 

Hububat bölgelerinde ekilen hububat çeşit
leri çok fazladır. Çeşitlerin bolluğu muayyen 
ekolojide verimli çeşidi seç enlediğimizi göste
rir. Vakit kaybetmeden özel ekolojik şartlarda 
yetişen çeşitleri asgari hadde indirmek için ça
lışmalara hız verilmelidir. 

Tohumluk dağıtımının kaza seviyesine ka
dar indirilmesi ve tohumluğun zamanında çift
çiye verilebilmesi için gerekli tedbirler alın
malıdır. 

Muhterem senatörler; 
Zirai istihsalin miktar ve keyfiyet bakımın

dan artırılmasmda rolü olan faktörlerden bir* 
de bitki hastalıkları ve zararlarla mücadeledir. 
Bu konuda uzun yıllarden beri yapılan çalış
malar, mücadele iş ve hizmetlerini istenilen se
viyeye çıkaramamıştır. Bu sebepten memleketi
miz her yıl milyarlarla ölçülen zararlara duçar 
olmaktadır. 

Halbuki yurdumuzda zirai mücadele konu
sunda çalışan istasyon ve enotû türerimizde de
ğerli araştırıcı elemanlarımız mevcuttur, Bun
ların ilmî, teknik bilgi ve görgüleri bu konular
daki problemlerimizi çözebilecek niteliktedir 
Bütün mesele tatbikata intikal ettirilecek müs
pet sonuçları süratle çiftçilerimize öğretecek 
ürotimin artırılmasına hizmet edebilmektir. Bu
nun için, mücadele reislik ve müdürlükleri za
manımızın ihtiyaç ve icaplarına göre takviye 
edilerek daha faal bir duruma getirilmelidir. 

Şükranla ifade ötmek isterim ki, yurdumu
zun birçok bölgelerinde mücadelnin önemin! 
idrak etmiş çiftçilerimiz vardır. Bunlar teşkilât
la işbirliği yaparak kendi mücadelelerini za
manında yapmaktadırlar. Bu durumun, kısa bi 
süre içinde yurt sathına yayıldığını görmek ar
zumuzdur. 

Diğer taraftan henüz mücadeleye inanma
mış veya imkânları yetersiz geniş bir çiftçi küt
lemizin mevcudiyeti de bir vakıadır. 

Bunlarla teşkilâtın daha sıkı bir işbirliğine 
girmesi ve öğretici mahiyette çalışmalar yapa
rak bunları mücadelenin zaruretine ikna ötme
si ve bilhassa epidemi hallerinde Devlet müca
delesiyle yardıma koşması gerekmektedir. 

Sayın senatörler; 
Memleketimiz ziraat alet ve makinlar ba

kımından da gelişmemiş ülkeler mey anındadır. 
Oeki gücümüz yetersiz olduğu için tarlalar za
manında işlenip ekime hazırlanamamakta, güb
re teknik şartlara uygun bir şekilde toprağa ve-
ilememekte, ekim, hasat ve rahman işleri ge-
•eği gibi yapılıp asgari zayiatla mahsul elde 
e d il e m e m ok t ed ir. 

1964 yılı btatis tilki erin e göre yurdumuzda 
işlenen arazinin % 16 sında traktör gücü % 84 
İnde insan ve hayvan gücü kullanılmaktadır. 
Memleketlimiz, hektara isabet eden beygir gücü 
bakımından Avrupa ortalamasının çok altında 
bulunmaktadır. Batı Almanya'da hektara isa
bet eden beygir güsü 1,75; İngiltere'de 1,8; 
İtalya'da 0,45 ve Avrupa ortalaması 0,7 oldu-
iu halde bizde bu rakam 0,058 dir. 

Plâna göre 1066 uygulama yılında traiktör 
İhtiyacı 6 000 aded olarak tesbîıt edildiği hal
le montaj ve ithal yoluyle sağlanan traktör 
layısı 13 000 i aşımış bulunmaktadır. Bu du-
uma göre plânın tesıbit ettiği rakam ihtiyacı 

karşılamaktan çak uzaktır. 
Görülüyor ki, fiilî rakamlar Türkiye'de bir 

traktör sanayiinin rantabl i demesini mümkün 
kılacak: satmalına güc ve piyasasının bulundu
ğunu g üst e raııektedir. 

Yıllardan beri faaliyette bulunan traktör 
montaj sanayiimiz henüz yerli imlâtı istenilen 
seviyeye çıkaramamıştır. Ayrıca dışardan par-
;a ithali ile yürüyen montaj sisteminde fiyat-
ar buna bağlı olarak değişmiş ve mlJkül öl
çülerin üstüne çıkmıştır. 

Bugün memleketimizde küçük ekipmanların, 
jüyük ölçüde Donatım Kurumu ve özel sek
tör tarafından yapıldığım görmekten sonsuz 
ov.k duymaktayız. Yakın bir gelecekte trak-

:'>, biçer - döver, bat öz gibi maklnaların yerli 
İmalâtla temin edildiğini görmeyi arzu ediyo
ruz. 



C. Senatosu B : 31 6 . 2 . 1967 O : 2 

Bu konuda alınmasını uygun gördüğümüz 
tedbirler şunlardır. 

Ziraat âlet ve makinalarmda maliyeti yük
selten fuzuli âmilleri ortadan kaldırmaya ça
lışmalı, kâr hadleri normal ölçüler içinde bı
rakılmalı ve Ziraat Ban.ka.sm2a verilen dona
tım kredisi miktarı artırılmalıdır. 

Yurdun her köşesinde ziraat âlet ve maki-
nalarma ait yedok parçalar yo ter miktarlarda 
bulundurulmalıdır. 

Montaj yerine traktörü tam olarak yapa
cak yerli sanayi desteklenmeli ve teşvik edil
melidir. 

Yerli sanayi geliştirildiği takdirde ziraat 
âlot ve makinları imalâtının, İkinci Beş Yıllı! 
Plânda öngörülen ithal ikameleri politikası ba
kımından önemli tatbik. şansına salıibolduğı 
görülecektir. 

Muhterem senatörler; 
Şimdi hayvan ürünleri ile ilgili hususlar: 

arz ede2eğim. 

Memletimiz tabiat şartları bakımından hay 
vansılığa çok müsait bir karökter taşımakta
dır. Coğrafî durumumuz çeşitli hayvan ürünle
rini kolaylıkla satmak ve değerlendirmek y"-
nünden çok elverişlidir. Büyük tüketici paşa 
lar yakınımızı .la dır. Böyle olduğu halde yıllık 
tarım gelirimizin % 30 u hayvan ürünlerinden 
gelmektedir. Halbuki hayvan ürünleri Batı Al
manya'da zirai gelirin % 75 ini, Avusturya'da 
% 63 nü, Holânda'da % 77 ni, A. B. Devlet
lerinden % 59 nu teşkil eder. Bu oranlar da 
göstermekledir ki, hayvan ürünlerimiz henü: 
istenilen seviyeye ulaşmamış ve tarım sektö
ründeki gerçek yerini alamamıştır. 

1934 yılı istatistiklerine göre meaıleketimiz
de 71 619 030 baş hayvan mevcuttur. Buna 
göre hayvan sayısı bakımından dünya ülkeleri 
arasında ön sıralarda bulunmaktayız. Fakat 
hay /ani ürünler için bunu söylemek güç ola
caktır. Birim başına elde ettiğimiz verim çok 
düşüktür. Meselâ; ileri memleikeıtlerde beher 
hayvan başına et verimi bize nazaran 2,5 - 3 
misli fazladır. Yumurta veriminde bu fark 4, 
süt veriminde 8 - 10 misline çıkmaktadır. 

Yapağı verimimiz koyun basma 1,3 Kg. dır. 
Üstelik kalite bakımından ka.ba ve karışık bir 
durum gösterdiği için tekstil sanayinia istedi
ği fizikî evsaftan yoksundur. Bu sebepten her 

vıl 15 000 ton merinos yapağısı ithal etmek ve 
10 milyon dolar döviz ödemek mecburiyetinde 
lduğumuza dikkatinizi çekmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hayvanlarımızı iyi besliyemiyoruz. Hayvan 

yetiştiriciliğimizin bel kemiğin! teşkil eden ca
zır ve meralarımız fakirdir. Uzun yıllar de-
am eden bilgisiz ve aşırı çıtlatma bu araziyi 

;eniş miktarda tahriıbetmiştir. 
Yem bitkileri ziraatimiz e maki em e devresin-

ledir. Besleme değeri yüksek ve aynı zamanda 
jprağm strüktürünü düzelten ve hattâ toprağa 
>esin maddesi veren yonca, korunga, fiğ ve 
; y a gibi yem bitkileri münavebedeki yerini 
enüz yeteri derecede alamamıştır. 

Yem sanayii haıkiki ihtiyaca cevap verecek 
.apasitede değildir. Bu gerçekler karşısında; 
ibraların ıslahı, bakımı ve idaresi ile mera hu-
uku yönünden çok daha kesif ve şümullü ça-
rpıalara ihtiyaç vardır. 

Ayrıca yem bitkilerinim daha geniş çapta 
ıünavebcye girmesini ve yem sanayiinin iıh-
lyacı karşılıyacak seviyeye çıkarılmasını sağ-
yacak tedbirlerin alınarak pimlt lf hayvan 
etiştiriciliğinden rasyonel yetiştiriciliğe biran 
ilce geçilmesini arzu etmekteyiz. 

Elinizdeki hayvan materyali ıslaha muhtaç-
ır. Münhasıran Devlet eliyle yürütülen da-
ıızlık işletmeciliğinin bu konuya çözüm geıti-
eeek yeterlikte olmadığı geçirilen tearöıbe-

'enden anlaşılmıştır. Bu itibarla özel yetiştiri-
11e/in damızlık işletmeciliği bakımından teşviki 
s akametinde çalışmalar yapılmasına ciddî ih
tiyaç bulunduğu kanaatindeyiz. 

Salgın ve paraziber hastalıklara karşı alı
nan tedbirler yetersizdir. Her yıl hayvan has-
alidarı yüzünden millî gelirVnlzTn kaybı, mü-
tahassıslarca yapılan tahminlere göre 3 milyar 
lira civarında bulunmaktadır. 

Hastalık eradikacyonu çalışmaları sembolik 
'.naljiyeti'ıni muhafaza etmektedir. Aşılama işle
rine hastalık çıktıktan sonra başlanmakta, aşı
nın koruyucu tesirlerinden gereği gibi istifa
de edilememektedir. Bu durum karşısında Ta
un Bakanlığının ciddî tedbirler alması aşı ve 
o/omların kelavllda tcaıcn'rji sağlıyıaeak üre
tim, stok ve tevzii sistemini kuranası, hay/an 
sağlığına ait tabbikî bilgileri yetiştiriciye 
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ıkadar ulaştırması ve öğretmesi zorunlu görül
mektedir. 

Memleketimizde veteriner sayısı da çok azdır. 
İsviçre'de 3 531, İtalya'da 3 133, Belçika'da 
4 689, Kore'de 4 125, Kanada'da 8 645 büyük 
!ba§ hayvana bir veteriner düşerken bizde 57 129 
hayvana bir veteriner isabet etmektedir. 
. Sırası gelmişken ve iftihar vesilesi olduğu 

için şunu ifade edelim ki, mütehassıs veteri
nerlerimiz meslekî enliye İlerini göstermişler 
'dünyada, özellikle A. B. Devletlerinde, büyük 
itibar kazanmışlardır. 

Türkiye'ye milyarlarla lira zarar tevlkleden 
hayvan hastalıklarından kuntaeak olan veteri
nerlerin bilgi ve hizmet arzularıdır. Veteriner 
sayısının artırılması ve vctiMİnerlerimizin ben
zer meslek mensupları seviyesinde tatminleri
nin lüzumlu olduğu inancını muhafaza etmekte
yiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu âna kadar izaha çalıştığım üretim artı

rıcı faiktörleri, üzerinde tevzi ve tahsis ettiğimiz 
ıtoprak bir milletin en büyük gelir kaynağıdır. 
Bütün tarım ve insan hayatı toprağa bağlıdır. 
Tükenımiyen bir kaynak olan toprak, yakın
dan tanınır ve korunursa ninıeitlerini devamlı 
olarak ve cömertçe verir. 

Türkiye'de bitki örtüsünün tahribi ve bu
nun sonucu olarak bozulan bitki - su - toprak 
dengesi yüzünden toprak erozyonu şiddetle de
vam etmektedir. Çalışmalar sonunda her yıl 
su erozyonu ile 440 - 500 milyon ton toprağın 
-denizlere taşındığı hesaplanmıştır. Ayrıca eroz
yon yüzünden barajlarımız kısa zamanda dol
makta, müııbit ovalarımız kum ve taş yığınla
rı haline gelmektedir. Konınmadı mı toprak 
çok kısa zamanda aşınır ve taşınır. Ama tek
rar yerine gelmesi binlerce yıl ister. Ataları
mız Orta Asya'dan, erozyon silip süpürdüğü 
topraksız ve aç kaldıkları için göç etmişlerdir. 
Binaenaleyh, her geçen gün topraklarımızı bir 
kanser gibi kemiren erozyona dur demek mec
buriyetine! eyiz. 

Bu alanda çiftçi ile el ele vererek ciddî ve 
plânlı çalışmalara başlandığını görmek arzu
muz dur. 

Muhterem a rkadaşla r; 
Şimdi orman konusuna geliyorum. Orman 

sağladığı maddi faydalar yanında, iklim sert

liklerini frenliyen, su rejimini düzenli ve 
ahenkli hale sdkaıı, toprağı koruyan, insan sağ
lığı üzerinde müspet tesirler icra eden tabiî 
bir kaynaktır. Bu bakımdan memleketimizin 
millî serveti olan ormanlarımızın mevcudiyeti, 
geliştirilmesi, konulması ve işletilmesi toplum 
hayatımızda dikkat ve hassasiyet istenen ko
nulardır. 

Gerçekten bu meseleler tek yönlü değildir. 
Bunların yakacak temini, inşaat, işsizlik, ge
çim ağaç sevgisi ve nihayet bilgi ile ilgisi var
dır. Orman meselelerinin sadece mevzuatla .lıal-
ledilemiyeceği bilinmeli, Türkiye'de ekonomik 
ve sosyal durumlar gereği gibi etüt edilerek 
derdin lıafcâki yönleri tesbit edilmeli ve ona 
göre tedbirler alınmalıdır. 

Ormanın var olması, gelişmesi ve devam
lılığı, tabiat şartlarına uymayı, tabiatın ya
dırganıl yacağı tatbikat ve işlemlerin yürütül
mesine bağlıdır. Binaenaleyh, ormanın değer 
üretiminde sadece ekonomik kural ve prensip
lerden hareket etmek doğru olmaz. 

Orman O-enel Müdürlüğünün, son yıllar
da, ormanların korunması ile ilgili usulsüz ke
sim ve yangınları önleme gayretleri, ormanla
rımızı geliştirmek için yaptığı orman içi ve 
dışı ağaçlandırmalar, toprak muhafazası, ame-
najman ile orman yolları üzerinde yaptığı ça
lışmalar güven verici istikamette gelişmekte
dir. 

Devlet halkımızı karşı karşıya bırakan ve 
geniş ihtilâflara sebebolan orman sınırlandır
malarının hızlandırılması ormanlarımızın var
lığı ve ormana komşu vatandaşlarımızı huzura 
kavuşturana bakımından olumlu sonuçlar ve
recektir. Tahdit Komisyonu çalışmalarında, 
arazinin kullanma kabiliyetinin esas alınması, 
ziraat arazisinin ormana, orman arazisinin zi
raata tahsislerinin önlenmesi ve bunu temin için 
de ormancının yanında ziraatçı, veteriner, ik
tisatçı gibi meslek mensuplarının bulunması 
problemin çözümünde geniş ölçüde yardımcı 
olacaktır. 

Gelirleri az olan ormanı köylerinin geçim sı
kıntısı içinde olduğu bir vakıadır. Bu köylerde 
ziraat ve orman gelirlerine yeni değerler kata
cak köylü el sanatları ve orman mahsulleri iş-
liyen sanayiler ve buna benzer iş kollarının ge
liştirilmesine gayret edilmeli ve ilgili kredi 
fonları artırılmalıdır. 
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Orman yolları mahallî köylerin ihtiyaçlarını 
gözönüne alarak plânlamalı ve gerçekleştiril
melidir. 

Ağaç ve orman sevgisi, millî bir dâva haline 
getirilerek, halka aşılanmalı ve ormanı bir dost 
olarak tanıtacak faaliyetlere hız verilmelidir. 

Sayın üyeler; tarımda üretimi artıran fi
zikî faktörler dışında iktisadi çevreyi yaratıcı 
tedbirleri de almak gerekir. Prodüktivitenin 
artırılması, devamlılığının sağlanması, ürünün 
değer fiyatlarla satılabilmesi, fiyat dalgalan
malarının önlenmesi ve istikrarlı pazar temini 
ancak pazarlama ve değerlendirme fonksiyon
larının ileri anlamda yürütülmesi ile kabildir. 

Halbuki henüz bu alandaki çalışmalarımız 
yeni, tarım ürünlerinim değerlendirilmesi ve pa
zarlama faaliy el erimiz yetersiz, satış ve piyasa 
şartlarımız elverişsiz, üretici çok kere fiyat em
niyetinden yoksun ve pazarlama ile ilgili işler 
dağınıktır. 

Bu konudaki işlerin düzenlenmesine zaru
ret vardır. Pazarlama ve değerlendirme hiz
metleri planlanırken tüketicinin talebine uy
gun vasıf ve standartta piyasaya mal sürülmesi 
gerekir. Bu sebeple iç ve dış pazar istek ve ih
tiyaçları takibedilmelidir. Olumlu sonuçlar 
alabilmek için üretim standart çeşitlerle yapıl
malı, ihtiyaç duyulan yerlerde tasnif, ambalaj 
ve muhafaza tesisleri inşa edilmeli, çiftçiler teş
kilatlandırılmalı, nakliyatta kullanılacak fri
gorifik vasıta ihtiyacı karşılanmalı, ürün faz
lasını kıymetlendirecek ziraat sanayii teşvik ve 
desteklenmeli, ihraç edilecek ürünlerin eks
pertiz işlerine dikkat edilmeli ve önemli mer
kezlerde ziraat ataşelikleri açılmalıdır. 

Ayrıca üretimin artmasında mahsulün is
tikrarlı ve dengeli taban fiyatlarla desteklen
mesini teşvik edici bir unsurdur. Hükümetimiz 
1966 yılında fındık, pamuk, ayçiçeği ve zey
tinyağı fiyatlarını tesbit ve lüzumu halinde 
mubayaa ederek milyonlarca çitçi ailesinin yü
zünü güldürmüştür. Bu müs'bet karardan do
layı hükümetimize şükranlarımızı sunarız. 

Bir memlekette zirai kredi politikası üre
tim politikasının maksat ve hedeflerine uygun 
bir şekilde yürütülemezse, zirai gelişme iste
nilen derecede gerçekleştirilemez. Bunun için 
kredi politikasının üretim politikasını destek
lemesi, verimi artıracak yönde kullanılıp ge
liştirilmesi lâzımdır. 

Halbuki bugün Türkiye'de zirai kredi po
litikası ile üretim politikasının ahenkli bir şe
kilde uygulandığını iddia etmek mümkün de
ğildir. 

Yurdumuzda muhtelif teşekkül ve kurum
ların yapmış oldukları tetkik ve etütler neti
cesinde 12 milyar lira civarında zirai krediye 
ihtiyaç olduğu onlaşılmıştır. 1966 yılında 
çiftçilere verilen kredi 4 milyar liradır. Bu mik
tarın mühim bir kısmı abonman kredisi halinde 
kullanıldığı için gerçekte tarım sektörüne ve
rilen effektif miktarı bu rakamın çok altına 
düşmektedir. 

Zirai potansiyelimizi istenen ölçüde hare
kete geçirebilmek için kredi hacmi yeter mik
tarda çıkarılmalı, kredilerin proje esasına gö
re ve kontrollü bir şekilde verilmesi temin edi
lerek başka sahalara kayması önlenmeli ve bu 
maksatla Tarım Bakanlığı ile Ziraat Bankası 
sıkı bir işbirliğine girmelidir. 

Çiftçilerimiz çevirme kredilerini müteselsil 
kefaletle alabilmeli, ayrıca maddi teminat ve 
kefil aranmamalıdır. 

Krediler yeter miktarlarda, zamanında ve 
kolaylıkla verilir bir duruma getirilmeli, faiz 
hadleri her türlü masrafları dâhil kısa vadeli 
kredilerde % 7, orta ve uzuın vadeli kredilerde 
% 5 i geçmemelidir. 

Muhterem arkadaşlar; Şimdi üzerinde çok 
konuşulan zinai reform ve toprak reformu ile 
ilgili görüşlerimizi arz edeceğim. 

Zirai reform, toprağın verimli şekilde işle
tilmesini gerçekleştirmek için gerekli tedbir
lerin tümünü içine alır. Zirai reform ana kay
nak olan topraktan başlar, müstehlike kadar 
gider. Yukarıda arz ettiğim üretimi artırıcı fi
zikî faktörlerden başka, zirai bünyenin ıslahı, 
çiftçilerin teşkilâtlandırılması, pazarlama, kıy
metlendirme, kredi, öğretim, eğitim, standart 
ve uygun çeşitlerin yetiştirilmesi gibi ziraat 
mevzuatı teşkilâtı, her türlü müessesesi, sistemi 
ve usulleri ile ilgilidir ve bunları iyileştirmeyi 
hedef tutar. 

Toprak reformu ise, dar manâda geçimlerini 
zirai faaliyetlerden sağlıyan topraksız, veya 
az topraklı kimseleri, üzerinde çalışabilecekleri 
bir arazinin sahibi kılabilmek için Devletten 
alacağı gerekli tedbirleri ihtiva eder. 
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Bu manâda alındığı vakit toprak reformu 
yerine arazi reformu demek belki de daha isa
betli olacaktır. Her ne manâda ve şekilde 
olursa olsun, şayet toprak reformu üretimi 
artırmak, çiftçiyi bugünün şartlarına uygun 
bir seviyede yaşatmak gaye ve arzusunu taşı
yorsa o takdirde, zirai reformun gerektirdiği 
tedbirlerle birlikte uygulanmak mecburiyetin
dedir. Bu sebeple toprak reformu zirai reformun 
bir unsurudur. 

Her şeyden önce çok önemli saydığımız bir 
noktaya dokunmak isteriz. Siyasi ve ideolojik 
yatırım endişelerinden uzak kalarak Türkiye'
nin şartları ve imkânları ile dâvaya baktığımız 
vakit şunu görmekteyiz : Memleketimizin iş
lemeye elverişli topraklarının miktarı, ne şe
kilde hesaplanırsa hesaplansın geçimlerini 
toprağa bağlamış vatandaşlara yetecek bir öl
çüde değildir. 1963 Ziraat İstatistiğine göre 
tarla, nadas, bağ bahçe ve zeytinlik olmak üze
re 25 348 000 hektar arazimiz vardır. Bu mik
tar üçüncü koalisyon zamanında hazırlanan 
toprak reformu kanun tasarısına uygun ölçü
lerle kamulaştırılıp dağıtılsa sadece 2 832 000 
dönüm yani 283.200 hektar arazinin paylaştı
rılması mümkün olacak ve ancak 18 800 top
raksız çiftçi ailesi arazi sahibi kılınacaktır. 
Oysa ziraatle geçinımeye çalışan 308 899 top
raksız ve 499 000 az topraklı aile vardır. Gö
rülüyor ki, toprak dağıtımı yolu ile yılda 100 
binden fazla ailenin arttığı da hesaba katılırsa, 
meseleyi çözme ve Türk köylüsünü toprak sahi-
bi yapmak mümkün değildir. Toprak reformu, 
diğer tedbirlerle birlikte yürütülemzse siyasi 
iktidarların muarızlarına karşı kısa zamanda 
tersine dönecek bir propoganda vasıtası olmak
tan başka hiçbir değer taşıyamaz. 

Temel problem şuradadır ki, zirai sektör
deki nüfus miktarı istihdam imkânlarının üs
tündedir ve araziye gittikçe şiddetlenen bir nü
fus baskısı vardır. Ve bundan ötürü gizli işsiz
lik ciddî bir hal almıştır. Zirai sektördeki nü
fus fazlalığı arazinin mütemadiyen küçülmesi 
ve dolayısiyle verimin düşmesi sonucunu yarat
maktadır. 

Şu hale göre dâvayı halletmenin çaresi, ger
çek ve ilme saygılı bir zihniyetle, fazla nüfusu 
diğer sektörlere kaydırmanın imkânlarını ha
zırlamaktadır. 

Zirai prodüktiviteyi artırmayı ekonomik ve 
sosyal yönleriyle muvazeneli tedbirle bağlan
manın metodu ancak zirai reform olarak ifadeye 
çalıştığımız prensipler manzumesi içinde gelişe
bilir. Cebrî kamulaştırma, özel teşebbüs elindeki 
organize ziraat işletmelerinin serbest inkişafım 
önleme gibi tedbirlerle zirai istihsalin artmıya-
eağı ve sosyal dengesizliğin giderilmiyeceği ka
naatindeyiz. Hürriyetçi bir dünya görüşü ile, 
temel insan haklarına dayanan sistemin samimî 
taraftarı bir parti olarak mülkiyetin muhafaza
sı, devri ve devamı şartlarını ortadan kaldırma
dan mülk sahipleri ile çalışanlar arasındaki mü
nasebetleri düzenliyecek, özel teşebbüsü kös-
teklemiycek ve zirai reform içinde yürütülecek 
olan bir toprak reformuna taraftarız. 

Sayın Senatörler; tarım sektöründe kay
nakların tahsisi ve elde edilecek verimin kıy
metlendirilmesi konusunda memleketimizin 
içinde bulunduğu durumu anahatlariyle belirt
meye çalıştım. Şimdi, zirai kalkınma çabaları 
içinde bulunan memleketimizde Tarım Bakanlı
ğının esas fonksiyonları üzerinde, kısaca dur
mak istiyorum. Bu fonksiyonları iki büyük 
grup içinde toplıyaıbiliriz. Bunlardan birincisi 
değişik memleket şartlarında tarımın muhtac-
olduğu bilgileri geliştirmek, yani araştırma; 
ikincisi bu bilgileri tarım sektöründe yer alan 
üretim çevrelerince kullanıla/bilir hale getir
mek ve ilgililere iletmek; yani yayımdır. Bu 
iki esas fonksiyon gereği gibi işlemediği tak
dirde, güvenilebilir bir zirai politikaya vücut 
vermek kanaatimizce imkânsızdır. 

Önceden işaret ettiğimiz gibi, Türkiye'nin 
tabiat şartları çok değişiktir. Bu sebeple, böl
geden bölgeye değişen ve çözüm bekliyen çok 
çeşitli problemler vardır. Bunları araştırmadan 
girişilen tedbirlerin palyatif kaldığı geçirilen 
tecrübelerden anlaşılmıştır. İleri memleketler
de tarımda erişilen seviyenin araştırmaya ve
rilen öneme geniş çapta bağlı olduğu bugün 
bilinen bir gerçektir. Bu gerçeğin ışığı altında 
memleketimizde birçok araştırma müessese
leri kurmak ve araştırıcı personel yetiştirmek 
teşebbüsünde bulunulmuştur. Bu müessesele
rin ve araştırma personelinin yeterli olduğunu 
ileri sürmek güçtür. Bilhassa Doğu - Anado
lu bölgesine bu yönden lâyık olduğu ilgi gös
terilmemiştir. Doğu - Anadolu'nun tarımda 
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sahibolduğu değişik şartlar ve imkânlar dik
kate alınırsa, bu bölgedeki araştırma faaliye
tinin yeterli olmadığı kolayca görülür. 

Muhterem arkadaşlar; Tarım Bakanlığının 
çiftçileri yetiştirmek ve hüner sahibi kılmak 
yolundaki hizmetleri teknik teşkilâtlar tara
fından görülmektedir. Hepiniz bilirsiniz ki, bu
günkü teknik teşkilâtlar bu hizmetleri gereği 
gibi yapacak nitelikte de değildir. Bu hizmet
lerin yeniden düzenlenmesine teşkilâtın kaza
dan öteye geçerek, bucak ve köy seviyesinde
ki ihtiyaçlara ulaşmasının esas hedef ittihazı
nı son derece önemli ve faydalı görmekteyiz. 

Sözlerimi bitirirken Bakanlık ve Bakanlı
ğın değerli personeline gönülden başarılar di
ler, 1967 yılı bütçesinin memleketimiz ve yüce 
milletimiz için hayırlı olmasını Ulu Tanrıdan 
niyaz eder, hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Toprak Su Genel Müdürlüğü 
bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Kımaıyitürk. 

A. P. GRUPU ADINA FARUK KINAY-
TÜRK (Burdur) — Muhterem Başkan, muhte
rem senatörler; Adalet Partisi Grupu adına 
Köy İşleri Bakanlığı Toprak Su Genel Müdür
lüğünün 1967 bütçe kanun tasarısı üzerindeki 
görüşlerimizi temenni ve temkidk raimizi arza ça
lışacağı/m. 

Toprak Su Genel Müdürlüğü 1952 yılımda 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün Sulama ve 
Kurutma şube müdürlüğü olarak tesis edilmiş, 
1957 yılında Toprak Muhafaza ve Zirai Sulaıma 
Reisliği haline getirilmiş ve 1960 yılında 7457 
sayılı Kanunla Toprak Su Genel Müdürlüğü 
olarak faaliyete geçmiş ve 1964 yılında da Ba
kanlar Kurulu karariyle Tanım Bakanlığından 
alınarak Köy İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. 

Mezkûr geneli müdürlük; 17 bölge müdürlü
ğü, 49 başmühendislik, 14 lâıboratuvar, 3 eğitim 
.mierkezi, 2 araştırma istasyonu, 1 makima ikmal 
'müdürlüğü, 1 kartoğrafya müdürlüğü, 11 döner 
sermayeli işletime müdürlüğünden ibarettir. Per
sonellinin büyük bir kısmı ziraat, orman inşaat 
yüksek mühendislerimden teşekkül etmiştir.' 
Mühendis sayısı 635 dir. Ayrıca Jeıolofclar da 
vardır. Teşkilât döner sermayeli iş)letm;eleri 
»elimde 143 aded arazi ıslah makinası ve 6 aded 
sondaj makimasıma sahiptir. 

Muhterem .arkadaşlar, Umum Müdürlüğü, 
sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye ka
dar olan küçük su tesislerini kurmak, sulu zira
at arazisinin developlamını yapmak, ziraat ara
zisinde erozyonu kontrol etmek, toprakların-ve
rimlilik dıramaj ve ıslahı, kullanma kaîbiliyeti 
bakımından toprak etüt ve tahlillerini, harita
larını yapmak ve bu maksatla ilgili araştınma-
lar ve teknik yardımları yürütımek; ayrıca top
rak su kredileriyle çiftçi yatınımllarını teşvik 
etmek gibi birçok vazifeleri vardır. 

1966 yılında muhtelif konularla ilgili olarak 
tatbik edilen proje adedi 537 dir. 23.1.1967 
tarihi itibariyle 440 adedi bitirilmiş, mütebaki 
97 aded projenin hâlâ inşaatı devaım etmekte
dir. Bugünkü haliyle projelerin gerçekleşmıe 
oranı % 86 dır. 1966 malî yılı sonuna kadar 
gerçekleşme nisbetinin % 90 olacağı ümidedil-
ımektedir. 

1966 yılımda projelerle ilgiH olarak 
150 715 000 Tl. sı sarfiyle 102 552 hektar saha
da muhtelif konularda toprak su faaliyeti ya
pılmış ve 205 190 000 Tl. sı gelir artışı sağlan
mıştır. Bu netice gösteriyor ki, sarf eıdilemdem 
fazla gelir sağlanmış bulunmakta ve yapılan 
harcamalar ramtalbldır. Ve prodüktiviteyi artır
mıştır. 

31 . 12 . 1966 tarihi itibariyle gerçekleştiri
len kredi projesi adedi 1 138 dir. Mezkûr pro
jelerin keşif tutarları 22 886 337 lira olup, biz
zat çiftçiye intikal ettirilen kredi miktarı isıe 
15 731 056 liradır, ayrıca 1 138 aded proje de 
bizzat çiftçilerin iştirak etmeleriyle sağlamamış
tır. Çiftçilerin iştirak olarak katılışı 7 150 681 
liradır. 

1966 yılında 3"9 aded kooperatife muhtelif 
konulardaki problemlerin halledilmesi içim 
11 961 000 Türk Lirası yatırım yapılmıştır. Ya
pılan yatırımlara çiftçilerin de ayrıca 1 500 000 
Türk Liraso. ile iştirakleri sağlanmıştır. 

Rakamlara dikkat edecek olursak 1966 yı
lımda proje giderleri dâhil diğer masraflar ye
kûnu toprak su faaliyetleri neticesi elide edilen 
205 190 000 Türk Lirası gelirimden daha azdır. 
Bu vaziyet gösteriyor ki, 1966 yılı içinde mez
kûr umuım müdürlüğüm harcamalarımın ramtıaibl 
okluğu ve prodüktivitemin. lantmış bulunduğu 
görülmektedir. 

1966 yılında etütler hazırlanmakta bulunan 
17 000 000 hektarlık arazimin kullanıma fcalbili-
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yeti haritalarının çıkarılmış olduğunu, sulama, 
arazi •islâJhı, verimlilik ve erozyon gibi problem
lerle ilgili konuların haritalara raptedilmiş bu
lunduğunu memnuniyetle karşılarız. 

1967 yılı program uygulamasında çiftçilere 
intikal ettirilecek topraik su kredisi miktarı 
20 000 000 Türk Lirasıdır. Toprak Sn Genel Mü
dürlüğünce ıkuralan toprak ve sn kooperatifle
rinin sayısı ise 401 olup, mezkûr kooperaltifler-
den 100 adedi yeraltı snyu işletmesi gayesine 
matuftur. 

1966 da 39 kooperatifin muhtelif konulanda-
ıki problemlerine 11 691 000 lira yatırım yapıl
dığı dikkate alınırsa, 1967 yılında 401 koopera
tifin bilhassa 100 adedinin yeraltı snyu proble
mi ile uğraşacağı düşünülürse toprak sn kredisi 
için konulan 20 000 000 liranın kâfi gekniyeceğti 
aşikârdır. Bütçeye konulan 20 000 000 liralık 
tahsisata mukabil halen kooperatiflerle ilgili 
olarak gönderilen proje sayısı 47 olup 
34 607 480 Tünk lirasına ihtiyaç vardır. Bu mik
tarın zamanla çoik fazla artacağı bir gerçektir. 
Bu durum da açıkça göstermektedir İki, 1967 
yılında ayrılan ödeneğin miktarının yetersizliği 
meydandadır. 

1967 yılında sn, topraik (muhafaza, arazi ıs
lahı, sulama developmanı, toprak ve su koope
ratifleri, makina ve ekipman giderleri karşılığı 
verilen tahsisat 226 785 000 liradır. Projenin 
tatbikatları sonunda ilk senede gelir artışı 
219 304 000 Türk lirası olacaktır ki, bu da he
men sarfiyata yakın bulunmakta, raaitaible pro
düktivitenin artacağını göstermektedir. Bu da 
âzami bir çalışmanın mesut neticesi olacağını 
ifade etmek bakımından tebriklerimizi arz et
meyi bir vazife sayarız. 

Arazi developmanı hususunda 1967 de kabul 
edilen ve Resmî Gazetede neşredilen şu pren
sibe dayanarak: Arazi tesviyesi ve tanla drenaj 
hizmetleri Devlet yatırımı ile birlikte gerçek
leştirecek ve bu yatırımların bedeli su ücretle
riyle birlikte geri alınacaktır. 

Bu esasa dayanarak 1967 de yalnız Seyhan 
ve Gediz suları dışında her hangi bir yerde 
ibu prensip dâhilinde hiçbir yatırım yapılmamış
tır . Bu prensibe dayanılarak diğer sularımız üs
tünde yatırım yapıp istifade etmemizin lüzum
lu olduğuna inanmaktayız. 

Hizmetlerin paraleli olan makina ihtiyaçla

rı, bugün toprak sunun elinde oimaisı lâzımge-
len miktarın ancak % 5 i olduğunu yaptığımız 
tetkikattan anlamış bulunmaktayız. Bu durum 
karşısında da hizmetlerin normal olarak yürü
tüleceğini tasavvur etmiyoruz. Bu bakımdan en' 
kısa zamanda tedbir alınmasını temenni etmek
teyiz. 

1966 yılında istenilen vasıta 88 adeti olup 
ayrılan tahsisat 6 760 000 Türk Lirası olup ha
len hiçbir vasıta alınmamıştır. 1967 de ise 77 
aded taşıt vasıtası alınması istenmesine rağmen 
verilen imkânlar muvacehesinde ancak 20 aded 
taşıt için 1 020 000 Türk Lirası tahsisat ayrıl
mıştır. Bu da kâfi değildir. Ye Plânın tahak
kukunda aksaklıklar meydana gelecektir. Bu
nun için tedbir alınmasını temenni etmekteyiz. 

Toprak Su yatırımlarının devamını sağlıya-
bilmek için çiftçinin mutlaka teşkilâtlanması 
Tazimidir. Bu maksatla toprak ve su koopera
tifleri yerine ki, bunlar Devlet ile çiftçi müna
sebetlerini, proje ve anlaşmalara bağlıyarak 
faaliyet gösteren teşekküllerdir. Ye Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre kurulmuş oldukla
rından kredi temini konularında kısıtlayıcı 
hukukî ve malî hükümleri ihtiva etmektedirler. 
Onun için toprak ve su kaynaklarını geliştirme 
birlikleri kısa adiyle Top - Su Birlikleri kanun 
tasarısının bir an evvel kanunlaşmasını temen
ni etmekteyiz. Bu kanun ile çiftçi kamu tüzel 
kişiliği halinde teşkilâtlandırılmaktadır. Dev
let ile birlik arasında Devletin çiftçi yatırım
larına katılması sağlanmakta, mahallî mütaah-
hitl.'k müessesesi geliştiriknektedir. Kontrollü 
kredi sistemi uygulanmakta ve çiftçi yatırım
ları projelere bağlanmaktadır. 

Top - Su Birlikleri kanun tasarısına muvazi 
olarak 7457 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 
(C) bendine dayanarak arazi tevhidi tüzüğü 
Danıştaydan tasdik edilmiş ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile yürürlüğe girmiş bulunan bu kanun
la da çiftçi arazîsinin mülkiyetine de dokun
madan yeniden düzenlenmesini öngören bu tü
zük ile yol, sulama ve derenaj şebekeleri tan
zim edilerek çiftçinin daha düzenli ve ekono
mik işletme şartlarına kavuşturulmasını sağb-
yacalk olan tüzüğün tatbikatına başlanmış bu
lunmaktadır. 

İşaret edilen bu Tevhidi Arazi Tüzüğünün tat
bikatı sırasında çiftçilerimiz tarafından her han-
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ği bir müşkülâtla (karşılaşılmaması calibi dik
katt ir . Zira bugünlerde memleiMetimizde top-
ralk ve tarım reformu tartışmalarının devam et
tiği bir devirde, Tevhidi Arazi Tüzüğü ile Köy 
İşleri BaJkanlığı, çiftçimizin de rızasiyle, toprak 
reformu çalışmaları içerisine girmiş bulunmakta
dır. Bu 'da bizim anladığımız mânada Hükümet 
programımıza ve zirai reformumuza paralel bir 
çalışmanın nüvelerini göstermektedir. Biz top
rak reformunu yalnız geniş arazi dağıtımı mâ
nasında değil (dağıttığımız toprağı 'her türlü eko
nomik gelişmelerini zirai bilgi, gübre ve teknik 
yönlerinden tetkik edilerek verilmesine tarafta
rız ve zirai reformun yanındayız. 

DSİ sulama şebekeleri eliyle Dünya Bankası 
ve Avrupa Yatırım Bankası yoliyle büyük mas
raflarla meydana getirilen baraj sistemlerinden 
kısa zamanda sulama hususunda çiftçilerimizin 
de faydalanacaklarını memnuniyetle karşıla
maktayız. Ancak bu dış bankalar haricinde 
sulama projeleri hizmetlerinde millî bankaları
mızın da bu çalışmalara iştirak etmelerini te
menni etmekteyiz. 

Toprak Su, Devlet Su İşleri ve Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası arasmda yeni imzala
nan toprak ve su kooperatifleri ile yeraltı su
larını geliştirme protokolünü memnuniyetle 
karşılarız. 

Mahallî çiftçilerin toprak ve su kooperatifi 
olarak teşkilâtlanıp yeraltı sularını geliştirmek, 
Devletle yapılan yatırımları geri ödemek ve ku
rulan pompaj sistemlerini devralmak gibi müş
terek çalışma düzeni içerisinde yeraltı sularının 
hızla değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır. 
Yalnız bu kooperatifler süratle artmaktadır. 
Bunların işlerine cevap verecek mütaahhitlik 
müesseseleri kâfi değildir. Süratle mütaahhit
lik müessesesinin geliştirilmesine çalışılmasını 
beklemekteyiz. 

.Bugün Devlet eliyle açıla'bilecek kuyu sayısı 
300 ü aşmamakta olmasına mulkalbil teşekkül 
eden kooperatif sayısı yılda 1 000 i bulmakta
dır. Bunların hepsine cevap vermenin müşkü
lâtı kendiliğinden ortaya çıkmış bulunmakta
dır. Onun mutlak tedbir alınmasının şart ol
duğuna inanmaktayız. 

Toprak Su Genel Müdürlüğü bünyesindeki 
sulu ziraat ve araştırma istasyonlarının ayrı 
ayrı (bakanlıklar bünyesinde bırakılmış olması

nı doğru bulmuyoruz. En kısa zamanda sulu 
ziraat araştırma müesseselerinin Toprak Su 
Genel Müdürlüğüne devredilmesini temenni et
mekteyiz. 

Toprak Su Genel Müdürlüğünün 2490 ve 
1050 sayılı kanunlarla kısıtlayıcı hükümlerden 
çıkarılarak geniş bir ziraatei kütlesine dağınık 
ve perakende hizmet götüren bu kuruluşun 
mülhak bütçeli Mr genel müdürlük haline geti
rilmesinin faydalı olacağına inanmaktayız. 

Mezkûr umum müdürlüğün bünyesindeki 
üç aded toprak su eğitim merkezinde açılan al
tı aylık kurs ve çeşitli seminerlerle toprak, su, 
nebat, insan, münasebetlerini bünyesine alan 
toprak su projesi tekniğini öğretme hususunda
ki çalışmaları da memnuniyetle karşılarız. 

Sözlerimize son verirken bu teşkilâtta çalı
şan teknik, idareci ve işçi cefakâr ve fedakâr 
hal'ksever insanların Türk köylüsü ile omuz 
omuza çalışmakta olmasını takdirle karşılar, 
köylümüzün itimadını kazanmış olan bu teşki
lâta gelecek yıllarda daha başarılı hizmetler tte-
fmenni ederiz. 1967 malî yılı bütçesinin mem
leket ve milletimiz, Köy İşleri Bakanlığı, Top
rak Su İşleri Genel Müdürlüğüne 'hayırlı olma
sını Ulu Tanrıdan niyaz eder, hepinizi A. P. 
Grupu adına hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miştir. Sayın üyelerin söz sıraları: Sayın Ok-
yayüz, Saym Ucuzal, Sayın İsmen, Sayın Ata-
yurt, Sayın Uzunhasanoğlu, Sayın Cilâra. Sa
yın Ağanoğlu, Sayın Eyidoğaıı, Sayın Yeşilyurt, 
Sayın Kök, Saym Sarıgöllü, Sayın Alihocagîl, 
Saym Âdemoğlu, Saym Türker, Sayın Işıklar, 
Sayın Çetin. 

Buyurun Sayın Okyayuz. 
OAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa

yın Başkan, çok muhterem arkadaşlaırım. kap
kara toprağın bağrından, yemyeşil !bir ümidin 
fışkıran gücüyle bu millete üretim yolunda gü
ven veren fedakâr ve cefakâr çiftçilerimizin 
ve bahçecimizin hizmet ve ihtiyaçlariyle vazi
feli Tarım Bakanlığı bütçesi üzerindeki kısa 
ımâruzatmıa başlarken bu memleketin 3/4 nüfu
sunu bağrında toplıyan bu hizmet ve ihtiyaç sa
hasına fikrî ve malî 'bütün gücümüzle eğilme
mizin zaruretine işaret etmek istiyorum. 

Benim görebildiğim kadariyle, ileri memle
ketlerde tarım hareketleri üç safhadan değer-

— 945 — 



C. Senatosu B : 31 6 . 2 . 1967 O : 2 

lendirilip düzenlenerek üretim artışının gerçek 
âmileri tam bir hesapla kıymetlendirilmtekte-
dir. Birinci plânda öğretim servisi, üniversite
ler ve tarım okulları içinde ilmî esaslara daya
nılarak tam bir verimle çalışmakta ve tarımın 
gelişmesi işini ilmî ve ciddî bir çalışmanın gü
cüyle .kıymetlendirmektedir. Bu servisin yanın
da ve onun sağladığı müspet neticeleri almasın
da onunla beraber çalışan araştırma servisi, 
yeni buluşların tatbikatını ve fiiliyatta intikali
ni temin ve tafciibederek çok ürün alma hamle 
ve hareketini gerçek ve ilmî b'ir çalışmanın gü
cüyle yürütmektedir. Bu iki servisin ziraat 
âleminde bulduğu yenilikler filim, büroşür ve 
bizzat tatbik ettirip çiftçinin işini tarlada ta-
kibeden yayma servisi zirai çalışmaların bütün
lüğünü sağhyan ve hizmeti, iyiyi, verimliyi 
çiftçinin ayağına kadar götüren bir hamlenin, 
bir çalışmanın mükemmelliğini sağlamaktadır. 

Müessir ve yapıcı tedbirlerle zirai eğitim 
ve öğretim hareketlerimizi bu istikamete tev
cih etmekte şahsan büyük fayda ummaktayım 
Bu sahada, değerlerine yürekten inandığım Sa
yın Bakan ve Ziraat Vdkâiletimiziin değerli ele
manlarının da aynı ceht ve iman içinde görmek
ten ümitli ve güvenliyim. 

Bu anahamle ve hareket dışında memleke
timizin birçok noktalarda müşterek olduğuna 
inandığım bâzı ihtiyaç ve hizmetlerine kısaca 
değinmek işitiyorum. 

Bugün bu memlekette % 75 nüfusun fera-
gata ve fedakârlığa örneik bir gayretle çalış
tığı tanım âleminde, bu çalışan insanların hiç
bir hukukî ve sosyal emniyetleri maalesef bu
gün de yoktur. Yıllardan beri üzerinde önem
le durduğumuz ve her vesile ile dertlendiğimiz 
zirai sigorta müessesesi henüz kurulamamış ve 
alâkalı kanun ciddî bir nizamın kurucusu ola
rak hizmete sokulamamıştır. Mevcut koopera
tiflerimiz malî, hukukî ve sosyal 'etkileri ve güç
leri bakımından müstahsili toplayıcı, bir araya 
getirici olmak kuvvetinden tamamen mahrum
dur. Bugünün realitelerini, çiftçimizin psiko
lojisini ve zihniyetini göz önüne alarak bu isti
kamette müessir olacak mevzuata ihtiyacımız 
büyüktür. Yer yer vatan parçalarının özel 
ekim ve üretim hareketlerine ve cinslerine göre 
araştırma enstitüleri açmaktaki fayda çok ke
reler söylenmiş olmasına rağmen, gerçekte lâ

yık olduğu yeri ve değeri alamıyor. Temsil 
etmekle iftihar ettiğim İçel'in 1965 yılı gayri-
sâfi zirai geliri, iftiharla ifade ediyorum ki ; bir 
milyarı asmış bulunmaktadır. Bahçecilerimiz 
ve sebzecilerimiz haklı olarak vilâyetimizde bir 
narenciye ve sebze araştırma enstitüsü açılma
sını istemektedirler. 

Bugün bütün memleket kültür arazisi ile or
man arazisinin nerede başlayıp nerede bittiği 
meselesinin kanun tatbikatı içinde ayırımı 'me
selesinden büyük ölçüde dertlidir ve ıstırap çek
mektedir... 

Bilinen hakikat odur ki; Mersin - Erdemli -
Silifke şeridi dünyanın meteorolojik faktörle
ri bakımından narenciye ve turfanda sebze is
tihsali yönünden en uygun kuşağıdır. Bu tabiî 
faktör oradaki fedakâr, cefakâr ve çalışkan 
çiftçilerimizi tahrik etmiş ve bugün bu bölge 
memleket ziraatine İftihar veren bir üretim gü
cü içinde tamamen sebze ve narenciye bahçele
riyle dolmuştur. Fakat yer yer ve zaman za
man ormancılarımız, yetişmiş portakal ve muz 
bahçelerinin, limon ve greyfütlerin eldeki hu
dut tutanaklarına göre, orman olduğundan 
bahisle, bahçecileri, yılların bin fedakârlıkla 
dolu emekleriyle değerlendirdikleri bahçelerin
den çıkmaya zorlamakta ve bu fedakâr, masum 
ve çalışkan insanları ormana tecavüz suçuyla 
mahkemelere sevk etmektedirler. 

Millî bir felâket halini alan erozyonun ha
zırladığı büyük ve korkunç istikbali bilen in
sanlar için ormana karşı olmak elbette haksız
lıkların belki de ahlâksızlıkların en büyüğüdür. 
Fakat ağaçlamaya ve toprakları bu türlü felâ
ketlerden korumaya kararlı, çalışkan ve mem
leket ekonomisine ziraî safi gelir olarak bir 
milyarın üstünde imkân katan insanlara bu 
davranışla haksız olarak yapılan bu muamele 
hiçbir şart içinde hukukî ve aklî değildir. Ka
naatim ddur ki, kanunlar, milletlere eziyet et
mek için değil, hizmet etmek için çıkarılır. Kül
tür arazisinde örnek bir gayretle çalışan bu 
çiftçilere, bu bahçecilere böyle bir muamele 
yapmaya hiçbir şart içinde hakkımız olduğuna 
inanmıyorum. Bugün tarımda üretimin tabiî 
faktörlerle iyi işlemesi halinde mükemmel ol
duğu yıllarda kalkınma hızımızın tamam olarak 
tahakkukunu g-örmekle hepilmiz seviniyoruz. 
Crörülüyor ki, daha çok uzun seneler tarım, bu 
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memleketin kalkınma hayatında sosyal haya
tında mihrak olmak, 'mihver olmak gücünü ve 
ehemmiyetini .muhafaza edecektir. Böyle olma
sına rağmen bu sektöre yalnızca Ziraat Ban
kasından kredi verilmektedir. Bildiğime göre; 
idünyada hiçbir memleket, müstahsili bir t e/k 
•kredi müessesesinin belli imkânlariyle daralt-
maımaktadır. Çiftçimize kredi imkânlarını 
emin mesnetlere bağlamak suretiyle artırılma
sındaki isabete bilhassa ve ehemmiyetle işaret 
etmek isterim. Bu arada çok evel düzenlen
miş toprak baremi cetvellerinin gerçek kıymet
leri kapsayıp aksettirmediği mutlak bir haki
kattir. Biliyorum k i ; zirai kredi miktarının 
tâyin ve tespitinde yalnız barem düşüklüğü te
sir etmiyor. Onun yanında para miktarının 
iktisadi faaliyetlerin müşterek tesirleri olmak
la 'beraber, barem cetvellerinin yeniden düzen
lenmesine işaret 'etmek istiyorum. 

Tarsus'un Firengülüs köyünde büyük bir 
çiftçi topluluğunun, yarım milyonluk, (dörtyüz 
•bin liralık tarlalarına barem düşürdüğü yüzün
den 20 000 lira dahi kredi alamadıklarını, bu 
yüzlden ihtiyaçların tazyiki ve tesiri altında 
murabahacılara müracaat ederek, kazandıkları 
meşru kârları ve imkânları gayrimeşru kazanç
la bu hırsızlara tevzi ve teslim ettiklerini söy
leyişlerini şu anda büyük bir ıstırapla hatırla-
maktayiim. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, haksız da olsa 
murabahacı ve sair faizcilere hırsız kelimesinin 
kullanılması bir kısım vatandaşları burada fe
na halde bir hakarete mâruz bırakmaktadır. 
Biraz daha yumuşak lisan kul]anabilirsiniz. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (Devamla) — 
Sayın Başkanım, kanunun tâyin ettiği hüküm
lere göre faiz almayan insanlara murabahacı 
demek benim en tabiî hakkımdır. 

BAŞKAN — Ama, 'hırsız diye hitabetmek 
haklı değildir. Burada müdafaasını yapamıyan 
insanlara, haksız da olsa bu şekilde, bu Yüce 
kürsüde.. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (Devamla) — 
Sayın Başkanım, bu toprağın bağrına aziz 
ve asil terini ve emeğini katarak bir şeyler top
lamak istiyen insanların paralarına el atan 
insanlara ben 'onların vekili olarak her türlü 
hükmü vermeye hakkım olduğuna kaaniim, mü
saadenizi istirham ederim. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur Sayın 
Okyayuz. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (Devamla) — 
Bir sayfam kaldı. 

BAŞKAN — Hayır, hayır; mudile tiniz dol
muştur. Çok sıkışık durumdayız. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (Devamla) — 
Müsaade buyurun bitiriyorum bir dakikanızı 
rica edeyim. 

Bütün bu ihtiyaç ve hizmetlerin topyekûn 
halini tarım Bakanlığının topraktan güven ve 
imkân derlemekte çiftçiye yardımcı, m'efkûreci 
elemanlarından beklemek kanaatimce haklı bir 
hareket değildir. Bence bu hâdiseleri 'kapsa
yıp kavrayan hazırlanacak yeni bir düzene ih
tiyaç vardır. Mal sahiplerinin topluluğundan 
meydana gelecek teşekküller; finansman sağlı-
yacak özel fonlar ve bunu Mare edebilecek bu 
hizmette yetişmiş teknik insanlar ve ihracat 
şirketleri bu yeni düzenin kuruluşunda yaratı
cı birer âmil olabilirler. 

Mâruzâtımı Iburada bitiriyor, aziz çiftçile
rimizin çalışmalarında yardımcı olmak gayret 
ve himmeti içinde olan insanlara büyük minnet 
ve şükranlarımı arz ediyor, Senatoyu ve Sayın 
Başkanlığı hürmetle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, sayın bakanlar, bakanlık
ların değerli erkânı; Tarım Bakanlığının 1967 
yılı Bütçe kanun tasarısı üzerinde şahsım adı
na söz alarak bâzı hususlara temas etmek is
tiyorum. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşlarım 
meselenin mühim prensiplerini dile getirdiler. 
Direkt olarak Türkiye'nin % 75 nüfusuna ışık 
tutan, yol -gösteren ve emeklerini değerlendir
meğe çalışan Tarım Bakanlığının endirekt ola
rak da 32 milyon Türk Vatandaşının günlük 
yiyeceğiyle meşgul olması kendilerini ağır bir 
vazifenin yükü altında bulundurmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; tarım n'azıariyet ile 
birlikte elbette ki tecrübeye dayanan ve bunun 
neticesinde elde edilen bilgilerle inkişaf sağ-
lıyan bir müessesedir. Bu durum karşısında 
ömürlerini gerek nazari yokla, gerekse tecrü
belerle geçirmiş olan çok değerli ihtisas erb'a-
hını bugün Bakanlık merkezinde görmekteyiz. 
Buna mukabil tecrübesi az, yeni çalışma sa-
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hasına atılmış arkadaşlarımızın da -memleket 
sathında vazife yaptığını görmekteyiz. Benim 
şahsi temennim şu; uzun yıllar .tecrübelerini 
elde etmiş, değerli fikirlerini memleket yararı
na getirmiş olan değerli elemanların merkezde 
değil, dalia ziyade vatan sathında vazife gör
meleri, böylece memleket hizmetine ve böylece 
'beklediğimiz günlere kavuşmanın yolunu aça
cağı kanaatindeyim. Gerek tarım sahasında, 
gerekse tanımsal mücadele ve toprak, su saha-
ısmda Bakanlığın ve merkez teşkilâtının gay
retleri hepimizce malûmdur. Bu gayret ma
halline kadar aynı tempo ile gitmedikçe yapı
lan emekler beyhudedir arkadaşlar, milletin 
parası da beyhude harcanmaktadır. Bizim çift
çi babasından ne görmüşse hâlâ onun tatbikatı 
ile meşgul. Yanma eğer Devlet hizmetinden 
birisi gelir de bir şey gösterirse, gözü ile gö
rür, kulağı ile duyarsa ancak o zaman eski 
alışkanlığını bırakır, yeniye döner. Bunun 
için de Bakanlıktan benim istirhamım bil
hassa Türkiye topraklarının biran evvel tah
lilinin yapılması ve bunlara göre her mıntaka-
nııı yetiştireceği 'mahsulün o mıntaka sakinle
rine bildirilmesi şarttır. Bir misal arz edece
ğim, köylü vatandaş son senelerde gübreli 
ekimle mahsulün bol alındığına inanmıştır ve 
Allaha çok şükür bu yolda bir tutumun içine 
girmiştir. Ancak kendi seçim bölgemde Sarı-
eakaya bölgesi bilindiği gibi kış sebzeleri yetiş
tiren bir sahadır. Asgari günde İstanbul ve 
Ankara istikametine 50 kamyondan fazla ıs
panak ve yeşil soğan sevk eder. Bu sene güb
reli ekim yoluna gitmişler, toprağın vasfını 
bilmediği için, atacağı gübrenin emsini tâyin 
edemediği için aziz (arkadaşlarım, günde iki 
kamyon dahi 'bugün sebzesini ihracedememekte, 
bütün sebzeler baştan aşağı çürümüş vaziyet
tedir. Bunu 'bir misal olarak arz ediyorum. 
Her sahada da köylümüz bu gibi müşkülât ile 
(karşı karşıya kalmaktadır. Geçenlerde bir 
kanun ile tasvip buyurduğunuz Akdeniz mem
leketleri Yüksek Ziraat Araştırmaları Enstitü
süne dair Kanun ve Anlaşma 'hükümlerinden, 
bilhassa Bakandan istirham ediyorum, değerli 
elemanlarımızı mümkün olduğu kadar çok sa
yıda gerek Fransa, gerek İtalya, bu memleket
lere gönderilerek biran evvel bu yolda yetiş
tirilmelerini istirham edeceğim. 
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Değerli arkrdaşlarım, Anadolu'da çalışan ar
kadaşlarımızın bir kısmı maalesef fedakârlıkla
ra katlanmıyorlar. Çukurova'da bir mücadele 
teşkilâtımız var. Çukurova'da çok pa'halıya mal 
olan bir narenciye ziraatımız var. Buradaki ar
kadaşlarımız her nedense bürolara bağlanmış 
vaziyettedirler. Mücadeleci arkadaşlarımızın bü
rolarda işi olmadığını takdir buyuruyorsunuz. 
Onlar sabahtan akşama kadar mmtakalarında, 
kendilerine müracaat eden veya etmiyen bütün 
vatandaşların bahçelerine girip, çıkmayı kendi
lerine vazife bilmelidirler. Bu sahada türlü, çe
şitli parazitlerle narenciye mahsulü günden gü
ne harab olmakta ve tahmin ederim bu şartlar 
devam ederse 5-10 sene sonra narenciye mahsu
lünden Türkiye'de eser kalmaz. İlaçlar da bilmi
yorum ne derece kontroldan geçer. Tatbik edi
len ilâçların hangi hastalığa ne yolda faydalı 
olduğunu da doğru dürüst bahçeci vatandaşlar 
bilmemektedir. Böylece pahalı olan ilaçlar kul
lanılır beklenilen neticeyi elde edemez, vatan
daşlar. Bu bakımdan mücadeleci arkadaşlara 
çok hizmet düştüğünü hatırlatmak isterim. 

Bu arada bir fikir olarak arz etmek isterim. 
nasıl ki Ordumuzda terfi edecek değerli subay
larımıza terfi yıllarında muayyen bir kıta hiz
meti varsa, Ziraat Vekaletinde çalışan arka- -
daşlarınnzm da terfi yılları geldiği taikdirde 
muayyen bir müddet tarlada veya bahçede hiz
met etmelerini teklif ediyorum. Memlekete fay
dası olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN" — Bir dakikanız var Sayın Ucuz-
al. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım ; bir hususa daha temas edeceğim. 
zamanımız kısa. Kabul buyurduğunuz 663 sayı
lı Kanun memlekete büyük hizmet edecek va
satta hazırlanmıştı, çok şeyler bekliyorduk. Bir 
fıkrası sebebiyle Anayasa Mahkemesince bir 
ekseriyetle "iptal edilmiştir. Değerli Bakanlı
ğımızın bu yolda yeniden bir hazırlık yaptığını 
ve tasarının hazırlanarak Meclise sevk edildiğini 
öğrenmiş bulunuyorum. Diğer hizmetleri yanın
da bu hizmetten dolayı da başta Bakana ve Ba
kanlık Erkânına teşekkürlerimi arz eder 
1967 yılı Bütçesini Türk Milletine hayırlı 
olmasını temenni ederim. 

Müsaade buyurursanız bir hususu da'ha ar-
zedeyim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Çok kısa olmak şartı ile buyu
run. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Çok kısa 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Türk köylüsü, orma
nı sevmektedir, Türk Milleti de ormanı sevmek
tedir. Yalnız bâzı orman teşkilâtında görevli 
olan arkadaşlarımız, her neden ise kanunu tek 
taraflı tatbik eder, ve o mmtakada bezginlik ya
ratır. Seçim mıntakamdan bir köyün bir mahal
lesine mahkemeden gelen bir günlük davetiye 
adedine bakın arkadaşlar; 30 hanelik bir ma
hallenin 18 vatandaşı bir günde mahkemeye gi
derse, orman dâvasından dolayı; bu ormanla o 
vatandaşın geçinmesine imkân kalmaz. Benim 
dileğim orman teşkilâtında vazifeli olan arka
daşlar, ormandaki çama gösterdiği saygıyı en 
azından vatandaşla aynı nisbette tutarsa bu me
seleyi psikolojik yönden daha çabuk elde ede
ceğimiz kanaatindeyim. Yüce Senatoyu hürmet
le selâmların. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İsmen. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Saym Baş

kan, sayın senatörler, halkımızın büyük bir 
kısmının tarım kesiminde yaşadığı ve dış ti
caretimizin de % 85 inin tarımsal ürünlerinden 
temin edilmekte olduğu bilinmektedir. Fakat 
tarımımız, mevcut imkânların rasyonel bir şe
kilde kullanılmaması ve gerekli köklü dönü
şümlerin yapılmaması dol'ayisiyle çok geridir. 
Tarımımız çok geri olduğu hususu yıllardan 
beri söylenmektedir. Ama bu hayati konunun, 
bir türlü gereken şekilde ele alınmadığı da bir 
vakıadır. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında, tarım üreti
mini çoğaltarak sanayiimizin hammadde ihti
yacını karşılanması öngörülmektedir. Oysa ki 
tarımımız, bugünkü durumu ile hızlı bir sana
yileşmeye imkân sağlıyamadığı görülmektedir. 
Tarıma elverişli yaklaşık 24 milyon hektar 
arazinin, yalnız 4 milyon hektarı modern ta
rım araçlariyle işlenmekte ve geri kalan 20 
milyon hektar arazide ilkel usuller uygulan
maktadır. Bu duruma göre topraklarımızın, 
% 83 ü, hayvan ve karasabanla işlenmektedir. 
İş hayvanlarının zaman dahilindeki artırma 
eğilimi ve karasapan sayısının yıllar boyunca 
aynı aded etrafında bulunması, Türk tarımına 
hâkim olan o yoksulluğu teyidetmektedir. 

Yapılan son sayımlara göre, Türkiye'de 
yaklaşık olarak 54 bin 700 traktör ve buna 
karşılık 2 milyon karasapan bulunmaktadır. 

Toprak işlemesinin yanında, toprağın ve
rimliliğini artıran sulama, gübreleme ve ilaçla
ma gibi önemli faktörler de yer alır. Bu alan
da da pek geri durumdayız. Az gelişmiş bir 
memleket olan komşumuz Yunanistan'da, işle
nen toprakların % 35 i sulanırken, Türkiye'
de bu oran ancak % 5,7 dir. 

Bitkinin başlıca besin maddelerini teşkil 
eden azot, fosfor, potas gibi suni gübrelerin 
memleketimizde yeteri kadar kullanılmadığı 
bir gerçektir. Ayrıca suni gübre kullanılan 
yerlerde de, tek tük haller dışmda, toprak ana
lizlerine hiç ön eni verilmeden gelişi güzel atıl
dığı için beklenen faydanın da tüm olarak 
sağlanamadığı görülmektedir. Yıllar boyunca 
işlenip çeşitli tarımsal ürünlerin yetiştirildiği 
topraklarımız, gereken besin maddeleriyle 
zenginleştirilmediği için, normal verim sağla
namamaktadır. 

Nitekim Türkiye'de dekardan kaldırılan 
buğday ortalama olarak 100 Kg. civarındadır. 
Buna karşılık : 

Holânda'da dekardan 
Belçika'da 
Danimarka'da 
İsviçre'de 
İsveç'te 
Mısır'da 
Yunanistan'da 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

ortalama 
'» 
!» 
» 
» 
» 
» 

420 Kg. 
337 Kr. 
365 Kg. 
288 Kg. 
261 Kg. 
259 Kg. 
148 Kg. 

buğday ürünü elde edilmektedir. 

Hayvancılığımızı inceliyecek olursak, bu 
kesimde uygulanan üretim metodu, bitkisel 
üretimde kullanılan sistemden daha da geridir. 
Bu yüzden, hayvan mevcudumuz adedçe kaba
rık olmasına rağmen, verim gayet düşüktür. 
Ziraat Bankasının yayınladığı istatistikî bilgiye 
göre Türkiye'de hayvan üretimi ve ürünlerinin 
değeri % 29,7, bütün bitkisel ürünlerin değeri 
ise % 70,3 tür. Türkiye'de mevcut hayvan sa
yısı 72 milyonu bulur ve bunun çoğu da keçi
dir. Hayvancılık sistemimizde, hâlâ Tevrat'ta 
anlatılan şekle benzemektedir. Bir türlü açık 
saha hayvancılığından, ahır hayvancılığına ge
çilememiştir. 

Tarımda neden böyle geriyiz? Nüfusumu
zun büyük bir kısmı tarım alanında toplanmış 
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olmasına karşılık, toprak dağılımında korkunç 
bir dengesizlik ve adaletsizlik vardır. Gayet 
eksik olduğuna inandığımız 1963 Genel tarım 
sayımına göre, topraksız çiftçi ailelerinin mik
tarı, 308 899 dur. 1950 sayımı ile kıyaslarsak, 
13 yılda 219 205 topraksız ailenin arttığı gö
rülür. Toprak dağılımındaki bu dengesizliğin 
giderilmesi ve tarımımızın kalkınması için, an
cak köklü bir toprak ve tarım reformlariyle 
mümkün olabilir. Esasen Anayasamızın 37 nei 
maddesi de bunu zorunlu kılmaktadır. 

Türkiye'de mevcut fazla toprakların özel 
mülk veya Hazine malı demeden topraksız, ya 
da fazla topraklı köylülere dağıtılması lâzım
dır. Bugün tarımda ilerlemiş memleketlerin 
bir kısmı toprak reformlarını çoktan yapmış 
bulunmaktadır. Toprak reformundan kurtu
luş yoktur. Er geç bu topraklarda da, toprak 
ve tarım reformları yapılacaktır. Toprak re
formu ile tarım reformunun birlikte yapılma
sı, bir Anayasa hükmüdür. Bu iki tedbir bir
birinden ayrılamaz. Bu itibarla toprak sahibi 
olan yoksul halkın, toprağını ekip biçebilmesi 
için, gereken kredinin kendisine sağlanması 
zaruridir. Hükümet Başkanının geçen yıl Mil
let Meclisiıldeki açıklamalarına göre, 1 336 bin 
çiftçi ailesinin yıllık kredisi 1 - 1 000 Tl. ara
sındadır ve bu grupun ortalama kredisi 359 
Tl. dan ibarettir. 214 000 çiftçi ailesi de, 
ancak 100 veya daha az kredi alabilmektedir. 
416 000 fakir çiftçi ailesinin yıllık kredi tuta
rı da 100 ilâ 200 Tl. arasında değişmektedir. 
1 336 000 yoksul köylünün yıllık kredi tutarı 
480 milyon Tl. iken, büyük mülk sahipleri 
arasında 642 şahsın aldığı kredi 35 milyon 
Tl. sini bulmaktadır. Ve ayrıca 238 şahsın yıl
lık kredi tutarı ise 27 milyon Tl. dır. Bu he
saplara göre, 1 336 000 köylü ailesinin Devle
tin himayesinden istifade ettiğini iddia et
meye imkân yoktur. 

Yukarıdan beri açıklamaya çalıştığımız 
üzere, Türkiye'de tarım hızlı bir sanayileşme
nin temeli olmaktan çıkmıştır. Oysa ki, Türk 
tarımı, gerek sanayileşmemizin hızlı yapılma
sı, gerekse halkımızın dengeli bir beslenmeye 
varması alanında, potansiyel büyük imkânla
ra sahiptir. Yıl elandan beri uygulanan sakat 
bir tarım politikası, mevcut potansiyel gücü 
harekete geçireceğine, köylümüzün yok^ıllaştır-
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mış tarım kesimini sanayimiz için ciddî bir pa
zar olmaktan çıkarmıştır. Orta ve büyük mülk
leri Devlet eliyle modernize etmekle, Türki
ye'de tarım sorunlarını çözmenin mümkün olma
dığı bugün iyice anlaşılmıştır. 

S.'iVın senatörler, 
Tarım Bakanlığı uzmana, uzman yetiştiril

mesine gereken önemi bir türlü vermemiştir. 
Bütün engellere rağmen Tarım Bakanlığı içe
risinde kendi kendini yetiştirmiş veya bâzı 
fırsatlardan faydalanarak iyi yetişmiş değerli 
tecrübeli elemanlar yok değildir. Değerli ele
manlar yönetici kadrolarda uzun yıllar başa-
riyle çalışmışlardır. Fakat bugün birtakım 
politik hesaplar yüzünden bu tecrübeli eleman
ların müşavirliklerde toplanmış olduklarını gö
rüyoruz. 

Tarım Bakanlığı bünyeyi içinde bir nevi mer
kez valiliği siytemi ihdas edilmiştir ki, bunu 
esefle kaydediyoruz. Türkiye tarım alanında 
tecrübeli teknisyenlere muhtaçtır. Onun için ye
tiştirilmeleri yıllara ihtiyaç gösteren bu tecrü
beli teknisyenlerin, Tarım Bakanı tarafından 
ısrarla pasif yerlerde tutulmalarına şaşmamak 
elde değildir. Bu değerli elemanların, tecrübe
lerine göre istihdam edilmeleri konusu üzerin
de önemle dururuz. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin İskenderun buğ
day ambarlarında ambar zararlılarına karşı 
kobalt - 60 izotopu ile bir mücadele açılmasının 
öngörüldüğü öğrenilmiştir. Bilindiği üzere, rad
yasyonla yapılan bu gibi mücadelelerde çok 
titizlik gösterilmesi gerekir; insan ve hayvan 
sağlığına hiçbir zararlı etkisi olmadığına dair 
kesin raporlar alındıktan sonra uygulanmaya 
geçilmesi ve ayrıca 6968 sayılı Zirai Mücadele 
ve Zirai Karantina Kanunu muvacehesinde lü
zumlu işlemlerin yürütülmesi icabeder. Oysa
ki kobalt - 60 izotopu henüz Kanada ve Ame
rika'da deneme halindedir. 

Saatte 30 ton, 24 saatte 720 ton ve ekonomik 
olması bakımından bir sene süreyle uygulama
ya devam edilmesi gerektiğinden, 365 günde 
262 800 ton buğday ilaçlanmış olacaktır. Am
bar zararlılarına öldürücü veya kısırlık geti
rici etkisi olsun veya olmasın, bu buğdayların 
tüketimi sorunu karşımıza çıkacaktır. Onun 
için Sayın Bakanın bu mücadeleyi uygulama
dan önce, gereken titizliği göstermesi husufun
da ısrarla dururuz. 
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Senatoyu saygiyle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın îşmeıı'in konuşması ara

sında gecen, özel kişilere aidolsun, Devlete 
aidolsun toprakların derhal dağıtılması şüphe-' 
siz ki Anayasa teminatı altında ve demokratik 
bir düzen içinde mümkündür. 

Sayın Atayurt. 
MEHMET FAÎK ATAYURT (Uşak) — 

Muhterem Başkanlık Divanı, değerli senatör
ler, sayın bakanlar, bakanlıkların güzide men
supları, sevgili meslektaşlarım; hepinizi en sa
mimî saygılarımla selâmlamakla bahtiyarım. 
1967 malî yılı Tarım Bakanlığı bütçesi üzerin
de, gerçekten pek çok olan kişisel görüş, dü
şünüş ve temennilerim arasında sadece orman
cılığımızı ilgilendirenlerinden maalesef pek azı
nı arz edebileceğim. Zira, vakit darlığı sebe
biyle, şahsi konuşmaları, 10 dakika gibi kısa 
bir süre ile sınırlandırmış bulunuyoruz. 

Malûmları bulunduğu veçhile, bugün, Ta
rım Bakanlığının başlıca görev ve yetkileri, 
genel olarak, 

A. Ziraat, 
B. Hayvancılık, 
C. Ormancılık 

konuları üzerinde temerküz etmiş bulunmak
tadır. 

1967 yılı programında tesbit edildiği üzere; 
tarım sektörünün 1966 yılı programının bâzı 
konularında genellikle iyi sonuçlar verecek şe
kilde uygulamalar yapıldığı ifade edilmesi mü
nasebetiyle Hükümete ve Bakanlığın başarılı 
personeline takdirlerimi sunarım. 

Muhterem arkadaşlar, hemen şurasını peşi
nen arz ve ifade edeyim ki, memleketimiz şart
ları muvacehesinde, millî ekonomimizin ayrı 
ayrı, en önemli ve hayati birer müstakil ko
lunu teşkil eden bu üç dev sektörün, anadâva-
larmı, kendi ilmî ve teknik özelliklerine, amaç
larına ve temel prensiplerine, Anayasanıza ve 
halkın refah ve saadetine göre gerçekçi olarak 
değerlendirmek mecburiyetindeyiz. 

Türkiye nüfusu 25 yılda 1 misli artmak
tadır. Nüfusumuz, 50 yıl sonra 100 milyonu 
aşacaktır. Ziraat, hayvan ve orman ürünlerini 
en az nüfusun çoğalışı oranında artırmak za
rureti vardır. Açlık tehlikesini önliyeceğiz. 
Ziraat, hayvancılık ve ormancılığın bu kadar 
büyük ve şümullü olan görevlerini; bu üç sek

töre ait tedbirlerden yalnız bâzılarının ve hattâ 
tümünün uygulanması suretiyle başarılması, 
asla mümkün değildir. 

Bu sebeple, bu alanlardaki tedbirler, diğer 
sektörlerdeki çarelerle birlikte bölge plânla
ması çerçevesi içinde birbirine kaynaştırılarak 
bütün halinde uygulanırken, büyük öncelik ta
şıyan tedbirlerden bâzılarını ve özellikle veri
mini artırıcı olanlarını, bölge şartları da göz 
önünde tutularak kesif bir şekilde memleket 
sathına yaymak lâzımdır. 

Modern, teknik ve intensif ziraate, hayvan
cılığa ve ormancılığa yönelmede, sayılamıya-
cak kadar menfaatimiz olacaktır. 

Fakat, memleketimizde, ziraat, hayvancılık 
ve ormancılık hizmet ve faaliyetlerine konu 
teşkil eden sahalar arasında, öteden beri de
vam edip gelen ve bir taraftan en önemli mil
lî servetlerimizden birini teşkil eden ormanla
rımızın daima azalmasına ve diğer taraftan da 
halk - orman münasebetlerinin gittikçe bozul
masına, griftleşmesine ve çözüm çarelerinin 
güçleşmesine müncer olan pek kritik ve fevka
lâde nazik bir safhada bulunduğumuza işaret 
etmek isterim. 

Ormancılık politikası tatbikatının takibet-
tiği orijinal tarihî seyir bakımından dâvanın, 
şimdi haricen böyle bir manzara ile görünme
sinde şüphesiz, türlü ciddî ekonomik, sosyal, 
politik ve kültürel sebepler vardır. Ancak, 
takdir buyuracağınız üzere vakit kifayetsiz
liği ve mevcut diğer şartlar bendenizin bunla
rı, hemen şimdi sizlere, objektif ölçülerle arz ve 
itina ile takdime elverişli değildir. 

Bununla beraber, derhal şu noktaya işaret 
edeyim ki, ormansız ve ormanlık yerlerdeki şe
hir ve kasabalar; orman dışı köyler ve özellikle 
sosyal ve politik değişikliklerin, iktisadi ve 
kültürel yetersizliklerin, tabiî ve coğrafi im
kânsızlıkların ve benzerleri daha birçok âmille
rin geniş ölçüdeki olumsuz etkileriyle pek faz
la fakirleşen orman içi ve kenarı köylerdeki 
halkın çeşitli orman telâkkisi ile kanuni mev
zuattaki ve ormancılık ilmindeki orman telâk
kilerini, objektif esaslara ve Anayasamızın 
prensiplerine göre değerlendirmek mecburiye
tindeyiz. 

Bugün Türkiye'de saha, servet, artını, ve
rim, bünye, kuruluş, vasıf ve karakter, dağı-
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lış ve yayılış ve ağaç türleri itibariyle yetersiz 
olan ormanların önemi; direkt faydalarından 
olan çeşitli aslî ve tâli orman ürünleri sağla
maktan ziyade, endirekt tesirlerinden bulunan 
iklim - toprak - su rejimini düzenliyecek sel 
ve erozyonları ve toprak kaymalarını önlemesi 
ve yurdumuzu daima emniyetle barınılır halde 
tutabilnıesindendir. 

Nekadar varlıklı olursak olalım, ormanların 
endirekt yoldan vâki olan bu olumlu ve ha
yati tesirlerini bir kere muvazene bozulduk-
taoı sonra artık tekrar iade veya döviz mu
kabili de olsa ithale imkân olamıyacağına işa
ret etmek isterim. 

Halk - orman nıünasebetlerindeki düzensiz 
durumu, düzenli duruma getirmek için, çok 
yönlü, şümullü ve radikal tedbirler almak lâ
zımdır. 

Modern ormancılık tatbikatının ilk ve önemli 
şartı, düzenli ve müstekar, hukuk ve adalet 
prensiplerine uygun ve tatmin edici halk - or
man münasebetlerine dayanan sürekli saha 
emniyetidir. 

Halk - orman ilişkilerinin düzenlenmesi ile 
ilgili dâvaların başında gelen ziraat, hayvan
cılık, ormancılık, iskân, endüstri ve diğer 
alanlara tahsis edilebilecek sahaların kesin ola
rak belirtilerek, sınır ve mülkiyet ihtilâflarına 
son verilmesine ait yerleşmesine ait yerleş
me - orman münasebetleri problemlerin1'n halli 
idin iki yönde tedbirler almak lâzımdır. 

Bunları kısaca; 
1. Talbiat kaynaklarını koruyucu bir sis

tem içinde en prodüfctif kullanılmasının yol
larını aramak ve böylece üretimi çoğaltmak 
yani kısacası araziden faydalanmayı düzenle
mek; 

2. Çevrede' yaşıyan insanları ve bunların 
işgücünü, en sistemli bir yerleştirme ve is
tihdam ile değerlendirmek ve dolayısiyle kal
kındırmak yani iskân, yerleşim ve toplum kal
kınması şeklinde ifade edebiliriz. 

Bu iki katagoriye dâhil kısmen ferahlık 
yaratıcı ve kısmen kısıtlayıcı mahiyetteki pek 
çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel tedbir ve 
çarelere burada temas etmemize zaman kifayet 
etmemektedir. 

Bu konular üzerinde Bakanlığın halen çalış
makta bulunduğunu ümidetmekteyim. 

1967 malî yılı Bütçesi kanun tasarının, 
gerek Karma Bütçe Komisyonu ve gerek Yüce 
Senatoda yapılan genel müzakereleri sırasın
da da, vaktin ve şartların müsaadesi nisbe-
tinde arz ve izahına gayret ettiğim veçhile; 
memleketimizin anadâvaiarının en eskilerinden 
biri olan ve 1857 yılından bu yana 110 
seneden beri ianesinde müterakim, münazaalı 
ve pek muğlâk problemleri toplıyan ormancı
lığın, doğru mânada sevk ve idaresinde 
şüphesiz; mevzuat, teşkilât, zihniyet, tatbtlkat, 
metot, finasman ve benzeri. meseleleri olduğu
na ve geçimlerini öteden beri, ormanlardan sağ
lamak mecburiyetinde bırakılmış mühim mik
tardaki vatandaşın ve özellikle orman içi ve 
kenarı köylülerin ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlarda kalkınmalarına bağlandığını ve Or
man Genel Müdürlüğünün, halihazır imkân
ları ile (Orman Bakanlığı) seklinde reorganîze 
edilmesi suretiyle dâvanın hallinde yardım edil
mesinde müspet adımlar atılmış bulunacağını 
tekrar teyiden arz ederim. 

Şu kadar var ki, (Orman - Bakanlığı), Tür
kiye Omıanclığı Teşkilâtı için asla bir gaye 
değil, sadece halk - orman münasebetlerinin dü-
zelenmesi ve modern ormancılık tatbikatı için 
bir vasıta veya merhaledir. Böyle bir kuruluş, 
Türkiye ormancılığının teknik, ekonomik, sos
yal hüviyet ve karakterine tamamen uygun 
olacaktır. 

Böylece ormanlardan yetişme muhiti şaıt-
larmca mümkün olan en yüksek miktar ve ka
litedeki hasılatı sürekli olarak almak, ayan 
zamanda ormanların endirekt maliyetteki ik
lim, toprak, su dengesi, sosyal, kültürel ve es
tetik fayda ve tesirlerine, ifctisadiiik, rasyo
nellik ve devamlılık prensiplerine yer verile
rek gerçekleştürmek amacına doğru yönelebili
riz. 

Kısa mâruzâtıma burada son verir, bütçe
nin hayırlı olmasını diler, Yüce Senatoyu en 
derin saygılarımla selâmlanan. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Uzunhasanoğlu. 
SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Muh

terem arkadaşlarım, ısrarla üzerinde 'durulma
sında fayda mülahaza ettiğim orman konusun
da birkaç mühim noktadan vakit darlığı sebe
biyle ancak bir tekine temas ederek Bakanlığın 
dikkât nazarlarını çekmek isterim. 
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Ormanlarımızın, orman köylerimizin ve köy
lülerimizin halini cümlemiz biliriz, söylemeye 
lüzum yok, tabiatın bir traj edişidir. Bunun 
karşısındaki orman mevzuatımızın hali de ma
lûmdur. Bir toplum komedisi mesafesinde kal
maktadır. Eğer ormanların ve ağaçların dili ol-
ısa bugün yüzümüze haykıracak en iyi korunma 
çarelerini bize söylerler ve utandırırlardı. Or
manların halini ortaklık bölgelerindeki halka 
yükletımekle işin içinden sıyrılmak hem kolay 
ideğildir, hem gülüne ve haksızlıktır. Eğer köy
lü malı olduğu yerlerde ağaç yetiştirse idi or
mana ihtiyaç duymazdı denirse böyle yapmadı
ğından haksız mıdır? Hayır, çünkü; çok defa 
nice ümitlerle yetiştirdiği ağaçların toprağiyle 
birlikte elinden alındığını gördükçe yavaş ya
vaş hevesi kırılmıştır. Ağaçlık yerlerin elimden 
alınamayacağımdan hiç bir gün emin olamamış
tır. Bu küskünlüğünün ifadesi olarak tarlasın
daki ağaçları orman sayılmasıu diye kesmiş ve 
ıboş kalan tarlasına bir daha da ağaç yetiştir-
ımek güç ve arzusunu kendisinde bulamamış
tır. Mıusltar kalınca da ormana başvurmak zo
runda kalmıştır. Ağaç yüzünden tarlalarının da 
(gitmemesi için bu yolu tercih eden köylü ağaç 
dikmedi diye kabahatli oldu, dikti bu sefer ele 
ormanlık oldu diye elinden alındı, bu insanlar 
ne yapsın? Bu millet orman ve ağaç düşmanı 
değil, bilâkis en ufak bir yerini yeşillendirmek 
için can atar. Biz bu insanları tanıdık ve ken
dilerine bir şeyi emanet ettik de sonunda na
dim mi olduk? Hayır. 

Vatandaş malik olduğu yerin akıbetini en
dişe ile bekler ve yarınından ümit var olmazsa 
ıhuzur olur mu? Hayır. Kendi mülküne bir gün 
artman diye elinden almmıyacağına inanarak gö
nül raiha'tlığı ile sarılabiliyor mu? Hayır. İlâ-
ıhiri.. İşite bunları söylememin sebeplerinin do
ğurduğu zaruretlerin korkunç neticesi, orman
ların bugünkü çeihresi olmuştur. 

Bu kabahat kimindir? Orman Umum Müdür -
liüğünden hatltâ Bakanımdan bakım memuruna 
ve bizzat ağaçlara balta indiren vatandaşa ka
dar hiç birinin değildir. Kabahat orman mevzu-
atmdadır. Memldketnımizin ihtiyaçlarına; bünye
line ve halkımızın karakterine göre yapılmamış
tır. Halkın taarruzu ormana değil, bunları sa
vunma zevkimden, ağaç yetiştirme maharet ve 
(hevesinden kendisini mahrum bırakan orman 

kanununa karşıdır. Bunu tamamiyle yeni baş
tan ele almaya meciburuz. Aksi takdirde tüken
mekte olan ormanların ve sabrı biten halkımı
zın son imdadına yetişenleyiz. -Zira halihazır
daki mevzuat ve bunun tabiî neticesi olan tat
bikat yönünden tâbir caiz olursa diyebiliriz ki, 
ormanların ihyasını değil, bir nevi imhasını he
def tutmuş Sevr muahedesi gibidir. 

Vatandasın doğumumdan ölümüne kadar en 
müibrem ihtiyacı olan ağaçla karşı karşıya gel
diği zaman araya giren ormancının kanunu aynen 
tatbikten başka hiçbir günahı bulunmadığı hal
de köylü nazarımda sevimsiz hale gelmektedir. 
Halbuki burada bâkahatsiz bir kimse varsa o 
da ormancıdır. Şu halde, hem ormanların ko
runması, gelişip büyümesi, hem halkımızın he
vesle toprağına sarılıp ağaç yetişti rebilmesi ve 
onmana orman eklenmesine sebobolmak için ne 
yapmak lâzım: Halka ve ormancıya güven his
sini kendisine temel yapan yepyeni bir kanun 
tedvin etmek lâzım. 

Bir kere, kanunen tasarrufu altındaki ara
zinin bitişiğinde veya ayrı bir mahalde bulu
nan ve kültür arazisi olmaya elverişli olan ve 
ormanın ancak çok geniş tutulan tarifine gir
mekten başka tesciline kanunî bir mâni bulun-
mıyan yerler hakiki zilyedleri üzerine kayıt ve 
tescil edilmeli ve halen engel teşkil eden bâzı 
ahkâmın değiştirilmesi ve tarifin muhteva yö
nünden daraltılması için âzami gayret göster
mek suretiyle bunun biran evvel gerçekleştiril
mesine imkân verilmelidir. Şu kadar ki, res
men sahibi ve maliki kılınacak kimse, bunu 
tanla veya ağaçlık \olarak ve ağaçların yaşma, 
cins ve nevine göre nasıl ve ne zaman kesim 
yapılması lâzımgeldiği yolunda esaslı bir for
müle bağlanmalı ve toprakla ağaçların tarzı 
ziraat, sureti »istimal ve katiyet için meyveli 
ağaçlar hakkımda uygulanan 1528 sayılı Kanun
la mahallin en büyük Ziraat elemanına tanınan 
hakka ve göreve müşabih olarak, keza mahal
lin en büyük orman elemanından iiziıı alma şar
tını da memlekete zarar verebilecek usulsüzlük
leri önleme balkımından hakim kılmalı ve bu gi
bi yerler iklim, ziraat, iktisadiyat vesaire gibi 
cihetlerden önemi düşünülerek elbetiteki orman 
idaresinin murakalbesinden uzak tutulmamalı
dır. Değişmeye şiddetle ihtiyaç gösteren mevzu
at ve takiŞbolunan yol ve gidişat muvacehesin-
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>de ormanların korunabileceğini sanmak aldan
mak olur. 

Orman bölgelerinden gelen sayın üyeler bi
lirler ki, vilâyetlerinin birçıolk köylerinde arsa
lar, bahçeler ve evler bile ormanın tarifi için
de kalmaktadır. Yaşamakta olan onman ahkâ
mı karışığımda insanın şimdi içinde bulunduğu
muz ve konuşmakta olduğumuz şu Meclis bina
sına dahi acaba orman içinde mi diye şüphe 
ile bakacağı gelir, eünikü dışarıda dikilmiş ve 
yetişmiş ağaçlar vardır. Balkansın onman (tari
fine girmiş ve onman içinde kakmışız da habe
rimiz yoktur. Her taraftan bu bapta bir çok 
yakın ve canlı misaller vermek mümkündür. 
Fazla uzaklara gitmeye ne hacet, merkezî Hü-
ikümete komşu bulunan vilâyetlerden biri olan 
Bolu'ya ve Bolu'ya bağlı üçlülerin köylerine gi
dersek vatandaşların zilyed oldukları tarlaların 
bâzılarından kendileri tarafından yetiştirilen 
ağacıların bulunmasına ve hattâ bâzılarında top
rağın tamamiyle çıplak olup yalnız ekilip biçü-
melerine veya ağaç yetiştirilmesinde fayda olma
dığından yetiştirilin ediği gibi yetiştirilmesi 
mümkün de olmamasına rağmen orman sayıl-
ımakta ve neticei huıkukiyesini aydınlık görmi-
yen vatandaşlar için bu hal sızlanmaların ve 
üzüntülerin kaynağı olmaktadır. 

İstikbale endişe ile baktıran halihazırın ya
ralarını ilâçsız bırakıp tedavisi yoluna gitme
den ümitler, vaitler, teselli ve oyalamalarla sar
gılamakta devam ettikçe arkamızda maalesef 
(kangren olmuş, hazin bir mazi bırakmaktan baş
ka elimizden bir şey gelmiyor demektir. Her 
şeyin ne olacağını vatandaş bilmeli veya neti
ceden emin olmalı ki, sapabilecekleri yanlış 
tahminlerle huzur ihlâl edilmiş olmasın. Bir in
sanın mülküm, diye bir toprak parçasına sarıla
bilmesi için her şeyden evvel taşıdığı inancın 
üstüne her hangi bir şüphenin gölgesi vurma-
ıınalıdır. Yarınından emin bir yoiklulk, yarını 
karanlık bir varlıktan elbette ki, daha mürec-
eehdir. 

Türkiye'nin neresine dokunursak hemen he-
ımen aynı manzara ve bugüne kadar hiç. ayrıl-
mıyan ve ayrılmaya da niyetli g-özüknıiyen ce
fakeş milletimizin en hâlis dostları olan dertler 
ve ıstıraplar kaim aktadır. 

Ormanların zilyedi olan kimselere olduğu 
'gibi, hududu dâhilinde bulundukları k e l e r e 

teslim edilmek ve ihtiyar heyetlerini bundan 
mesul tutmak suretiyle de şimdikinden daha 
mükemmel korunması mümkündür. Bu hal tar
zı ihtiyar olunursa onman muhafazasında per
sonel adedinden, paradan, ve zamandan tasar
ruf edilmiş ve onman idaresi de mesulü mey
dana çıkarmak güçlüğünden büyük ölçüde sıy
rılmış olacaktır. 

Ormanın varlığı ve avaikibi tam ve gerçefe 
mesullerinin omuzlarına yüklenir ve Orman 
İdaresi de bu kudsî emanetin selâmetle istik
bale doğru taşınıp götürülmesinde ve gösterilen 
güven ve hüsnüniyetin suiistimale uğramaması
nı teinin maksadiyle naz a ret görevini yaparken 
karşılaşabilecek muhtemel müşkülleri yenmek; 
için şimdiki gibi millî bir zevk sayarak girişe
ceği bütün faaliyet ve mücadelede millete de 
topyekûn ona yardımcı olur ve bugünün iyi 
taraflarını da ekliye re k dünün iyi olanlarını 
devam ve inkişaf ettirirsek az emek, az z<aman 
az insan ve az fedakârlıkla ormanları korumuş 
ve geliştirmiş oluruz. 

Böylece Türkiye'nin yarın ideal bir orma
na, başka deyimle yeşil bir vatana kavuşması
nı ülkü edinmiş isek kısır ve sönük imkânlar
dan yepyeni görüş ve tedbirlerle silkinip kur
tulmasını kuvvetli imkânları elde ederek on
lardan istifade etmesini bilmeliyiz. İşte o za
man gerçekten murada ermiş oluruz. Maksat 
kupkuru kanun prensip ve kalıplara körü kö
rüne bağlanıp kalmak değil, vatanın kendisi 
demek olan ve onsuz bir vatan dahi tasavvu
ru mümkün olmıyan ormanları civarındaki köy 
ve köylüleri de göz önünde bulundurmak, za
manın ve mahallin zorladığı muhtelif ve müb-
rem ihtiyaçlara, cevap verebilecek mevzuatı 
tedvin etmek ve gereken her yere ve usule baş
vurmak suretiyle ormanlarımızın en iyi yoldan 
korunması çarelerini arayıp bulmaktır. Bu me-
yanda evvelden beri ileri sürdüğüm veçhile, Or
man Umum Müdürlüğü yerine Orman Bakanlı
ğının kurulmasını da hararetli tavsiyeye değer 
buluyorum. 

Görülüyor ve anlaşılıyor ki, meanleiketin ha
linden alınan ilham, geçmişlerin tecrübelerin
den alınan ibret ve geleeek nesillerden ve ta
rihten alınacak not göz önünde tutularak bu 
anlayış ve görüşün ışığı altında tedvin oluna
cak en uygun mevzuat, sistem ve usul çerçeve-

— 954 — 



C. Senatosu B : 31 6 . 2 . 1967 O : 2 

binide ormanların zilyed olan kimselere ve köyün 
ımânıevi şaihısiiy etine tevdi olmakla korunmasının 
(eksiksiz olacağına ve ormanların Anayasanın 
'tarizi ifadesine, mahıiyötine, maksat ve gayesine 
uygun olarak gelişeceğinle inanmakta ve bun
da şahsan en büyük millî menfaatler mülâhaza 
etmekteyim. 

Dediğimiz kanun çullansa ne olacak ? Vatan
daş zilyed olup kendisine teslim ve üzıerine tes
cil olunacak yerlerin ağaçlarını kesmek şöyle 
dursun, kendi arazisini dahi baştan başa ağaç
landıracak ve böylece Devlet ormanına, dolayı-
Riivılp. arman katmış ve ormanlar da böylece 
hem korunmuş, hem geliştirilmiş olacaktır. 

Burada Anayasa hükmünün mümanaatı ile
ri sürülürse, gayesine aykırı neresi bulundu
ğunu sormak isterim. 

Ormanların küçülmesini tecviz etmiyen Ana
yasanın 37 nci maddesiyle bağdaşamıyan tarafı 
nerelerdir'? 

'Sonra Devlet ormanları yine Devlete kalaca
ğına, korunması genişletilmesi, gözetimi, yöne-
tilmıesi, işletilmesi Devlete aidalacağı gibi, zil-
yedolan şahıslara terlk 'O'kınan ormanların da 
Devlet kontrolunda bulunacağına ve ancak hal
ka gösterileni bu kanuni teveccüh ve imkân 
karşısında muhafazada kendisine yardıımcı ol
maktan ileri gidemeyeceğine, ormandan birşey 
alıp halka verilmediğine, yalnız vatandaşın zdl-
yedlıik hakkına dokunmamak ve bâzı şartlar 
'koşmak suretiyle mülkiyetine terlk ettiğimize 
göre, ormanların korunmasını ve geliştiriimıeisi-
ni hükmü altına alan Anayasanın 131 nci mad
desine de aykırı hareket olacağını kolaylıkla 
iddia edemeyiz. Mademlki Anayasanın ruhuna 
aykırı düşmüyor, bundan başlka bir kal çaresi
ni aramak boştur ve başka bir çare de buluna-
.maz. 

Ben şahsan bu ve bunun gibi birkaç mevzu 
haikkıuda birkaç sene evvel kanun tasarıları ha
zırladığım halde böyle ömıeınii bir kanunun Ba
kanlıkça ele alınmasını daha uygun bulduğum
dan ve eskli Bakan bu istikamette çalışıldığını 
da müjdelemesi karşısında meclislere intikal 
ettirmedim. İnşallah, ferden kanun teklifi yap
mamıza lüzum bırakmadan Bakanlığın böyle 
bir kanunu kısa zaıman içinde hazırlıyarak 
meriyete sokulmasını sağlamış olurlar ve Türk 
köylüsünün senelerce devam eden korku ve 

endişesi zaıidolur ve yüzü gülen insanlar haline 
gelmiş olurlar. 

Türkiye'nin en geniş meseleleriyle dolu bu
lunan Tarım Bakanlığının, başta Sayın Balka
nını ve en küçüğüne kadar enerjik bütün per
sonelini takdir ettiğim çalışmalarından dolayı 
tebrik eder, bu bütçenin Yüce Millete hayırlı 
olmasını dilerim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cilâra. 
Tekel G-enel Müdürlüğü 1967 yılı bütçe ika-» 

nunu tasarlısı üzerimde oylarını kulılanmıyan sa-. 
yın üyeler? (Var, var sesleri) Lütfen. 

ABBAS CİLARA (Gümüşame) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakanlar, değerli Bakanlık men
supları ve Sayın senatörler; 

'Tarım Bakanlığının her biri diğerinden üs
tün olan değerli hizmet dallarından bendeniz 
zamanın (müsaadesi nisbetinde yalnız orman 
ağaçlandırma ve erozyon konuları üzerinde du
racağım. 

Sayın -senatörler memleketlerin insanı ba
rındırma gücünün orman varlıkları ile orantılı 
bulunduğu bir gerçektir. Ormanlar bir memle
kette sel ve taşkınlara mâni olan toprak eroz
yonunu ve fazla buharlaşmayı ardiyen hidrolo
jik -ekolojik .muvazeneyi sağlıyan en mühim un
surlardan biridir. 

Bir memleketteki iskân, zirai emniyet ve zi
rai prodüktivite geniş mânada orman varlığına 
bağlı bulunmaktadır. 

Ormanların paha biçilmez bu kolektif hiz
metleri yanında artan nüfusun ve gelişen eko
nominin födun hammaddesine olan ihtiyacını 
karşılama bakımından da ekonomik hizmetleri 
mevcuttur. İnsanların ilk istifade ettikleri ham
maddelerden biri olan odun, medeniyetin çok 
ilerlemiş olmasına rağmen beşeriyet için olan 
öneminden hiçbir şey kaybetmemiş bilâkis or
man mahsullerine olan ihtiyaç gün geçtikçe da
ha da artmıştır. Bugün bütün dünya memleket
leri ormanların kollektif faydalarından istifa
de etmek ve odun hammaddesine -olan ihtiyaç-' 
larımı karşılamak malksadiyle geniş çapıta ağaç
landırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yap
makta ve bu konuya büyük önem vermektedir
ler. 

FAO neşriyatlarına göre dünyada 1963 yıllı 
ıSionuna kadar ağaçlandırma suretiyle meydana 
getirilmiş olan orman sahası 84 milyon hektar
dır. Sahasının 1/3 verimli ormanla kapalı olan 
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Batı Almanya İkinci Dünya Harbinde tabribe-
dilen 500 000 helktar bozuk orman sahasiinın 
ağaçlandırıllınaısı pfPöblemini şehirlerinin imann-
dıan öne almış ve 3 - 4 yil içerisinde ağaçlan^ 
'direniştir. Fransa 20 - 30 yıl içearâsinde 3 milyon 
helktar, Birleşik Amerika 50 yılda 30 milyon 
hektar sabanın yeniden ağaçlandınlmasını plan
lamıştır. 

Gerek onman durumu ve iklimi ve gerelks'e 
ekonomik ve sosyal santiarı memlelket&mize çıo:k 
uygun olan İspanya senede 100 000 bek/tanın 
üstünde ağaçlandırma yapmaktadır. 

Sayın senatörler, bütün dünya devletleri 
geçmişte yaptıklarından daha hızlı bir ağaçlan
dırma temposu içine girmiş ve 2000 yılıındaiki 
ihtiyaçların karşılaniması hedef olarak ele alın
mıştır. 

Yine FAO neşriyatlarına göre Avrupa piya
sasının 1975 yılında 90 milyon, 2000 yılında ise 
220 milyon M3 enedüıstri odunu açığı olacağı 
beliırtdılmeSkltıe ve üye devletlerden ağaçlandırma 
çalışmalarının daha da genişletilmesi talebedil-
mektedir. 

Bizdeki geröek duruma gelince : 
Uesmî istatistiklere göre 10,5 milyon hektar 

vüs'atkiidekli orman varlığımızın % 65 i maale
sef ileri derecede tahrip görmüş ve yanmış ol
masına rağmen çoğu degrade olmuş bu sabala
rın ağaçlandırılması çolk yavaş gitmekte ve son 
senelerde en çolk senede 25 - 30 bin helktar sa
hada ağaçlandırma yapmak suretiyle şimdiye 
kadar 140 000 hektasr sahayı ağaçlandırabilmi-
şizdir. Bu tempoyla devam edildiği takdirde 
tahribedilmiş ormanılanımızın ağaçlandırılması 
için 250 seneye ihtiyaç vardır. 

Bu hakikat karşısında yurdumuz toprakların
da halen geniş mikyasta tahribat yapmakta olan 
erozyon toprak aşınma ve taşınması âfetinin üze
rinde önemle durmamız gerekir. 

Sayın senatörler, beslenmemiz, bir kelime ile ya-
şıyabilmemiz için ağaçlandırma, erozyonu kontrol 
ve mera ıslahı konularına son derece önem ver
mek mecburiyetindeyiz. 

Türkiyemizde erozyona mâruz olup halen ta
rım yapılan ve mera olarak kullanılan sahalarla, 
tahribedilmiş orman sahalarının ve diğer boş 
sahaların toplam genişliği 70 000 000 hektar ola
rak tahmin edilmiştir. Erozyon neticesi her se
ne asgari 1 mm. kalınlığında toprağın yerin

den oynaması ve sularla taşınması neticesi 1 hek
tar sahadan 10 M3 70 000 000 hektara sahadan 
700 000 000 M3 yani, ortalama 1 milyar ton top
rağın her sene erozyon neticesi sel sulariyle ova
lara ve denizlere taşınmakta olduğu müşahede 
ve tesbit edilmiştir. Bu toprakları yanyana ge
tirmek mümkün olsa her sene 1,5 milyon dekarlık 
ziraat arazisi elde etmemiz mümkündür. 

Sayın senatörler, ağaçlandırma ve erozyon 
kontrolü çok uzun bir periyotta ve tamamen açık 
sahada her türlü menfi faktörlerin etkisi altında 
yapılan, teknik, ekonomik ve sosyal veçhesi olan 
çok zor bir hizmettir. Bu hizmetin başarıya ulaş
ması için müessir bir organizasyona iyi yetişmiş 
kalifiye elemana, idari ve malî mevzuata ihtiyaç 
vardır. 

Yıllık ağaçlandırma çalışmalarını 100 000 hek
tarın üzerine çıkarabilmiş bahtiyar milletler 
konuyu bu şekilde ele almış ve bu sahada müsta
kil organizasyonlar kurmuştur. 

Hizmetin yalnız yapılmasını talebetmek kâfi 
değildir. Lüzumlu organizasyonu kurup malî 
ve hukukî bakımdan bu organizasyonu teçhiz et
mek lâzımdır. Nitekim, Orman Genel Müdürlü
ğünün geçmiş yıllardaki bütçe, plân hedefleri ve 
tatbikatını tetkik ettiğimiz zaman bugünkü mev
zuat ve organizasyon bakımından çalışmaların da
ha. fazla genişietilemiyeceğini görürüz. 

Tatbikatta uzun zaman çalışan bir arkadaşı
nız olarak şunu samimiyetle belirtebilirim ki, bu 
konu kesin bir organizasyon ve mevzuat olarak 
ele alınmadıkça çalışmaların arzu edilen seviye
ye çıkarılması ve bu sahadaki ekonomik ve sos
yal problemlerin halli mümkün olmıyaçaktır. 

Yıllık ağaçlandırma hacmini hiç olmazsa İs
panya'da olduğu gibi 100 000 hektara çıkarma 
temennimiz karşısında ikinci bir problem, fidan 
mevzuu meydana çıkmaktadır. 

Bugün irili ufaklı 83 aded orman fidanlığımız 
vardır. 300 milyon fidan yetiştirmektedir. Mem
nuniyetle öğrendiğimize göre 1967 yılında 20 
aded--fidanlık daha açılacaktır. Bu takdirde 400 
milyon fidan üretmek mümkün olacaktır. Yılda 
100 000 hektar ağaçlandırma yapılması temenni
miz imkân dâhiline girdiği takdirde 1 milyara 
yakın fidana ihtiyaç duyulacaktır. 

Bu itibarla, her şeyden evvel: 
1. Tarım Bakanlığı bütün bu zaruretler kar

şısında ağaçlandırma servisini güçlendirmeli, bu-
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nun iç;n de teşkilâtım genişletmeli ve müstakil 
bir genel müdürlük haline getirmelidir. 

2. İstikrarlı ve emin bir çalışma temposuna 
girebilmesi için bu genel müdürlüğe çalıştığı sa
halardaki sosyal ve ekonomik problemlere eğilebil-
me imkânını sağlamalı, 

3. Ağaçlandırma, toprak muhafaza, erozyon 
ve fidanlık çalışmaları iç'n mütevazı bütçelerine 
konulup da Devlet Plânlama Teşkilâtınca indi
rilen tahsisatlar mutlak surette ve noksansız ola
rak verilmelidir. 

4. Bütçe endişelerinden kurtararak bu gibi 
kısıntılara meydan vermemek, binnetice sabit bir 
gelir kaynağına kavuşturmak maksadiyle Tarım 
Bakanlığımız bir millî orman fonu tesis etmeli
dir ki, bu hususta ilk adımın atılmış bulunduğu 
son çıkan Orman Genel Müdürlüğü Bülteninden 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bugün İspanya'da millî gelirin % 1,7 si or
man fonu olarak ayrılmıştır. Kanaatimce bütçe
mizden ayrılacak % 1,5 nisbetindeki para bu ha
yati konuyu halletmiş olacaktır. 

Sayın senatörler, hiç unutmamak lâzımdır ki, 
bugün kaybolan her metreküp toprak yarınki 
Türkiye'miz için biraz daha az ekmek fakat 
biraz daha çok gözyaşı demektir. 

Bu sebeple ağaçlandırma ve toprak erozyonr 
konularına ne kadar çok eğilirsek geleceğimizden 
o kadar çok emin oluruz. 

Sözlerimi bitirirken 1967 yılı Tarım Bakanlı
ğı bütçes'nin yurdumuza ve Bakanlık camiasına 
hayırlı, uğurlu olmasını Ulu Tanrı'dan diler, he
pinizi saygiyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmıyan sayın 
üye var mı? Açık oylama işlemi bitmiştir. 

Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları adı 
na 4 saym sözcü ve şahısları adına da 6 sayır 
üye konuşmuştur. Üç yeterlik önergesi gelmiş 
tir. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Müzakerelerin kifayetine karar verilmesin' 

saygılarımla arz ederim. 

Samsun 
Kefe t Eendeci 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Maraş ' İzmir 
Ahmet Tevfik Paksu Ömer Lûtfi Bozcalı 

Yüksek Başkanlığa 
Gerek grup namına ve gerekse şahıslar adına 

konuşan saym senatörler, Tarım Bakanlığı bütçe
si üzerinde yaptıkları izahat yeterli olduğu cihet
le müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Siirt Sakarya 
Abdurrahman Kavak Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri okundu. 
Daha 21 sayın üye söz almış bulunmaktadır. Ye
terlik önergesi aleyhinde ilk sözü Saym Kök 
aldı. Buyurun Sayın Kök, yeterlik aleyhinde. 

ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; Türki-
ve'nin asgari 25 milyon nüfusunu ilgilendiren 
bövle bir mevzuda yeterlik önergesi doğru 
değildir, arkadaşlarım. Bir zaman oldu. bu kür
sülerde şahsi dâvaları iki saat, üç saat konuştu
lar. Memleketin ziraat dâvası, orman dâvası ve 
havvanoılık dâvası için birçok hatipler muh
telif fikirler beyan ettiler. Bir arkadaşım 18 
tane, bir küçük köye gelen mahkeme zaptını 
gösterdi. Öteki şunu söyledi, bizim de söylene
cek sözümüz var. Orman dâvası var. hayvan
cılık dâvası var, bir Orman Bakanlığı meselesi 
var. Bunlar burada derinlemesine, genişlemesine 
konuşulmadıkça bu bütçenin pek sal mı bir yola 
Tİtmiyeceği kanısındayım. Müsaadenizi rica 
ederek huzurunuzdan ayrılıyorum, konuşalım 
arkadaşlar. Sağolun. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri okundu, 
aleyhinde konuşuldu. Yeterlik önergelerini ov-
1 arınıza arz edeceğim. Kabul edenler... E+mivon-
^r... 16 va karşı 20 oyla yeterlik kabul rd'lmişt'r. 
Savın Bakan... Bakandan sonra söz Sayın Ali 
Şakır Ağanoğlu'nıvrıdur. 

Savın Bakan, bir dakika. 
Tekel Genel Müdürlümü 1967 vılı Bütne ka

nunu tasarısı üzerinde 127 saym üve ov kulan
mış, 125 kabul, 1 ret, 1 çekmser ov tesbit odil-
m'ş, salt çoğunluk sağlanmıştır. Buyurun Sayın 
Bakan. 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAftDAS (Kon-
va Milletvekili) — Saym Başkan, Yüce Senato
nun muhterem üveleri; 

Bakanlığımızın 1967 malî yılı Bütçesinin Yü
ce Senatoda incelenip müzakere ve münakaşa 
edilmesi dolayısiyle muhtelif siyasi kanaate 
sahip, sayın senatörlerin serd ettiği fikir, te-
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menni ve tenkidleri büyük bir ilgi ve istifade ile 
izlemiş bulunmaktayım. 

Bu münasebetle, görüşlerimizi paylaşan ten-
kid ve temennileriyle bizlere yardımcı olmaya 
çalışan muhterem arkadaşlarıma arzı şükran ey
lerim. 

Hemen ilâve edeyim ki, muhtelif hatipler ta
rafından ileri sürülen mütalâa ve görüşlerin 
temelinde, tarım sektörümüzde üretimin daha 
hızlı bir tempo ile artması, iktisadiyatımızın güç 
ve takat kazanmasını, milletimizin asli unsuru 
olan çiftçilerimizin hayat standartlarının me
deni ölçüler seviyesine yükseltilmesi, ileri ve 
mamur Türkiye'nin biran evvel yaratılması ar
zusunun yer aldığını görmek bizler için mut
lu bir olay olmuştur. 

Tarımsal üretim meselelerimiz ve yapılmakta 
olan iş ve hizmetleri yapıcı, teşvik edici ve yol 
gösterici bir açıdan ele alıp tetkik ve tenkid 
edersek, üzerinde birleştiğimiz meselelerin çö
züm yollarını birlikte değerlendirip, alınması 
lâzımgelen tedbirleri tesbit edersek iktidar ve 
muhalefet olarak tarım dâvamıza büyük ölçüde 
hizmet etmiş oluruz. 

Bu vesile ile kısaca arz etmek isterim ki, Ba
kanlığımızın temin etmiş olduğunuz çeşitli 
imkân ve vasıtaları ilim ve tekniğin ışığı altın
da, ifade buyurduğunuz tenkid, temenni ve 
görüşlerden de yararlanarak memleketin ger
çeklerini en uygun bir şekilde kıymetlendirme 
azim ve kanısındayım. 

Uhdemize tevdi edilen görevin sorumluluğu
nu; kutsiyet ve önemini müdrik olarak temel 
tarımsal dâvalarımıza eğilmiş ve bugüne kadar 
ele alman çeşitli konularda bir hayli mesafe 
katedilmiştir. Yakın bir gelecekte Yüce Sena
to ve Meclise sunulacak kanunlarımız yüksek 
fikir ve görüşlerinizle en mütekâmil bir duruma 
getirildikten sonra tarım sektörümüzün ana
sonluları en uygun bir şekilde halledilecektir. 

Muhterem senatörler; 

Biraz sonra genel hatlariyle tarım politika
mızı arz ve izah ederken bu meyanda birçok 
görüş ve temennilerin karşılığını toplu ola
rak vermeye çalışacağım. Arada yer almasına 
imkân bulamadığım münferid soruları da ay
rıca cevaplandırmaya gayret edeceğim. 

Tarım Bakanlığı Bütçesi ve çalışmaları konu
larında izahata başlamadan evvel, dünyanın ta

rım durumu ve memleketimizin tarımsal geliş
mesi ve genel tarım politikamızın esasları hak
kında özet olarak mâruzâtta bulunmama mü
saadelerinizi rica ederim. 

Dünya nüfusu süratle çoğalmakta ve fakat 
dünya üzerinde gıda maddeleri üretimi bu artışa 
ayak uyduramamaktadır. 

Dünya nüfusu yılda ortalama olarak % 2 
bir artış göstermektedir. Bu artış iktisaden 
gelişmiş memleketlerde % 1 civarında geri kal
mış memleketlerde ise % 3 ün üstünde bulun
maktadır. Diğer taraftan dünya gıda maddele
ri üretimi genellikle artmakla beraber, bu ar
tış nüfustaki artışı takibedemeınektedir. Bu
nunla beraber iktisaden gelişmiş memleketlerde 
gıda maddeleri üretimindeki artış nüfustaki 
artıştan fazla, geri kalmış memleketlerde ise 
aksine nüfus artışının altında seyretmekte
dir. Gıda maddeleri üretiminin nüfus artı
şına ayak uyduramaması yüzünden dünya nü
fusunun beslenmesi yıldan yıla zorlaşmakta ve 
geri kalmış memleketler bakımından büyük bir 
problem olarak belirmektedir. 

Dünya nüfusu, bugünkü artış temposiyle 
2 000 yılında bugünkü miktarın iki mislini bu
lacağı yani, 6 milyara erişeceği tahmin edil
mektedir. Buna mukabil Birleşmiş Milletler 
uzmanları tarafından yapılmış olan projeksi
yonlara göre gıda maddeleri istihsali yine bu
günkü artış seyriyle dünya nüfusunun gıda 
ihtiyacını gelecek yıllarda karşılıyamıyacağı 
ve bunun halli pek müşkül problemler doğura
cağı aşikârdır. 

Buna göre tok olan iktisaden gelişmişler 
daha tok, açlık çeken geri kalmış memleketler 
ise daha aç bir duruma düşecektir. G-eri kal
mış memleketlerde görülen açlıklar sebebiyle 
dünya memleketleri önemli miktarda yardım
lar yapmaktadır. Bu zor durumlar sebebiyle 
Amerika Birleşik Devletleri elindeki buğday 
stokları son derece azalmıştır. Hattâ stokla
rın fevkalâde halleri karşılamak üzere elde bu
lundurulması gereken miktarın da altında oldu
ğu kaydedilmektedir. 

Yetkili uzmanlar buğday üretiminin dünya 
nüfusundaki artışa ayak uyduramaması muva
cehesinde dünyanın uzun süreli bir buğday krizi 
ile karşı karşıya bulunduğunu ileri sürmekte ve 
buna karşılık şimdiden âcil tedbirler alınma
sını tavsiye etmektedirler. Hattâ dünyada 
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kontrol altına alınmadığı takdirde 1970 sene
lerinde dünyanın geri kalmış memleketlerinde 
bugüne kadar görülememiş bir açlığın ortaya çı
kacağı da ileri sürülmektedir. 

Memleketimizin durumuna gelince : Yılda 
% 3 e yakın oranda artan nüfusumuza karşı
lık, gıda maddeleri üretimindeki artış, geniş 
ölçüde hava şartlarına bağlı olarak değişiklik
ler göstermekte, nüfus artışı ile ürün artışı 
arasında bariz bir dengesizlik görülmektedir. 
Bu yüzden zaman zaman Amerika Birleşik Dev
letlerinden buğday, nebati yağ gibi önemli gı
da maddeleri getirilmiştir. 

Malûmları olduğu üzere makro üretim he
defleri çalışmalarımızın ortaya koyduğu gibi, 
memleketimiz, tarımsal üretim bakımından, bü
yük bir potansiyele sahiptir. 

Yukarda arz etmeye çalıştığım dünyada ta
rımsal üretimin gelecekteki durumu muvacehe
sinde tarımsal üretimi artırıcı âcil tedbirlere 
tevessül etmemiz gerekmektedir. Bunun için 
arazi varlığımızı genişletmek mümkün olma
dığına ve gıda maddeleri ithali için döviz ayı-
ramıyacağımıza göre, tarımsal üretimin artırı
mında entansiyete gitmek suretiyle birim alan
dan alman verimi yükseltmek zorunluğu ile 
karşı karşıya bulunmaktayız. 

Bu zaruret karşısında, Bakanlık olarak, ev
velemirde tarımsal üretim gücümüzün ne ola
cağını tâyin ve tesbite çalışmış bulunuyoruz. 
1967 yılından 2000 yılma kadar tarımsal madde
ler ihtiyacı ve üretim projeksiyonları, nüfus 
artışı ve ihraç imkânları göz önünde tutula
rak hesabedilmiştir. Bu şekilde tesbit edilen 
makro üretim hedefleri, tamamen bugünkü teknik 
ve ekonomik şartların devam edeceği faraziyesi
ne dayandırılmış olmakla beraber ilerideki 
teknik ve ekonomik şartlarda vukubulacak de
ğişikliklere göre btmlar üzerinde gerekli reviz
yonlar yapılacaktır. 

Uzun zamandan beri üzerinde çalışılan mak
ro üretim hedefleri göstermiştir ki memleketi
miz engin bir üretim gücüne sahiptir. Ve bun
lar gerçekleştirildiği takdirde Türkiye 90-100 
milyon nüfusu ileri seviyede besliyebilir. Bu 
hedeflere ulaşabilmek için, Bakanlığımız teş
kilâtının yeniden düzenlenmesine, yayım ve 
araştırma hizmetlerinin bu hedeflere göre yö
netilmesine, damızlık hayvan ve tohumluk ihti

yacının karşılanması için gereken tedbirlerin 
alınmasına tarımımızın makinalaşmasma, üre
timi artıracak diğer tedbirlerle beraber çift
çilerimizin makinalaşmasma, gereği gibi teşki
lâtlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır 

800 teknik elemanımızın çalışmalariyle mey
dana getirilmiş olan bahis konusu makro hedef
ler halen üç üniversitemizin ilgili profesörle
rinden kurulu bilim heyetlerince de müştere
ken incelenmektedir. Bu incelemeden sonra böy
lece daha da olgunlaşacak olan bu hedeflerden 
kalkınma plânı ve programlarının hazırlanma
sında ve tarım teşkilâtı ve hizmetlerinin bu he
deflere göre yeniden düzenlenmesinde fayda
lanılacaktır. 

Tarımsal üretim gücümüzün gerçekleştirilme
sinde bitkisel ve hayvansal üretimde birim ba
şına alman verimi yükseltmek en başta gelen 
bir husustur. Ancak, bugün için tarımımızda 
verim çok düşüktür. Bunun sebepleri de çift
çilerin teknik bilgi ve sermayelerinin kifayet
sizliği, modern üretim araçlarına sahibolma-
malan ve ziraat işletmelerinin büyük çoğunlu
ğunun dağınık tarlalardan müteşekkil küçük 
işletmeler olması gibi çeşitlidir. Aynı zamanda 
çiftçinin toprağı ile olan hukukî münasebet
leri düzenlenmeye ihtiyaç göstermekte ve bu 
bakımdan tapulama ve kadastro faaliyetleri de 
kifayetsiz bulunmaktadır. 

Tarım nüfusunun satmalma gücü gelir az
lığı yüzünden çok düşüktür. Tarımda büyük 
kütleler yetersiz şartlar altında ve medeni araç
lardan yoksun olarak yaşamaktadır. Bu arada 
tarım sektöründe lüzumundan fazla olan nüfus
ta aşikâr ve gizli işsizlik bulunmakta ve dola-
yısiyle birtakım sosyal sorunlar da doğmaktadır. 
Diğer taraftan tarım kesimindeki nüfus fazla
lığı toprağı tazyik etmekte, orman, ziraat, me
ra arazisinin gerek tabiî ve gerekse beşerî tah
riplerden korunması ve tarım sektöründeki faz
la nüfusun diğer sektörlere aktarılması zorun
luğu da bulunmaktadır. Bundan başka çiftçi 
teşekkülleri yetersizdir. Fiyat dalgalanmalarının 
yanı sıra pazarlama fonksiyonlarının etkili bir 
şekilde uygulanmaması çiftçi gelirlerinde istik
rarsızlıklar yaratmakta ve bunun sonucu olarak 
da almteri ve emek değerlendirilemediği için 
çiftçinin teşebbüs kabiliyeti azalmakta ve do-
layısiyle verim ve topyekûn tarımsal üretim 
arzulanan seviyeye ulaşamamaktadır, Tarımsal 
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gelişmeyi smırlıyan dar boğazlar giderilme
dikçe bu kesimdeki problemler tüm olarak ele 
alınıp çözüm yolları bulunmadıkça özlenen 
ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi çok 
güçtür. Bu durum karşısında tarım refarmıı ile 
ilgili çeşitli tedbirleri kapsıyan bir kanunun ted
vinine ihtiyaç bulunmaktadır. Böyle bir re
formun kanunu yurt topraklarının kendi 
ekolojileri içerisinde değerlendirilmesi ve birim 
sahadan âzami verim alınması esasına dayanan 
ve zirai bünyeyi ıslah eden temel bir kanun ol
malıdır. 

Bakanlığımızda bu esaslara göre üzerinde 
çalışılan Tarım R^fonrnı kanun tasarısının 
amacı. Anayasa. M;Hî Kalkınma Plânı ve Hü
kümet Programı dâhilinde mülkivet hakkının 
ö'ü^e dokunulmadan tarımsal reformu gerçek
leştirmektedir. 

Hükümet vp Bakanlık olarak nu tasarının 
biran ö^ce hazırlanın Yüksek Meclise sunul
mak ;ç ;n r^c^i rnindiHü calıs\lmek+adır. 

Tn^n-n Tarım Bakanlığı bünves'nde son sek
lini aldıktan sonra bakanlıkların mütalâası alı
nın Yüksek Meclise sunulmasına çalışıla
caktır. 

Nüfusumuzun ilem h'r sevimde bn^p^no^. 
daVK sanaviin tarımsal hanrr-ıaddp ihtiTTecm"u 
I^-ı-^ln-Toası ve ar tan miktar larda tam-r^cal 
Tvın^^olrv- in^nonfT-n^ (Jr^-n-pı Okunması . pi-p+p:ni-p 

havat s+an^nvdımn yüV Î-f-Hm^si tarımsal ü"rı-
tim natıkamızın anaîıedeflerinin esasını teşkil 
etmektedir. 

Bu hedpfler'n fr»»pnklpst'rilmesi ie'n ö^Pİl'k-
le h ;r'T, basına vül'sek verim alınmalına ve 
jTifi'I:-t-r>+]p-"*-p dü"ü"üln.ipc!ino p+k'lî olacak î^i to-
pn-^ıin^^ f'dan, f'rlp. damızlık havran. k:mT~PT^ 
gübre, sılama. mü"adr*ip, modem ziraat, alpt" 
ve makiraları. kredi n-'bi önemli faktörlerin 
ar-ı-.ı-H miktarlarda kullanılmalını sa.^lıvac*1!' 
tedbirlerin alınması tarım politikamızın anail-
keleri arasındadır. 

Çiftçilerin eğitimi ve öğretimi, teşkilâtlan
dırılması, tarımsal araştırma ve yavım hizmet
lerinin ve tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi 
gibi önemli pazarlama konuları üzerinde gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Tarımsal üretim politikamızın esaslarını. 
anaürünler itibariyle de şu şekilde özetlemek 
mümkündür. 

Hububat : 
Hububat özellikle nüfusumuzun beslenmesi 

bakımından başta gelen ürünlerdendir. Halen 
memleketimizde nüfus başına tüketilen buğday 
miktarı dünya milletleri içinde başta gelenler 
arasında olarak 225 kilodur. Bu tüketimin yük
sekliğinde, millî geleneklerin tesiri olduğu gibi, 
halkımızın gelir seviyesindeki düşüklük de bü
yük ölçüde müessirdir. 

Çoğalan nüfusumuz muvacehesinde hububat 
üretiminin artırılması zaruridir. Bu artış ise, 
ekiliş sahası genişletilemiyeceğine göre, ancak 
birim alandan alman ürün miktarını çoğaltmak 
suretiyle kabil olacak ve bunun için de gereken 
tedbirlerin biran evvel alınması icabedecektir. 
Zira araştırma müesseselerinde yapılan araştır
ma ve denemelere göre, bugün memleketimizde 
hektara ortalama 3 000 kilo civarında olan buğ
day veriminin, alınacak tedbirlerle 2 000 kilo
nun üstüne çıkarılması mümkün görülmektedir. 

Muhterem senatörler, yukarda da belirttiğim 
gibi, üretimin birim sahada muayyen bir mik
tardan muayyen bir miktara yükseltilmesi, kısa 
vadeli plânlarla mümkün olamaz. Bilfarz, buğ
day üretimimiz dekara yurt ölçüsünde 70 - 80 
kilo civarındadır. Fakat bizim buraya dercetmiş 
olduğumuz rakam istatistik Umum Müdürlüğü
nün neşrettiği bültenlerden alınmıştır. 

Bu üretimi 70 - 80 kilodan 120 kiloya çıkar
mak elbetteki, büyük teknik çabalara ihtiyaç 
gösterecektir. Faraza bunlardan bir tanesini 
gübreyi ele alalım, memleketimizde 1963 sene
sinde gübre tüketimi 35 000 ile 40 000 ton civa
rında idi. Halbuki 1985 - 1966 yıllarında bu mik
tar bir milyon iki yüzbin üzerinde seyretmiştir. 
Ve bundan buğdaya şimdiye kadar en yüksek 
olmak üzere, 600 000 ton civarında gübre veril
miştir. Ve bunun sağladığı şey ve gübrenin ve
rimliliği üzerinden tesirini 140 olarak hesaplar
sak, kendiliğinden verdiğimiz paranın asgari bir 
mislinin memlekptte değer olarak kattığını gör
mekteyiz ve bunu da bilmekteyiz. Ama 1966 yı
lında 1 200 000 di, ama bu miktarda mı kalacak. 
1967 de ne olacak, 1970 de ne olacak. 1980 de ne 
olacak ve 1990 da ne olacak ?Buğday ekim saha
larımızı veyahutta total kültür arazimizi nazarı 
itibara alırsak yaptığımız uzun vadeli projeksi
yonda 20 Kg. m üzerinde yaptığımız hesaplarda 
20 000 000 ton civarında gübreye ihtiyaç var
dır. 
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Şimdi, bu projeksiyon çalışmalarına ne lü
zum var diyen bâzı arkadaşlarımız olduğu mu
hakkak. Ama 1962 senesinde gübre fabrikasına 
lüzum var mıydı yok muydu münakaşası vardı 
bu memlekette. 1962 yılında azot mu kullana
lım, superfosfat mı kullanalım; dışardan mı ge
tirelim, içerden mi alalım münakaşaları vardı 
burada. Bunu bir temele oturtmak lâzım. Dışar
dan mı ithal edeceğiz, kendi imkânlarımız dâ
hilinde yeni tesisler kurulmak ve kurmak sure
tiyle artan nüfusa oranla gübre ihtiyacını temin 
mi edeceğiz? Ye hangisine priyorite vereceğim? 
Bunlar her halde senelik dilekçelerle veyahut 
senelik bütçe konuşmalarındaki tenkid ve te
mennilere cevap vermekle olmaz. O halde ne 
lâzım? Uzun vadeli, kısa vadeli plânların esası
nı teşkil eden uzun vadeli projeksiyonun içeri
sine girmeye zaruret vardır. Nitekim bunu biz 
yapmıyoruz, bunu medeni memleketler böyle ya
pıyor. Elinde kitaplar var, geliyor beynelmilel 
teşekküllerin kitapları orada da, bakıyoruz, 
diyor ki„ 1950 de; dünya nüfusu 2 bin yıkında 
n3 olacak? 6 milyarın üzerinde olacak. Peki, 
tü'kotim ne olacaktır? 1950 deki tüketimi veri
yor, iki b!n yılındaki tüketimi veriyor. O halde 
«tüketim hedeflerini hangi istikamete göre ya
pacağız. 

Diğer bir konu, bilfarz yine üretim hedef
lerimiz'n arasında ve memleketimizin büyük 
bir ihtiyacı olan 25 - 30 milyon dolar civa
rında, dolar o1 arak, döviz ödememiz sure
tiyle getirdiğimiz nebati yağ. Bir kısmı di
yor ki, Amerikalılar bizim zeytinyağlınızın 
fiyatını ve mahreçlerini düşürmek için kan
dırdılar soyayı getirdiler, sonrada vazgeç
tiler ve şimdi zeytinyağını 'satacak yer bu
lamıyoruz. Bu bir görüş, söylüyorlar bunu. 
ama benim için mühim değildir bu konu. 
Benim için mühim olan nedir? 1970 c"K 
1980 de elbetteki, ben Hükümet olarak bir 
istilâ ordusunun hükümeti değilim ki, bu 
milletin oğluyum, bugünden tedbirleri almak 
zorundayım. Bu istihsal hedeflerine, 1980 de 
1990 da kim gelirse gelsin bu tedbirler sa
yesinde Tark halkı gıdasızlık yüzünden bir
birine düşmiyecektir. Vazifemizdir. Yalnız bu
günün iktidarı, bugünün hoş görülmesi iein 
dilekçe'erle tedvir edilen bir Hükümet de
ğiliz ki, Ama nitekim 1980 senesinde başka. 
yine bu milletin oğullarından başka bir parti 

iktidara gelecektir. Elbetteki, İstiklâl Har
binde ölenler biz ebediyen yaşıyacağız. diye 
ölmediler. Bizden sonrakiler iyi hayat sür
sünler diye öldüler. Bizim projiksiyon çalışma
larımızın temel felsefelerinden birisi de bu
dur. Eğer 20 000 0C0; ton gübreden bahsedi
yorsak, şayet 1 milyonun üstünde traktör 
hedeflerinden bahsediyorsak bunlar da bir 
hesaba dayanıyor. Demin muhterem üyeler 
burada belirttiler, karasapandan bahsettiler. 
Hakları var. Ben onlarla aynı fikirdeyim. 
Ama 6 bin traktörü senede yeterli gören bir 
görüşün de karşısındayım. O günde karşısm-
daydım, bugünde karşısındayım. Nereden 
çıktı bu 6 bin traktör? öküz ile at gücü 
ve sapanla işletmeciliğe devam; plânın önhe-
deflerinden biriydi, teklif ettiğimiz buydu. Bu 
yetersizdir diyorduk, olmaz diyorduk. 

Hesap işidir bu. Dünyanın en mütekâmil 
memleketleri bunların üzerine de eğilmişlerdir. 
Bilfarz 1945 yılından sonra Onta Avrupa ve 
Garbi Avrupa memleketlerinde at etinin propa
gandası yapılıyordu. Sebep şu idi; Nüfus artı
yor, at veya cıküz istihsal edilen mahsûlün 
% 35 - 40 nı istihlâk ediyor. Üstelikte verimsiz 
bir halde; senenin üç, dört ayı istihdam edili
yor, onun dışında beslemeye mecbur; besleme
di mi, işini göremiyecıektir. Aynı hesabın içi
ne girdik biz de. Dediki şöyle düşünelim; Ata 
mı yedirelim, öküzlere mi yedirelim yoksa se
nede kendi ağırlığına faraza 28 misli et katan 
tavuğa mı yedirelim? Yoksa senede kendi ağır
lığına üçte iki değer katan koyuna mı, yedire
lim, >vey anutta kendi ağırlığına dörtte bir de
ğer katan ineğe mi yedirelim, yoksa kendi ağır
lığına % 60 değerinde et değeri katan tavşana 
mı yedirelim, ürettiğimiz mahsulleri. Ve onlar
dan aldığımız ürünlerle traktörlerin 'veya akar
yakıtın masraflarını mı karşıiıyalım? AnaJıe-
defler bu. O halde bunu ne yo istinadetıtirece-
ğiz? Uzun vadeli projeksiyonlara. Bir milyon 
traktör denildiği zaman, henıde iki sene içeri
sinde bir milyonu bir tasavvur edelim, bir de 
bunun distrübüsyonunu düşünelim. Elbetteki 
bunlar uzun vadeli projeksiyonlar üzerinde ger
çekleştirilecektir. Ama 1980 senesinde atomla 
işliyecek başka bir traktör çıkacaktır. Lavo-
isier'in dediğine göre, asıl olan maddenin değiş-
memesidir. O belki daha pahalı olacaiktır bu-
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günkü traktörlere göre, belkide biraz daha 
ucuz ama hiçbir zaman süt ve et istihsaline 
göre ikâme edilecek hiçbir şey de çikmıyacak-
ttir. Mühim olan uzun vadeli projeksiyon içinde, 
kusa vadeli projeksiyonları yahut plânları as
gari tesirler de tutmak suretiyle, gayretimiz 
sanki 2 bin yılında artan nüfusun ihtiyacını 
karşılıyacak şekilde yunt ölçüsünde eğitimine, 
araştırmasına, yayın hizmetlerine, kredi poli
tikasına, fidan, damızlık ihtiyaçlarına eğilmek 
zarureti vardır. Meselâ; bu projeksiyon çalış
maları neticesinde şöyle bir hakikatle karşı 
karşıya kaldık: Yurdumuzun maritim kuşak 
ve geçit bölgelerinde bugün buğday tolhumluğu-
.mu'z yok, araştırma müesseselerimiz bunun üze
rimde pek az durmuştur. Haklı idiler. Bundan 
30 sene evvel, bundan 20 sene evvel 15 sene 
•evvel kurulan yerlerde maritim kuşaklar ve 
ıgeçit bölgeleri pamuk veya benzeri mabsulle-
.rin ranitabl olacağı görüşü içinde idiler. Ama 
üst üste ekilen pamuk, üstüste gelen diğer bit
kilerin münavebe tekniğinden yoksun bulunan 
ıbu gölgelerimizde verimde büyük düşüklük
ler meydana getirmiştir. Şimdi bunun vüsati de 
4,5 milyon hektar civarındadır. Yani 12 milyon 
ihe'ktar civarında hububat ekini sahamız varsa 
ıbunun 4,5 milyonu bu geçit bölgelerle maritim 
kuşaktaki arazi varlığımız teşkil ediyor. 

Şimdi diyoruz ki, bu tohumluk var mı, yok. 
Niçin yok? Araştırılmamıştır. Elde bulunan ova 
Karaikılçık ve saire gibi çeşitleri vardır. Fa
kat dejenere olmuştur veyahutta kifayetsiz
dir. G-elişmiyor. E ; bekliyeeek miyiz? Yeniden 
yetiştirelim. Bunların hepsi gene uzun vadeli 
projeksiyonlar içindedir. Araştırmanın memle
keti yoktur. Memleketin dâhilinde olsun, mem
leketin dışında olsun araştırılmış yerlerde bu 
kondisyonlara uyan çeşitler varsa derhal ge
tireceğiz, teksir edeceğiz. Ve bize 150 kiloda 
bir değer katsa mutlak surette, demin arz et
tiğim şekilde, şu veya bu sıkıntının içine gire
ceğimize göre, 150 - 200 kiloluk bir değer hiç 
olmazsa yüz defa daha rantabl bir şeydir. Şim
di bu projeksiyon çalışmaları elbcttcki mutlak 
mânada şu şu hedeflere ulaşacağız şeklinde de
ğildir. Demin dediğim gibi, her tarım çeşidinde 
meselâ bunlardan birisini ele alalım: Soya, ay
çiçeği, yer fıstığı, zeytin Türk Halkının bu dört 
mahsulünün yetişmesi için arazi varlığına ve 
ekolojik şartlarına sahip bulunmamız büyük 

bir bahtiyarlıktır. Şilindi bunlardan hangisine 
priyorite verelim? Ayçiçeğine mi ömem vere
lim, yerfıstığına mı önem verelim, zeytinciliği 
mi geliştirelim, soyaya mı gidelim? Soyaya gi
decek vüsatimiz nedir, hangi tempo ile, hangi 
çeşitle nereye ulaşacağız? Ayçiçeğine gidersek 
gübresine dayanabilecek miyiz? Kendinden son
ra gelecek mahsul üzerinde menfi etkisi dolayı-
'sıiyle arazi strüktüründe yarattığı tahripkâr 
neticeler sebebiyle yoksa bir taraftan soyaya 
bir taraftan yerfustığına kendi ekolojisi içinde 
değerini verip hem tohumunu, hem sahasını, 
ıhem de taban fiyatı politikasını, hemde sana
yiini mi geliştirelim ? 

Bunlar kısa vadeli programlarla olmuyor. 
Ne yapacağız o halde? Makro bir hedef içeri
sinde bunun hem hudutlarını, hem değerlcndir-
ımesıini araştırmaya tekniğe dayanan bir sistem 
içimde günlük dilekçelerin dışında tanzim et
mek mecburiyeti vardır. Bugün bir soya fabri
kası kurulmuştur. Şimdi muhterem üyeler so
rar ; Bir soya fabrikasının kapasitesini dol-
iduramryoruz, demek ki, üretim gücümüz yok. 
O halde fuzulî kurulmuş bir müessesedir şek
linde bir kanaata varılır. Halbuki aslında öyle 
değildir. Yapılan hesaplarda belki üç tane, bel
ki 5 tane 7 tane daha soya fabrikası bu mem
lekette kurulacak bizde. Bir taraftan protein 
noksanlığına, öbür taraftan yağ noksanlığına 
işaret ederiz, fakat gelen şeylerin üzerinde 
durduğumuz zamanda yalnız şunun dediği ve
ya şu, veya bu vesile ile bu memlekete geti
rip kurduğun boş kalıyor, âtıl kalıyor, acaba 
ne olaack şeklimde düşünmekle olmaz. O halde 
uzun vadeli kısa plânları içerisinde her üretim 
kolunda gelişmelerin sağlanmasında ziraatte 
behemahal projeksiyonlara ihtiyaç vardır ve bu 
projeksiyonlar projeksiyon çalışmalarımız bize 
tarımda yapacağımız reformun vüsatini, kredi 
müesseselerinin ne şekilde çalışabileceğini, kre
di ve çiftçi münasebetlerinin hangi esaslar üze
rinde tedvir edleceğini apaçık göstermiştir. 
Acaba bunun, Bakanlıkta oturttuğum bir tek
nisyen tarafından kredi ve taban politikalarını 
tetkik mi ettirelim, yoksa her üretim kolunun 
kendi teknolojisi içerisinde; meselâ şeker sa
nayiinde olduğu gibi ve diğer sanayi kolların
da olduğu gibi, kredi ile istihsal edenler, istih
sale değer verenler arasındaki münasebetlerini 
mi kuralım? Çiftçi teşkilâtlandırılması daıha ev-
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vel bir sayın üyenin de bıırda belirttiği gibi ve 
onun kredi finansmanının artırılmasında yalnız 
Ziraat Bankaısı üzerinde mi duralım, yoksa kö
kü toprağa dayanan değerlendirme müesses ele
ri üzerinde mi çalışalım. Bunların hepsi elbet-
teki bir saat, on beş dakikalık bir zaman için
de Yüce Senatoda, üzerinde münakaşa edilip 
karara bağlanacak şeyler değildir. 

Çalışmalarımızın temel felsefesini ifade et
mek maksaldiyle kısaca değinmek zaruretini 
duydum. Şimdi Sayın Üyeler vaktimiz herhalde 
biraz daralıyor, ben sizi fazla tutmıyacağım. 
Burada teker teker üretim üzerinde durmıya-
cağiim. 

Bir de memleketimizin büyük bir dâvası 
olan Orman politikası hakkında bugüne kadar 
yaptığımız çalışmalar ve etütlerin ışığı altında 
görüşümüzü ifade ötmek istiyorum. 

Heyetinizce de malûm olduğu üzere, orman
lar ülkelerin en önde gelen varlığı, çeşitli yön
lerden zaruret duyulan güneşten sonra devamlı 
en büyük enerji kaynağıdır. 

Bu enerji kaynağı, hiçbir surette azaltılamı-
yacak, bilâkis saha ve servet itibariyle çoğal
tılmasına çalışılacaktır. 

Halen memleketimizde ormansızlaşmanın 
tesirleri sık sik vukubulan sel ve seylâplarla 
kendini gösterdiği gibi, orman müdenhisliği bi
rinci kongresinde Sayın Prof. Failk Tavşanoğ-
lu'nun işaret ettiği üzere «memleketimizde her 
yıl bir milyar ton civarında toprak yerinden 
çözülerek aşağılara ve denizlere taşınmakta
dır.» Ayrıca menba suları kurumakta, nehir de
bileri düşmekte, netice itibariyle Orta Anado
lu ekim sahası ve geçit bölgelerinde vejetasyon 
müddetince nispî nemi menfî yönden fevkalâde 
etkilemekte, dolayısiyle verimi düşürmekte ve 
esasen step karekterine girmiş olan yurdumu
zu her geçen gün daha da kötüye ıgötürmekte-
dir. 

Orman varlığımızın artırılmasiyle bir taraf
tan ham madde ve döviz ihtiyacının teminine 
gidilirken, diğer taraftan da bozulan nispî nem 
ve su enerjisini düzenlemiş olacak bu suretle; 
memleket tarımında birim sahadaki verimin 
artırılması temin edilmiş bulunacaktır. 

Memleketimizde, ormanla olan ilişkilerin 
öteden beri halledilemiyen dert konusu haline 
geldiği bir vakıadır. Bu dert ve dâvalar üze

rinde uzun uzun durup düşünmemizin lüzumu
na Tarım Bakanlığı ve millet olarak kaani bu
lunmaktayız. Bugün, bütün aydınların memle
ketin orman problemleri üzerine eğilmelerini, 
bunların enine boyuna düşünmelerini, ilmin ve 
'tekniğin ışığı altında ve her türlü politik görü
şün üstünde memleket yararına en uygun çö
züm şeklinde birleşmelerini zaruri görmekteyiz. 
Yine bu cümleden olarak, millî dayanışmayı, 
adaleti, fert ve cemiyetin huzur ve refahının 
gerçekleştirilmesi ve teminat altına alınması; 
demokratik düzenimizin bir gereği olduğu ka
dar Anayasamızda ekonomik ve sosyal hayatın 
adalette, tam çalışma esasına ve herkes için in
sanlık haysiyetine ve yaşayış seviyesinin yüksel
tilmesi amacına göre düzenlenmesini emretmek
tedir. 

Millet ihayatmda bu derece önemli duruma 
ormanların memleketimizdeki hali hazır duru
muna eğildiğimiz zaman arz edeceğim hususlar
la karşılaşırız. 

Elde mevcut istatistiklere göre; 10,5 milyon 
hektar civarında bir orman safhasına sahi'boldu
ğumuz ve bunun memleket yüzölçüisüne nisbeti-
nin de % 13 bulunduğu ifade edilmektedir. Bu 
rakamlar gerek kemmiyet ve gerekse keyfiyet 
bakımından ormanca fakir memleketler arasın
da bulunduğumuzu göstermektedir. Yurdumu
zun ormanlık sahalarında yetersizliği bir tarafa 
ormanlarımızın verim gücünün de pek iyi bir 
durum arz etmediğine maalesef işaret etmek 
mecburiyetindeyim. 

Yurdumuzda tatbik Edilecek ormancılık tek
niğine, mahallî şartlar atlında yapılmış araştır
maların neticelerini istinadettirmek mutlak bir 
zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. İleri ülke
lerde ormancılık tekniğinde kaydolunacak iler
lemelerin ve bulunan yeni metodlarm bir defa 
*da •memleketimiz şartları muvacehesinde dene
meye tabi tutulmadan geniş sahalar üzerinde 
aynen tatbikata geçilmesi halinde ileride kaçı
nılması imkânsız hatalara düşülmesi daima mel
huzdur. Ormancılığın diğer bir hususiyeti mah
sulün uzun bir isüre sonra hasat edilmesi ve bu 
gibi ihtiyatsız hareketler sonunda doğması 
muhtemel elîm neticeler mahsul olgunlaşmcaya 
kadar bâzı hallerde 100 - 150 seneye kadar bel
li olmıyacaiktır. 
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Ormancılığın bütün bu hususi durumları. 
araştırmanın ormancılıktaki lüzum ve ehemmi
yeti diğer bilim kolların'dakiııe nazaran daha 
da artmaikta, bilhasa araştırmaların çok taraf
lı mahallî şartlar altında yürütülmesi bir mec
buriyet olarak ortaya çıkmaktadır. 

işte bu sebeple; araştırma sonuçlarına da
yanılarak ilmî ve teknik icaplara göre rasyonel 
bir organizasyona gidilmesini, birim sahadan 
âzami randıman almak üzere ekonomik şartlar
la halk - orman münasebetlerini de telif ederek 
ona göre uygulamaya geçilmesini zaruri gör
mekteyiz. 

Bu temel görüşten hareket ederek; Türkiye 
ormancılığını geliştirmek, ormancılık bölgele
rindeki sosyal, ekonomik ve teknik problemle
ri momlöket gerçeklerine göre halletmek için 
araştırma ve meslek içi eğitim üzerinde hassa
siyetle durmaktayız. Bu maksatla bir taraftan 
ilim müesseseleri ile daha sıkı bir işbirliği ku
rarak araştırma çalışmaları ve meslek içi eğ'i-
tim faaliyetleri artırılırken diğer taraftan araş
tırma enstitüleri ve istasyonlarının adedin' 
ar^rmak faaliyetlerinin bütün Türkiye sathın 
kaplıyacak bir vüsate kavuşturacağız. 

Orman mevzuatı bugünün ihtiyaçlarına ce
vap verebilecek yeterlikte değildir. 

Or^ıan içinde ve kenarında bulunan halkımı
zın diğer tarım sahalarında bulunanlara naza
ran çok daha güc şartlar içinde olduğu cümV-
mizce malûmdur. Bu köy^r halkmm daha mür-
tahsıl hale getirmek gelir vasatisini tarım sa
hasındaki halkın gelir seviyesine yüksel tmek 
bu suretle ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını tan 
zim etmek, ormanların muhafazası ve devam
lılığını temin bakımından olduğu kadar orma~ 
saha ve servetinin artırılmasını sağlamak içir 
de kanunda tadil ve ilâveler yapmak zaruret' 
vaHır. Nitekim bu hususta Sayn Prof. Dr 
Selâhattin înal'ın İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 1963 yılında tertiplediği şehircilik kongre 
sinde beyan ettiği üzere, (sayfa 65 - 75 de ka
yıtlı fıkralarında) 3116 sayılı Orman Kanunu
nun hazırlanmasında da Irkân Kanununun mey
dana getirilmesinde olduğu gibi tek yönlü bir 
düşünce ile hareket edilmiş ve hükümler şirin
ce ormanm korunması ve alanlarının çoğaltıl
ması üzerinde durulmuştur. 

Bu kanun, 195G yılında çıkartılan 6831 sa
yılı Orman Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış
tır. Yeni Orman Kanunu yerleşmeler ve orman 
münasebeti bakımından üzerinde durulmaya 
değer bâzı önemli hükümler getirmiştir. 

Bunlardan birisi, orman içinde veya kena
rında olup da civarındaki ormanlardan geçim
lerinin sağlanmasına imkân olnryan köylerin 
bir kısmının yerinde kalkındırılması ve müm
kün okmyanların da daha müstahsil bir haV 
getirilmeleri amacı ile başka yerlere kaldırıl
ması hakkındaki hükümdür. 

Önemli olan direr bir husus da bahis konu
su nakil işinin 3116 sayılı Orman Kanununun 
kabul ettiği gibi cebrî değil, köylülerin kendi 
istek ve muvafakatlerine bırakılmış olmasıdır. 

Aslında gerek kalkındırma ve gerekse nakil 
işi, daha sonra da açıklanacağı üzere bir top
lum kalkınması ve iç iskân işi niteliğinde olup 
ormancılık hizmetlerinin dışında kalır. Bunun-
7a beraber o tarihlerde biraz sahipsiz bulunan 
bu konu üzerinde durulmasını ve kanunun in-
•ın unsurunu göz önünde tutı^masmı, onun re
fah ve saadetinin sağlayıcı tedbirleri düşünmüş 
ve almış olmasını getirdiği bir yenilik olarak 
kabul etmek lâzımdır. 

Ormanlar ve yerleşme münasebetinin ince-
'enmesi, hiç şüphesiz M yönlü olmak lâzımdır. 
Yani bir taraftan bir tabiat kaynağı ve millî 
iervet olan ormanın, diğer taraftan bundan 
:ürlü şekillerde fayda snğlıyan ve yerleşmenin 
ebebi sahibi olan insan faktörünün incelen
di esi şeklinde olacaktır. 

Ve yine; Türkiye ormanlarmdaki ağaç ser-
eti, korularda 662 milyon m3 ve baltalıklarda 

107 milyon m3 olmak üzere 776 milyon 
:ı3 tür. Buna göre bir hektara raslıyan ağaç 
;erveti 72 m3, olur ki, bu miktar normal bir 
»rmandaki ağaç servetine kıyasla çok düşüktür. 
ie birkaç misli olması gerekmektedir. 

Ormanlarımızın bugünkü verimi çok düşük
tür. Miletlerarası resmî istatistiklere göre, 
FAO) ormanlarımızın yıllık bürüt artımı yu

varlak hesapla 8 milyon m3 tür. Beher hektara 
raslıyan miktar 0,8 m3 tür ki bu da normal öl
çülere göre çok azdır. 

Yıllık bürüt artımından, yıllık verim veya 
eta olarak çıkarılması mümkün görülen miktar 
ise, aynı kaynaklara göre ancak 6 milyon m? 

tür. 
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Halbuki ormanlarımızdan her yıl elde edi
len orman ürününün tutarı ounun çok üstün
dedir. Nitekim Orman Genel Müdürlüğünün 
yıllık btaülstlıklerine göre bu miktar, 19'83 yılı 
içki 8 milyon m3 yakacak ve 2,5 milyon 
m3 kullanılacak odun o'lmak üzere 10,5 milyon 
m3 tür. Aslında ürotim miktarının verim mikta
rına, yani e tayı aşmaması, lâzımdır. Halbuki 
fazlahk % 170 e ulaşmaktadır. Ormanlarımı
zın serveti hakkında ve istikbali hakkında sa
yın üyelerimizin mutlak bir fikre sahlüolnıaları 
gerekir. Ve orman varlığı üzerinden yalnız or
man ihtiyacı değil içindeki insan unsurunun da 
ne şekilde işbirliği yapılacağının ne şekilde ted
vir edileceğinin çareleri üzeninde hassasiyetle 
durma bakımından arz etmek istiyorum bun
ları. 

Orman Genel Müdürlüğünün verdiği bilgiye 
göre yıllık izinli ve izinsiz faydalanmanın tu
tarı adam başına yapacak ve yakacak odun ola
rak 0,730 m3 tür. 

Dünyadaki adam başına düşen odun tüke
timi ise, 0,77*5 m3 tür. Buna göre Tüıikiye için 
verilen miktar, gerçelk miktardan pek de uzak 
olmamak gerekir. Memlaketimizin bugünkü nü
fusu 30 milyon kabul edilirse, ydlık gerçek 
odun tüketimi 21,9 milyon metreküp olur. Gö-
rülüyorki memleketlimizde orman verimine kar
şılık tüketim % 300 ün üstüne çılkmaktadır. 
Bunun % 100 ü resmî yolla sağlanmakta geriye 
•kalan miktar ise kanunsuz yollardan elde edil
mektedir. 

Bu aşın tüketimin mânası, Türkiye ormanla-
rındaki ağaç serveti sermayesinin süratle azalma
sı bir başka deyimle Türkiye ormanlarının biti
rilmesidir. 

Sadece ormancılık alanında da olsa, ormanla
rın ve yerleşmeler arasındaki münasebetlerini 
düzenlemek için çeşitli çarelere başvurulmuştur. 
Fakat bütün bu gayretlere rağmen durumu ıslah 
etmek, ve kötüye doğru yöneltilen bu gidişi dur
durmak mümkün olamamıştır. Acaba bunda 
âmil olan sebep nedir? 

Hiç şüphesiz bu nedeni türlü şekillerde yo
rumlamak mümkündür. Fakat kanaatimizce se
bep tektir. O da alman tedbirlerin durumu do
ğuran sebeplere değil, ortaya çıkmış bulunan so
nuçlara yöneltilmiş olması ve bir de palyatif ol
maktan ileri gidememesldir. O halde alınacak ted

birleri sonuçlara değil, sebeplere yöneltmek ge
çici değil, köklü olmasını sağlamak nasıl mümkün 
olacak tu\ 

Yukarıdan beri yapılagelen açıklamalar gös
termektedir ki, ormanlar ve yerleşmeler ara
sındaki münasebetlerin en bozuk olduğu yer or
man içi ve orman kenarı köyleridir. Bu düzen
sizliği doğuran en büyük sebep de bu köylerde 
yaşıyan insanların içinde bulundukları geç;m 
darlığı yani fakirlik ve ihtiyaçtır. 

O halde Türkiye de ormanlar ve yerleşmeler 
arasındaki münasebeti düzenlemek için yapıla
cak çalışmaların, en çok, orman içi ve civarı köy
lerde toplanması ve köy halkının geçim darlığını 
giderici nitelikte olması gerekmektedir. 

Orman içi ve kenarı köylerde geçim darlığını 
gidermek ve dolayıslyle ormanlar ve yerleşmeler 
arasındaki düzeni optimal hale getirmek, ancak 
iki yönlü bir çalışma ile mümkün olur. Zira bu 
çalışma ile bir taraftan tabiat kaynaklarını ko
ruyucu bir sistem içinde en prodüktiv şekilde 
kullanmanın yollarını aramak, böylece üretimi 
çoğaltmak, d.ğer taraftan bu çevrelerde yaşıyan 
insan gücünü en isabetli bir yerleştirme ve kul
lanma ile değerlendirmek ve dolayıslyle kalkın
dırmak zorunluluğu vardır. Buna göre işin bi
rinci safhası araziden faydalanmanın düzenlen
mesi, ik.nci safhası da bir iskân ve toplum kal
kınması işi olmaktadır. 

Diğer taraftan; halk orman münasebetleri 
dağ ekonomisi, hayvancılık, çayır, mera konula
rı ile ormancılıkta arazi kullanma esasları üzerin
de tetkikte bulunmak vazifesi ile Avrupa'ya gön
derdiğimiz heyeLn vermiş olduğu raporda: Bil
hassa İtalya ve İspanya'da asrın başına kadar de
vam eden düzensiz toprak işletmec-Lği, usulsüz 
kesim, tarla açma yüzünden orman ve meraların 
büyük bir kısmının tahribedilmiş olması dolayı
slyle bu iki memlekette hidrolojik muvazenenin 
bozulduğu, verimli toprakların takınmış, merala
rın ormanların ve tarım arazilerln'n verim güç
lerini kaybetmiş olduğu, bunun neticesinde yuka
rı havzada tarımla meşgul olan halkın fakir-düş
tüğü görülmüjtür. Dağlık bölgelerde boğulmuş 
olan ekonomik düzen hidrolojik muvazenenin da
ha bozulmasına sebebolmuş, bunun neticesinde 
geçimi darlaşan halk hicrete başlamıştır. 

Bozulmuş olan ekolojik düzenin yeniden tan
zimi ve dağlık bölgelerde yaşıyan halkın normal 
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geçim imkânına kavuşması için bu her iki mem
lekette şümullü çalışmalar yapılmaktadır. 

İtalya'da 1952 yılında çıkarılmış olan bir ka
nunla orman teşkilâtına dağlık bölgelerdeki fizi
ki muvazenenin sağlanması, yani mera ıslahı prob
lemi, ağaçlandırma, erozyonu önleme çalışmaları 
yanında sosyal ve ekonomik problemlerin halli 
görevi de verilmiştir. Ormanların korunması yeni 
ormanların tesisi bölgenin ekonomik problemi ile 
müştereken ele alınmıştır. 

Yeni kurulan bu teşkilât sayesinde dağlık böl
gelerdeki çalışmalarda duplikasyonlar önlenmiş 
ve teknik işbirliği en iyi derecede gerçekleştiril
miştir. Vaktinde alman hukukî ve sağlanan malî 
imkânla bölge dâhilinde yapılan ağaçlandırma 
çalışmaları, sulama tesisleri, meyva bahçeleri te
sisi, mera ıslahı, arazilerin tesviye edilmesi gibi 
hizmetler için lüzumlu krediler sağlanmıştır. 

İspanya'da ormanların aşırı derecede tahribe-
dilmiş olması bu memleketin büyük bir kısmının 
âdeta çöl haline gelmesine sebebolmuştur. Ağaç
landırma ve toprak muhafaza konusunda 1941 
yılma kadar alman tedbirler palyatif olduğu için 
bir netice alınamamıştır. Bu tarihte yeni bir teş
kilât kurulmuş ve bu teşkilâta ağaçlandırma ve 
toprak muhafaza çalışmaları yanında dağlık böl
gelerin sosyal ve ekonomik problemleri ile meş
gul olma yetki ve imkânı sağlanmıştır. Bilâhara 
1952 yılında su toplama havzalarının ağaçlandı
rılmasını sağlıyan kanun ve halkla Devletin müş
terek ağaçlandırma yapmasını mümkün kılan ve 
kredi sağlıyan kanunlar sayesinde yıllık ağaç
landırma çalışmalarının 100 bin hektarın üzerine 
çıkarılması mümkün olmuştur. 

Bu her iki memlekette de elde edilen müspet 
neticeler ekolojik muvazene ve iskân düzeni sağ
lanmış arazi kullanılması bir düzene bağlanmış 
ve arazilerin verim gücü artırılarak hicret ileri 
derecede önlenebilmiş olduğu belirtilmektedir. 

Arazi değerlendirilmesini en rasyonel bir şe
kilde başarmış olan İsviçre ve Almanya'daki du-
durum; tabiî kaynakları en rasyonel şekilde iş
letmek ve bu kaynaklar arasındaki entegre düze
ni muhafaza etmek İsviçre ve Almanya'da kanu
nun önemi ile paralel olarak ele alınmış ve prob
lemlerin büyük bir kısmı halledilmiştir. 

Bu her iki ülkede de yabancı memleketlerden 
gelen milyonlarca işçiye iş verilirken, yukarı böl
gelerdeki tabiî kaynakları rasyonel bir şekilde iş

letecek lüzumlu nüfusu bölge dâhilinde tutabil
mek için milyarlarca lira değerinde yatırım ya
pılmakta halka sübvansiyon veya düşük faizli kre
diler şeklinde yardımlar yapılmaktadır. 

Meselâ; İsviçre'de yukarı havzalardaki arazi
lerin kullanılması memleketin morfolojik yapısı, 
hidrolojik muvazenesi ve işgücü durumu göz 
önünde tutularak plânlaştırılmıştır. Bu havza
lar yetişme muhiti şartlarını nazarı itibara alı
narak hayvancılık ve ormancılık esasına göre 
ameneje edilmiştir. 

Yukarı bölgelerde halkı tutabilmek için araş
tırmalar neticesinde tesbit edilen esaslara göre 
bu bölge halkının ova köylerine nazaran tarım 
kazanç farkları ve mahsulün pazarlara kadar ta
şınması için lüzumlu taşıma ücreti farkı Devlet 
tarafından karşılanmakta ve dağlık bölgelerin 
ekonomik ve sosyal gelişmesi için lüzumlu yol, 
su, elektrik, okul, telefon gibi anahizmetler Dev
let tarafından yapılmaktadır. 

Ağaçlandırma çalışmaları kredi ve sübvansi
yon şeklinde teşvik ve yardım görmektedir. 

Almanya'da yukarı bölgedeki yardım bu böl
gelerdeki tabiî kaynakları en rasyonel şekilde iş
letmek ve memleketin hidrolojik muvazenesini 
sağlamak esasına istina delmektedir. Yukarı hav
zadaki kaynakları işletmek için lüzumlu asgari 
bir nüfus kesafetini tutabilmek için halka sübvan
siyon ve kredi şeklinde geniş yardımlar yapıl
makta ve aynı şekilde ağaçlandırma faaliyetleri 
teşvik ve himaye görmektedir. 

Bu görüşler çok taraflı yönleri bulunan halk 
ve orman münasebetlerini tanzim ederek ormanın 
servet ve sahasını artıracak millî ve teknik ve eko
nomik temellere oturmak ve bu suretle kataliza-
tör ve regülâtör olan zirai üretimin katalizatör 
ve regülâtörü olarak orman varlığını memleketi
mizin bekası ve halkımızın saadeti bakımından 
vazgeçilmez bir unsuru olarak görmekteyiz. 

Huzurunuza getireceğimiz tasarılar Yüce Mec
lisin tasvibini alarak kanuniyet kesbettiği takdir
de birçok ihtilâf mevzuu ortadan kaldırılmış, yüz-
binlerce dâva normal bir seviyeye indirilmiş bu
lunacak, halkın beyhude yere mahkemelerde za
manını israf etmesi önlenecek, 1937 den bu ya» 
na çıkan muhtelif orman kanunlarının dahi de
ğişik tarih ve hükümleri sebebiyle yapılmış bulu
nan tatbikat neticesinde; ilim ve tekniğin icapla
rı karşısında orman sayılmıyan yerlerde bulu-
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nan zeytinliklerle narenciye ve fındık bahçeleri I 
ve sair ziraat arazisi hukukan orman görülmekte 
olduğundan, arazi kullanma kabiliyeti bakımın
dan daha verimli kültür sahası halinde bulunan I 
bu gibi yerlerin hukukî durumlarını halledecek I 
mevzuat hazırlanmakta olup yakında Meclise su- I 
nulacak bu suretle; üzüntü konusu hâdiseler tas
fiye edilmiş bulunacak, orman teşkilâtı da dâva I 
konuları ile vakit geçirme yerine teknik alanda I 
daha fazla çalışma imkânına sahibolacaktır. I 

Ekolojik şartların idamesinde, en büyük I 
rolü bulunan orman varlığımızı çoğaltırken, or- I 
man korunması ile ilgili çalışmalarımız arasın- I 
da mevcut ormanların tarım, hayvancılık ve su I 
rejimi gibi açık saha işletmeleriyle olan münase- I 
betlerini daha teknik ve daha ekonomik icaplara I 
göre oturtmayı, yangın, haşere ve mantar hasta- I 
lıkları ile mücadelede alman müspet neticeleri ile- I 
ri götürmeyi, artan nüfusa paralel olarak gelişen I 
endüstriye lüzumlu odun hammaddesini müsta- I 
kar ve yeterli bir şekilde karşılamak, halk orman I 
münasebetlerini zamanımızın şartlarına uygun I 
olarak düzenlemek için birim sahada âzami fay- I 
dalanmayı temin etmek suretiyle ormanlarımızı ı 
verimli ve devamlı kılmayı hedef edinmekteyiz. 

Orman varlığının geçrek şartlar muvacehe
sinde süratli ve sıhhatli olarak hudutlarını tâyin 
etmek ve plânlamak gerekmektedir. 

Ancak hasep hasılatını tâyin ve tanzim edici 
tek yönlü yapılmakta olan amenejman plânları 
yerine yukarı havzalardaki tabiî kaynakların tü
müne şâmil geniş bir havza a mene j manı düzen
lenmesini uygun bulmaktayız. Bu suretle bu kay
nakların bölge dâhilinde besliyebileceği âzami nü
fus miktarı, diğer bir deyimle tabiî kaynakları 
rasyonel bir şekilde işletecek insan gücü tesbit 

. edilecek ve bu kütlenin biran evvel müstahsil ha
le gelmesi için gerekli tedbir alınacak kredi ve 
teknik yardımları mümkün kılacak mevzuat hu
zurunuza getireceğimiz tasarılarda yer alacak
tır. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim, 
Sayın Batan . Mesai salatimiz saat 19,00 da hi-
tam bulacaktır. Şayet Sayın Bakanın konuşma- | 
l an 'kısa sürecekse ve bilâhara bir sayın üye ı 
ve Köy İşleri Babanı d'a çok kısa bir 'konuşma 

yapacaklardır. Bu eğer bir saat için bir zama
nı dolduracak bir şekilde olabilirse Umumi He
yetten çalışma saatimizin ibir saat daha uzatıl
masını istiyeceğim. Aksi takdirde 19,00 da ,son 
verip saat 21,00 de tekrar Birleşimi açmak üze
re ara vereceğim. Bu sebeple Sayın Bakandan 
rica edeceğim, acaba konuşmaları yakın bir 
zamanda bitebilecek midir? 

TAKIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Muhterem üyeler, eğer arzu ederler
se konuşmamı bastıracağım, tevzi edeceğim. Ay
rıca sordukları sualleri de yazılı olarak cevap
landırmamı arzu ediyorlarsa ona da hazırım. 
Bugünkü alternatif 'altında konunun devam 
edip etmemesi Yüce Heyetin takdirine bağlıdır. 

BAŞKAN — Şayet konuşacaksanız, bu ko
nuşmanız kısa mı, uzun mu olacak onu rica 
edecektim de ona göre Umumi Heyetten bir 
karar alayım. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Bu konuşmam 45 dadika daha sürer, 
şayet dinlemek tahammülünü gösterirlense sa
yın üyelerimiz... 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) 
— Sayın Başkan, Sayın Bakan diyor ki, burada 
kesebilirim, sonra yazılı olarak verebilirim di
yor. 

BAŞKAN — İşte onu soruyorum. Eğer bi
tirmek istiyorlarsa ona göre hareket edeceğim. 
Bunu sarih olarak kendilerinden rica ediyo
rum. (Dinliyenlere soran sesleri.) Size değil 
efendim. Sayın Bakan? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Ben konuşmaya devam etmeyi arzu 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuşmak arzu 
ettiğine göre ve bir sayın üye de konuşmia hak
kını son olarak kullanacağına göre Sayın Köy 
İşleri Bakanı da çok kısa bir konuşma yapaca
ğına göre üç bütçenin maddeler bakımından 
okunup oylanması yarım saat alacağına göre 
bütün bu işlemler bir saat içinde bitirilemiye-
cektir. Bu sebeple Sayın Bakandan konuşmasını 
mümkünse orman işlerini bağlayıp, herhalde 
ondan son'ra da toprak reformundan bahsede-
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çekler. O bahse başlamadan önce, orman işle
rini bitirsinler, ondan sonra da ara verelim. 
(Devam sesleri.) 

Sayın Bakan orman mevzuu kısa mı? 
TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De

vamla) — Daha dört, beş sayfa var efendim. 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar- j 
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sayısı : 
853) (1) I 

O — Tarım Bakanlığı Bütçesi (Devam) 
BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı buyuru- | 

nuz. 
TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya 

Milletvekili) — Ağaçlandırma ve toprak muha
faza çalışmaları yurdumuzun aktüel konuların
dan birisini teşkil etmektedir. 

Her yıl meydana gelen taşıkmlar ve bunla
rın sebebolduğu sel ve sediment teşekkülü yal
nız ekonomimizi değil, millî varlığımızı da teh-
didetmekte, bir taraftan tarım ve iskân emniye- | 
tinin sağlanması, diğer taraftan günden güne I 
artan endüstri odununun temini, su rejiminin 
tanzimi ve bozulmuş olan tabiî düzenin biran ev
vel iadesi için ağaçlandırma ve toprak muhafa
zası çalışmalarına gelecek yıllardaki yurt ihti
yaçlarını karşılıyacak seviyeye ulaştırmak zo
runluluğu muvacehesinde gerekli çalışmalara 
başlamış bulunmaktayız. 

(i) 853 S. Sayılı basmayazı 31.1.1967 ta
rihli 25 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

6 . 2 . 1967 O : 3 

BAŞKAN — Daha orman mevzuu da uzun
dur. Bu sebeple saat 23,30 da toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saa t i : 19,00 

Halen 1 700 hektar civarında olan mevcut fi
danlık sahasını 1967 yılında 3 000 hektara ve 
1968 yılında ise 4 000 hektara çıkartmak kara
rındayız. 

Yine birçok Batı ülkelerinde olduğu gibi 
yurdumuzda da odun endüstrisi kollarının ağaç
landırma çalışmalarına yardım ve iştirak imkâ
nı etüdedilecektir. 

Ayrıca hızlı gelişme istidadında olan ve se
lüloz endüstrisinde kullanılan ağaç türlerinde 
geniş ağaçlandırmalara yer verilecektir. 

Bugünkü haliyle ortalama, ağaçlandırma ve 
toprak muhafaza çahşmalrmı menfi yönden et-
kiliyen en mühim unsurdur. Otlatmanın bir dü
zene bağlanması ve rasyonel hayvancılığın temi
ni maksadiyle orman içi meraların ıslahı ve or
man içi otlatmanın düzenlenmesi sağlanacaktır. 

Ormanlarımızda bulunan yaşlı ağaç serveti 
ve orman endüstrisine gelince : 

Yurt ormanlarının büyük bir kısmı zamanla 
ve çeşitli faktörlerin etkisi ile menfi seleksiyona 
mâruz kalmış tabiî ve normal kuruluştan uzak
laşmış, kapalılığını kaybetmiş, yaşlı veya kıy
met kaybına uğramış, düşük vasıflı ağaçların 
ekseriyet teşkil ettiği meşcerelerden ibarettir. 
Bu kabîl ormanlardaki orman içi tahribat nisbeti 

»t M C - ^ ı » I 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

» 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Sayın Prof. Dr. Faik Tavşanoğlu'nun orman mü
hendisliği birinci teknik kongresinde belirttiği
ne göre % 70 civarındadır. 

Bahis konusu ormanların işletmelerini temin 
için, yol, haberleşme tesisleri, lüzumlu makina 
ve malzeme ile teçhizleri gibi alt yapıların biran 
önce tamamlanması gerekmektedir. Bu yoldaki 
çalışmalara artan bir hızla ve yeni imkânlar te
minine çalışılarak devam etmekteyiz. 

Bozuk vasıflı olan orman varlığımızın kıy
metlendirilmesi bıçkı sanayiinden ziyade lif ve 
yonga levhaları kâğıt ve selüloz gibi olun vasıf
larını değiştirme sanaviin biran evvel kurulma
sını zorunlu kılmaktadır. 

Bu bakımdan ; özel sektörün yapmak isteme
diği veya gücünün yetmediği sevivedeki sanayii 
kurma yoluna girmiş bulunmaktayız. 

Mevcut mevzuatta, prensip itibariyle orman 
sanıv'i özel sektöre bırakılmıştır. Ancak, bu sa-
nav'i hammadde garantisi tanınmamış olduğun
dan sermayedarlar pek hakh olarak büyük yatı
rımlara erimemektedir. Netice olarak primiti^ 
tesisler gelişi - güzel çoğalmakta, zaviatla ve ip
tidai hi™ tarzda faalivet göstermektedir. B1"1 se
b i l e : ö?"1 «rtktöre numune ol^-ı^k v^ kıymetlen
dirme güelüftü arz eden emvali islemek üzere sı
nı f ı bir sanavi faaliv^tme kamu sektörü ola
rak kat^mak esas olarak da özel sektörü destek-
lovVi ve teşvik ^d'pi tedbirleri almak onlara ku
racakları telisler için hammadde srarantisi sa™1-
lıvacak şekilde mevzuatta derişiklik yapmak 
gayesiyle çalışmalara girişmiş bulunmaktayız. 

Orman konusunda temel çalışmalar olarak 
bunun vamnda demin de arz ettiğim gibi orman
larımızın tahripten ve ha7k orman müraseVf^ 
r'nin biran önce düzenlenmesi vönünde yürür
lükte olan n°v7natm büvük ölçüde bu konular? 
ceva-n vermediği kanısındayız. O bakımdan Ba
kanlığımızda dokuz komisvon halinde orman 
mevzuatı tarım reformu tasarısına paralel ola
rak veriden gözden geçirilmektedir. Hazırlanan 
tasarıyı Yüksek Renatova ve Yüce Meclise suna
cağız. Tasviplerinizi aldıktan sonra yurt orman 
varlığının gelişmesinde büyük âmil olacağına 
inanmaktayız. 

Değerli senatörler, çayır, mera ve yem bitkisi 
durumuna gelince : 

Benden evvel konuşan değerli hat 'p^rin dr 
ifade ettikleri gibi memleketimizde yuvarlak ola-
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rak 28 milyon hektar civarında çayır ve mera 
arazi varlığına sahibolduğumuz yapılan istatis
tiklerden anlaşılmaktadır. Fakat bu rakam to-
tal Türkiye arazi varlığının aşağı - yukarı yarı
sına yakın bir kıymet ifade etmektedir, ra
kam olarak, Halbuki yaptığımız fenolojik mü-
şahadcler Türkiye'de 28 milyon mera ve çayı
rın mevcut olmadığını, bunun büyük bir kıs
mının hali hazırda kültür altına alındığı, an
cak yarısı kadarının ki, bunun da büyük bir 
kısmını yaylalar teşkil etmektedir. Mera veya 
vayla halinde değerlendirilmektedir. Bu değer
lendirmede geniş çapta ağır otlatmaya tabidir 
ve bugünkü verimliliği değerli ilim adamları
mızın yaptığı etütlere göre 51 - 70 dönüm bir 
koyunu üç ay müddetle ağırlığını muhafaza 
ettirecek takatta olduğu merkezindedir, ha
zırladığımız yeni Tarım Reformu tasarıynda 
mera ve ıslâhına, ve çayırların ıslahına, yayla
ların değerlendirilmesine toptan hayvancılı
ğın geliştirilmesine uygun bir şekilde mera hu
kukunda yeniden ele almış durumdayız. Bunun 
vamnda yurt hayvancılığının gelişmesi yönün
den geniş ölçüde münavebeye her ekolojinin ken
di bünyesi, içinde geliştirilmesi icabeden yem 
bitkileri üretimine geniş rapta önem vermekte-
*ız ve bu çalışmaların içine girmiş bulunmak-
l-.ayız. Özellikle korunga, yrmca, fiğ gibi ha-
mr mısır g'bi yem bitkileri üretimine önem ver
mekteyiz ve bunun için çalşmalara da başla
mış bulunmaktayız. Hali hazırdaki durumda 
"ohum sıkıntısı ile karşı karşıya bulunmakta
nız. Tohum üretiminin geliştirilmesi ve köylü
nün yem bitkilerine teşv'k etmedi için bu a~a-
da yem endüstrisinin ve işletmesi yeminin artı
rılması bakımından na yonca unu tesisleri, ko
runga unu tesisleri gibi yurdun çeş'tli yerlerin
de bu üretimin geliştirilmesini teşvik amacı ile 
meniden yonca unu tesisleri ve yem fabr'kaları 
kurma çalışmaları içerisindeyiz. 

Hayvansal üretim yurdumuzda benden ev-
ve1ki hatip arkadaşlarımın da belirttiği gibi 
•akam olarak büyük bir yekûn tutan b'r hay

van varlığına sahibiz. Fakat yapıkn anketler so
nunda et ve süt randumanları fevkalâde dü-
üıktüv. Ortalama olarak koyun da et randıma-
ı ı 18 kilo civarında seyretmekte, sağırlarda iyo 
°>0 kilo civarında seyretmektedir. Burada da 
başlıca âmil, demin de belirttiğim gibi, yem 
üretimimizde büyük çapta istikrarsızlık ve yem 
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üretiminin devamını sağlıyacak tesislerden mah
rum oluşumuzdan ileri gelmektedir. 

Amerika'da bu maksatla kurulan yem sa
nayini Amerika sanayiinin içinde 9 ucu dere
cede bir yer işgal etmektedir. Bu da gösteriyor-
ki, yurt hayvancılığının geliştirilmeyinde ve 
mevcut popülâsyonunun ıslâhında her şeyden 
evvel yem üretimine büyük ağırlık vermek 
icabeder. Bunun dışında yüksek vasıflı hayvan
ların veya ıslah edilmiş kültür hayvanlarının 
yurt ölçüsünde değerlendirilmesi veya çoğaltıl
ması muhakkak ki, bir sisteme bağlı olmak 
zorunluğunu icabettirmektedir. Bugüne kadar 
yapı]an çalışmalarda bilhassa merinosculuk ve
ya diğer yüksek vasıflı kültür ilkahının me-
lezleme politikası aşağ - yukarı günlük veya 
İrat senelik tesbitlere dayanmakta idi. Önümüz
deki senelerden itibaren yaptığımız projeksiyon 
çalışmaları bize bu çalışmaların yetersiz oldu
ğunu göstermektedir ve artan nüfusun hayvan
sal ürünleriyle gıda ihtiyacını karşılamaktan 
çok uzak olduğu merkezindedir.. Bir taraftan 
süt ve mamulleri endüstrisinin büyük ölçüde ve 
yurdun çeşitli bölgelerinde onu teşvik edici şe
kilde gayet çabuk bir şekilde organize edilme
si, diğer taraftan büyük şehirlerimizin süt ve 
et ihtiyacını temin için şehirlerin etrafında 
yüksek vasıflı damızlık hayvanların kurulacak 
olan yem endüstrisi ile muvazi olarak geliştiril
mesiyle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek 
isterim. Bu maksatla önümüzdeki yıl. daha ev
vel 1963 yılında başlıyan İstanbul, Adana, İz
mir, Kars süt fabrikalarım 1967 yılında işletme
ye açacak şekilde çalışmalarımıza hız vermiş 
bulunmaktayız. Bunun dışında yine program yılı 
içinde yedi ayrı yerde süt tesisleri ve süt de
ğerlendirme müesseselerinin kurulmasına ve 
Doğu bölgelerimizde koyun sütünün değerlen
dirilmesi maksadiyle de çeşitli pratik mandıra 
tesislerinin etütleri yapılmış bulunmaktadır. 
Önümüzdeki yıllarda bunun tahakkukuna bütün 
hızımızla çalışacağız. 

Tohumluk ihtiyacımız : Tohumluk ihtiyacı
mızın başında evvelemirde hububat tohumluğu 
gelmektedir. Biraz evvel projeksiyon çalışma
larımız hakkında bilgi verdiğimiz zaman to
humluk üretimimizin fevkalâde kısır olduğunu 
ve bu arada maritim ve geçit iklim bölgelerinde 
de buğday tohumluğundan mahrum olduğumu

zu ifade etmiştim. Bu maksat için önümüzdeki 
sene Amerika'dan ve Meksika'dan bizim ekolo
jik şartlarımıza uygun çeşitli buğday tohum
luklarının ithali için teşebbüse geçtik. Ayrıca 
Orta - Anadolu'nun tohumluk ihtiyacını bir ta
raftan Devlet Üretme Çiftlikleri, diğer taraf
tan da sözleşmeli çiftçi eliyle 600 bin dönüm 
civarında bir üretimin yapılması hazırlıkları
nı yaptık ve özel teşebbüs eliyle üretilecek şey
ler 1967 Sonbaharında 100 bin ton civarında 
olacak, 100 bin ton da Devlet Üretme çiftlik
lerinden olmak üzere 200 bin ton civarında 
Orta - Anadolu'nun şartlarına uygun sertifikalı 
kademeden tohumluk üretiminin çalışması içi
ne girdi. Önümüzdeki yıllar 400 bin ton ola
rak hedef tuttuğumuz tohum değiştirme ve iyi 
evsaflı tohum üretimi için gereken çalışmala
rın organizasyonunu ve hazırlıklarını tamamla
mış bulunmaktayız. Bu maksat için Ziraat 
Bankasından 240 milyon lira civarında bir to
humluk kredisi temin etmiş durumdayız. Aynı 
şeyi fidan ve kimyevi gübre yönünden de ele 
alacak olursak gelişen meyveciliğimiz ihtiya
cını karşılıyaeak, yeni fidanlıkların bir taraf
tan özel teşebbüsü teşvik, diğer taraftan Ba
kanlığımıza bağlı fidanlıkların büyütülmesi 

veya yeni fidanlıkların açılması suretiyle ge
liştireceğiz ve önümüzdeki yıllarda tesibit et
tiğimiz projeksiyon esaslarına göre fidan ihti
yacını karşılıyaeak bir kapasiteye ulaşacak ça
lışmaların içindeyiz. 

Kimyevi gübre biraz evvel de arz ettiğim 
gibi 1966 döneminde 1 milyon 200 bin ton ci
varında, bunun yuvarlak olarak 400 bin tonu 
yerli, mütebakisini ithal etmek suretiyle tevzi 
etmiş durumdayız. 1967 yılında da bunu 1 mil
yon 700 bin ton civarında öngördük ve bu ça
lışmaların da içinde bulunmaktayız. Bütün 
gübrelerin siparişleri de yapılmış durumdadır. 
Gübre istihsalimizin aşağı - yukarı temel un
surudur. Üretimimizde yüzde 40 oranında bir 
tesiri vardır. Daimî olarak dışardan ithal et
mek suretiyle değil, kendi enerji membaları-
mızda değerlendirmek maksadiyle önümüzde
ki yıllarda iki milyon ton kapasiteli yeni te
sislere gidileceği çeşitli vesilelerle gerek Sana
yi Bakanlığı ve gerekse Bakanlığımızın çalış
maları neticesinde tesbit edilmiş ve efkârı 
umumiyeye duyurulmuş durumdadır. Bu ça-
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lışmalar da önümüzdeki aylar içerisinde kuv
veden fiile çıkarılmış olacaktır. 

Ziraat aletleri konusunda biraz evvel de be
lirttiğim gibi her sene yurt topraklarının, tek
niğin ve ekolojik şartlarının icalbettirdiği şe
kilde işlenmesi için yaptığımız çalışmalar so
nunda; 20 - 25 bin aded traktöre ihtiyacıımız 
olduğu tesbit edilmiştir. Bütçe yılında yani 
1966 da 14 bin küsur traktör ithal ettik ve bu
nun büyük bir kısmını da nıüstalhsıla intikal et
tirmiş durumdayız. 1967 yılında 15 bin aded 
traktör öngörmekteyiz ve bunlar için de lüzum
lu finansman kaynakları bulunmuş ve sipariş
lerine başlamış durumdayız. Bunun yanında 
Hermison Firması ile Pancar Ekicileri Birliği, 
Şekerbank, Pancar Motor ve Makina - Kimya
nın iştiraki ile yüzde 85 i yurt içinde yapıl
mak şartiyle önümüzdeki aylarda bir traktör 
fabrikasının kurulmasına karar verdik ve res
mî formaliteler ikmal edildikten sonra bahar
da Allaih nasibederse temelini atacağız. 

İkinci bir çalışma da, Zirai Donatım Distri-
bitörlüğünün yaptığı Ford Endüstrisiyle vara-
cağmıız neticelere bağlı, bugünlerde adı geçen 
firmanın temsilcisi memleketimizdedir, bunu arz 
etmekteki sebep, Sayın Sami Küçük'ün sormuş 
olduğu sualleri de bu arada cevaplandırıyorum, 
onun için bilgi veriyorum. Ümidediyoruz ki, 
ikinci bir fabrikayı da Donatım Kurumunun iş
tiraki ile ve özel sektörün de iştiraki ile Fordla 
beraber anlaşmaya vardığımız takdirde önü
müzdeki çalışma devresi içinde temelini ataıış 
olacağız. 

Zirai mücadele konusunda Hükümet olarak 
ve Bakanlık olarak hassasiyetle ve dikkatle bu 
konu üzerine eğilmiş bulunmaktayız. 1966 yı
lında 85 984 ton esterli ve 456 500 ton aminli 
Helvisit ilâcı getirdik ve mücadelede kullan
dık. Bu miktar bir evvelki senenin 334 145 ton 
amini ve 87 bin ton da esterli ilâcı ve yine 
1964 senesinin 20 786 esterline, 243 460 ton da 
aminli ilâçlarla mukayese edilecek olursa çift
çimizin mücadele konusundaki, ot mücadelesi 
konusundaki verdiği ehemmiyeti belirtmek ba
kımından her sene 50 şer, 100 er bin ton ora
nında artmaktadır. Affedersiniz, kilo olarak 
artmaktadır. 1967 yılında bu miktar 236 870 
ton esterli ve 483 558 ton aminli olmak üzere 
yeniden Helvisit mücadelesine girmiş olacağız. 

Bu rakamları meyvecilik konusunda, sebzeci
lik konusunda arz edecek olursak fuzulî ra
kamlarla zamanınızı işgal etmiş olurum. O ba
kımdan yalnız Helvisit, yabani ot mücadelesi 
ile bir fikir edinmek yönünden bu rakamları 
ifade etmiş bulunuyorum. Önümüzdeki sene 
zirai mücadele çalışmalarımızda halkla olan 
ilişkilerimizi entansif, daha verimli bir şekilde 
geliştirmek için umum müdürlük bünyesinde 
yeniden bir reorganizasyon çalışmasının içine 
girmiş bulunmaktayız. Ayrıca mücadele konu
sunda çiftçinin iştirakini sağlamak maksadiyle 
de Ziraat Bankası ve diğer kredi müessesele
rinden bu bakımdan da oldukça hayli kredi 
sağlamış durumdadır. Özel teşebbüsün yurdu-
ımuzda geliştirdiği zirai mücadele ilâçlarının 
daha rasyonel, da/ha iyi bir şekilde gelişmesi 
için Mücadele Umum Müdürlüğümüzle özel 
teşebbüs arasındaki sıkı işbirliğine Bakanlığı
mız kanaliyle girişilmiş bulunulmaktadır. Önü
müzdeki yıllarda bu endüstrinin de yurt ölçü
sünde, yurt ihtiyacına cevap verebilecek şe
kilde gelişmesi için gerekli çalışmalar içine 
girmiş bulunmaktayız. 

Burada bir konuya daha değinmek istiyo
rum, o da Sayın Sami Küçük'ün zirai yatırım
larda, aklımda kaldığına göre, yüzde 45 buyur
dular, fakat öyle zannediyorum ki, kendisine 
verilen rakamlar Eylül ayı itibariyledir. Bizini 
yaptığımız çalışmalar Aralık ayı sonu itiba
riyle yüzde 69,9 dur. Şubat sonu itibariyle de 
yüzde 80 olacağını taihmin etmekteyiz. Bu su
retle zirai yatırımlarda yüzde 20, o da elimiz
de olmıyan faktörlerden dolayı. Bütün yatı
rım programını ve hedeflerini gerçekleştirmiş 
olacağız. 

Sözlerime burada nihayet verirken ümide-
diyorum ki, bana tevcih edilen soruların kıs
mı küllisini cevaplandırmış bulunuyorum. Şa
yet noksan veya cevaplandırılmamış bir soru 
varsa emrinize hazırım. 

Hepinizi hürmetle, saygıyla selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, gerçi 
yeterlik suallere de şâmildir. Alma ancak Ta
rım Bakanlığı Bütçesi gibi çok geniş sahaya 
yaygın bulunan bir. bütçe ve konuşma imkânı 
bulamıyan 21 tane sayın üyenin söz alması 
karşıısında başkanlık kısa olmak üzere suallere 
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müsaade edecektir. îlk suali Sayın Akyürek 
soracaktır. Buyurun Sayın Akyürek. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Tarım Bakanlığı, ekon:mik politika
mızda prodüktif bir bünyeye sahibolması dola-
yusiyle koraservatif Devletçilik zihniyetinden zi
yade müdebbir ve basiretli tüccar gibi hareket 
edebilme/k için bir statüyü düşünebilir mi?... 

İkincisi,... 
BAŞKAN — Teker teker mi cevaplandırır

sınız, yoksa hepsini birden mi cavaplaııdırırsı-
nız Sayın Bakan? 

TARİM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Hepsini birden sorsunlar, öyle ce
vaplandırayım. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — İkicisi 
de, dünyaca kabul edilen memleketimizıin fırın
lanmış kayın kerestesi ve ykıe dünya piyasası
na büyük miktarda verebilecek kapasiteye sa-
hibolan memleketimizden fırınlanmış gürgen, 
diğer kerestelere nazaran iki misli fiyatla ih-
racedilmekte idi. Bu miktar her sene biraz 
daha artacağı yerde azalmış ve artık hiç me
sabesine gelecek kadar düşmüştür. Bunun se
bebini acaba Sayın Bakan söyliyebilirler mıi? 

Üçüncüsü; dünyada tiftik mevzuunda mem
leketimiz tanınmış bir memleket olmakla bera
ber ve en iyi tiftik sahibi olmakla tanınmış ol
duğumuz halde yüzde 50 nin üzerin
de içerisinde ölü kıl bulunması mu
vacehesinde dünya fiyatlarının yarı fi
yatına satılmaktadır. Acaba iyi bir kalite ha
line sokulması için bir tedbir, düşünülmüş mü
dür, veya alınması düşünülüyor mu? 

Dördüncüsü; Yunanistan'ın Selanik şehri 
civarında Kastorya civarında her hanınım ide
ali olan bir kürk manto, bir etol yapılan vizon 
hayvanı yetiştirilmektedir. Buna 22 sene ev
vel başlanılmıştır. Bugün Yunaistan'm en baş
ta gelen döviz kaynaklarından birisidir. Bu 
çiftliklerden Tarım Bakanlığında malûmatı 
olan var mı? Bunun ayarında, bizim memleke
timizde Şark bölgesinde bulunan sansar ismini 
taşıyan vizon hayvanı ancak bizim avcılarımız 
tarafından vurulur ve beheri 1 000 - 1 500 lira 
civarında satılır. Acaba bizim memleketimizde 
de, Kastorya'da olduğu gibi bir vizon çiftliği 
kurulması düşüncesi Vekâletçe mümkün ola
bilir mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI BAHRİ DA DAŞ (De

vamla) — Efendim, sayın senatörün birinci so
rusu, müdebbir tüccar gibi hareket. Tarım Ba
kanlığı üretim yapmaktan ziyade üretimi teş
vik eden, ürettiren bir Bakanlıktır. Dolayısiyle 
büyük çapta özel sektöre dayanan ve özel sek
törü teşvik eden, özel sektörde üretimi gelişti
ren bir Bakanlıktır. Anahatları itibariyle eğer 
bünyemiz içerisinde Donatım Kurumu gibi, 
Devlet Üretme Çiftlikleri gibi bâzı müesseseleri 
kasdediyorlarsa, onların kuruluş felsefesine kı
saca değinmek isterim. Devlet Üretme Çiftlik
leri kurulduğu zaman daha ziyade nüfusumu
zun çok az olduğu, yani diyelim ki, bugünkü 
nüfusumuzun yarısı kadar. Fakat o zamanın 
şartlarına göre köylü ve çiftçi tarafından hiç 
değeri bulunmıyan tosbağalık tâbir edilen sa
haların Devletçe değerlendirilmesi ve ıslah 
edilmesi şeklinde başlanmıştır. Ve doğru bir 
felsefe idi. Meselâ bunlardan Altmova'yı, Po
latlı'yı veya Csylanpmar'ı, Dalaman'ı ele alacak 
olursak görürüz ki, kendi ekoloji şartları içe
risinde o günkü köylü imkânlarından o top
rakların değerlendirilmesi imkânı yoktu. Bu
nunla da ispat edildi ki, meşhur bir ata sözü 
vardır, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ 
olur, yurtta tosbağalık olarak gözüken her 
toprak işlendiği takdirde değerlendirme imkâ
nını bulur. Şimdi Devlet Üretme Çiftlikleri bi-
bir'nci derecede olan bu vazifeyi ispat etti. Do-
lavısiyle muhitinde değersiz olan arazinin de
ğerlendirilmesi hususunda çiftçiye bir örnek
lik yaptı. 

İkinci konu : Madem o kadar önem verdik, 
bu yatırımı yaptık; o halde bir maksada da 
kullanmamız meselesi geliyordu. O da meselâ, 
tohumluk üretimi gibi konular. Bugün Dev
let Üretme Çiftlikleri geniş çapta bu vazifeyi 
de yaptı ve Türk çiftçisine sertifikalı veya 
kontrollü veya anaç kademesinde tohum üre
timini sağladı. Bugün artık kontrollü ve ser
tifikalı kademeden vazgeçti, daha yüksek ka
demedeki elit materyal istihsaline ve önümüz
deki senelerde de belki bunlar birer araştırma 
merkezi olarak çalışacaktır. Şimdi kontrollü 
ve sertifikalı kademesindeki tohumluklarda da 
özel teşebbüs eliyle kendisinin teknik muraka
besini de geliştiriyor, Elbetteki önümüzdeki se-
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nelerde bu teşvik sayesinde sertifikalı veya 
anaç veyahut orijinal üretim yapacak özel te
şebbüs müesseseleri, Batı dünyasında olduğu 
gibi, tıpkı onlarda da böyle gelişmiştir, bir mi
sal olarak Almanya'da demoneleri verebilirim, 
domenelerde böyle başlamıştı ve bizim çiftçi
ler de aşağı yukarı bu sırayı kendi seyri içeri
sinde geliştirmiştir. Her halde müdebbir tüc
cardan kastınız bu olsa gerekir. 

İkinci konu, Zirai Donatım Kurumu mese
lesi. Daha evvel zirai kombinalar kuruldu, bu 
zirai kombinalarda müşterek tarla sürümü di
ye traktörler ithal edildi. Fakat çiftçimiz 
iltifat etmedi buna. Müşterek çalışmaya iltifat 
edilmedi ve İm kombinalar uzun süreli olmadı. 
Bunun 'akabinde Donatım Kurumu müessesesi
nin kurulması cihetine gidildi. Donatım Ku
rumu daha ziya'de tüccarın, özel sektörün öğü
nün şartları içerisinde iltifat etmediği ziraat 
lalet ve 'makinaları, gübre yani ziraati geliştir
mek için lüzumlu olan unsurların geliştirilmesi 
yönünden ve çiftçinin eline ucuz oiaralk sağlan
ması yönünden kurulmuş bir teşebbüstü. Me
selâ ilk kurulduğu zaman Donatım Kurumu 
1950 ye kadar 500 ton gübre getirmişti. Bunun 
yanında traktör, gayet az sayıda idi. Ziraat 
alet ve makinaları bilhassa pulluk, yayık, mib
zer, uç demiri bunun gibi ufak şeylerin teşvik
çisi olmuştur. Bunun önderliğinde bugün özel 
sektör de Bursa'da, diğer yurdun diğer vilâyet
lerinde Konya'da traktör pullukları hayvanla 
çekilen pulluk san'ayiine önderlik etmiştir. Bu 
şekilde ufak: şeylerden ziyade şimdi Donatım 
Kurumu büyük vazifeler aldı. Bir milyon ton 
gübre, meselâ. Bunun yanında yedibin, onbin 
tane traktör temini gibi konularla iştigale baş
ladı. Önümüzdeki seneler bu miktarlar yük
seldikçe bunları da zamanla özel sektöre, ama 
Devletin bir nevi tanzim edici, niziamlayıcı ro
lünü oynamak suretiyle özel sektörün gelişme
sinin, demin de arz ettiğim gibi traktör sana
yiinde olduğu gibi, yem sanayiinde olduğu gibi, 
süt sanayiinde olduğu gibi bu gibi tesislere iş
tirak ettirmek suretiyle müdebbir bir tüccarın 
Devlet tarafından nasıl geliştirileceğini 'ben dü
şünemiyorum. Ama yolları, her halde hareket 
tarzımız Bakanlık olarak çalışma bünyemiz de 
bu istikamettedir. Biz bunu böyle anlıyoruz ve 
böyle de geliştireceğiz. 

Tiftik konusunda, bilhassa Ankara ve Yoz
gat havalisinde Ankara tiftiği adı altında ha
kikaten Dünyaca tanınmış bir tiftik potansi
yelimiz vardır. Demin de arz ettiğim gibi, tif
tik kalitesinin düşük oluşu veyahut istihsali
nin devamsızlığı yüzünden bâzı yerlerde piya
sasını kaybetmiştir. Bunda da başlıca âmil bil
hassa yem sıkıntısıdır, bir de teknik çalışmadır. 
Şimdi kurmuş olduğumuz Lalahan'daki tiftik 
ağılını geliştirme merkezinde bu konunun üze
rinde önümüzdeki yıllarda daha çok özel sek
törün yani çiftçi sürüleri üzerinde teşvik edici 
tedbirler düşünülmektedir. Bunun başında 
yem kredilerini güzel tedvir edeceğiz. Bakım 
ve hastalıklarla zamanında mücadeleyi düşü
nüyoruz. Yüksek vasıflı damızlıkların seleksi-
yon veya başka metodlarla ıslâh edip üretimi
ni 'artırmak istiyoruz. Bu suretle Dünyaca ismi 
olan Ankara tiftiğinin geliştirilmesi çalışması
na evvelâ araştırma, ondan sonra özel se'ıktör 
elindeki sürülerin geliştirilmesi şeklinde düşü
nüyoruz. Ye çalışmalarımıza da bu yönde hız 
verdik. 

Sansar konusurida çalışmaya gelince; ben 
öyle zannediyorum ki, 1957, 1958, 1959 senele
rinde böyle bir mink çiftliğin kurulması Anka
ra'da düşünülüyordu. Fakat bugüne kadar Ba
kanlığımda bana böyle bir çalışmanın olduğunu 
söylemediler. Mink çifliğinin de ne dereceye kadar 
memleketimiz ekoloji şartları içerisinde gelişece
ğini henüz tesbit etmiş değiliz. Bir rivayete göre 
Kanada menşeli mink çiftliklerinin bilhassa Kars, 
Karaköse, Erzurum, Muş, Bingöl havalisinde ge
lişeceği ileri sürülüyor. Ama bu bir fikirdir, 
görüştür, üzerinde durmaya değer. İlgili teknik 
arkadaşlarımızın bu konuyu da ele almalarını, 
hiç olmazsa etüdedip bir neticeye veya bir değe
rin yurda kazandırılıp kazandırılmaması bakı
mından etüde değer bir konu olarak görüyorum. 
Önümüzdeki aylarda bu konu üzerine eğileceği
mize de söz veriyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Fırınlanmış ağaçlar hakkında 
da mütalâada bulunacaktınız.? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Affedersiniz, evet. 

Bana verilen notta bu konuda demin de umu
mi konuşmamın içerisinde arz etmiştim, fırınlan
mış kayınlar daha ziyade Orman Genel Müdür
lüğü bünyesinde kurulan tesislerdendi. Bugüne 
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kadar özel sektör bıı konuda hiç durmamıştır. 
Fakat önümüzdeki senelerde veya getireceğimiz 
mevzuattaki değişiklik özel sektöre itimat verici 
ve bu ağaç türününün devamlılığını ispat etti
ğimiz müddetçe buyurduğunuz gibi bunun da 
üzerinde duracağız. Ağaçlandırmada, kendi 
ekolojisi içerisinde herhalde bu türün de üzerin
de yeni bir çalışma sistemi içine gireceğimizi zan
nediyoruz. Fakat çalşmalanınız henüz bitme
miştir. Bittikten sonra daha refinetif olarak size 
cevap vermiş olacağım. Ama demin de arzettiğim 
gibi, herşeyden evvel bu endüstrinin gelişmesi 
hem maddenin teminat altına alınması ve sürek
liliği ile mümkün olacakttır. 

BAŞKAN — Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim üç'soru 

rica edeceğim Sayın Başkandan. Bir defa orman 
içi köylülerin kalkınması için Tarım Bakanlığın
da bir faaliyet var mıdır, faaliyet varsa ne zaman 
tatbikata koyacaklardır, yoksa böyle bir faaliyet 
düşünülüyor mu? 

İkincisi; Türkiye'de kavakçılık çok ilerlemiş
tir. İstihsal edilen kavakların değerlendirilme
sinde Tarım Bakanlığı Sanayi Bakanlığı ile bir 
işbirliği yapacak mı, bunu kağıt sanayiinde kul
lanmak için bir tedbir düşünüyorlar mı? Bu so
rum da biraz Sayın Bakam çok müşkül vaziyete 
düşürür. Orman Bakanlığı kurulması için bun
dan evvelki Hükümet zamanında bir faaliyet 
vardı. Acaba şimdi böyle bir faaliyet var mı, 
devam ediyor mu? Eğer devanı etmiyorsa Sayın 
Bakan lütfederler de cevap verirlerse kendileri 
Orman Vekâleti kurulmasını düşmüyorlar mı? 
Sayın Bakanın böyle bir arzu ve niyetleri var 
mıd:r? 

BAŞKAN —• Orman Bakanlığı düşünüyorlar 
mı, şüphesiz Sayın Bakan kendileri kuracak de
diler. (Soru hudutlarım geçti Başkan sesleri.) 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞ D AŞ (De

vamla) — Orman içi köylerinin kalkınması konu
sunda genel konuşmamda orman içi köylülerinin 
ormandaki iş sahalarının dışında yan gelirler 
sağlanması bakımından kredi müesseselerinin 
•hayvancılığın gelişmesi, mera ıslahı, orman içe
risinde meyvaeılığa müsaidolan sahaların ge
liştirilmesi, orman içerisinde kendi ekolojisi 
içerisinde zeytin v. s. gibi her sene ürün veren 
bitkilerin veya ağaç türlerinin geliştirilmesi 

konusunda büyük bir çalışmanın içerisinde ol
duğumuzu arz etmiş, bunun için de lüzumlu 
mevzuat değişikliğinin çalışması içinde bulun
duğumuzu ifade etmiştim. 9 komisyon halinde 
Bakanlığımızda bir aydan heri bu çalışmalara 
başlanmıştı. Bundan evvelki çalışmalarımız 
daha ziyade ormanın kurtarılması, ormanın ge
liştirilmesi ve orman tahribatının önlenmesi 
nedenleri üzerinde durduk. Ve dış memleket
lerdeki orman çalışmaları ile, bizim memleket
teki ormanın bünyesi üzerinde etütler yaptık, 
onları da anahatları ile sizlere arz •ettim. Bu 
çalışmaların ışığı altında şimdi Orman Genel 
Müdürlüğümüz de orman içi köylülerin hayat 
standartlarının daha iyi geliştirilmesinin hangi 
yollarla mümkün olacağı konusunda Yüce Se
natoya ümidcdiyorum ki, tarım reformu tasa
rısı ile birlikte arz edeceğim. 

Kavakçılık konusunda yine umumi konuş
mamın içinde arz ettiğim gibi yurt selüloz ih
tiyacının temini bakımından hem özel sektör
le, hem de kamu kamu sektörü ile işbirliği ha
lindeyiz ve bunların ihtiyacına cevap verecek 
bir üretimin içine girmek suretiyle hem orman 
içi, orman kenarındaki köylülerin gelirlerini 
artırmak, hem de mevcut kavak ağaçlarını da
ha iyi değerlendirme yoluna gidilecektir, Sa
nayi Bakanlığıyla devamlı temas halindeyiz. 
Yalnız kavak değil, kavağın dışında kısa va
deli fakat selüloz sanayiinin ihtiyacını temin 
edecek ağaç türleri üzerinde de çalışmaktayız. 

Orman Bakanlığı konusuna gelince : Bu Hü
kümet programımızın çerçevesi içindedir. Hü
kümet Programının içinde varsa olacaktır, 
yoksa, olmıyacaktır şeklinde bir cevaptan başka 
bir şey arz edemiyeceğimi belirtmek isterim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün. 
ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanmua (S. Ü.) 

—• Sayın Başkan, Sayın Bakandan iki sorum 
olacak: Birincisi; tarımsal ürünlerin pazar'lan-
ması ve değerlendirilmesine ilişkin görevlerin 
bugünkü dağınıklığının ve düzensizliğinin; bu 
hizmetlerin muhtelif safhalarının çeşitli teşki
lâtlar ve bilimler tarafından ele alınmasından 
meydana geldiği anlaşılmaktadır. Acaba Ba
kanlık bu meselenin halli ve bu çeşitli kuruluş
lar arasında bir koordinasyon sağlama bakımın
dan bir tedbir düşünmekte midir? Birinci su
alini budur. 
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İkincisi; tarımsal ürün ihracatında halen zi
rai karantina işinin Ziraat Bakanlığı tarafın
dan, standart kontrol işinin de Ticaret Bakan-
li'ği tarafından yapıldığı anlaşılmakta. Miahi-
yetleri itibariyle birbirine çok benzer görünen 
bu iki kontrol ayrı ayrı sektörler tarafından 
yapıldığı takdirde hem zaman kaybına sebe
biyet vermekte, hem de ihracatçıya büyük kül
fetler yüklemektedir. Acaba ihracatta kolay
lığın sağlanması bakımından bu iki kontrolün 
tek elden yapılması imkânı var mıdır, Tarım 
Bakanı bu yolda ne düşünmektedir? Bunları 
rica ediyorum. 

TAKIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Pazarlama ve ekonomik şubesi hak
kında umumi konuşmalarımın içinde bir pasaj 
vardır. Fakat sizleri fazla sıkmamak için de-
ğinmemiştim. Bana bu imkânı verdiğiniz için 
de sizlere teşekkür ederim. Bakanlığımız bün
yesinde bir pazarlama ve ekonomi şubesi ku
rulmuştur. Bu daha ziyade marketing, yani 
pazarların araştırılması, ekonomik gelişmelerin 
araştırılması, buna göre ürünlerimizin üreti
minde priyoritenin tanınması, fiyat pariteleri-
nin mukayesesi, taban fiyat teshilleri, verimin 
devamlılığının sağlanması, yurt topraklarının 
değerlendirilmesi konusunda geniş ölçüde bir 
daire şeklinde bir nüve olarak kurulmuş, fakat 
teşkilâtlanma yönünden önümüzdeki .aylarda 
daha geniş bir çalışma içine gireceğiz. İcabe1-
derse bir kanunla huzurunuza geleceğiz, bu 
çalışmaların içindeyiz. Fakat dairenin nüvesini 
kurmuş durumdayız. Pazarlama ve Ekonomi 
Şubesi halinde bir başkanlık olarak kurduk. 
Çalışmalarına başladı. Vüsatini ve şümulünü 
tâyin edecek çalışmalar önümüzdeki 'aylarda bi
tecektir, zannediyorum ki, bir kanunu da. ica-
bettirecektir ve Yüce Meclise bunu da arz ede
ceğiz. 

Zirai karantina ve standartların başka, 
başka bakanlıklar bünyesinde oluşu; bu öyle 
zannediyorum ki, bütün ticareti daha iyi 
gelişmiş memleketlerde de böyledir. Standart
lar tamamen Ticaret Bakanlığının etüdüne. 
enformasyonuna dayanan bir hal tarzıdır. 
Piyasanın tutup, tutmadığı, piyasa araştır
ması, hangi mala, hangi ölçüler içerisinde 
daha çok önem veriliyor. Bu bakımdan Ti
caret Bakanlığının iştiga sahasının içine gi

rer. Fakat zirai karantina yönünden bir çeliş
menin olacağını zannediyorum. Çünkü, zirai 
karantina ile Ticaret Bakanlığının standart
larında bir işbirliği mevcuttur. Fakat bu 
buyurduğunuz ölçüde gelişmediği için ihra
catçılarımız çok zamanlar hattâ dahası var, 
bizim Ulaştırma Bakanlığı ile olan iç koordi
nasyonumuz da biraz az olduğu için yaş mey-
va ihracat yönünde büyük güçlükler vardı*. 
Önümüzdeki günlerde bunun için de bir 
Alt Komite çalışmalarına gireceğiz ve bakan-
lıklararası münasebeti en iyi şekilde nasıl 
koordine edeceğimizi bu etütlerimizin netice
sinde tesbit etmiş olacağız. Saygılarımla 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan; 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, ben de Sayın Bakandan iki sorunun 
cevaplandırılmasını rica edeceğim. 

Birisi, ormanı çok seven bir insan oldu
ğuma evvelâ iltifat buyurmasını Sayın Ba
kandan rica edeceğim. Yalnız nasıl ki, ormanın 
korunması lâzımgeliyorsa, orman civarında
ki köylüleri de evvelâ ormandan kurtarmak 
lâzımgeldiğine inanıyorum. Orman civarında, 
bilhassa Doğu - Karadeniz bölgesinde orman ci
varındaki, köylerde çatıyı örtecek örtü me
selesi bütün dertlerin başında gelir, ormanları 
tahribeden bir mevzu. Senelerden beri müte
madiyen işte saç verilecek, ithali zordur, 
Ereğli Demir - Çelik oluklu saç imal edecek, 
Devlet Orman İdaresi bunu temin etmek için 
çalışacak diye hep bu ümit içinde gelir ora
daki vatandaşlar, fakat bu işi bir türlü ye
rine getirmek mümkün olmuyor. Ereğli De
mir - Çelik Fabrikası çalışmaya başladığına 
göre, Tarım Bakanlığı bu müesseseyle temasa 
gelmek suretiyle, o civar köylere de bir fon 
tesisi suretiyle uzun vadeli kredilerin içer 
sinde öyle, bir sac temini düşünülür mü? Çün
kü, saç her gün biraz daha pahalılanıyor. 
Geçen sene dört liraya alınabilen sac bu sene 
550 kuruşa çıkmış. Bu durumda bir hazır
lık, faaliyet varım? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum; SEKA Kâğıt Sanayiini geliş
tirmek için beş fa'brika kurmaya karar ver
miş vaziyettedir. Hizmetteki tevziden evvel 
kâğıt fabrikası 225 000 metre küp selüloz ke
restesine ihtiyaç duyduğu halde Devlet Or-
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man İdaresi bunun ancak 170 000 - 175 000 
metre küpünü temin edebiliyordu. Üst tara
fı dışardan ithal ediliyordu. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Soru 
mu bu ? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Baikam, ben zatıâlinizden soruyorum. Arkada
şımın da sorunun ne olduğunu benim dilim
den biraz daha öğrenmesini isterim. 

Şimdi bu hususta milyonlarca metreküp se
lüloz kerestesine ihtiyaç hâsıl olacaktır. Ben 
mesele üzerinde o zaman Tarım Bakanlığında 
temaslar yaptım. Bilhassa bizim bölgede kuru
lacak bu fabrika meselesinde zatiâlinizin bu
rada tescili için istiyorum. Bu bir milyon 
metreküp kerestenin Türkiye ormanlarından 
temin edilebileceğine kaani misiniz? Yoksa yet-
miven üst tarafı dışardan ithal suretiyle mi 
ikmal • edilecektir? Zatıâlinizden alacağım ce
vaba göre Sanavi Bakanına bâzı sorularım 
olacak, onun için istirham ediyorum. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Oluklu sac konusunda bilhassa Doğu -
Anadolu kesiminde yasmuru bol veyahut karı 
fazla olan orman mıntakalarmda ormanın tahribe-
dü memesi için kövlünün evlerinin çatısının bu 
suretle karşılanması benden evvelki Bakanlık 
yapan arkadaşlarımız devrinde kararlaştırıl
mış durumda idi. Ben geldikten sonra öyle 
zannediyorum ki 4-00 küsur ton civarında oluk
lu sac ithali varıldı. Fakat Varto zelzelesi mü
nasebetiyle bunun bir kısmını bu zelzele felâket
zedelerine tahsis ettik. Diğer kısmının da na-" 
sil değerlendirildiği hakkında şimdi teknik ar
kadaşımdan bilgi alıyorum, arz edeceğim. 

Simdi bu konuda di<?er memleketlerde yal
nız oluklu sac mevzuu yoktur, çatı için- sonra 
bizim memleketimizde hmııslı örtü çeşidi vardır. 
Bumbardan Batı - Almanya'da ffeniş ölçüde tıpkı 
kiremitler gibi bir teknoloji kurulmuş ve geliş
tirilmiştir. Bunları Bakanlık bünyesinde de 
münakaşa ettik. Daimî olarak bunlara mı gi-
d>aee^iz, yoksa daha başka organik maddeler
den istifade etmek suretiyle, çünkü kiremit 
dayanmadığına, püre, ihtivaca cevar» vermedi
ğine .^öre, bir başka teknolojik çalışmaların 
içerisine srirebilir miviz dive, bu konunun da 
etüdünü üzerimize aldık, fakat oluklu saç poli

tikasının, içeriden mi, veyahut Ereğli'de kurul
muş olan Demir - Çelikten mi karşılryacağımız 
konusunda henüz katî bir karara varmadık. 
Önümüzdeki aylarda bu konuda bir vuzuha 
varmış olacağımızı bilgilerinize sunarım. 

Selüloz meselesine gelince : Umumi konuş
malarımın içinde, artan nüfusun selüloz ihti
yacı, ki yalnız istiklikte değil, torbası var, 
gübresi var, diğer konular var, karşılanması 
konusunda, ağaçlandırmada, orman içinde 
mevcudolan haşerebin ne şekilde değerlendi
rileceği hususunda izahatta bulunmuştum. 
Şimdi bana verilen rakamlara göre orman 
idaresinde kurulacak yeni selüloz sanayiinin 
ihtiyacını tamamen yurt ormanlarından sağ-
lıyacağımızı ve bu hususta da plânların hazır 
olduğunu ifade ettiler. Fakat umumi konuş
mamda da ifade ettiğim gibi, geniş çapta kısa 
vâdede ağaçların üretimine de geçeceğiz. Bu
nun dışında selüloz sanayii yalnız ormanlar
daki ağaçlardan değil, diğer bitkisel artıkla
rın da değerlendirilmesini öngörmektedir. Bu 
konuda da Bakanlığımızla Sanayi Bakanlığı 
arasında işbirliği çalışmalarına devam edil
mektedir. Ümidim, benim de kanaatim, yüz
de 80-90 oranında yeni kurulacak sanayiin 
hammaddesi yurt topraklarından ve yurt için
den temini imkânı hâsıl olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Karakapıcı. 
İBRAHİM E TEM KARAKAPICI (Urfa) 

— Efendim, bendenizin iki sualim var. 
Gaziantep ve Urfa. mmtakası için mühim bir 

istihsal mevzuu olan fıstık ağacı yetiştirmek 
mevzuunda Bakanlığın faaliyetleri nelerdir. Bu 
meyanda fıstık ve zeytin fidelerinin acaba müs-
tahsıla daha ucuz fiyatla verilmesi mümkün 
müdür? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Efendim, anlıyamadım, sabun fab
rikası mı dediniz? 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) 
— Fıstık mevzun. 

İkincisi çiftçilerimiz traktör fiyatlarının pa
halı olduğundan şikâyetçidirler. Bunların 
ucuzlatılması mümkün müdür, değil midir? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Hakikaten sayın senatörün belirttiği 
gibi Urfa ve Gaziantep'te bilhassa Tektek dağ
ları ve havalisinde, hattâ Siirt'te büyük fıs
tık, çitlembik ve bıddım potansiyeli mevcuttur. 
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Şimdilik Gazitntep'te bir fıstık fidanı yetiştir
me müessesemiz vardır. Önümüzdeki ilkbahar
da bu müesseseyi, Gaziantep, Siirt ve Urfa ha
valisinin bütün fidan ihtiyacını karşılıyacak 
ve mevcut çitlembik ve bıddımı aşılıyacak vü
satte bir araştırma ve fidanlık geliştirme çalış
maları içine gireceğimizi arz etmek isterim. 
Bunun dışında yabani ağaç aşılamak için ele
man bakımından her sene 25-30 civarında us
tayı bu sene yüze çıkardık. Fakat talep vuku
unda 150 - 200 şeklinde de yetiştirecek durumda 
olduğumuzu arz etmek isterim. 

Traktör konusuna gelince : Umumi konuş
mamda da arz etmiştim, şimdiye kadar 5 Yıl
lık Plânın öngördüğü 6 bin civarındaydı. 
Fakat çiftçi taleplerinin bunun çok üstünde 
olduğunu ve biraz evvel de belirttiğim gibi 14 
bin civarında şu yerli montaj, veya dışardan 
hazır traktör ithal etmek suretiyle getirdiğimiz 
halde yine de ihtiyacı karşılayamıyacak bir 
durumdadır. Bu da gayet tabiî, fiyat üzerinde 
tesir eden faktörlerin başında gümrük resim
leri geliyor. Verg î meselesi vardır. Bir de dis
tribütörlerin kâr hadlerinin el değiştirme me
selesi vardır. Bu konuda Donatım Kurumu ve 
diğer traktör ticareti ile iştigal eden özel sek
tördeki firmalarla çalışmalarımız vardır. Önü
müzdeki dönemde öyle zannediyorum geçen se-
neki fiyatlara oranla ufak bir indirim yapaca
ğız. Fakat yerli sanayiin kurulması münasebe
tiyle öteden beri bize traktör ihraceden firma
larla ki, bunların başında M. FAKGUSON ve 
FORD geliyor. Her ikisiyle de mukavele imza
ladıktan sonra aradaki mutavassıtları çıkar
mak ve distrübütörleri drekt olarak tarım kre
di kooperatifleri veya şeker pancarı organizas
yonu, veya Tarım Bakanlığına bağlı müessese
ler kaııah ile çiftçiye ulaştırmak suretiyle bi
raz daha ucuzlatmak imkânına varacağız. Fa
kat biz imalâta başladıktan sonra yapılan he
saplarda % 30 dan % 32 ye kadar bir ucuz
latma olacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN •—• Buyurun efendim, tamamdır. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De

vamla) — Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
SELÂHATTİN CIZRELIOĞLU (Diyarba

kır) — Bir sualim var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sual mi Sayın Cizrelioğlu, bu

yurun. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, çiftçilerimizin zirai kre
di ve yardım hususunda başvuracakları yegâ
ne banka Ziraat Bankası, kuruluş maksat ve 
gayesi ve esas mevzuu itibariyle Tarım Bakan
lığına bağlı olması lâzımgelirken Ticaret Ba
kanlığına bağlı bulunmaktadır. Ve bu tatbikat
ta birtakım müşkilât doğurmaktadır. Bu itibar
la ya bankanın Tarım Bakanlığına bağlanma
sı veya çiftçilere zirai kredi ve yardım husu
sunda diğer bir kısım millî bankalardan da is
tifadeler sağlanması bakımından muhterem Ba
kanlığın görüşlerini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Cevap veriniz de ikinci soru
larını soracaklar. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) —- Ziraat Bankasının kredi mevzuu 
tedviri konusunda Tarım Bakanlığı ile olan mü
nasebetleri şimdiye kadar, Sayın Senatörün de 
ifade ettiği 'gibi, bâzı müşkülâtlarla karşı kar
şıya idi. Fakat Ticaret Bakanlığı ile Tarım Ba
kanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız iş
birliği sonunda her sene krediler nâzım he
yetinin toplanmasından evvel hangi esaslar 
dâhilinde ve hangi ölçülerle ve ne miktarda, 
ne şekilde krediyi tedvir edeceğimiz, kısa sü
reli protokollarla banka ve Tarım Bakanlığı 
arasında anlaşmalarla yapdmakta ve kısa ta
mimlerle bundan sonra Tarım Bakanlığının 
mutlaka kontrol ve murakabesi altında zirai 
kredilerin istihsali kapsıyacak ve geliştirecek 
oranda tedvir edilmesine çalışılacağını ifade 
etmek isterim. Bunun yanında yine yalnız Zi. 
raat Bankasının membaa değil aynı zamanda 
diğer millî bankalarımızdan da zirai kredinin 
arzu edilen seviyeye ulaşması için kredi mev
duat veya imkânlarından ne ölçüde faydala. 
nılacağı hususu zirai krediler ve nâzım he
yetinin toplantısında karar altına ? alındı. Bu
nun için de Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakan
lığı ve Maliye Bakanlığı teknik elemanların
dan müteşekkil bir heyet kurulacak bu konu
daki imkânların da ne vüsatta ve ne miktarda 
olacağı bu çalışmalar sonunda belli olacaktır, 
arz ederim. 

BAŞKAN —• Buyurun ikinci sorunuzu. 
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba

kır) —• Evvelce alınmış olan birtakım zirai borç
lar ve bilhassa çiftçilerin teraküm eden faizleri de 
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bugün artık ödenmez, donmuş bir borç haline 
gelmiş vaziyetleri vardır. Bunların takipleri 
için tebligat, icra takibi gibi birtakım masraf
lar ihtiyar olunur. Tahsil de etmek mümkün 
olmaz. Borçlu bunları ödiyeeek her türlü im
kândan mahrumdur. Bakanlıkça acaba bu borç
lar mevzuunda, borçların, bilâhara teraküm 
eden faizlerden vazgeçilmek suretiyle hem tah
silatın kolaylaştırılması ve hem de bu kabil 
borç altında bulunanları feraha, rahata kavuş
turmak cihetine gitmeyi Bakanlık arzu etmek
te midir? Bu hususları öğrenmek isterim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Böyle bir çalışmanın içindeyiz. Zi
raat Bankası ile Bakanlığımız arasında bir 
fikir birliğine varılacağını ümidediyorum. 

Borçların faizlerinin tamamının mı, ydksa 
bir kısmının mı affedilmesi ve anaborcun tedi
yesi yönünden kolaylık sağlanması imkânları 
üzerinde durulmaktadır. Bizim görüşümüze 
göre belki uzun vadeli bir taksit usulüne bağ
lanıp ve yeniden bu gibi çiftçilere kredi açtır
mak suretiyle üretimi artırmak, istihsali artır
mak, ödeme gücünü artırmak cihetine gide
ceğiz. Bir taraftan da borçların eşit taksitlerle 
uzun vadeli bir periyot içinde ödenmesini, di
ğer taraftan da bu borcun ödenmesi için yeni 
imkânlarla, yeni üretimin sağlanması için ye
ni bir krediye ihtiyaç vardır. Bu gibi köylü
lerimizin esasen elindeki imkânlar mahdudol-
duğu için, istihsalleri de mahduttur. Onları 
geliştirmek için meselâ gübre kredisinde ve 
tohumluk kredisinde, diğer üretime direkt te
sir edecek aynı kredilerin temininde de elle
rinden geniş ölçüde tutulacağını beyan etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Sayın Çekemoğlu, buyurun. 
AHMET ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, Say m Bakandan bir şey istirham 
edeceğim. Hayvan besicileri için de, Ziraat 
Bankası ve Ziraat Bakanlığı ile tanzim edilen 
bir protokole göre, altı aylık vâde ile krediler 
verilmektedir. Bâzı mevsim şartları itibariyle 
mubayaaya gelen celeplerden ve pazarlama müd
detleri zarfında pazara intikal ettirip sattığı 
hayvanların bedelini vaktinde alamadığı, ban
ka borcunun vâdesi hulul etmiş olduğu ve elin
de hazır para bulunmadığı için diğer şahıslar
dan, affedersiniz, mazur görünüz, tefecilerden 

para temini suretiyle bankaya borcunu yatı
rıp tekrar kredi almak ihtiyaç ve zaruretini 
duymakta ve bundan mağdur olmaktadır. Bu 
itibarla 6 aylık müddetin bir seneye tebdil 
edilmesi imkânı mevcut mudur, değil midir? 
Bendeniz bu hususta Ziraat Bankası ile yaptı
ğım temasta bu, Ziraat Bakanlığının tensibe-
deceği imkânlar içinde mütalâa edilebilir, de
diler. Acaba bu imkân sağlanabilir mi? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Teşekkür ederim. 

Besicilik, gayet tabiî ki ekolojik şartlarla, 
pazar imkânları ile sıkı sıkıya irtibatlı bir ko
nudur. Bâzı bölgelerde 6 ay içinde iki besi, 
bâzı bölgelerde 8 ay içinde ancak bir periot 
oluyor ve bunun yanında da pazarlama konu
su var, kestiremiyor, elinde olmıyan faktörler 
dolayısiyle hayvanlarını elinden çıkaramıyor, 
veyahut da piyasa düşüklükleri ve onun var
yasyonları, onun yanında yem stokunun be
siyi devam ettirecek daha da üzerine bir şey 
koyacağı hesapları falan hepsi bunun içine 
girdiği için biz Bakanlık olarak bu besi konu
sunda da yeni bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu
yurduğunuz bu hususlar fors majörlerdir. İs
pat edenlerin, ki bunu verdim, geliştirmek için, 
et istihsalini artırmak için dolayısiyle besi ya
panın da bu emeği karşısında biraz prof iti ola
caktır, gayet tabiî. O bakımdan böyle fors ma
jörlerin zuhur ettiği şeylerde kredinin temdi
dine gidilecektir ve besici, ki hakiki besici ise 
hiçbir surette demin buyurduğunuz fazla fa
izden şu veya bu şekilde dar boğakların içine 
düşüp ve bu işten ümidini kesip, bir daha 
lanet olsun, ben bunu yapmıyaeağım, dedir
tecek duruma sakmıyacağımızı beyan etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Sayın Ural. 
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakandan hem bir dilek ve hem de so
rum var. 

Dileğim şu : Bursa'da bilhassa yemeklik 
zeytin, tirilya, Mudanya, Orhangazi gibi ve
rim nisbeti bu seneki zeytin mahsulü rekoltesi 
çok düşük, Ziraat Bankasına birçok müstahsil 
borçlu durumda. Buradaki aileler de aldıkları 
üründen kendi yıllık geçimlerini dâhi sağlıya-
cak durumda değillerdir. Bunların borçlarının 
ertelenmesi için Bakanlığın almış olduğu bir 
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tedbir var mıdır? Böyle bir tedbir düşünüyor
lar mı veyahut durumu tetkik ettirmeyi uy
gun görüyorlar mı? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Her zirai mahsulde olduğu gibi çift
çinin kendi elinde olmıyan faktörlerden dola
yı aldığı krediyi karşılıyamıyacak durumda ise 
tecil durumuna gidilecektir. Nitekim pamukta 
da böyledir, üzümde de böyledir, diğer zirai 
mahsullerde meselâ doludan hasar görmüş bir 
çiftçi ne ise, kendi elinde olmıyan faktörlerden 
dolayı bunlar da aldığı krediyi karşılıyamıya
cak durumda ise, bir tesbit neticesinde ertelen
mesi cihetine gidilecektir. Konu bana intikal 
etmemiştir, ama temel felsefemizi ve fikrimizi 
söyliyeyim, zeytinin diğer mahsullerden hiç 
farkı yoktur. Geliştirilmesi üzerinde bilhassa 
duruyoruz. Bu gibi çiftçilerin de borçtan dolayı 
yıldınlmaması için elimizden gelen her türlü 
kolaylığı yapacağımız gibi, borçlarını da erte
leteceğiz. Şayet buyurduğunuz gibi, ellerinde 
olmıyan faktörlerden dolayı verim düşüklüğü 
dolayısiyle borçlu kalmışlarsa ertelenecektir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Bakana 
teşekkür ederim. 

Yine aynı konuda sadece teklif olarak zey
tin üretimi ile geçinen bu üreticilerin kurduk
ları tarım satış kooperatifleri var. Bu koope
ratiflerin ortakları arasında memleketimizde 
siyasi partilere intisaplar dolayısiyle bâzı grup
laşmalar olmakta ve yönetimi ele geçiren her 
hangi bir siyasi parti grupu temsilcileri diğer
lerine karşı bir cephe almakta ve murakıplar 
da yine ortaklar içinden seçilmiş bulunduğun
dan böyle bir baskı ilânihaye devam etmekte
dir. O bakımdan bu gibi tarım satış koopera
tiflerinin murakabesinin Devlet bankaları mü
fettiş veya murakıpları tarafından yapılmasın
da bir fayda görmekte midirler? Bu hususta 
bilgi verilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Paşam bu soru tamamiyle Tica
ret Bakanlığı ile ilgili. Çünkü tarım satış koo
peratifleri Tanım Bakanlığına değil, Ticaret 
Bakanlığına, yani dolayısiyle Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğü ile ilgilidir. Bu sebeple so
runuz Sayın Baıkan tarafından şüphesiz cevap-
landırılmıyacaktır. Arzu ederlerse cevap vere
bilirler. 

TARIM BAKANI BAHRı' DAĞDAŞ (De
vamla) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Cevaplandırmıyorsunuz değil 
mi Sayın Bakan? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Ben cevaplandırmıyorum. Arkadaşı
mın mevzuuna giriyor. Onun için özür dilerim. 
Ama kanaatime göre şunu arz edeyim ki, ida
rede biz yalnız seçim zamanları reylerin şe
yini tutuyoruz, onun dışında şu veya bu par
tinin mensubu oluşundan dolayı kredi tedbiri 
veya başka imkânların sağlanması bizim Hü
kümetimizin felsefesinin tamamen aksinedir. 
Böyle bir şey güdemeyiz. Köylü, müstahsil ve 
kooperatif ortağı bir Türk vatandaşıdır, şu 
partili ne istiyorsa öbür partili de aynı ölçü
ler içinde ve aynı adalet içerisinde tatmin ede
ceğimizden emin olmanızı rica ederim Paşam. 
(Alkışlar) 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
tavzih etmek isterim. Ben bunun her hangi bir 
siyasi parti tarafından veya Hükümet tarafın
dan bu şekilde yürütüldüğü iddiasında bulun
madım. Ama bazan bu türlü mahallî işler olu
yor. Ben bu mânada söyledim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Ben de aynı anlam içinde cevaplan
dırdığımı beyan etmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Tarım Bakanı bitti. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Saygılarımla efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Köy İşleri Bakanı. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN AV
CI (Artvin Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; Türk ziraa-
tinin inkişafında zirai istihsalin artırılması ve 
özellikle birim sahadan daha fazla verim alın
masında çok çeşitli faktörlerin içinde en önem
lilerinden biri ve belki de birincisi toprağın ıs
lahı, toprak muhafaza çalışmaları ve sulama iş
leridir. Bu sebeple bu hizmetlerin yerine getiril
mesiyle g-örevli Toprak Su Genel Müdürlüğü ça
lışmaları hakkında kısa mâruzâtta bulunacağım. 
Bu mâruzâtım Toprak Su Genel Müdürlüğünün 
çalışmalarının temel prensipleri, temel esasları 
ve politikası üzerinde olmayıp, bilhassa ve özel-
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likle 1966 yılı bütçesiyle Genel Müdürlüğümüze 
verilen imkânlar ile, bu yıl içerisinde yapılan 
işler ve 1967 yılı Bütçesi ile programlaştırdığı-

1966 yılında ele alman projelerden; 

mız ve yapmaya çalışacağımız işler hakkında da
ha ziyade adedî, rakamlar üzerinde malûmat arz 
edeceğim. 

Küçük su ve sulama 
Drenaj ve arazi ıslahı 
Toprak muhafaza 
Toprak etütleri 
Toprak ve su kooperatifleri 
Çiftçilere kredi vermek 
dileri 

suretiyle topraksu kre-

Proje 

1 

adedi 

419 
41 
38 

— • 

39 

138 

Proje 
sahası (Hek.) 

64 829 
10 517 
20 893 

22 300 000 
6 313 

8 925 

Yatırım tutarı 

116 391 000 
11 094 000 
11 474 000 
5 500 000 

11 691 000 

22 882 000 

1966 yılında yatırım projeleri ile yapılan iş
ler 

Vüs'ati 

Sulama kanalı 
Drenaj kanalı 
Toprak ıslâhı (Kireçleme) 
Göletler 
Sulama havuzu 
Keson kuyu 
Bent 
Yeraltı bendi 
Pompaj 

2 

1 

086 
640 
579 
14 
19 

7 
41 
35 
38 

Km. 
Km. 
Ha. 
Aded 

» 
» 
» 
» 
» 

Bilhassa kooperatif çalışmalarının çok kısa, 
detaylı malûmatını arz etmek isterim. 

615 kuyu açılmaya başlanmış, 244 375 dekar 
arazide kooperatiflerle müştereken çalışma ya
pılmaya başlanmıştır. Ve bu iş için 115 750 246 
liralık projede sarfiyata başlanmıştır. 

Toprak ve su kooperatifleriyle yeraltı suları 
faaliyeti ile ilgili şu örnekleri arz etmek iste
rim : 

Niğde - Misli ovasında 100 aded kuyu açıl
mış, 50 bin dekar arazinin sulanması temin edi
lecek şekilde çalışmalara girişilmiş ve bu iş için 
28 800 000 lira tahsis olunmuştur. 

Dörtyol - Erzin'de 55 300 dekar arazinin su
lamasını temin edecek bir proje yapılmış, 195 
derin kuyuda çalışmalara başlanmış ve bu iş için 
45 903 176 lira Ziraat Bankasınca kredi olarak 
tahsis olunmuş, aynı projede Toprak Su G-enel 
Müdürlüğünce Devlet yatırımı olarak 11 milyon 
liralık proje de tamamlanmış ve tatbikatına ge

çilmiştir. 
Konya - Hatip merkez; 22 kuyuda 7 000 de

kar arazinin sulanması işine başlanmış, 4 529 000 
lira bu iş için tahsis olunmuştur. 

Muş - Tandoğan'da 12 kuyuda 5 000 dekar 
arazi sulaması temin edilecek şekilde 1 650 000 
lira tahsis olunmuştur. 

Ayrıca, Arazi Tevhidi Tüzüğünün meriyete 
girmesiyle örnek arazi tevhidi çalışmalarına iz
mir - Menemen ovasında 10 000 hektar arazide 
çalışmalara başlanmıştır. Keza Manisa - Tur
gutlu - Ahmetli sağ sahilinde 34 000 hektar, Ma
nisa - Salihli - Adalar sol sahilinde 17 000 hek
tar, izmir - ödemiş - Demircili köyünde 300 hek
tar, Burdur - Bucar - Incirdere köyünde 600 
hektar, Burdur - Tefenni - Yuva köyünde 500 
hektar, Samsun - Bafra - Kalay köyünde 200 
hektar arazi üzerinde parçalanmış üniteler üze
rinde tevhidi arazi çalışmalarına başlanmış ve 
bunların büyük bir kısmı da bitirilmiştir. 

Sayın senatörler, 1967 yılı Bütçesiyle plân
ladığımız, pro'gramlaştırdığımız çalışmalar : 

Küçük su ve sulama işlerinde 314 proje üze
rinde yapılacak 86 215 hektar arazinin sulanma
sı temin edilecek, 136 140 000 lira bu işe tahsis 
olunacaktır. 

Drenaj ve arazi ıslahı çalışmaları 31 projede 
11 617 hektar sahada yapılacak, 14 880 000 lira 
bu iş için harcanacaktır. 

Toprak muhafazası çalışmaları 29 projede 
ele alınmıştır. 11 915 hektar arazi üzerinde bu 
çalışmalar yapılacaktır. Ve bu iş için 13 170 000 
lira harcanacaktır. 
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Toprak ve su kooperatifleri 47 proje olarak 
ele alınmıştır, 15 000 hektar arazinin kooperatif
ler vasıtasiyle toprak ıslahı ve bilhassa sulama 
işleri yapılacak ve bu iş için de 20 milyon lira 
tahsis olunacaktır. 

Bu işlerin yapılması için ve pek muhterem 
senatörlerin konuşmalarında da temas buyur
dukları veçhile alınmış tedbirlerden bilhassa 
toprak su kaynaklarının geliştirilmesi birlikleri 
kanunu ile sağlanacak faydalardan bahsetmek 
isterim. Toprak ve su kaynaklarının geliştirilme
si birlikleri kanunu geçen yıl içerisinde Bakan
lığımız tarafından hazırlanmış, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine takdim edilmiş, Millet Meclisi
nin Köy işleri Komisyonunda ittifakla kabul 
edilerek halen Bütçe ve Plân Karma Komisyo
nu gündeminde sırasını beklemektedir. Bu ka
nunun yüce Meclislerce kabulü ve kanuniyet 
kesbetmesi ile çiftçi teşkilâtlandırılmış olacak
tır. Maliyete çiftçi iştirak etmiş olacak, mahallî 
mütaahhitlikler geliştirilecek, konrtollu kredi 
sağlanacak, çiftçi yatırımları projelere bağlan
mış olacaktır. Meriyete giren ve biraz evvel ça
lışmalarından bâzı rakamlar olarak bahsettiğim 
Arazi Tevhidi Tüzüğü ile de çiftçi arazisi mül
kiyete dokunmadan yeniden düzenlenecek, yol, 
sulama ve drenaj şebekesi tanzim edilecek, çiftçi 
daha düzenli ve ekonomik işletme şartlarına ka
vuşturulmuş olacaktır. 

Tedbirlerimizden bir tanesi de sulama deve-
lopmanı ile ilgili Yüksek Plânlama Kurulu ka
rarıdır. Bu karar ile Devlet Su işleri, sulama 
şebekesindeki arazi tesviyesi ve drenaj sistemi 
önce Devlet eliyle yapılacak ve bilâhara belli 
bir nisbeti suyun satılması sırasında çiftçiden 
geri alınacaktır. Büyük sulama şebekelerinin su
ları bâzı ziraat arazisine götürülmüş olacaktır. 
Devlet Su işleri, Toprak Su ve Ziraat Bankası
nın yeraltı sularını geliştirme protokolü, bir de 
böyle bir protokol tanzim edilmiştir. Bu proto
kol ile de şu faydaların sağlanması öngörül
müştür. Toprak ve su kooperatifi kuranların 
yeraltı suları geliştirilecek, sulama sistemi ko
operatife devredilecek, kuyu ve pompaj yatı
rımları kooperatife geri ödetilecek, yeraltı su
ları hızla değerlendirilmiş, olacak. 

Sayın senatörler, şimdi çok kısa olarak, ge
rek grupları ve toplulukları adına ve gerek şa
hısları adına konuşan muhterem senatörlerin 

umumi konuşmalarım sırasında cevap bulmayan 
sorularına ve temennilerine kısa kısa cevap arz 
etmek istiyorum. 

Sayın Sami Küçük, yeraltı sularından fay
dalanmada daha ziyade topluma hitabetmemek-
te, şahıslar yararlanmaktadır, diye buyurdular. 
Yukarda arz ettiğini Topsu birlikleri kanunu ile 
kendilerinin de temennisine uygun bir netice
nin istihsali sağlanmış olacaktır. Halen Devlet 
Su İşleri, Ziraat Bankası, Toprak Su Genel Mü
dürlüğü arasında yapılmış protokol ve bir de 
kooperatiflerle yapılan mukavelelerde de bu 
netice istihsal olunmaktadır. Özellikle Erzin'de 
55 300 dekar arazide 195 derin su kuyusunu 
Devlet Su işleri açmakta, bu iş için 34 milyon 
küsur bin liralık krediyi Ziraat Bankası sağla
makta ve bu kredi 5 yıl sonunda 20 yıl vâde ile 
kooperatif üyeleri, yani arazi sahiplerinden geri 
alınmakta ve fakat bunun yanıbaşmda ortakla
rın hemen yapamıyacağı örnek sulama tesisleri 
de Devlet yatırımı olarak 11 milyon lira har
canmak suretiyle Toprak Su Genel Müdürlüğün
ce icra olunmaktadır. 

Sayın Küçük, Türkiye'de sulanan arazinin 
yüzde beş civarında olduğunu beyan ettiler. Bir 
sayın hatip de aynı rakamı kısa küsuru ile yüz
de 5,7 olarak ifade buyurdular. 

Türkiye'de üzerinde ziraat yapılan arazi esas 
alınırsa o zaman sulanabilen arazi nisbeti ifade 
edildiği gibi yüzde 5,7 olarak doğrudur. Fakat 
Türkiye'de sulanabilir arazi ile sulanabilen ara
ziyi nisbet ettiğimiz takdirde bu nisbet % 30 
civarındadır. 5 ilâ 6 milyon hektar civarında ara
zi Türkiye'de sulanabilir ve bunun halen 1,5 mil
yon hektarı sulanmaktadır. Binaenaleyh, müte
baki kısmı da Devlet Su İşleri ve bilhassa kü
çük sulama hizmetlerini üzerine alan Toprak -
Su İşlerinin kendi bütçe imkânları ve teknik im
kânları içerisinde her yıl geliştirilmek suretiyle 
gayeye en kısa zamanda erişmek için çalışılmak
tadır. 

Rüzgâr ve su erozyonları, Karapınar rüzgâr 
erozyonu gerekli tedbir alınmadıkça Türkiye'
nin âtisi tehlikeli olur, diye buyurdular ve keza 
toprak tahlili çalışmaları hakkında izahat arzu 
ettiler. Bu tempo ile Türkiye'de toprak tahlil
lerinin kaç yılda bitirileceği hususunu sordular. 

Toprak tahlilleri : Türkiye 26 yağış havza
sına ayrılarak 45 ekip ile yürütülmektedir. 1986 
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yılında 17 milyon hektar arazinin etüdü tamam
lanmış olup, Türkiye'nin toprak haritaları 1969 
yılında bitirilecektir. Bu harita ile toprağın kul
lanmak kabiliyeti, toprağın verimlilik duramu 
ve gübre ihtiyacı, erozyon, drenaj ve çorakhlık 
durumu, toprağın sulamaya elverişliliği, topra
ğın istihsal gücü tesbit edilen büyük toprak. 
gruplarının dünya toprakları ile mukayesesi sağ
lanmış olacaktır. Bunlardan Karadeniz vilâyet
lerine aidolan toprak kullanma kabiliyeti hari
taları etütlerinin sonu neşredilmiş, diğerleri ik
mal edildikçe neşredilecek ve ilgili ünitelerin, 
ilgili müesseselerin faydasına arz edilecektir. 

1966 yılında 50 334 aded toprak ve su tahlili 
yapılmıştır. Halen Toprak Su G-enel Müdürlü
ğüne bağlı 12 bölge toprak tahlil lâboratuvarı 
vardır. Çiftçilerimiz topraklarının tahlili yap
tırılmasına teşvik edilmekte ve her türlü kolay
lık gösterilmektedir. Bu iş bu şekliyle yürütül
mektedir ve her geçen gün toprak tahlil lâbora-
tuvarl arımıza örneğine uygun olarak alınmış 
toprak numuneleri tahlil için daha fazla getiril
mekte ve bu hususta çiftçi gittikçe artan ilgi ile 
tahlilleri yaptırmakta ve takibetmektedir. 

Rüzgâr erozyonu konusu : Türkiye'de Kon
ya kapalı havzasında ve İğdır ovasında ve mün
ferit yerlerde rüzgâr erozyonu önem kazanmak
tadır. 1962 yılından 1966 yılma kadar Konya 
Karapınar çevresinde 160 bin dekarlık arazide 
8 milyon 160 bin lira sarfiyle rüzgâr erozyonu 
tedbirleri alınmış, rüzgâr perdeleri, şeritvari 
ekim, yeraltı sularının geliştirilmesi ve otlatma 
disiplini sayesinde çöl ortasında ziraate başarı 
ile dönülmüştür. Karapınar ilçesi göç etme du
rumundan kurtarılmak üzeredir. 1967 de de aynı 
bölgede 70 bin dekarda daha erozyon tedbiri 
alınacaktır. Gelecek beş yıllık dönemde rüzigâr 
erozyonunun tüm olarak Türkiye'de hallini ön
gören tedbirler üzerinde çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

Sayın Ömer Ucuzal, toprak tahlilleri hakkın
da aynı suali sormuşlardı. Cevaplarım içinde 
kendilerine de tatminkâr malûmat arz ettiğimi 
zannediyorum. 

Sayın Kınaytürk Toprak - Su çalışmaları 
hakkında çok kıymetli beyanlarda bulundular. 
Bu arada Toprak - Su Genel Müdürlüğünün üze
rine aldığı hizmeti yürütebilmek için bilhassa 
makina ve ekipman bakımından takviyeye muh-

tacolduğunu ve bugünkü durumun ihtiyacı kar-
şılıyacak halde olmadığını ifade ve beyan buyur 
dular. Doğrudur. Bu teşkilâtın esasen umum mü
dürlük seviyesinde kuruluşu da altı yılı ikmal 
etmiştir. Her geçen yıl daha çok teknik güce, da
ha çok teknik bilgiye kavuşmakta olduğu gibi, 
her geçen yıl da ihtiyacı olan makina ve ekip
man gücünü artırmaktadır. Özellikle 1966 yılın
da iki milyon yüzbin dolarlık Dünya Bankasın
dan sağlanan kredi ile bu miktar karşılığı Top
rak - Su Genel Müdürlüğü hizmetlerini görecek 
çeşitli makina ve ekipman yurdumuza gelmiş ve 
hizmete sokulmuştur. Bu iş için sekiz milyon iki 
yüzbin lira sadeec gümrük v. s. masrafları için 
ödenmiştir. 

Çok sayın senatörler, bütçe müzakereleri ve
silesiyle gerek muhtelif parti grupu ve toplu
lukları adına ve gerek şahısları adına konuşan 
çok sayın senatörlerimiz, Toprak - Su hizmetle
rinin önem ve çalışmalarımızın geliştirilmesi, 
Türk çiftçisine daha faydalı olabilmenin metot
ları üzerinde çok değerli fikirler ve tenkidler 
serd ettiler. Bu kıymetli fikirler ve tenkidlerie 
Bakanlık olarak Yüce Senatonun direktiflerini 
ve emirlerini almış bulunuyoruz. Bu direktifleri 
en iyi şekilde değerlendirmek Bakanlığımız men
suplarının başlıca vazifeleri olacaktır. 

Bütçe ile bize imkân veren ve bu vesileyle de 
tenkid ve temennileriyle bizi hizmette teşyi eden 
Yüce Senatoya Köy İşleri Bakanlığının şükran
larını arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk, buyurun su
alinizi. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 
'Sayın Bakamdan bir sualim alacak. 

Maiûımılam olduğu üzere 1966 bütçeisinden top-
•aksu kooperatiflerinden o[) koope atife 

11 691 000 lira ayrılmış ve hu yatınım dâhilin
de hizmet yapılmıştır. Faikaıt bu seıuelki koope
ratif adedi 401 dir, hunun yüz taneısıi yeraltı 
suyu ile meşgul olmalk amaciyle kurulduğuna 
göre, Sayun Bakam da biraz evvel konuşmala-
rınida izah ettiler, 20 milyon lira ayrıldığını 
ifade eıtıtiler. Anladığıma göne 20 milyoın lira 
zaten bu işe kâfi gelmıiyecıektir. Bu sureti/e ko
operatif lenin hizmetlerin hepsine cevap vermi-
ycoeği anlaşıılmaıktadır. 

Acaba bu hıususıta en önemlilerini mi prog
rama almaiktadırlar ? Yoksa başka bir yatınım' 
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mı düşünülecektir? Bu yüz kadar yeraltı suları 
kooperatife cevap vermek ve diğer kooperatif
lere cevap verememek gibi bir duruma mı dü
şülecektir? Sayın Bakam bu hususta ne düşünü
yorlar ? 

KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN AV
CI (Devamla) — Sayın senatörler, Sayın Kı-
naytürk'ün soruları haklıdır. Yalnız bütün koo
peratiflerin veya bütün çiftçilerin ıtalleplerini 
ve ihtiyaçlarını binanda ve bir yılda karşıla
mak sadece bütçe imkânı olsa dahi diğer bâzı 
sebeplerle elbette ki, mümıkün oılaımıyacakıtır. 
Bu sebeple kurulan ve kurulmakta oılam koope
ratifler yıllara taksim edilecektir., Ömümüzdelki 
yıl programa aldığımız kooperatifler sadece ilk 
kuruluş sırasına göre değil, yapılan etüt ve pro^ 
jolerin raıntabilite hesaplarına göre de piriyo-
rite almaktadır ve diğer taraftan bir de kredili 
çalışmalarımız vardır ki, bu bir foın devretmek
tedir. Bu fondan da devredilenler yeni baştan 
kullanılacaktır. Biz 1967 yılı için 20 000 000 li
ralık bir kooperatif çalışması ile, biraz önce
ki maruzatımda da arz ettiğim gibi 47 koopera
tif projesi üzerinde çalışma yapabileceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım. 
ZİYA AYRIM (Kars) — Aslımda çiftçileri

mizi eğitmek için büyük masraflarla açılan çift
çi eğitim kampları son günlerde bu gayelerin
den uzaklaşarak tamamen işsizlerin ve talebe
lerin yuvası haline geldiği görülmekte ve lü
zumsuz masrafların yapıldığı ifade edilmekte
dir. Bu kampların ıslahı için Sayın Yelkil ne 
düşünmektedirler ? 

İkincisi: Mademki teraslama faydalı bir 
usuldür, acaba Amerika'da olduğu gibi onman 
içinde bulunanlara bir miktar para veriliyor. Biz
de bu teraslama bölgelerinde - öyle tahmin ediyo
rum ki, daha az bir masraf yapılır - Bakanlığın 
bir hazırlığı veyahut da bir çalışması var mıdır, 
bunu istirham ediyorum. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 
AVCI (Devamla) — Çok sayın senatörler, ilk 
görünüşü itibariyle çiftçi eğitim kamplarının 
•ekonomik olmadığı dikkate çarparsa da, Top
rak Sıı Genel Müdürlüğünün çailışma konuları 
içinde toprak muhafazası, toprak ıslahı, sula
ma ve sulu ziraat metotlarının çitfçiye öğretil -
mesi de bu genel müdürlüğün hizmetleri ve va
zifeleri arasındadır. Bu sebeple çiftçi eğitim 
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kamplarında iktisadilik ara>nımaz, Ancak çiftçi 
kamplarının açılmasında ve yerlerinin tesbitin-
de işsiz vatandaşlara veya taılebelere iş bulun
ması gibi bir kıstas katiyen bahis konusu de
ğildir. Böylece eksıtrem bir misal varsa onun 
üzerinde sureti hususiyede duracağımız gayet 
tabiîdir. Ancak bu vesile ile Yüce Senatoya arz 
etmek isterim ki, birçok yenlerde toprak muha
faza çalışmaları için çeşitli teraslamalar yapıl
maktadır. Bu teraslamalar çiftçiye burada çalı
şanlara hem bir eğitim yeri olmakta, hem de o 
arazinin muhafazası veya teras usulü sulama, 
teras usulü meyvacılıık, bağcılık, v. s. ziraat 
nevileri orada yapılmakta, öğretilmektedir. Te
ras yapıldıktan sonra oranın ağaçlandırılması 
veya meyva ağaçlarının kültüne edilmesi ve ba
kımı, etrafının dikenli telle çevrilmesi eğer bu 
yer belediye hudutları içerisinde bir muhafaza 
tedbiri olarak yapılmışsa belediyeye ait, köy 
hudutları içinde ise köye aittir. Bendeniz de 
sahalarıımda bunlardan aksıyaınlarını gördüm, 
fakat aksama daha ziyade çiftçi eğitim kampla
rı zamanında değil, çiftçi eğitim kampları ora
dan ayrıldıktan sonra bakımı ile mükellef olan 
(müesseselerin bu mükellefiyeti yerine getirme
mesinden ileri gelmiştir. Bunun yanında bu te-
r aslanı alandan böyle gayesine ulaşmamış misal
leri gördüğümüz gibi, çok mükemmel neticeler 
alınmış misallerini de çokça çalışılan yerlerde 
görmek mümkündür. Ben bunlardan şu anda 
hatırıma gelenini İçel vilâyetimizin merkeze 
bağlı Çavalk köyünden verebilirim. Mükemmel 
terasla narenciye bahçeleri teşkil olunmuştur, 
muvaffak olunmuştur ve etraftaki köyler Top-
raksunun kendi bölgelerinde de çiftçi eğitim 
kampları açması, teras yapılması, bağ tesisi, na
renciye tesisi ve ağaçlama yapılması için bize 
çokça müracaat etmekte ve talepte bulunmak
tadırlar. Tekrar ediyorum aksıyam taraflar üze
rimde tashihi ve ıslahı için de titizlikle duru
yoruz, özel bir misali varsa, Sayın Ziya Ayrıım'-
dan alıp o misal üzerinde de duracağız, 

BAŞKAN — Sayın Çekeımoğlu. 
AHMET OEKEMOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkam, Sayın Balkandan bir istirhamım olacak 
•evvelâ özür dilerim. Belki arz edeceğim husus, 
soracağım sual biraz mevziî bir hâdise olarak 
görünür, fakat umumi mahiyette telâkki edilme
sini istirham ederim. Toprak Su Bölge Müdürlü
ğü çalışmalarında hakikaten memleket hesabına 
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(minneittarlıklarmıı arz ederim. Fakat bir husus 
vardır. Mevzii bir hâdise münasebetiyle arz edi
yorum. Bir köyümüz 196İ senesinde kendi köy
lerinde bir rezervasyon yapılması için müraca-
.aitte bulunmuş. Kalmış. Bilâhara teşebbüse ge
çilmiş, geçen sene Umum Müdürlükle temas et
tim; programa alındığından bahsedildi. Prog
rama alınmamıştır. Faikat kooperatif yolu ile 
yapılıp bir kooperatif kursunlar, o zaman 
200 000 veya 40 000 - 50 000 lira civarında 
bir sermaye tesis edilirse bu kooperatif yolu 
ile bu rezervasyonun yapılması mümkün. Köy 
muhtarı gilbti, teşebbüs etti, bunu sağlıyamadı. 
O halide 1986 prıogramına alınmasına intizar 
edilmesi dendi. 1966 programına alınması ma
hallî bölge müdürlüğüne yazıldı. Faikat maale
sef 1967 programına alınması derpiş edilmiş 
olmasına rağmen plânlamadan çıkarılmıştır. 
Ben tekrar umum müdürle temas ettim, koope
ratif kuruldu dedi. Bu kooperatife yine para 
temin edilemiyor, bu defa da para yok dendi. 

Şimdi 'bendenizin anlıyamadığım, toprak su 
kooperatifleri ne suretle kurulur, bunların 
kuruluşları hakkında köylüyü tenvir ve teşvik 
•edecek şekilde Bakanlıkça yapılmış bir tamim 
var mıdır? 

KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 
AYCİ (Devamla) — Sayın Cekemoğlu'nun 
bahsettiği konuya, ilgililerin talepte bulunmak 
üzere bendenize de gelmeleri hasebiyle muttali 
bulunuyorum. Mevzii olan bu mevzuun esasına 
geçmeden sorunun son kısmına cevap vereceğim. 
Toprak Su kooperatiflerinin statüsü bizde var
dır. Toprak Su kooperatifleri kurmak ist iy en
lere hazır statü veriliyor. Yalnız bunların Ti
caret Yekâletince tescili vesairesi pahalıya mal 
oluyor. Bu hususta da Ticaret Bakanlığiyle de
vamlı temaslarımız vardır. Kendilerine bu koo
peratiflerin kurulması hakkında yapılması lâ-
zımgelen işleri yazılı broşür halinde tam bir
takım olarak takdim ederim. 

Bir kısım rezervuarlarm, veyahut bir kısım 
itopralk su projelerinin yıllık programlara alın
mayışından yakındılar. Sayın senatörler, bölge
lerimizden her yıl gelen toprak su hizmetleri
ne ait proje yekûnu o yılın Yüksek Plânlama 
Kurulunca bize verilen bütçe imkânlarının içe
risine sığdırılmak zorundadır. Bu sebeple pu-
van itibariyle sonda olanlar ve bir de toprak 
su hizmetlerinin Türkiye'nin her tarafına ya

yılması hakkındaki prensip kararımız dikkat 
nazara alınarak bu bütçenin imkânları içerisine 
sığdırılınca maalesef bizim de arzumuz hilâ
fına bir kısım projelerimiz bunun dışında kal
maktadır. 

AHMET ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Bu mev
zii hâdisenin programa alınmamış olduğu, 
programdan çıkarılmış olduğu için değil, böy
le bir kooperatif kuruluşunun ne yokla olaca
ğı hakkında vatandaşların tenvir edilip edilme
mesi hakkındadır. 

BAŞKAN — Tamam soru cevaplandırılmış
tır. Buyurun Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 
AVCI (Devamla) — Teşekkür ederim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN —• Sayın Ağanoğlu son söz, bu
yurunuz. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarımızın 
çalışmaları içinde daha geniş yer ve daha çok 
önem verilmesi dilekleri ile bir kaç konu üze-
r ind e ko nuş a c a ğım. 

Bunlardan birisi göl ve tatlı su balığının en 
ucuz protein elde etmek demek olan bu ba
lıkçılığa İç - Anadolu'da yeteri kadar yer verme
mişiz. Bir çok yerde tatlı su göllerimiz, bir çok 
akar sularımız var. Yeni barajlarla âdeta iç de
nizler gibi meydana gelmiş büyük göllerimiz 
var. Fakat buralarda yeteri kadar balıkçılığı 
henüz ele almış değiliz. Bu sahaya mümkün 
olduğu kadar çok yer verilmesini istiyoruz. 

Memleketimizde bir kısım nebat ve hayvan 
nesilleri k a ybo İm aktadır. Ormanlarımızda 
kuş çeşitleri ve birçolk faydai: yabanî hayvan
lar çok azalmıştır. Gelincik, sincap, porsuk, 
su saımuru, sansar, tilki, geyik, karaca, yaban 
keçisi gibi hayvanların nesileri tükenmektedir. 
Tabiatın muvazenesini sağlıyan ve verimini ar
tıran yabanî hayvanların çoğaltılması çarele
rinin aranmasını temenni ediyoruz. 

Yıllarca önce ele alınmış olan ve yer yer 
tesis edilen millî parklara daha fazlla önem ve
rilmesini, bu parkların çoğaltılmasını lüzumlu 
görmekteyiz. Bu parklarda, bölgelerde her çeşit 
nebat ve yabanî hayvan cinslerinin yetiştiril
mesini ve bu parkların halkımızın istifadesine 

— 984 — 



C. Senatosu B : 31 6 . 2 . 1967 O : 3 

devamlı olarak açık tutularak şenlendirilmesini 
lüzumlu ve faydalı hizmetler olarak görmekte
yiz. 

Devlet üretme çiftliklerinin, bulundukları 
bölgelerin şartlarına uygun nebat ve hayvan çe
şitlerini üreterek bölge çiftçilerinin görgü ve 
bilgilerinin geliştirilmesine daha geniş ölçüde 
yardımcı olmalarını temenni etmekteyiz. 

Türk çiftçisinin çalışmasını daha verimli kıl
mak, her şeyden önce onun bilgisini artırmak
la mümkün olacaktır. Tarım Bakanlığının «alış
maları içerisinde en önemli konunun eğitim 
ve öğretim konusu olduğu kanısındayız.. 

Heımen her ilimizde; tarım, bahçe kültürle
ri, ormancılık, hayvancılık, su mahsulleri, ziraat 
'sanatları ve ev ekonomisi sahalarında eğitim 
yapacak telknik okullar açılmasını lüzumlu ve 
zaruri görmekteyiz. Mevcut bu kabil okulları 
çoğaltmalıyız. Köy çocuklarının hemen hepsini. 
ilk okuldan sonra üç - dörtt yıllık teknik bir 
eğitimden geçirmeyi kalkınmamızın temel şartı 
olarak görmekteyiz. 

Köy çocuklarının bilgi ile ve daha verimli 
çalışmalarını teşvik eden birer teşebbüs olarak 
4K klüplerinin faydalarını önemle belirtmek 
işitiyoruz. Bu klüplerin çalışmalarının genişle
tilmesi hususunda Bakanlıkça daha fazla ilgi 
gösterilmesini ve imkân ayrılmasını temenni 
ediyoruz. 

Bakanlık teşkilâtında çalışan meslek sa
hiplerinin bilgi ve görgülerini artırmak rnaksa-
diyle yabancı nnemleke'tlere etüt ve staj için 
(gö'nlderilmelerine devam olunmasını çok fayda
lı bulmaktayız. 

Tarım Bakanlığını ve Köy İşleri Bakanlığı
nı feragat ve fedakârlıkla çalışan ve meslek
lerini seven insanların topluluğu olarak görü
yor ve bumdan bahtiyarlık duyuyoruz. 

Türkiyeyi, rahat geçmen, karnı tok, sırtı 
pek insanların vatanı haline getirmek yollunda 
gayretlerin, büyüğü bu bakanlıklardaki vazi
felilerin çalışmalarma bağlı bulunmaktadır. 

>Bu çok önemli ve aynı ölçüde şerefli hiz
metlerde bulunan Bakanlıklar mensuplarına 
başarılar dileriz. 

1967 yılı Bütçesinin milletimize hayırlı ol
masını temenni eder, Yüce Senatoya saygılar 
sunarım. (Alkışlar), 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı Devlet Üret
me Çiftlikleri, Orman Genel Müdürlüğü, Dev
let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1967 
yılı bütçeleri üzerinde tüm görüşmeler bit
miştir.. 

Bakanlık bütçesi bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 238 042 812 
BAŞKAN — Kabul edeuffer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 28 496 511 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 60 592 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka.bul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 33 492 181 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 16 881 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 27 360 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 206 536 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 71 171 000^ 
BAŞKAN — "Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 1 150 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştİT. 
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Bölüm 

32.000 Kamulaştırma 
malar 
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Lira 

ye satınal-
12 168 001 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
33.000 İktisadi transferler 30 412 140 

BAŞKAN — Kabul eden'ler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 2 318 417 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosval transferler 8 214 786 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

36.000 B-ore ödemeleri 
BAŞKAN — Kaibul eden'ler... 
Etmiyenler... Ka:bul edilmiştir. 

75 000 

Bakanlık Bütçesi 
olsun. 

kabul edilmiştir. Hayırlı 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Keır-
ma Bütçe Komiyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/282; Cumhuriyet Senatosu 1/715) (S. Sa
yısı : 858) (1) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum; 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Gensl Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet' Üretme Çiftlikleri G<~-
nel Müdürlüğünün cari harcamaları için (Ax l ) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 10 178 666 
lira, yatırım harcamaları için (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 500 000 lira. 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
277 159 lira ki, toplanı olarak 10 955 825 lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum; 

(1) 858 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundaclır. 

6 . 2 . 1987 O : 3 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 9 501 734 

BAŞKAN — Kabul edenüer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 290 180 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kalral edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 237 752 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 12 00-0 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 137 000 
BAŞKAN — Kabul edeulDer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yanı tesis ve büyük onarım 

giderleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

34.000 Malî trıısferler 16 054 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 235 654 
BAŞKAN — Kabul eden'Ter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 25 451 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddey: cctvelivle bir

likte ovlarmıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilin'stir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri O önel 
Müdj'irlüpranün gelirleri, bağlı CB) işaretli cet
velde gö'Çiteritdis'i üzere 10 955 825 l :ra ola
rak t ah nr iiı edilmiştir. 

BAŞKAN —• (B) cetvelini okutuyorum; 

B — CETVELİ 
(B/2) Vergi dışı gelirler 

61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 
hasılatı 10 871 970 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
63.000 Çeşitli gelirler 83 855 

BAŞKAN — Kabul ecMer.. . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum ; 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — ikinci maddeyi cetveliyle bir

likte oylamaya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1967 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1967 bütçe yılında da devam olunur. 

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

Madde 4. —• Devlet Üretme Çirtlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hiz
metlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince geçici mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabile
cek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe Ka
nunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek ol
maması şarttır. 

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

Madde 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdülüğünün kuruluşu hakkındaki 
7 . 6 . 1949 tarih ve 5434. sayılı Kanuna bağlı 
(1, 2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, ili
şik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1967 
bütçe yılında kullanılamaz. 

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

Madde 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da, Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları bütçelerinde bulunan borçlar, 1967 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya (Aylık Ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , 

(A/2) ve (A/3) işaretli cetvelde dâhil öde
neklerden (Geçen yıllar borçları) -maddesine, 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

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

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN —• Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1967 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

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

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
bütçesi açık oylaması yarınki birleşimde ya
pılacaktır. 

4. •— Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/288; Cumhu
riyet Senatosu 1/712) (S. Sayısı : 864) (1) 

BAŞKAN— Orman Genel Müdürlüğü Büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1967 yalı Bütçe 
Kanunu 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 95 048 384 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 58 523 178 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 8 802 435 
lira ki, toplam olarak 162 373 997 lira ödenek 
verilmiştir. 

(1) 864 S. S aylı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 
12,000 Personel giderleri 76 366 382 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 548 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri ' 10 932 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka:bul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 5 552 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 16 153 0CC 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 32 909 000 
BARKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, • teçhizat ve taşıt 
alımlın ve onar-m-darı 9 461 17P 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 5 609 870 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TT - Transferler 
34.000 Malî transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9ÎÎ1 7« ; 

839 90 

Bölüm Lira 
36.000 Borç ödemeleri 120 876 

BAŞKAN — Kabul edenîer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar •okutuyorum; 
(1 nei madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle beraber 

oylarınıza sunuyorum. 
Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 

gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği. üzere 162 373 997 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B — CETVELİ 
Bölüm Lira 
61.000 Kurumlar hasılatı 161 335 611 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 1 
BAŞKAN — «Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 1 0-38 385 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiv enler... Ka.bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum; 
(2 nel madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• İkinci maddeyi cetvelleri ile 

birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul ed:iıvnc.tir. 

Madde 3. —• Orman G?md M^düriü^iiree 
1967 bütr-e yılında ekle edilecek fiHir çeşit
lerinden her birinin dayand.ifh hükümler bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1967 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ucu nıadderine giren hizmetlielrine ait kadro
lar. bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler. bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe Kanunu tasa
rısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 
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BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Orman Genel Müdürlüğünün 
kuruluşu hakkındaki 4 . 6 . 1937 tarihli ve 
3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvelde 
yazılı kadrolardan (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1967 bütçe yılında kullanılmaz. 

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

Madde 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yıllan bütçelerinde bulunan borç
lar, 1967 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiple
rinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri ha
riç) (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvel
lere dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borç
ları) maddesine, Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kahul 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) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmıya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

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

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

Madde 9. — Orman Genel Müdürlüğü or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

Madde 10. — 31 . 8 . 1965 tarihli ve 6831 
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar ge
reğince ormanların sınırlama işine 1967 bütçe 
yılında da devanı olunur. 

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

Madde 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 sa
yılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1967 yılında orman mühendis muavinleri ve 
teknikerler için de uygulnır. 

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

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1967 tari
hinde yürürlüğe girer.. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hayırlı olsun. 
Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi yarınki 

birleşimde açık oylarınıza arz edilecektir. 

a — Devlet Meteoroloji İşleri G-enel Mü
dürlüğü Bütçesi : 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamaları 
12.000 Personel giderleri 21 927 701 
Bölüm Lira 

BAŞKAN — 'Kabul ed'enlter... 
Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 345 002 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderden 956 003 
BAŞKAN — Kabul edeııller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 664 00.1. 
BAŞKAN — Kabul edenüier... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lina 
16.000 Çeşitli giderler 756 502 

BAŞKAN — Kabul' ecMer. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul" edmller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satınal-

malar 600 000 
BAŞKAN — Kabul eden'ler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler 
34.000 Malî transferler 101 034 

BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 59 000 
BAŞKAN - , Kabul edenüer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 4 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Meteoroloji Bütçesi memlekete hayırlı ol
sun. 

Tarım Bakanlığı ve bağlı bütçeler bitmiştir. 
7 Şubat 1967 Salı günün saat 10 da topla

nılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 22,4G 

i>0<( 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların 
sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAIIISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Maıısur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Acık üyelikler 

183 
116 
116 

0 
0 

67 
0 

[Kabul edenler] 

BİTLİS 
Z. Nanıi Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğkı 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

Mustafa Deliveli 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
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SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batın* 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğiu 
Rifat Öçten , 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Mehmet Özgün^ 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin (İ. Ü.) 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

0. Senatosu B : 31 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

6 . 2 . 1967 O : 3 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hasan Kangal (İ.) 
Sadi Koça.şj 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu (İ.) 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Oya katılmıyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğiu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

- « * » • 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasansına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 127 

Kabul edenler : 125 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 56 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref S a y a l a r 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Hüsnü DikeçligU) 

Sami Turan 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
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Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğiu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğiu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

[ÇeJcinser] 

TEKİRDAĞ 
Havri Mumeuoğlu 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Er gün 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Oya katılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 
(İ. Ü.) 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkaıı 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy. 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (i. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nıısret Tuna 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Hasan Kangal (İ.) 
Sadi Koç aş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu (İ.) 
N. Zerin Tüzün 
Suad Hayrı Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

31 NCİ BİRLEŞİM 

6 . 2 . 1967 Pazartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İYEDİLİK KARARI 

YERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE ıBİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1967 yılı Bütee kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S, 
sayısı : 853) [Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1967] 

Y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Dönem : 1 Ö C 
Topianu : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 0 

1967 YILI 

Devlet Üretme Çiftlikleri G. M 
Bütçesi 





Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe k 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /282) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 11 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71-468/6860 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar K 
28 . 11 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman De 

Başbakan 

Devlet Ü. Ç. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 
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Bölüm Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
18.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

Cari harcamalar toplamı 

Ö Z E T C E T V E L î 
Cari harcamalar 

1956 
'Bütçesi 

8 9;>8 492 
295 080 
'38f> 402 
18 000 
162 000 

9 824 974 

1967 
Teklifi 

9 381 684 
290 180 
237 752 
12 000 
187 000 

10 008 566 

Fazlası 

'656 130 
5 100 
4 000 

— 
— 

665 230 

22.000 Tarım sektörü 

Yatırım harcamaları 

840 000 500 000 

Transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

Transfer harcamaları toplamı 

Genel toplam 

16 272 
238 790 
251 950 

507 012 

11 171 986 

15 884 
233 954 
25 451 

275 289 

10 783 855 

3 119 

3 119 

668 349 

Devlet Ü. Ç. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 
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1967 MALÎ YILI KATMA BÜTÇE MUCİP SEBEPLER TASARISI 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1987 malî yılı katma bütçe hizmet ve masrafları için Ba 
27 - 202/7945 sayılı genelgesi de göz önünde tutularak : 

Müfredat ve nitelikleri ilgili bölüm ve maddelerde açıklanmış olduğu üzere : 
(A / l ) işaretli cari harcamalar için geçen yıldan 183 592 lira faılaıiyîe 10 008 566 lira, 
(A/2) işaretli cetvelde yatırım harcamaları için geçen yıldan 340 000 lira noksaniyle 500 000 lira, 
(A/3) işaretli transfer harcamaları için geçen yıldan 231 723 lira noksaniyle 275 289 lira, olmak üzere ce 

muştur. 
(A / l ) Cari harcamalar 

Bölüm. Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Aylıklar : 

5433 sayılı Kuruluş Kanununa 'bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde yer alan 493 aded maaşlı kadro 
ilâveten bu yıl da 24 aded memur kadrosu (L) cetveline alınarak 279 kadro tutarı % 35 
muştur. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Geçen yıl (D) cetvelinde feveut 300 lira aylık 8 aded doktor kadrosunun hem aded ve hemd 
madığı ve rağıbet görmediği anlaşılmıştır. 
Filhakika şehirlerden uzak yerlerde faaliyette bulunan 21 çiftliğimizin işçi ve personel sağl 
'bulundurmak mecburiyeti mevcuttur. 300 lira aylıkla doktor istihdamının imkânsızlığı mey 
lar dâhilinde tesbit edilecek aylıklara göre doktor istihdamının sağlanmasının teminen (D) e 
işletmelerden olmak üzere) 8 doktor tenzil edilmiştir. 
Diğer taraftan sulu ziraat.n gerektirdiği tekrilfe faaliyetlerin lâyikiyle ifası ve burslu öğrencilerden 
işletmelerde ziraat sahalarında bilfiil mesaiye sevk edilmelerini, halen bulunduğu kadrolard 
bâzı elemanların terfi imkânlarının sağlanmasını temin maksadiyle (D) cetvelinde revizyon 
Bu sebeple yeniden düzenlenen (D) cetveline merkezde 22 kadro ilâvesine mukabil 24 kadr 
dirilmiştir. Buna mukabil işletmelerin kadrosuna 69 eleman kadrosunun ilâvesi ve 57 kadro 
252 kadro 1967 yılında 264 e çıkarılmıştır. Bu suretle (D) cetvelinde merkez ve işletmeler 
403 kadro tutarı bilhesap 4 892 400 lira ödenek konulmuştur. 

Devlet Ü. Ç. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 



Bölüm Madde 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince işletmelerde çifçilcr için açılaca 
ücreti için 2 517 lira ve 12.2.10 ncu maddede izah olunan sebeplerle Bakanlar Kurulundan 
950 liralık, 1 aded 800 liralık, 8 adcd 450 liralık ve 5 adcd 300 liralık doktor kadrosu tut 
137 517 lira ödenek konul muş tur. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
Halen böyle bir istihdam mcveudolmadığmdan tertibin muhafazası için 1 lira ödenek kon 

12.310 Çocuk zammı : 
1965 yılı sarfiyatı göz önünde bulundurularak 60 000 lira ödenek yeter görülmüştür. 

12.230 Doğum yardımı : 
Ne kadar doğum yapılacağının bilinmesi tgüç olduğundan tahminî olarak bu maddeye 8 

12.330 ölüm yardımı : 
önceden bilinmesi güç olan bu masraf için tahminî olarak 13 500 lira ödenek konulmuştur 

12.340 Tedavi gideri : 
önceden bilinmesi güç olan bu masraf için 1965 yılı sarfiyatı göz önünde tutularak 35 000 

12.350 Yakacak zammı : 
Rakımı yüksek 'olan Alparslan Üretme Çiftliği aylıklı memurlarına 4178 sayılı Kanun gereğ 
şılamak üzere her memura 6 aysüre ile ve ayda 15 lira hesabiyle 1 080 lira ödenek konulmu 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
12.110 ve 12.210 ncu maddelerde mevcut ödeneğin % 6,5 u hesabiyle 529 448 lira ödenek 
Tazminatlar : 

12.520 Kasa tazminatı : 
5433 ve 395 sayılı kanunlar gereğince Genel Saymanlık, Müdür ve Müdür yardımcısı ile m 
man ve veznedarlarına aylık tutarlarının (% 35 zam hariç) % 20 si nispetinde verilecek t 
sarfiyatı da göz önünde tutularak 80 500 lira ödenek konulmuştur. 
İkramiyeler ve mükâfatlar : 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
Tertibin muhafazası maksadiyle bu maddeye 1 lira ödenek konulmuştur. 
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Ödenekler : 
12.710 Temsil ödeneği : 

5027 ve 7287 sayılı kanunlar gereğince genel müdür için ayda 350 lira hesabiyle 4 200 lira öd 
Yolluklar : 

1 — Yurt içi yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Hariçten tâyin, nakli memuriyet ve emeklilik sebebiyle memur ve hizmetlilere verilecek harc 
ödenek konulmuş'tur. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Tarım işlerinin yerinde görülmesi, teknik gereklere uygun yönlere çevrilmesi ve diğer idari 
işletmelere, bir işletmeden diğer işletmeye ve işletmelerden merkeze gönderilecek ve getirilecek 
mak üzere bu maddeye 1965 yılı sarfiyatı da göz önüne alınarak 60 000 lira ödenek konulm 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Tarım Bakanlığınca V. O. A. dan istenilen uzmanın gönderilmesi halinde işletmelerde ve yu 
lamak üzere verilecek yolluğu diğer maddelerden yapılacak münakale temin edilmek maksadiy 
dilik 1 lira ödenek konulmuştur. 

Denetim yolukları : 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 

Teftiş Kurulu Başkanı ve 6 müfettiş için idareye ait misafirhanelerde ikâmet edip ctmiyece 
maddeye 'bilhcsap 95 025 lira ödenek konulmuştur. 

12.825 Devir - Teftiş yolluğu : 
Genel Müdür ve yardımcılarının işletme faaliyetlerini yakından görmek ve gerekli tedbirleri a 
ler dolayısiylc tahakkuk edecek yollukları için bu maddeye 5 000 lira ödenek konulmuştur. 
Öğretim yollukları : 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
Yurt içinde yapılacak kongre ve konferanslara katılacak elemanların yolluklarını karşılamak 
nek konulmuştur. 
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12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu : 
Merkez ve işletmelerde açılacak teknik ve idari seminerlere iştirak ettirilecek elemanlarla 
nin gözden geçirilmesi ve gelecek yıla ait işlerin uygulama, plân ve programları üzerinde 
diyle merkezde toplanan çiftlik müdürler inin yolluklarını karşılamak üzere 1965 yılı sarfiyatı 
ödenek konulmuştur. 

12.834 Kurs yolluğu : 
5433 sayılı Kanunun 2 nci mad desinin (F) fıkrası icabı olarak çiftçiler için işletmelerde a 
işletmelerden . gönderilecek öğretici elemanların yolluklarını karşılamak üzere 10 000 lira 

Diğer yolluklar : 
12.841 Tedavi yolluğu : 

Merkez ve işletmeler memurlarından hastalanacaklarm yolluklarını karşılamak üzere 1966 
ma da göz önünde tutularak 7 000 lira ödenek konulmuştur. 
II — Yurt dışı yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Geçen yıl kabul edilen ödenekten her hangi bir ödeme yapılmamış, döner sermayeden yap 
için Avrupa'ya gönderilen heyetin yolluğu aidiyeti hesabiyle döner sermayeden ödenerek m 
tibin muhafazası için bu maddeye 1 lira ödenek konulmuştur. 

Öğretim yolukları : 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
'2 teknik eleman Almanya'dan dönüşü ve 2 teknik elemanın Almanya'ya gönderilmesi için 
masraflarını karşılamak üzere hesabedilerek 25 000 lira ödenek konulmuştur. 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Yurt dışı yapılacak kongre ve konferanslara iştirak zarureti hâsıl olduğu takdirde bu ma 
ödenek konulmuştur. 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
Sulama tesisleri, hayvan bakımı ve yetiştirilmesi ve sair işletmecilik faaliyetleri üzerinde ya 
pılmasına zaruret hâsıl olduğu takdirde gerekli yolluğu karşılamak üzere bu maddeye 10 
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13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
Genel yönetimle ilgili alımlar : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
İdarenin kırtasiye ihtiyacım karşılamak üzere bu maddeye 1985 yılı sarfiyatı da göz önünd 
nulmuştur. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları Vo giderleri : 
'Baskı ücroüermm yıldan yıla artmakta olduğu ve 1965 yılı sarfiyatı göz önünde tutularak 'bu 
nulmuştur. 

13.130 D'işeme ve demirbaj alımları vo giderleri : 
Elde mevcut yazı ve hesap makinalannın onarımları ve ihtiyaç 'halinde yenilerinin mubayaa 
düşüncesiyle ve gcr;cn yıl sarfiyatı da göz önüne alınarak 20 000 lira ödenek konulmuştur. 

13140 Yay.n alımları ve giderleri : 
Meslekî yayınlara abono olunması, örnek çalışmalarımızın halka duyurulması için 1965 yılı 
bu maddeye asgari ihtiyocolarak 10 000 lira ödenek konulmuştur. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Kömür fiyatlarına yapılmış olan zamma rağmen âzami tasarruf gayesiyle gecen yıl ödeneğinde 'h 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
İstihdam edilen odacı, îbokci ve dağıtıcıların 'giyim ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu maddey 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
13.110 '-- 13.160 neı, maddelere girmiyen diğer alımlar ve giderler için 1 500 lira ödenek konu 
Genel yönetimle ilgili giderler : 

13.210 Su giderleri : 
İçme ve kullanma suyu için 1965 yılında sarf edilen 7 152 lira ve 1966 yılı geçen •yıl borçları te 
göz önüne, alınarak'bu maddeye 10 000 lira ödenek konulmuştur, ., . 

13.220 Temizlik giderleri : 
Temizlik malzeme ve giderlerini karşılamak üzere 19G5 yılı sarfiyatı göz önünde tutularak bu 
muştur. • ' . ; • ' • • ; 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
İdare binasının (Batı cephesi yeni yapılan inşaatla kapatılmış olması sebebiyle bilhassa kış, a 
da artmış olduğundan 1965 yılı sarfiyatı da göz önüne alınarak ıbu maddeye 30 000 lira öd 
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14.000 

13.240 Bahçe giderleri : 
İdare bina-u önündeki bahçe için geçen yıl olduğu gibi 500 lira ödenek konulmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.240 neı maddelere girmiyen diğer yönetim giderleri için bu maddeye 3 500 lira 

Ulaştırma giderleri : 
13.410 Posta - Telgraf giderleri : 

Bu maddeye gecen yıldan 5 000 lira eksiğiyle ve tahminî olarak 25 000 lira ödenek konulmu 
13.420 Telefon giderleri : 

Günün şartlarına ve icaplarına uyıılurak Ibirçok acele konuların işletmelerle merkez aras 
Mevcut işletmelerimize ilâveten 3 işletme daha açılmak üzere olduğundan bu çiftliklerle y 
alınarak bu maddeye 45 000 lira ödenek konulmuştur. 
Taşıt işletme ve onarma giderleri : 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
İdare elinde mevcut 1 aded hizmet taşıtı ile işletmelere devamlı seyyahat edilmekte bu se 
tadır. Onarım ve akar yakıt masrafları için 'bu maddeye 11 000 lira ödenek konulmuştu 

HİZMET GİDERLERİ : 
Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Genel Müdürlük binasındaki yangından korunma tesisatının -bez hortumları eskimiş olduğu 
lar için bu maddeye 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : 
Görülmekte olan dâvalarla açılacak dâvalar için ödenecek harç, resim, vergi delil tespiti, bilir 
rafları inceden tesbiti mümkün olmadığından gerektiğinde Genel Muhasebe Kanununun 48 
lira ödenek 'konulmuştur. 
Güvenlik giderleri : 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Adı geçen kanunun gerektirdiği masrafları icabında diğer maddelerden münakale yolu ile k 
1 lira ödenek konulmuştur. 
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14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Adı geçen tüzüğün uygulanması halinde diğer maddelerden .münakale ile gerekli ödenek sağla 
'bakımından bu maddeye 1 lira ödenek konulmuştur. 
Eğitim ve araştırma giderleri : 

14.520 Burs giderleri : 
Ankara, Atatürk ve Ege üniversiteleri Ziraat fakültelerinde burslu olarak okutulan 20 öğren 
ret ve yılda 250 lira masraf hesabiyle bu maddeye 65 750 lira ödenek konulmuştur. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 
Teknik ve idari elemanların bilgi ve görgülerini artırmak, Genel Müdürlük ile teşkilât arasın 
dirmek, idareye ait işleri çeşitli yönleriyle görüşüp tartışmak nıaksadiyl e merkezde veya iş 
ve yurt içinde kongre ve konferanslara iştirak için yapılacak masrafları karşılamak üzere b 
nulmuştur. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
•Staj ve öğrenim için Almanya'ya gönderileceği 12.871 nci ımaddede açıklanan 2<elemanın ay 
kitap ve sair masrafları için bu maddeye 40 O00 lira ödenek konulmuştur. 
Tarım hizmetleri giderleri : 

14.811 Büro giderleri : 
5434 sayılı Kanunun 2 nci 'maddesinin (F) fıkrası gereğince muhtelif işletmelerde çiftçiler içi 
çe ve ma'kina kurslarının büro giderlerini karşılamak üzere 8 000 İira ödenek konulmuştur. 

14.812 Ulaştırma giderleri : 
İşletmelerde çiftçiler için açılacak kursların ıgerdktirdiği ulaştırma masrafları için 3 000 lira 

14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
İşletmelerde çiftçiler için açılacak kurslarda kullanılacak taşıtlar işletme ve onarım giderle 
tur. 

14.814 Kira bedeli : 
İşletmelerde çiftçiler için açılacak kurslarda kira mevzuu olduğu »takdirde bu ihtiyacı karşı 
nulmuştur. 

14.815 Giyim - Kuşam alım ve giderleri : 
İşletmelerde çiftçiler için açılacak kurslarda görevdi öğretmen ve diğer elemanların iş tulumu ve g 
.üzere bu maddeye 2 500 lira ödenek konulmuştur. 
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14.816 Malzeme alım ve giderleri : 
'5434 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 2 nei maddesinin (F) fıkrası gereğince isletmelerde çiftç 
çe ve hayvancılık kurslarına lüzumlu alet, edevat, ımalzeme, ilâç ve sair ihtiyaçların temi 
ları için yapılacak masrafları karşılamak üzere hu imaddeye G 000 lira ödenek konulmuştur 

14.819 Diğer alım ve giderleri 
İde!.melerde çiftçiler için açılacak .kurslarda 14.811 - 14.816 ncı maddelere girmiyen diğer 
'bu 'maddeye 3 500 lira ödenek konulmuştur. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
Okullar giderleri : 
ilkokul giderleri : 

15.211 Büro giderleri : 
5433 saydı Kuruluş Kanunumuzun 12 nei maddesi gereğince işletmelerimi/de açılmış bulun 
lerini karşılamak üzere bu maddeye 4 000 lira ödenek konulmuştur. 

15.216 Malzeme alım ve giderleri : 
15.211 nei madde de sözü geçen ilkoikullara lüzumlu tedris malzemesinin temini maksadiyle 
nulmuştur. 

15.219 Diğer alım ve giderleri : 
15.211 - 15:216 ncı maddelere girmiyen diğer masrafları karşılamak üzere bu maddeye 2 00 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
Propaganda ve tanıtma giderleri : 

16.370 İç fuar ve sergi giderleri : 
Çalışmalarımızın temhiri, halk ve çiftçilerin teknik ziraate rağbetini sağlamak maksadiyle 
müsadolduğu takdirde diğer fuar ve sergilere iştirak etmek maksadiyle bu maddeye 20 

16.390 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri : 
İşletmelerimizde her bölgenin hususiyetine ve mevsime göre tarla günleri yaparak çiftçiye 
cadele, hasat faaliyetlerini ve diğer ziı-aat usul ve çeşitlerini göstermek ve çiftçiliğin gerek 
bu maddeye 10 000 lira ödenek konulmuştur. 
Temsil, ağırlama ve tören giderleri : 

16.710 Temsil giderleri : 
(Genel Müdürlüğün temsil giderlerini karşılamak üzere bu maddeye 5 000 lira ödenek konu 
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Bakım ve küçük onarım giderleri : 
16.810 Bina onarımı : 

İşletmelerimizde mevcut katma 'bütçeye ait 25 aded idare binası ve 168 memur lojmanının bak 
deye 100 OOO lira ödenek konulmuştur. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Genel Müdürlükte mevcut 3 aded su soğutma cihazı ile 2 buz dolabının bakım ve onarımı için 
konulmuştur. 

22.000 YATIRIM HARCAMALARI : 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Tarım Sektörü : 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
•Bu maddeye Devlet Plânlama Teşkilâtınca kaJbııl edilmiş olan Altmova Devlet Üretme Çiftliğ 
let Üretme Çiftliği idare binası üzerine kat ilâvesi ve kalorifer tesisatı için 2 proje tutarı 500 
II - Transferler : 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
Bağımsız bütçeli idarelere ödemeler : 

34.250 080 sayılı Kanunun 13 nsü maddesine göre Millî Prodüktüvite Merkezine ödenecek aidat : 
580 sayılı Kanunun 1,3 noü maddesi gereğince Millî Prodüktüvite Merkezine ödenmesi gereken 
6 000 lira ödenek ikonulmuştur. 
Fonlara katılma ve ödemeler : 

34.620 7126 sayılı Kanun gereğince Sivil Savunma Yardım Fonu : 
Adı göçen kanun gereğince Sivil Savunma fonuna iştirak payı olarak gelir Bütçemizin bind 
nek konulmuştur. 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince Sigorta fonu : 
Genel Müdürlüğe alt 1 aded hizmet taşıtı için Sigorta fonuna katılma payı olarak 100 lira öden 

35.000 (SOSYAL TRANSFERLER : 
Emekli Sandığına ödemeler : 

35.210 % 1 ek karşılıklar : 
Emekli Sandığına ödenecek olan % 1 ek karşılıklar 12.110 ve 12.210 nen maddelerde mevcut öd 
•dilereik 81 454 lira ödenek konulmuştur. 
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35.220 Emekli ikramiyesi : 
Gerek yaş haddi ve gerekse isteği üzerine emekli olacak memurlara 5434 sayılı Bmekli Sand 
reğince verilecek emekli ikramiyesini karşılamak üzere 77 50!) lira ödenek konulmuştur. 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
Emekli Sandığına yapılacak bu ödeme İçin geçen yıllar bütçelerinden yapılan masraflar göz 
konulmuştur. 

35.240 Diğer ödemeler : 
Emeikli Sandığına yapılacak diğer ödemeleri 'karşılamak üzere bu maddeye 1 000 lira ödene 
Dernek, birlik, kurum, kuruluş - sandık ve benzeri teşekküllere yardımlar ; 

35.710 Msmur ve hizmetliler öğle yemekleri için Devlet Üretme Çiftlikleri Yardımlaşma Sandığına 
Merkez ve merkez atelyesi memurlarının öğle yemeklerine yardım maksadiyle mevcut memur 
biyle 29 000 lira ödenek konulmuştur. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 Geçen yıllar borçları : 

Müiga zirai kombinalar ve Devlet ziraat işletmeleri memurlarından daimî kadrolarda 1950 d 
emekli keseneği kesilmemiş olanların eski hizmetlerinin ihyasında Kurum karşılığı -olarak tah 
ruluş tarihinden 1966 yılı sonuna kadar tahakkuk edecek zamanaşımına uğramamış eski yıl 
maddeye 25 C00 lira ödenek konulmuştur. 

36.400 Mma bağlı borçlar : 
Efesbank i'le idaremiz arasında 1947 yılından beri görülmekte olan dâva henüz kesinleşm 
yiz edilmiş olan bu dâva için 1966 yılı bütçesine konulan ödenek halen sarf edilm 
kesinleştiği takdirde 1966 yılı bütçesinden karşılanacağından tertibin muhafazası ve 
me imkânının sağlanabilmesi için maddeye 1 lira ödenek konulmakla beraber bu ödeneği a 
lınmıştır. 

36.600 Geriverilecek paralar : 
Fazla tahsil edilmesi sebebiyle geriverilmesi gereken paralar olduğu takdirde bu mad 
ödenek konulmuştur. # 
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HuUâsa ve netice olarak : 
Yukarıdan beri arz ve izah olunan hizmet ve hususlar için Devlet Üretme Çiftlikleri Gene 
(A/2), (A/3) işaretli cetvellerde toplam olarak geçen yıldan 388 131 lira noksaniyle 10 
muştur. 

GELİR BÜTÇESİ — 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün kuruluşuna dair 5434 sayılı Kanunun 1 
derlerinin tamamının döner sermayenin yıllık gelirlerinden karşılanmasını âmir bulunmakt 
katından elde edilecek meselâ teminatların irat kaydı, memur lojmanlarından alına 
olabileceğinden bu kaynaklardan elde edilecek gelirlerin de bütçeye maledilmesi için bi 
1967 yılı cari harcama'Iar, yatırım ve transfer harcamaları toplam olarak 10 783 855 lira 
lirası döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere ilişik gelir bütçesinin 61.110 ncu 
çeşitli gelirler adiyle açılmış olan 63.300 ncü maddesinde tahmini olarak gelir gösterilmiştir 
Bu suretle 1967 malî yılı için hazırlanan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü gelir ve gid 
ilişikte arz ve takdim kılındı. 

Devlet Ü. Ç. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 
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Rapor 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1937 yılı Katma Bütçe tasarısı üzerinde görüşlerimi arz etmeden 
kuruluş gayesine ve özellik arz eden durumuna ganel olarak devinmeyi zaruri görmekteyim. 

I - Hikmetin mahiyeti: 
Devlcıt Üretme Çiftlikleri zirai karakter arz cclva ve halen nüfusunun çoğunluğu çiftçi olan yıırlumuzda; 

çeşitlendirilmesi, kalitenin yükseltilmesi, çiftçiye ömclklik ve öğreticilik yapması anıac'yle başta çcş'tl.i hububat 
re, her türlü damızlık hayvan, fidan ve fide yetiş',irmekle ve bunları yetiştirenlerle işbirliği yapmakla görcvlcnd 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1 . 8 . 1950 yılında 5433 sayılı Kanunla kurulmuş tüzol kişiliğ 
yeli bir teşekküldür. Birinci maddede kaydedilen hizmetlerin yerine getirilmesi maksadiyle bu ida 'eve 120 mil 

Döner sermaye bütçeleri işletmeler itibariyle yıllık olanak; tanzim edilip ve Tarım Bakanının onayı ile yür 
ları Sayıştayca vize edilir. 

II - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Katma Bütçesi : 
Katma Bütçe esas itibariyle muayyen hizmetle A kapsamalkba olup, bütçe tanziminde tamim ve emirlere uyu 

müş'tür. 
1967 yılı faaliyetleri iğin talobcdilen ödenek m'ktarı, 

1. Cari harcamalarda : 
a) Merkez ve işletmelerde Teşkilât Kanununa bağlı kadrolarla (D) eetvelleriiyle alman hizmetli kadrolarına 

lira, 
ıb) Katma Bütçe ile ilgili yönetim giderleri için 290 180 lira, 
c) Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri için 237 752 lira, 
d) Kurum giderleri için 12 000 lira, 
le) Çeşitli giderler için 137 000 lira ki, cem'an 10 008 566 lira. 

2. Yatırım harcamalarında : 
Altınıoıva ve Geleımen çiftlikleri idarte binaları telvisdi ve kalorifer tesisleri için 500 0Ö0 lira istenmiştir. 

Devlet Ü. Ç, G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 
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3. Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
a)ı Malî transferler içûn 15 884 lira, 
b) Sosyal transferler için 233 945 lira, 
c) Borç ödemeleri için 25 451 lira, (Geçen yıllar borçları ve ilâma bağlı borçlar) olmak üzere oem'an 275 289 l 
Netice olarak Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Katma Bütçe tekMfi toplamı 10 783 855 lira 

sayılı Kuruluş Kanununun 16 ncı maddesi gereğince 10 783 855 lıira olarak döner sermayenin yıllık safi kârından ka 

III - Hizmetin gelişme seyri : 
A) Devlet Üretme Çiftlikleri; Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu ve Zirai Kombinalar İdaresinin yerine 5433 s 

Bütçeli bir idare olup, bu idarelerin 1950 yılında devir ve tasfiyeleri sonunda 76 145 431 lira sermaye ile faaliyete 
ile işe başlamış bulunan müessese 1952 - 1953 yıllarında Hazineye 15 000 000 lira, Atatürk Orman Çiftliğine 5159 
Bakanlar Kurulu karariyle Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne 4 000 000 lira ödemiş ve 1965 yılında da 15 000 00 
Bunların haricinde Hazineye 5 785 079 lira değerinde gayrimenkul devretmiş olmasına rağmen, ihtiyatlarla birlikte 
varlıklarının (Arazi kıymetleri devir tarühinideki kıymetler olmak üzere) 336 937 926 liraya ulaştığı görülmüştür. 
varlığının 600 000 000 liraya ulaştığı hesaplanmaktadır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri elinde halen 3 348 813 dekar arazi bulunmakta olup, 21 işletime halinde Türkiye'nin, mu 
rumdadır. Elde mevcut bu arazilerden âzami istifade bakımından Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında özellikle ara 
alınmış oulp bu hizmetlerin lâyıkiyle yürütülelbilm'esi için Topraksu ve Devlet Su İşleri Grenci Müdürlükleri ile işbir 
nabilir 50 000 dekar arazinin sulama tesislerinin inkişafı ve su kaymaklarının bulunmasiyle her yıl 5 ilâ 10 bin dekar 
tırılması programlaştırılmıştır. 

B) Devlet Üretme Çiftliklerinin çeşitli hizmetlerinin seyri aşağılda gösterilmiştir. 

1. Hububat ve sanayi bitkileri : 
Birimci Beş YılMk KaKkmıma Pliânma göre memleketimizin sıortıifiıkalı tohumluk ihtiyacı 2 milyon tondur. 
Beş senede bir değişeceğine göre yıllık tohumluk 'ihtiyacı 400 000 tondur. Devlet Üretme Çiftlikleri, bu ihtiyacı 

ları yanında mukavele ile bağladığı çiftçilerle müştereken tohum üreticiliği yapmaktadır. 
Teşkilâtın dk'ile'bileıı arazi varlığı kendi ihtiyacı dışında .1.00 'bin ton tohumu üretmeye müsaittir. Bu miktar a 

ise de, ihtiyacı tamamen karşılıyaımıya çaktır. Bu sebeple, Kuıaıluş Kanunu hükümlerine uyularak tohum üretimin 
rine girişilmiştir. Bu yıl 600 bin dekar arazide, çiftliklerin tekriik kosntrolu altınida çiftlilerle sözleşmeli tohum ür 
sayesinde aynı zamanda çiftçünin teknik bilgisinin artırılması ve ileride .müstaîkillen tohumluk yetiştirebilecek bilg 
müsait bir ortam hazırlanımıs olacaktır. 

Devlet Ü. Ç. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 
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frretııre çiftlikle tiince; 
So'tı beş yılda üreti l eti ı ve tevzi edilen hububal aşağıda gösterilmiştir . 

Buğday Arpa Yulaf 
İstihsal Tevzi istihsal Tevzi İstihsal Tevzi İst 

Yıl ton ton ton ton ton 'ton 

19(>2 
1!)().'! 
! 9(>4 
19(5,") 
i9()i; 

100 298 
127 72:i 
95 (İT!) 
1 11 99: î 
1 !S 548 

50 540 
59 560 
(Kî 5(İ4 
(İ9 5(52 
81 077 

11 (İ88 
J5 477 
8 7(>:i 
17 44(i 
19 180 

5 (554 
4 788 , 
5 TM 
8 782 
8 957 

! :H!) 
.1 8oT> 
1 248 
1 020 
ı o:u; 

207 
44 
— 
—-
— 

2. Hayvancılık faaliyetleri • 
(îenel. -olarak. kiil'tür seviyesi yülkse;k, endüs t r i s i gelişmiş .memleketlerde tarımı gelirleri, hayvancıl ığa 'day 

b'akmııın'diaın. geniş bir kapasiteye »sahip bulun'masma. rağmen bu 'kesimlin gerekt iği öneınıi 'kazanamadığı mal 
Devlet Plânlama. Teşkilâtı ta raf ından bu konuda hazırlanan raporda, m e mi ek e timizde yalnız bakım ve 

mesi halinde yerli .sığırlari'inızıın i'kİ m'isli süt verebilecekleri ve İki ımisli ağırlığa ulaşacakları bel i r t i lmekt 
verim 1'eriııi.ıı bilgili bir seleksiyon ve inak imla hayvan 'başına 8 ilâ 9 kilogıiam artırı labileceği kaydedi lmekt 

Hayvaııcılıği'iı. memleket dkoımı nişinde çok önemli bir yer tutmasına, nüfusun .simitle artması dolayısiyl 
nıasrnda. zorluklarla uğranı lacağının bilin m es" ne, yünlü sanayi inde ihtiyaç duyulan .Merinos yapağıs ın ın he 
genel olarak hayvancıl ık alanındıalki çalışmaları kısa zamanda. verimli sonuçlar verecek şekilde düzenlcneme 
1 500 - 2 000 ton c ivar ında kirl i Merinos yapağısı istihsal edilmiştir. 'Bu 14 bin ton c ivar ındaki ihtiyacımızı 
lan. i tha lâ t ortalaıma 1'5 - 20 milyon dolarlık döviz kaybına setvcbolınaktadır. Aynı şekilde yapağı , t if t ik, e 
veıiıın a rtışı görütmem ekte'dir. 

Hayvancıl ığın memleket ekonomisinde alması lâzımgeİtliği bu önemli mevkie rağmen hayvancı l ığ ın ge 
gibi Üretme Oifti.iMemn.in çalışmıaların'da da hayvancı l ık «kesimline verilen ye'r öteden beri önemiyle müte 
yetle girişltikleri teşebbüsler, bâzı işi etııne! erde hayvancı l ık k a p a s i t e e riinin ar t ı r ı lması için vâki gay re t l e r m 
üzerinde etki vaziyeti ve sair sebeplerle tanı 'mânasiyle başar ıya ülaşaımaıuııştır. Nitekim, 19ö(i da ıruzllk pro 
% 80, koyuncu luk t a % 45 civarında t a h a k k u k (Hİc bilmiştir. Üretme çiftliklerinin suni t o h u m l a m a sutfetiyte 
gerek işin kapasi tesi gerekse mezikûr sebeplerle y u k a r d a arz ett iğim p rom kimi kısa zamanda hal ledecek b 
sen. meisele bugünkü kapas i tenin çok üstlünde1 bir mahiyet arz etımdktedir. 

Devlet Ü. Ç. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 
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3, Bağ, bahçe çalışmaları : 
Çiftliklerin bağ - bahçe çalışmalar] esas itibariyle aşılı aşısız meyva fidanı, bağ çubuğu, fide ve sebze tohumu 

Çiftçi ihtiyacını karşilaim'aik ve öğreticilik görevini yapmalk üzere 1966 istihsal devresinde 1 690 000 fidan çiftçi ihti 
Son beş yılda tevzi edilen fidan miktarı aşağıda gösterilmliş'tir. 

Asili mevva 

fil 

962 
963 
964 
965 
966 

fidanı 
a'ded 

451 041 
230 166 
300 000 
214 500 
370 000 

Aşısız fidan 
a ded 

586 100 
492 523 

1 000 000 
628 000 
850 000 

Asıma çubuğu 
aded 

7711 650 
222 400 
500 000 
741 000 
466 000 

Top lalın 
aded 

1 828 791 
945 089 

1 800 000 
1 583 500 
1 686 000 

Kıraç arazideki çiftliklerde kıraç ağaçlandırma faaliyetine girişilmiş ve örnek olmak üzere !6 000 deikar ar<aaide 
likler, fidan tevzii konusunda daha geniş sekilide ça'lışma iim'kânına sahip bulunmaiktadır'lar. 

4. Makina durumu : 
Çiftlikler bünyesinde 450 traktör, 250 biçer döver, 300 nakil vasıtası ve çeşitli tarım aletleri, arazi ıslahı, yol 

dır. İşletmeler ma'kina ve ziraat baikıımından; 

IV - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü yatırımları : 
1. 1966 yılı döner sermaye yatırımları : 
Genci Müdürlük 1966 yılı için 67 proje teklif etmiş, Devlet Plânlamıa Teşkilâtınca tetkik ve kaıbul edilerek 

Projeler anaıgruplar itibariyle 

Arazi ıslah ve sulama 
Bağ - bahçe, çayır - mera 
İnşaat. 
Malkina 
Hayvancıbk 

Adedi 

16 
26 
20 
4 
1 

Tutarı Tl. 

5 978 000 
1 099 000 
5 109 000 
8 848 000 

100 000 

20 354 000 Toplam 

Devlet Ü. Ç. (1. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 



— 20 — 

Mevcut projelerden 880 000 liralık hayvan ithali ile ilgili olan proj enlin, ithal edilecek memlekette 
sıyla iptal edildiği, tahsiisıatıaı ihtiyaç duyulan makina projeleri ile damızlık tiftik keçisi mubayaasına s 

Bunun haricinde kalan projeler % 90 nisbetiude tahakkuk ettirildiği, yıl sonu itibariyle bu nüsbetin 
tadır. 

2. 1967 yılı döner sermaye yatırımları : 
Devlet Plânlama Teşkilatınca tetkik ve kabul edilen aşağıdaki cetvelde anahatları gösterilen projeler 

olan projelerle birlikte 34 807 000 liradır. 

Projenin adı Adedi 

Ki 
16 

20 
• > 
1 

Tutarı Tl. 

10 456 000 
4 515 000 

s ı;)6 ooo 
9 950 000 
1 750 000 

Arazi ıslah ve sulama 
Bağ - bahçe ağaçlaııdırıma 
İnşaat (Dağıtma tesisleri, işçi lojmanı, eğitüm 
'merkezi) 
Ziraat alet ve malkkua'J arı 
Daim izli k hayvan ithali 

Toplam 34 807 000 

1967 yılı döner sermaye yatırımları içim gerekli proje ve .malzeme hazırlıklarına başlanmış bulunmak 
olduğu ,bu .mevsiımdıe inşaat .malzeme'le'ri stoku yapılmak suretiyle faaliyet mevsimiindc kolaylıkla yatır 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 - 1966 yılları arasında 101 073 900 liralık yatınım 
betind'e 91 135 800 İ r a nakdî olarak ifade etmiş, fizikî bakımdan ise bir kısım projeler hariç % 100 t 
sermaye kârından sağlanan fonla karşılanmış, yaibancı kaynaklara başvurulmamıştır. 

Devlet (v. Ç. (i. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 
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V - Geçen yıl bütçe tatbikatı : 
1. 1966 yılı katma bütçesiyle 

Bölüm Ödeneğin çeşidi 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
'Çeşitli giderler 

Toplam 
34.000 Malî 'transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

Toplam 

10 331 986 lira ödeneğe mukalbil 7 344 759 Mra masraf yapılmıştır. 
Malî yıl sonuna kadar yapılıacak sarfiyat göz önüne alınacaik olursa 

cetvelde % 20 civarında bir tasarruf sağlanacağı müşahede olunmuştur. 

Bütçe ıile 
verilen 
üdenelk 

8 968 492 
295 080 
386 402 
13 000 
162 000 

8 824 974 
16 272 
238 790 
251 950 

10 331 986 

Sarf >edilen 

6 524 546 
261 380 
214 244 
11 700 
145 600 

7 157 470 
16 272 
159 099 
11 918 

7 344 759 

İdarenin cari harcamalara ait (A/ l ) 

(A/2) işaretli yatırım bütçesi esasen 840 000 lira olup muayyen husıuslara taallûk etmekte olup mahaller 
cağından her hangi bir tasarruf mıevzuulbahüs değildir. 

İdarenin kesdnhesap cetvellerinin tetkikimde, % 20 - % 30 civarında tasarruflu hareket e*tiği gömlımek'te v 
âzaımi tasarruf zihniyıeti ile hareket edildiği kanaatine varılmış bulunımaiktadır. 

2. İdarenin 493 maaşlı kadrosu mevcuttur. Bunun 190 adedi (L) cetveline alınmıştır. Geri kalan 303 kad 
84 adedi münhal, 219 adedi doludur. Münihal olan bu kadrolara mulkaibil (D) cetvelleri ile istihsal olunan ücre 
tülmesine çalışılmaktadır. 

Devlet Ü. Ç. G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 
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VI - Yeni bütçe teklifleri ile ilgili tetkikler : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1967 malî yılı katma bütçe giderleri (A / l ) cari harcamalar 

transferler kısımlarıııdıaıki giderlerin tesbitinde geçen yıldan fazla olmamaisı hakkında maliyece alınan pr 
(A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerle toplam olarak 10 783 855 liralılk ödenelk taleSbolunduğu anlaşıl 

1. Cari harcamalar : 
1966 malî yılı (A/ l ) işaretli cetvelde yer alan cari giderler kargıilığı 9 824 974 liraya mufcabil 1967 yılı 

10 008 566 lira olup,, fazlalılk 183 592 liradır. 
a) Personel gider1].eri : Dölüm : 12.000 
Geçen yıldan 24 kadro fazlasiyle 214 aded memur kadrosu (L) cetveline alınmış ve 279 kaıdro tutarı % 35 

ne 3 252 960 lira ödenek konu'lmuş/tur. 
Hizmetlilere ait (D) cetvelinde geçjen yıl 393 elemana karşılık bu yıl 403 eleman mevcuttur. Kadro aylık 

değişiklikler sebebiyle geçen yılın ücretler ödeneğinden 490 860 lira fazlasiyle 4 892 400 lira ödenek konu 
12.340 Tedavi giderleri maddesine geçen yıl konulmuş olan 27 000 lira kifayet etmediğimden bu maddey 

35 000 Lira ödenelk konulmuşitu'r. 
Buna mukabil 12.310. 12.811. 12.813, 12.832. 12.833, 12.834, 12.853, 12.871 nci maddelerde 98 979 lira azal 
b) Yönetim giderleri: Bölüm: .13.000 
Bu bölümün geçen yıl ödeneği 205 080 liraya mukabil 1967 yılı için 290 180 lira ödenek konulmuş tur. 

nulan ödeneklerin ihtiyaca kifayet edeceği anlaşılmaktadır. 
e) Hizmet giderleri: Bölüm: 14.000 
Bu bölüme geçen yıldan 148 650 lira eksiği ile 237 752 lira ödenek konulmuştur. Dksiklik 14.130, 14.52 

14.815, 14.816, 14.819 ucu maddelere 152 650 lira noksan ve 14.110 ucu maddeye 4 000 lira fa/zla ödeenk kon 
d) Kuru'm giderleri: Bölüm: 15.000 
5433 sayılı Kuruluş Kanunumun. 2 nci maddesinin «f» fıkrası gereğince çiftliklerde açılmış olan İlkokull 

yıldan 1 000 lira eksiği ile .12 000 lira ödenek konulmuştur. 
e) Çeşitli giderler : .Bölüm : 16.000 
Geçen yıldan 25 000 lira eksiği ile 137 000 lira teklif olunmaktadır. Bu ödeneğin 20 000 lirası İç fuar ve 

diğer propaganda ve tanıtına •giderleri, 100 000 lirası Katma Bütçeye ait binaların onarımı içindir. 

2. Yatırım harcamaları : 
1966 yılında 840 000 lira olan yatırını ödeneğine mukabil 1967 yılında 500 000 liralık ödenek istenmekted 

kalorifer tesisatı yaptırılması ve birinde kat ilâvesi içindir. 
(A/2) cetveli ile istenilen ödenek Devlet Plânlama. Dairesince tasdik edilen iki proje tutarıdır. 
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3. Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Bağlı ('A/3) işaretli cetvelde geçen yıl mevoudolaıı 507 012 liraya mukabil bu yıl 275 289 lira ödenek konu 
a) Malî transferler: Bölüm : 34.000 
Bu bölüme geçen yıl ödeneğinden 388 lira eksiği ile 15 884 lira ödenek konulmuştur. 
b) Sosyal transferler: Bölüm: 35.000 
35.210 ucu % 1 ek karşılıklar maddesi 3 119 lira fazla, 35.230 ncu sandık yönetim giderleri maddesi 7 955 l 

dan 4 836 lira noksanı ile 233 954 lira ödenek konulmuştıur. 36.400 ncü ilâma bağlı borçlar maddesine geçen yıl 
1 lira ödenek konulmuştur. İlâm kesinleştiği takdirde bu ödeneği artırmaya Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır. 

4. Gelir Bütçesi : 

5433 sayılı Kanunun 16 neı maddesi Katma Bütçe giderlerinin tamamının Döner Sermayenin yıllık safi geli 
lunmaktadır. 

Katma Bütçenin tatbikatından doğacak müteferrik gelirler bilfarz Katma Bütçeye ait lojmanlardan elde edi 
dan; 

Tasarıya ekli (B) işaretli cetvelde açılan 63.000 mci çeşitli gelirler bölümünden 83 855 lira gelir sağlanac 
lerini karşılayacak 10 700 000 lira da mezkûr madde hükmüne uyularak 61.000 ne i bölüme gelir konulmuştur. 
lir tahmin edilerek giderlerle denkleştirilmiştir. 

Teklif ve temenniler : 

1. Devlet Ürietme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, tarımsal verimin artırılması, üretimin çeşitlendirilmesi, kal 
örneklik ve öğrencilik yapmak amaciyle 1 . 3 . 1950 yıllında 5433 sayılı Kanunla kurulmuş bir 'teşekküldür. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin, Kuruluş Kanununun ve kalkınma plânlarının kendisine talımil ettiği hizmetler 
tebilmesi, 'bugünkü imkânları ve mevzuatı içinde mümkün olamamaktadır. 1950 yılının ihtiyaçları içimle hazırla 
ihtiyaçlarına göre değiştirilmekle beraber bu teşekküle fonksiyonlarını eksiksiz olarak yürütebilecek müstaki 
ğundayız. 

1 . 3 . 1950 tarihli Kanun bu teşekkülleri, Tarım Bakanlığının emri altında Katma Bütçeli bir idare olarak 
masında büyük önemi olan birtakım görevlerle tavzif edilmiştir. Kuruluştan bu yana geçen zaman zarfında id 
taazzuv etmiş ve bir milyara yaklaşan varlığı ile ekonomik bir ünite haline gelmiştir. Bu itibarla hizmetlerin 
bit varlığının harekete geçirilmesi suretiyle, teşekkülün kamu İktisadi teşeihbüsleri statüsü içinde daha müstakil 
sinde hudutsuz faydalar mülâhaza etmekteyim. 
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2. Devlet Üretme Çiftliklerine ait kanuni mevzuatın değiştirilmesi ile 120 000 0O0 olan itibari serma 
bir milyar liraya çıkarılması sağlanmakla beraber, bu çiftlikler tohumluk ve damızlık ücretiminde olduğu 
ve pazarianmasında da çiftçilerle işbirliği yapabilecek hale getirilmelidir. Büyük Millet Meclisine sevk e 
Kanunu, hükmî şahısların da kooperatiflere ortak olabilmesini öngördüğünden Devlet Üretme Çiftlikleri 
lacak değişikliklerle pazarlama 'kooperatiflerine öncülük etmesi sağlanmalıdır. Çiftlikler ziraat sanayiinin 
konusunda çevrelerine faydalı olabilirler. Bu suretle Çiftliklerin mamul ve mahsulleri ile bölge çiftçilerin 
ve gereğinde dış pazarlara kadar kolaylıkla ulaştırılması imkân dâhiline ginebilecektir. 

3. Devlet Üretme Çiftlikleri, çoğu Orta Anadoluda toplanmaık üzere memleketimizin 21 bölgesine dağ 
Bu çiftliklerin arazileri toplamı, 2 704 7(17 dekarı kültüre girmiş ve 044 046 dekarı kültüre girmemiş arazi o 
lik arazileri, 1 665 800 dekar ile 82!) i)k. (Tıırunçgil) arasındadır. Çiftliklerin bu günkü hüviyetlerine ve ga 
çiftlikleri olmaktaıı çok bir istihsal ünitesi halinde teşkilâtlanmış oldukları görülmektedir. Bu sebeple, 

a) Çiftliklerin, 1 nei ve 2 nei maddelerde teklif ettiğimiz hüviyet içinde çok maksatlı üniteler haline ge 
larını mümkün gördüğümüz ıgibi, 

b) Türkiye sathına nazaran mahdut bölgelere inhisar eden numune - eğitim çiftlikleri sayısının, hazin 
program dairesinde artırılmasında fayda mülâhaza etmekteyim. 

4. Memleketimizin yıllık sertifikalı tohumluk ihtiyacı 2 milyon ton civarındadır. Tohumlukların 
ğine göre yıllık ihtiyaç; 400 00O tondur. 5 Yıllık Plân, 1967 yılı sonuna kadar, yılda 300 bin ton 
gördüğü halde, çiftHkleree üretilen tohumluk 100 000 ton civarındadır. Devlet Üretme Çiftlikle 
rakamlarına süratle ulaşmak maksadiyle yerinde bir kararla, bölge çiftçileriyle kendi kontrolü alt 
başlamıştır. Ancak, Devlet Üretme1 Çiftliklerinin bu iyi niyeti memleketimizdeki tohumluk proble 
Problemin şümulü, teşkilâtın yetki ve imkânlarını aşmıştır. Kanaatimizce Tarım Hakanlığının, aşağ 
leere biran evvel eğilmesi lâzımdır. 

a) Değişiklik mevzuata tabi, çeşitli bünye ve anlayış içinde çeşitli idareler marifetiyle yürütülen to 
büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır. Çiftlikler yurt ölçüsünde teşkilâtlanmaımştır. İler şeyden evvel 
tiyaç mahalline şevkine ve tevziinden toprağa atılmasına kadar bütün safhaları yakinen takibed 
saJhip bir müessese, bu işin distribütörlüğünü ele almalı veya mevcut teşekküller arasında tam bir 

b) Yurdumuzun hububat tohumluğu ihtiyacı karşılanırken, (kylanpmar Çiftliğinden nakilde 
geçit bölgeleri ile Kge, Trakya ve Karadeniz bölgelerinde görülen aksaklıkların giderilmesi iç 
deki çiftliklerle tohum üretiminde işbirliği yapmaları sağlanmalıdır. 

c) Devlet Üretme Çiftliklerinin, çiftçilerle sözleşmeli tohumluk üretme işini yürütebilmesi iç 
Şimdiden duyulan 80 - 100 milyon liralık kredi ihtiyacının karşılanması hususunda âcil tedbirler alın 
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Ayrıca tohumluğun çiftçiye vadeli verilmesi, makin a parkının genişletilmesi, temizleme tesislerinin 

rekli giderleri karşılamak üzere, ek malî kaynakların bulunması veya kaynak yaratacak bir usulün i 
müştür. Diğer taraftan bu teşekküle, 1965 yılında 15 000 000 liralık Devdet tahvili verildiği, Kuruluş 
sına rağmen evvelki tarihlerde girdiği Kilis Zeytin Yağı Sanayiine vâki taahhütlerini ödemek zorunda 
man güçlüğü içinde bulunan bu teşekkülün malî gücünü bağlıyan bu kabîl tasarruflardan kaçınılmalı v 
nasip başka bir müesseseye devri imkânları araştırılmalıdır. 

5. Devlet Üretme Çiftlikleri teşkilâtının bugünkü imkânları içinde memleket şartlarına en uygun hayv 
rın temini, üretilmesi ve yetiştiriciye intikal ettirilmesi işinde gördüğü hizmetin yeter derecede olduğunu 

Memleketimiz hayvancılık ve hayvan ürünleri bakımından tarım kesiminden aşağı kalmıyacak ölçüde 
memleketlerde tannısal gelirlerin % 50 sinden fazlası hayvancılık alanından elde edilmektedir. Nitekim b 
Plânı 'hayvancılık kesimindeki gelirlerin artırılmasını öngörmüş , özellikle bu yıl hayvan ürünleri ihracatın 
sını planlamıştır. 

Memleketimizdeki üreticilerin malî gücü ve teknik bilgisi, damızlığı elde etme ve kullanma yoluna g 
viyede değildir. Diğer taraftan bugün Devlet müesseselerinde mevcut 60 000 civarındaki damızlıkla, m 
yon civarındaki hayvanın ıslahı da mümkün görülmemektedir. 

Kaldıki Devlet Üretme Çiftlikleri 1966 yılında damızlık programının sığırda % 80 nini, koyunculukda % 45 ini 
let teşkilâtı ile birlikte bu nıüessesenen suni tohumlama suretiyle devam ettiği merinoslaştırma işi ner yıl 15 - 20 
müncer olan merinos ipliği ihtiyacını kısa zamanda halledecek bir vüsatte değildir. 

Tarım Bakanlığı, teşkilâtta bir reorganizasyon düşünüyor ise, her şeyden evvel, modern hayvancılığın gelişm 
li görevleri yapan müesseseler arasında gerçekanlamiyle bir koordinasyon sağlıyacak, çok önemli konuya biran 
ler almalıdır. Diğer taraftan Devlet Üretme Çiftlikleri, entansif zira atin tabiî icabı olarak sığırcılık da kaliteli dişi m 
geniş bir şekilde intikâlini sağlamaya önem vermelidir. 

6) Devlet Üretme Çiftlikleri öğretici mahiyette kurs açmakla görevlendirilmiştir. Çiftlikler makina bakım v 
hayvancılık konusunda kurs açabilirler. 

1966 yılı içinde yatılı makina 'kurslarından 150 kişi, hayvancılık kurslarından 85 kişi faydalanabilmiştir. 
Devlet Üretme Çiftlikleri, elindeki potansiyeli özellikle çiftçi çocuklarının tarım eğitiminde daha geniş ölçü 

liklerin bir program dairesinde, muayyen alanlarda «usta çiftçi» yetiştirmeye yönelmelerini ve bu çiftçilere zirai k 
sını, üzerinde çalışılmaya değer bir görüş olarak arz etmek isterim. 

7) Atatürk Orman Çiftliği ile Devlet Üretme Çiftliklerinin gıda maddeleri, büyük istihlâk merkezlerinde a 
line gelmiştir. 
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Bu -mamullerin dolayısiyle Türk Gıda sanayiinin dış memleketlerde de tanıtılın asını tavsiyeye şayan b 
nin yoğunlaştığı dış merkezlerde (Meselâ: Münih'te). diğer Devlet teşekkülleri ile birlikte bir satış şubesi 
tavsiyeye şayan görürüm. 

8) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden beklediğimiz hizmetlerin ifası, arz ettiğimiz tedbir 
nik personel ihtiyacının karşılanmasına bağlı bulunmaktadır. 

Hatay işletmesinde ekim sahasının genişletilmesi, İmroz'da bir çiftliğin açılması, tedricen entansif zira 
da düşünülen tedbirlerin icrası, daha fazla teknik güçle çalışılmasını zorunlu kılmaktadır. 1967 bütçesin 
kadronun, doğan ihtiyaçlara cevap veremiyeceği anlaşılmaktadır. Çiftçilerle sözleşmeli tohumluk üretimi 
revi daha fazla sayıda teknik personel istihdamını gerektirmiştir. Bu itibarla, teşekkülün döner sermayede 
merkez (D) cetveline, 4, işletmeler (D)cetveline 11 teknisyen olmak üzere 15 eleman istihdamı hususunda ye 
mekteyim. 

1967 malî yılı bütçe tasarısının kabulünü bu görüşler altında yüksek takdir ve tasviplerinize sunarım. 

Balıkesir M 
Fennî t 
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Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/282 

Karar No. : 60 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1966 tarihinde sunularak, Komisyonumuza havale edilmiş buluna 
ilgili Bakan, Cenel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 
Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı» 
rüşüldü : 

Komisyonunnuzda, Komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan 'Sonra Baka 
likte geniş bilgi (vermişlerdir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısında cari harcamalar için (A/ 
üzere 10 178 666 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 500 000 lira, sermaye 
için do (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 277 159 lira ki, toplam olarak 10 955 825 lira teklif lolunm a 
göre 216 171 lira daha azdır. 

Maddelerin görüşülmesinde: İhtiyaç hissedilen 'hizmetlilerden merkez kısmına; 1 aded 1 100 lira, 2 ad e d 95 
nisyen (Veteriner), işletmeler kısmına 4 aded 700 lira, 4 aded -600 lira, 3 aded 500 lira ücretli Teknisyen kadrosu 
de 12.210 ncu («Hizmetliler ücreti» maddesine 170 100 lira mlarak ilâve edilmiştir. Bu ilâvenin gerektirdiği, 
Savunma yardım fonu 34.620 nci maddeye 170 lira olarak, c/c 1 ek karşılıklar Dİarak da ,35.210 ncu maddeye 
veler toplamı 171 970 lira (B) işaretli cetvelinin 61.110 ncu «Döner Sermaye 'gelirleri» maddeisine konarak den 

Bu suretle cari ıharcamalar toplamı 10 178 666 lira. Sermaye teşkili ve transfer harcamaları toplamı 277 1 
lira (olmuştur. 

Tasarının 1 nci maddesi ve cetveli yapılan değişikliklerle, 2 nci maddesi madde metni aynen cetveli de 
veli aynan, 4 ncü madde madde metni aynen (D) cetveli değiştirilerek, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeler cetvelleri 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Ankara 
H. T. Toker 

Başkanvekili 
Aydın 

1. C. Ege 

Ankara 
T. KapanU 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bayar 

Ankara 
M. Vural 

Kâtip 
Bolu 

H. î. Cop 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Adıyam 
M. A. At 

Bursa 
A. Tür 
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Çorum 
Söz hakikim «aklıdır. 

A. Çetin 

İçel 

Edirne 
İ. Ertem 

İstanbul 
Söz (hakikim saklıdır. İSöz hakkım ssafklıdır. 

C. T. Okyayuz 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Ordu 
S. Koksal 

S. Aren 

Konya 

Erzurum 
C. önder 

İstanbul 
N. Eroğan 

Muğla 

Eskişehir 
M. t. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Nevşehir 

Gires 
1. E. Kü 

Kays 
A. A. Hact 

Niğd 
M. N. Kalaycı Söz hakkım mahfuzdur. A. B. Numanoğlu Söz hakkım m 

Ordu 
Söz haikkım .mahfuzdur. 

A. H. Onat 

T. Şahin 

Rize 
O. M. Agun 

Rize 
E. Y. Akçal 

Tabiî Üye Trabzon Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. A. t. Birincioğlu Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Özgüneş A. R. Uzuner 

M. Altı 

Siva 
Söz hakkım 

0. Kab 

Yozg 
1. Yeşi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün cari 
harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 10 008 566 
lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 500 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 275 289 lira ki, toplam 
olarak 10 783 855 lira ödenek verilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 10 783 855 l'ra 
olarak tahmin edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce 1°67 
bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1967 bütçe yılında da devam olunur. 

Madde 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 
30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar er
tesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

Madde 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün ku
ruluşu hakkındaki 7.6.1949 tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1,2) 
sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1967 bütçe yılında kullanılamaz. 

29 — 

I BÜTÇE KARMA KOMİSYONUN 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel M 
Bütçe kanunu tas 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikler 
harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde g 
lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaret 
500 000 lira, sermaye teşkili ve transfer 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 277 1 
10 955 825 lira Ödenek verilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiğ 
rak tahmin edilmiştir. 

Madde 3. — Tasarının 3 ncü maddesi 

Madde 4. — Tasarının 4 ncü maddesi 

Madde 5. — Tasarının 5 nci maddesi a 
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Hükümet in Tdklil'i 

Madde 6. — Gecen bütçe yu lar ına aidolup da, Muhasebe! lTiıiırm-
ye Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıklar] bütçelerinde bu lunan borçlar. 1967 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet ter t ipler inden veya (Aylık ve ücretler kesimleri 
hariç) ( A / 1 ) , (A /2 ) ve (A /3 ) işaretli cetvellere dâhil ödeneklerden 
((»ecen yıllar borçları) maddesine, Maliye Bakanlığınca, aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

Madde 7, — (lider bölümlerinden yapılacak harca mal ara ait ror-
mül. bağlı (1i) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mar t 19(İ7 tar ihimle yürür lüğe girer. 

Madde 9. — Bu k a n u n u .Maliye ve Tarım Bakanları yü rü tü r . 

Başbakan 
>Sy. Demire! 

İçişleri Bakam 
E. Silkan 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Dışişleri Bakanı 
/ . /SY. Çağlayangil 

Sağ. ve Sos. V. Bakanı (lüm. ve Tekel Bakanı 
E. Somunoğlu J. Telcin 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdas 

Bütçe Karma K 

Madde 6. — Tasarının (i n 

Madde 7. — Tasarının 7 n 

Madde 8. — Tasarının 8 n 

Madde 9. — Tasarının 9 nc 

Devlet Bakam 
A. E. Alışan 

Millî Eğitini Bakanı 
Ö. Dengiz 

Ulaşt ırma Bakanı 
S. Öztürk 

Bn. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakam İmar ve İskân Bakanı 
/ . Derine r N. Kürşad H. Menteşe oğlu 

Ad 
I 

Bayın 
E 

(/alı 
A. 

Köy 
8 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1967 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 

8 968 492 9 331 634 

12.110 

12.210 
12.230 
12.260 

12.310 
12.320 
12.330 
12.-340 
12.350 
12.370 

12.520 

Aylıklar 

Ücretler 

Hizmetliler ücreti 

Kesim toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Sözleşmeli personel 

Sosyal yardımlar 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 

ücreti 

Kesim toplamı 

Emekli keseneği karşılıkları 
TAZMİNATLAR 
Kasa tazminatı 

3, 431 970 

4 419 057 

4 401 540 
2 '517 

15 000 

631 258 

72 500 
8 000 

13 500 
27 000 

1 080 
509 178 

80 500 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

3 252 960 

5 029 918 

4 892 
137 

400 
517 

1 

647 028 

60 
8 

13 
35 

1 
529 

000 
000 
500 
000 
080 
448 

80 500 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ODKNLKLLR. 
12.710 Tenisi! ödeneği 

Yolluklar Kesim toplamı 

t - Yurt iri yollukları 
YÖNMTİM YOLLUKLARI 

.12.81.1 Sürekli görev yollukları 
12.81.'! Geçici görev yolluğa 
12.8.14 Yalbancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
DLNKTİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.825 Devir - teftiş yolluğu 

ÖĞRUTİM YOLLUKLA I?! 
12.8o2 Kongre ve konferans yolluğu 
12.8;>-> Aî-aştıııırıa. fve inceleme yolluğu 
12.8:»4 Kurs yolluğu 

DÎÖLR YOLLUK LAK 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yioiHju.kila.ri. topumu ; 277 020) 

/ / - Yurt dışı yolhıldarı 

YÖN KT İM YOLLUKLAK 1 
12.87).') Yurt ti ıs ı geçici görev yolluğu 

Devlet L 
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1966 ödeneği 
Madde Dölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 

Lira 

4 200 

401 506 

70 000 
70 000 

4 200 

317 027 

(İ0 000 
no ooo 

1 

nr> 
T) 

10 
49 
18 

025 
000 

000 
000 
000 

«)r> 
5 

.> 
:',.") 
10 

025 
000 

000 
000 
000 

5 000 7 000 

25 000 
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Bölüm Madde 

13.000 

12.871 
12.872 
12.873 

13.110 
13.120 

13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

Ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yol-uğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 40 001) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderle-i 
Diğer alım ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri1 

Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

39 480 
5 000 

10 000 

162 080 

30 

45 
25 
10 
37 
13 
1 

000 

000 
000 
000 
500 
080 
500 

52 000 

10 000 
8 000 

30 000 
500 

3 500 

295 080 

19 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

25 
5 
000 
000 

10 000 

157 180 

52 000 

290 1 

30 000 

45 000 
20 000 
10 000 
37 500 
13 180 
1 500 

10 000 
8 000 
30 000 

500 
3 500 

Devlet Ü. Ç. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Ula-tırına sficlerleri Kesim toplamı 

1966 ödeneği 
Madde " Bölüm toplamı 
Lira Lira 

70 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

70 000 

14.000 

33.410 Posta - telgraf giderleri 
.13.420 Telefon giderleri 

TAŞİT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve' onarma gider
leri 

HİZMET GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 sa.yılı Kanunun 3 ncü -maddesinin 
gerektirdiği giderleri 

14.342 7126 say ıh Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

30 000 
40 000 

.11 000 

7G 000 

1 000 
75 000 

386 402 

25 000 
45 000 

11 000 

20 000 

5 000 
15 000 

Devlet Ü. Ç. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 
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Bolü in Madde 

15.000 

Ödeneğin cesidi 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme güderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

Tarım hizmetleri giderleri 
Kesim toplamı 

TARIM İŞLERİ GİDERLERİ 
14.8'H Büro giderleri 
14.812 Ulaştırma giderleri 
14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.814 Kira bedeli 
14.815 d iyim - kuşam alım ve giderleri 
14.816 Malzeme alım ve 'giderleri 
14.819 Diğer alım ve giderleri 

KUŞUM GİDERLERİ 

Okullar g'derleri Kesim toplamı 

İLKOKULLAR GİDERLERİ 
15.211 Büro giderleri 
15.216 Malzeme alım ve giderleri 
15.219 Diğer alım ve giderleri 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

213 700 

83 
50 
80 

700 
000 
000 

96 700 

8 
3 
4 
1 
o 
73 
o û 

000 
400 
500 
000 
900 
000 
900 

13 000 

4 000 
6 000 
3 000 

13 000 

1967 
Hükümete,"" istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

135 750 

65 
30 
40 

750 
000 
000 

82 000 

8 000 
3 000 
4 500 
500 

2 500 
60 000 
3 500 

12 000 

4 000 
6 000 
2 000 

12 000 

Devlet Ü. Ç. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 



— 36 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEĞİTLÎ GİDERLER 

Propaganda ve tanıtma giderleri 
Kesim toplamı 

16.370 İç fuar ve sergi giderleri 
16.390 Di&er DroDasranda ve tanıtma eklerleri 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

162 000 

30 000 

20 000 
10 000 

Hükümetçe is 
Madde Böl 
Lira 

30 000 

20 000 
10 000 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makin a ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü t.plamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

5 000 5 000 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 
• i " j p t 

127 000 

125 000 
2 000 

r— 

8 968 492 
295 080 
386 402 

13 000 
162 000 

9 824 974 

102 000 

100 000 
2 000 

Devlet Ü. Ç. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

196 
1966 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gî-
DERLERÎ 840 000 500 0 

TARIM SEKTÖRÜ 
22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 840 000 500 000 

Devlet Ü. Ç. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

ödeneğin çeşidi 

196G ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe is 
Madde Böl 
Lira 

34.000 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

35.000 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDABLLLRE 
ÖDEMELEK 

34.250 580 saydı Kamımın 13 neü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Mei'kezüm öde
rce ek 'aidat 

Fonlara katılma ve ödemeler 
Kesim toplamı 

34.620 7128 sayılı Kanun gcreğirıee sivil savun
ma yardını fonu 

34.630 6085 sayılı Kanonun 56 neı maddesi gere
ği ne o sigorta fonu 

SOSYAL TRANSFERLER 

16 272 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 

5 000 

11 272 

11 172 

100 

209 790 

78 335 
77 500 

238 790 

5 000 

10 081 

10 784 

100 

204 954 

81 454 
77 500 

Devlet Ü. Ç. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

34.000 
35.000 

36.000 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve hizmetliler öğle yemekleri için 
Devlet Üretme •Çiftlikleri Yardımlaşma 
Sanrhğma 

BORÇ ÖDMELERÎ 

36.300 Geçen yıllar 'borçları 

36.400 ilâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç; nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

52 955 
1 000 

29 000 

25 000 

226 500 

450 

251 950 

16 272 

238 790 
251 950 

507 012 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

45 000 
1 000 

29 000 

25 000 

1 

450 

Devlet Ü. Ç. G. Mil. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 

25 

15 

233 
25 

275 
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B - CETVELİ 

1966 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

61.000 

B/2 - Yergi dışı gelirle?' 

DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR 
HÂSILATI 11 100 000 10 

61.110 Döner sermaye gelirleri 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.300 Çeşitli gelirleri 

61.000 

63.000 

GELİRLER GENEL TOPLAMI 

KURUMLAR HASILATI 
Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 

11 100 000 

71 986 

71 986 

11 100 000 
71 986 

11 171 986 

10 700 000 

83 855 

10 

10 

Devlet Ü. Ç. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 7 . 6 . 1949 5433 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

MERKEZ 

2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
6 

Yüksek Mühendis 
» 
» 
» 
» 

Teknisyen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ressam 
» 

» 
» 
» 
» 

veya 
» 
» 
» 
» 

(Veteriner) 

Mühendis 
» 
» 
» 
» 

5 
2 
11 
2 
8 
1 
4 
4 
7 
3 
1 
3 
5 
2 
1 

1 750 
1 500 
1 100 
950 
800 

1 250 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 

1 100 
600 

— 41 -^ 

C - CETVELİ 

Ö Z E T İ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü görev ve kuruluş Kan 

D — CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

3 Sondör 
1 Avukat 
3 » 
1 Topoğraf 
4 » 
1 Memur 
2 » 
3 » 
4 Memur 
5 » 
6 » 
7 » 
9 » 
3 Daktilo 
4 » 
5 » 
6 » 

Devlet Ü. Ç. G. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 

D. Memu 

7 Daktilo 
8 » 
9 » 

10 » 
5 Dağıtıcı 
6 » 
7 » 
6 Takipçi 

10 Bekçi 
8 Odacıbaşı 
8 Odacı 
9 » 

10 » 
11 » 
6 Kaloriferci 

1 
1 
1 
2 
1 
5 
4 
7 
2 
11 
5 
3 
O 
1 
2 
3 
1 

950 
1 250 
950 

1 250 
800 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
400 
950 
800 
700 
600 
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O. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

İŞLETMELER 

Yüksek Mühendis veya Mühendis 1 1 500 
2 
3 
4 
1 
2 
>> 
4 
5 
6 
7 
.1 

» » » 
» » > 
» » » 

Teknisyen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Teknisyen (Veteriner) 

10 
5 
5 
8 
10 
16 
18 
30 
6 
4 
1 

1 100 
950 
800 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 

1 250 

D. Memuriyetin nev'i 

2 Teknisyen (Veteriner) 
3 » » 
4 » » 
5 » » 
6 » » 
7 » » 
8 » » 
3 Sağlık Memuru 
4 Hastabakıcı 
5 » 
6 » 
8 Hastabakıcı 
9 » 
2 Memur 

Aded 

1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
o 

1 
1 
2 

Ücret 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
950 
800 
700 
600 
450 
350 

1 100 

Bölüm Madde 

S - CETVELÎ 

Ödenenin çeşidi 

12.000 Personel giderleri : 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Devlet Ü. Ç. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 

I). 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

5 
8 
6 

Mem 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sür 

Top 
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î). Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 
10 Şef 
11 Memur 
12 » 
13 » 
11 Saymanlık Memuru 
12 » » 

İŞLETMELER 

7 Müdür (Uzmanlık yeri) 
9 Müdür Yardımcısı 

Aded Aylık 

500 
450 
400 
350 
450 
400 

600 

D. 

(L) CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

9 Fidanlık Uzmanı 
9 Şube Şefi 

10 » » 
9 Makina Ekipleri Şefi 

10 » » » 
11 » » » 
9 Ayniyat Memuru 

10 » » 
11 » » 
10 Ambar Memuru 
11 » » 
12 » » 

D. Memur 

5 
10 
19 
5 
8 
8 
1 
9 
10 
10 
15 
15 

600 
600 
500 
600 
500 
450 
600 
500 
450 
500 
450 
400 

11 
12 
13 
14 
7 
9 
12 
13 
13 
14 

Memur 
» 
» 
» 

Sorumlu Sa 
» 

Veznedar 
» 

Saymanlık M 
» 

R - CETVELİ 

1967 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvel formülleri bu bütçe için de uyg 

T - CETVELİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesin 
kullanılmakta olan taşıt cetveli 

Adedi Cinsi Markası 
Satmalına Bedeli 

tariki Lira 
Kullanıld 

yer 

1 Station Wagon otomobil Rambler 26 . 2 . 1964 54 990 Daire hizme 

Devlet Ü. Ç. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 
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E - CETVELİ 

Bakanlar Kurulunun 19 . 3 . 1966 tarih ve 6/6178 sayılı kararı ile 1966 yılında tatbik edilen (E) 

Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi Gör evin adı Adcd 

Ziraat Alet, Makina Traktör bakım ve kullanıl
ması Kursu Öğretmeni 1 
Ziraat Alet, Makina Traktör bakım ve kullanıl
ması Kursu Öğretmeni 
Çayır - Mer'a Kursu öğretmeni 
Meyvecilik, Bağcılık, Sebzecilik Kursu Öğretmeni 
Hayvancılık, Ziraat Sanatları Kursu Öğretmeni 
Teknik sulama Kursu Öğretmeni 

2 
1 
5 
4 
1 

Toplam 14 

Not : Bu kadrolar 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 

Devlet Ü. Ç. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 858) 
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1967 YIL 
Orman G. Md. Bütçesi 





Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Komisyonu raporu (1 /288) 

T. (J. 
Başbakanlık 29 . 11 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı ? 71/469-6873 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar K 
28 . 11 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu 
ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman D e 
Başbaika 

Orman G. Md. Bütçeısi (S. Sayısı : 864) 
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1967 BÜTÇE GEREKÇESİ 

1967 yılı Bütçe giderlerinin bölüm ve madde itibariyle izahı aşağıda gösterilmi 

Bölıiku 'Makide 

12.000 

12.110 
12.111 
12.112 
12.113 

Personel giderleri : 
Aylıklar : 
Genel idare aylıkları 
Orman hizmetleri aylıkları 
Orman Tekniker ve Muhafaza Okulu aylıkları 
Orman kurumları aylıkları 

1965 yılı 
harcamaları 

22 687 976 
185 333 
275 656 

375 302 

23 724 267 

1966 yılı 
bütçesi 

24 865 035 
2 500 000 
1 454 375 
1 605 000 

30 424 410 

Orman Genel Müdürlüğü kuruluşu ile ilgili 3204 sayılı Kanun ile onu takibeden 3818, 3904, 4 
nunlara bağlı aylıklı memur kadrolarında her hangi bir değişiklik mevcut değildir. Ancak (L) 
mran teknikerlerinden bu yıl Düzce Orman Tekniker Okulundan mezun olacak 40 memurun bir 
lira, 12.110 nen genel idare aylıkları maddesine ilâve edilmiştir. 

1967 yılında 4598 sayılı Kanun ve ekleri gereğince bir ilâ üç üst dereceye terfileri gereken m 
6 453 270 lira heoabedilmiş ise de, bu kadrolar dâhilinde çalışan bir kısım başmüdür, işletme 
sayılı Kararname gereğince yevmiyeli kadrolarda vazife görmekte bulunmaları hasebiyle maaşl 
den, buradan sağlanacak tasarruf göz önünde bulundurularak yalnız 5670 lira teklif edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 
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Halieın aylalk ademle 

Üst derecede aylık alanlar 

I üst I I üst I I I üst 
aded aded aded 

4 
2 
3 
14 
33 
6 
6 

8 
25 
27 
70 
61 
13 
77 
94 

20 
43 
61 
29 
53 
187 
87 
123 

Lilan kadlro ve talhisdisatı 

Kadrolar Bir ıaylık Bir yıllık 
toplamı tutarı tutarı 

aded Lira Lira 

28 
73 
93 
111 
137 
268 
247 
375 

56 000 
127 750 
139 500 
138 750 
150 700 
254 600 
197 600 
262 500 

672 000 
1 533 000 
1 674 000 
1 665 000 
1 808 400 
3 055 200 
2 371 200 
3 150 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 
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Hale'n aylık ödemle yapılıan kadro ve tanısisatı 

Derece 

'9 
10 
11 
12 
13 
14 

Zamlar k 

1967 yılı 

1 ilâ 3 m 

1967 yılı 

Kadrosu 

000 
500 
450 
400 
350 
300 

Kadrosunda 
aylık alanlar 

aded 

1219 
303 
475 
420 
131 
101 

Üst derecede aylık alanlar 

I üst 
aded 

1 
33 
25 
20 
43 

Toplam 

arşılığı 

iein gerekli tthasisat miktarı 

(1) (2) 
it derece farkları ve tasarruf 

için teklif edilen 

I I üst 
aded 

39 
37 
89 
81 

I I I üst 
aded 

34 
61 
16 

Kadrolar 
toplamı 

iaded 

293 
434 
605 
521 
174 
101 

3 460 

Bir aylık 
tu tan 
Lira 

175 800 
217 000 
272 250 
208 400 

60 900 
30 300 

H 

Bir yıllık 
tu tan 
Lira 

2 109 600 
2 604 000 
3 267 000 
2 500 800 

730 800 
363 600 

27 504 600 

- 9 626 610 

37 131 210 

- 6 447 600 

30 683 610 

Ovman (i. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 864: 
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Bölüm Madde 

12.211 
12.212 
12.213 
12.214 

Ücretler : 
Hizmetliler ücreti : 
Genel idare hizmetlileri ücreti 
Orman hizmetliler ücreti 
Orman Tekniker ve Muhafaza Okulu hizmetliler ücreti 
Orman kurumları hizmetliler ücreti 

1965 
harcam 

12 50 
78 
34 
92 

14 56 

Her yıl biraz daha gelişen Orman (Jenel Müdürlüğü çalışmalarının lâyikıylc ifası için merkezde 1 
enstitüsü ve istasyonlarında 22, Araç. Orman Muhafaza Okulunda 4, Düzce Orman Tekniker Oku 
Okulunda 9, girişilmiş bulunan plânlı çalışma devrenin ormancılık hizmetlerinde gerektirdiği eğ 
aliyete geçecek olan Eskişehir Orman Fidanlık Eğitim Merkezinde 12, Bolu Orman Bakım Memu 
larda 35 ve Toprak Muhafaza -Mera Islahı Şulbesinde 23 olmak üzere cem'an 339 kadroya tekab 
şılıkları 1966 bütçesine ilâve edilmek suretiyle 20 974 512 lira teklif edilmiştir. 

Orman O. Aid. Bütmsi ;S. Sayısı : S(>4) 
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Bölüm Madde 

12.231 
12.232 
12.233 
12.250 
12.280 

Geçici hizmetliler ücretleri : 
Genel idare gegiei hizmetliler ücreti 
Orman kurumları geçici hizmetliler ücreti 
Orman hizmetlileri geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçli ücretleri 

1965 y 
harcanma 

6 286 
75 

4 884 

11 246 

Orman sınırlama işlerinin kesbettiği ehemmiyet karşısında halen faal durumda bulunan 20 tahdit 
yon daha ilâvesi suretiyle bu komisyonların adedi 24 e iblâğ edilerek hukukçu üyelerin sayısı da 
raftan 19 başmüdürlük merkezinde ormancılık işçi eğitim kampı tesis edilmesi ve bu İvamplarm 6 
her kamp için bir doktor, bir sağlıfk memuru, bir aşçıbaşı ve bir şoför olmak ü^ere cem'an 76 per 
ücretlerindeki 300 000 lira fazlalık ise yeniden kurulacak tahdit komisyonlarında çalıştırılacak iş 
lif edilmiştir. 

Detayı 
Görevin adı Aded 

Hu)ku|kçu lüjyle 

İnşaat yüksek mühendisi veya mühendis 
Yüksek mühendis veya mühendis 
Sürveyan 
Hesap Uzmanı 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 
Laborant .(Lisan bilir) 

Ücreti Süresi 

8 
8 
8 
2 
4 
4 
1 
2 
20 
3 

1 750 
1 500 
1 250 
1 750 
1 500 
800 

1 250 
800 
450 
800 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 
12 

Orman (1. Md. Biitçeîsi (S. Sayısı : 864) 
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Bölüm. Madde 

1967 yı l ında muhte l i t illerde ya])ilacak konferanslar açkı 25 000 lira sak ' edileceği 
hesaplanmış. okluğundan, 12.4:50 uca madde it ah s is a ti ıgeeen yı.lda-iı 15 000 li;a r.ok-
saniyle 25 000 lira, Millî Eğitim Baikanlığı prensi]) omirieri gereğince .eıkuıtuhnas: 
•mecburi derslerin ders ücretleri .gee'cu yıla nazaran 14 020 lira, l'azkûsiyle 17 000 
l i ra ve 439 saydı Kanını gerekince Fazla ders ücreti olan 12.442 nci ma'ddo tahsi
satı da , 25 000 lira M. o.(, ; ;n, y , ! ( | : . ı : ı :>4 020 Ura fazksiyie, cem 'mı 67 000 lira tek
lif edilmiştir. 
Tazminat la r : 

12.520 Kasa, tazminat ı : 
12.590 686 saydı Kanını gereğince verilecek tazminat 

Tâyini Maliye Balkan İlgınca. yapılan ve !kasa. iaznı iuatmdan faydalanan Muhase
be Müdürü için konulan 12.520 ne i .madde taksksaiı ihlHiya.ca kâfi pekliğin don pe
çeli yılın aynı olarak 5 000 l i ra ve 1967 yılında, 20 'den 24 ide çıkarılması öngö
rü len ' tahdit komisyonları başkan ve üyelerine 0;>0 sayılı Kanun gereğince verile-
eek t a ZÎ; ı dm at karşıl ığı o la rak da, yap ı lan koLsapiaımalar neticemi, 907 200 lira ki, 
yeçeıı yıldan 67 200 lira fnzlasiyle, cem "an 912 200 ika ieklif edilmiştir. 

İkramiyeler ve mükâfa t l a r : 
12.610 Yabancı di! ikramiyesi 

1965 ikesinlıesabında, 0 000 İmi sari ' edilmiş okluğu görülen b u 'madde taksisat ı , 
âzami t a sa r ru f tekbirleri '4e «'öz önünde Imknıduruldaığundan ^eçen yıl ın aynı 
olarak 1 500 lira tckl i r .edilmiştir. 

Orman (k Mi . IkliçeM (8. Sayısı 

1965 yıl 
harcamala 

o • ) 
188 

192 5 
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Bölüm. Madde 

Ödenekler : 
12.710 Temsil ödendği 

Kanuna tevfikan ayda 350 lira olarak ödenen Genel Müdürlük makam tahsisatı 
ihtiyaca kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Yolluklar : 
I - Yurt içi yollukları 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yollukları 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları, geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

1967 yılında faaliyete geçecek olan yeni kuruluşlar sebebiyle yapılması melhuz 
bulunan tâyinler, 3116, 4785 sayılı kanunlar gereğince devletleştirilen ormanların 
kültür arazisinden ayrılması için teşkil edilen heyetlerin geçici görev yollukları ve 
(L) cetvelinden çıkarılan 40 teknik memurun arazide çalıştıkları müddetçe veril
mesi lâzımgelen tazminat yevmiyeleri hesaplanarak, elde edilen tahsisat ihtiyacı, 
âzami tasarruf tedbirleri de göz önünde bulundurulmak ve 12.814 ııcü madde tah
sisatından 40 000 lira indirmek suretiyle geçen seneye nazaran 26 000 lira fazla -
siyle 2 470 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Denetim yollukları : 
]2.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı ; 8G4) 

1965 
harcatm 

65 

1 04 

1 77 

54 
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Bölüm Madde 

1966 Bütçe Kanununun (H) işaretli cetveli ile müfettiş yevmiyeleri ne yapılan zam 
ve 1967 yıl ında faalij^ete geçecek olan yeni kuruluşlar sebebiyle teftiş işlerinin de 
ar tacağı nazara a l ınarak yapılan hesaplamalarda, bu madde tahsisatı geçen sene
den 100 000 lira M asiyle 050 000 lira olarak teklif edilmişti''-. 
Öğretim yollukları : 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.83-1 Kurs yolluğu 

1967 yılında muhtelif i l lerde konferans vermeleri karar laş t ı r ı lan konferansçıların 
yolluğu ile İkinci 5 Yıllık K a l k m m a 'Plânı gereğince Kskişelıir f idanlığında 
ter t ibedilecek iki devreli fidan e ı ve ağaçlandırma .çavuşu kursuna iş t i rak edecek 
100 fidancmın kurs yolluğu o la rak he'sabedileıı bu maddeler tahsisat ı geçen se1-
neye nazaran 30 000 lira fazlasiylc 70 000 lira teklif edilmiştir . 
Diğer yol luklar : 

12.8-11 Tedavi yollğu 

1965 yılı Kesinlmsabı ile, 1966 Bütçe ta tbikat ı neticesine müsteniden geçen yıla 
nazaran 5 000 l ira noksaniyle 15 0 K) üra teklif edilmiştir. 
II - Yurt di'dşı yolu'k'bırı 
Yönet im yol luklar ı : 

12.853 Yur t dışı geçici görev yolluğu 
12.854- Yabancı uzmanlarla yardımcılar ı yur t dışı geeiei gerev yolluğu 

1965 y 
harcama 
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Bölüm. Madde 

Birleşmiş Milletler hususî fon (Special Fund) Teşkilâtı tarafından Or.man ve 
orman sanayii projesi gereğince memleketimize yapılacak teknik yardımdaıı fay
dalanılarak yurt dışına gönderilecek '25 aide d bursiycrin 'beherine asgari 5 G00 
'liradan 'hasaJbedilcn 12.853 ııcü madde tahsisatı gecen yıla nazaran 20 000 lira 
t'azl asiyle 140 000 lira. ve 12.854 ııcü maddenin muhafazası için de 1 lira tok
lu" edilmiştir. 
Öğretim yollukları : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yollukları 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

1967 yılında bilgi ve görgülerini artırmak maksadiyle dış memleketlere gönde
rilecek 10 teknik elemanın beherine dış seyahait vergisi dâhil yolluk ve zaruri 
masraflar karşılığı 6 000 lira 'hesabiyle 12.871 nci ımaddc tahsisatı geçen yıl
dan '20 000 lira noksaniyle 00 000 lira teklif edilmiştir. Yurt dışı kongre ve 
'konferansların yeri ve adedi kesin 'olarak 'bilinemediğinden 12.872 nci madde tah
sisatı da geçen yıllar 'bütçe tatbikatı nazara alınarak 1966 yılı tahsisatı olan 
100 000 liranın aynı teklif edilmiştir. 

Orman G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 

196 
harca 
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13.000 

Madde 

13.110 
13.120 
13.1.30 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

YÖNETİM GİDEELEEİ : 
Genel yönetimle ilgili alımlar : 
Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş allından ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yaikacak akımları ve giderleri 
îlizmotli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

Girişilmiş bulunan plânlı ve programların zorunlu kıldığı inkişaf karşısında genel 
yönetimle ilgili alımlar kesimine dâhil bütün maddoler tahsisatında ihtiyaç nisbeti 
dâhilinde bir artırma yapılması kaçınılmaz zaruret olarak belirtilmiştir. Ancak 
malî imkânlar muvacehesinde sadece 121 000 liralık bir artış cihetine gidilerek 
bu maddeler ödeneğinin 1967 yılı için 727 000 lira olarak teklifi zaruri görülmüştür. 
Genel yönetimle ilgili giderler : 
Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

1965 y 
harcama 

42 
134 

37 
167 
46 
13 
2 

445 

14 
13 
52 
15 

96 

Orman Gv Md. Bütçeli (S. Sayısı : 864) 
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Genel yönetimle ilgili alımlar kesimi grckçesinde açıklandığı üzere her yıl biraz dalın 
inkişaf eden Orman Genel Müdürlüğü işlerinin artması hasebiyle temizlik işlen
irim de 'O ımsıbette artmış olması dikkate alınarak, 'bu maddeler ödenek]erinde de, âza 
mi tasarruf tedbirlerine rağmen geçen yıla nazaran sadece 3 000 lira fazla, 1967 yılı 
için 151 000 lira teklif edilmiştir. 
Hizmetlerle ilgili alımlar : 

13.350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri 

Ne miktar harcama yapılacağının tesbiti, tatbikattan evvel mümkün olmıyan bu 
madde tahsisatı geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Ulaştırma giderleri : 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

1967 yılında faaliyete geçecek olan müesseseler ihtiyacı ile .1065 yılı harcamaları 
göz önünde bulundurularak ihtiyaca kâfi geleceği tesbit edilen ulaştırma giderleri 
kesimine ait maddeler tahsisatı geçen yılın aynı olarak 415 000 lira teklif edilmiştir. 
Taşıt işletme ve onarma giderleri : 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : K(i4) 

1965 
harcam 

16 
14 

81 
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Ormancılık tanıtım ve eğitimi ile orman köylerini "toalkınıdınma grup 'müdürlük
lerinin taşıt sayısı ihtiyaç nisibetinde artmış olduğundan 1965 yılı harcamaları da 
dikkalte alınarak, 'bu madde tah>öiısatı geçen yıla nazaran 4 000 lira fazlasiyk 
4J3 000 lira teklif edilmiştir. 
Kira giderleri : 

1.3.610 Kira 'bedeli 

Ve 19G6 yılında 240 000 lira olan bu madde tahsisatı 1967 yılında İzmir Orman 
Başmüdürlüğünün idare tornası tamamlanmış olacağından bu cihet göz 'önüne alı 
narak geçen yıla nazaran 40 0O0 lira noksan'jyle 200 000 lira (teklif edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri : 
Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri : 

1.4,130 Mahkeme harçları ve 'giderleri 

Adalet Bakanlığının 4 . 7 . 1 9 6 6 gün ve 29781sayılı yazıla rıma göre, müsteşarlar 
seviyesinde yapılan toplantıda, yüz binin üzerinde olan orman'kaçakçılığı ile ilgili 
suçların, 'tahsisat kifaycteizllği yüzünden takiibedilemediği bu sebeple düşen dâ
vaların suçlularından ika ettikleri zararın tahsiline imkân olmadığı ve cezasız ka
lan suçluların da cüretlerini artırmakta olduğundan bu hususlar göz önüne alına
rak takipsizlik ve dolayiDİvle tahsisat kifayetsizliği yüzünden düşen orman dâva
larını önlemek amaciyle 1967 yılı için 2 000 000 lira fazlasiyle 2 010 000 lira tek
lif edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 

1965 y 
harcama 
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Güvenlik giderleri : 
14.341 3325 «ayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ucu maddesinin gerektir

diği giderler 

Maddelerin muhafazası için geçen yılın aynı teklif .edilmiştir. 
Malî hizmetlerle ilgili giderler: 

14.430 Fara ıtaşıma giderleri 

1967 yılında yeniden faaliyete geçecek müesseslerle 1965 yılı harcanmaları göz 
önünde bulundurularak geçen yıhu .aynı teklif .edilmiştir. 
Eğitim ve araştırma giderleri : 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

Kuruluşlarına geçen yıl başlanan, işçi eğitim merkezlerinin kurs ve tatbikatları 
için 632 800 lira, Köy işleri Bakanlığı küçük el sanatlarının geliştirilmesi mak-
sadiyle açılacak 199 aded kurslar için 132 000 lira, Orman Fakültesinde okuyan 
öğrencilerin burs karşılığı için 2 500 000 lira, 21 . 2 . 1964 gün ve 6/2715 sayılı 
Kararname ile kabul edilen (Türkiye Millî Kavak Komisyonu Yönetmeliği) ne 
göre teşekkül eden asgari 75 kişilik komisyona ve 11 kişilik icra komitesinin yıl-
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lık masrafları için 350 000 lira, staj ve öğrenim için dış memleketlere gönderile
ceklerin sayısı 1966 yılma nazaran daha az olduğundan bu maksat için de 50 000 
lira ki cem'an 3 664 800 lira hesabedilen eğitim ve araştırma giderleri kesimine 
dâhil yukardaki maddeler tahsisatı bütçe imkânsızlığı ve âzami tasarruf tedbir
leri göz önünde bulundurularak geçen yıla nazaran 15 000 lira noksaniyle 

• 2 837 000 lira teklif edilmiştir. 
Tarım 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 
14.888 îşçi eğitim kampları giderleri 
14.889 Diğer alrm ve giderler ^ 

Orman amenajman ve fotoğrametri heyetlerinin 25 ten 35 e ve orman tahdit ko
misyonlarının 20 den 24 e çıkarılması ile 19 ilde işçi eğitim kampları uygulan
ması öngörüldüğünden tarım hizmetleri giderleri kesimine dâhil bu maddeler tah
sisatı 9 832 000 lira hesaplanmış i'se de malî imkânsızlıklar, 1965 yılı harcamaları 
ve âzami tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurularak geçen yıldan sadece 
710 000 lira fazla olarak 6 080 000 lira teklif edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri : 
Okullar giderleri : 
Orman tekniker ve muhafaza okull'arı giderleri 

15.251 Büro giderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 
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15.253 
15.255 
15.256 
15.257 
15.259 

15.781 
15.782 
15.783 
15.784 
15.785 
15.786 
15.787 
15.789 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım vo giderleri 
Diğer alım ve giderler 

Halen faal durumda bulunan 2 orman tekniker ve 2 Orman Muhafaza Okulu ile 
1967 yılında açılacak olan Bolu Orman Bakım Memurluğu Okulu ve Eskişehir 
Orman Fidanlık Eğitim Merkezi masrafları 3 487 177 lira hesaplanmış ise de gerek 
1965 yılı harcamaları ve gerekse malî imkânsızlıklar sebebiyle âzami tasarruf ted
birleri göz önünde bulundurularak okullar giderleri kesimine giren bu maddeler 
tahsisatı geçen yıla nazaran sadece 827 ÜOO lira fazlasiyle 2 390 500 lira olarak 
teklif edilmiştir. 
Tarım kurumları giderleri : 
Orman kurumları giderleri : 
Büro giderleri 
Ulaştrıma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

1965 
harcam 
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Tarım kurumları giderleri kesimine dâhil bu maddeler tahsisatı, 1965 yılı harca
maları ile 1966 yılı 8 aylık tatbikatına göre ihtiyaca kâfi gelmekte idi, fakat 1967 
yılında faaliyete geçecek olan, İstanbul, Erzurum ve Mersin Ormancılık Araştırma 
Enstitüsü, İsparta Orman Başmüdürlüğü, Trabzon, Eskişehir, Bolu Orman Ba
lam memurluğu okulu, Ankara Teknik Personel Eğitim Merkezi, ve 11 ilde kuru
lacak Fidanlık Müdürlüğü ile 6 muhtelif yerde tesisi öngörülen Araştırma Or
manları ihtiyacı da dâhil edilmok suretiyle yapılan hesap neticesi 4 641 500 li
raya baliğ olacağı tesbit edilmiş ise de malî imkânsızlıklar sebebiyle geçen yıla 
nazaran sadece 415 000 lira fazlasiyle 3 16.1 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
Propaganda ve tanıtma giderleri : 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 

1967 yılında, İzmir, Samsun, Bursa, Antalya ve Trabzon fuarları ile, Balıkesir, 
Kütahya, Denizli, Pamukkale, Sivas, Manisa, Amasya, Çanakkale ve Trova da 
açılacak sergi ve festivallere iştirak edilmesi öngörülmüş ve bunun için 60 000 lira, 
Ayrıca Federal Almanya Hükümeti ile işbirliği halinde bulunan Köy İşleri Bakan
lığının küçük el sanatları projesi sonunda yapılan mamullerin iç ve dış fuarlarda 
teşhiri ve sergilenmesi için de 25 000 lira ki cem'an 85 000 lira h.osa'bedilen bu 
madde tahsisatı da malî imkânsızlıklar sebebiyle geçen yıl tahsisatından Badece 
13 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif olunmuştur. 
Temsil, ağırlama ve tören gidarleri : 
Temsil gidıerleri 
Ağırlama .giderleri 

16.710 
16.720 
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Tatbikattan evvel tesbiti mümkün olmıyan temsil giderleri ile ağırlama giderleri 
ile ağırlama giderleri tahsisatı, rmddelerarası aktarmalara ma,hal bırakmamak otnak-
sadiyle geçen yılın aynı teklif cd'lmiştir. 
Bakım ve küçük onanm giderleri: 
Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 

Kıymeti 15 OOO 000 lirayı aşmış bulunan tesislerin tamir edilmesi ile kıymeti 
20 000 lirayı geçmeyen küçük yapıların inşaası ve halen faaliyette bulunan 5 aded 
okulun tamiri, yağlıboya ve bada-ıa masrafları, Ormancılık Araştırma Enstitüsün-
deki binaların icaboden küçük onarımları ve saire için 810 000 lira, yangın söndür
me malzemesi, mücadele aletleri, yeniden kurulacak 4 tahdit komisyonunun makina 
ve teçhizat onarım, seyyar sinema ekipleri malzemelerinin tamiri, sayısı 46 ya çı
karılacak olan fidanlıklara ait makina ve teçhizat onarımı, orman köylerinde küçük 
el sanatlarının geliştirilmesi amauyle Federal Almanya Hükümeti tarafından, Tek
nik işbirliği anlaşması gereğince verilecek makina ve teçhizat ile aynı anlaşmaya 
(müsteniden kurularcak olan atölyelere ait makina ve teçhizatın yıllık bakım ve ta
mir giderleri karşılığı olarak da 170 000 lira ki cem'an 980 000 lira hesabedilen 
bu maddeler tahsitatı malî imkânsızlıklar sebebiyle âzami tasarruf tedbirleri göz 
önünde bulundurularak geçen yı'n aynı teklif edilmiştir. 

I - Sermayet eskili 

31.100 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ DÖNER 
: SERMAYELERE ÖDEMELER : 

31.410 Döner sermaye 
Maddenin muhafazası için geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

16.810 
16.820 
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32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATTNALMALAR : 
32.151 3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğince kamulaştırma bedeli 
32.152 Firanlık ve ağaçlandırmalar için kamulaştırma 
32.153 FAO Yardımı ile Kavakçılık Enstitüsü için kamulaştırma bedeli 
32.154 Bina ve bina yapımı için arsa alımı 

3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğince .kamulaştırma hizmetlerinin tahakkuk 
ıedecek taksitleri ile 1967 yılında yapılacak kamulaştırma hizmetlerinin tahmil 
iedeceği ödemelerden Bursa ile Gemlik ilçesinin Fevziye köyü sakinlerine öden
mesi gerekli kamulaştırma bedeli ve bununla ilgili .masraflar için 5 759 875 lira, 
1967 yılında 2 000 000 fidanın üretimini sağlamak üzere yeniden kurulacak 11 
fidanlığın tesisi maksadiyle satınıaılmacak 2 850 dekarlık saha için 11 400 000 
lira ağaçlandırma sahalarının bütünlüğünü bozan eşhasa ait sahaların kamulaş-
tırılarak ağaçalndırılması için 100 000 lira ve Ankara, Mersin, Bursa, Balıkesir 
iş-lctmelerine aidolup bilhassa Ankara ve Balıkesir işletmeleri arsa ve 'binalarının 
Sayıştay Başkanlığının isteği üaerine Katma Bütçeye devri için 5 080 000 lira ki, 
cem'ıan 22 339 875 lira hesabedilen kamulaştırma ve satmalmaiar kesimine dâhil 
'bu maddeler tahsisatı malî imkânsızlıklar sebebiyle âzami tasarruf tedbirleri, 
ve bir yıl daha tehiri mümkün olan işlerle 1965 yılı harcamaları göz önünde 
bulundurularak 16 729 999 lira tasarruf edilmek suretiyle geQ®n yıla nazaran 
sadece 1 659 875 lira fazlasiyle 5 609 876 lira olarak teklif edilmiştir. 
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II - Transferi er 
34.000 MALÎ TRANSFERLER : 

Bağımsız bütçeli idarelere ödemişler : 
34.250 580 sayılı Kanunun 13 neü maddesine -göre Millî Prodüktivite merkezine ödene

cek aidat 

Millî Prodüktivite smerkezâne ödenecek «aidatta hor hangi bir değişiklik olmadı 
ğmdan geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

34.620 7123 sayılı Kanunun 37 nci mad leşi gereğince Sivil Savunma fonu 
34.630 6085 sayılı Kanunun 56 nci .maddcai gereğince sigorta fonu 

34.620 nci madde tahsisatı, 1967 bütçesinin (A / l ) , (A/2) ve (A/3) cetvelleri top
lamının 164 348 385 lira olacağı göz önüne alınmış ve 7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince bütçe yekûnunun binde biri olan 164 348 lira konulmuştur. 
.34.630 neu madde tahsisatı ise 6085 sı yılı Kanunun 56 nci maddesinde her hangi 
ıbir değişiklik olmadığı ve 1965 yılında da aynı miktar sarf edilmiş bulunduğun
dan geçen yıl olduğu gibi 50 000 lira teklif edilmiştir. 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER : 
34.720 Kurum ve derneklere katıma payı 

Uluslararası Avcılık Komisyonu, Dünya "Enerji Komiisyonu, Araştırma müessese-
ılor.i ve Milletlerarası Büyük Pa n-rlar Komisyonu aidatı olarak geçen yılın aynı 
teklif edilmiştir. 
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35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
Emekli Sandığına ödemeler : 

35.210 % 1 Ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim gideriLcjıi 
35.240 Diğer ödemeler 

Bütçe kanununa bağlı (D) cetveline dâhil kadro iadedinin i%7 yılında yapılma
sı öngörülen' hizmetlere muvazi olanak 3 417 den 3 75G ya çıkarılması sebebiyle 
ıbu kadrolara tekabül eden ücret ve zam tutarlarımın % 1 i 19*63 yılı .harcamaları
na ilâve •cdJİm.ck suretiyle 35.213 nen. madde tahsisatı 5.16 58.1 liraya yükseltilmiş 
ve T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce bildirilen miktar olan 160 000 Ena 
da 35.230 ncoı maddeye konulmak suretiyle Emekli Sandığına ödemeler kesimine 
giren maddeler tahsisatı geçen yıldan 7 .124 li:u fazlaaiyle 1 376 581 Ura teklif 
ledilmıigtir. 
Emeldi aylıkları ve diğer benzeri ödeneler : 

35.310 Emekli, Dul ve Yetim aylıkları 

Merkez ve taşradaki lorman TMÎ'JUİ mıuıhasipliklorindon 1683 sayılı Sivil ve Aske-
ırî mamurlar Emekli Kanununa müsteniden 430 >ki#i 250 liradan o-^ağı olmamak 
üzere cöm'an 1 149 542,76 lira Emekli, Dul ve Yetim aylığı almakta olduğu tes-
Ibit edilmiş ise de, 1967 yılı içinle vukuu muhtemol emeklilik işlemleri ile mad
deler arası aktarmalara mahal bırakılmaması hususu göz önünde bulundurula
rak, teıshit .edilen rakamdan 265 776,24 lira fazla olan bu madde tahsisatı, geçen 
yılın aynı olanak 1 415 319 lira teklif «edilmiştir. 
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Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardımlar : 
35.710 Orman Genel Müdürlüğü (Memaır ve müstahdemleri öğle yemeklerine yardım

da bulunmak üzere) 
35.730 6964 sayılı Kanuna 'göre Ziraat Odaları Birliğine yardım 

Halen 22 aded müdürlük ve 13 şeflik statüsündeki 35 fidanlığa 11 aded fidan
lık daha eklenecektir. Bu itibarla 35.730 ncu madde tahsisatı, 22 iaded müdürlü
ğün beherine 5 000 lira verilmek üzere 110 000 lira hesabedilmiş ise de, malî im
kânsızlıklar sebebiyle geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELER : 
36.300 Geçen yıllar borçlar : 
36.400 İlâma bağlı borçlar : 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
36.600 Geri verilecek paralar : 

İhtiyaca karşılıyamadığından, her yul aktarma yapılmasını mecbur kılan 36.300 ncü 
madde tahsisatı 17 876 lira fazlasıyla 100 876 liraya çıkarılmış ve 36.400 ncü mad
de tahsisatı da 45 000 liradan 15 000 liraya indirilmiştir. Malî imkânsızlıklar 
sebebiyle Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesindeki umumî muvazene göz 
önünde bulundurularak, borç ödemeleri kesimine dâhil maddeler tahsisatı, geçen 
yıla nazaran 12 124 lira, noksanıyla 120 876 lira teklif edilmiştir. 

196 
harca 
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1966 yılı için 1 
tahmin olunan ta 

Lira 

61.000 

63.000 

72.000 

KURUMLAR HASILATI : 
61.110 Döner sermaye gelirleri : 

4914 sayılı kanun gereğince hazır»lana!rak Bakanlar Kurulunun tasdiklinden son
ra yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerine tevfikan, döner sermaye nramulâtı-
nm takvim yılı, katma bütçe hesaplarının da bütçe yılı itibariyle yürümesi sebe-
ıbiyle işletmelerden alınacak gelir tahıminllerinden kesin ıbir rakam elde edilme
mektedir. Bu itibarla 1 . 3 . 1967 tarihinde devr olunacak miktarın 590 587 lira, 
tarife bedelinin 53 310 732 lira, .maaşlar karşılığının 29 003 058 lira, müsadereli 
'mallar bedelinin 5 000 000 lina ve işletmelerin katma bütçeye 'devretmesi icabe-
den kârlardan tahsil edilecek miktarın 68 995 623 lina ki cem'ıan 156 900 000 
lira döner sermaye geliri olarak tahmin edilmiştir. 

61.130 Genel Müdürlükçe tahsil olunacak varidat 
Fidan satış gelirleri ile çeşitli tazminat ve cezalar karşılığı olarak 1 999 999 lira 
tahmin edilmiştir. 

ÇEŞİTLİ GELİRLER : 
63.400 Bağışlar 

Muhtemel 'bağışlar maddesinin muıhafazıası için 1 lira konulmuştur. 

ÖZEL GELİRLER : 
72.110 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince yapılacak ikrazlar kar

şılığı «olarak hazineden yapılacak yardım 
Maddenin muhafazası için 1 lira konulmuştur; 

72.400 Geçen yıllardan devreden nakit 
Kasa ve ıbankailar nakit fazlası olanak 1 038 384 lira Itahmin edilmiştir. 

137114 545 1 

9 000 001 

TOPLAM 146 1İ4 547 1 
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Rapor 
Bütçe ve Plânlama Karma Komisyonu Başkanlığına 

Tarım Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü 1987 malî yılı katma bütçesinin, muhtıra esaslarına uy 
varılan sonuç vo Genel Müdürlüğün çalışmasiylo ilgili bilgiler aşağıda yedi bölüm halinde sunulmuştur, 

BİRİNCİ BÖLÜM. 

Hizmetin niteliği vo yerine getirme şekli 

1. — Kurulur, : 
Orman Genel Müdürlüğü 3204 sayılı Teşkilât Kanunu ile 1937 yılında Tarım Bakanlığına bağlı hükmi şahs 

dürlük olarak kurulmuştur. 
Genel Müdürlüğün kuruluğu tarihinde gördüğü hizmetin mahiyet ve miktarı ile bugün âmme hizmeti bakımı 

ıbüyük bir değişiklik olmuştur. 
Bu değişikliğin izahı için Genel Müdürlüğün 1937 yılında gördüğü hizmetin para olarak ifadesi 4 - 5 milyon 

lük hizmetlerinin malî portesinin bir milyarı geç niş olduğunu belirtmek yerinde olur. 
1937 yılma nazaran hizmetlerde büyük bir ar'iş müşahede olunduğu gibi, toprak muhafaza, mera ıslahı, fen 

ihtiyaca göre, 1937 yılından çok sonra ele alınmış'ir. 
Hizmetlerin miktar ve niteliği yönünden artışı konusunda; hizmetlerin gelişmesi bölümünde daha etraflı b 
Memleket hizmetlerinin soneden seneye büyük bir ilerleme kaydettiği ve yurdumuzun büyük bir 'kalkınma h 

ne alınacak olursa; 30 yıl evvel yürürlüğe konmuş olan bir Teşkilât Kanununun maksada kifayet etmiyeceğini k 
Her ne kadar zaman zaman 3 204 sayılı Teşkilât Kanununa kadro bakımından bâzı ilâveler yapılmış ise d 

dürlüğün bugünkü çalışmalarına cevap verecek nitelikte bulunmamaktadır. 
Bu sebeple Genel Müdürlüğün reorganizasyonu konusunda yapılmakta olan çalışmaların biran evvel sonuçla 

mütalâa etmekteyiz. 

2. Hizmetlerin niteliği ve önemi : 
3204 sayılı Kanuna göre bu Gen»l Müdürlüğün görevleri : 
Yurt ormanlarını korumak, işletmek, yeniden orman yetiştirmek, mevcut bozuk ormanları imar ederek verim 

için icabeden müesseseleri kurmak, fen adamları yetiştirmek ve hususi kanunlarla verilen vazifeleri vo bilûmum 
lunmuştur. 
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Mevcut istikşafi mahiyetteki envantere göre haberi yurdumuzda, 10,5 milyon hektar orman meveudolup, yurt yüz 
buki ormanların gerek reci, gerekse ideel fayda ve fonksiyonları bakımından ekonomik ve sosyal alandaki millî ihti 
eathmın en az % 20 sinin ormanla kaplı olması lâzımdır. 

Dünya ormanlarının kara sahasına nisbeti % 26 olduğuna göre, yurt ormanlarımızın dünya orsalamasının no d 
1965 yılı sayımına göre 31,4 milyona baliğ oları nüfusumuzun 10,5 milyonu ormanların içinde ve ormanlara 10 

yerleşmiş bulunmaktadır. 
Ormanların içinde ve civarında yerleşmiş bulunan köylü nüfusun geçiminin; hemen hemen tamamen tarıma bağl 

de yerleşmiş bulunan köylerde, aile başına düşen tarım arazisinin bir işletme ünitesi teşkil etmiyecek derecede azlığı, 
lüğü hayvan mevcuduna yetecek derecede yem nebatı ziraati yapılamaması; halk - orman münasebetinde, biran evv 
leri ortaya çıkarmaktadır. 

Ormanların, yurt topraklarının erozyona kar u korunması hususundaki müspet tesir ve faydası ortada olan 
Bozulan bitki, su, toprak dengesi yüzünden her sene denizlere akıp giden memleket toprak'arının 750 mil 

baliğ olduğunun çeşitli literatürde balirtilmiş olması, su taşkınları yüzünden her sene meydana gelen üzüc 
ları önleme ve hafifletme bakımından ormanların su muvazenesini düzenlemedeki aktif rolü; ormancılık hiz 
ortaya koymaktadır. 

3. — Hizmetin bütçe bakımından uygulama şe'di : 
Orman Genel Müdürlüğünün gördüğü hizmetler, bütçe bakımından, 
Birisi, işletme ile ilgili ve işletme hesabında toplanması gereken ekonomik nitelikteki hizmetler, 
Diğeri de, işletme hizmeti ile doğrudan doğ 'uya ilgisi bulunmıyan, diğer bir deyimle her halde yerine g 

landırma, toprak muhafazası gibi kamu menfaati ile ilgili hizmetler, 
Olmak üzere, hizmetin tabi tutulduğu muharebe usulü ve muhasebe mevzuatı bakımından'ki grupa ayrılm 
Bu sebeple, Orman Genel Müdürlüğünün biri ü, Katma Bütçe diğeri de Orman İşletmeleri Dö ıcr Sermayesi bü 

re iki bütçesi bulunmakta, her iki bütçenin tabi olduğu muhasebe usul ve mevzuatı da birbirinden ayrı bulunm 
İşletme faaliyetlerinden ayrı bir nitelik taşıyan ; ormanların muhafazası, orman envanterinin yap lma-j:, personeli 

kurulması, ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği fe mî araştırmaların yapılması, bölge fidanlıklarının kurulması, orm 
orman topraklarının muhafazası, orman ici meraların ıslah ve tanzimi gibi hizmetler Katma büt^c ile; işletme fa 
nin rantabilitesi ile doğrudan doğruya ilgili; istihsal, imal, nakliyat hizmetleri, orman yollarının yapılması vo ba 
tirdiği bina vo tesislerin yapılması, muhabere şo Yekesin.'n kıvıv'ması, o ""inan ici ağaçlamalar, genç. '•• ve ?>>o-s"oı*e î 
rın zam "i kıldım yerlerde fabrika tesis edilmesi,mevcudolan fabrikaların işletilmesi, elde edilen ürünlerin yurt ih 
tar bütçe ilc yürütülmektedir. 
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4. — Hizmetin teşkilât bakımından uygulanması esasları : 
Halen Orman Genel Müdürlüğünün taşra kuruluşu; Genel Müdürlüğe bağlı başmüdürlükler ve müesseseler 

tadır. 
Başmüdürlükler korulusu : 
19 başmüdürlüğü, .164 işletme müdürlüğü, 14 kereste fabrikası müdürlüğü, 19 ağaçlandırma grup müdürlü 

17 toprak muhafaza ve mera ıslahı tatbikat grup müdürlüğü, 20 tahdit komisyonu başkanlığı, 11 <:u*man araçlar 
7 millî park şefliği, 17 adcd yol şebeke plânlama grup müdürlüğü, 3 haşere mücadele grup müdürlüğü, 1 toprak 
lu saymandan terekkübetmektedir. 

Müessesler ise : 
Orman Muhafaza Okulu Müdürlüğü, Orman Tekniker Okulu Müdürlüğü, Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

vakçılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, orman Amenajman Fotoğrametri Bürosu Müdürlüğü, orman tohumlama 
betmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hizmetin gelişmesi 

Yukarda Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinin 1937 yılma nazaran kıyas kabul etmiyecek derecede bir artış gö 
Bu bölümde de beliren ihtiyaca göre yeniden ele alınan hizmetler ve hizmetlerin yıllar itibariyle artışı üzer 

rilmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğünün ifası ile yükümlü olduğu hizmetlerin 1937 yılma nazaran artışını: 
1. Katma bütçe hizmetlerindelki gelişme, 
2. Muhtar bütçe hizmetlerindeki gelişme, 

olmak üzere iki kısmı da mütalâa etmemiz yerinde olur. 
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1. — Katma bütçe hizmetlerindeki gelişme : 
Orman Genel Müdürlüğünün katma 'bütçesiyle yaptığı hizmetin seneleri itibariyle artışı aşağıda ki tabloda aç 

Bir evvelki yıla 

Yılı 

1937 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1966 
1967 

Bütçe tutarı 
(Bin TL.) 

' 10 200 
15 847 
27 695 
84 780 
151 580 
146 115 
159 938 

nazaran 
oranı 

artış 
(%) ~ 

— 
205,1 
55,3 
72,4 
206,1 
78,8 
— 
9,5 

Bu tablonun incelenmesiyle de kolaylıkla anlaşılacağı üzere Genel Müdürlüğün Ikatma bütçe ile gördüğü hizm 
1967 yılı bütçesi 1937 yılı bütçesinin 46,8 misli olmuş, bu suretle % artış miktarı 4 684 e baliğ olmuştur. 

1937 yılma nazaran kıyaslanamıyacak derecede gelişme gösteren bütçe artışına paralel olarak çeşitli çalışma 
ayrı ayrı kısımlar halinde belirtilmiş bulunmaktadır. 

A) Ormanların sınırlandırılması: 
Tahdit komisyonlarının tenkili için ücret bakımından hukukçu üye temin edilememesi, teknik eleman azlığı g 

na kadar tahdit işleri istenilen vüsatte yürütülememiştir. 
1965 yılında bir taraftan hukukçu üyelere verilecek ücretin tatminkâr bir seviyeye çıkartılması 'maksadiyle ka 

bir taraftan da yer metodu ile yapılan haritalar yerine, arazinin haritasının çıkartılmasında hava fotoğraflarında 
dit işleri hızlandırılmış bulunmaktadır. 
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Bu suretle: 
Sınırlandırılan 

Yılı tornıan salhası (Ha.) 

1938—1957 
Ü958 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

3 837 702 
150 

2 084 
4 762 
37 350 
200 358 
350 000 

Vukardaki cetvelde de görüleceği üzere 193S - 1964 yılları arasında gecen 26 yıllık müddet zarfında 3 
ması yapılmış iken alınan tedlMrler ile 1965 yılında 200 358 ve 1966 yılın'da da 350 000 hektar ormanın 

1967 yılında da 400 000 'hektar ormanlık sahanın sınırlandırılması programlaştırılmıştır. 
B) Orman yangınlariyle savaş: 
Her sene yaz aylarında vukua gelen orman yangınlıarı yüzünden gerek salıa, gerekse servet bakımınd 

biyle seneden seneye 'bir azalış göstermektedir. Şöyle ki: 
Yana orman Yanan servet 'miktarı 

Yılı sahası (Ha) Mertekii'b Kental 

1937—1949 
1950—1959 

1960 
1961 
1962-
1963 
1964 
1965 
1966 

671 065 
:)X\ 721 
8 000 
9 000 
10 000 
5 J78 
13 348 
3 945 
(J 664 

5 956 
2 811 
161 
56 
184 
60 
171 
45 
77 

616 
127 
699 
478 
190 
724 
979 
817 
373 

23 883 738 
11 103 299 

380 659 
289 366 
344 913 
131 265 
345 478 
150 678 
142 486 

Yu'karıya çıkarılan cetvelin, incelenmesiyle de anlaşılacağı üzere: 
a) 1937 - 1949 yılları 13 yi link ortalamaya göre yanan saha 5.1 620 Ha., yanan servet kullanacak od 

o larak! 837 210 (kental, 
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b) 1950 - 1959 yılları 10 yıllık ortalamaya g-öre yanan saha 3:3 721 Ha., yanan servet kullanacak odun olar 
olarak 1 110 330 kental iken , 

e) 1960 - 1966 yılları arasında yanan ortalama orman saihası 8 000 Ha. yanan servet kullanacak odun olar 
olarak 254 970 'kental a düşmüş bulunmaktadır. 

Devreler itibariyle sonuçlar mukayese edilecek olursa yangın zararlarının önlenmesinde müspet neticeler elde 
gerekir. 

Orman yangınlarının ve zararlarının önlenmesindeki bu başarı: 
1. 1954 yılı nihayeti itibariyle 'mevcut yangın kulesi miktarı 121, yangın kulübesi miktarı 404 iken, 1966 yılı 

ye, yangın kulü'bösi miktarının id a 761 adede1 iblâğ edilmiş olması, 
2. 1954 yılı nihayeti itibariyle istihdam edilen yangın gözcü ve korucusu 'miktarı 2 000 aded iken 1960 yılınd 

tilmiş olması, 
3. 1954 yılı nihayeti itibariyle 'mevcut telli yangın haberleşme şebekesinin 1966 yılında daha da genişletilm 
4. Yangın haberleşmesinde telefon şebekesine ilâveten yangını fazla olan İzmir, Muğla, Antalya 'başmüdürlük 

ve kulübeleri ile hölge, işletme ve başmüdürlükler arasındaki irtibatı sağlamak üzere 17 aded uza;ktan kumanda 
tesi, 81 aded me/bil cihazı, .113 aded sırt cihazının hizmete'konulmuş olması, 

Ayrıca, başmüdürlükler ile Genel Müdürlük arasındaki telsiz irtibatını sağlamak üzere de 22 aded sabit telsiz 
hizmete konulmuş olması, ile sağlanmış 'bulunmaktadır. 

1967 yılma mevzu tahsisatla, orman yangınla riyle mücadelede kullanılmak üzere 23 aded arazi pikap, 2 aded a 
koruma ekipleri takviye edilecek; 1 telsiz bakımevi, 1 telsiz kulesi inşa edilecek, ayrıca dönersermayeden de 1 
caktır. 5 050 aded yangın gözcü ve korucusunun da istihdamına devam 'olunacaktır. 

C) Orman toprak muhafaza ve mer'a ıslahı çalışmaları : 
Ormanlarımızın saha bakımından yetersizliği özellikle di'k meyilli arazide toprak örtüsünün yer yer kaldırılm 

rine göre istifalde edilmemesi, düzensiz otlatma, toprak aşınmasını ve taşınmasını aktüel 'bir memleket meselesi hal 
Orman sınırları içindeki bitki, toprak, su dengesi bozulmuş arazinin erozyona karşı korunması için Orman 

lından itibaren bu konuda da gerekli çalışmalara başlanmıştır. 
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1955 - 1962 yılları arasında 1.4 806 hektarlık orman toprağı üz::-:ude muhafaza tedbirleri alınmış ve 1 
orman içi mera ıslahı yapılmış iken, 1963 ve mütaakıp iki yılda : 

Toprak muhafazası Mera ıslahı 
Yılı Hektar Ee l ra r 

1963 5 806 559 
1964 7 543 797 
1965 10 575 1 528 

23 924 2 884 

Cem'an 23 924 hektarlık arazide erozyon kontrolü ve 2 884 hektarlık arazide mera ıslahı çalışmaları yapıl 
sahada toprak muhafaza çalışması, 1 500 hektarlık sahada mera ıslahı çalışması ele alınmıştır. 

1967 yılında da 5 255 hektarlık yeni sahada erozyon kontrolü ve evvelce 'kontrol altına alman 10 600 hek 
bakımından bakım işleri; 2 000 hektarlık yeni sahada otlak ıslahı ve evvelki yıllarda ıslahı ele alman 850 h 
programlaştırılmıştır. 

Orman toprak muhafazası ve orman içi meraların ıslahı konusunda 1965 yılı sonuna kadar yapılan işle 
gerçekleştirilen hizmet, 1967 yılı hedefi ayrıca dağıtılmış bulunan bültenin 140 - 148 nci sayfalarında yerler 
şekilde belirtilmiş bulunmaktadır. 

D) Harita ve amenajman işleri : 
Ormanların gerek saha, gerekse servet hakim.nidan envanterini çıikartma, yıllık verim gücünü tesbit etme 

lüğünce bir taraftan ormanlık sahaların haritalarının çükarılmaısı işi ele alınırken ve bu konuda Harita G 
ken, diğer taraftan da amenajman gruplarınca ormanların işletilmesini zaıman ve mekân bakımından düzen 
masına çalışılmıştır. 

Harita işlerinde sağlanan işbirliği ve amenajman çalışmalarında, fotogrametri metodundan faydalanılmas 
larının yapılmasında büyük bir sürat sağlanmıştır. 

Bu sebeple 1960 - 1963 yıllan arasında amenejesi yapılan saha ortalama yıllık olarak takriben 500 000 hek 
Anı ene j esi yapılan saha 

Yılı Hektar 

1964 1 443 836 
1965 1 571 795 
1966 1 500 000 
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Hektarlık sahanın kati amenajnıan plânı yapılmış, 1967 yılı içinde 1 100 000 hektar ormanın amenejesinin 

E — Millî parklar ve mesire yerleri : 
Turizm ekonomisi bakımından büyük bir önem tasıvan, yurt ormanlarının, tabiat güzelliklerinin görülmesine v 

ed*en, ilmî araştırmalara konu olan millî parkla in; tabiatı koruma sahalarının ayrılması ve mesire yerlerinin te 
1957 yılında başlanılmıştır. 

Bugüne kadar ayrılan millî parklar : 
İli Millî parkın adı 

Ankara 
Bursa 
Balıkesir 
Yozgat 
Adana 
Bolu 
Aydın 

Soğuksu 
Uludağ 
Manyas Kuşcenneti 
Yozgat Çamlığı 
Karatepe - Aslantaş 
Yedigöller 
Samsondağı Kuşadası 

Millî Parkı 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

olmak üzere 7 adeddir. 
Ayrılan tabiatı koruma sahaları ise : 

ili Tabiatı koruma sahasının adı 

Ankara 
Antalya 
Samsun 
olmak üzere üe adeddir. 

Beynam ormanı tabiatı koruma sahası 
Beşkonak tabiatı koruma sahası 
Bafra Oamgölü tabiatı koruma sahası 

Millî parklar ve tabiatı koruma sahalarına ilâve olarak 88 muhtelif yerde de mesire yeri tesis olunarak ha 
1967 yılında da ayrılan 7 millî park ve 3 tabiatı koruma sahasında noksan kalan tesislerin tamamlanmasına 

dövam olunacaktır. 

F) Teknik araştırma hizmetleri : 
Ormanların işletilmesinde, bakım ve imarında, yeniden orman yetiştirilmesinde daha mütekâmil ve rasyonel 

duğu gibi ormancılık sahasında da gelişen teknik ve ilmî esasların yurdumuzda da uygulanması imkânlarının a 
1951 yılında Bıolu'da kurulan Orman Araştırma İstasyonu; merkezi Ankara'ya naklonulmak suretiyle 1955 yıl 
haline getirilmiştir. 
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ILomleektimizde birçok yerlerde vatandaşlarca tesis edilen kavaklıkların daha verimli, kavakçılığımızın daha 
sadiyle de İzmit'te FAO Teşkilâtı ile işbirliği yapılım ak suretiyle 1962 yılında bir Kavakçılık Araştırma Enst 

Enstitüce; istasyonları vasıtasiyle yerli ve yaıbancı kava'k klonları üzerinde ilmî araştırmalar ve yurdumu 
yapılmakta, selekte edilmiş fidanlarla özel kişilerin fidan ihtiyacını karşılamak maksadiyle fidanlıklar kuru 

Araştırma Enstitüsünün mulhtelif şubelerince 1965 yılı sonuna kadar 58 konu üzerinde araştırmaya başlanıl 
dirilmiş, 08 konu üzerinde ise halen çalışmalara devam olunmaktadır. 

Yapılan bu çalışmalar neticesi Araştırına Enstitüsünce : • 
P> aded .yıllık bülten 
22 aded dergi, 
16 aded .teknik bülten, 
14 aded mırhtelif konulara ait eser, 

yayınlanmış bulumu aktadır. 
1967 yılında da Araştırma Enstitüsünce bu çalışma ve yayınlara deıvam .olunacaktır. 

G) Eğitim hizmetleri : 
(fon iş ve çeşitli ormancılık hizmetlerinin istenilen ölçüde uygulanabilmesinin, her şeyden önce çeşitli o 

sayıda ve kademede teknik eleman istihdamına bağlı bulunduğu talimdir. 
Orman Genel Müdürlüğünün, hizmetlerini istenilen seviyede görebilmesi için bugünkü kuruluşa ıgöre o 542 O 

muavini ve teknikere ihtiyaç. bulunduğu ve bu miktarın hizmetlerin gelişmesine paralel olarak gelecek yılla 
Halen Teşkilâtta 2 4:>6 teknik personel, (Orman Yüksek Mühendisi, Mühendis muavini, Tekniker) çalışma 
(ist seviyedeki hizmetleri gören Orman Yüksek mühendisleri, halen sadece İstanbul Üniversitesi Orman 
Yüksek Orman Mühendisi ihtiyacının karşılanması için, bir taraftan Fakültenin kontenjanı; .daha fazla ta 

arttırılmış olduğu gibi, diğer taraftan Trabzon Üniversitesine bağlı bir Orman Fakültesinin daha 'açılması mak 
öğrenilmiştir. 

'Bu .husustaki çalışmaların biran evvel uygulama safhasına konması çok yerinde ve isabetli ıbir tedbir o 
İkinci derecede teknik personel ihtiyacını karşılamak üzere halen biri Düzcede, diğeri Trabzon'da <olmak 

da tedrisata devanı olunmaktadır. Bunlardan Düzce'deki Tekniker Okulu 1962 tarihinden itibaren mezun verm 
ilk mezunlarını 1969 yılında verecektir. 

Plân gereğince Antalya'da açılması öngörülen Orman Tekniker Okulunun da tedrisata başlaması ile ikinci 
da karşılanmış olacaktır. 

Kalifiye, orman işçisi yetiştirilmesi maksadiyle 1961 yılından beri her sene 6 ay süre ile muhtelif yerlerde 
toplum kalkınmasının desteklendiği anlaşılmıştır. 
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1967 yılı pragranıiyle eğitim konusunda ele alman işler ise : 
1. Trabzon Tekniker Okulu hizmet binaları, 
2. Araç muhafaza memuru okulu dershane bloku inşaatı, 
3. Muğla mühafaz'a memuru okulu ikinci kısım inşatı, 
4. Antatya Orman Tekniker Okulu okul binası ve tesislerinin yapılması, 
5. Bolu Orman bakım memuru okulu okul 'binası ve tesislerinin yapılması, 
6. Antalya Orman bakım memuru okulu okul binası ve tesislerinin yapılması, 
7. Maraş Orman Muhafaza Memuru Okulu okul binası ikmal inşaatı gibi tesislerdir. 
Mevcut okullarda da tedrisata devam olunacaktır. 

2. Döner sermaye bütçesi hizmetlerindeki gelişme : 
Genel Müdürlüğün döner sermayesiyle gördüğü hizmetler de işletmeye başlangıç tarihi olan 1938 yılma nazaran 

1955 - 1966 yıllarına ait kat'i sarfiyatı gösterir bütçe rakamları ve 1967 yılı bütçesi bu artışı açıkça göstermektedir 
Döner sermaye bütçesi yatırım hedefleri ve bu hedefe karşılık yapılan yatırımlar, yatırım bölümünde ayrıca açı 

Yılı 

1955 
1958 
1960 
1962 
1965 
1966 
1967 

Devlet orman 
işletmeleri 

108 199 280 
253 333 125 
310 212 257 
398 840 038 
626 629 448 
685 605 690 
765 813 420 

Kereste 
fabrikaları 

20 083 890 
41 563 055 
55 999 120 
67 934 346 
93 832 224 

104 514 531 
151 526 222 

Anatamir-
haneler 

537 999 
760 418 

3 493 842 
5 495 988 
6 259 535 
13 426 118 

Yedek parça 
Depo Md. 

203 406 
278 924 
346 884 
329 725 

Y 

12 
29 
36 
47 
72 
79 
93 

Gerek bu rakamlar, gerekse 1938 yılında bir işletme müdürlüğü ile faaliyete başlamış bulunan orman işletmeler 
miş olması ve 1938 yılı tek işletmeye ait bütçenin 1 - 2 milyon lira civarında bulunması gözönüne alınacak olursa 
ye bütçesindeki artış nislbeti de açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Döner sermaye bütçesindeki bu artışa mukabil hizmetlerin artışı da aşağıdaki kısımlarda ayrı ayrı mütalâa ve 
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A) istihsal işleri : 
Orman işletmelerinin amenajman plânlarına göre her sene istihsal ederek çeşitli ihtiyaçlara karşılık piyasaya a 

nun miktarı ve istihsaldeki artış aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Kullanacak odun Artış oranı Yakacak odun Artış oranı 
Yılı (Bin M3) % (Bin kental) '% 

1937 25 14 
1945 953 3 712,0 24 573 17 542,1 
1950 703 26,2 36 798 49,7 
1955 1 310 36,3 46 447 26,2 
1960 1 899 44,9 61 213 31,7 
1965 3 636 91,5 62 100 1,4 
1966 3 438 — 60 002 — 

(1966 yılı rakamı sene başındaki tertibi göstermektedir.) 
1967 yılında da plân hedeflerine göre kullanacak odunda 3 941 334 M3, yakacak odunda da 61 657 832 k 

şılması öngörülmüş bulunmaktadır. (Kullanacak lodun terimi; tomruk, tel direği, maden direği, seren, san 
dır.) 

Bu rakamların incelenmesiyle de .anlaşılacağı üzere yakacak odunda 1960 yılından itibaren üretim marjin 
Ormanlarımızdan yapılan tüm istihsalin M3 olarak ortalama % 84 ünü yakacak odun; % 16 sim kullan 

buki bu nisbet ormancılığı ileri memleketlerde tamamen aksinedir. Bu sebeple yakacak odunu bakımından 
mümkün değildir. 

Yurdumuzda genel yaikıt sarfiyatının; büyük bir kısmım odun teşkil etmektedir. 
Yakacak maddesi olarak odunun yerine diğer yakıt maddeleri ikame edilmedikçe ormanlarımızdan vâki 

imkân yoktur. 
Bu itibarla ormancılık politikasının anahedefini teşkil eden korumanın başarısı için maden kömürü, linyit 

ihtiyaç bulunımakıtadır. 
Kullanacak odun üretiminde yurt ihtiyacına cevap verilmektedir. 
B) Orman yollarının yapılması : 
İstihsalin arttırılmasında ve istihsal edilen orman envalinin motorlu naildi vasıtallariyle istif yerlerine 

pımının büyük bir tesiri olmuştur. 
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Yeniden yapılan orman yolları aşağıdaki tabloda gösteriikniştir .-
Yılı Yapılan yeni yol (Km.) 

1938—1949 
1950—1959 
1960 
1963 
1965 
1966 

1 779 
17 507 
2 703 
4 167 
4 001 
3 500 

Cetvelin incelenmesiyle de anlaşılacağı üzere 1938 - 1949 yılları arasında geçen 12 yıllık süre içinde yılda orta 
ları arasında geçen 10 yıllık süre içinde yılda ortalama. 1 750 Km. orman yolu yapılmış iken, son 4 yıl içinde y 
yapılmıştır. 

1967 yılında da; 
3 819 

644 
35 241 

675 
Programlaştırılmış bul ummaktadır. 
C — Ağaçlama işleri : 
Mevcut ormanlarımızın saha bakımından yeter bir seviyeye ulaştırılması için ağaçlama çalışmaları üzerinde 

dırılan orman sahası yılları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Or. içi Or. dışı Kavak Okaliptüs Hızlı tür 

Yılı ağaç ağaç ağaç ağaç ağaç 

Km. 
Km. 
Km. 
metre 

Yeni yol yapılması, 
Üst yol yapılması, 
Yolun tamir ve bakımı, 
Köprü inşası 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

10 521 
8 941 

11 602 
26 444 
24 371 
O I Of) O 

30 000 

1 298 
1 192 
2 764 
896 
955 

.1 167 
725 

152 
370 
589 
741 

.1 051 
951 
524 

517 
303 
522 
634 
662 
690 
205 

—. 
— 
— • 

1 269 
3 046 
2 272 

(Bu tabloda 1966 yılı ağaçlandırmaları programda yer alan miktarlar olup henüz kesin neticeler alınmamıştır 
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Bu ağaçlamaları yapmak üzere gerek katma bütçe, gerekse döner sermaye bütçesinden tesis olunan fidanlıkla 
sitesi ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 

Üret im ka pasitesi 
Sahası İbreli Yapraklı 

Fidanlığın nev'i Adedi hektar (Bin) (Bin) 

Daimî fidanlık 
Fidanlık Müdürlüğü 
Fidanlık Şefliği 
Kavakçılık Ar. Enst. F. 
Fidanlık Şefliği 

22 
32 
13 
7 
15 

1 192,0 
91,4 
339,1 
373,1 
187,0 

161 500 
71 300 
16 500 

— 
91 300 

14 000 
— 

1 280 
920 

G 000 

89 2 183,6 340 600 22 200 

1950 yılında ağaçlanan orman içi, orman dışı saha miktarının 3 610 hektardan ibaret bulunduğu, 1950 yılı 
genişliklerinin de G51 hektardan ibaret bulunduğu göz önüne alınacak olursa, yukarıdaki iki cetvelde belirtilen 
başlangıç yıllarına nazaran büyük bir gelişme olduğunu göstermektedir. 

1967 yılında ağaçlama çalışmaları konusunda : 
1. Yeniden muhtelif yerlerde e e m'an 277,4 Ha. sahada fidanlık kurulması, hizmete açılacak bu fidanlıkla 

üretilmesi, bu suretle orman fidanlıkları vüsatinin 2 500 hektara, fidan üretiminin 420 000 000 a yükseltilmesi 
2. 35 fidanlıkta kuruluşun ikmali, arazinin tanzimi, 
3). 6 fidanlıkta yağmurlama tesisi yapılması, 
4. 9 Başmüdürlük mıntakasında 545 hektar yeni kavak ağaçlaması yapılması ve 1 823 hektar kavaklığın b 
5. 4 Başmüdürlük mıntakasında 225 hektar okaliptüs ağaçlaması yapılması ve 3 126 hektarın bakımı, 
6. 17 Başmüdürdük mıntakasında 695 hektar orman dışı ağaçlama, (şehir koruluğu) tesisi ve 3 790 hektarı 
7. 19 Başmüdürlük mıntakasında 26 728 hektar orman içi ağaçlama yapılması, 
8. 10 Başmüdürlük mıntakasında 3 176 hektar hızlı gelişen türlerle ağaçlama yapılması, 
9. 5 Başmüdürlük mıntakasında 1 850 hektar maden direği ağaçlaması yapılması, 
Ve bu suretle cem'an 33 219 hektarlık sahada, yeni ağaçlamalar yapılması programa alınmış bulunmaktadır 
Ağaçlama hizmetinde varılan bu netice memnuniyeti mucip bulunmaktadır. 
Hizmetin daha esaslı temellere oturtulması ve stratejisinin tesbiti maksadiyle tertiplenen kongrede : 
1. Ağaçlandırılacak sahalar için bir makro plân hazırlanması, 
2. Yanık ve bozuk ormanlar ile erozyona mâruz sahaların ağaçlandırılmasına öncelik verilmesi, 
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3. Kavak ve okaliptüs ağaçlamalarının artırılması, 
4. Hızlı gelişen yerli ve ekzotik iğne yapraklı türlerle ağaçlandırma yapılmasına önem verilmesi, 
5. Bozuk (baltalık ormanlarının koruya tahvil edilmesi, 
6. Koruyucu orman şeritleri ve rüzgâr perdeleri tesisi, 
7. Eksibe tesbiti maksadiyle yapılan ağaçlamalara önem verilmesi, 
gibi esaslar üzerinde durulduğu öğrenilmiştir. 

D) Orman imar, bakım ve temizleme' işleri : 
Bozuk ormanların imar edilerek prodiiktiv hale getirilmesi hususundaki çalışmalar 1962 yılma kad 

bu çalışmalar 1963 yılından itibaren geniş çapta ele alınmış ve bu suretle 
1963 yılında 27 955 
1964 » 38 535 
1965 » 89 311 hektar ormanın bakım ve temizlik işleri yapılmıştır. 

1966 yılı için bakım, inıar ve temizlenmesi ele alman orman sahası ise 91 571 hektardır. 
1967 yılında da 16 başmüdürlük mmtakasi ormanlarmda tüm olarak 97 329 hektarlık sahada imar, b 

olunacaktır. 
E) Fabrikasyon işleri : 
Kıymetlendirme icapları ve ekonomik mülâhazalara dayanılarak tesis edilmiş olan 14 aded kereste 

de imalât yapılmaktadır. 
Fabrikalarda 1961 yılından itibaren yapılan imalât ve satış miktarı aşağışdaki tabloda gösterilmiştir. 

Gayrimamulü İmalât miktarı Satış miktarı 
Yılı Metreküb Metreküb Metreküb 

1961 210 756 104 800 118 455 
1962 299 001 162 297 144 729 
1963 279 784 151 116 157 442 
1964 280 172 151 540 146 078 
1965 319 934 199 052 165 054 

1966 yılında kereste fabrikalarında biçilmek üzere tahsis olunan tomruk miktarı ise 332 399 metrekübt 
Fabrikaların kapasitesi gayrimamul olarak 281 000 M3, tür. Bu duruma göre kereste fabrikaları 1962 

olarak işletilmekte ve çift vardiya yapılmak suretiyle kapasite miktarının dahi üstüne çıkılmış bulunmakta 
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Fabrikalarımızın bugünkü, kapasitelerine göre çalıştırılan ortalama işçi sayısı 2 261 adeddir. 
İkinci plân devresinde yapılacak revizyon ile fabrikaların kapasitesi gayrimamul olak 475 000 M 

sım fabrikalarda yenileme işlerinde başlanılmış bulunmaktadır. 
1967 yılında biçilmek üzere fabrikalara tahsis olunan tomruk miktarı ise 332 558 M\ tür. 
1967 yılinda hasep sanayiinin daha rantabl bir hale getirilmesi maksadiyle Ayancık'ta bir yonga le 

24 000 ton kapasiteli bir lif levhası fabrikası inşaatına başlanacak, Antalya'da ambalaj sanayiinin iht 
tesisin ve Demirköy ve Bartın'da inşasına başlanmış olan kereste fabrikalarının da inşaatına devam olu 

Antalya'daki ambalâjlık işleme tesisinin 1967 yılında, Demirköy, ve Bartın'daki kereste fabrikaları ile 
kasının 1968 yılında Artvin'deki lif levhası fabrikasının da 1969 yılında faaliyete geçirileceği umulmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yatırımlar 

1. Katma bütçe yatırımları : 
Orman Genel Müdürlüğü katma bütçesinden Birinci Beş Yıllık Plân devresinde yapılması Öngörülen yatırım 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Gerçekleş-

Program tirilen Gerçekleşme 
Yılı (Bin TL.) (Bin TL.) nisbeti % 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Bu tablonun tetkiki ile de görüleceği'üzere 1963 yılından itibaren yatırım miktarı neneler itibabiyle bir artış 
Her ne kadar plân hedefine göre gerçekleştirilen yatırım miktarında bir noksanlık 'mevcut ise de bu noksanlık 

maları gereken makina, teçhizat ve motorlu vasıtaların zamanında temin edilememesinden doğmuş 'bulunmakta 
1966 yılı yatırımlarının geçmiş yıllardaki nisbet dairesinde gerçekleşeceği umulmaktadır. 
1967 yılı yatırımlarının plân hedefine uygun olarak gere ekleştiril meşine çalışılacağı, g(>rç eki ektirilin esi •m'ü 

talebinde bulunulmadığı anlaşılmıştır. 

47 620 37 185 78 
55 215 40 305 73 ' 
59 880 44 057 73,5 
51 835 — — 
56 090 
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2. Döner sermaye yatırımları: 
Genel Müdürlüğün döner sermaye bütçesiyle gerçekleştirdiği yatırım miktarı ise şöyledir: 

Yılı 

1963 
1964 
1965 
1966 

Program 
(Bin TL.) 

169 418 
157 410 
195 351 
201 303 

Gerçekleş
tirilen 

(Bin TL.) 

151 471 
146 31.8 
176 068 

— 

Gerçekleşme 
nisbeti % 

89,4 
93,0 
90,1 
—. 

Bu rakamlar da yıllar itibariyle döner sermayeden yapılan yatırımın artışını gösterim ektedir. 
1966 yılı yatırım programının da % 90 oranında gerçekleşeceği 'beklenebilir. 
1967 yılı için döner sermayeden plân gereğince yapılması lâzmıgelcn yatınım miktarı ise 250 milyon liradır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

1966 yılı 'bütçesiyle sermaye teşkili ve transfer harca malan; 7 130 778 lira olarak kabul edilmiş, yılı içerisin 
ruf sağlanmış, geriye kalan 6 731 578 liralık ödeneğin de 31 . 12 . '1966 tarihine ikadar 4 960 550 lirası tahakku 
ayına, 1 771 028 lira 'kalmıştır ki, (bunun da bu 'müddet içerisinde tahakkuk edeceği 'anlaşılmaktadır. 

1967 yılı 'bütçesinde ise (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamalaıı yekûnu 8 800 001 liradır. 
(A/3) cetvelinde yer alan; kamulaştırma ve satınalmalann, malî transferlerin, sosyal transferlerin, bu me 

dık ve benzeri teşekküllere yapılacak malî yardımların ma&sada uygun olduğu görülmüştür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçen yıl bütçe uygulaması 

1. Cari harcamaları 87 1.48 769 lira, yatırım harcamaları 51 835 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harca 
146 114 547 lira olarak kabul olunan Orman Genel Müdürlüğünün 1966 yılı bütçesinin uygulanmasında, tasni r 
Bütçe Kanununa 'bağlı (R) cetveline ilişkin formül esaslarına uygun olarak yapıldığı görülmüştür. 
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2. Bütçeye konulan 146 114 547 lira ödenekten 3 352 557 lirası tasarruf temini maksadiyle alıkonulmuş, 
lirası 31 . 12 . 1966 tarhüne kadar sarf olunmuştur. 

3. 1966 yılı uygulaması aşağı'daki tabloda gösterilmiştir: 
IS 1.12.1966 ya 
kadar sarf ve 

Bütçe Sağlanan tahakkuka S 
ödeneği tasarruf Kalan ötdenek 'bağlanan k 

(A/ l ) cari harcama
ları 87 148 769 1 606 357 85 542 412 59 240 056 
(A/2) yatırım har
camaları 51 835 000 1 347 000 50 488 000 3,0 760 440 
(A/3) sermaye teşki
li ve transfer harca
maları 7 130 778 399 200 6 731 578 4 960 550 

Toplam 146 114 547 3 352 557 142 761 990 94 961 046 

4. 1967 yılı içerisinde yalnızca mahkeme hare ve masrafları giderleri maddesine Genel Muhasebe Kanun 
liralık ek ödene'k alınmıştır. 

5. 1966 yılı 'bütçesinin müzakeresi esnasında sayın milletvekillerinin üzerinde durulmasını a rzu .ettikleri 
a) Köylü zati yapacak ihtiyaçlarının zamanında ve yoteri ikadar verilmesine itina edildiği; bu maksa 

karşılık köy lüfere ve felâketzddelere ; 
196.1. yılında 257 200 metreküb, 
1962 » 247 044 » 
1963 » 290 722 »< 
1964 » 322 774 » 
1965 » 439 958 » 

kerestelik tönıru'k ve 'kereste verildiği, aynı ihtiyaçları karşılamak üzere 1966 yılında tahsis edi'en 1967 yılı 
miktarının gayrimnmul olarak bu miktarlara varacağı, 
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b) Orman içi çeşitli faaliyetlerin gördürül m esinde tercihan orman içindeki köylülerin çalıştırılarak kendile 

(Milyon TL.) 

Yılı 
Orman 

İstihsalden İmalâttan Nakliyattan bakımından Toplam 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

24,7 
34,4 
33,0 
37,1 
50,6 

2,3 
1,6 
1,5 
1,6 
1,3 

106,3 
150,5 
158,0 
180,0 
231,7 

33,6 
55,9 
82,2 
107,7 
148,8 

166,9 
242,4 
274,7 
326,4 
432,4 

liralık ek bir 'kazanç sağ]andığı, 

e) Ağaçlandırılacak sahaların seçilmesinde tamamen orman içi ve öteden beri ormanlık olan bozuk salhalar 
orman olması gereken yerler üzerinde durulduğu, 'köylü hak ve faydası ile ilgili olan yerlerin ağaçlama sahası dı 

6. Genel Müdürlüğün, çeşitli ormancılık hizmetlerinde 1965 yılı sonuna kadar gerçekleştirdiği işler, 1966 yı 
karşılık neticesi alman çalışmalarda kesin rakamlar, 1967 yılı program hedefleri ayrıca ve daha geniş ölçüde ha 
gösterilmiş 'bulunmaktadır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yeni bütçe teklifi ile ilgili incelemeler 
1. Gider bütçesi : 
Bütçe Komisyonunun tetkikine sunulmuş bulunan Orman Genel Müdürlüğünün 1966 yılı Katma Bütçesinin (A/ l 

lira, (A/2) yatırım harcamaları için 56 090 000 lira, (A/3) .sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 8 800 001 l 
lira ödenek talebedilmiştir. 
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Bu 'bütçede 1966 yılı Bütçesine nazaran 13 823 838 liralık bir fazlalık bulunmaktadır. Bu fazlalığın aşağıda 
lirası cari masraflara, 4 255 000 lirası yatırım masraflarına, 1 669 223 lirası da sermaye teşkili ve transfer h 

Sermay 
Toplam Cari harcamalar Yatırım harcamaları transfer 

Yılı 'Tutarı % Tutarı % Tutarı % Tut 

1966 146 114 547 100 87 148 769 59,6 51 835 000 35,4 7 
1967 159 938 385 100 95 048 384 59,4 56 090 000 35,0 8 

Artış 138 238 838 9,4 7 899 615 5,4 + 4 255 000 2,9 1 

Cari ıharcamalardaki 7 899 615 liralık artışın; 3 861 615 lirası personel giderlerine, 88 000 lirası yönetim 
derlerine, 1 242 000 lirası 'kurum giderlerine, 13 000 lirası çeşitli giderlere; yatırım harcamalarındaki 4 255 0 
ormancılık «sektörüne, 3 255 000 lirası eğitim sektörüne ait bulunmaktadır. 

Ancak, bu ilâveler dolayısiyle, cetvelin tetkikiyle de görüleceği üzere; cari harcamalar, yatırım harcamaları, 
arasında 1966 yılma nazaran mabetlerde bir değişiklik olmadığı, bütçenin (A / l ) , (A/2), (A/3) cetvellerinin 
nasebetin 1966 yılında olduğu gibi muhafaza edildiği anlaşılmaktadır. 

Yapılan incelemeye göre : 
a) Bütçenin yıllık programlarında gösterilen hizmetlere uygun olarak hazırlandığı, bu cihetin Devlet Plân 

olunduğu, 
b) Muhasebel Umumiye Kanununun âmir hükümlerine uyularak fiilî kadroların 263 sayılı Kanun hüküm 

larına yapılması gereken zam da hesaba katılmak suretiyle, tutarlarının bütçeye (konulduğu, 
c) Genel Müdürlük Teşkilâtında açık maaşı alan bulunmadığı, 
d) Kadrosuz hiç kimsenin istihdam 'edilmediği, 
e) İnşaat ödeneklerinin plân ve projelere dayandığı, 
f) 3656 sayılı Kanunun 19 neu maddesine giren hizmetler için (D) cetveline 339 kadro ilâve olunduğu, il 

linde gösterilmiş bulunduğu, 
g) Geçici hizmetler için de (E) cetveline 80 kadro ilâve olunduğu, bu kadroların da 4 adedinin hukuk 

kamplarında istihdamı gerekli doktor, sağlık memuru, aşçıbaşı, şoför (makinist) e ait bulunduğu, 
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lı) (L) cetvelinde ıbulunan 1 840 aded orman tekniker kadrosundan 40 ınm ıbu sene Düzce Orman Tekniker O 
best bırakılması suretiyle [genel idare aylıkları ödeneğinin 259 200 lira fa^zlasiyle ,30 683 610 lira olarak .teklif edild 

i) Bütçeye konulan geçici ve sürekli görev yolluk ve (klenökleririin âzami tasarrufa riayet edilmesi suretiyle hiz 
.bir seviyede olduğu, 

j) 1967'yılı Bütçesi ile ek görev teklifinde bulunulmadığı, 
k) 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderilecekler için vâki teklifin maksada uygun b 
1) Senelerden beri demirbaş tahsisatı alınmaması ve verilen tahsisatın teşkilâtın yalnız demirbaş ve 'döşemesinin 

lunması yüzünden, yeniden faaliyelte getirilen kurum ve ıdkuMarın tefrişi için bu sene teklif edilen miktardan çok 
de âzami tasarruf gayesi ile bu maddeden geçen seneye nazaran 70 000 lira fazlası ile 120 000 lira teklif edilmiş 

m) Katma Bütçe • dâhilinde vazife gören personel arasında aylıklı veya ücretli yabancı uzman çalıştırılmadığı 
Anlaşılmıştır. 
n) 1967 yılında taşıt alımları için 23.112 maddeden 5 530 000 liralık tahsisat talebedildiği, bu tahsisat ile: 
67 aded 4 X 4 arazi pfikap 
4 » 4 X 4 arazi binek 
6 » 4 X 2 Kamyon 
1 » uçak 
2 » 4 X 4 arazi panel 
1 » 4 X 2 otobüs 
2 » 4 X 2 şehir dışı kaptı kaçtı 

satın alınacağı; 67 >aded arazi pikaptan : 
12 adedinin orman koruma, 
23 adedinin orman yangınlariylo savaş, 

5 adedinin orman sınırlandırılması, 
4 adedinin amenajman, 
2 adedinin fennî araştırma, 
5 adedinin orman fidanlıkları, 
2 adedinin tohum tedariki ve üretimi, 
2 adedinin kavak ağaçlandırmaları, 
1 adedinin toprak (muhafaza, 
2 adedinin orman içi otlakların ıslahı, 
6 adedinin köy kalkındırılması, 

hizmetinde kullanılacağı, 
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4 aded arazi (binekten, 2 adedinin fennî araşt ırma, 
1 adedinin toprak muhafaza, 1 adedinin de orman içi otlakların ıslahı işlerine tahsis olunacağı, 
6 aded kamyondan 4 adedinin findanlıklara, 2 adedinin de tohum tedariki ye üre t imi hizmetlerine verileceğ 
1 aded uçağın orman amenajman plânlar ın ın tanziminde gerekli hava fotoğraflarının alınması hizmetinde k 
2 aded arazi panelin orman yangınlariyle mücadele işlerinde, 1 aded otobüsle 2 aded şehir dışı kap t ı kaetının 

nılacağı, belirtilen hizmet yerlerine göre sat ın alı nacak araç adedleriyle tahsis yerlerinin uygun bu lunduğu netic 
2. Gelir Bütçesi : 
1967 yılı gelirleri; bütçenin (B) cetvelinde de görüleceği üzere, 156 !)00 000 lirası döner sermaye geliri, 1 

lüğünce tahsil olunacak varidat, 1 lirası çeşitli gelirler, 1 038 385 lirası özel gelir, olmak üzere cem'an 159 938 
Bu suretle bütçenin gelir ve gideri denk olarak hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

YUDİNTİ lîÖLC.M 

Genel görüş, di lek ve teklif ler 

Yurdumuz ; iklim ba.knmndau onmanla'ra vâki usulsüz müdahaleleri onarıcı, giderici bir kuşakla değildir. 
dığı, özellikle yağışın az olduğu yerlerde dev;;;m.lı müdahaleler yüzünden, evvelce orman olan bir e ok yer ler 
çıplaklaşmıştır . 

Orman ör tüsünün kaldrrılıması netice1:-i, kısa zamanda esasen pek sığ oken topralk 1 aibaka,sı «la akıp 'irilmekle v 
k a y b et m ektedir . 

Yurdun barındırma gücü, topraklar ın ın muhafazası, nüfusunun emniyet ve selâmeti ile ormanlar ın varlığ 
yerli ve yabancı birçok UM uzunlarca temas edilmiştir. 

B u gerçekler karş ı s ında ; m:>emd eke tim izin bar ın il ahi lir, huzur ve omniiyeit içinde yaşanabil i r bir yur t halind 
devamlılığını ve çoğaltılın)alsını, halk - orman münasebetlerimin daha düzenli. Iıaie getirilmesini sağlıyaeak kısa 
yürü r lüğe konm asındaki zarure t aşikârdır . 

B u tedbi r ler i ; zirai reformum gerçekleştiri lmesi. hayvan beis 1 e irmesinde a:z sayıda, fakat kaliteli hayvan bes 
na gidilmesi, bu sebeple yom. ndballı zinaatiınin geliştirilmesi, yakacak konusunda oklun yenine diğer yak ı t madd 
kümülü , l inyit üretiminin artırıllması; tarını sektöründeki bir kışını nüfusun sanayi ve hizmetler sahasına, a 
yiz. 

Genel düşünceler hakk ında kısaca heiiirtilen bu görüşümüzden sonra temenni ve tekliflerimiz ise aşağıda s ı r 

Dilekler : 
1. Ha lk - orman münasebetinin tanzimi bakımından Orman İVanununun 13 neü maddesi ile yapı lmaya 'baş 

ması ile bu Bakanlığa devir edilen hizmetin daha geniş çapta, uygula mm aıs in ı sağlamak için; gerekli mevzuatın 

Ornıan. G. M<1. Bütçesi (S. Sayısı : S(i4) 
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biyle, tahsisatı Tarım Bakanlığı 'Bütçesine konan, kalknunıa kredisinin, malksada yetecek. ve G8oL sayılı Kanunda 
hizmetin yönetimi bakımımdan müstakil biir İcanııu hazırla mm ası, 

2. Hızlı gelişen ağaç türleniylie yapılan ağaçlama çalışmalarına hız verilmesi, özel kişiler tarafından yapılag 
lış ııvaJ arının daha ziyade geliştiril m esi, 

o. Bütün Devlet teşkilâtında ve husûsi kanunlarla kurulmuş müesseselerde vazife gören muhasiplere, kasa t 
Genel Alüdüılük Katma Bütçesinde vazifeli muhasiplerin de bu halktan istifade eıttiıülımeSi yerinde görülmektedir 

Ancak katma bütçe muhasiplerine kaya tazminatı ödenmesi halinde, Genel Müdürlüğün döner sermayesinde 
sağlanımaSı bakımından bu (halktan istifade ettirilmesi için Bütçe Kanununun 11 ncıi 'maddesine (395 sayılı Kanu 
Teşkilâtında vazifeli muhasipler ele faydalanır) şe'klindc bir fıkra eklenmesi, 

Temenniye şayan bulunmuştur. 

Teklifler : 
.1. Hizmetin gelişme'si bölümünde; orman toprak 'mubafazası ve mer'a ıslaıh çallışmaiarında kaydedildiği üze 

hektarlık sahada erozyon koııltrolu çalışması yapılmış olmasına mukabil, Devlet Plânlama Teşkil atınca, 1967 yılın 
5 255 hektara ve yatırım miktarı da 7 500 000 liraya düşürülmüştür. 

Bu hizmet için geçen Sene ayrılan tahsisat ise 12 500 000 liradır. Bu selbeple geçen yıl olduğu gibi 10 300 h 
çalışması yapılabiLm'esi maksadiyle bu proje için 'bütçeye konulan 7 500 000 liralık tahsisatın, 5 000 000 lira ilâ 
ması, 

2. (.felişen onmancı'lık hizmeti] e nine paralel o] a faik ormancılık araştınma. hikmetlerinin de geliştirilmesine büy 
1967 yılı programında Ormancılık Ar aştır m a Enstitüsü çalışmaları için 2 400 000 lira. ve Kavakçılık Araştırm 

2 500 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Yapılacak çalış malların araşiti mutlara dayandırılın asın m çalışmalardaki başarı derecewini;n artırılması baklanın 
Halen merkezi Ankara'da olan bir Ormancılık Araştırma. Imstitüsü mevcuttur. Gelişen hizmetlere zaımanmda 

İstanbul'da Onanan Eakülıtesi yanında bir enstitünün daha acıkması faydalı gö inilmektedir. Ayrıca muhtelif yerle 
man Bölge Şefliği kurulmasına ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. 

i>u seib'eplerle İstanbul'da açılması düşünülen Araştırına Enstitüsü nün kuruluşu için 2 480 000, açılacak ar'aışt 
480 000, araştırma operasyon güderleri için 180 000, taşıt iglderleri için 360 000 lira ki, ceman 3 500 000 liranın 6 
jesine ilâve edilmek suretiyle bu projenin 2 400 000 liradan, 5 900 000 liraya çı/karıiması, 

Kaçakçılılk Araştırma EnJt'itüsüne 1967 programında 2 500 000 lira. ayrılım ıştır. Enstitünün, bu yıl içerisind 
daşların fidan ihtiyacını karşılamak malksadiyle kuracağı 45 hektarlık fidanlık ile ttelbit edilen kavak klonlarının 
kuracağı 60 hetktarlılk populetun için 500 000 liraya dalıa ihtiyaç olduğu anlaşılmış olmakla 67. A.00 803 Kavakç 
500 000 lira ilâvesi ile bu projenin 3 000 OO'O liraya çıkarılması. 

Orman G. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 



:"). 1965 yılında feinübank projeleri iüe koruma hizmetleri içlin s altın alınmış olup evvelki yıllarda bütçiey 
hesaplar da bekleyen ve K alt m a l>iütçieye mal edileın.eyen 16 adet arazi pikap ile 24 adelt kamyon tutar bedeli 
cdilmtesi. 

4. Birinci, ikinci ve üçüncü maddelerdeki teklifi erimiz kamisyoıı ea da, tasvip edildiği takdirde: 
a) (A/2) yatırım harcanmaları, cetvelinin 22.000 nci bölülmünün yapı, telsis ve ibüyü'k onai'i.m <d d erlerine 

21 116 000 liralık taihslistın 8 640 000 Irna ilâvesi âla 29 756 000 liraya iblâğ edilımesi. 
'!>) (A/2) yıaltırmı iharcianıaian cetvelinin 2;>.0ü() nci 'bölümünün taşıt alımlarına ait bulunan 2;>J 12 nci m 

sisatm 2 29o 178 lira ilâvesi ile 7 823 178 liraya, iblâğ edilmesi, 
c) Yatınım hareamalairına yapılacak bu ilâvelere karşılık da (IV) cetvelli 61.000 kurumlar hasılatı bölümün 

maddesindeki 156 900 000 liira'lı'k i>-e!!irin 10 9:M 178 illra. ilâvesi ile 167 '8:>:> 178 liraya, iblâğ- edilmesi, 
gerekımeıktedir. 
Orman Genel Müdürlüğünün .19(57 yılı Katma Bütçesinin rncekuııiiieısi'y'le varılan neticeler temenni ve teklifl 

lüm halinde açıklanmış o'lııp işiluı rapor Yüce Komisyonun ta>kdir ve tasviplerine say^ı. ile arz olunur. 

Orman (!. Aid. Bütçesi (S. Sayısı : 8(54) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/288 
Karar No. : 56 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 1 1 . 1966 tarihinde sunularak Komisyonumuza havale edilmiş buluna 
yılı Bütçe kanunu tasarısı» ilgili 'Bakan, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasiyle incelen 

Komisyonumuz/da Komisyonumuz adına, inceleme yapan rvıp'ortiörümüzün raporu okunduktan sonra Bakan ve 
geniş bilgi vermişlerdir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısında cari harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde göste 
mm hareamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzei'e 5ü Ü90 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harca 
velde gösterildiği üzere 8 800 001 lira ki, toplam olarak 159 938 385 lira teklif olunmaktadır. Bu miktar geçten s 
fazladır. Bu fazlalığın daha ziyade etüt, proje, yapı, tesis ve 'büyük onarım gide derinde olduğu görülmektedir. 

Maddelerin görüşülmesinde; yatırım 'harcamaları kısmında 22.000 nci tarım sektörü ibölümünün «yapı, tesis ve 
sine numune kavaklıklar kurulmasını temineıı 500 000 lira, 23.112 nci «itaşııt alımları» maddesine evvelki senelerde 
bütçesi namına döner sermaye tarafından satın alınıp da katma bütçe hizmetlerine tahsis olunan ve tahsisat konul 
dan 'ödenemiyen 16 arazi pikap ile 24 aded kamyon bedelinin ödenelbilmesini teminen 1 933 178 lira, sermaye teş 
nın 34.620 nci .7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince «sivil savunma fonu» maddesine 2 434 lira ilâve edilm 
len ödenek toplamı 2 435 612 lira (B) işaretli gelirler cetvelinin 61.110 ncu «döner senınayle gelirleri» maddesine 

Bu »suretle yatırım harcamaları 58 523 178 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları 8 802 435 lira, genel to 
Ödeneği konulan taşıtların evsafı (R) cetveline ilâve edilmiştir. 
'Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri yapılan değişikliklerle, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maldldeler cetıvelleriyle birlikte aynen, 

(B) cetveli değişik olarak, 9, 10, 11, 12, ve 13 neü maddeler ise aynen kalbul eclilmıişlerdir. 
Genel Kurulun tasvirine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip Adıyam 
Aydın Aydın Sakarya Bolu M. A. At 

1. Sezgin 1. C. Ege N. Bayar H. 1. Cop 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 
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Ankara 
II. T. Toker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. tiner 

Giresun 
N. Erkmen 

İstanbul 
N. Eroğan 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Ordu 
§. Koksal 

Ankara 
T. Kapantı 

Çanakkale 
8. İnan 

Giresun 
İ. E. Kilıcoğlu 

İstanbul 
O. Gümüşoğlu 

Konya 
21. N. Kalaycı 

Ordu 
Söz hakîkini, m ahi uzdan 

A. H. Onat 

Ankara 
21. Vural 

Corum 
Söz hakkım sak 

A. Çetin 

Gümüşane 
8. Savacı 

İstanbul 
21. Güven 

1 id ir. 

Balıkesir 
E. Güreli 

Edirne 
/. Ertem 

İçel 
Söz hakkını 'saklıdır. 

C. T. Okyayuz 

İzmir 
/. Gür san 

Balıke 
Söz hakkım 

F. İslim 

Erzur 
C. Ön 

İstanb 
21. E. A 

Kays 
A. A. Ilacı 

Muğla Niğd Nevşehir 
Söz hakkım mahfuzdur. Söz lı a kikini, mahfuzdur. Söz hakkım m 

T. Şahin A. B. Numanoğlu M. Altm 

Rize 
O. M. Agun 

Rize 
E. Y. Akcal 

Tabiî Üye Trabzon Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. A. İ. Birincioğlu Söz hakkını mahfuzdur 

21. Özgüneş A. R. Vzımer 

Siva 
Söz hakkım m 

O. Kab 

Yozg 
İ. Yeşil 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 8G4) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün cnri harcamaları irin 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 95 048 384 lira, yatının 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 56 090 000 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 8 800 001 lira ki, toplam olarak 
159 938 385 lira ödenek verilmiştir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 159 938 385 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1967 bütçe yılında e'de 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler bağlı 
(O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1967 bütçe yılında da devam olumu-. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 30.6.1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, er
tesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

Madde 5. — Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
4.6.1937 tarihli ve 3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvelde yazılı 
kadrolardan, (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1967 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

Madde 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumi-

OrmaiT G. Md. Bütçesi 

BÜTÇE KARMA KOMİSYO 

Orman Genel Müdürlüğü 1967 

Madde 1. — Orman Genel Müdü 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
harcamaları için (A/2) işaretli cetve 
lira, sermaye teşkili ve transfer harca 
velde gösterildiği üzere 8 802 435 lir 
lira ödenek verilmiştir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdü 
retli cetvelde gösterildiği üzere 162 
miştir. 

Madde 3. — Tasarının 3 neti mad 

Madde 4. — Tasarının 4 ncii mad 

Madde 5. — Tasarının 5 nci mad 

Madde 6. — Tasarının 6 ncı mad 

(S. Sayısı : 864) 
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Hüküm etin Teiküii 

ye Kanununun 03 ncü maddesine göre zamanaşımına, uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1967 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya (Aylık ve ücretler kesim'eri 
hariç.) (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçlan) maddesine, Maliye Bakanlığınca, aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

Madde f. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne, dâhil tertiplerden (A/M) 
işaretli cetvelin (Kam ulaştı rina ve satınalmalar) bölümüne aktarma 
yapmıya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Madde 8. — (Jider bölümlerinden .yapılacak harcamalara ait'l'or-
mül, bağlı (11) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 9. — Orman Genel Müdürlüğü orman okulları öğrenci
lerinden alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 10. — 31.8.1056 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun belirttiği 
hüküm ve şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 1067 bütçe 
yılında da devam olunur. 

Madde 11. — 3656 sayılı Kanunun 4600 sayılı İKanunla muad'el 
18 nci maddesi hükmü 1067 yılında orman mühendis muavinleri ve 
teknikerler için de uygulanır. 

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1067 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
S. Demire! R. Sezgin 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
K. Ocak A. F. Alisan 

Orman G. Md. Bütçesi 

Bütçe Kanua Komisy 

Madde 7. — Tasarının 7 nci ma 

Madde 8. — Tasarının 8 nci ma 

Madde 0. — Tasarının 0 ncıı ma 

Madde 1.0. — Tasarının 10 nen m 

Madde 11. — Tasarının 11 nci m 

Madde 12. — Tasarının 12 nci m 

Madde 13. — Tasarının 13 ncü m 

(S. Sayısı : 864) 



Hükümetin Teklifi 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

içişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Baltanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

t. Deriner 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
İ. 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
0. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Köy İşleri Bakanı 
S. 0. Avcı 

Orman ("i 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

72 504 767 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

76 36 

Aylıklar Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Orman hizmetleri aylıkları 
12.112 Orman tekniker ve muhafaza okulu aylık

ları 
12.113 Orman kurundan aylıkları 

12.211 
12.'212 
12:2.13 

12.214 

12.231 

Ücretler Kesim toplamı 

11İZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetlileri ücreti 
Orman hizmetleri hizmetliler ücret'. 
Orman tekniker ve muhafaza okuhı hiz
metliler ücreti 
Orman kurumları hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 20 974 512) 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETLERİ 
Genel idare geçici hizmetliler ücreti 

12.232 Orman kurumları geçici -hizmetliler ücreti 
12.233 Orman hizmetleri geçici hizmetliler ücreti 

(Gerici hizmetliler ücreti toplamı : 
7 967 -580) 

30 424 410 

24 865 035 
2 500 000 

1 454 375 
1 605 000 

33 682 076 

564 400 
751 140 

385 320 
820 440 

7 420 275 
40 500 

30 683 610 

25 124 235 
2 500 000 

1 454 375 
1 605 000 

36 942 093 

İT) 636 972 
744 900 

559 260 
4 033 380 

7 703 925 
40 500 
223 155 

Orman C. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1.2.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.280 İsçi ücretleri 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

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 kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

12.430 Konferans ücreti 
DERS ÜCRETLERİ 

12.441 Orman Tekniker Okulu ders ücretleri 
12.442 Orman okulları ve eğitim merkezleri ders 

ücreti 
(Ders ücretleri toplamı : 42 000) 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 636 sayılı Kanun gereğince varilecek taz

minat 

Orman 

— 59 -

1966 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira L 

7 700 
4 151 

545 
85 
30 
140 
10 

3 181 

160 
42 

40 

2 

1 
000 
500 

ooo 
000 
000 
000 
000 
500 

ooo 
080 

000 

080 

1 
8 000 000 
4 250 778 

480 000 
60 000 
35 000 
150 000 
•8 000 

3 357 778 

160 000 
67 000 

25 000 

17 000 

25 000 

845 000 912 200 

5 000 5 000 

9840 000 907 200 

1. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER, 
12.710 Temsil ödeneği • 

Yolluklar Kesim toplamı 

/ - Yurt isi yolluktan 

YÖN ETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.81.) (lecici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.8.16 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12-832 Kongre ve k'onf erans yoll u ğ ıı 
12.834 Kum yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841. Tedavi yolluğu 

(Vnrt içi yollukları toplamı :3 205 000) 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 500 

4 200 

3 354 001 

110 000 
1 000 000 

50 000 
1 284 000 

550 000 

20 000 
20 000 

20 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

I 500 

4 200 

3 505 001 

1.10 000 
1 050 000 

10 000 
1 300 000 

(550 000 

20 000 
50 00i 

15 000 

Orman (İ. M.d. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

Lira Lira 

12.871 
12.872 

/ / - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yunt dışı geçici görev yoluğu 
12.854 Yabancı uzman!arla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
ÖĞEETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluklari 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 300 001) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımlan ve gkler-

1 eri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri1 

13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim abımlan ve giderleri 
13.190 Diğer alım ve gide rle r 

120 000 

1 

80 000 
100 000 

1 460 000 

140 000 

1 

60 000 
100 000 

1 548 

606 000 

120 000 

130 000 

50 000 
220 000 
55 000 
25 000 
6 000 

727 000 

135 000 

140 000 

120 
230 

000 
000 

70 000 
25 
7 
000 
000 

Orman O. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 
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Bolüm. Madde Ödeneğin reşidi 

Genel yönetimle ilgili giderler' 
Kesim toplamı 

.210 Su giderleri 

.'220 Temizlik giderleri 

.2Î50 Aydınlatırla 'giderleri 

.200 Diğer yönetim giderleri 
1IİZMET.!ıKRLL 1L(4İL İ ALİ M LA!! 

l:>.:î'50 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımlar! ve gi
derleri ; 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

1:5.410 Posta. - telgraf giderleri 
!o.42<) Telefon giderleri 
İM.440 Haberleşme araçları işletme gideri "ri 

TAŞİT İŞLLTMİ^ VU (VNAİIMA (îl-
l)BKLLkİ 

1M.520 Hizmet taşıtkırı işletme ve onanma gider
leri 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

148 000 

15 
45 
67 
21 

000 
000 
000 
000 

i 0 000 

415 000 

200 
200 
15 

000 
000 
000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

151 000 

15 
45 
70 
21 

000 
000 
000 
000 

10 000 

11 000 

415 000 

200 000 
200 000 

15 000 

45 000 

14.009 

KİRA <iİI)tt.RLKRİ 
!:i.()10 Kira hedeli 

HİZMET GİDERLEEÎ 

240 000 

8 237 002 

200 000 

10 

Orman (i. Aid. Bütçesi (S. tfavısı : ,M(J4 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLİ] İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 'Mahkeme hardan ve "ideHeri 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 saydı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkardan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerekti itliği 
giderler 
MALÎ IIİZMKTLERLH .1 IsG İ LI. G ÎDER-
LER 

14.430 Para taşıma giderleri 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 K u w, giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Arattırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

10 000 

5 000 

2 852 000 

350 000 
2 302 000 
120 000 
80 000 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

2 010 000 

5 000 

2 837 000 

350 000 
2 302 000 

150 000 
35 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. dayısı : 8(i4) 
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Bölüm Madde Ödeneğin reşidi 

16.000 

Tarım kurumları giderleri 
Kesim t-jplamı 

ORMAN KURUMLARİ O İ D L R U l d 
15.781 Büro giderleri 
15.782 Ulaştırma giderleri 
15.783 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.78-1 Kira bedeli 
15.785 Giyim - kuşam alını ve giderleri 
15.786 Malzeme alım ve giderleri 
15.787 Yiyecek alım ve giderleri 
15.789 Diğer alım ve giderler 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VK TANİTMA O î DİSK
LERİ 

lfi.')70 !e fuar ve sergiler giderleri 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 746 500 

4S5 ujf? 
75 000 

i)50 000 
LJ 500 
75 000 

700 000 
50 000 

400 000 

637 000 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm, topl 
Lira Lira 

3 161 500 

640 000 
75 000 

I 025 000 
11 500 
00 000 
850 000 
50 000 
450 000 

650 0 

000 20 000 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
Kesim toplamı 

10.7.10 Temsil giderleri . 
10.720 Ağırlama giderleri 

10 000 

5 000 
5 000 

10 000 

5 000 
5 000 

Orman O. ALI. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 
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1966 ödeneği Hükümetçe ist 
Maddö Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 620 000 620 000 

16.810 Rina onarımı 500 000 500 000 
16.820 Makiııa ve teçhizat onarımı 120 000 120 000 

12.000 P ERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü .toplamı 72 504 707 76 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 460 000 1 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 8 237 002 10 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 4 310 000 5 

16.000 OEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplaunı 637 000 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 87 148 769 95 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

196 
1966 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 12 541 000 16 153 00 

Tarım sektörü Kesim toplamı 12 541 000 16 153 000 

111 Ktü-t ve proje giderleri 4 331 000 5 270 000 
112 Teknik personel ücretleri 7 069 000 9 586 000 
113 Teknik personel geçici görev yollukları 1 141 000 1 297 000 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gi 
DERLERİ 31 744 000 32 409 00 

Tarım sektörü Kesim toplamı 29 544 000 26 819 000 

111 Yapı, tesis ve ibiiyiik o-narum giderleri 23 432 000 21 116 000 
112 Teknik personel ücretleri 5 711000 5 268 000 
113 Teknik personel geçici görev yollukları 401 000 435 000 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 2 200 000 5 590 000 

ORMAN OKULLARI 
811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 2 106 000 5 496 000 
812 Teknik personel ücretleri 82 000 82 000 
853 Teknik personel geçici görev yollukları 1.'2 000 12 000 

Orman O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe is 
Madde Böl 
Lira 

23,000 

21.000 

İM 000 

2)1000 

MAKÎNA, TEÇHİZAT VS TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

2'î.lll Makin;!, teçhizat alımları ve büyük ona
rını la n 

2-î.l 12 Taşıt alımları 
Eğitim sektörü Kesim toplamı 

0 Makina, teçhizat alınılan YO büyük ona
rımları 

0 Taşıt alınılan 
ETÜT \ rL PRO.JL (ÎİDKKLURİ 

Bölüm il toplamı 
YAPİ, TKSİS VL BÜYÜK ONAR?-M Ot-
DURLKRÎ Bölümü t. planı i 
MAKÎNA, TECJLI.LZAT VK TAŞİT ALIM
LARI VI'] ONARİMLARİ 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

7 415 000 

:| 0:>.") 000 
4 480 000 
135 000 

25 000 
110 000 

7 550 000 

12 541 000 

:îl. 744 000 

')() 000 

528 000 

1 !>!)8 000 
5 :>;Î0 000 

51 835 000 

Orman ('!. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 804) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI . 

1966 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Ödeneğin eeşidi Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye tesl/iii 
KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 1 

DÖNEK. SURM.AVHLHRH ÖDUMHLUR 
Döner sermaye 1 I 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA- 3 950 001 5 609 
LAR = z = = = 
ÖHG, 4785, (>8,'!1 sayılı i'iiıınıılar .e,v rehin
ce kamulaştırma bedeli 1 500 000 I 85i) 875 
Fidanlık ve ağaHmıdırmalar irin kamu
laştırma I 700 000 2 750 000 
FA O yardımı de .Kavakrılık Knstitüsii 
i e in kamulaştırma 'bedeli 1 1 
Ti i ıra yapımı irin arsa alımı 750 000 1 000 000 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 215 000 229 

BAĞIMSIZ BÜTODLİ İDAHHLKRIO Ö\)K 
Mtthun 
580 saydı .Kaiminim 1-') neti maddesi ıı-e j>'ö-
re M"illî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 000 000 

Orman (i. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 8(54) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.000 

Fonlara katılma ve ödemeler 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ge
reğince sivil savunma fonu 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 nci maddesi ge
reğince sigorta fonu 

ULUSLARARASI TEŞEKÜLLERK ÖDE
MELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 elk karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VK DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim, aylıkları 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 

Lira Li 

200 000 

150 000 

50 000 

10 000 

214 348 

164 348 

50 000 

10 000 

1 369 457 

489 457 
500 000 
180 000 
200 000 

1 415 319 

2 832 776 

-

1 376 581 

516 581 
500 000 
160 000 
200 000 

1 415 319 

2 8 

Orman (î. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş sandık ve 
benzeri teşekküllere yardımlar 

Kesim toplamı 

85.710 Orman G'enel Müdürlüğü (Memur re 
Müstahdemleri öğle yenıeiklerine yardım
da bulunmak üzere) 

85.780 6964 sayılı Kanuna g-öre Ziraat O d al'an 
Birliğine yardım 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

86.800 Gecen yıllar 'borçları 

86.400 İlâma 'bağlı borçlar (Bu ödeneği ihtiyaç 
•nispetinde artırmaya Maliye Bakaia yet
kilidir) 

36.000 Geri verilecek paralar 

48 000 

42 000 

6 000 

83 000 

45 000 

5 000 

133 000 

48 000 

42 000 

6 000 

100 876 

15 000 

5 000 

120 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

31.000 

: i 2.000 

34.000 

35.000 

36.000 

KURUMLARA KATİLMA PAY!-AR!. 
YE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

'Bölümü toplamı 
KAMULAŞTIRMA VK SATIXALMALAR' 

Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
SOSYAIJ TRANSFERLER 

Bölümü tojJamı 
BORO ÖDEMELERİ Böliiımü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

J 

3, 950 001 

215 000 

2 832 77ü 
133 000 

7 130 778 

5 

2 

8 

Orman: G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 864] 



Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

(B/2) Vergi dışı gelirler 
61.000 KURUMLAR HÂSILATI 

HASILATLAR 
6 1.11 •() Döner se rm ay e ge 1 i rle ı-i 
{5:1.İIK) Genel müdürlükçe tahsil ohmaeaık vari

dat 
63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.400 Bağışlar 
72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.110 6S3Î sayılı Orman Kanununun 35 nci 
maddesi gereğince yapılaoa'k ikrazlar 
karşılığı olarak Hazineden yapılacak yar
dım 

72.400 Geçen yıllardan de:vreden nakit 
(51.000 KURUMLAR I L Â S L L A T I 

Bölümü toplamı 
63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü. toplamı 
72.000 ÖZEL GELt'RLER Bölümü toplann 

GENEL TOPLAM 

Orman 
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(B) CETVELİ 

1 
1966 yılı tahminleri Hükümetçe talimin edi 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

137 114 545 158 899 

i 34 614 54:") 156 900 000 

2 500 000 1 999 999 

1 
9 000 001 1 03 

9 

Md. 

000 000 

Bütçesi 

.137 114 545 
1 

9 000 001 

146 114 547 

(S. Sayısı : S 

1 038 384 

64) 

158 899 

1 038 

159 938 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 31 . 8 . 1956 6831 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

MERKEZ 
o o 
6 
6 
4 
4 
1 
2 
6 
9 
8 
9 
8 

10 
9 

11 

Enformasyon Uzmanı 
Sinema Uzmanı 
Sinema Teknisyeni 
Fotoğrafçı 
Ressam ve Desinatör 
Müe adele B aş tek nisyeni 
Mücadele Teknisyeni 
Makinist 
Kaloriferci 
Şoför 

» 
Daktilo 

» 
» 
» 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
6 
1 
6 
4 
1 

950 
600 
600 
800 
800 

1 250 
1 100 

600 
400 
450 
400 
450 
350 
400 
300 
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C - CETVELİ 

Ö Z E T İ 

Orman Kanunu. 

D - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

10 Memur (Uvrak sevkiyatcısı) 1 250 
11 » » » 1 300 

6 Dağıtıcı 1 600 
11 Başhademc 1 300 
12 Hademe 28 250 
11 Gece Bekçisi 1 300 
12 » » 1 250 
1 Servis Şefi 1 1 250 
l Elektronik Beyin Operatörü 1 1 250 
1 Elektrik Beyin Programe-

törü 1 950 
3 Elektronik Beyin Tasnif 

Operatörü 2 1)50 
3 İcmal Makinası Operatörü 2 950 
6 Delgi Memuru 3 600 
7 » » 2 500 
9 » Kontrol Memuru 3 400 

D. M 

6 Fis M'e 
7 
8 
9 

10 
11 

» 
Daktil 

» 
»' 
» 

9 Memu r 
8 Şoför 
9 » 
0 » 
2 Hadem 

Telsiz 
» 

Orman O. Md. Bütçesi ;S. Sayısı : 864) 



D. Memuriyetin nev'i Ad>ed Ücrelt 

1 Tamir Atelyesi Şefi 
2 » » » 
G Telsiz Santralcisi 
7 »' » 
8 » » 
8 Dağ Telsiz Santralcisi 
7 » » » 
7 Şoför (Yangın 'koruma işleri 

için) 
8 Şoför (Yangın koruma işleri 

için) 
9 Şoför (Yangın koruma işleri 

için) 
10 Şoför (Yangın 'koruma isleri 

1 
2 

14 
20 
15 
25 
40 

1 250 
1 100 

600 
500 
450 
450 
500 

38 

95 

500 

450 

400 

7 
8 
9 

için) 
Orman Muhaf 

»' » 
aza Memuru 

» 
Şoför (Tahdi t Komisyonu 

Orman Mulhafaza 
10 
11 
6 
7 

11 
10 
12 
12 
7 

» » 
» » 

Laborant 
Makinist 
Dakt i lo 

» 
Hademe 
Bekçi 

Me TI u r u 
» 
» 
f 

Şoför (Anıenajman hcycth 
için) 

için) 

1 

l'İ 

54 
45 
95 
20 

.1.00 
630 
265 

o 

o o 
8 
7 

50 
1 

13 

350 
500 
450 
400 
400 
350 
300 
600 
500 
300 
350 
250 
250 

500 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret D. Mem 

9 

9 

6 

7 

fi 

7 

10 

9 

9 

12 

12 

6 
1 

1 

1 

•> 
1 

Şoför ('Amenajman heyetleri 
için) 
Memur (Amenajman heyet
leri için) 
Desinatör (Fotoğramet ri 
grupları için) 
Desinatör (Fo'toğrametri 
grupları için) 
Kartograf (Harita grupları 
için) 
Kartograf (Harita grupları 

için) 
Telefoncu (Amenajan grup
ları için) 
Telefoncu (Amenajan grup
ları için) 
Kaloriferci (Amenajman 
grupları için) 
({ece Bekçisi (Amenajman 
grupları için) 
Hademe (Amenajman grup
ları için) 
Teknisyen 
Taksatör (Amenajman he
yetleri için) 
Kontrol Uçağı Kaptan Pi
lotu 
Kontrol Pilotu 
Kameracı 
Uçak Motor Teknisyeni 

13 

1 

o 

10 

4 

9' 

1 

1 

1 

1 

' • > 

.) 
1 

25 

1 
1 
1 
1 

400 

400 

600 

500 

600 

500 

350 

400 

400 

250 

250 
450 

500 

1 250 
1 250 
1. 100 
1 250-

1 
o o 

2 
4 
4 
7 
8 
9 

10 
11 
7 
9 
7 
8 

10 
11 
6 
6 
7 
4 
6 
1 

9 
10 

Başmaki 
Makinist 

Tek 

Ressam 
Fotoğram 
İstatistik 
Muh. ve 
Muhafaz 

» 
»' 
» 

Kesim v 
» 

Başfidaıı 
» 

Fidancı 
» 

Başmaki 
Makinist 

» 
Lâboratn 
Şoför 

» 
>> 
» 

Orman (). M<1. Bütçeli (S. Sayısı : 864) 



T). Memuriyet in nev ' i Aded 

3 Tercüman 1 
4 Dakt i lo (Yabancı dil ibilir) 1 
G K ü t ü p a n e Memuru (Fotoğ

rafçı ) 2 

12 Hademe (> 
13 » 1 
12 Bekei 9 
13 » 3 

9 Santra lc i 1 
9 Kaloriferci 2 

10 Arabacı .1 
1.1 » 1 

8 Dakti lo 1 
9 » 1 

10 » 3 
7 Ambar Memuru 1 
i) Ka t ip 2 
7 Kât ip ve Mutemet 1 

10 » »' 2 

Araç Orman Muhafaza Okulu 

7 LJektr ikçi Ustası 1 
8 Şoför 1 
(î Doktor 1 
6 Sağlık Memuru .1 

11 Gece Bekçisi 2 

icreı 

950 
800 

(İO0 

250 
200 

(i 
9 

!! 
12 
13 
9 

250 12 
200 

100 
400 
300 
250 
450 
400 
350 
500 
400 

350 
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Memuriyetin nev' i 

Aşçıbaşı 
Aşçı 
İşçi (Aşçı yamac ı ) 
ifadem,. 

» 
Ambar .Memuru 
Çamaşırcı 
İda re Memuru 
1'alıcıya n 

Aded Maaş I.) 

Düzce Orman Tekniker Okulu 

Elektr ikçi Ustası 1 
Şoför 1 
Aşçıbaşı 1 
A scı 1 

.İşçi (Aşçı yamağı) 
Doktor 
Sağlık Memuru 
Laborant 
Laboran t 
Kü tüpane Memuru 

Tarım Hizmetlisi 

Bekçi 

250 [ 12 Hademe 

400 
400 
300 
400 

7 

.10 

9 

4 0 

12 

Mem 

450 
400 
25i) 
250 
200 
400 
250 
250 
300 

350 
400 
(S00 
450 
350 

200 
300 
350 
450 
400 

-1-00 

300 
250 

250 

10 
11 
12 
9 

9 
.10 
7 
9 

12 
9 

11 
Vı' 

S 
9 
9 
9 
8 

12 
41 
1 1 
10 
12 

Şoför 
Çamaşırcı 
Çamaşırcı 
Ambar me 

Trabzo 

Doktor 
Sağlık Me 
Telefoncu 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yama 
Kaloriferc 

» 
Şoför 
Elekt r ikç i 
Laborant 
Ambar me 
Kitapl ık m 
İda re .Mem 
1 iademe 

» 
(t ece Bekç 
Hah cıvan 
Ham aşı re ı 

Orman (i. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 8ö4) 



Memuriyet in nev'i Aded Ücret 

Muğla Orman Muhafaza Okulu 
Doktor 1. 
Sağlık Memuru ! 
Aşçıbaşı ! 
Aşeı Yamağı. 1 
Aşeı 1 
Şoför 1 
Elekt r ikç i Ustası i 
Ambar Memuru i 
İda re Memuru I 
i fademe (î 
Gece Bekçisi 1 
Çamaşırcı 2 
Bahçıvan. * 1 

19 
Bolu Orman Bakım Memurluğu 

Eğitim Merkezi 
Doktor 1 
Sağlık Memuru 1 
Aşçıbaşı 1 
Aşçı Yanı ağı 1 
Şoför 1 
Hademe 2 
Gece Bel-:çişi 1 
Gam a s ı m 1 

9 

D. 
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Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Eskişehir Orman Fidanlık Eğitim Merkezi 

11 ' Doktor 
10 Sağlık Memuru 

9 Uidancı Ustası 
9 Aşçıbaşı 

12 Ascı Yamağı 

300 
350 
450 
250 
200 
350 
350 10 Şoför 
400 
400 
200 
250 
200 
300 

30i) 
300 
400 

12 Hademe 
11 Oeeo Bekçimi 
12 Gaması re ı 

l 
1 
•> 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

300 
350 
400 
400 
250 
350 
250 
300 
250 

Fidanlıklar 

;) Basma ısınışı 
(i Sınıf T Makinist. 
7 Sınıf I I Makinist 
S Sınıf TU Makinist 
9 Makinist 

250 8 Şoför 
350 
250 
3,00 
250 

9 »• 

12 Arabacı 
11 » 

5 Tarım i il/metlisi (Başfidaneı) 
0 » » » 
7 » »' 

12 

14 
30 
19 
50 
1 
97 
14 
9 
1 
(î 
9 

700 
000 
500 
450 
400 
450 
400 
250 
300 
700 
000 
500 

D. Memur 

7 Tarım Hizm 
Fidancı ) 

8 Tarım Hizme 
9 Tarım Hizme 

Uidancı) 
10 Tar ım hizme 

Uidancı) 
11 Tarım Hizme 

Uidancı) ,(*) 
12 Bekeibaşı 
13 Bekçi 
13 Hademe 

9 Ambn r Memu 

Toprak Muha 

4 Trak tö r ve B 
törü 

(i Trak tö r ve B 
törü 

0 Ölçme Tekni 

7 »• » 

8 » » 

9 » » 

7 Sürveyan 

(•''•) 300 lira aylık ücretti 120 aded taam friz- metlisi üçüncü sınıf fidancdardan 30 adedi i o:j müddetlidir 

OVVMVA G. 'Md. Bütçeısi (S. Sayısı : 8G4) 
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1). Memuriyetin aıev'i 

8 Şoför 
9 » 

10 »' 
9 Tarım Hizmetlisi 

11 Bekçi hası 
12 » 

Aded 

9 
7 

17 
17 
5 

11 

Ücret 

450 
400 
350 
400 
300 
250 

D. 

12 
13 
12 
13 

Memuriyet in 

Bekçi 
» 

Hademe 
» 

nev ' i 

Bölüm Madde 

E - CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri : 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
1.2.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Orman kurumları geçici hizmetliler ücreti 
12.233 Orman hizmetleri geçici hizmetliler ücreti 

I). Memuriyetin, nev'i 

4 Orman Teknikeri 
5 » » 
(5 » » 
7 » » 
8 » » 
9 » » 

(I.) CETVELİ 

Aded 

25 
35 
45 
75 

120 
250 

Aylık 

1 250 
1 1.00 

950 
800 
700 
000 

I). 

10 
11 
12 
!3 

Memııriyetiı 

» » 
» » 
» » 

Tatbikat Memııi'U 

Orman (t. M<1. Bütçesi (Ş. Sayısı : 8(5-4 
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(M) CETVELİ 
Lira 

Orman Muhafaza Okulu öğrenci
lerinden alınacak ücret 900 
Orman Tekniker Okulu öğrenci
lerinden alınacak ücret 1 .'525 

R - CETVELİ 

1967 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe iç 
Cari harcamalar 

Bölüm Madde 

14.000 Hizmet giderleri: 
Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri: 

M.'loO Mahkeme harçları ve giderleri 
2 000 000 lirayı aşmamak üzere orman dâvalarını ilgilendiren kovuşturma giderleri (kovuştur 
adlî mercilerin göstereceği lüzum üzerine bu maddeden ödenir. 

14.888 İşçi eğitim kampları giderleri 
Orman Genel Müdürlüğü İşçi Eğitim Kampları Yönetmeliği gereğince yapılması gereken bilûmum 

14.889 Diğer alım ve giderler 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde^ çalışacaklara, ilgili yönet 
ödeme ve giderler de bu maddeden ödenir. 

Orman (î. Md. lUitce-si (S. Bayisi : 804; 
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Orman Genel Müdürlüğü 

1967 yılında satmalmacak taşıtlar 

237 sayılı Kanuna göre 1967 taşıt cetveli 

Alınacak taşılın cinsi Kullanılacak h 

Arazi 
» 
» 

Arazi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tünek 
» 
» 

Pikap 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(4 kişilik) Ormancıl ık fennî a raş t ı rma hizme 
» Toprak muhafaza hizmetleri 
» Mera ıslahı hizmetleri 

)! Idşilik) Orman koruma hizmetleri 
» Orman yan^ınlar iy le mücadele hiz 
» )rnıan sınır! tına hizmetleri 
» Orman ameuajman hizmetleri 
» Ormancılık fennî a raş t ı rma hizme 
» Orman fidanlık ve ağaçlama, hizme 
» Tohum üret imi hizmetleri 
» Kavak ağaçlandırma hizmetleri 
» Toprak muhafaza hizmetleri 
» Mera ıslahı hizmetleri 
» Köy kalk ındı rma hizmetleri 

Arazi Panel (Şehir dışı hizmetleri için) Orman yancın la riylo mücadele hiz 
Kap t ıkaç t ı (Şehir dışı hizmetleri için) Orman fidanlığı hizmetleri 
Kamyon ( E n az 7 500 Kı>'.lık benzini i veya dizel) .Orman yancın kiriyle mücadele hiz 
Kamyon ( b)n az 7 500 Iv^.lık benzinli veya dizel) Orman fidanlık ve ağaçlama hizme 
Kamyon i lln az 7 500 K«'.lık benzinli veya dizel) 'Toprak muhafaza ve mera hizmet 
Kamyon (Tanı yüklü ağırlığı en az 9 000 Kt>.; Orman fidanlık hizmetleri 
Kamyon (Tam yüklü ağırlığı en az D 000 Kg.) Tohum üretimi hizmetleri 
Otobüs (44 kişilik) üıı ı ıan iû tanbk hizmetleri 
Tcah Orman amenajman hizmetleri 

Ülieesi l X JSHVISI : S(>4) 
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T - CETVELİ 

237 numaralı Taşıt Kanununun 11 nci madden gereğince katma bütçe demirbaşında k 

taşıtlara ait cetvel 

TAŞITIN CİNSİ 

Arazi Arazi Arazi Arazi 
Sene Binök Pikap Pikap Kaptıkaçtı Panel Kamyon Otobüs 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

1 
2 

3 
1 
2 
2 
2 

1 
1 

2 
7 
24 
8 
5 
1 

2 
1 
1 

1 
1 
1 

2 

— 
— 
— 

1 

3 
7 
13 
44 
4 
2 

3 
10 
23 
4 
18 
25 
93 
49 
33 

5 

3 

— -
— _ 

— 

3 
4 
3 
4 

1 2 
3 
5 
2 
4 
3 

1 3 
5 
13 
5 
26 
— 
5 

2 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
— 

62 9 332 8 2 90 8 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 
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Görevin adı 

Hukukçu Üye 
» » 
» » 

İnşaat Yüksek Mühendis veya Mühendis 
Yüksek Mühendis veya Mühendis 
Sürveyan 
Hesap Uzmanı 
Daktilo (yabancı dil bilir) 
Daktilo 
Laborant (Lisan bilir) 

Yangın Bekçisi 
» » 
» » 
» » 

Haber Alma Nöbetçileri 
Ağaçlandırma Sahaları Bekçisi 
Ağaçlandırma Sahaları Bekçisi 

Ücreti 
Zam karşılığı 

Ücreti 
Zam karşılığı 

Ücreti 
Zam karşılığı 

1966 

Aded 

3 
5 

12 
2 
4 
4 
1 
2 

20 
3 

56 

50 
500 

2 000 
2 500 

5 050 

120 
130 

250 

yılındaki < 

Ücret 

1 750 
1 500 
1 250 
1 750 
1 500 

800 
1 250 

800 
450 
800 

300 
250 
200 
150 

250 
200 

• • - • • 

durum 

Süre 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 
12 

5 
5 
5 
5 

12 
12 

Yıllık 
tutarı 

63 000 
90 000 

180 000 
42 000 
72 000 
38 400 
15 000 
19 200 
54 000 
28 800 

602 400 
136 385 

75 000 
625 000 

2 000 000 
1 875 000 

4 575 000 
1 032 350 

250 000 
360 000 
312 000-

672 000 
152 140 

Ad 

2 

5 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 
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1966 yılındaki durum 

Görevin adı 

Mütercim (Barem içi) ücreti 

Doktor 
Sağlık Memuru 
Aşçıbaşı 
Şoför (Makinist) 

Zam karşılığı 

Aded Ücret Süre 

1 250 12 

Yıllık 
tutarı 

30 000 
10 500 

Ücretler toplamı 
Zamlar toplamı 

Genel toplam 

Ücreti 
Zam karşılığı 

5 358 

6 129 400 
1 331 375 

7 460 775 

» o « 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 864) 

Aded 

2 

19 
19 
19 
19 

76 

5 438 





Dönem : 1 O ^ 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O ü 
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Tekel G. M. Bütçesi 





Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Komisyonu raporu (1 /289) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 11 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/470-6859 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanhğmca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar K 
28 . 11 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu 
ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman D em 
Başbakan 

Tekel G-. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 



CARİ HARCAMALAR GEREKÇESİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı cari harcamaları 1966 yılına nazaran 4 335 892 lira fazlasiyle 68 213 
lalık haddizatında 4 485 890 lira ise de muhtelif tertiplerden düşülen 149 998 lira göz önüne alınınca hakiki 

Fazla ve noksanların tertipleriyle gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 
Fazlalar: 

Lira Madde 

1 987 680 12.110 Genci idare aylıklarında olup yıl içindeki tcrfilerle ödeıımeikte olan üst dereceler' farkla 
48 550 12.111 Enstitüler aylıklarında olup fiilî kadroya göre ödennıdkte olan üst dereceler faikları ve 

101 5.10 12.211 Genel idare hizmetliler üoretinıde olup yemi ağılan idarelerle merkez ve mülhakatın had 
çak vakalarının önlenmesi için cetvele ilâve olunan koruyucu kadroları ve c/o 35 zamla 

1 068 000 12.270 Teknik personel ücreti tertibinde olup işletmelerle ilgili teknik ve idari büro işlerin 
ücretlerinin ilgisi dolayısiyle yatırım tertiplerinden nakledildiğinden (A/H de bu yıl y 

138 950 12.370 Emekli 'keseneği karşılıkları maddesinde olup aylık ve ücret tertiplerindeki artış dolayıs 
145 700 12.780 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim 'karşılıkları tertibinde olup ücretleri c 

teknik personel için kanunu gereğince ödenecek karşılıklar dolayısiyle bütçede yeni aç 
75 000 12.520 Kasa tazminatı maddesinde olup yıl içinde terfi edecek idare memur ve ambar memur 

hakat idarelerimiz ilgililerine öd'encce'k tazminatlar için zammcdilmiştir. 
171 000 12.813 Geçici görev yolluğu maddesinde olup mavi 'küf hastalığı ve tütün ekimi sahalarının 

lendirmelerin -karşılanması ve işletmelerle ilgili teknik ve idari büro işlerini yöneten ve k 
siyle görevlendirilecek yevmiyeli teknik elemanlar için bu miktar artırılmıştır. 

147 000 12.821 Müfettişler geçici görev yolluğunda olup yıllık teftiş programının ve artırılmış olan ye 
zammedil mistir. 

25 000 12.853 Yurt dışı geçici ^övov yolluğu maddesinde olup 1967 yılında tekel konusu maddelerle 
tünlerimizin satışlarının temini için yapılması zaruri olan seyahatler göz önünde bulun 

65 000 .12.861. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 19'66 yılı programında müfettişlerin teftişlerinde or 
durmaları temenni edildiğinden, kendilerinin bu alanda tavsiyelerde bulunabilme yet 
lerini sağlamak, yabancı memleketlerdeki monopol idarelerinin, idari, teknik muraka 
şekillerini görmek ve incelemek:, genel bilgi görgü ve ihtisaslarını artı ram "k ma'ksadiy 
ve ödenektir. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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Lira Madde 

95 000 13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderlerinde olup, tamirleri mümkün olmıyan idarelerim 
nilenmeleri, tartı işleri için baskül satmalmması, kullanılmaz hale gelen demirbaşların t 
tıakalarundia vıı'kıuihulan zelzele dolayısiyle hasara uğrayan 10 nun üstünde idarenin dem 
biyle yeniden temini ve yeniden ilhdas edilmiş ve edilecek olan muhtelif idarelerimiz için 
da bu miktar zammedilmiştir. 

25 000 13.150 Yakacak alımları ve giderlerinde olup ihtiyacın artışı göz önünde tutularak ve yeniden 
ihtiyacını karşılamak üzere zammedilmiştir. 
Hizmetli giyim ve alım giderlerinde olup kadroya ithal olunan personel giyeceklerinin 
Diğer alımlar ve giderler tertibinde olup idare sağlık servisi ve revirine alınacak ilâç, 
Su giderlerinde olup bâzı belediyelerce su fiyatlarına yapılan zam ve yeni ihdas edilmiş 
mak üzere zammedil mistir. 
Diğer vergi, resim ve harçlarda olup ödeneğin yetişmemesine binaen zammedilmiştir. 
Diğer mıalî hizmetlerle ilgili giderlerde olup tütün ekimi sahalarının son yıllarda çok 
tahrir masraflarının 'karşılanması için zammedilmiştir. 
Kurs giderlerinde olup ihtiyaca binaen zammedilmiştir. 
Büro giderlerinde olup yeni kurulan fermantasyon cihazının çalıştırılmasında ve inşa edi 
lâboratuvarları ile tütün sınai işletme ve etüt lâ-bora tu varlarının büro ihtiyacını karşıla 

10 000 15.712 Ulaştırma giderlerinde olup, mavi küf hastalığı sebebiyle artmış bulunan dahilî ve ha 
ücretlerini karşılamak iein zammedilmişttir. 

100 000 15.716 Enstitülerimiz için gerekli malzemenin alınabilmesi için artırılmıştır. 
5 500 15.719 Diğer alım ve giderlerde olup, yeni inşa edilmekte olan lâboratuvaıiaıia yükselen kömü 

medilmiştir. 
200 000 16.810 Bina onarımında olup tamirleri gereken İdare binalarımızın onarımlarının sağlanmaları i 

485 890 Toplam 

15 000 
14 500 
10 500 

5 000 
25 000 

2 000 
5 000 

13.160 
13.190 
13.210 

14.442 
14.490 

14.510 
15.711 
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Noksanlar 
Lira Madde 

49 999 14.550 Staj ve öğrenim giderleri «iadesinde olup staja gönderilmiyeceği için bu miktar tasarruf 
99 999 .1.6.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderlerinde1 olup yıl içinde her hangi bir toplantı y 

edilmiştir. 

149 998 Toplam 

YATIRIM HARCAMALARİ GEREKÇESİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı yatırım harcamaları 1966 yılma nazaran 18 458 000 lira fazlasıiyle 96 
Fazlalık haddizatında 29 659 000 lira ise de muhtelif tertiplerden düşülen 11. 201 000 lira göz önüne alınınca ha 
rettir. 

Buna ait gerekçe aşağıda açıklanmıştır. 
Fazlalar: 

Lira Madde 

147 000 21.000 Etüt ve proje giderleri bölümünün muhtelif tertiplerinde olup çeşitli sektörlerin gerek 
kullanılacak teknik personel dolayısiyle meydana gelmiştir. 

20 145 000 22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünün muhtelif tertiplerinde olup çeşitli s 
program dolayısiyle zammedilmiştir. 

9 367 000 2?>.000 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları bölümünün muhtelif tertiplerinde olup ç 
gereğince alınacak makinalar için zammedilmiştir. 

29 659 000 Toplam 
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SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI GEREKÇESİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı sermaye teşkili ve transfer harcamaları 1966 yılına nazaran 197 976 lira 
bit edilmiştir. 
Fazlalar: 

Fazla miktarlarla ilgili tertipler aşağıda açıklanmıştır. 

Lira Madde 

135 000 32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedelinde olup, 1967 yılında istimlâk edilecek satış depolar 
dilmiştir. 

23 000 34.620 Sivil savunma fonu karşılığında olup kanuni bir fazlalıktır. 
1 100 34.630 Sigorta fonu karşılığında olup, bu husustaki talimatnamenin 8 nci maddesine tevfikan 

miktar zammedilmiştir. 
10 000 34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payında olup katılacağımız Milletlerarası Ba 

cek üyelik aidatı için bu miktar zammedil mistir. 
21 376 35.210 % 1 ek karşılıklarında olup aylık ve ücret tertip]erindeki .artış m'eydana gelmiş kanuni 

7 500 35.710 Kadroda vaki artış neticesi yapılmış bir zamdır. 

.197 976 Toplam 

1 — MAMUL TÜTÜN 

1966 yılı 4 aylık mamul tütün satışı 12 610 079 kilo olup geçen yılın .aynı devresi zarfındaki satış miktarı i 
satışa nazaran % 8,17 nispetinde bir fazladır. 

1965 yılı senelik sa'tış miktarı 35 190 956 kiloyu bulmuştur. Fazla nis'betin bu miktara tatbiki halinde 1966 
olacağı hesaplanmaktadır. 

Her yıl satışlardaki artışlar göz önünde tutularak 1967 yılı satış miktarının 39 500 000 kilo olacağı tahmin 
nevilerine göre vasati tarife bedeli 3 094,48 kuruş olup tutarının 1 222 321 675 lirayı bulacağı hesabedilmiştir. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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1966 ylılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiğ'i üzere 1 786,24 kuruş olarak heşabedilen mamul tütün fabr 
kuruş olarak hesabedİlmiştir. 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
Umumi masraf 

1963 
Kuruş 

1 006 
214 
59 

113 

Bilanço 

1964 
Kuruş 

1 195 
226 

73 
135 

1965 
Kr. S. 

1 202,28 
220,70 

74,28 
123,61 

Bütçe 

1966 
Kr. S. 

1 325,58 
236,04 

79,24 
145,38 

tahmini 

196 
Kr. 

1 357 
250 

87 
155 

1 392 1 629 1 620,87 1 786,24 '1 850 

Beyiye, Ibayâ nıaklliyiesıi, hakiki nakliye, zuıruf amortismanı, sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret olan sa 
gibi 1966 yılı bütçe tahminlerinde 285 kuruş hesabedilmişken 1967 yılı için (1965) yılı bilançosuna göre yapılan 
olacağı neticesine varılmıştır. 

Bey'iye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

1963 
Kr. S. 

197,65 
8,21 

13,80 
8,57 

11,38 
15,98 

1964 
Kr. S. 

216,12 
7,85 

13,29 
8,86 

12,89 
23,67 

1965 
Kr. S. 

231,31 
7,36 

15,58 
10,58 
14,82 
23,45 

1966 
Kr. S. 

216 
9 

14 
9 

13 
24 

196 
Kr. 

232 
8 

16 
11 
15 
24 

255,59 282,68 303,10 285 306 
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Satış miktarındaki noksana mukabil vasati tarife bedelindeki fazlalıfk ve maliyet bedelleriyle satış masrafla 
yılı satış kârı 1966 yılı'kârına nazaran 13 130 500 fazlasiyle 370 409 000 lira hesabedİlmişfcir. Buna adt müfreda 

Tarife bedel Fabrika maliyeti Satış masrafı 
Miktarı Vasati Fî. Tutarı Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı 

Yıl Kilo Kr. S. Lira Kr. S. Lira Kr. S. Lira 

1966 43 000 000 2 902,12 1 247 909 900 1 786,24 768 081 400 285 122 550 0 
1967 39 500 000 3 094,48 1 222 321 675 1 850,74 731 042 675 306 120 870 0 

— 3 500 000 + 192,36 — 25 588 225 64,50 _ 37 038 725 + 2 1 — 1 680 0 

2. TUZ 

1966 yılı 4 aylık tuz satışı 151 830 tondur. Geçen yılın aynı idevresi zarfındaki satış miktarı ise .138 877 tondur. 
1967 yılı satışlarının da 440 000 tonu bulacağı hesabedilmiştir. 
Sofra ve mutfa'k tuzlariyle d i r ik te tuzla vasati satış fiyatı tonda 30,30 lira olup 440 000 ton satış tutarının 

sabedilmiştir. 
Maliyet ve masrafların seneden seneye artması ve satış fiyatının sabit 'kalması nieticevsinde 'beher töon tuz s 

terildiği üzere zarar tesbit edilmiştir. Bu zarar göz önünde tutularak 1967 yılındaki zarar miktarı 1 531 200 l 

Beher tonidalki 
Satış miktarı zarar Zarar tutarı 

Yılı Ton Lira kuruş Lira 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

405 188 
415 981 
441 633 
420 000 
440 000 

4,90 
14,53 
3,48 
14,50 
3.48 

1 985 406 
6 043 908 
1 533 818 
'6 090 000 
1 531 200 
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3. — ÇAY 

1966 yılı 4 aylık maımul çay satışı 4 640 536 kilo olup geçen yılın aynı devresi zarfmdafki satış miktarı ise 
nazaran % 13.34 nisbetiinde bir fazladır. 

Bilançoya göre 1965 yılı senelik satış miktarı 12 206 415 kiloyu 'bulmuştur. Fazla nisbet'in bu miktara, tatb 
13 834 000 'külo olacağı hesabedilmişltir. 

Her yıl satışlardakli artışlar göz önünlde tutularak 1967 yılı satış miktannın 14 300 000 kilo olacağı tah 
nevilerine göre vasati tarife bedeli 40.77 kuruş olup tutarının 583 000 000 lirayı bulacağı hesabedilmiştir. 

1966 yılı 'bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 2 005 kuruş olarak hesabedilen çay maliyeti 1967 
sabedilmiştir. Bilanço Bütçe tahmini 

Aslî ;madide 
Malzeme 
İşçilik 
İT. masraf 

1963 

1 816,25 
90,84 
30,66 
40,30 

1964 

1 750,30 
88,76 
33,84 
44,18 

1965 

1 801 
91 
40 
50 

1966 

1 765 
125 
41 
74 

196 

İ 98 
11 
3 
5 

1 987,06 1 917,09 T 982 2 005 2 18 
Bey/iye, bayi naklayesî, hakiki nakliye, ZIITU! amortisman, sigorta ve muhtelif 'masraflardan ibaret olan 

gi'bi 1966 yılı bütçe tahminlerinde 332 hesabedil misken 1967 yılı için 1965 yılı bilançosuna göne yapılan ta 
olacağı neticesine varılmıştır. Bilanço Bütçe tahmini 

B'eyıiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

1963 

237 
3 

22 
17 
22 

o O 

1964 

239 
3 

25 
38 
17 
4 

1965 

237 
3 

22 
17 
22 

o o 

1966 

240 
o o 

25 
40 
20 
4 

196 

304 326 304 332 
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Satış mdktarınıdaki ve vasati tarife bedelindeki fazlalık ile ımaliyet bedelindeki artışa -mukabil satış masrafl 
yılı satış kârı 1966 yılı kârına nazaran 20 900 000 lira fazlasiyle 225 775 000 lira hesalbedllmiştir. Buna aiit mü 

Yıl 

1966 
1967 

Miktarı 
Kilo 

12 '500 000 
14 300 000 

+ 1 800 000 

Tarî 
Vasati Fi. 

Kr. S. 

3 976 
4 077 

+ 101 

fe 'bedeli 

'+ 

Tutarı 
Lira 

497 000 000 
585 000 000 

86 000 000 

Fabrika 
Vasati Fi. 

+ 

Kr. S. 

2 005 
2 183 

178 

4. — 

maliyeti 
Tutarı 
Lira 

250 625 
312 180 

^ 61 555 

İSPİRTO 

000 
000 

000 

Satış masrafı 
Vasati Fi. 

Kr. S. 

232 
315 

+ 83 1 
1~ 

Tutarı 
Lira 

41 500 
45 045 

3 545 

1966 yılı 4 aylık ispirto satışı 7 383 389 litre olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarı ise 7 2 
nazaran 1.35 nisibetinde bir fazladır. 

Bilançoya göre 1965 yılı senelik satış miktarı 21 286 765 litreyi 'bulmuştur. Fazla nisbetin bu miktara tatbi 
21 574 000 litre 'olacağı hesabedilmcktedir. 

Her yıl satışlarda'ki artışlar göz önünde tutularak 1967 yılı satış miktarının 24 100 000 litre olacağı tahmin 
nevilerine göre vasati tarife bedeli 258,44 kuruş olup tutarının 62 284 150 lirayı bulacağı hcsabedilmiştir. 

1966 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 148,48 kuruş olarak hesabcdilen ispirto maliyeti 1967 
sabedilmiştir. 

1963 1964 1965 1966 1967 
Kr. S. Kr. S. Kr. S. Kr. S. Kr. 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, eldktriik 
Umumi masraf 

87,46 
5,17 
2,27 
.1,79 
9,25 

31,46 
4,45 
2,67 
2,74 

40,09 

118,17 
2,85 
4,56 
5,34 

15,17 

119,07 
3,03 
4,23 
5,84 

16,31 

116, 
3, 
4, 
5, 

15, 

105,94 101,41 146,09 148,48 145, 
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Beyiye, bayi naiMiıyeısi, haıkîiıkn. nafeliye, auruf amortismanı sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret olan sa 
gibi 1966 yılı bütçe tahminlerinde 20.20 hesabedil misken 1967 yılı için 1965 yılı bilançosuna göre yapılan tahm 
olacağı neticesine varılmıştır. 

Bilanço Bütçe tahmini 

Beyliiyieı 
Bayi nakliyesi 
Hakîki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

1963 
Kr. S. 

1,61 
3,38 
9,07 
2,20 

- 7 6 
— 66 

1964 
Kr. S. 

1,47 
3,80 
9,46 
4,03 
0,81 
0,48 

1965 
Kr. 'S. 

1,53 
3,42 
8,59 
1,83 

— 68 
3,32 

1966 
Kr. S. 

1,60 
3,80 
9,50 
4 -
0,80 
0,50 

196 
Kr. 

1 
3 
8 
2 

— 
4 

17,68 20,05 19,37 20,20 20 

Satış miktarındaki ve vasati tarife bedeliyle satış masraf ların'daki artış ve maliyet noksanlığı neticeisinde 
rına nazaran 3 372 600 lira fazlasiyle 22 322 600 lira hesabedilmiştir. Buna ait müfredatlı tablo aşağıda göste 

Tarife bedelli Fabrika maliyeti 
Miktarı Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı 

Yıl Kilo Kr. S. Lira Kr. S. Lira 

Satış masrafı 
Vasati Fi. Tutarı 

Kr. S. Lira 

1966 23 110 000 250,66 57 929 300 148,48 34 311 080 20,20 4 668 
1967 24 100 000 258,44 62 284 150 145,52 35 069 250 20,30 4 892 

+ 990 000 + 7,78 + 4 354 850 + 2,96 -f- 758 170 + 0,10 + 224 
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5. — RAKILAR 

1966 yılı 4 aylık rakı satışı 5 417 091 litre olup gecen yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarı ise 4 70 
nazaran % 15.07 nisbetinde bir fazladır. 

Bilançoya göre 1965 yılı senelik satış miktarı 14 034 945 litreyi bulmuştur. 
Her yıl satışlardaki artışlar göz önünde tutularak 1967 yılı satış miktarının 16 000 000 litre olacağı tahmin 

nevilerinıe göre vasati tarife bedeli 1 965,90 kuruş olup tutarının 314 544 000 lirayı bulacağı hesa!bedilmiştir. 
1966 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 487,27 kuruş olarak hesanedîlen rakı maliyeti 1967 

hesabedikniştir. 1963 1964 1965 1966 1967 
Kr. S. Kr. S. Kr. S. Kr. S. Kr. S. 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçiM'k 
Su, elektrik 
Umumi masraf 

232,60 
118,66 
12,07 
3,03 

50,95 

250,11 
124,18 

14,68 
2,92 

52,94 

262,53 
103,31 

18,69 
3,25 

71,85 

274,67 
97,39 
22,74 

3,23 
89,24 

298,70 
123,59 
23,28 
2,81 

87,97 

417,31 444,83 459,63 487,27 636,35 
Beyiye, (bayd maJklayesd, hakdıkü nıakiliye, zuımf amortismanı sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış 

üzere 1966 yılı bütçe tahminlerinde 236 kuruş hesalbedilnıişken 1967 yılı İçin 1965 yılı bilançosuna göre yapılan ta 
olacağı neticesine varılmıştır. Bilanço Bütçe tahmin 

Beiyâyö 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

1963 
Kr. S. 

46,24 
102,45 

. 23,35 
34,28 

6,30 
14,67 

1964 
Kr. S. 

47,26 
100,43 
24,86 
70,90 
5,08 

11,36 

1965 
Kr. S. 

47,03 
90,70 
25,03 
33,12 
3,19 

28,95 

1966 
Kr. S. 

47,25 
105,45 
24,85 
40 

6 
12,45 

1967 
Kr. S. 

48 
97 
25 
35 
4 

21 

227,29 259,89 234,02 236,— 230 

Teikel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 



— 14 — 

Satış miktarındaki ve vasati tarife bedelindeki noksanlık ilo maliyet artışı satış masraflarmdaki noksanlık netic 
kârına nazaran 19 500 220 lira ndksariiyle 191 928 860 lira hesaıbedilmiştir. Buna ait müfredatlı tablo aşağı 

Tarife l>ede*M Fabrika maliyeti Satış masrafı 
Miktarı Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tuta 

Vıl Kilo Kr. S. Lira Kr. S. Lira Kr. S. Lir 

82 836 320 236 40 1 
85 815 140 230 36 8 

— 1 000 000 — 1,07 — 19 841 400 + 49,08 + 2 978 820 — 6 — 3 3 

DİĞER İÇKİLER 

a) Votka. : 1965 satışı 1 775 772 litre olup ayni devrenin 4 ayında 616 696 litre satılmıştır. 1966 yılını 
olduğundan satış miktarındaki bu fazlalık nazarı, itibara alınarak 1967 yılı için 2 1.00 000 litre tahmin edilmi 
lira. olup 'bundan 29 732 050 lira kâr elde ''edileceği talimin edilmiştir. 

b) Kaynak : 1965 yılı satışı 450 655 litredir. 1906 yılı satış seyrine göre İm yıl satış miktarının 480 000 lit 
yılı için 500 000 litre tahmin odiimiştıir. Bunun satış bedeli 10 257 000 lira ve 'satış kârı ise 5 245 615 lirad 

e) Likörler : 1965 yılında 393 400 litre likör satılmıştır. 1966 yılında ise 400 000 litre satılacağı anlaşılma 
labileceği tahmin edilmiştir. Bunun tutarı 5 708 180 lira Ve satış kârı ise 1 666 300 liradır'. 

d) Malt : 1965 yılı satışı 36 204 litre olup aynı devrenin 4 aylık satışı 14 513 litredir. 1966 yılının 4 a 
yılında 40 000 litre t attı mi n edilmiştir. Bunun tutarı 200 000 lira ve satış kârı 40 000 liradır. 

e) Cin : 1965 yılı satışı 50 752 lıitredir. Aynı devrenin 4 aylık satışı ise 15 885 litre olup 1966 yılının 4 
sonuna .kadar 54 000 litre satılacağı hesabedilmektedir. 1967 yılı artın 65 000 litre fallı inin edilmiştir. Bunun 
kâr temin edileceği hesapla tim işitir. 

f) Viski : 1967 yılı idin 80 000 l'tr'e satılacağı hesaplanmıştır. Bunun tutarı 7 785 700 lira olup satış kâr 
»•) Vermut : 325 000 litre «atılacağı hesabedllmiş ve bundan 152 483 lira Mıv edileceği hesaplanmıştır. 
k) Kınakına : 4 000 litre satılacağı 'hesabcdilmiş ve bundan 6 117 lira 'kâr elde edileceği hesaplanmıştır 

1966 17 000 000 1 966,97 334 385 400 487,27 
1967 1:6 000 000 1 965,90 314 544 000 536,35 
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7. — BİRA 
1966 yılı 4 aylık bira satışı 14 003 455 litre olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarı ise 11 93 

nazaran % 17.29 nispetinde bir fazladır. 
Bilançoya göre 1965 yılı senelik satış miktarı 31 172 529 litreyi bulmuştur. Fazla nisbetin bu miktara tatbi 

36 500 000 litre -olacağı hesabedilmektddır. 
Fa'brikaları'mızın kapasitesi göz önünde tutularak 1967 yılı satış miktarının 33 000 000 litre olacağı tahmi 

nevilerine göre vasati tarife bedeli 250,59 kuruş olup tutarının 82 695 000 lirayı bulacağı hesabedilmiştir. 
1906 yılı bütçe tahminlerinde aşağı'da gösterildiği üzere 110,59 kuruş alarak hesaibeldilen ispirto maliyeti 

hesabedilimiş'tir. 1963 1964 1965 1966 1967 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
Umumi masraf 

Kr. S. 

49,82 
8,28 
2,82 
2,90 

14,91 

78,73 

Kr. S. 

55,67 
8,33 
2,94 
3,02 

15,51 

80,07 

Kr. S. 

60,67 
10,99 
4,08 
3,30 

19,23 

98,27 

Kr. S. 

69,53 
8,81 
4,85 
3,85 

23,55 

110,59 

Kr. 

77, 
10, 
5, 
3, 

28, 

126, 
Beyiye, Ibâyi naMiyteısi, hıakdlki nıaklliye, zıuruf amortismanı sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret olan sa 

gibi 1966 yılı 'bütçe tahminlerinde 103 kuruş hesabedilmişken 1967 yılı için 1965 yılı bilançosuna göre yapıla 
ruş olacağı neticesine varılmıştır. Bilanço Bütçe tahmin 

İstihsal Vergiyi 
(Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amoriismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

1963 
Kr. S. 

40 
22,74 
14,25 
3,54 
2,28 

17,75 

1964 
Kr. S. 

40 
22,67 
16 
9,70 
2,34 

11 

1965 
Kr. S. 

40 
21,85 
13,61 
10,20 

1,80 
5,29 

1966 
Kr. S. 

40 
22,75 
16 
10 
2,25 

12 

1967 
Kr. 

40 
22 
14 
10 

2 
5 

100,57 101,71 92,75 103 93 
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ve maliyet artışı ve satış ınasraflarmdaki noksanlık neticesindeki 1967 yılı satış kân 1966 yılı kân ım nazaran 
lira hesabedilmiştir. Buna ait müfredatlı tablo aşağılda gösterilnıiştir. 

Tarife bedelli Fabrika maliyeti Satış masrafı 
Miktarı Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutar 

Yıl san'dik Lira Kr. Lira Kr. S. Lira Kr. S. Lira 

1966 33 000 000 250,59 82 695 000 110,59 36 495 000 103 33 99 
1967 33 000 000 250,59 82 695 000 126,35 41 695 350 93 30 69 

— — — 15,76 5 200 350 10 3 30 

8. — ŞARAPLAR 

1966 yılı 4 aylık şarap satışı 2 430 760 litre olup geçen yılın aynı Idevre&i zarfındaki satış miktarı ise 2 314 
ran % 5.03 niisbetinde bir fazladır. 

Bilançoya göre 1965 yılı senelik satış miktarı 5 662 508 litreyi bulmuştur. Fazla nisbetin bu miktara tat 
5 947 000 litre olacağı hesabedilmektodir. 

Satışlar göz önünde tutularak 1967 yılı satış miktarının 6 000 000 litre olacağı tahinin edilmiştir. Bu 
tarife bedeli 215,11 kuruş olup tutarının 12 906 500 lirayı bulacağı hesabedlilmiştir. 

1966 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 150,59 kuruş olarak hesabedilcn şarap maliyeti 19 
sabedil mistir. 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
Umumi masraf 

1963 
Kr. S. 

90,89 
15,02 
10,02 
1,92 

17,36 

135,21 

1964 
Kr. S. 

94,96 
15,02 
11,94 
1,62 

17,64 

1.41,18 

1965 
Kr. S. 

99,68 
19,45 
11,93 
1,63 

17,10 

149,79 

1966 
Kr. S. 

103,68 
19,79 
10,97 
1,72 

14,43 

150,59 

196 
Kr. 

10 
1 
1 

1 

14 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 



— 17 — 

İstihsal Vergisi, hakiki nakliye, zuruf amortismanı sigorta -ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış mas 
1966 yılı bütçe tahminlerinde 61 kuruş hesabedilmişjken 1967 yılı için 1965 yılı bilançosuna göre yapılan tahmin 
cağı neticesine varılmıştır. , 

İstihsal Vergisi 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

Bili 

1963 
Kr. S. 

20 
— 
15,81 
3,81 
2,25 

13,69 

"nço 

1964 
Kr. S. 

20 
— 
16,82 
14,57 

1,82 
7,88 

1965 
Kr. S. 

20 
— 
19,60 
3,49 
1,29 
4,96 

Bütçe tahmin 

1966 
Kr. S. 

20 
— 
16,82 
14,58 

1,82 
7,78 

55,56 61,09 49,34 61 

Vasabi tarife fiyatm'daki fazlalığa mukabil maliyet ve satış masraflarındaki noksanlık neticesinde 1967 yılı s 
890 620 lira fazlasiyle 1 084 620 lira hesabedilmiştir. Buna ait müfredatlı tablo aşağıda gösterilmiştir. 

Tarife 'bedeli Fabrika maliyeti 
Miktarı Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı 

Yıl sandık Lira Kr. Lira Kr. S. Lira 

Satış masrafı 
Vasati Fi. Tutarı 

Kr. S. Lira 

1966 6 300 000 214,58 13 519 100 150,59 9 487 100 61 3 S43 00 
1967 6 000 000 215,11 12 906 500 147,03 8 821 880 50 3 000 0 

300 000 + 0,53 — 612 600 3,56 - 665 220 11 — 843 00 

Cekcl G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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9. — KİBRİT 

1966 yi.li 4 aylık kibrit satışı 16 936 sandık olup geçen yılın aynı Idcvresi zarfındaki satış miktarı ise 1 
nazaran % 5.10 nisbetinde noksandır. 

1965 yılı senelik satış .miktarı 51 695 sandığı bulmuştur. Noksan nis'betin bu miktara tatbiki halinde 19 
olacağı hesaplanmaktadır. 

Her yılın satışları göz önünde tutularak 1967 yılı satış miktarının 60 OÜO sandık olaeağı talimin edilmiş 
bedeli 500 lira olup tutarının 30 000 000 lirayı bulacağı hesa bedii m iştir. 

1966 yılı bütçe tahminlerinde .aşağıda gösterildiği üzere 258 lira olarak hcsabedilcn Kibrit maliyeti 1967 yılı 

Bilanço Bütçe tahmin 

1963 1964 1965 1966 19 
Lira Kr. Lira K. Lira Kr. Lira Kr. Lira 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
Umumi masraf 

138,35 
1,06 

35.90 
4,37 

75,98 

117,50 
1,81 

44,61 
7,77 

92,20 

121 
1,50 

45,50 
4,50 

82,50 

112 
2 

45 
8 

91 

1 

1 

255,66 263,89 255 258 2 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı ; 865) 
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Beyiye, bayi nakliyesi, hakiki nakliye, zuruf amortismanı sigorta ve 'muhtelif masraflardan ibaret olan satış 
gibi 1966 yılı bütçe tahminlerinde 224 hesabedi] misken 1967 yılı için 1965 yılı bilançosuna göre yapılan tahmin 
olacağı neticesine varılmıştır. 

Bilanço Bütçe tahmin 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

1963 
Lira Kr. 

153,83 
50,31 
12,80 
8,16 
2,56 

—,82 

1964 
Lira K. 

145,81 
49.77 
13,43 
7,75 
2,33 
1,41 

1965 
Lira Kr. 

120J51 

43,01 
14;33 
7,91 
3,26 
8,15 

1966 
Lira Kr. 

150 
50 
13 
8 
2 
1 

1967 
Lira Kr. 

121 
43 
14 
8 
3,50 
8,50 

228,48 220,50 197,41 224 198 

Satış miktarlarında bir fark derpiş edilmemekle beraber maliyet bedellerindeki artış ve satış masraflarmdalri 
yılı satış kârı 1966 yılı kârına nazaran 660 000 lira noksaniyle 420 000 lira hesabedilmiştir. Buna ait müfredatlı t 

Yıl 

1966 
1967 

Miktarı 
sandık 

60 000 
60 000 

__ 

Tarife bedeli 
Vasati Fi. 
Lira Kr. 

500 
500 

., , 

Tutarı 
Lira 

30 000 000 
30 000 000 

__ 

Fabrika 
Vasati Fi. 

Kr. S. 

258 
295 

+ 37 

maliyeti 
Tutarı 
Lira 

15 480 000 
17 700 000 

2 220 000 

Satış masrafı 
Vasati Fi. 

Kr. S. 

224 
198 

— 26 

Tutarı 
Lira 

13 440 00 
11 880 00 

1 560 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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10. — KAHVE 

1966 yılı 4 aylık kahve satışı GOS 803 'kilo olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki «satış miktarı ise 7 
zaran % 17.57 nisbetinde !bir ndksanlık mevcuttur. 

Bilançoya göre 1965 yılı senelik satış miktarı ise 1 941 522 kiloyu bulmuştur. Noksan nisbetin bu mik 
satış miktarının 1 600 000 'kilo olacağı hesaplanmaktadır. 

Yurdun istihlâk miktarının göz önünde tutularak 1967 yılı ka'lıvc satış mi'ktarmın 1 800 000 kilo olar 
tutarı 63 000 000 liradır. 

1966 yılı 'bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 18.42 lira olarak hesabedilen Ikahve maliyeti 1 
miştir. 

Yıl Lira Kr. 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

13,99 
19,63 
17,93 
18,42 
1 8 , -

Bilânco 
»' 
» 

Bütçe tahmini 
» » 

Hakiki nakliye amortisman ve muhtelif masraflardan ibaret olarak satış masraflan aşağıda gösterildiği 
1.48 lira hesabedilmişken 1967 yılı için 1965 yılı bilançosuna göre yapılan tahminde bu masraflar 40 kuru 

Hakiki na'kliyo 
Sigorta 
Muhtelif 

1963 
Lira 

15 
7 

— 

Bilanço 

1964 
Lira 

29 
10 

109 

1965 
Lira 

19 
18 

1 

1965 
Lira 

16 
6 

— 

Bütçe tahmini 

1966 
Lira 

29 
10 

109 

1 
L 

22 148 38 22 148 
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Satış miktarındaki noksanlığa mukabil maliyet ve satış masraf harındaki düşüklük neticesinde 1965 yılma n 
150 kuruş fazla bir kâr temin edilmiştir. 

Bunun neticesi olarak 1967 yılı satış »kârı 1966 yılına nazaran 7 870 000 lira no'ksaniyle 29 880 000 lira hesapl 
Buna ait müfredatlı tablo aşağıda gösterilmiştir. 

Tarife 'bedeli Fabrika maliyeti Satış masrafı 
Miktarı Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı 

Yıl Kilo Lira Kr. Lira Kr. S. Lira Kr. S. Lira 

1966 2 500 000 35 87 500 000 18,42 46 050 000 1,48 3 700 0 
1967 1 800 000 35 63 000 000 18 32 400 000 —40 720 0 

700 000 — — 24 500 000 — 42 • - 13 650 000 1,08 — 2 980 0 

NETİCE 

Yukarda verilen izahata göre satış kârları yekûnu 891 417 980 liradır. Buna dış satışlardan elde edileceği t 
tenzil ile maliyete giren 'bütçe giderleri ve sair gelirler olarak 58 000 000 lira eklendikten ve döner öermayc 
çıkarıldıktan'sonra tesbit edilen 901 184 180 lira bütçe geliri «B:> cetvelinin 52.420 numaralı tertibinde gösterilm 

Bütçe gelirinin bu tertibi geçen yıl tahminlerinden 10 246 900 lira ndksandır. Çeşitli gelirler ve cezalar ter 
siylc 12 000 000 lira tahmin edilmiştir. Tekel maddeleri satışlarından tahsil edilecek Savunma vergileri de sat 
olarak gcqcn seneki tahminlerindcki 14 209 475 lira noksaniylc 672 577 325 lira olara'k ıhesabcclil mistir. Bu sur 
cetvelinden 22 456 375 lira noksaniyıle 1 585 761 505 lirayı bulmuştur. 

Genel bütçeye ödenecek Hazine hissesi hesabına gelince : 
1 585 761 505 lira tahmin edilen gelirden Bütçe kanunu tasarısının birinci maddesinde sözü geçen (cari, yat 

harcamaları) cetvelerinde gösterilmiş olan cem'an 167 875 359 lira tenzil edilmek ve 4250 sayılı Kanun gereğin 
kârından % 4,50 nisbetinde 11 990 930 lira Tayyare Resmi ve 5422 sayılı Kanun gereğince (bira, şarap, 'kibrit 
teşkil eden 51 229 000 liranın % 35 i Kurumlar Vergisi olarak 17 930 150 lira ve Kurumlar Vergisi matrahında 
1 536 870 lira ve 5237 sayılı Kanun gereğince tekel safi hasılatından % 5 nispetinde 33 592 876 lira belediye h 
hissesi geçen seneye naziaran 46 219 810 lira no'ksaniyle 1 352 835 320 lira olarak tesbit cdilmışlılr. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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Tekel İdaresinin Hazine hissesinden mâada sağladığı gelirler aşağıdaki tabloda gösterilmiş ve Hazine h 
bulmuştur. Bu da geçen seneye nazaran 47 218 243 lira noksandır. 

Hazine hissesi 
Tayyare Resmi 
Kurumlar Vergisi 
Tasarruf bonosu 
Belediye hissesi 
Bira îs'tihsal Vergisi 
Kibrit İstihsal Vergisi 

1964 
Lira 

1 300 000 000 
14 424 940 
37 738 190 
3 234 700 

32 560 350 
13 200 000 

6 900 000 

1965 
Lira 

1 340 000 000 
12 757 220 
36 043 820 

3 089 470 
33 153 858 
13 200 000 
7 500 000 

1966 
Lira 

1 399 055 
12 691 
16 726 

1 433 
33 457 
13 200 
9 000 

130 
691 
060 
662 
846 
000 
000 

1 

Toplam 1 408 058 180 1 445 744 368 1 485 564 389 1 
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Rapor 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı Bütçe kanun tasarısı'yle eklerini inceledik 
İdarenin genel çalışmaları hakkında ilgililerle mahallinde yaptığımız temas ve bütçe hakkındaki incelemeler 

mizi Başkanlıkça tesbit olunan esaslara uygun olarak sıraslyle aşağıda arz ediyoruz : 
Sınai ve ticari faaliyetleriyle Hazineye gelir sağlıyan, tüzel kişiliği haiz katma bütçeli bir Devlet müessese 

muhtelif kanunlarla kendisine verilmiş olan gö .'evleri, kuruluşundaki başmüdürlük, müdürlük, memurluk, fab 
tadır. 

Bunun dışında daimî ve muvakkat olmak üzere işleme ve bakımevleri ile mamul tütün, şarap, bira ve ispirtolu 
ganizasyonu tamamlıyan unsurlardır. 

İdarenin iş hacmimin yıldan yıla artmakta olduğu, bilançolarının incelenmesiyle meydana çıkan bir gerçek 
açıkça görülmektedir : 

Yılı Lira 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

1 792 874 407 
1 890 355 945 
2 037 672 897 
2 249 003 867 
2 465 576 854 
2 735 743 899 
3 122 886 580 tahmin 
3 136 256 280 » 

Tekel İdaresi için 7424 sayılı Kanunla kabul edilmiş bulunan 750 000 000 liralık döner sermayenin bugüne k 
kısmı ve buna ilâveten kullanılan krediler ile; ar 'an iş haemınm karşılanması mümkün olamamakta lir. Bu sebeple 
mesi gereken Savunma Vergisi ve Tekel hasılatından 1965 malî yılı sonu itibariyle 874 milyon liradan fazlası öden 
nılmıştır. 

İdarenin içinde bulunduğu sıkıntıyı göz önüne alan Hükümetimiz, sermayeyi 1 750 000 000 liraya çıkaran bi 
se sunmuş bulunmaktadır. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 



— 24 

Sağlanan gelir : 
Tekel İdaresi Hazineye üç şekilde gelir sağlamaktadır : 
1. Safi hasılat, 
2. Savunma Vergisi, 
3. Çeşitli gelir ve eczalar. 
Şifi hasılat : 
1960 yılından itibaren İdarenin safi hasılat olarak elde ettiği gelir : 

Yılı Lira 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

518 075 467 
466 160 596 
573 327 700 
629 212 731 
586 593 824 
624 746 393 
712 268 330 tahmin 
680 287 995 » 

Savunma Vergisi : 
Tekele tabi tütün, tuz ve içkilerden alınmakta olan bu verginin muhtelif yıllara ait tahakkukatı aşağıdad 

Yılı Lira 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

360 101 901 
397 687 112 
427 157 225 
477 452 210 
525 381 038 
579 172 756 
686 786 800 tahmin 
672 577 325 » 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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Bu suretle Tekel İdaresince Hazineye temin edilen gelir, yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir : 

' Yılı Lira 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

878 177 368 
860 874 708 

1 000 481 925 
1 107 164 941 
1 111 974 880 
1 203 919 149 
1 399 055 130 tahmin 
1 352 865 320 » 

2 — 1967 yılı giderleri : 
Kabulü için komisyonumuza sunulmuş bulunan 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısında; İdarenin cari harcam 

4 335 892 lira fazlasiyle 68 213 455 lira, yatırım harcamaları dçin 18 458 000 lira fazlasiyle 96 076 000 lira, 
camaları için de 197 976 lira fazlasiyle 3 555 937 lira olarak toplam 167 845 359 lira teklif edilmektedir. 

Gelirler : 
İdarenin gelir talhmini (B) Cetvelinde de görüldüğü gibi 1966 yılına nazaran 22 456 375 lira noksaniyle 1 58 

gerekçede açıklandığı üzere yapılan tahminlerdeki samimiyet teşekküre değer görülmüştür. 

Hazine hissei hesabına gelince : 
Toplamı 1 '585 761 5Q5 lira olarak talimin olunan (gelirden Hazine hissesi geçen 'yıla nazaran 46 219 810 lira 

olarak teslbit edilmiştir. 
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1 352 
11 
17 
1 
33 
13 
7 

805 
990 
930 
536 
592 
200 

320 
930 
150 
870 
876 
000 

260 000 

İdarenin Hazine bissesiyle (birlikte sağladığı gelirler, aşağıdaki tabloda 'görüleceği gibi, 1 438 376 146 li 

19l>7 
Lira 

Hazine (hissesi 
Tayyare resmi 
Kurumlar vergisi 
Tasarruf bonosu 
Belediyeler hissesi 
Bira istihsal vergisi 
Kibrit istihsal vergisi 

Toplam 1 438 376 140 

Yukarıda, Teşkilât ve vazife .kanunları ile belirli 'hizmetlerin muhtevasına, iş hacmma ve gelirlerine t 
dürlüğünün faaliyetleri 1 nci ve 2 nci Bos Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık programlar dâhilinde yürütülm 
tüketim ve dış taleplerin karşılanmasına ımâtuf kapasite artırıcı ve 'kalite düzeltici yatırımlar bütçelerde yer 
hassa geçmiş yılarda Plân'ın öngördüğü süratte realizc edilememiş Ibâzı yatırımlara 1.9:.;6 yılı İçinde hızlı bi 
pazarlamada plân esprisine uygun bir teşebbüs zihniyetinin hâkim olduğu; ancak İdarenin, dış pazarlarda 
mubayaalarda göz önüne almak zorunda bulunduğu metackonomik faktörler, beni de dış ekonomik şartlar 
bakımından sınırlandığı 'müşahede 'olunmuştur. Ham madde ve malzeme alımları ile yatırını uygulanmas 
halâtın imkân ııislbetinde azaltılması 'memnuniyet vericidir. Sigara kâğıdı ve hublonun iç piyasadan tedarik 
ettirilerek plândaki dış 'ödemıelerin dahi kısmen dâhili defi; hammadde alımları ve ücret .ödemeleri gibi gen 
susların dışında, yerine getirilmektedir. 

Müteşebbis bakımından kârlılık oram, fiyat politikasına bağlı olarak, azalmakla beraber millî gelire etk 
gelişmektedir. 

Diğer taraftan, yurt ekonomisinde «nemli bir payı olan Tekel İdaresinin bugünkü Teşkilât Kanunu ve 
ve sektör esasına göre reorganizasyon ihtiyacı Kalkınma Plânında zikredilmekte olup bu konudaki görü 

Teşkilât Kanununun ihtiyaçlar bakımından incelenmesi 

öenel Müdürlüğün 21 . 5 . 1941 yılında yürürlüğe giren 4036 sayılı Teşkilât Kanunu 1946 yılında 4896 
aradan geçen 20 yıl içinde iş hamımda ve faaliyet sahalarında büyük gelişmeler husule geldiği halde bu 
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bilecek olumlu bir değişiklik yapılmamış olması bir tarafa, 25 . 3 . 11557 tarihli ve 0939 sayılı Kanuna bağlı 
nunda derpiş edilmiş olan 3523 memur kadrosu 3500 a indirilmiştir. 

Diğer taraftan, gerek uzun vadeli 1 nei Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve .gerekse yıllık programlarda da 
şeklinin yetersiz olduğu 'belirtilmiş, .1966 yılı yatırım programında (Sh. 200) de Tekelin yatırımlarında .geri kal 
dürlüğün kapsadığı ekonomik faaliyetlerin ha::mı ve çeşitliliği ile bugünkü .organizasyon şeklinde bulunduğu (b 

1966 yılı programında bir tedbir olarak, Devlet elindeki Tekel fabrika!arının 'bir İktisadi Devlet Teşekkü 
«İdareyi ve idari metotları yeniden Düzenleme Komisyonu» ile «İktisadi Devlet Teşekkülleri re organizasyonu K 
mesi her ne kadar derpiş edilmiş ise de, bu hal ancak uzun vadeli bir tedbirdir, ilal/ıuki idarenin bugünkü fo 
tirebilmesi, karışık olan Merkez Teşkilâtının öüratle 'düzeltilmesine ihtiyaç göstermektedir. 

Yapılan incelemeden anlaşıldığına :görc; 4033 sayılı Teşkilât Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Tütün 
•ve Tuz .tekelleri ayrı ayrı Genel Müdürlükler tarafından idare edilirken bunlar 1932 yılında bir tek Genel Mü 
ancak hu Genel Müdürlük uhdesinde bu işlerin herbiri için ayrı birer kısım Müdürlükleri ihdas edilmiş ve yer 
nunun 4 ncü madesindc de bu esas muhafaza olunmuştur. 

Hal (böyle iken 4896 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte, atlı geçen tekeller konularının ilk madde tedari 
kadar ayrı ayrı idare edilmesi sistemi bozulmuştur. 

Halen İdarede Tütün, İspirto ve İspirtolu İçkiler, Çay, Tuz ıgiM .ayrı ihtisas konuları olan işlerin fabrikasyo 
desinde (bulunmakta; bunların ilk madde ve malzeme tedarikleri ise ayrı Müdürlükler tarafından yapılmaktadır. 

Genel Müdürlüğün de konu üzerine hassasiyetle eğildiği ve evvelce mevzulara 'göre kurulmuş olan şakul 
tinde yapılan değişikliğin tekrar şakuli sisteme dönülmek suretiyle ıslah edilmesi için Genel Müdürlükçe yen 
ve ibu kanun tasarısı ile aynı zamanda memur kadrolarının bugünkü ihtiyaçları karşılayacak duruma, getiril 
yetle öğrenilmiştir. 

1966 yılı bütçe tatbikatı : (Yatırımlar) 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1966 yılı yatırım tatbikatının açıklanmasına geçilmeden aşağıdaki 3 tablonun tet 
3 ncü tabloda, geçiş devresi dâih'll, 1 nei Beş Yıllık Kalkınma Plânı içine giren yıllık programlardaki yatırımlar 

lirtilmiştir. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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TABLO II 
Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı yatırımları gerçekleşme durumu 

Yıl sonuna 
Bütçe ile ' kadar muhte-

Yatırım konusu . alman Fiilî harcama % mel harcama 

1 — 

4 — 

Tütün ve Sigara Sanayii 
a) İnşaatlar 
'!)) Makinalar 
İdare binaları : 
Alkollü içkiler : 
a.) İnşaatlar 
b) Makinalar 
Çay Sanayii : 
a) İnşaatlar 
b) Makinalar 
Tuz Sanayii : 
a) İnşaatlar 
b) Makinalar 

36 880 000 
12 080 000 
24 200 000 
3 030 000 

20 092 000 
5 250 000 
14 842 000 
13 610 000 
10 972 000 
2 G44 000 
4 C00 000 
1 436 000 
2 564 000 

27 739 
8 787 

18 952 
1 885 
11 957 
2 967 
8 990 
7 349 
5 534 
1 995 
1 916 
1 301 

615 

522 
500 
022 
912 
991 
682 
309 
950 
820 
130 
659) 
000 
659 

75,22 
69,30 
78,31 
62,24 
59,51 
56,53 
60,58 
53,98 
48,80 
75,46 
47,92 
90,59 
24,05 

34 850 000 
10 900 000 
23 950 000 
3 000 000 

14 030 000 
4 500 000 
9 500 000 
9 100 000 
6 950 000 
2 150 000 
a ısı ooo 
1 436 000 

715 000 

% 

94, 
85 
98, 
99, 
69, 
85, 
64,0 
66, 
63,3 
81,3 
53,7 

100,_ 
27, 

İCMAL 

2 — 

4 — 

Tütün ve sigara 
İdare binaları 
Alkollü içkiler 
Çay Sanayii 
Tuz Sanayii 

Bütçe ile 
alman 

36 880 000 
3 030 000 

20 092 000 
13 616 000 
4 000 000 

Fiilî harcama 

27 739 522 
1 885 912 
11 957 991 
7 349 950 
1 916 659 

% 

75,22 
62,24 
59,51 
53,98 
47,92 

Yıl sonuna 
kadar muhte
mel harcama % 

34 850 000 94, 
3 000 000 99, 
14 000 000 69, 
9 100 000 66,8 
2 151 000 53,7 

Toplam 77 618 000 50 850 034 65,51 63 101 000 81, 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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TABLO III 

Tekel Genel Müdürlüğünün Birinci Beş Yıllık K a l a n m a Plânı içine giren yıllık p 
yatırımların gerçekleşme seyri 

(1832 geçin yılı dâhil) 
1 003 Tl. 

Yatırım 'konusu 

Tütün ve sigara 
Alkollü içkiler 
Çay 
Tuz 
Diğer yatırımlar 

Harcama toplamı : 
Ödenek miktarı 
Gerçekleşme oranı 

19G2 

7 748 
8G5 

12 536 
1 324 
8 465 

30 938 
55 422 
% 55,82 

19Ü3 

11 509 
4 799 
1.9 983 
1 G01 
3 271 

41 163 
81 524 

% 50,49 

1904 

29 015 
11 000 
22 083 
3 367 
3 360 

69 491 
118 287 
% 58,74 

1965 

45 017 
19 919 
20 224 
3 083 
137 

88 980 
154 771 
% 57,49 

Not : 1966 yılı gerçekleşme oranının yıl sonuna kadar c/o 80 i aşacağı tahmin edilm 

Tekel Genel Müdürlüğünün yıllık programlara dayanan yatırımlarının yukarıda belirtilen tablolarda gör 
meydana getirilen hizmet tesisleri, işlerin tamamlama durumları, varsa gecikmeler, sektörler itibariyle ayrı a 
dilmiştir. 

Sektörler itibariyle 1966 yılı yatırım tatbikatı 

A — Tütün ve sigara sanayii : 
Bu grupta programlaştırılmış 14 ü geçen yıllardan devam eden, 5 i yemi olmak üzere 19 iş vardır. 
Bunlardan Samsun Y. T. B. evi inşaatı hariç diğerleri tamamen mukaveleye bağlanmış, 7 iş de tamamen 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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I - Devam eden yatırımlar : 
1. Maltepe Sigara Fabrikası: 

Proje toplamı 
1966 ödeneği 
1967 programındaki 
Ödeme seyri : 

üd( nıeği 

İnşaat 
000 Tl. 

52 603 
5 810 
8 000 

İnşaat 

Makina 
000 Tl. 

136 377 
24 000 
30 000 

Makina 

Toplam 
000 Tl. 

188 980 
29 810 
38 000 

Toplam 

1965 sonuna kadar 35 993 59 768 95 761 
1966 da ödenen 4 134 18 952 23 086 

İnşaat işleri : 
Fabrikanın, anafabrika binası, tesisat işleri, kazan dairesi, işçi lojmanları, su isalesi, sosyal tesisler, elektrik işler 

edilmiştir. Saha tan/imi, iskele rıhtım işleri bir kısım işler devam etmektedir-. 
Makinalar : 
1965 yılı sonuna kadar temin edilen makinalara ilâveten bu yıl da 18 952 000 liralık makina temin edilmiş o 

ğinin tamamı harcanacaktır. Geçen yıl ihale edilmiş bulunan 30 milyon liralık makinalar yurda gelmiştir ve sü 
1968 yıl nida tamamiyle işletmeye açılacak olan bu modern fabrikada bir kısım imalâta daha bu yıldan başlana 

nuniyeti mucip görülmüştür. 
1947 yılından 1965 yılı sonuna kadar temin edilebilmiş olan 59 768 000 liralık makina yatırımına mukabil, sade 

min edilen makina miktarının 18 952 000 liraya erişmiş olması işe verilmiş olan sürati belirtmeye kâfi gelmekted 

2. — Tralbzon Y. T. 'B. evi tevsii ? 
Proje toplamı 
Özelliği) 
19.06 ödemeği] 
1967 programı 
ödamie seyri : 
19̂ 85» sonuna kadarı 
1996 'da ödenen. 
î ş .nionmıal davam letnıekıtedir. 1967 Temmuz veya Ağustos aylarında ıbitmiş 'olacaktır. 

Tokcl G. Ma. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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3. — İzmir Y. T. ıB. evi tevsii 
Proje toplamı 
Özelliği 
1969 ödeneği) 
1967 programı 
Ödeme seyri : 
1963 da ödenen 

4 (600 000 Tl. 
8 000 im2 bakım, (1 600 im2 işleme sahası 
1 600 000 
a eoo ooo 

2 050 000 

8 . 4 . 1968 tarihinde mukaveleye bağlanan iş çek süratli 'davam <ediyo;r. Harcama, ödenek mikbarmı taşmı 
ları ile karşılanacak ve tesis Eylül 1967 tarihinde İmamete 'girecektir. 

4. — Bandırana Y. T. B. evi nşaatı 
P.roj'C toplamı 
Özelliği 
1963 öden eğ il 
1967 programı 

3 400 000 Tl. 
8 000 m2 bakım sahası 
650 000 Tl. 
300 000 »• 

7 . 2 . 1C'84 tarJhinde mukaveleye bağlanmış bulunan 'bu işjn 1965 yılının Ağustos ayında 'bitirilmiş olm 
lanmamıştır. Gecikme sebebi, nıüüaalıhidin eski yıllarda işi süratli yünütemümesidir. Bu yd işo sürat ıvcrilm 
işletmeye açılacaktır. 

Ödeme seyri : 
1965 sonuna kadar 
1966 da ödenen 

II - Başlıca yeni işler : 
1. — Maltepe Y. T. B. «eıvi tevsii inşaatı 
Brojc toplamı 
özelliği 
1966 ödeneği/ 
1967 programı 

2 393 548 Tl. 
649 146 » 

ö 863 O00 Tl. 
10 540 m2 ilâve ıbakım sahası 
400 000 Tl: 

Qı 700 000 » 

Maltepe fabrikası ile ilgili olarak daha önceki yıllar yapılmış olan 4 bloktan ibaret 15 000 m2 lik bakım sah 
na cevap verebilmek üzere 10 540 m2 lik daha bakını sahası kazandırılmayı amacı ile 3 blok ilâvesi uzun vad 
programlaştırılmış ve 20 . 2 . 1969 tarihinde bitirilmek üzere 23 . 11 . 1966 tarihinde mukaveleye bağlanmıştı 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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B — İdare binaları ve mamulât ambarları : 
Bıı grupta 7 si gecen yıldan devam eden, 2 si yeni iş olmak üzere 9 is vardır. 
I - Devam, eden işler : 
Erzincan, Zonguldak, Gördes, Ürgüp, Sarıkamış, Aşkale, Aksaray (Niğde) idare ve mamulât ambarlan ile (Jenel 
Bunlardan; 
(»cnel Müdürlük binası inşaatı bitirilmiş, ancak arazi tanzimi, ek bina inşaatı ve klima tesisat işlerinin henüz ikm 

tür. 
Bina.nm arka tarafına maili inhidam durumdaki arazinin tanzimi işi ehemmiyetine göre öncelikle ele alınmış v 

hidi işi daha başındayken bırakmış olduğundan namı hesaba, ihalesine tevesv-ml olunmaktadır. 
Bina tamamen cam ile çevrili bulunduğundan yazın çalışma imkanı çok zordur. Bunu gidermek için İDÖ7 progr 

klima tesisatı Devlet Plânlama Teşkilâtınca lüks addedilerek 1907 programından çıkarılmıştır. Bu miibrem ihtiyacın 
nı zaruri görmekteyiz. 

Diğer taraftan mevcut bina. bugünkü şekli ile genel müdürlük merkez teşkilâtını bütünü ile istıiaıbedvmtemıektod 
ma sekreterliği, eğitim birimi gibi bâzı bölümleri hariçte ayrı binalara yerleştirilmiştir. Çalışma bakımından mahzu 
mek üzere arazisi müs-ait bulunan binanın tevsii lii ramimi ur. 

Diğer devam eden işler normal yürütülmektedir. 

II - Yeni isler : 
İmroz ve Bozcaada ambar ve idare binalarıdır, iler iki inşaat da normal devam etmekte olup 1907 yılı Bylü! ayın 

C — Alkollü içkiler sanayii : 
Bu sanayide 25 i geçen yıllardan devanı eden, 2 si yeni iş olmak üzere ceman 27 iş vardır. 

I - Devam eden başlıca yatırımlar : 
1 — İstanbul Malt Fabrikası: 

Proje toplamı : 8 159 000 Tl. dış para olmak üzere toplam 24 168 000 Tl. dır. 
Özelliği : Yıllık 4 bin ton malt üreterek Bomonti Bira. fabrikacının esas ka 

çalışmasını temin etmek. 
1966 ödeneği : 1 640 000 Tl. 
1967 programı : 7 000 000 Tl. 

Tekel (İ. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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İşin durumu : 
a) Makinaları : 
Fabrikanın makinaları yurda ig<etirilm iştir. 
b) İnşaat : 
Arpa siloları i 298 755 liraya mukaveleye ^bağlanmış olup inşaat % 20 •dâhilinde devanı etmektedir. 
Ana Malt Fabrikası inşaatına alt ihale -dosyası da hazırlanmış ve tasdikten 'geçirilmiştir. 

2. Yozgat 'Bira Fabrikası : 
Proje toplamı : 16 611.000 Tl. sı dış para olmak üzere 49 fiOO 000 Tl. dır. 
Özollliğıi : YılldJa 2 bin ton nuâllt ve 10 milyon litre bira imal edeeektir. 
1966 ödeneği : İnşaat : 517 000 Tl. 

: Makimi : I 1 5-50 000 Tl. 

: Toplanı : 12 047 000 'Tl. 
İşin durumu : 
a) Makinaları : 
900 iş (gününde işler halde teslim edilmek şartiyle '5 . 10 . 1965 tarihinde proje ve montaj dâhil 23 600 0 

edilmiştir. Şartnamesine göre bu meıblâğın Ki 610 050 lirası döviz olarak, 6 989 150 lirası da, Türkiye'de imâ 
kinalar için, Türlk parası ile ödenecektir. 

Dış paranın tamamına 1965 ve 1966 yıllarında 'akreditif açılmıştır. Dahilî imalât için 196-6 yılı Bütçesinde 
mütaaıhıhdıd fjirfmıanıın aoudak 500 000 lira civiarumlaki ödemeye; tekabül edecek ibir imalât siparişinde (bulun 

b) İnşaat : 
Sosyal tesisleri 1.963 yılında bitirilmiş ıslan fabrikanın İbiralhane, dinlendirme daireleri ile diğer bâzı 

20 Şubat 1969 da bitirilmek üzere Ki . 6 . 1966 tarihinde 9 401 033 liraya mukaveleye bağlanmıştır. 
2. Kısım inşaatı teşkil eden Malt Blokıı, kazan dairesi, ateilye ve şişe 'depolarının da 5 414 23)2 ılira (bed 

yapılmıştır. 
Fabrikanın esas imalâtı ile direkt ilgili bulunmıyan, ihata duvarı ve benzeri gibi işlerden ibaret olan 3 n 

lecektir. 
Sektörlerdeki diğer devam eden işlerde aksama yoktur. Programa güre normal devam etmektedir. Şarköy 

Bilecik Hublon tesisi hizmete açılmıştır. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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D) Çay sanayii : 
Bu grupta 11 i devam eden, 3 ü yeni olmak üzere 1-1 iş vardır. 
I - Devam eden başlıca işler : 
1. Ortapazar çay fabrikası inşaatı : 

Proje toplamı : 10 600 000 Tl. 
Özelliği : Günde 60 ton yaş yaprak işleme kapasiteli. 
1966 ödeneği : 000 000 Tl. 
1967 programı : 2 300 000 Tl. 

İşin durumu : 
Uzam vadeli plâna 'geçiş yıllı olan 1962 yılında programlaştınlan fabrika 17 . 12 . 1964 tarihinde bitirilmek 

tarihinde mukaveleye bağlanmıştır. 
1965 yılma kadar 1 838 778 lira istihkak ödenek ödenerek A, i>, ü ve I) blokları ile Sosyal tesisler ve kaba 

aşacağı anlaşıldığından 1965 yılında 'bu durumda tasfiye edilmiştir. 
Geri kalan ikmal inşaatı 20 . 2 . 1969 tarihinde bitirilmek üzere 15 . 1 . 1966 tarihinde 4 026 046 liraya y 

İ L 
2. Kalkandere Çay Fabrikam inşaatı : 

Proje toplamı : 10 710 000 Tl. 
Özelliği : Günde 60 ton yaş yaprak işleme kapasiteli 
1966 ödeneği : 775 000 Tl. 
1967 programı : 400 000 Tl. 

İsin durumu : 
Makinaları Ma kin a Kimya kurumundan tedarik edilmiş, inşaat 1962 de başlayıp 1965 te bitirilerek işletmeye 
1965 yılında 1 034 488 liraya müteferrik işler ihale edilmiş olup normal devam etmektedir. 
3. Sürmene Çay Fabrikası ikmali : 

Proje toplamı : 11 300 000 Tl. 
Özelliği : Günde 54 ton yaş yaprak işleme kapasiteli 
1966 ödeneği : 1 479 290 Tl. 
1967 programı : 650 000 Tl. 

İnşaatın fabrikasyonla ilgili inşaatı 1965 te bitirilmiş, makinaları monte edilerek imalâta geçirilmiştir. 1966 
leye bağlanmış müteferrik işler 1967 kampanyasına kadar bitirilmiş olacaktır. 

Tefeci G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 



— 36 — 

4. Rize Çay Pake t leme Fabr ikas ı : 
Dış Toplam. 

Proje toplamı : 4 530 (X)0 T,1. 15 875 000 TL 
Özelliği : Normal ve tevsie müsaidolara-k yılda 12 500 ton. paket leme kapasiteli . 
1966 ödeneği : 2 942 000 Tl. 
1967 programı : .Dış Toplam 

: 700 000 T-l. 6 000 000 Tl. 
İşin durumu : 
a) Ma kin ala r : 
Yu r t dışından gelecek makin a larm % 85 i t; m in edilmiş, bakiyesinin 1967 yı l ında sağlanması pnygramla 

yerli o larak yaptırılmıştı!-. İş normal g i tmektedir . 
i)) İnşaa t : 1965 yı l ında proıgramlaştırılan garaj binası bitmiştir . Sosyal tesisler inşaatı da bi tmek üze 
Ana falbrika inşaatı 5 . 12 . 1969 tar ikinde bitiri lmek üzere 7 237 364 lira bedelle 1.1 . 4 . 1966 tar ih inde m 
P rog rama uygun olarak iş normal dovam etmektedir . 

I I - Çay Sanayi inde başlıca yeni işler : 
.1. Of Çay Fabr ikas ı ; 

İnşaa t proje toplamı : 10 772 000 Tl. 
1966 ödeneği : 855 000 » 
1967 programı : 1 600 000 » 
E i n d u r u m u : 
Faibrika 20 . 2 . .1970 tarihinde1 'bitirilmek üzere 5 . 10 . 1966 tar ihinde 10 401 619 liraya mukaveleye ba 
İnşaa t ın kızla devam ettiği, bir ay içinde 182 618 lira i s t ihkak kessbetmiş olmasından da beli- inektedir . N 

ram laşt ır ı lan paras ın ın eok üs tünde iş yapabileceğini ve fabr ikayı müddet inden 'evvel bitireceğini ıbeyan etm 

2. Ardeşen Çay Faıbrikası : 
İnşaa t proje toplamı : 10 772 000 Tl. 
1966 ödeneği : 1 115 000 » 
.1967 programı : 1 600 000 » 

Tekel G. Md. Büteesi (S. ^Say]sı : 865) 
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fain durumu : 
20 . 2 . 1970 tarihinde bitirilmek üzere 8 . 10 . 1968 tarihinde 10 848 -017 liraya mukaveleye 'bağlanmış ve (h 

içinde 339 010 liralık istihkak •ödenmiştir. 
Of fa'Otikasmın da 1957 yılı ödeneni kâfi gelmiyocektir. 
3, Snla:iha Çay Fabrikası : 
İnşaat proje toplamı : 8 100 000 Tl. 
1966 ödeneği : 1 115 000 » 
1967 programı : 1 000 000 » 

işin durumu : 
20 . 2 . 1970 tarihinde ıbitirilmek üzere 5 . İÜ . 1966 tarihinde 9 520 585 liraya mukaveleye ıbağlanara'k K 

ödenmiştir. 
1967 ydı için Of. ve Ar deşen fabrikalarında olduğu gibi bu fabrika için de ek ödenek ihtiyacı vardır. 

E) Kimya sanayii : Çl'uz) 
Sektörde 9 u 'devanı cılen 0 sı yeni olmak ib: re, i5 iş vardır. 
î - Devam eden işlerin durumu : 
19uf! programına intilval etmiş 9 iş, muhtelif tuzlaların idare yatırımlarıdır. Bunlardan 6 sı 'bitirdiniştir. Çam 

Klavatör kanalı inşaatı ile Oltu Kaya Tuzlasının tünel inşaatları normal devam etmektedir. 

II - Yeni işlerin durumu : 
Muhtelif tuzlalar 'bozuk, yoibu-mnı onarımı ile Yavşan - Cihanbeyli yolu onarımı programda mevcut paray 

tırılmaktadır. 210 aded vagonet Malkina ve Kimya Kurumuna sipariş .edilmiş ve (1/3) miktarında avans verilm 
Yeni iderden; tuzlaların eskimiş olan dekovil raylarının değiştirilmesi işi henüz realize edilmediğinden ge 

zükmekte ise de yıl sonuna kadar .bu işin d" realize edileceği öğrenilmiştir. 

Sonuç : 
.1966 yılı yatırım programı ile kabul edilip Bütçede yer abın 77 618 000 liralık ödeneğe ıgöre idarenin Ka 

lık 'gerçekleşme oranının 50 851 000 lira ile % 65,51 e ulaştığı, bu nişindin ise yukarıda talbl'o 111 de ıbclirti 
larındaki 12 şer aylık gerçekleşme .oranlarının hepsinden üstün okluğu, yıl sonuna kadar 'gerçekleşme mikta 
ceği ve oranın 1 uci Beş Yıllık Plân içinde % 81,30 gibi rekor bir .seviyeyi .bulacağı memnunlukla müşahede 

'Tekel C. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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1967 yılı yatırım bütçesinin tahlili 

(A/2) yatınım harcamalara teklifi 96 076 000 lina olup, bir önceki yıla nazaran bâzı tertiplerde 29 659 000 
11 201 OOO lina noksanlık raevcsuttur. 

Teklif olunan (ıA/2) bütçesinin. özellikleri aşağıdta «gösterilmiştir! : 
Devam 
'edem % Ymü % 'Toplam. 

Tütün 
İçki 
Çay 
Kimya sanayii 
ıSağlık 
ıSatış depolara 

49 450 
20 145 
17 '580 
2 600 

-^ 
2 000 

100,— 
95,3 
86,1 
86,71 

— • 

100,— 

. 
994 

2 828 
400 

79 
— 

4,7 
13,9 
13,3 

100,— 
— 

49 450 
21i 139 
20 408 

3 000 
79 

2 000 

Toplam 91 775 95,5 4 301 4,5 96 076 

Tekel İıdarasıi 1967 yılı yatırım bütçesinin fârik vasfı % 96,5 aranunda bir («devam eıden işler biitçıesi) olma 

Yatırım tekliflerinin sektörler itibariyle tahlili 
A) Yaprak tütün bakım ve işlemesi : 
I - Genel «duruım : Bölgeler bakımından idare imalı «ve :gör«efcM şartları haiz bakım sahası ile ikinci pllân d 

yacı iaşağııda «gösterilmiştir. 

Bölgeler 

Ege 
Maıimana 
Karadeniz 
Doğu 

İhtiyaç m2 

73 817 
1315 189 
158 821 
79 811 

aVEevcüt idare 
malı saha im2 

60 330 
94 959 

113 443 
16 315 

447 638 284 047 
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Götrüldüğü gibi Tekel İdaresinin 2 nci plân dönemi içinde 163 591 m2 lâk bir saha ihtiyacı bulunmakta, b 
lıikle fennî santiarı haiz lolmıyan kiralık binalardan faydalanılmaktadır. 

Diğer taraftan Tıekel İdaresinin ellinde gerekli şartları haiz yeteni kadar ekici emanet ambarı bulunmadığı 
II - Yatırımlar : Y'eni iş yoktur. Devam edem işler (meyanında İzmir Y. T. Bakım ve işleme evi tevsii 1967 d 

sitesi 1 '500 im2, bakım sahası 8 000 m2 olup bu suretle Eıge bölgesinin idare malı bakım sahası 68 330 m2 yi 
Manmana bölgesinde Bıaındırıma yaprak tütün bakım evi 1967 de, Maltepe ve Üskübü bakım evleri 1968 de 

nin ikmali ile 20 540 m2 Mk bakım sabası kazanılacak,, ayrıca CibaJıi Sigara Fabrikasının yaprıaik tütün bakımı 
ibu bölgedeki bakım sahası ihtiyacı tamamen karşılanmış olacaktır. 

Karadeniz bölgesinde Trabzon yaprak tütün bakım evi 1967 de bitirilecek ve bu suretle 12 000 m2 liık bir 
Doğu bölgesinde -Bitlis yaprak tütün bakım evi 1967 de bitirilecek ve bu suretle 4 000 m3 lik bakım sah 

kiye ihtiyacıolan 60 946 im2 lik bakım sahasının süratle ikmal edilmesd zaruri bulunmaktadır. 
III - Yatırım ödeneği yetersizliği : Tekel Grenci Müdürlüğünün 1967 yılımda emanet ambarları ihtiyacını k 

mekler Devlet Plânlamıa 'Teşkilâtınca ödenek yetersizliği mülâhazıası ile kabul edilmemiştir. 

B) Tütün ve sigara sanayii : 
I - Genel dunum : Tekel İdaresinin halen normal imalât kapasitesi 30 615 ton oilup bu kapasitenin 5 661 to 

(bir kısım kıyım ve paket makinaları hurda durumdadır. Bu ibakımdan 1965 yılında 35 000 ton civarında ola 
karşılamak üzene yeni yatırımlara gidilmektedir. 

II - Yatırımlar : En önemılıi yatırım 38 000 000 liralık ödenek ile 1967 program tutanının % 40 mı temsil ed 
Sigara Fahnikasıdır. Fabrikamın işletmeye girmelinden sonra Cibali Sigana Fabrikası yaprak tütün bakımına 
İdaresıinin sligarıa imalât kapasitesi 41 096 tona yükseltecektir. 

Maltepe Sigara Fabrikası getirilmiş ve montajı yapılmış, mıakinalarla 1967 yılında .kısmen, 1968 de tamamen 
III - Yatınım ödeneği yetersizliği : Tekel İdaresıinin imalât kapasitesi Maltepe fabrikasının tamamlanmasın 

le beraber 1975 yılında yurt içi talebin 45 108 tan tahmin edilmesi ve bir kısım imıakinalann hurda halde bulu 
teklif eylediği ve Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından - ödenek yetersıizlliği mülâhazası ile programdan çıkarı 
iarının modernleştirilmesi ve 'kapasitelerini 3 133 ton artırılması gayesine müteveccih yatırımların süratle realiz 
din. 

C) İçki sanayii : (Bira) 
Hailen Tekel İdaresi 30 000 000 litrenin üstünde bina imal leltmekte buna rağmen talep gereği ıgıilbi ikarşılana 

ta olan 10 000 000 'litre .kapasiteli bira fabrikasının 19iG8 - 1969 yıllarında işletmeye girmesi ile sıkıntı biraz g 
tamamen karşılanması yine mümikün Oılmıyaoaktır. Filhakika Yunanistan'da dahi ferdi tüketimin 5 litre olması 
varında takınması bu sahada yeni yatırımlara ihtiyaç bulunduğunu ortaya koymaktadır. 
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II — Yatırımlar : 1967 yılı programında yer allan İstanbul Malt Fabrikam ile Yozgat Bira Fabrikası yatırı 
matuftur. Bu iki yatırım tamamlandıktan ve İstanbul Bira Fabrikasındakıi bâzı dar boğazlar gi lerüdiktcu s 
tır : 

Normal malt 
kapasite ile 

İstanbul bira 32 200 000 litre 
Ankara bira 6 900 000 » 
Yazgat bira 10 000 000 » 

49 100 000 Mtre 

Diğer taraftan, İstanbul - İznik- Bölgesinin L975 yı/lı fcaîlep talimlini asgari 50 000 000 litredir. Bu iıti'bau-la 
ıkurutmaktıa olan 10 000 000 litre, yıl kapasiteli bira fabrikasını n bu böl gedeni talebe sadece kıs; nen yardımc 

Bu baklandan d aba ileriki yıllar talebinin karsı] anırmasına matuf bu gıünıdetn yeni yatırımlara gidilmesinin 
1967 Yılındaki Tekel İdaresinin yapacağı birayla, ilgili başlıca iki yatırımım durumları aşağıdadır. 
1. — İstanbul Malt Fabrikası : Yılda 4 000 ton malt imal edecek v.c İstanbul Bira Fabrikası um yıllık bir 

racak maltı bağlıyacaktır. Fabrikanın ana tesisleri yurda getirilmiş, sillo inşaatı tanı anıl anım ıştır. 1967 yılanda 
ödeneği ile noksan tesisler getirilecek, 4 000 000liralık inşaat ödeneği ile de ana tesis inşaatıma devam edilec 
ye açılacaktır. 

2. — Yozgat Bira Fabrikası : Yılda 2 000 ton malt ve 10 000 000 litre bira imal edecektir. Fab-i'kanm mıakin 
2 neti .kısım inşaatları ise 1966 yılı içinde ihale edilmiştir. 1967 yılı için Telkel İdaresi tarafından inşaat için 7 
11 776 000 lira teklif edilmiş ise de Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından uıaıkina ödeneği 2 300 000 liraya i 
yılında idarenin gerek gümrük bed etleri ve gerekse dahilde yaptırılacak cihaz ve m akmaların ödenin esinde 
mektedir. 

Yapılan anlaşmalara göre 1968 yılında maldnalarm teslimi ile inşaatlar tamamlanacak, 1909 yılında da mon 
fabrika işletmeye anılacaktır. 

C) İçki sanayii : (Rakı) 
i. — Genel Durum : Birinci Plân dönemi içinde Gaziantep fabrikasının tevsii ve Tekirdağ'da bir suma ve 

rakı imalât kapasitesi 14 705 000 litreye çıkarılmıştır. Diğer taraftan raikı satışları süratle artmakta olup 9 
masına nazaran 1966 satışlarının 15 000 000 litreyi geçeceği anlaşılmaktadır. 
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Bu dutumda İkinci 5 Yıllık Plân dönemi için 22 656 000 litre talimin edilen kapasite hedefine ulaşmak üzer 
lanması aorunludur. 

II. — Yatırımlar : 1967 yılı bütçesinde Gaziaıtep ve Tekirdağ rakı tesislerinin ekliklerini taımamla'maik için 
tedir. 

i l i . — Yatırım ödeneği ihtiyacı : Satışların kapasiteyi zorlaması vakıası muvacehesinde plânda önıgönülcn k 
imalât sağhyacak olan dinlendirme ünitelerinin takviyesine 1967 yılında başlanması zaruridir. 

C) İçki sanayii : (Votka) 
T. — Genel durum : Votlka tüketimi süratle aı tırnaktadır. 1954 yıkında 768 000 litre olan satış hacmi 1965 

Buna mukabil Tekelin V-oıtka kapasitesi normal 1 600 000, forse 2 000 000 litredir. Hem gelecek yıllardaki votk 
kaliteli bir votka imal etmek üzere, yılda 2 000 000 litre normal kapasiteli ve tevsie müsait bir tesis kurulması 
dır. 

1F. — Yatırımlar : 1967 yılı bütçesinde votka tesisi içiin 555 000 lira ödenek teklif edilmektedir. 
D) Çay sanayii : 
i. — Genel durum : 1957 de 10 976 ton olan yaş çay üretimi 1965 te 59 620 tona yükselmiş'ir. Buna gör 

yılında 61 - 67 000 tonluk yaş çay üretimine işaret etmekte ise de 1966 yılında fiilen 101 000 ton yas yaprak 
plândaki 1973 yılı üretimine ve takriben 24 000 ton civarında kuru çay imalâtına tekabül eylemektedir. 

Diğer taraftan tüketim de artış göstermekte ve 1957 yılında nüfus başına 220 gram üzerinden 5 601 ton ike 
gram üzerimden 12 000 tonun üzerine çıkmış bulunmaktadır. Ancak tüketim artışı normal bir seyir takihetmek 
timin 24 000 tona varacağı taihmin edilmektedir. '• 

1966 yılı rekoltesi hesaba katılmadığı takdirde normal olarak üretim ile iç tüketimin dengeli bir inkişaf gös 
lık tüketim artışının o yılandaki üretim artışını geçmesi beklenmekte idi. Ancak 1966 yılı alımlarının her türlü t 
cat suretiyle eritilmesi gereken ve kalite unsuruyla sıkı sıkıya ilişiği olan bir stok problemi ortaya çıkmakta, 
teli bir imalâtı sağlıyacak yeterli kapasitenin süratle ihdası zaruretini ortaya koymaktadır. 

Tekelin imalât kapasitesinin kaliteli bir ima'ât için yetersiz olduğu görülmektedir. Filhakika, 1966 yılın 
minin tekabül eylediği günlük kapasite ihtiyacı 2 500 ton olduğu halde, mevcut faıbrika ve atelyel erin günlü 
kıvırma kapasitesi 901,5 tan, kurutma kapasitesi i 848 tondur. 

II. — Yatırımlar : Tekel Genel Müdürlüğünce hazırlanıp Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına tevdi 
da asgari 114 000, âzami 125 000 ton üretim taihmin edilmekte ve bunun idin günde asgari 2 843 tonluk 
ihdası zaruri görülmektedir. 

Bu hedefe varmak için şöyle bir yol taikibedlilmektedir : 
a) 1967 yılında Ortapazar Fabrikası,, ikinci plân dönelininim başında da Of, Ardeşen ve Salar ha fabri 

günlük soldurma kapasitesi 784 tona, kıvırma kapasitesi 1 197 tona, kurutma kapasitesi 2 140 tona çıkacakt 
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b) Mevcut fabrika ve atelyeler tevsi ve takviye edilecek ve bu suretle günlük soldurma kapasitesi 1 889 
na korutma kapasitesi 2 024 tona baliğ olacaktır. 

c) ikinci 5 Yıllık Plân dönemi içinde1 beheri 84 tonluk 11 aded fabrika yapılacak, ve bu surette 958 ton ka 
toplamı 2 982 tona yükselecektir. 

1967 bütçe teklifindeki yatırımlar : 
a). Birinci plân döneminde inşa edilen fabrikaların eksikleri tamamlanacaktır. 
b) Su isalc tesisleri ve çay ambarları ya;>'!nçaktır. 
c) Cay paketleme fabrikası inşaatının devamı için 3 600 000 lira, makinaları için 2 400 OOOlira ödenek te 

mukavelesine göre 1968 yılının 12 nci ayında tamamlanacaktır. 
d) Ortapazar Çay Fabrikası için 2 300 000 lira ödenek teklif edilmekte olup fabrika yıl içinde tamamlana 
e) Of, Ardeşen ve Salarha fabrikaları için Tekel idaresi tarafından toplam 10 410 000 liralık ödenek tek 

let Plânlama Teşkilâtınca 4 800 000 liraya indirilmiştir. Bu 3 fabrika, mukavelelerine göre 1969 yılı sonunda t 
f) Günde 1 108 ton munzam soldurma kapasitesi ihdas etmek için Tekel Genel Müdürlüğü tarafından ha 

da, 1967 yılından harekete geçilmesi lüzumlu görülmektedir. Bu maksat ile Tekel İdaresi ilk plânda 464 tonluk 
için 1967 yılı programında 9 019 000 liralık ödenek teklif etmiş fakat bu meblâğ - ödenek yetersizliği mülâha 
tarafından 1 893 000 liraya indirilmiştir. Bu ödenek ile Çayeli Fabrikası ile Tirebolu atölyelerinin tevsilerine b 
tamamlanarak Çayeli'nde 97 ton, Tirebolu atelyesinde 20 ton olarak günlük munzam 117 ton soldurma kapasit 

III - Yatırını ödeneği yetersizliği : 
a) Of, Arde'şen ve Salarha fabrikaları mukavelelerine göre 1969 yılında tamamlanacaktır ve 1967 yılı için 

fabrikaya 1 600 000 lira ödenek kabul edilmiştir. Halbuki mütaahhit firma tarafından yapılan müracaatta bu in 
ile dahi 1968 yılında bitirebileceği ifade edilmekte ve beher inşaat için 1967 yılında 5 er milyon liralık iş yap 
bütçeye konması istenmektedir. 

b) Tekelin halen yetersiz olan işleme kapasitesini artırmak için kapasite tevsi programına başlamak ve s 
teklif eylediği 9 019 000 liralık ödenekten 7 126 000 lirası Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilmenıi'ştir. i 
tamamının kabulüne ihtiyaç göstermektedir. 

E) Kimya sanayii : 
Tuz ve kibritle ilgili olarak 1967 yılı bütçesinde Çamaltı Tuzlasının sahil tahkimi ile, yol onarımı ve bâzı m 

yatırımları için 3 000 000 liralık ödenek teklif edilmektedir. 

F) Sağlık : 
Tekel sağlık merkezinin eksiklerini karşılamak üzere 1967 yılı bütçesinde 79 000 liralık ödenek teklif edilmek 
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G) Satış depoları, mamulât ambarları ve idare binaları : 
I - Genel durum : Tekel İdaresi ambarlama bakımlından umumi bir .sıkıntı içerisindedir. Birçok yerlerde g 

binası bulunmamakta ve bu yüzden hem rasyonel bir depolama yapılamamakta, hem de zayiat nisbeti fazla olma 

II - Yatırımlar : Tekel İdaresi tararından 1967 yılı bütçesinde 7 432 000 liralık ödenek teklif edilmiş, bu m 
tarafından 2 000 000 liraya indirilmiştir. Bunun üzerine Tekel Genel Müdürlüğü 1 500 000 lirası Genel Müdü 
4 002 000 lirası da depo inşaatları için olmak üzere 5 502 000 lira üzerinde ısrar eylemiş ise de "Devlet Plânlam 
neği artırmamıştır. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

İdarenin sermaye teşkili ve transfer harcamaları tertipıl erindeki öideneblcr esasen cüzi miktarlarda olup harca 
uygunluğu ve zamanında ve yerinde kullanıldığı görülmektedir. 

Bu bölümde yer alan tertiplerden memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere idarenin yardı 
zde bulunduğu, «Uluslararası tütünle ilgili bilimsol araştırmalar işbirliği teşkilâtına» yıllık üye aidatı ödendiği, 
ve Şarap Ofisine» üye kaydolunup pay ödeneceği ve bu son iki pay toplamının 120 000 lira olduğu öğrenilmiştir. 

İlâma bağlı borçlar: Bunlar için 1967 yılı Bütçesinde 200 000 lira ödenek teklif edilmektedir, t İarenin yıl içi 
önceden bilinmesine imkân görülemediği için, senesi içinde ödenek yetersizliği halinde Maliye Bakanlığından gerek 

Diğer borçlar: İdarenin yatırım ve diğer muamelelerinden mütevellit borçlarının 4 milyon lira civarında oldu 
için gerekli ödeneğin 1967 yılı Bütçesine ithali temennilerimiz arasında arz edilecektir. 

Geçen, yıl foütçe •uygulaması 

1. Cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneklerin kullanılmasında âzami tasarruf zihniyetiyle ha 
2. Özellikle malî yılın son aylarında ödenek harcamaları normaldir. 
3. Cari harcamalarda ve (A/3) cetvelinde ödeneklerin son kullanılış durumları maksada ve tasarrufa uygun 

5 000 000 liralık ek Ödenek Kanunu ancak Aralık 1966 ayı sonunda kabul edilmiş olması ve 3 180 000 liralık ak 
memiş bulunması sebebiyle bâzı tertiplerde müşkül durumda kaldığı, tahakkuk etmiş bir kısım istihkakların öden 

4. Kadrolar incelenmiş ve bunların 10 yıl önce 6939 sayılı Kanuna göre tesbit edildiği cihetle aradan geçen s 
das edilen 72 aded yeni kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bulunmadığı müşahede edilmiştir. Ça 
yürütülmekte, 7 ve daha yulkarı derecedeki kadrolara yüksek tahsilli olmıyan memurlar tâyin edilemediği için T 
ihtisas istiyen 800 ve daha yukardaki kadrolardan bir kısmı ya münhal bulunmakta veya muvakkat görevlilerle 
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5. Yıl içinde yatırımları süratleuldirmıek için Yozgat Bira Fabrikasına 2 000 000 lira, İstanbul Malt Fabrika 
balaj tesisi için 1 500 000 lira olarak cem'an 5 010 000 liralık ek Öıdenek Kanunu tasarısı lıenüz kabul edilmıi 
eden ve plâna dâhil yatırımların biran önce bitirilmesini sağlamak üzere 3 180 000 liralık aktarma ıtelklifindo bu 
kabul edilmemiştir. 

Yenli bütçe teklifleriyle ilgili inceletmeler 

1. Mulhasebei umumiye kanununun âmir hükümlerine ve yıllık programlara göre bütçede yer alan ödenekle 
ise de, gerek 1967 yılı programının dar bir çerce /elde tutulmuş olmasından ve gerekse Teşkilât Kanunundaki ka 
ruri bir kısım hizmetlere gerekli ödeneğin tahsis edilememiş olduğu görülmüştür. Bu hususa (temenni ve teklifl 

2. İnşaat ödenekleri plân ve projelere dayanmaktadır. Genel Müdürlük bünyesinde kadrosu ol i lamasına rağ 
len bir plânlama bölümü teşkil edilmiştir. Burada, uzun vadeli plân çerçevesinde çalışmalar yapılmıkta, plân he 
ra girmesi öngörülen yatırımların ekonomik ve u numi etütleri yapılarak bunlar önprojelere bağla ı-maktadır. Bö 
inşaat ve tesisat yatırımları Devlet Plânlama Teşkilâtına intikal etmelkte ve Yüksek Plânlama Kur.ılu ile Bakan 
ödenekleri bütçeleştirilmektedir. 

3. Ücret, tertiplerinldeki ödenekler her ne kadar fiili kadrolara talep edilmiş iıse de esasen bu günkü iş ha 
25 . 3 . 1967 tarih ve 6939 sayılı kamınla tesMt edilen kadrolar aradan geçen 10 yıldan beri aynen muhafaza edi 

Buna mukabil bu 10 yıl içlinde; 
8 adet çay fabrikası 

15 » çay atölyesi 
1 » .şarap fabrlikası 
3 »• Y. T. B. İşletme Atalyesi Merkez Müdürlüğü 

45 » İdare memurluğu olmak üzere, 
Toplam 72 aded kuruluş ihdas edilmiş, merkez le kadro dışı Plânlama Dairesi ile Eğitim Dairesi teşkil edilmiş 

müdürlüğe, 13 aded memurluk da müdürlüğe karıedilmiştir. 
'Genel Müdürlüğün umumi iş hacmınldaki artışı* yanında muhtelif yeni kanun ve kararnameler ile talhmil oluna 

kadro kifayetsizliğini büsbütün artırmıştır. 
Kadrolar yönünden idarenin silkinti içinde bu'umduğu görülmüştür. Bir kısım hizmetlerde kadnoisuz istihdam 

kısım kadrolarda da münballer vıardır. 

A) Kadrosuz istihdamlar ; 
Çay alım yerlerindeki eksperlik hizmetter'i mahallen tedarik edilen saat ücretli elemanlarla yürütülmeye çalışıl 

eksper kadrosunun ilhdaJsı zorunludur. 
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B) Münhal kadrolar : 
Özel bir yetişme ve ihtisas istiyen 800 ve daha yukarı ücretli kadrolara bu nitelikte yüksek tahsilli elem 

pılamamaktadır. 
Münhal kalan bu kadrolar tatbikatta ya vekâlet suretiyle veya muvakkat görevlilerle tedvire çalışılma 

itibariyle hizmetin kadrolarla olan ahengi de bozulmaktadır. Diğer taraftan, kendi kadroları ile bu m 
len elemanlar iki kadroyu birden işgal ettiklerinden, esasen kadro bakımından sıkışık durumda bulunan 
G-enel Müdürlük böylece mevcut bir kısım kadrolarımı da kullanimış talunmıaktadır. 

4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince üst derece uygulaması ancak 8 kişiye inhisar etmektedir. 
rece, 1 kişi de üst derece ücreti ile görcvdendirilmiştir. 

Kadro imkânsızlığı dolayısiyle üst derece uygulanması ise şöyledir : 
Bulunduğu kadroda 1 üst derece alan 475 Aded 

» :» 2 » » » 50O » 
» :» 3 » » » 1 725 » 

Buna mukabil kıdemleri dolduğu ve t eme lâyık oldukları halde gerek kadro bulunmadığından ve 
dıklarından dolayı 800 ve daha yukarı kadrolara terfi ettirilmiyenlerin sayısı ise 336 kişiyi bulmaktadır 

4. Genel Müdürlük gelir sağlıya n bir müessese olduğu halde, bütün giderlerinde âzami tasarrufla 
gelir ve giderlerin tetkikinden de anlaşılmaktadır. Hizmeti aksatmadan başkaca bir tasarruf yapılabilm 

5. Genel Müdürlük yukarda açıklanan sebeplerden ötürü yeniden ihdas edilen idarelerinde alt kad 
lıyahilmek üzere (L) cetvelinden 300 liralık. 20, 350 lirah'k 5 ve 400 liralık 10 memur kadrosu ile 350 
rosunun serbest bırakılmasını istemektedir. Gerek maaş ve gerekse aded bakımından bizce de lüzumlu ve u 

6. (D) cetveli kadrolarında durum (A) cetvelinden daha sıkmtıldıır. 1957 yılında mevcut 1 921 ki 
larında 2 169 olarak tesbit edilmiştir. 1967 yılı için 25 'kadro ilâvesi öngörülmüştür. 

(D) cetvelinde çalışan elemanlara da 7244 sayılı Kanun gereğince 3 yılda bir terfi verilmektedir. 
Ancak, 1 146 kişinin 3 ve hattâ 4 yıllarını doldurdukları halde, gerek 1966 ve gerekse bu yılki bütçe k 

ların ücret tertiplerinde paralarımn Maliye Bakanlığınca, Genel Müdürlüğün teklifine rağmen bir evve 
edilmesi sebebiyle bu 1 146 (D) cetveli elemanı terfi ettirilemiyecek, dolayısiyle bu yıl da 3 yılını dold 
miktar daha da artmış olacaktır. 

Bu bakımdan Genel Müdürlüğün 1967 yılı için bütçenin 12.000/]2.211, 12.212 ve 12.370 t ertipl erindeki il 
ile çoğu 200 - 400 lira ücret alan bu kütlenin terfiinin sağlanması gereklidir. 

7. Geçici görevler, (E) cetveli namı altında memurin ve eksper kursu öğretmenleri ile ilk öğren 
ve 3656 sayılı Kanunun. 9 ncu maddesine de uygun bulunmaktadır. Bu görevlerin sürekli hizmet kadr 
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işler değildir . İda ren in gerek ıııe.nıiLrhı.nnm ve gerekse eksperler inin yet iş t i r i lmeleri bakımından çok 
yı lda da devamının sağlanması olumlu müta lâa o lunmuştur . 

8. E k görevleri ; 5(5 50 sayılı Kanunun İS nei maddesini değişt iren 4(509 sayılı Kanıma göre üç. kişiy 
1250 l iral ık bir dok tor kadr-osıı 2/>'> ücretle ek görev olarak tedvi r edilmektedir . 

9. —• İdarede , muhasebe ve işletmelerin reni eanizasyon çalışmaları ile ilgili olara!;, bir yahanei uzman, istih 
cilik ve muhasebe faaliyetleri bulunan genel müdür lük te böyle b i r uzmanın görevlenediriimesi / .orunludur, lîıı 
Son mukavelesi I.Ü.19(5(5 ta r ih inde başla-yip 'il.12.1900 tarihimde hitanı, bu lmak üzere 10 aylıkt ır . 

1067 yılında, da aynı uzmanın, aynı şartlarla, i s t ihdamı için 'bütçe tasarısının ilgili te r t ib ine 45 000 
müştür . 

10. 19(57 yılı bütçe teklif lerinde 4489 savdı. Kanuna, göre dış memleketlerde s ta j .yolluğu yoktur . 
1.1. Döşeme, demirbaş ödenekleri iKvaea \ e tersiz bulunmuş (Dilek ve düşüncele") 1- ısm imla, konuya • 

12. İdarece bütçe ile s iman ödenekle; in Kenel. M~uha.se1!) e Kanununun âmir hükümler i ile yıllı 
cak cari harcamalar ın bâzı t c r t i p l r d y ' e i'em i ödeneklerin kâi'i. gelmemesi halinde alda enin, ve ek. ö 

Daire hizmetlerine ait ödeneklerin b"z"u i 7u görülmesine yarıyacak. şekilde ikmal edilmekte 'olduğu 
Kİ. Taşıt du rumu : T "kel İdareci Türkiye sallıma, yazılmış bulurum çav, I uz, içki' kibr i t ve tü t 

bünyeler iyle ilgili ve taahhüde bağlanmav.ma imkân oimıyan bütün nakli)--" işlerini 191. a.ded. araçla, gide 
Bu araç la r ın çoğunun modelleri ise aşağıda görüleceği gibi eskidir. Dunlara yedek parça, tedar iki dahi b 

20 araç .1942 - 1944 modeli' 
120 „ 1951 - 1955 „ 

20 „ 19(50 „ 
12 „ 19(5;i „ 
20 ., 19(55 „ diı-

191. 

idare taşı t d u r u m u n u biraz KI İsım düzeltebilmek üzere yıllık yatır ım tekliflerinde' arar' isteklerini belirtmi 
ınamakta olduğu görülmüştür . Nitekim 1907 yılı Vatının P rog ramındak i taşı t tekliflerinden de ancak Tuz S 
ması kabu l edilmiş, Tütün,I.eki,ve (Jay Srk ieHer i için teklif inhinan Kısıtlar programdan eskank.-ışt ır . 

Devlet P lânlama Teşkilâtı gerekçe olarak Xakl iye işlerinin ihale yolu ile yapılmasının uygun 'olacağını, g 
İdare satışlarının, Şehir içi ve Şehirlerarası nakliye işlerini esasen ihale yolu ile yü rü tmek le ancak (Jay 

lar ın ikmal ler inde ihale usulünün imkânsız o lduğundan ve bir kısım uzak bölgelerde ise müKıalıhit bulun 
mecburiyet inde ka lmaktad ı r . 
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Bu bakımdan pek çoğu ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan taşıtların süratle yenilenmesinin temini tavsi 
14. Yayın harcamaları : İdare bütçesinde yayın giderleri tertibi yoktur. İhtiyaç Döner Sermayeden karşılan 
15. Cari harcıamailaüda esasıem. hıer yıl Hükümet tarafından % 10 bir tasarruf yaptırılmakta olduğu, kifayetsi 

tasarruf yapılmasının mümkün görülmediği, hatta mevcut ödeneklerin hizmetin ifasına yetişmiyeceği müşahade 
Genel Düşünceler bölümünde de belirtilmiştir. 

Temenni ve teklifler 
1. — Teşkilât Kanunu ile ilgili temenni ve teklifler : 
Tekel Genel Müdürlüğünün, iştigal sahasında monopol kanunlarını da aşan faaliyetlerde bulunması ve kend 

vukubulmuş olan bugünkü muazzam gelişme, 1946 yılında 4896 sayılı Kanunla muaddel 21 . 5 . 1941 v.e 4036 
rütülmesini imkânsız hale getirmiştir. 

Satışlarda miktar ve bedel itibariyle yıldan yıla vâki artışlara göre çoğalan ilk madde tedarikinin ve fabri 
rasyonel bir şekilde tedviri, Genel Müdürlüğün mevcut Teşkilât Kanununun günün anılanı ve icaplarına göre 

Uzun vadeli 1 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânı yıllık: programlarında da Genel Müdürlüğün bugünkü organiz 
tilmiş, 1966 yılı programında Tek ellin yatırımlarında geri kaldığı, bunun selbeıbinin ise ekonomik faaliyetlerin ha 
organizasyon şeklinde bulunduğu kaydedilmiştir. 

Hakikaten, her biri ayrı özellikte ihtisas isti yon Tütün, İçki, Çay, Tuz ve Kibrit işletmelerinin halen bir grup 
meleri, bunların iptidai madde tedarikinin ise ayrı müıdürlük tarafından temin edilmekte olması organizasyon 
ve yetersiz hale getirmektedir. 

Esasen 21 . 5 . 1941 yılında yürürlüğe giren 4036 sayılı Teşkilât Kanunu 4 ncü maddesinde tütün, ispirto 
leri yerinde bir görüşle ayrı kısım müdürlükleri uhdesine verilmiş, ancak bu maddeyi 1946 yılında tadil eden 48 
kel konularının ilk madde tedarikimden fabrikasyon safhalarına kadar ayrı ayrı idare edilmeleri sistemi bozulm 

Bu bakımdan gelişen ve genişliyen iş hacmi ve ihdas edilen yenli tekel konuları da göz önüne alınarak 4036 
dönülmesi on olumlu ve süratli bir hal şekli olarak düşünülmüştür. 

Yeni bir teşkilât kanununun Genel Müdürlükçe hazırlanmış olduğu ve tasarının bugünlerde Hükümete sevk 
lukla müşahede olunmuştur. 

Bu tasarıda, iş hacımındaki genişleme ve iş konularındaki çoğalma ile uygun tedbirler ittihaz olunmakta ve t 
madde tedarikinden fabrikasyon nihayetine kadar ayrı grup müdürlükleri uhdesine verilerek ihtisaslaşma mü 

Bu suretle gelirlerde de artış olması muhakkaktır. Tasarının süratle kanunlaştırılmasının t amini gerekli gö 
2. — Yukarda temas eylediğimiz yeni Teşkilât kanunu tasarısında diğer sanayi bölümlerinde olduğu gibi ç 

rikasyon safhaları birleştirilmekte ve hizmetin teşkilâttaki kademesi grup seviyesine ifrağ olunmaktadır. Bu 
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t edar ik fabrikasyon saPbalarıyla, birleştiri lerek müştereken idaresini, derpiş eden kanun teklifin.'!e bulunul 
nun birleştirilmesini:» tavsiye eden 1 nci Beş Yıllık Plân. prensibine u y g u n ve zarur i müta lâa etmdkıteyi 

.'>. — Tekel id ar eslinin içinde bu lunduğu sıkıntıyı göz önüne alan Hükümet tarafından. İdarenin döner 
karı lmasını öngören t)ii' k a n u n tasarlısı Yüksek Meclise .sunulmuş bu lunmaktad ı r . Mezkûr tasar ın ın kanu 
bir önemi taşıdığına bilhassa işaret, etmek isteriz. 

4. — Ödenek ilâvesiyle ilgili temenni ve teklif ler : 
1. — ( A / l ) cetveli - Cari harcamalar : 
a) Tekel İdares inde çalışan (D) cetveli kadrosunla dahil müstahdemlerden 070 tanesi o yıllık kıdem 

retleri a rt ir il atmamış ve mağdur iye t le r i önlenememiştir . Diğer- t a ra f t an 1904 kıdemlisi! olan ve li)07 yılınd 
cak 470 müstalıdeme de haik kazandıklar ı zamların vcril<ıne;si gerekmektedi r . Tekel. İdaresince bu durum 
yılı bütçesinde cem'an. 1 140 kadro yükselti lmesi öngörülmüş ve. gerekli ödeneğin bütçeye ilâve-fi Maliye H 
ye Bakanlığınca Personel Kanununun uygulanacağı gerekçesiyle, ma t lup ödenek art ışı kajbul edilmemiş, 
dıolayi'siylc İdaremin ihtiyacı bulunan 10 koruyu minik ile 15 ha d eni e - bekçilik kadro ilâvesi k a b u l edilmişt 

1907 yılı bütçesi bu seldi ile kanunlaş t ığ ı t akd i rde ekseriyeti 200 - 400 l ira ücret a lan müstahdemi kütle 
açı lacaktır . 

Bu mülâhaza ile ( A / l ) evve l in in 12.000/12.211 Çenet 'idare hi/jmeitlîler ücreti t e r t i b i n d i i 12 0:S9 519 
siyle 18 500 000 l i raya, 12.000/12.212 Ens t i tü le r hizmetliler ücreti tertibiimdeki 270 210 l iral ık ödeneğin 7 
ların emekli keseneği karş ı l ığ ı için 12.000/12.;170 ter t ib indeki :i 514 o()0 liralık ödeneğin 90 080 lira ilâve 
ederiz. 

b) Yurt dışı geçici görev yol luklar ına Maliye Bakanl ığınca geçen yıla nazaran 25 000 liralık bir art 
müştür . Tekel İdares i gibi bilhassa pazar lama ve inceleme yönünden geniş dış temaslar yapmak zarure t in 
velinin 12.000/12.583 Yanıt dışı geçici görev yol luğu ter t ibine konulan 75 000 lira ödeneğin 25 000 lira ilâ 
teklif ederiz. 

e)' İdaren in döşeme ve demirbaş iht iyacınuı giderilmesinde s ıkınt ıya düş tüğü müşaihede edilmiştir. 
dan y ıprananlar ın gereği gibi yenileme ve onarımı ya pılaım anmakta, yeniden ihdas edilen idareler için zıar 
hasara uğrayan bâzı idareler in iht iyaçları karşı I a. nalı nam aktadı r . 1907 yılı bütçesinde bu hususun d ikka te 
ğer t a ra f tan hem m a h r u k a t f iya t lar ındaki a r t ı ş la r ın ve hem de yeniden ihdas edilmiş 15 idare memur luğ 
için de 1907 yılı bütçesine yeteri kadar ödemek i thali zarur idi r . 

1900 yılı giyim tahsisatımdan giyim eşyasına müstahak personelin ancak % 07 sinin faydalanabilmiş ol 
bu lünde göz önüne alınması ve ye ter i k a d a r öde leğirı verilmesi yer inde olacaktır . 
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Yukarda zikrolunan gercikçeler ile; 
1967 yılı bütçesi (A/ l ) cetvelinin 13.000/13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri terkibindeki 300 00 

ilâvesiyle 457 000 liraya, 13.000/13.150 Yakacak alımları ve giderleri tertibindcki 400 000 liralık ödeneğin 50 000 
13.000/13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderici tertibindeki 450 000 liralık ödeneğin 215 000 lira ilâvesiyle G65 

d) İdarece eksper yetiştirilmek üzere burs verilen öğrencilerin burslarına malınıs 1967 yılı ödeneği mevcut 3 
tir. 

Bu bakımdan (A/ l ) cetvelinin 14.000/14.520 Burs giderleri tertibindeki 73 200 liralık ödeneğin 36 800 lira ilâ 
teklif ederiz. 

II - (A/2) cetveli yatırım harcamaları : 
Daha önce 1967 yılı yatırımlarının tahlili sıracında da temas eylediğimiz veçhile 1967 yılı (A/2) bütçesine aşağ 

nulması veya mevcut ödeneğin artırılmasında zaruret görülmektedir. 
1967 program 

Yatırımlar ödeneği İlâve B 

Geyve, Hendek, Adıyaman emanet ambarı 
Adana Sigara Fabrikası 
Malatya Sigara Fabrikası 
İzmir Tütün Fabrikası tavhanesi 
01', Ardeşen, Salarlıa Çay Fabrikası 
Çay tevsi programı 
İçki Sanayii kalite ıslah tesisleri 
Genel Müdürlük binası 
Satış depo ve idare binaları 

. 
— 
— 
—. 

4 800 000 
1 893 000 

— 
—. 

2 000 000 

8 693 000 

1 
1 

10 
7 
1 
1 
1 

24 

700 000 
000 000 
000 000 
181 000 
200 000 
126 000 
345 000 
500 000 
762 000 

814 000 

1 
1 

15 
9 
1 
1 
3 

33 
^Bu bakımdan (A/2) Yatırım harcamaları cetvelinin 22.000/22.311 tertibindcki 10 779 000 liranın 700 000 l 

22.000/22.321 tertibindcki 7 470 000 liranın 2 181000 lira ilâvesi ile 9 651 000 liraya, 22.000/22.331 tertibindcki 
lira ilâvesi ile 24 990 000 liraya, 22.000/22.391 tertibindeki 1 725 000 liranın 3 262 000 lira ilâvesi ile 4 987 
sindeki 2 416 000 liranın 1 345 000 lira ilâvesi ile 3 761 000 liraya ve 23.000/23.351 tertibindeki 4 958 000 liranın 
liraya iblâğını teklif ederiz. 
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l î î - (A/8) cetveli - Sermaye tenkili ve transfer harcamaları : 
a) 3965 ve 190(5 yıllan bütçelerinin 30.300 Geçen yıl borekm tertibine konmuş olan ödeneklerin yeters 

tertibe ihtiyaç nisbetindo bîr aktarma yapılamamanı yüzünden yüzlerce memurun istihkak kesbettikleri pa 
19(57 bütçesinden tedavi gideri için 18 000 lira, tedavi yolluğu için 110 000 lira ve .sürekli görev yolluğu iç 

••150 000 lira tutarındaki tahakkuk eylemiş memur istihkaklarının, ödenmesinde zannet «»'örmekteyiz. 
b) 1901 - 19G5 yılında inşaatları bitirilen ve fakat kesmhcsaplanmn sonradan tamamlanması sebebiyle, 

alacaklarının ödenmesinde zaruret vardır, i907 yılı yatırım programını aksatmamak için malî portesi 50 
edilen mezkûr alacakların 1907 yılında ödenmesi gereklidir. 

c) Çay işletmelerinin montaj v.s. hizmetler karşılığı tahakkuk etmiş bulunan ve 2 221 008 liraya bal 
in esi icabetmektedir. 

d) Tütün tahrir borcu olarak tahakkuk etmiş olan 130 000 lira ile Adana Y. T. B. evinin tahassül eyle 
de zaruret vardır. 

e) Bunlara ilâveten idarenin; müfettişler yolluğundan 46 389 lira, enstitülerin satın aldığı kömür ka 
hakkuk etmiş vergiler için 35 251 lira, nakliyat ve levazım şubelerinin ilân borcu olarak 8 820 lira olmak üze 
geçen yıllar borçlarından ödenmesi lüzumu müşahede edilmiştir. 

f) Yukarıdaki mülâhazalarla (A/3) cetvelinin 30.000/36.300 geçen yıllar borçları tertibine konmuş ol 
ile 3 946 680 liraya iblâğını teklif ederiz. 

5. — Yaprak tütün konusu : 
Memleketimizin son beş yıllık tütün istihsali 

1962 yılında 89 793 Ton, 
1963 » 132 183 Ton, 
1964 > 193 668 Ton, 
1965 » 132 374 Ton, 
1966 » 166 500 Ton (Tanmini) 

olmak üzere istikrarsız bir seyir takibetmiştir. Bu halin başta gelen sebebi mer'i mevzuatın istihsalin düzen 
mahrum bulunmasıdır. 
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But devre zarfında ekici tütün piyasalarından: Tekel, tüccar ve destekleme müesseselerinin alımları şu şek 

Tekel Tüccar Destekleme 
alımı alımı alımı 

Yıllar Ton Ton Ton 

1962 38 698 39 120 8 601 
1963 37 010 70 336 17 849 
1964 39 120 90 395 54 384 
1965 35 000 62 359 35 015 

Bu. tablo Devlet tarafından yapılan destekleme abraları miktarının artmakta olduğunu göstermektedir 
İhracat sezonu itibariyle tüccar ve destekleme tütünü ihracat miktarları. 

Tüccar Destekleme Tütün 
(ihracatı ihracatı ihraç aturuz 

Yıllar Ton Ton Ton 

961 • 
962 • 
963 -
964 -
965 • 

- 1962 
- 1963 
-1964 
- 1965 
- 1966 

82 632 
59 265 
31 841 
57 033 
69 159 

26 707 
„ . -

900 
9 907 
19 126 

109 339 
59 265 
32 741 
66 940 
88 285 

Sökünde tahakkuk etmişti/r. 

Genel tütün ihracatımızın takriben % 60 ı A. B. D. terine % 15 i müşterek pazar % 10 - 15 i ikili anlaşmalı me 
ülkelere yapılmaktadır. 
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İhracat sezonu başı itibariyle dış pazarlara arz olunacak işlenmiş tütün stokları; 

İhracat 
sezonları 

1962 - 1963 
1963 - 1964 
1964 - 1965 
1965 - 1966 
1966 - 1967 

Tüccar 
stoku 

62 188 
37 480 
67 933 
86 764 
71 000 

Destekleme 
stoku 
ton 

1 500 
7 000 
23 559 
62 515 
76 000 

Toplam 
stok 
ton 

63 688 
44 480 
91 492 
149 277 
147 000 

olarak ve gittikçe artan bir durum arz etmiştir. 
Gelecek ihracat sezonunda bu miktarın da'ıa da yükseleceği muhakkaktır. 
1966 - 1967 işlenmiş tütün piyasasında bugü'.ıe kadar 50 000 ton tütün dış memleketlere sa'silmiştir. İ 

devam etmektedir. 
1965 ve daha eski yıllar mahsullerinden 1966 - 1967 sezonunda yapılacak ihracatın 1965 - 1966 sezonun 

mektedir. 
İktisadi kurulun 15 . 7 . 1966 gün ve 28 sayılı Kararma müsteniden Ticaret Bakanlığınca 2 . 8 . 1966 g 

yınlanan dış ticaret işlerine dair fuarlar 66/3 sayılı Sirküler gereğince 1962 yılı mahsulü tüccar ve Ilas 
lüğü aracılığı ile ihraçedilm ektedir. 

Miktarı 4 000 tona baliğ olan 1962 yılı mah lulü tütünlerden 1 000 tondan fazlası bu suretle ihraccdilm 
görevini maksada uygun bir şekilde ifa etmekte oduğu müşahede edilmiştir. 

Buraya kadar olan açıklamamız memleketimiz n tütün konusunda çok mühim problemler karcısında bul 
acele ve radikal tedbirler alınmasının zaruri bulunduğunu ifade etmektedir. 

Bu konuda alınması lüzumlu tedbirler anahatlariylc şunlardır. 
1. — Tütün istihsali ekonomik ve ticari icaplara göre planlanmalıdır. 
2. — Ekici tütünleri satış usulleri ıslah edilmeli ve tütünlerin satış yerlerinde artırma ile satılması tem 
3. — İsıtıihsal edilecek tütün çeşitleri standardı x edilmelidir. 
4. — Tütün imâl tipleri standardize edilmelidir. 
5. — Tütün ihracatımızın imal tipleri standardlzasyonıu açısından teknik kontrola tabi 'tutulmalıdır. 
6. — Tütün eksperlerenin yetiştirilmesinde uygulanan sistem ıslah edilmelidir. 
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7. —• Bu hususların tahakkukunu sağlıyacak olan «Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu tasarısı» bi :an önce kanun 
8. — Müşterek pazar kontenjanları tamamiyle realize edilmemektedir. 17 615 ton olan 1967 yılı kontenjanını 

sektör gayret sarf etmeli, 
Bilhassa; geçmiş yıllarda Batı - Almanya'ya tütün ihracı bakımından rakip ülkelere nazaran üstün olan dur 

konusu üzerinde ehemmiyetle durulmalıdır. 
Tekelin destekleme stoklarının tasfiyesi için geçen ihracat sezonunda evvelki yıllara nazaran daha kesif f 

verici bir netice alınmıştır. Bununla beraber des ;ekleme stoklarının tekelin imkânları ile ve normal ihraç yolla 
kün olamıyacağı anlaşılmaktadır. Bu sebeple bu stokların tasfiyesi üzerinde hususi olarak durulmalı kamu sek 
kina ve malzeme bedeli karşılığı olarak destekleme tütünlerinin ihracı sağlanmalıdır. 

10. — Önemli ihraç pazarlarının özellikle Amerika ve müşterek memleketlerin sigorta endüstri müesseseleri 
zı artırmaya matuf temas ve teşebbüsler yapılmalıdır. 

11. — Reexportu önliyecek tedbirler ittihazı suretiyle ikili anlaşmalı memleketlere daha fazla tütün ihracı 
12. — Dış pazarlarda daha müessir reklâm ve propaganda yapılmalıdır. 
13. — Şark tipi tütün yetiştiren memleketlerin istihsal ve satış politikaları yakından izlenmeli ve tütün işlerin 
14. — Tütün ihracat fiyatlarımızın Flue Curod, Burley, Maryland ve Şark tütünü ihraç fiyatları göz önünd 

edebilecek mâkul ve istikrarlı bir seviyede muha Hazasına gayret edilmelidir 

6. — Çay konusu : 
Kuru çay 

üretimi Tüketimi 
Yıllar 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

(Ton) 

8 644 
10 134 
10 620 
14 527 

23-24 000 

(Ton) 

9 082 
10 251 
10 788 
12 198 

13-14 000 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi tüketimin dengeli bir seyir takibetmesine mukabil üretim 1966 yılında 
muştur. Bu durum ise gelecek yıllarda daha bü /ük süprizlcre uğramamak için çaylık sahanın tesbit ve kaça 
tini ortaya çıkarmakta ve üretimle satışlar ara nnda bir denge kurulması gereğini ifade eylemekledir. Diğer tar 
sı ihracat suretiyle eritilmesi gereken ve kalite unsuruna kuvvetle bağlı olan bir stok problemi-ü ortaya koym 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 



_ 54 ~~ 

L965 sonu stoku ; 8 641 Ton 
1966 üretimi : 24 000 » 

1966 iç, tüketimi : 32 641 Ton 
13 500 » (tahmin) 

19 141 Ton 

Görülüyor ki; 1966 yılında kısmen ihracatla ve kısmen de 1967 yılının Mart ve Nisan aylarındaki iç talep 
çay stoku 1967 yılı stoku 1967 yılı kampanyasına devredilecektir. 

Dış satışların ise kalite unsuru ile ilgisi izahtan varestedir. Çaylarımız kalite düşüklüğü dolayısiyie dünya p 
müşteri bulabilmekte, maliyet ise 20 liranın üstüne çomaktadır. 

Bu durum muvacehesinde; bir yandan çay üretiminin plânlanmasiylo üretim ve fabrika say onun plân esprisin 
re altında toplanması; öte yandan ça.y alımından ambalajına kaıdar kaliteye etki yapan faktörlerin ıslahı mutldk 
mizce çay kalitesi aşağıdaki faktörlerle yakından lilgıili bukmmsıktadır. 
. a) Mubayaa safhasında gerekli niteliği ve çay vayfıuı taşımı yan yaprakların alınmaması: Bu konula, idaren 
dası tcJklifi yerinde görülmüştür. 

!b) Çayın alım yerlerinden fabrikaya naklinde kalite za'fma uğramalarının önlenmesi; çay yollırnnn inşa v 
dar alım yeri ihdası, taşıt ihtiyacının karşılanması gere'ki i bulunmaktadır. 

c) Fabrikaya ge'lon çayın derhal fabrikasyona 'initJkaK ve gerekli soldurma, kıvırma, kurutma, formautanyoın 
Bu bakımdan Tekel İdaresi hâlen yetersiz durumladır. İdarenin munzam kapasite ihdası için lıazı.l.adığı kapa 
itıibaron süratle uygulanmaya konması gereklidir. 

d) İmal edilen çayın iyi bir ambalaja tabi tutulması: İlam kalitenin muhafazası ve hem de sa'r; baiki'mında 
Yukarda ziıkredilcn hususlar birbirini tamamla nakta ve bunlardan her hangi birinin aksaması ç ry kalitesinin 

kımdan faktörlerden her birinin üzerinde titizlikle durulmalı ve T ürik çayının birçok ya.bancı eks oer raporların 
»ine ircaı millî bir vazife telâkki edilmelidir. 

7. Alkollü içkiler : 
&) Bira sıkıntısını önlemek üzere Yozgat Fabrikasının süratle ikmali için yapılan çalışmalar memnuniyet ve 

da biran önce tesisi temenni olunur. 
•b) 1967 yılı yatırım programında «Şarap ihracatçılar Birliğimin 1967 yılında faaliyete geçirileceği» zltrol 

ufuklar açacağına inandığımız ve 2 nci Beş Yıllık Plânda öngörülen bu kuruluşun sağlam esaslara göre kurulm 
ve Tefeci Bakanlığının ahenkli bir işbirliğini teme aniye şayan bulmaktayız. 
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c) Rakı kalitesinin ıslahı için 1966 yılında gr/okM tedbirlerim alındığı memnunlukla görülmüştür. Ancak katî 
te ıslah tesislerine bağlı olan bu husus için 1967 yılında mezkûr tesisler sağlanmalıdır. 

8. Tuz : 
Tuz satış]arından Telkc'l zarar etmektedir. 18 . 2 . 1936 tarihli ve 3078 sayılı Kanunda tesbit edilmiş bulun 

unıaurlan muvacehesinde değiştirilmesini sağlamak üzere mezkûr kanunu ta.dil eden yeni bir kanun tasarısı hazırlan 
tur. 

9. Müteferrik temenniler : 
a) Ticari ve iktisadi bakımdan önemli bir fonksiyon ifa öden Tekel İdaresinin personeli için prim ve ikramiye 

hem de müessesemin verimi bakımından yerinde olacaktır. 
ıb) Tekel İdaresi taşıt bakımından büyük sıkıntı içindedir. Taahhüde bağlanmasına imiktin olmıyan nakliye işler 

yan seri nalkliyo ihtiyacı 1942 - 1954 modeli 191 a tod taşıtla görülmekbe ve bu durum zaman zaman hizmeti aksatm 
ekonomik: ömrünü tamamlamış bulunan araçların yenilenmesi ve ihtiyaca yetecek miktara çıkarılman tavsiye olunur 

c) 4036 sayılı Kanuna ek 4896 sayılı Kanun m 7 nci maddesi yabancı memleketlerden yapılacak alımların dön 
(hakkımda hüküm vaz'etmiş ise de bir tesisin bir k fimmın memleket içinden alınması lâzımgeldiği takdirde karşılaşı 
'kadar bütçelerde mevcudolan aşağıdaki hükmün yine (E) cetveline konulmasını, 

Bölüm 

23.000 Makıina teçhizat ve taşıt alımları : 
Bu tertipten yapılacak sarfiyat ve yüklenmeler döner sermaye usullerine tabidir. 

Tokıel G-amel Müdürlüğü 3967 yılı Bütçe kamumu tasarısını komisyonun tasviplerine arz ederiz. 

Trabzon Milletvekili İstanbul Senatörü 
A. ihsan Birincioğlu M. Erdoğan Adalı 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/289 
Karar No. : 59 

Cumhuriyet Senatosu Yüiksek Başkanlığına 

TürJkiye Büyü/k Millet Meclisine 30 . 11 . 1966 tarihinde sunularak: Komisyonumuza havale edilmiş bulun 
Bütçe kanunu tasarısı» ilgili Bakan, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıl masiy] e ince 

Komisyonumuzda, Komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu •okunduktan sonra Balkan v 
niş bilgi vermişlerdir. 

1967 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısında oa.ri 'harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde g 
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzsre 96 076 000 lira, sermaye teşkili ve transfer ha 
velde gösterildiği üzere 3 555 904 lira ki, toplam olarak 167 845 359 liradır. Bu miktar göçen seneye nazara 
Tekel Genel Müdürlüğünün ilgilendiği mevzularda daha verimli bir çalışma ve gelişme düzeninin snğlanahilm 

Maddelerin müzakeresinde cari harcamalar için yakacak fiyatllarmın artması sebebiyle 13.150 (Yakacak a 
lira, 14.520 (ıburs giderleri) maddesine burs verilecek öğrenci adedinin artmasından dolayı da 36.800 lira eklenm 

Yatırım harcamaları için 22.311 (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesine tütünlerin daha iyi şart 
ile yapılacak ambar inşaatı için 700 000 lira, çay sanayiinin gelişmesini sağlamak amacı ile yaptırılacak tesisle 
ları ve büyük onarımları) maddesine de 4 000 000 lira eklenmiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları kısmında mevcut 34.620 (7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğ 
maddesine Tekel Genel Müdürlüğüne eklenen miktarın binde biri olan 4 762 lira savunma fonu olarak eklenmi 

Bu ilâvelerle Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı cari harcamaları toplamı 6S 275 2 
100 776 000 lira ve sermaye teşkili ve tranofer harcamaları toplamı 3 560 666 lira ki, toplam olarak 172 611 921 

Yapılan ilâvelere karşılık olarak (B) işaretli gelirler cetvelinin 63.300 (çeşitli gelirler) maddesine 4 768 5 
Yukarda izah olunan hususlar karşısında tasa 'inin 1 ve 2 nci maddeleri ve cetvelleri yapılan değişikliklerle, 

neü maddeleri cetvelleriyle beraber aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvckili Sözcü Kâtip Adıy 
Aydın Aydın Sakarya Bolu M. A. 

1. Sezgin 1. C. Ege N. Bay ar II. t. Cop 
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Ankara 
/ / . T. Toker 

Çorum 
Söz hakkım saklıdır. 

A. Çetin 

İçel 
Süz hakkım saklıdır. 

C. T. Okyayuz 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Ordu 
Ş. Koksal 

Ankara 
T. Kapantı 

Edirne 
/ . Ertem 

İstanbul 
Söz hakkım saklıdır. 

S. Ar en 

Konya 
M. N. Kalaycı 

Ordu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. II. Onat 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Özgüneş 

Ankara 
M. Vural 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
N. Eroğan 

Muğla 
Söz hakkım mahfuzdur. 

T. Şahin 

Rize 
0. M. Agun 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu 

Balıkesir 
Söz hakkım saklıdır., 

F. Islimyeli 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Nevşehir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. B. Numanoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. R. Uzuner 

Bursa 
A. Türke 

Giresun 
/ . E. Kılıço 

Kayseri 
A. A. 11acıpaş 

Niğde 
Söz hakkım ma 

M. Altınso 

Sivas 
Sö'Z1 hakkım ma 

0. Kabiba 

Yozgat 
/ . Yeşilyur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. —< Tekel Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 68 213 455 lira, yatırmı 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere -96 076 000 
Ura ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 3 555 904 lira ki, toplam olarak 167 845 359 
lira ödenek verilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genci Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işa
retli «cetvelde gösterildiği üzere 1 585 761 505 lira olarak tahmin edil
miştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1967 yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bıı hükümlere istinaden elde edilecek gelirle
rin tarh ve tahsiline 1967 bütçe yılında da devam olunur. 

Madde 4. —- Tekel Genel Müdürlüğünün 30.6.1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, er
tesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

M?xlde 5. — 25.3.1957 tarih ve 6939 sayılı Kanuna bağlı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1967 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

Madde G. — Geçen bütçe yıllarına aidolup da, Muhasebe! Umumi
ye Kanununun 93 ncü maddesine, göre zamanaşımına uğramamış ve 

Tekel G. Md. Büto 

o _ 
BÜTÇE KARMA 'KOMİS 

Tekel Genel Müdürlüğü 19 

Madde 1. — Tekel Genel Müdü 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
için (A/2) işaretli cetvelde göster 
maye teşkili ve transfer harcamal 
gösterildiği üzere 3 560 666 lira, 
ödenek verilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdü 
cetvelde gösterildiği üzere 1 590 5 

Madde 3. — Tasarının 3 ncü m 

Madde 4. — Tasarının 4 ncü m 

Madde 5. — Tasarının 5 nci m 

Maddo C. — Tasarının 6 ncı m 
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Hükümetim Tdklitfi 

karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1967 yılı büL'c;esi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri 
hariç) (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

Madde 7. ~ Bu kanıma bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı., tesis 
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) i^arrili 
cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmıya 
Maliye Baltanı yetkilidir. 

Mad&o 8. •— Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait fer-
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Ma&cb 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Madde 10. — 8.2.1960 tarih ve 7424 sayılı Tekel Genel Müdürlüğü 
mütedavil sermayesinin 750 000 000 liraya çıkarılması hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesindeki miktara ait hükmü 1967 malî yılında uygu
lanmaz. 

Hadde 11. — Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde çalış
tırılan işçilere ve hizmetlilere (Bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) 
giderleri döner sermayeden ödenmek üzere çalıştıkları günlerde 
günde bir kap yemek ve ekmek veya (İşçi adedi pişirme masraflarını 
karşilıyamıyacak kadar az olan yerlerde çalışan) işçilere, heyet raporu 
ile perhiz yapmaları icabeden veya yemek zamanı vazıfeten dışarda 
bulunan işçilere yemek ve ekmek bedellerinin tekabül ettiği rnikta-da 
yemek bedeli verilebilir. 

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1967 tarihinde yürürlüğe girer 

Tekel G. Md. 

I Mitçe Karma Komisyo 

Madde 7. — Tasarının 7 nci madd 

Madde 8. — Tasarının 8 nci madd 

Madde 9. — Tasarının 9 ncu mad 

Madde 10. — Tasarının 10 ncu ma 

Madde 11. — Tasarının 11 nci mad 

Madde 12. — Tasarının 12 nci mad 
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Hükümetin Tdklifi 

Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanları 

Başbakan 
8. Demirci 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
II. Dinçer 

İçişleri Bakam 
F. Sükan 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
t. 8. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 

Bütçe Karma Komisy 

Madde 13. — Tasarının 13 ncü m 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Tekin 

Ulaştırma Bakam 
S. Öztürk 

Çalışma B 
A. N. E 

En. ve Ta. K 
î. Der 

İmar ve İskâ 
/ / . Mente 
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(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

12.110 
12.11.1 

12.211 
12.212 

12.230 
12.250 
12.270 

12.310. 
12.320 
12.330 
12.340 
12-350 
12.370 
12.380; 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim tcpîamı 

Genel Mare aylıkları 
Enstitüler aylıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel Mare hizmetliler ücreti 
Enstitüler hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 12 969 720) 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Teknik personel ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 

Lira 

39 060 200 

38 400 000 
650 200 

13 025 710 

12 592 000 
276 210 

112 500 
45 000 

4 867 350 

715 000 
59 000 
50 000 

650 000 
18 000f 

•3 375 350 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

59 888 861 

19 
Hüküiıjetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

41 096 430 

40 387 680 
708 750 

14 195 220 

12 693 510 
276 210 

112 500 
45 000 

1 038 000 
5 152 000 

715 000 
59 000 
50 000 
650 000 
18 000 

3 514 300 

: /:im 700 n 

63 862 2 
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12.710 
12.730 

Temsil ödeneği 
443 sayılı Kamın gereğince lllko>kul öğret
meni ödeneği 

Yolluklar Kesim toplamı 

12.811 
12.813 
12.810 

1.2.821 

12.834 

12.84.1 

/ - Yurt içİ yolluktan 
YÖNETİM YOLLUKLARİ 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu. 
Yolluk 'karşılığı verilen tıazmirıa*. 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARİ 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 2 403 000) 

Bölüm Madde 

12.520 
12.580 

İ 2.(510 

Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

Kasa tazminatı 
6846 sayılı Kanuna göre verilecek diğer 
tazminatlar 
İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiymi 

Ödenekler Kesim toplamı 

Lira 

732 500 

725 000 

7 500 

1 500 

e GOO 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

4 200 

2 400 

2 195 001 

Tekel G. Md. 

150 000 
800 000 
330 000 

650 000 

85 000 

70 000 

Bütçesi 

Iliıküırıetço iste 
Madde Bölüm 
Lira 

807 500 

800 000 

7 500 

î 500 

6 600 

4 200 

2 400 

2 603 001 

L50 000 
971 000 
330 000 

797 000 

85 000 

70 000 

(S. Sayısı : 865) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

1.2.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
.12.872 Yurt dışı kongre ve (konferans yo.'luğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 200 001) 

18,000 YÖNSTÎM GÎDEBLERÎ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
1.3.160 Huzmetl'i giyim alından 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 D'.ğer yönotkn giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 

19öö ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

50 000 

1 
60 000 

1 030 500 

205 
375 
435 
15 

000 
000 
000 
500 

184 500 

29 500 
40 000 
85 000 
33 000 

20 000 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

75 000 

65 000 

1 
60 000 

2 272 001 

1 180 000 

300 000 
400 000 
450 000 
30 000 

195 000 

40 000 
40 000 
85 000 
30 000 

2 432 

20 000 

Tekel G. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Bölüm 

14.000 

Madde 

13.410 
13.420 
13.430 

13.610 

Ödeneğin çeşidi 

Ulaştırma giderleri 

Posta telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Lira 

1 002 001 

617 000 
385 000 

1 

35 000 

Lira 

649 201 
• s 

Lira 

1 002 001 

617 000 
385 000 

1 

35 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 160 000 160 000 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 50 001 50 001 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderleri 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çılc.anlan 
tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 50 000 50 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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i r i l im Madde Öden e »in o esi di 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

15.000 

Malî hizmetlerle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

14.420 Niabcti kamınla 'belirtilmiş'kesenek: ve ik
ramiyeler 
VERGİ, KKSlM Vti IIAİÎCLAK 

14.441 Devlete ait gerçekleşmiş re gerc'c'klosecelt 
'P.ina ve Ara/i veı•«•ileri 

11.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 
(Vergi resim ve harçlar'toplamı : 35 000) 

14.490 Diğer malî hizmetlerle İlgili giderler 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

UKIVAI LdİTİM (JÎDURLKRt 
14.51)5 Spor giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

283 000 

2S 000 

5 000 
25 000 

225 000 

156 200 

8 000 
7:5 200 
50 000 

25 000 

313 000 

28 000 

5 000 
30 000 

250 000 

108 201 

10 000 
73 200 

25 000 

289 500 410 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 8G5) 
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Bölüm Madde Ödeneğin, ceşidi 

16.000 

Tarım kurumları giderleri Kesim toplamı 

TAKİM VI-Î TARİMSAL ARAŞTIRMA 
KURUM LAK I GtDHKLKRl' 

1.5.71.1 Büro giderleri 
15.712 Uhıştırmu giderleri 
1.5.715 (Iiyim - kuşam, alım. ve giderleri 
15.716 Malzeme alım ve giderleri. 
15.719 Diğer alım ve giderici* 

(Tarım ve tarımsal araştırma, kuru>nları 
giderleri toplamı : 385 000) 
TARIMSAL MÜC AI) K L L K1 R[ TML AR 1 
OİDERLURİ 

15.720 Malzeme alım. ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASİ İLİŞKİLLR GH MİR
LERİ 

10.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
16.630 Gizli lıafoer verme giderleri 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

264 500 

20 000 
10 000 
10 000 

200 000 
24 500 

000 

778 000 

100 000 

8 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

385 000 

25 000 
20 000 
10 000 

300 000 
30 000 

25 000 

8 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

TEMSİL, Afi İKLAMA VE T Ö R E \ (İİ-
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKİM Vb] KÜÇÜK ONARİM (İİDKR-
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

12.000 PERSONEL aİDKRLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNHTlM (ilDERLHIM Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET UİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM (lİDERLERİ Bölümü toplamı 

10.000 ÇEŞİTLİ (İİDURLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

20 000 

650 000 

59 888 861 

2 272 001 

649 201 

289 500 

778 000 

63 877 563 

20 000 

850 000 

63 862 2 

2 432 0 

631 2 

410 0 

878 0 

68 213 4 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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( A / 2 ) YATIRIM HARCAMALARI 

1966 ödeneği Hükümetçe iste 

Ödeneğin e e si d i 

ETÜT V S P R O J S G İ D E R L E R İ 

İmalâ t sanayi sektörü Kesim toplamı 

TÜTÜN VI-: iSHİARA Al A-.M n . L L R İ 

Ktül; ve proje gikler.leri 
Teknilc. personel Meretleri 
Teknik, personel, secici -görev yollukları 
(Tütün ve sigara, 'aanayii toplamı (>l(i 000) 
A L K 01 i I ;Ü İÇ KİL MR S A NA Y İ İ 
10tüt ve proje giderleri 
Teknik p e rso ne 1 ü e r eti e ri 
Teknik personeli geçici görev yolluk'arı 
(Alkollü içkiler sanayii toplamı 215 000) 
(//AY SANAYİİ 
iOtüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri' 
Tekmile personel geçici görev yoll/ukları 
((Jay sanayii toplamı 450 000) 
KİMYA SANAYİİ : (TCIZ) ve (KİBRİT) 
Ktüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel secici görev yollukları 
(Kimya, sanayii toplamı 55 000) 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 342 000 

1 342 000 

7 000 
500 000 

d 000 

Madde Bölüm 
Lira 

1 481 000 

10 000 
(İOO 000 

(i 000 

1 

7 000 
90 000 

5 000 

12 000 
418 000 

(i 000 

r> ooo 
18 000 
(î OOO 

8 000 
İOO 000 

7 000 

8 000 
425 000 

17 000 

2 000 
47 000 

(İ 000 

Tekel (İ. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 805) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

22,000 

İl)ARK BİNALARI VE SATIŞ DEPO
LARI 

21.36.1 Etüt ve proje giderleri 7 000 
21.362 Teknik personel ücretleri 124 000 
21.363 Teknik personel ve ıgeçiei görev yolluklan 3 000 

(İdare binaları ve 'satış depoları toplamı 
145 000) 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 32 026 000 

İmalât sanayi sektörü Kesim toplamı 32 026 000 

9 000 
130 000 

6 000 

51 127 

TÜTÜN VE SİGARA MAMULLERİ SA
NAYİİ 
5113, 6476, 7425 sayılı «kanunlar gereğin
ce yaptınlaea'k Y. T. !>. ve işleme atölye
leri 

22.311 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
22.312 Teknik personel ücretleri 
22.313 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Y. T. B. ve işleme atölyeleri toplamı : 
11 054 000) 

158 000 
231 000 

22 000 

51 127 000 

10 779 000 
250 000 

25 000 

Tekel ('}. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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imi ! Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

22.32.1 
22 322 
i ) O OH'» 
11. •>_>) 

4898, 7200 VE 260 SAYİ id KANUNLAR 
(}EREĞİNCE YAPTIRILACAK FABRİ
KA, İMAL VE DOLDURMA EVLERİ 
Yapı, tesis ve büyük onanın giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Fabrika imal ve doldurma evleri top

lamı : 7 780 000) 
ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ 
4898, 7200 VE 260 SAYILI KANUNLAR 
(ÎKREĞİNCtf YAPTIRILACAK FABRİ
KA, İMAL VE DOLDURMA 'EVLERİ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Falbrika imal ve doldurma evleri top
lanın : 11 600 000) 
DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ 

22.Bol Yapı, 'tesis ve 'büyük onarım giderleri 

22 
22. 
j « ) 

341 
342 
343 

22 
22 
•)0 
22.352 
22.353 

Tokni'k personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Diğer alkollü içkiler sanayii toplamı : 

1 608 000) 

5 458 000 
300 000 

645 000 
170 000 
20 000 

136 000 
74 000 

3 000 

7 470 000 
300 000 

10 000 

1 378 000 
200 000 

22 000 

1 527 000 
75 000 

6 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

CAY SANAYİİ 
4898, 7200 VE 260 SAYILI KANUNLAR 
GEREĞİNCE YAPILACAK FABRİKA 
İMAL VE DOLDURMA EVLERİ 

22.361 Yapı, tesis ve 'büyük onarım gider!eri 
22.362 Teknik personel ücretleri 
22.363 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Çay sanayii toplamı : 14 585 000) 
KİMYA SANAYİİ : (Tuz) 
Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Kimya sanayii (Tuz) toplamı : 2 575 000) 
KİMYA SANAYİİ : (Kibrit) 
Yapı tesis ve büyük onarını giderleri 
Teknik personel ücretleri 
(Kimya sanayii (Kibrit) toplamı : 
70 000) 
İDARE BİNALARI VE SATIŞ DEPO
LARI 

2-2.391 Yapı. tesis ve büyük >o narını .gider.'eri 
22.392 Teknik personel ücretleri 
22.393 Teknik personel geçici görev yollu 1:1 arı 

(İdare binaları ve satı'ş depoları top
lamı : 1 855 000) 

22 
22. 
22 

22. 
22. 

.371 
,372 
.373 

.381 
,382 

069 000 
452 000 

15 000 

301 000 
70 000 

6 000 

751 000 
138 000 

7 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı 

19 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

4 

o 

080 
455 
50 

490 
75 
10 

65 
5 

000 
000 
000 

000 
000 
000 

000 
000 

1 725 000 
120 000 
10 000 

865) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

23.000 

23.324 

Z-) . . )o 1 

MAKİNÂ, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 44 250 000 

İmalât sanayii sektörü Kesim toplamı 44 256 000 43 468 000 

MEVCUT TÜTÜN YE S [(URA MA
MULLERİ SANAYİİ 
Makimi, teçhizat alınılan ve büyük omv-
rımları 20 000 
TÜTÜN YE SİCARA MAMULLERİ SA
NAYİİ : 
4898, 7200 VE 2G0 SAYILI KANUNLAR 
GEREĞİNCE YAPTIRILACAK FABRİ
KA, İMAL VE DOLDURMA EVLERİ 
Maikina, teçhizat akınları ve büyük ona 
rmil arı 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personeli .'geçici görev 'yollukları 
(Tütün ve 'sigara, mamulleri 'toplamı : 

30 000 000) 
ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ 
4898, 7200 VE 260 SAYILI KANUNLAR 
(iEREUİNCE YAPTIRILACAK FABRİ
KA, İMAL VE DOLDURMA EVLERİ 
Makina, teçhizat akınları ve büyük ona
rımları 12 050 000 5 230 000 

23 730 000 
260 000 

10 000 

43 

2!) 936 000 
60 000 
4 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865; 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

23.333 Tekillik personel ücretleri 
23.334 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Alkollü içiciler toplamı : 5 300 000) 
DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ 

23.341 Maskına teçhizat alımları ve büyük ona
rımlar 
ÇAY SANAYİİ 

23.351 Mafcina, teçhizat 'alımları ve 'büyür ona
rımları 

23.352 Taşıt alımları 
23.353 Tckniik personel ücreti 
23.354 Teknik personel 'geçici görev yollukları 

(Çay sanayii toplamı :5 873 000) 
KİMYA SANAYİİ : (TUZ) 

28.861 Makimi, teçhizat .alımları ve büyük ona
rımları 

23.362 Taşıt alımları 
0 Teknik personel ücreti 
0 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Kimya sanayii toz toplamı : 300 000) 
SAĞLIK MERKEZİ 

23.371 Makina teçhizat alımları ve büvük onarımları 

450 000 
40 000 

2 

-

802 

290 

804 
50 

000 

000 

000 
000 

•} 402 

150 
12 

000 

000 
000 

65 000 
5 000 

2 416 000 

4 058 000 
200 000 
200 000 

15 000 

200 000 
100 000 

70 000 

Telvel (1. Md. Ilütecsi (S. Sayısı : 865) 
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Bölüm. 

21.000 

22.000 

23:000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

ETÜT YE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü t.•.•planıı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT YE TAŞIT ALIM-

1966 
Madde 

Lira 

ödeneği 
. Bölüm toplamı 

Lira 

1 342 000 

32 026 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

1 

51 

LARI YE ONARIMLARI 
Bölümü tjplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

44 250 000 

77 618 000 

43 

96 

Tekel G. Mel. Büteesi > (S. Sayısı : 805) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1 
1966 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR 465 000 600 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına iye del i 465 000 600 000 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 179 108 213 

BAĞIMSIZ BÜTOKLİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun İ3 neii .nuuklesine 
•göre Millî Prodüktivite Merkezine yar
dım 5 000 5 000 

Fonlara katılma ve ödemeler 
Kesim toplamı 164 108 188 208 

7126 sayılı Kanunun 37 nei ımaddesi ge
reğince Sivil Savunma fonu karşılığı i 4-4 708 167 708 
6085 saydı Kanunun 56 neı ımaddesi ge
reğince sigorta fonu (karşılığı 19 400 20 500 

34.620 

34.630 

Tekel (i. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASİ 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum v( 
t il ma payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

TEŞEKKÜLLERE 

derneklere (ka~ 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35-220 Emekli ikramiyesi 
35.230 .Samdık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 
Kesim toplamı 

35.691 Fidelik müsabakaları yardımı 
35.692 Bağ yardımı 
35.693 Kaçakla mücadele yardımı 
35.694 Tekel yardımları 

DERNEK, BİRLİK, KURULUŞ, KURUM, 
SANDİK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLE
RİM YARDIMLAR 

35.710 Tekel («ene! Müdürlüğü 'mensupları yar
dım c:emi;y etine (memur ve hizmet iller in 
öğle yemeklerine yardımda kullanılmak 
üzere) 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

10 000 

7 002 

5 000 
1 

2*000 
1 

102 500 

Hükümete3 isten 
Madde Bölüm 
Lira 

20 000 

2 333 317 

519 285 
1 500 000 
214 032 
100 000 

2 442 819 

2 354 693 

540 661 
1 500 000 
214 032 
100 000 

2 

7 002 

5 000 
1 

2 000 
1 

10 000 

Tekel G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

36.400 İlâma, bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç, nisbethıde arlı rina
ya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.000 (leri "verilecek paralar 

36.700 Mütaahbit -bono borçları (A. 'M. K) 

271 001 271 0 

32.000 

34.000 
35.000 

.'16.000 

KAMULAŞTIKM A. V H S AT JNALM A 
Bölümü 'toplamı 

MALÎ TliANîS^BRLBB Bölümü toplamı 
SOS YA L TRANS41 BR1 '/tf.R 

Bölümü toplamı 

BOKG ÖDBMKLHRİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

3 000 

200 000 

8 000 

63 000 

200 000 

8 000 

1 

465 000 
179 t08 

2 442 819 
271 001 

3 357 928 

1 

600 0 
213 2 

2 471 6 
271 0 

3 555 9 

Tekrl ({. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin eesidi 

1966 yılı tahminleri Hükümetçe tahm 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

B/l Yergi gelirleri 

52.000 TEKEL GELİRLERİ 

52.410 TVkel maddelerinden laiman Kavıııı'ma ver
gileri 

52.420 Tekel safi lıâ«ılfriı 

B/2 Vergi dışı gelirler 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

63.210 Para cezaları 
68.300 (Vşitü gelirler 

52.000 TLKLL GELİRLERİ Bölümü toplamı 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLİMİ VE CEZALAR 
Bölümü toplamı 

TOPLAM 

1 598 217 880 

686 786 800 
011 431 080 

10 000 000 

200 000 
9 800 000 

1 598 217 880 

10 000 000 

1 608 217 880 

1 573 

672 577 325 
901 184 180 

12 

300 000 
1 700 000 

1 573 

12 

1 585 

İV kel G. M d. Bütçesi (8. Say IKI : 865) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 

30 . 
30 . 

. 5 , 
5 . 
. 1934 
1942 

2460 
4226 

» 
» 

» 
» 

Kararname 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

4 
9 

10 , 
19 . 

4 . 
17 . 
10 . 
8 . 
14 . 

13 . 

28 . 

. 4 
o 

. 6 

. 8 

. 1 , 
, 9 . 
, 6 . 
1 . 
Qt 

1 . 

1 . 

. 1945 

. 1951 

. 1949 

. 1960 

. 1940 

. 1941 

. 1944 
1948 
1959 

1961 
1964 

1965 

4708 
5823 

5435 
65 

2/12537 
2/16540 
3/962 
3/6830 

4/12039 

4/12720 
6/40 

6/2590 

6/4267 
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C - CETVELİ 

ö Z E T İ 

Tütün 

Tütün ve müskirattan almaca'k Müdafaa Vergisi hakkında. 
Fevkalâde vaziyet dolayı siyi e bâzı vergi ve resimlere zam icrasın 
kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı vergi ve re 
Kanunun 7 ne i maddesi. 
Tütün ve 'müskirattan alınacak Müdafaa Yergisi hakkındaki Kanu 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergim hakkındaki 2460 
ması ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılması hakkın 
Para cezalarının artırılması hakkında Kanun. 
Kambiyo alış ve sfitış primlerinin ilgası ye yeni döviz fiyatlar'] 
hakkında. 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun tatbik suretini gösterir Niza 
4040 sayılı Kanunun 27 nci maddesi mucibince asker sigaraları ha 
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirilmesine dair. 
Tütün ve Tütün İnhisarı Tüzüğünün 2 nci maddesinin 1 nei fıkrasın 
Tüccarın talebi üzerine 1956 ve 1957 im ah sulu salınalmak ve ibra e 
lüğüne s-allâhiyet verilmesi hakkında. 
İnhisarların pipo ithal ve satışı vazifesi hakkında Kararname. 
1961 yılı ekici tütün piyasasının desteklenmesi hakkında Kararn 
1963 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piytsalarmdan Devlet nam 
yette tütün alınması hakkında. 
1964 yılı mahsulü ekici tütünlerinin satış piyasalarından Devlet n 
hiyette tütün alınması. 

Tekel (i. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 



Verdilerin, reisim I erin ve başka gelirlerin 
dayanaklar ı 

Gesidi Tar ihi Numarası 

Kararname. JO . 3 . 1965 0/44:54 

18 . 0 . 19(15 (i/482:1) 

Kanun 
» 

» 
Tüzük 
Talimat name 

28 . 
27 

•>) 
2>) 
25 

12 . 
. 5 . 

2 
12 . 

4-

193 (i 
1941 

1952 
1952 
1956 

3078 
4040 

5881 
3/15890 

9293 

Kanun 1955 6551 

Kanun 25 . 5 . 1942 
Kara i- (tefsir) 24 . 4 . 1952 

4223 
1796 
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(") Z H T İ 

(i/4267 sayılı Kararname ile alını dışı bırakılan çok düşük ev 
lara ai t t ir . 
1964 yılı mahsulü ekici tü tün le r i satış piyasalar ının destek 
ra rname ile alrm dışı bırakı lan Karadeniz ve M a r m a r a bölg 
için uygulaNuacn'k esaslara ait Ka ra rname . 

Tuz 

Tuz .Kanunu. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam 
ek Kanunun 27 nci 'maddesi . 
Tuz K a n u n u n u n bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 'kan 
Hususi müteşeJb'bisler t a ra f ından işletilecek tuzla lar hakkınd 
Ihız Talimatnamesinin 5 nci maddesinin (A) bendinin tadili h 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 

Not : 15 Ağustos 1953 tarihinde meriyete yiren (İİ3(İ saydı 
Kanunun 2 nci maddesinde, 4374 say ıh Kanunun 2 nc 
kalmak üzere, ateşli silâhlarla bunlara ait mermilerin 
bıçakların memlekete sokulması yasak edilmiştir. 

Baru t ve teferruat ının inhisardan çıkarılması h a k k ı n d a . 

Kahve ve çay 

Kahve ve (Jay İnhisar ı Kanunu . 
4223 sayılı K a n u n u n muvakka t 2 nci maddesinin «H» bend 
dair. 

Tekel G. Ahi. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 



Yel l i l e r in , resimlerin ve başka «'elit']erin 
dayanak la r ı 

Cesidi Tar ihi Numaras ı 

Kararname 
» 
» 

22 
15 

10 . 

. 1 . 

. 6 
10 . 

. 1965 

. 1960 
, 196:5 

(J/4149 
5/:54 

6/2482 

Kanun .10 . 7 . 1956 6S02 

19.18] 
6829 | 
6846 I 

Kanun 
>> 
» 
» 

.'50 . 
12 . 
4 . 
9 . 

. 5 . 

. 6 , 
4 . 

. 7 . 

. 1934 

. 1942 
1945 

. 1948 

2460 
4250 
4708 
5207 

14 . 12 . 1949 545: 

14 . 12 . 1949 
9 . 8 . 1951 

5451 
5828 

9 . 5 . 1955 6552 
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ö Z E T İ 

(Jay inhisarı resmi miktar ı hakkında . 
Kahve satış ve hasılatı ' 'hakkında. 
(Iula. maddelerinin umumi sağlığı ilgilendiren hususi vasıllarını g 
nin değiştirilmesi 'hakkında. 

Kibrit ve çakmaktaşı 

(lider vergileri Kanunu. 

Kaçakçılığa ait mevzuat 

Kaçakçılığın men ve takibine da i r Kanun ve 'bu kanunun bâzı ma 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

Tütün ve müskira t tan al ınacak Müdafaa ATergisi hakkında . 
İspirtolu i tk i ler inhisarı Kanunu . 
Tütün ve müski ra t tan alınacak Müdafaa Vergisi hakk ındak i Kan 
4250 sayılı Kanunun 4:i ncü 'maddesinin özel idare 'hissesine ait 
desiyle kaldırılmış ve 52:57 sayılı Kanunun :> ncü reaVhl'esiylc c/ 
den vaz'edi İm iştir. 

4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı Kanunun 4658 say 
maddesinin değiştirilmesine 'dair Kanun. 
4658 sayılı Kanun 5451 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle kaldırılm 
Tü tün ve müski ra t t an alınacak Müdafaa Yergisi ha landak i 2460 
ması ve bu 'kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılması hakk 
4250 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeler inin değişt ir i lmesi ve baz 

Tekel ({. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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Yergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 1 

»' 
Kararname 

» 
» 

9 , 
1 

:i6 . 
15 . 

. 5 . 

. 8 . 

. 1 . 

. 5 . 

, 1955 
, 1942 

. 1943 
1952 

655:! 
2/184:55 

2/19:529 
3/1507Cİ 

4250 sayılı Kanunun .1.6 ve 21. nci maddelerinin değiştirilm 
İnhisarlar İdaresinin 1 2 . 7 . 1942 tarihinden itibaren inhis 
hülâsası, asid karbonik ve kolanya yapıp satmasına izin ve 
Bir kısım sıhhi müesseselerle eezahaııelere verilecek ispirto 
Makimi, ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak İspirto 
Resmi ilâvesiyle satılacağına dair (Resmî (lazetc 8162) 

196:5 6/1:511 Dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat ile tababette 
delerden yurt içinde yapıları veya dış memleketlerden :get 
ve yolcu 'beraberinde yurda sokulan ispirto ve ispirtolu içk 
tarafından bunlardan satılan içkilerin maliyetlerine ilâve e 
miktarlarının esaslarını gösteren ve 4/5:555 sayılı Kararnam 

196(5 6/6746 Zirai mücadele ile insan ve hayvan «ağlığını i lgi lendiren m 
yiinde ilk madde olarak kul lanı lmak üzere dış memleketl 
Resmî alınması hakkında . 

4/6518 İspirto İnhisar Resmine dair olan 25 . (5 . 1955 t a r i h l i ve 4 / 
mün çıkarılması R. G. 9237. 
İspirto ve içkilerin vasıflariyle bira imalâthanele l inin kont 
Sıhhi müesseselerle eezahanelerc tenzilâtla veri lecek saf isp 
Off-ehore siparişleri için Ma'klna ve Kimya, Endüs t r i s i Kuru 
liyetlerine ilâve .edilecek Tekel Resmi hakk ında . 

11 . :5 . 1966 6/5975 İh ra e edilecek ispirto için ihraç ile ' i lgili firmaya iade edilec 

» 
» 
» 

24 
25 . . 4 . 

. 1950 
, 1954 

4/6891 
3/10966 
4/2927 



G - CETVELİ 
Kanun No. 

1050 Muhasebci Umumiye Kanunu. 
7077 - 237 Genel Müdürlük binası için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun. 

7200 Lnhirsarlar Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun. 

7425 İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakını ve işleme evleri için gelecek senelere sâri ta 
5118 sayılı Kanun ile muaddel 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun. 

2G0 Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 489 
nunun 1 nci maddesinin tadiline dair' Kanun. 

D - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i 

Y. Mühendis, Mühendis 

Y. M'imar. Mimar, Kimyager 

1 
•) 
o 

4 
5 
6 
7 
5 
6 

Teknisyen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Siii'veyan 
» 

^ded 

G 

10 

2G 
17 
9 

JO 
7 
7 

12 
2 
G 

Ü 

1 

1 

1 
1 

ere: 

75! 

50( 

250 
100 
950 
800 
700 
GÜO 
500 
700 
(İ00 

1). 

2 
G 
5 
7 
5 
7 

10 
7 
7 
5 
7 
9 

Menin 

Ressam 
» 

Makinist 
» 

1 Tsta. 
» 

Kalfa 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Laborant 

» 
» 

Ade-d Ücret 

100 
700 
700 
500 
700 
500 
350 
500 
500 
700 
500 
400 

D. Memur 

10 
11 
G 
7 
8 
9 

10 
11 

Laborant 
» 

Hemşire 
» 
» 
» 
» 
» 

8 Tl'astabakcı 
9 » 
5 Şoför 
7 » 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 8G5) 



Memuriyetin nev'i 

Sanatkâr 
Mütercim 

» 
» 

Daktilo 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
Al eııuı r 

» 
» 

Alded 

1 
o 
o 

1 
1 
! 
o 

5 
Ki 
17 
30 
18 

o o 

!) 
9 

Ü 

1 
1 

1 

erct 

450 
250 
100 
050 
800 
700 
f>()() 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
100 
950 
800 

D. 

5 
0 
7 
8 
f) 

10 
11 
12 
4 
0 
7 
8 
9 
7 
8 
9 

— 

Manıuriyabim 

Mmıı ı r 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Santralci 
» 
» 
» 
» 

1 İademe -
» 
» 

Bekçi 
» 
» 

84 — 

nov'i Aded 

s 
!) 

.10 
25 
19 
27 
23 

• > 
1 
:; 
1 
o 

>) 
f ) 

28 

ü crelt 

700 
(İOO 
!\<\l\ 

450 
400 
350 
300 
250 
800 
(İOO 

500 
450 
350 
500 
450 
400 

D. 

10 
11 
"1 ' > 

13, 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

8 
!) 

10 
11 

Hade 

K 

!); 

» 

» 
)ru 

» 

» 
» 
» 

ısı 
» 
» 
» 

Bölüm Madde 

E - CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri : 
12.230 Greçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla varclımcüarı ücreti 

Tekel (J. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 805) 
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(L) CETVELİ 

D. İtenin riy e tin. ne v 'i 

4 Sivil. Savunma Uzmanı 

5 » » » 

\o Fen Memuru, Eksper, İsti i 

çibası, Öğretmen 

Aded Aylık 

11 1 250 

•21 i 100 

10 .">;")() 

I). Memuriyetin nev'i Ad 

13 İdare Memuru, Muhasip, Mu
hasip Veznedar, Veznedar, 
Memur 

.14. İdare Meni uru, Muhasip, Mu
hasip Veznedar, Veznedar, 
Memur 

R - CETVELİ 

1967 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

Cari harcamalar 
Personel giderleri: 
Yönetim yollukları 
Fabrika, atelye, tuzla ve diğer işyerleri kadrolarına dâhil memur ve hizmetlilerin yurt içi sü 
ve dış sergilere katılacakların yollukları döner sermayeden karşılanır. 
Yönetim giderleri: 
Genel yönetimle ilgili alımlar 

10.190 Diğer alımlar ve giderler 
Sağlık servisine alınacak malzeme ve ilâçların paraları bu maddeden ödenir. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 8G5) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 Hizmet giderleri: 
.14.442 Diğer vergi, resini ve harçlar 

Münhasıran idardhane ve büroların 5237 saydı Kanuna göre ödenecek vergi ve resimlerle bu 
deden ödenir. 

14.490 Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler 
3437 sayılı Kanunla tahmil edilen tütün tahmin, yazma, tartma ve itirazları tetkik işlerinde ç 
tahdit komisyonları ve idare heyetinin gündelikleri, kanuna aykırı olarak ekilen tütünlerin sö 
mesi, uğrunda yapılacak kanuni takibata ait giderler bu ma'ddeden karşılanır. 

Yatının harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri: 
Teknik öğretim yapan ve staj yapmaları mecburi olan stajyer öğrencilerin yevmiyeleri, bölümü 
delerinden ödenir. 
Maltepe Sigara Fabrikasının ana yollarla irtibatını sağlıyaca!k yol yapımı ve bakımı için gerekl 
şılanmaik üzere Karayolları Genel Müdürlüğü emrine toptan ödenebilir. 
Tuzlaların anayollarla irtibatlarını sağlayacak yolların yapımı ve bakımları için gerekli para 2 
retiyle Karayolları Genel Müdürlüğü veya iller özel. idareleri emrine toptan ödenebilir. 
Çay yolları ve tuzlaların anayollarla irtibatlarını sağlıyacak yolların yapımı ve bakımları için g 
karşılanmak suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğü veya iller özel idareleri emrine toptan ödeneb 
Tuzlaların içme ve kullanma sularının tesis, isale ve bakmıı için gerekli para 22.371 nei ma 
Bankası emrine toptan ödenebilir. 

23.000 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlar : 
Bu tertipten yapılacak harcamalarda yurt dışından mubayaası gereken yatırım ünitelerinin yur 
sımları için de 4986 sayılı Kanunun 7 nei maddesi hükmü uygulanır. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler: 

35.693 Kaçakla mücadele yardımları: 
Kaçak takibatında koruyuculara ait atların kaçakçı kurşunu ile vurularak veya hastalanarak 
kullanılmıyacak derecede sakatlanmaları halinde bu atların bedelleri nisbetinde koruyuculara 
ödenir. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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Bölüm Maidıde 

36.000 Borç ödemeleri: 
36.400 İlâma bağlı borçlar: 

Döner sermaye muamelâtından mütevellit bulunan ilâma bağlı borçların maliyet ve masraf Jar 
giderleriyle iadesi gereken depozitolar hariç, diğer kısımları ve 'bütçeye taallûk edenler'bu ma 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları: 
23.352 Taşıt alımları 
23.362 

Aded Taşıt cinsi Diferansiyel "Kullanılacağı 

Kamyon tam yüklü ağır
lığı en az 9 000 Kg. 
Arazi binek 
Pick - Up 
Arazi binek 

4 X 
4 X 
4 X 
4 X 4 

Bize Çay Fabrikaları çay naklinde 
Çay bölgesi fabrika ve a'telyeler arası alım ve 
Çay fabrika ve atelyeler arası iaşe, işçi ve ya 
Başmüdürlüklerle tuzlalararası kontrol, alım, p 
rında şehirle irtibat temini hizmetlerinde 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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T - CETVELİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1936 - 1967 yılı taşıt cetveli 

Sıra İdare Plâka 
No. No. No. Markası Modeli Cinsi Bııilundu 

1 
2 
o 

4 
5 
(i 
7 • 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
46 
17 
18 
19 
,20 
21 
22 
23 
24 
25 

64 
66 
87 
107 
187 
219 
220 
221 
223 
224 
228 
229 
311 
312 
313 
315 
316 
31.8 
319 
320 
321 
325 
326 
344 
:Î45 

34-AC-718 
34-AC-714 
34-AC-715 
34-AC-716 
34-AC-717 
34-AC-719 
34-AC-720 
34-AC-721 
34-AC-722 
34-AC-723 
34-AC-725 
34-AC-726 
34-AC-727 
34-AC-728 
34-AC-729 
34-AC-730 
34^AC-731 
34.AC-782 
34-AC-733 
34-AC-734 
34-AC-735 
34-AC-736 
34-AC-737 
:M-DE-963 
3.4-DE-964 

Ford 
Şevrole 
Ford 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mercii ry 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Thames - Tradı 
» 

1944 
1942 
1944 
1944 
1946 
1952 
1952 
1952 
1954 
1954 
1954 
1954 
1960 
1960 
19C0 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 

-r 1964 
1964 

Kanı yo IL 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
;> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ıNTakliydt 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Şulbe 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 
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Sıra İdare Plâka 
No. No. No. 

83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 

127 
248 
267 
289 
317 
302 
186 
233 
299 
310 
212 
291 
297 
327 
237 
126 
323 
374 
275 
192 
330 
226 
322 
167 
293 
274 
298 
218 
294 

34-AC-771 
34-AC-773 
34-AC-774 
34-AC-772 
34-AC-779 
34-AC-782 
34-AC-778 
34-AC-780 
34-AC-786 
34-AC-787 
34-AC-783 
34-AC-784 
34-AC-785 
34-AE-844 
35-AD-477 
35-AD-381 
35-AD-380 
35-DE-705 
35-AK-883 
35-AF-667 
35-AF-283 
35-AE-578 
35-AF-666 
35-AF-668 
35-AD-272 
35-AD-257 
35-AD-388 
59-AC-098 
59-AO-097 

— 91 

Markası Modeli 

Şevrole 
Austin 
Ford 
Volks -
Mer-cury 
Volks -
Ford 
Masseyh, 
Volks -
Mercury 
Jeep 
Volks -

Wagen 

Waıgen 

aris 
Wagen 

Wagen 
» 

Land -
Jeep 
Sevr ol e 

Rower 

Mercury 
Fordson 
Jeep 
Ford 

» 
» 

Mercury 
Enter 
Volks -
Jeep 
Volks -
Ford 
Volks -

Wagen 

Waıgen 

Wagen 

1955 
1958 
1960 
1960 
1960 
1946 
1955 
1960 
1960 
1947 
1960 
1960 
1960 
1944 
1946 
1960 

— • 

1955 
1946 
1962 
1954 
1960 
1946 
1960 
1955 
1960 
1952 
1960 
1955 

Tekel O. Md. Bütçesi 

Cinsi Bulund 

Kamyon 
» 

Kamyonet 
Kamyon 
Kamyonet 
Kamyon 
Traktör 
Kamyonet 
Kamyon 
Kamyonet 
Kamyon 
Kamyonet 

İst. Y. T. B. 
» » 
» » 
» » 

İst. Bira Fab 
» » 
» » 
» » 

İst. Likör Fab 
» » 

İst. Tütün Fa 
İst. Kutu Fab 
İstanbul Başm 
İstanbul Enst 
İzmir Şarap 

Kamyon 
» 

Traktör 
Otomobil 
Otobüs 

» 
Kamyon 

» 
» 

Kamyonet 
Otomobil 
Kamyonet 
Kamyon 
Kamyonet 

» » 
» » 
» » 

İzmir Çamal 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

İzmir Tütün 
İzmir Y. T. 

» » 
Tekirdağ Şa 

» » 

(S. Sayısı 865) 
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Plâka 
No. 

59-AC-099 
17-AC-090 
41-AC-784 
41-AC-783 
27-AC-389 
27-AC-633 

10-AN-573 

60-AF-973 
44-AC-294 
44-AC-259 
44-AC-257 
61-AC-443 
42-AC-497 
42-AC-605 
42-AC-484 
36-AC-053 
55-AC-858 
55-AC-859 
01-AC-091 
01-AC-090 
53-AC-060 
16-AC-496 
16-AC-381 
16-AC-474 
06-DA-711 
06-AL-455 
06-AC-387 

Markası 

Masseyharis 
Jecp 
Ford 
Mercury 
Şevrole 
Volks - Wagen 
Masseyharis 
Fiat 

Jccp 
» 

Austin 
Volks -
»Jecp 
Ford 
Jeep 
Lan d -

Jeex> 
» 

Ford 
Vols -
Doç 
Jeep 
Bnter 
Foord 

» 
Austin 
Jecp 

Wagen 

Kower 
» 

Wagcn 

Modeli 

1956 
1956 
1954 
1960 
1942 
! 960 
__ 

1955 

1960 
1955 
1956 
1 960 
1955 
1940 
1955 
1960 
1960 
1956 
1955 
1944 
1960 
1942 
1955 
1960 
1942 
1944 
1956 
1955 

Ciı 

Traktür 
Jeep 
Kamyon 

» 
» 

Kamyonet 
Traktör 
Kamyonet 

Otomobil 
» 

Kamyon 
Kaan yönet 

"> 
» 
» 
.» 
» 

Otomobil 
Kamyonet 
Kamyon 
Kamyonet 
Otobüs 
Kamyonet 
Kamyon 

» 
» 
» 

Otomobil 

Bulundu 

Teki rdağ Barap 
Oanakkale Şar 
Kocaeli 1 başmü 

» » 
Gaziantep Teki 

» » 
» » 

Bandırma V. T 
Müdür lüğü 
Tokat P>a<şmüdü 
Malatya Y. T. 
Malatya T. Fal 

» » 
Trabzon. Y. T. 
Yavşan Tuzlası 

» » 
» » 

Kağızman. Tuzla 
Samsun Y. T. 
Müdür lüğü 

» » 
Adana Tütün F 

» » 
İyidcre Kereste 
liıırsjı V. T. Pa 

» » 
» » 

A tıka ra. .1 îaşm üd 
» » 

(T. Md. Pütees i (S. Sayjsı : 865) 
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Sı m 
No. 

169 
.170 
171 
172 
17:; 
174 
175 
17ü 
177 
178 
.179 
180 
181 
182 
18:; 
184 
185 
186 
187 
188 
.189 
190 
191 

İdare 
No. 

244 
257 
205 
337 
251 
353 
270 
296 
337 
260 
259 
340 
351 
349 
341 
258 
208 
241 
28 L 
332 
352 
331 
230 

P lâka 
No. 

53-AC-034 
53-AC-033 
53-AC-054 
53-AC-112 
53.AG-035 
53-AÜ-169 
53-AC-030 
53-AC-052 
53-AC-101 
53-AC-032 
53-AC-045 
53-AC-114 
53-BC-171 
53-AC-174 
53-AC-115 
53-AC-044 
53-AC-050 
53-AC-031 
53-AC-028 
53-AC-113 
53-AC-172 
53-A(U02 

Mardası 

J eep 
» 

Austin 
J eep 

» 
T. Trader 
J eep 
Aus t in 
ŞevTOİc 
J eep 
Sevr ol e 
J eep 
T. T r a d e r 

» 
J eep 
Şevrolc 
Austin 
J eep 

» 
» 

Trader 
Sevr ol e 
Massey - Ha r r i s 

.Modeli 

1956 
1956 
1946 
196:5 
1956 
1963 
1955 

1946 
1963 
1956 
1957 
1963 
1963 
1963 
1963 
1957 
1946 
1955 
1955 
1963 
1963 
1963 
1955 

Ciı 

Kamyonet 
.» 

Kamyon. 
Kamyonet 

» 
Kamyon 
Kamyonet 
Kamyon 

» 
Kamyonet 
Kamyon 
Kamyonet 
Kamyon 

» 
Kamyonet 
Kamyon 

» 
Kamyonet 

» 
» 

Kamyon 
Kamyonet 
Trak tö r 

lUılu 

'ize (> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

\y K 

(!. M'd. lüiteesi (S. Sayısı : 865) 
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E - CETVELİ 

Barem Kanununa tabi kadrolar 

Bölüm Madde Ödeneğin ncv'i < i öreyim adı 

12.000 12.230 Geçici 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

[hizmetliler 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ücre t i 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Baı 
Üc. 

» 
» 

Uc. 
» 
» 

Uc. 
» 
» 
» 
» 

İlk 

•em Kanununa tabi kadrolar 
Tütün Eks. Kurs. Öğretmeni 

» » » » 
» » » » 

Memurin Kursu Öğretmeni 
» » 
» » 

Müskirat Mks. Km 
v> » » 
» » » 
•>> » » 
» » » 

» 
» 
Öğretmeni 

» 
» 
» 
» 

Aded 

v ÖğreJtiım Kursu Öğretmenleri 

Barem harici yabancı uzmanlar kadrosu 

12.000 12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcı
ları iicroti llcsai") Uzmanı 

Tekel (i. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 865) 

Ücret 
lira 

800 
400 
500 
300 
400 
500 
500 
500 
400 
400 
400 
350 

Hizmet 
süresi 

ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 

8 
10 

8 
0 

12 

Ilâvo 

8 750 12 




