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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

Sanayi Bakanlığı; 
Tarım Bakanlığı; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı; 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçeleri ka

bul olundu. 
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 

Bütçesi ikinci defa açık oya sunuldu ve tasarı
nın kanunlaşması kabul edildi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü; 
Devlet Meteoroloji Enstitüsü Bütçesi görü

şüldü ve kabul olundu. 

Devlet Petrol dairesi Başkanlığı Bütçesi gö
rüşüldü ve tasarının gelecek birleşimde açık 
oya sunulacağı bildirildi. 

Bugün, 5 Şubat 1970 Perşembe günü saat 
10,00 da toplanılmak üzere Birleşime saat 06,00 
da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Lûtfi Tokoğln 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

Kâtip 
Manisa 

Doğan Barutçuoğlu 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 39 ncu Birleşimi açıyorum. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet M celisi 
1/3; Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sayı
sı : 1288) (1) 

T. — GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/17; C. Senatosu 1/1042) 
(S. Sayısı : 1302) (2) 

(1) 1288 S. Sayılı Basmayazı 29 . 1 . 1970 
tarihli 31 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

(2) 1302 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so
mundadır. 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve' 
Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı bütçelerini 
g'örüşmeye başlıyoruz. Bütçe üzerinde grupları 
adına söz alanları okuyorum. Sayın Barutçuoğ
lu C. H. Partisi Grupu adına, Sayın Bahadırlı 
G. Partisi Grupu adına, Sayın Üner Kontenjan 
Grupu adına, Sayın Yeşilyurt A. Partisi Grupu 
adına. 

Şahısları adına; Sayın Özer, Sayın Atmaca, 
Sayın Isıtan., Sayın Sarlıcalı, Sayın Tanyeri, 
Sayın Rendeci, Sayın Öztürkçine söz almışlar
dı?. 

C. H. P. si Grupu adına Sayın Barutçuoğlu» 
buyurun efendim. 

C. H. P. SENATO GRUPU ADINA DO, 
ĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sayın 
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Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
C, H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu adına Güm
rük ve Tekel Bakanlığı ve Tekel Genel Müdür
lüğü 1970 malî yılı Bütçesine ait görüşlerimizi 
sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu 
vesile ile Yüce Senatoyu, Bakanlık ve Genel Mü
dürlük seçkin erkânını saygı ile selâmlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bu yılda da, Bakanlık 
ve Tekel Genel Müdürlüğü ile ilgili iki yeni ka
nunun yürürlüğe girmesine rağmen bunların he
nüz uygulama hazırlığına dahi gecikmemesi ve 
çok hayati önemde gümrük ve teşkilât kanun
larının kadük olması nedenleri ile geçen bütçe 
yılında söylediklerimizin büyük bir kısmını tek
rar etmekten dolayı büyük bir üzüntü duymak
tayız. 1969 yılı Hükümet programı kitabının 50 
nei sayfasında Bakanlıkla ilgili vait ve düşün
celerle 1965 yık prograımndakiler hemen hemen 
aynı kelime ve cümlelerle ifade edildiği halde, 
A. P. iktidarının devamı süresince gümrükleri
miz ve Tekel Genel Müdürlüğü teşkilâtları aynı 
yetersizlik içinde yuvarlanıp gitmektedir. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 
ile ilgili ve yine 1196 sayılı Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Mec
lislerden çıkarılışının 1368 ve 1969 tütün piya
salarının açılış günlerine rasgetirilmek suretiyle 
ekici üzerinde politik ve mânevi etki yapmak is-
tiyen A. P. iktidarının bu kanunları uygulamak
taki atalet ve lâkayidisiııi samimiyetsizlik örne
ği olarak tesirli ve tescil etmeyi bir vazife adde
diyorum. Hükümette her iki kanunun inançlı bir 
şekilde uygulanacağına dair en küçük emare gö
rememekteyiz. Biraz sonra bu kanaatimizi hâ
dise ve delillerle ispat etmeye çalışacağız. Müs
taceliyetle çıkmasında birleştiğimiz gümrük ve 
teşkilât kanunları, her yasama döneminde geri 
bırakılarak; mevzuat boşluk ve yetersizliklerin
den doğan şikâyetlerimiz tevali edip gitmekte
dir. 

Gümrük teşkilât ve kapılarımızdald olaylar 
her geçen gün bizi sıkıntıya sokmaktadır. Bu sı
kıntı turizm sorunu dolayısiyle Devletimizin şe
ref ve haysiyetiyle de doğrudan doğruya ilişki
li olarak artmaktadır. Gümrük ve Teşkilât Ka
nununun süratle çıkarılıp kesin hal yoluna gi
rilmesi zaruridir. Bir tarzı idare olmakla bera
ber iyi niyetine ve çalışkanlığına inandığımız 
Sayın Bakanın şahsi denetimlerinden olumlu bir 

sonuç alınamıyacağı düşüncesini taşıyoruz. Zira 
bu denetim zaman ve insangücü ile sınırlıdır. 
Ayrıca böyle bir denetim tarzı bugünkü modern 
devlet anlayışı ile kabili telif değildir, Ve bizi 
Bakanlığın denetim organlarının sebebi mevcu
diyeti tartışmasına kadar götürür. Olağanüstü 
hâdiseler için ancak kabul edilebilecek bu de
netim yolundan yalanda Sayın Bakanın, fayda 
bulamıyarak, terk edeceğini tahmin etmek bir 
kehanet sayılamaz. Hudutlarımızdan kaçak ola
rak oiren ve çıkan emtia her sene cesit ve sekil 
değiştirmektedir. Bu yıl Güney ve Doğu sınır
larımızdan yine kasaplık hayvan sürüleri rahat
lıkla çıkmış, kamyon ve hayvan yükleriyle bin
lerce kilo filitreli sigara, mermi ve silâh kaçı
rılmıştır. Bunlara ilâveten iktisadiyatımızla il
gili 2 madde bu kaçakçılığa eklenmiştir. Bahis 
konusu olanlar zirai gübre ve hurda balardır. 
Tarım alanında henüz önemi yeni yeni idrak edi
len ve kendi ihtiyacımızı karşılamaktan uzak 
gübrelerimiz Genuba akmaktadır. Londra bor 
sasına bağlı olarak fiyatları yükselmiş hurda 
bakır tonlarca milrtarda rahatça memleketimize 
sokulmakta, her iki kaçakçılık vesilesiyle bası 
kişiler kısa sürede milyonlar kazanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, geçen sene kısaca de
ğinip tarizlere mâruz kaldığım bir konuyu yine 
huzurunuza getiriyorum, üzerinde durulursa 
pek önemsiz mesele olmadığı, kapris konusu bu
lunmadığı ve bana hak vereceğinizi umarım. He
pimizde bahusus Devlet adamlarımızda kaçak 
Amerikan sigarası içme eyilimi inkâr kabul et
mez bir gerçektir. Bunun alışkanlık ve sevide 
isakı mümkün ise de bilhassa Devletimizi tem
sil etmek amacı ile çok gezen Sayın Dışişleri 
Bakanımız ve bu kaçak tüketimi önlemekle gö
revli içişleri Bakanımızı tasvibetmediğimiz bu 
davranışa örnek olarak gösterirken üzüntü du
yuyor ve bizi her ikisinin hoş görmelerini dili
yoruz. Senatomuzun değerli iki üyesine 15 Ekim 
- 30 Kasım 1969 tarihleri arasında Brüksel'de 
yapılan tütün mamulleri yarışmasında altın ve 
gümüş madalya ödülleri kazanan sigaralarımızı 
denemelerini ve onları yurt dışında ve içinde 
onöre etmelerini tavsiye ve temenni ediyoruz. 

Geçen sene temas ettiğimiz bir konuyu idari 
tasarrufla hal yoluna koyan Sayın Bakanı bu
radan kutlarız. Çoğunlukla işçilerimizin istifa
de edeceği bir muafiyet tatbikatından bahset-
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mek istiyorum. Bin liraya kadar şahsi ihtiyaç 
eşyalarının kolayca ve resimden muaf olarak 
geçirilme olanağı hakikaten isabetle alınmış bir 
karardır. Ayrıca çok mahdut bulunan gümrük 
antrepolarını dolduran ve yıllardan beri birik
miş eşya ve otomobiller iğin alman kararı da 
olumlu karşıladiğmnsı ifade etmek isterim. 

Muhterem üyeler, geçen yılda çay tarımı ve 
imalâtı ile ilgili görüşlerimizin gerçekleştiğini 
belirtmek mecburiyetindeyim. O zaman halen 
başlangıç devresinde bulunan çaycılığımın husu
sunda kesin tedbirler ve kararlara ihtiyaç bu
lunduğunu, tâvizler ve politik davranışların 
ümit bağladığımız bu kesim için sararlarını be
lirtmeye çalışmıştık, üzüntüyle görüyoruz ki, 
1960 yılı çaycılığımız yeminden hiç de iyi geç
memiştir. Tahdidedilmiş 300 000 dekarlık çay 
sahası 400 000 dekara çıkmış; bugün başlıyan 
genişleme oyiliminin devamı halinde çok büyük 
sıkıntılara maruz kalacağımızı tahmin etmek zor 
olmasa gerek. Bu cümleden Çay Talimatname
sine ayları olarak ildbuçuk yaprak yerine dört-
buşnk hattâ, beşbuenk yaprağa kadar vukuhu-
lan mubayaalar da bu halde tehlike çaniarımn 
calma-Irta olduğunu gösterir. Hem ekim sanala-
rmm genişlemesi, hem de Talimatnameye aykı
rı mubayaaların bütün sorumluluğu Hükümete 
aittir. Türk çayının henüz inkişaf ve bir ihraç 
metaı olma yolundald katlnsının Bakanlıkça iyi 
değerlendirilemediğini 'ifade etmek isterim. 2,5 
yapraktan fasla mubayaaları çayın kalitesine in
dirilen darbe olarak nitelemek gerekir. Bu tarz 
hareketin çay kalitesinin % 50 nishette bozul
masına sebebiyet verdiğini bilmiyen kimse kal
mamıştır. Bu tatbikat aynı zamanda çay üreti
cisinin de aleyhine olduğu ve Karadeniz halkı
nın kaderini değiştiren bu tarım kolundan bir 
gün mahrum olunursa başlangıçtaki tedbirlerin 
alınmasında ihmal ve ilgisizliği olanların veba
linin büyük olacağını söylemeyi vazife addedi
yoruz. Yaş yaprak rekoltesi yukarda arz etti
ğim sebeplerden dolayı süratle yükselmelrtedir. 
Örnek olarak üç yıllık üretimi gösterebiirim : 

19S7 de 99 01 691 kilo 
•i n.n?> -T ~ < a ; ; n~n rr-.n ı^zı ^ 
J.DVO U.« ±..Ş<Ö k-VO UOO K.ii.0 

1039 da 180 140 643 İdio çay yaprak üreti
mi yapdmıştır. 

Gı-eşen seneye nazaran fazladan 45 milyon ki
lo yaprak mubayaası olmuştur, bu yıl. Bu bü
yük rakam sahaların genişlemesi ve yaprak mu-

bayaasmdaki Devletin zararı 40 - 50 milyon li
ra civarındadır. Ayrıca çay kalitesi her geçen 
yıl düşmekte, ilk yıllardaki dış talepler süratle 
azalmaktadır. Fabrika ve depoların yapılama
ması nedeni ile her sene olduğu gibi bu yıl da 
10 binlerce ton yaprak ve çay çürümüş ve heder 
olmuştur. Değerli arkadaşlarım, şimdi tütün ta
rımı ve sanayiine ait görüş ve eleştirilerimizi su
nuyorum. 

1969 yılında tütün kesiminde bugüne kadar 
uygulanan usul ve prensiplerden ayrı hükümle
ri kapsıyan iki kanun yasana organlarından 
çıkmış yürürlüğe girmiş bulunmaktadır, Bu ka
nunların Meclislerimizde müzakeresi sırasında 
bâzı konularda C. H. P. nin görüş ve teklifleri
ni belirtmiş, fakat eldoi ve umumiyetle en bü
yük döviz kaynağımız tütüncülük yararına yap
tığımız bu istekleri kanunlar hükümleri meyanı-
na sokmaya muvaffak olamamıştık. Bu konu
ya tekrar dönmede bir fayda m alabaşa etmiyo
ruz. Aslında birbirini tamamlryan ve prensiple
rinde ayniyet olan iki kanundaki umumi hü
kümlerin uygulanmaya başlanmadığım ve bilhas
sa tütün ekicisini bugünkü perişan durumdan 
kurtaracak kooperatiflerin kurulması ve satış 
sisteminin değiştirilerek amk artırma "i: orsa usu
lüne geçmede hiçbir teşebbüsü görememenin 
üzüntüsü içindeyiz. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Ka
nunundaki açık artırma ve borsa usulü sa
tışların yapılacağı, tütün sat: s merkesbn için 
1198 sayılı Tütün Kooperatifle::! Kanununun 
geçici maddesinde bu yi liri bütçeden yüs milyon 
liranın ayrılması gerekmelrte idi. Halen elimiz-
de bulunan tasarıda bu farka radıyamıyoruz", 
Biz bu hareketi Hükümetin hor iki kanunun 
anaprensipierini uygulamadaki iuanşsızbğına 
hamledİ3roruz. Bu geçici madde ayrmn şöyledir : 
«Kanunun 7 nci maddesinde adı geçen tütün sa
tış merkezlerini:! kurulması irbı kammmı yürür
lüğe gird'ği tavikten son;:a ka":al e kils.:-ek elan 
ilk Devlet bütçesinden, tütün tarım sat"-"-, koo^e-
r?,t:üeri ve bölge birlikleri emrine 100 milyon 
kra yardım yapılır» denilmektedir. 

Kanun Resmî Gszstedc G G-' 1 *0 : y^-
yınlanmış ve o gün yum.1 - - o l t ıı • Bls 
meseleyi Sayın Bakma ± k k „ b _ r y ^ n . - l ı 
bu tarihten sonra arz e'ı i/dk, 9 \ k D., çesi-
ne bu meblâğı koyma ıreo" a.^yml \ . di J laü 
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imkânsızlıklar bahis konusu olsa bile, hiçolnıas-
sa muayyen miktar, faraza, yarısını tahsis et
me samimiyeti gösterilebilirdi. Bu samimî tale
bimiz karşısında şayet Sayın Bakan henüz koo
peratiflerin kurulmadığı ve bu sebeple tahsisat 
vaz'edilemediği gibi bir düşünce içinde ise ve 
o şekilde bir cevap vermeye hasırlanıyorsa, şu
nu peşinen belirtelim ki, bu sudan bir mazeret 
olacaktır. Bu başlangıç düşünüşle çok seneler 
daha tütün ekicisinin çilesinin devam edeceği 
kanısı bizde kökleşecektir. 

Tütün kooperatiflerinin kuruluşu derhal 
gerçekleştirilebilecek bir husustur. Zira biz
zat ekicinin sahibi bulunduğu, toplanmış ve 
halen Ziraat Bankasında olan 107 milyon li
rası vardır. Bu yılki bütçeye bu tahsisat kon
malıdır. İyi niyetine güvendiğimiz Sayın Baka
na bu konuda yardımcı olmak istiyoruz. Bütçe 
kanun tasarısında bunun fasıl ve imkânını da 
bulduk. Her ne kadar Cumhuriyet Senatosunda 
gider artırıcı tekliflerde bulunulamazsa da, fa
sıldan fasla aktarmanın mümkün olduğu ma
lûmdur. Bu konuşmamı müteakip hazırladığım 
ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinde naza
rı itibara alınmasını istiyeceğim bir önergeyi 
Başkanlığa sunacağım. Bu teklifimde aktarıla
cak tahsisatın 100 milyon lira değil, 50 milyon 
lira miktarında olmasını istiyorum. Bundaki 
amacın bütçe tasarısında bir karşıklığa meydan 
vermemek ve hayati önemde bulunan bu mües
sesenin kuruluşunun sağlanmasını temin etmek
tir. Teşebbüsümüzün başta Sayın Bakan ve Se
natonun çok değerli üyeleri tarafından destek
lendiğini görürsek mutlu olacağız. Aksi halde 
kooperatifçiliğe pek iltifadetmiyen ve tatbi
katta daima bu istikamette örnekler veren A. P. 
Hükümetinin bütün kooperatifler hakkındaki 
samimiyetsizliği bir kere daha tebellür etmiş ola
caktır. 

Yeni tütün ve Tütün Tekeli Kanununun mü
zakeresi sırasında üzerinde durduğumuz ve tat
bikatta bizi haklı çıkaran meselelerden birisine 
değinmek istiyorum. Bu olay ekicinin miktar 
bildirimidir. Ekicinin fazla bildrim halinde, nok
san çıkan beher kilodan 12,5 lira para cezası 
baskısı sonucu balyalamadan önce istifte tartı 
imkânsızlığı sebebiyle ürettiği tütünü bu baskı 
dolayısiyle, noksan gösterme mecburiyetinde 
kalmıştır. Bu sene ekici bu bildirimde ürettiği 
tütünü bu baskı dolayısiyle noksan gösterme 

mecburiyetinde kalmıştır. Bu sebepten Ege tü
tün rekoltesi olduğundan tahminen 12 milyon 
kilo noksan tesbit edilmiştir. Bu tatbikat ekici 
için bir külfet ve pratik faydası olmıyan, va
tandaşı yanlış beyana sevkeden bir davranışa 
itmiştir. 

Tütün sahalarının tahdidi ile ilgili mütalâa
mızı kısaca arz etmeye çalışacaım: 

Bakanlık, 1177 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesinde adı geçen tütün dikimine yasak tar
la ve bölgeleri tahdit ve tesbit için şu ana ka
dar hiç bir hazırlık yapmamıştır, istihbaratı
mız bu merkezdedir; aksi varit ise memnun ola
cağız. 1970 yılı mahsulü Nisan ayında dikime 
başladığına göre ekici şimdiden tarla hazırlığına 
başlar, icarla tutacağı tarla için mukavele ya
par veya tarla kendisine ait ise başka mahsul 
ekmez, bunu bekletir. Binaenaleyh bu maddenin 
tatbikatında şu anda gecikilmiştir, önümüzdeki 
yıl ırmak kenarı, çay yatakları, su altında ka
lan, sel basan bataklık ve karasuluk yerlere tü
tün dikildiği taktirde bunun sorumluluğu Ba
kanlığa aidolacak, ileride bu üretilen bu tarla
lardaki tütünleri mubayaa mecburiyeti karşısın
da sıkıntıya düşülecektir. 

Sayın Bakanın gazetelere intikal eden ve tek-
zibedilmiyen Ege tütün rekoltesinin 60 - 70 mil
yon kilo olduğu taktirde tütünün kilosunun 
16 -17 lira olabileceği ve tütünü aile mes^ki ha
line getirenler haricinde, doktor, avukat gibi 
serbest meslek sahiplerinin tütün dikimlerine 
mâni olunacağına dair beyanı üzerinde kısaca 
durmak isterim, önce tütüncüler dışındaki kişi
lerin yani tütüncülüğü aile mesleki haline getir
miş bulunan kişilerin haricindeki, tütüncülüğü 
ve bunların tütün dikimine mâni olunmasına, 
1177 sayılı Kanunun müzakeresi esnasında ver
diğimiz önergelerle, parti olarak, nasıl mücade
le ettiğimizi ve fakat derdimizi anlatamadığı
mızı belirtmek isteriz. Bakanın çok kısa izlenim
lerinin bu şekilde tecelli etmesine seviniyor ve 
süratle mevzuat değiştirmek üzere teşebbüsleri
ni bekliyoruz. Bu teşebbüslerinde kendisine yar
dımcı olmayı da bir görev sayıyoruz. 

Geçici maddede zikredilen tarlalar haricin
de, hiçbir tahdide taraftar değiliz. Esasında ka
nunun müzakeresi sırasında tahditle ilgili 4 ncü 
maddedeki tahdit şeklinin, yâni Bakanlıklar 
arası tütün kurulunun, tahdit kararlarının sa-
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loncalarını arz etmiş, bu çeşit tahdidin başka 
geçim sahası ve imkânı olmıyan hakiki tütün 
ekicisinin daha da ezilmesine müncer olacağını 
ifade etmiştik. Sayın Bakanın basma intikal 
eden beyanı bu tasarrufun bir işareti ve hazırlı
ğı ise şimdiden ikazlarımızı yapma ve gerekçe
sini arz etme mecburiyetini hissediyoruz. 

Bir kere bizzat Sayın Bakan, Bütçe Komisyo
nunda verdiği diğer demeçlerinde, geçen senele
re ait 147 bin ton tütünün stok olarak bulun
masının bir mesele olmadığına dair fikri var ki 
bu kanaate biz de katılıyoruz. Şu hale göre bu 
sene alınan tütünler de dâhil ve içtüketim nazarı 
itibara alınmak şartiyle tekelin elindeki mev
cut tütünlerin Hükümetin başına bir gaile olma
dığı resmen anlaşılmaktadır. Saniyen hiç bir, 
tahdit uygulamadan dahi Türkiye tütün üretimi 
kendiliğinden düşmektedir, örnek: 1967 yılında 
yuvarlak 189 milyon 1968 de 160 milyon, 1969 
da da tahminî olarak, bu rakam hemen hemen 
bugün kesinleşmiş bulunmaktadır, 144 milyon 
kilodur. Bu suretle evvelki seneye nazaran 55 
milyon kilo bir rekolte düşüklüğü hâsıl olmuş
tur. Bunun sebebi hepimizin malûmudur. Ekici 
her geçen sene fakrü zarurete düşmüş, borçları
nı ödiyemediği için kredi sağlıyamamış, ekim 
yapamamış ve meslekini terk etmiştir. Bu mü
talâamızı serd ederken iklim şaftlarını da nazarı 
dikkate aldığımızı ve bu düşüşteki etkisini ka
bul etmiş ve ona göre mütalâamızı serd etmiş 
bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, nihayet yıllardan be
ri tütüncülük yapan ve 8 - 10 dönüm tütün tar 
Oiası bulunan veya icarla bu işi yapan ve baş
kaca geçim sahası olmıyan aile ziraati ile çok 
zor şartlarla geçinebilen yüzbinlerce ekici aile
nin ziraatına konacak bir tahdit onlar için eko
nomik ve sosyal bir felâkete sebebiyet verebi
lir. Bu yanlış uygulamayı beklemediğimizi ke-
nıattî mmimiyetle belirtmek isterim. 

Eldeki stokların satışı için pazar bulunma
sında, Devlet sektörü Ticaret Bakanlığı mü
messilliklerimizin ve Tekel Genel Müdürlüğün
de bu işle ilgili daire bahusus özel sektörün ba
şarısızlık içinde olduğunun partimin resmî gö
rüşü olarak kesinlikle arz etmek isterim, ör
nek olarak, Yunanistan'ın Ortak Pazar, İtalya 
ve Fransa ile münferit münasebetlerini gösteri
yorum. Ortak Pazar tütünlerimizden ancak 18 

bin ton 'Civarında bir miktara gümrük muafi
yeti tanımış, Yunanistan için ise bu şart kon-
mıyarak ihraeeieeeği hiçbir miktara gümrük 
resmi vazEdilmemiştir. Bu durumda Ortak Pa
zar memleketlerindeki tütün alıcıları gümrük 
resmi bahis konusu olmıyan' Yunan tütününü 
tercih etmekte, münasebet kurulabilirse ancak 
18 bin ton civarında resimden muaf Türk tü
tününe talibolmaktadırlar. Ayrıca Fransa, ital
ya ile Yunanistan'ın yaptığı özel anlaşma da 
müeyyideli olarak, bu memleketlerim Yunan 
tütününden başka tütün ithal etmemesi konu
su acı bir gerçektir. 

Japon firmaları geçen sene merkezi dışarı
da olan vergi muafiyeti bulunan şirketler gibi 
temsilcilik kurarak alıcı olmak istemiş; istek
lerinin reddedildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 
Buna mukabil Yunanistan Japon firmalarının 
bu talebini kabul ederek ihraç kapasitesini 
arttırmıştır. Mesele bu noktaya gelince bir 
nebze merkezi dışarıda bulunan şirketler ko
nusuna da kısaca değinmek isteriz, malûmdur 
ki, bu şirketler dışarıdan döviz getirerek mem
leketimizden doğrudan doğruya ekici veya yer
li tüccardan tütün alırilar. Vergiden muaftır
lar, çünkü kâr zarar bahis konusu olamaz al
dıkları tütünü işliyerek merkezleri bulunan 
memleketlere götürürler. Oradan da gerektiği 
takdirde başka ülkelere satış yaparlar. Hükü
met bu tip ihracatın aleyhinde midir bilemi
yoruz; ama Japon firmaliarma bu hak tanın
madığına göre ya prensip itibariyle karşıdır
lar veya yerli ihracatçı firmaların baskısı ile 
bu yola tevessül etmişlerdir. Biz ikinci şıkkın 
varidolduğunu sanıyoruz. Zira ötedenberi bu 
tarzda tütün alan firmalar yerli ihracatçının 
tariz ve tenkidlerine mâruz kalmaktadır. Hü
kümet döviz sıkıntısı ve ihraç zorluklan bakı
mından bu baskılara boyun eğmekte, ama bir 
de Japon firmalarına bu imkânı vererek özel 
sektörle arasının tamamen açılmasını göze ala
madığı anlaşılmaktadır. 

Yerli ihracatçılar aldıkları tütünleri dışa 
satmaJk için kâfi derecede teşebbüs ve faali
yet gösterememektedirler, ihraç ettikleri tütü
nün ortalama fiyatı başka üretici ülkelere na
zaran düşüktür, çünkü ekiciden ucuz fiyatla 
mahsûl almaktadırlar. Bu suretle millî ticarete 
yararlı olamamaktadırlar. Bu fikrimizle asla 
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tutun ticaretinin devleltleştirMmesi gibi bir dü
ğünce içinde bulunmadığımızı ifade etmek iste-
rim. Devlete olan vergisini harfiyen ödiyen ve 
ihraç imkânlarını artırarak memlekete döviz 
'sağlıyan ekicinin, alın terine ve emeğine değe
rini veren tütün tüccarı bizim muhatabımız de
ğildir. Bunların aksine bir tutum içinde bulu
nan ihracatçının karşısındayız. Türk tütüncü-
lüğündeki ağır ^ükün ekicinin zayıf omuzla
rında olduğu gerçeğini tüccar ve tekelin artık 
sarahaten anlaması ve ona göre bir davranış 
içine girmesi gerekir. Tüccara alımlarında kul
lanılmak üzere verilen kredi miktarını geçen 
ı&en'e tafsilâtı ile zikretmiştik, bu yıl da kredi 
düzensizliği davam etmiştir. 427 798 ekici aile
ye 500 milyon lira civarında kredi verilip, bu
na mukabil 80 ilâ 100 ihracatçı tüccara bu se
ne 540 milyon lira kredi verildiğini öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu suretle ortalama bir ekici 
aileye bin lira civarında kredi düşerken, bir 
tek ihracatçı firmaya ortalama 5 milyon lira 
isabet etmiştir. Kredi düzenindeki umumi bo
zukluk o derece isyan edici mahiyette olmuş
tur ki, bu yıl Sayın Tekel Bakanının, tütün 
tüccarının aldığı kredileri soruşturma konusu 
yapacağına dair bir beyanatı çılomştır. Niha
yet düzen bozuMuğuna dair görüşlerimizin 
hükümet erkânından birisi tarafından dahi ka
bul edilişine memnun olmamama imkân yok
tur. 

Değerli arkadaşlarım, bir nebze de mamul 
tütün, sigara sanayiine değinmek istiyorum, 
yıllardan beri tütünümüzün değerlendirilmesi 
ve ihracını artırıcı bir yol olarak gördüğümüz 
sigara ihracının bu yılda mümkün olamıyaca-
ğmı ve önümüzdeki yıllarda da aor bulundu
ğunu söylemek isteriz. Hükümet bu konuya 
ciddî olarak eğilmek istememektedir, Şark tü
tünü çıkaran Yunanistan, Yugoslavya ve Bul
garistan bu mevzuda bir hayli aşama yap
mışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Barutcuoğlu, müddeti
niz dolmak üzere... 

O. H. P. SENATO GRUPU ADINA DOĞAN 
BARUTCUOĞLU (Devamla) — Sayın başka
nım çok kısa bir maruzatım kaldı, ikinci ko
nuşma hakkım 15 dakika mahsubedilmek üze
re, Sayın Başkanlığın bu imkânı bana bahşet
mesini istirham ediyorum... 

IBAŞKAN — Ne kadar Sürer 
C. H. P. SENATO GRUPU ADINA DOĞAN 

BARUTCUOĞLU (Devamla) — 10 dakikada 
bitiririm, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 10 dakikadan daha az olmak 
üzere gayret ederseniz... ikinci hakkınızı kul-
lanmıyacaksınız.. 

C. H. P. SENATO GRUPU ADINA DOĞAN 
BARUTCUOĞLU (Devamla) — O nisbette kul
lanacağım, mahsubedüecek nisbette kullana
cağım. 

Değerli arkadaşlarım, bir nebze de mamul 
tütün, sigara sanayiine de değinmek istiyorum. 
Yunanistan, Bulgaristan Ve Yugoslavya'nın 
bu konuda bir merhale katettiğini biraz önce 
arz etmiştim. Bilhassa. 

Bulgaristan'da rejim itibariyle sigara devlet 
tarafından yapılır. Bizde Devlet sektörü olan 
Tekel imal eder. Onların başarılı olduğu bu 
sahada bizim netice alamamamız için hiç bir 
sebep yoktur. Bulgar sigaralarının, sayın Ba
kanlığın da her halde muttali olduğunu tahmin 
ediyoruz. Avrupa pazarlarında Amerikan siga
raları ile rekabet ettiği bir gerçektir. 1177 sayı
lı Kanunun dışa ihraç kaydı ile özel yabancı 
ve yerli sektöre sigara fabrikası açma imkânı 
sağladığı malûmdur. Bu maddenin müzakerele
ri sırasında fikrin karşısına çıkmış, fakat mâni 
olmıya muvaffak olamamıştık. Bir kaç vesile 
ile Sayın Bakanın müracaat halinde bu izni 
vereceğine dair beyanları çıktı. Bu tutumunu 
katiyyen tavsibetmiyoruz, Sayın Bakanın özel 
sektöre istedikleri takdirde fabrika açma izni 
vereceğine dair beyantı bizi sükûtu hayale uğ
ratmıştır. Geçen seneki Hükümet Programını 
ihtiva eden kitabın 171 nci sahifesinde,, «özel 
sektörün dış ve iç talebe cevap verecek şekilde» 
dikkat buyurun; «Dış ve iç talebe cevap vere
cek şekilde kaliteli sigara imalâtına geçebilme
si için gerekli mevzuat değişikliği yapılacaktır» 
denilmektedir. 

Bu yılki programda bu paragrafa rastlıya-
madık. Bunu memnuniyetle dercetmek isteriz. 
Yalnız geçen seneki programdan anlaşıldığına 
göre Hükümet yanlız dış talepleri değil İç ta
lepler için de özel sektöre fabrika açma iznini 
vermeyi düşünmektedir. Şayet bu düşünce de
vam ediyorsa - M terkedildiğini öğrenirsek 
memnun olacağız - Devlete yılda 1 milyar lira 
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gelir sağlıyan sigara menbamın kurutulması 
akıl mantıkla izahı mümkün olmayan bir dav
ranış olur. Bira imalinin özel sektöre tanınması 
sonucunda Tekel birasının maruz kaldığı üzücü 
sonucu çok taze misal olarak gösterebiliriz. 
Mahalle bakkal ve kahvelerinde satılan özel 
sektör biraları, Tekel birasını piyasadan silmiş 
ve bu kesimde sağlanan gelir hiç şüphesiz kapa
tılması zor bir boşluk bırakmıştır. 

özel sektörün dışa ihraç kaydı ile fabrika 
kurmasının iki gerekçesi olduğunu söylerler. Bi
risi; ambalaj ve kalite yükseltecek, ikincisi 
veriğ kaynağı olacak. Değerli arkadaşlarım, am
balaj ve kalite meselesine yukarıda kısaca temas 
etmiştim. Halen Avrupa fuarlarında ödül kaza
nan ve kanser yapmadığına dair yaygın müspet 
mütaal alarmı da nazarı itibara alaraka sigara
larımızı tekamül ettirmemek için hiç bir mani 
yoktur. Yeter ki, Tekel bunun üzerine eğilsin 
ve başarıya ulaşsın. İkinci gerekçe ise ilkine 
nazaran çok daha zayıftır. Günün çok önemli 
aktüel konusu olan vergi kaybı ve kaçakçılığı 
karşısında, bu vesileyle kaynak bulma iddiası 
bir hayaldir. Biz mevcut kaynaklarımızdan sağ
lanacak vergiyi tahsil ve kontrolda binbir zor
lukla karşılaşırken, yeni kaynakları denemenin 
mânası yoktur. Vergi reformunu gerçekleştir
meden yapılacak tecrübelerin acı sonuçlara 
müncer olacağı tabiîdir. Bu kürsüden sayın Ba
kana sesleniyoruz; mevzuat imkân verdiği hal
de dışa ihraç kaydı ile fabrika açma istekleri
nin karşısına çıkınız ve mukavemet edi
niz. Bu, nihayet bir idarenin tak
dir meselesidir. Bu suretle siz, tütün ekicisi nez-
dinde unutulmıyan bir isim ve Devlet gelirini 
titizlikle muhafaza eden bir kişi olarak tanına
caksınız. 

Muhterem arkadaşlarım, 26 Ocak'ta açılan 
1969 Ege tütün piyasası hakkındaki görüşle

rimizi de kısaca arz ederek, sözlerimi bitirece
ğim. Daha önceki piyasalarda sayın bakanların 
bâzı yersiz beyanlarının ekiciyi telâşlandırdığı 
ve panik havası yarattığı birgerçektir. örnek 
olarak bunlardan birisinin piyasayı açış konuş
masında; tüccara zorlu rakip olunmıyacağı, 
diğerinde bol bol eldeki stoklardan bahsedilişi-
ni gösterebiliriz. Yıllardan beri bu konu ile il
gili ikazlarımızı Ege piyasasında Sayın Bakan 
ciddiyetle nazarı dikkate almış, ekicinin mane

viyatını bozucu beyanlardan kaçınmıştır. Bu 
cihetli belirtmeyi bir vicdanî görev sayarım; 
ancak iyi niyete rağmen sistem ve düzenin bo
zukluğu icabı bu seneki piyasa daha öncekiler 
gibi ekicinin aleyhine neticelenmiş ve yıllardan 
beri omuzlarına çöken borç ve ıstıraptan kur
tulamamıştır. Sayın Bakanın açık konuşmasında 
fiyatların geçen seneden aşağı olamıyaeağmı 
bildirmesi ve piyasanın bu istikamette cereyan 
etmesi, ekici aleyhine neticeler doğurmuştur. 
Piyasa kapanmadığı için henüz Ege ortalama 
fiyatlarının bilinmesine imkân olmamasına rağ
men, bâzı bölge ve vilâyetlerden bilgi toplamış 
bulunuyoruz. Buna örnek olarak Manisa'yı gös
terebiliriz. Manisa fiyat ortalaması geçen sene 
830 - 850 kuruş iken bu yıl 810 kuruş civarında 
teessüs etmiştir. Bunda belki piyasada Tekelin 
tüccardan daha fazla tütün almasının dahli 
olabilir. Ama aşağıda kısaca arz edeceğim se
beplerden biz fiyat bakımından ekici lehine 
yükselmeler bekliyorduk. Zira, 1969 Mart'm :1a 
sigaralara yapılan oldukça büyük zamdan eki
cinin hissesine bir pay ayrılması gerekirdi. Si
gara zammında sadece Devlet gelirini artırıp 
bunun esas sahip ve yaratacısı ekiciyi düşünme
mek hiç bir zaman terviç edilecek tutum değil
dir; adaletsizliktir, insafsızlıktır. Kilosu 7 lira
ya, 8 liraya ekicinin elinden tütün alacaksın; 
207 liraya satacaksın ve bu artışta ekiciyi düşira-
miyeceksin bunu kabul etmemize imkân yoktur, 
olmaz arkadaşlar. 

Saniyen geçen seneki maliyet fiyatlarına 
nazaran ekicinin maliyeti de artmıştır. Bunun 
tafsilâtına girmek istemem, ama maliyette artış 
münakaşa kabul etmek bir gerçektir, Anayasa
mız gereği ekici ürünlerinin maliyetinden aşağı 
alınmaması prensibini uygulamak için her 
sene maliyet fiyatlarının hesaplanması mecburi
yeti kabul edilse, bu mesele de kendiliğinden 
halledilirdi. Bakanlık bu yıl kilo başına ma
liyet hesaplarını yapıp, fiyat politikasını ona 
göre ilân etmesine dair, isteklerimizi bir türlü 
kabul edip değerlendirememiştir. Maliyet yük
sekliği dolayısiyle bu seneki fiyatların gecen 
yıla nazaran daha yüksek olması inkâr edile-
miyecek bir gerçektir, maalesef bu tahakkuk 
etmemiştir. Nihayet hayat pahalılığının en çok 
etkisini sinesinde duyan ekici memlekete sağla
dığı büyük döviz kaynağının da payına düşe
cek olanına bu yıl kavuşmalıydı. 
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Bu yılki piyasada her sene olduğu gibi su-
çürüğü, ihrakiye adı altında kilo olarak değil 
balyalar halinde çıkıntılar yapılmıştır. Alış
verişe konu olan her tütün partisinden bu şe
kilde çıkıntı yapılmış, maalesef Tekel tütün 
tüccarına da bu yolda kötü bir örnek olmuştur. 
Ekspertiz hataları bu yılda ekicinin büyük 
şikâyetlerine sebebolmuştur. Bunları düzelt
mek için şikâyet ve yeniden tesbit mekaniz
masının ekici aleyhine olduğunu ve esasen eki
cinin bunu çözecek güçte bulunmadığını acı 
bir gerçek olarak tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Muhterem üyeler, sözlerimi şu dilek ve te
menni ile bitirmek istiyorum : Tütün Tarım Sa
tış Kooperatiflerinin süratle kurulması ve açık 
artırma borsa usulü satış için gerekli satış 
merkezlerinin tesis ve inşasına yine ayni sü
ratle girişilmesi en büyük temennimizdir, önü
müzdeki 1970 piyasasına bunlar yetiştirilebi-
lecek olursa, ve satışlar bugünkü sistemle ya
pılacak olursa, munzam talebimiz de şudur : 
Bu piyasada ekici Tekelin fiyatları bildirme
deki imkânsızlığın zararlarını çekmiştir. Tekel 
tarafından daha önce tesbitler esnasında belli 
olan randıman ve buna tekabül eden fiyatın 
mektupla ve gizli olarak ekiciye bildirilmesi, 
ekicinin malının değerini öğrenmesine ve 
alış - verişte daha kuvvetli olmasını sağlıyan 
bir tedbirdir. 1177 sayılı Kanunda buna mâni 
bir hüküm yoktur. Nihayet bir tatbikat me
selesi ve bir tedbir alacaktır. Bütçe Komis
yonunda bu tatbikatın faydalarını izah edip 
talebettiğimiz halde Bakanlık piyasada bir 
uygulama yapamadı. Şimdi size bu konu ile 
ilgili acı bir örnek vereceğim, Akhisar'ın Ye
nice köyünde 54 balyada 3 200 kilo tütün 
üreten Ahmet Hanıdi Turan isminde bir ekici, 
Tekeldeki fiyatını öğrenemediği için 85 ran
dımanlı çok yüksek kaliteli mahsulünü Spror 
Frer Firmasına kilosu 850 kuruştan satar vs 
mukavele imzalar. Ertesi günü Tekel bu şah
sın fiyatını 11 lira 15 kuruş olarak ilân eder. 
Aradaki fark zarar olarak 8 800 liradır. Ekici 
firmaya koşar, bağlantısının bozulmasını is
ter, reddedilir. Teklifimiz kabul ve ekiciye 
randıman ve fiyatı daha önce bildirilse idi, Te
keldeki fiyatını bildiği için. Bu ekicinin 
8 800 lira gibi onun ölçülerine nazaran za
rara uğıamamış ve bu felâkete mâruz kalma
mış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime burada son 
verirken, Gümrük, ve Tekel Bakanlığı ve Tekel 
G-enel Müdürlüğü bütçesinin, Milletimize ha
yırlı olmasını ve bütçeyi uygulayacak Bakanlık 
mensuplarına başarı dil Giderimi sunar hepinizi 
saygı ile selâmlarını. (Alkışlar,) 

Sayın arkadaşlarım, konuşmamda bahis ko
nusu ettiğim önergeyi Sayın Başkanlık Diva
nına takdim ediyorum. Sırası geldiğinde na
zarı dikkate alınmasını talebediyorum, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAM — Sayın Bahadırlı. 
FERİD MELEK* (Van) — Ben konuşaca

ğım, efendim. 
BAŞKAN — Bahadırlı adına siz mi konu

şacaksınız efendim? Buyurun Sayın Melen. 
G. P. SENATO GRTJPU ADINA FERÎD 

MELEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar, sözcü arkadaşımızın, bugün âni olarak 
rahatsızlanması sebebiyle, Güven Partisinin 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı üzerindeki görüşle
rini bendeniz arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, birkaç defa başka ve
silelerle de arz ettiğim gibi, Gümrük Bakanlığı 
teşkilâtı veyahut Gümrük Bakanlığı kuruluşu 
maalesef zaman ile güçlenen bir kuruluş olmak
tan çok, gittikçe zayıflıyaıı bir bakanlık halin
dedir. Bunun sebeplerinin başında evvelâ 30 - 40 
sene evvel yapılmış olan bir hata gelir. Bir ayrı 
Gümrük Bakanlığı kurulması kanaatimize göre 
bugünkü Gümrük Bakanlığının güdenememesi-
nin başlıca âmillerin elen olmuştur. Diyeceksiniz 
ki, bunu. yeni mi duydunuz? Biz yeni partiyiz, 
bu husustaki görülerimi arz için bunu vesile 
yapıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, gümrük politikasını, 
vergi politikasını bir başka bakanlık tâyin 
eder; Maliye Bakanlığı tetkik eder. Dış ticaret 
politikasını, Ticaret Bakanlığı tâyin, fakat bu 
iki bakanlığın tesbit ettiği politikayı bir üçün
cü bakanlık uygular. Anormallik buradan baş
lıyor. Bu z?.her> hakikaten. Gümrük Bakanlığının, 
Gümrük Bakanlığı fonksiyonunu, daha doğrusu 
gümrükçülük fonksiyonunu yapabilmesine mâni 
olmaktadır, Arz ettiğim gibi, politikasını tesbit 
etmek imkânına sahip değildir, veyahut teklif 
etmek imkânına sahip değildir. Başkalarının, 
başka teşekküllerin yaptığını uygular. Bir ufak 
hâtıramı arz edeyim; 1.984 yılında gümrük tari
fesini Eükümet değiştirme kararım verdi. Bi-
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rinci Beş Yıllık Plânın direktifleri dâhilinde; bu 
gümrük tarifesini Maliye Bakanlığı hazırladı. 
Maliye Bakanlığı hazırlamak mecburiyetinde 
kaldı. Maliye Bakanlığı Meclise geldi müdafaa 
etti ve bu tarifeyi verdi, Gümrük Bakanlığı tat
bik ediyor. Gümrük Bakanlığının teşkilâtının 
bundan memnun olduğunu sanmıyorum. Haki
katen anormal bir durumdur. Ama anormal bir 
vaziyet karşısında olduğumuz iein çaresiz böyle 
olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bununla da kalmıyor. 
Gümrük Bakanlığı kuruldu kurulalı kendisini 
revize edememiş ve teşkilâtını günün ihtiyacına 
uygun bir hale getirememiştir. Raportörün ra
porundan okuyoruz 1932 ye nazaran, yani ku
ruluş tarihine göre, Gümrük Bakanlığındaki iş 
hacmi 14 misli artmıştır. Buna karşılık personel 
kadrosunda artış şöyle dursun % 17 eksilme 
vardır.» 

Yine gümrük geliri her yıl % 17 nisbetinde 
artarak 70 katma çıkmıştır. Bugün Devlet ge
lirlerinin % 30 - 35 ni bu bakanlık tahsil etmek
tedir. Fakat Gümrük Bakanlığının teşkilâtı ay
nı teşkilâttır. Merkez teşkilâtı aynı teşkilâttır, 
taşra teşkilâtı aynı teşkilâttır. Bir adım ilerr 
atamamıştır. Sonra durum hareketleri genişle
miştir, milletlerarası münasebetler genişlemiş
tir. Fakat Gümrük Bakanlığı bunların hiçbiri
sine ayak uyduracak bir vaziyete gelememiştir. 

Sözlerimin başında da arz ettim, bunun baş
lıca sebebi, bu şekilde ayrı bir bakanlık olarak 
kurulmuş olması gelmektedir. 

İkincisi; bir körfez teşkilât halindedir. Fara
za Gümrük Bakanlığının hicolmazsa Gümrük 
Umum Müdürlüğü, Gümrük Vergisi ile uğraşan 
teşkilâtı, Maliye Bakanlığı gibi bütçeden mesul 
olan bir teşkilât içerisinde olsaydı, oraya rağbet 
daha çok olur ve körfez bir daire olmaktan kur
tulurdu. Bugün körfez bir daire olması hakika
ten memleketteki, elemanların bu bakanlığa faz
la rağbet göstermesi imkânım ortadan kaldır
mıştır. Çünkü yükselme imkânları azdır, terak
ki imkânları azdır ve yetişme imkânları azdır. 
Mahdut bir yerde kalacaktır ve körlenecektir. 
Bu da sebepler arasındadır. 

Muhterem arkadaşlar, kanaatimize göre bu 
hata düzeltilirse gümrük teşkilâtımız bundan 
kazanır. Gümrük Bakanlığının büsbütün orta
dan kalkmasını istemiyoruz. Tekel bir Bakan
lık halinde kalabilir. Ama gümrük işleriyle uğ-

| raş'an teşkilâtın, bütçenin gelirinden ve giderin
den mesul olan Bakanlığın zümresi içinde yer 
alması, hem gümrük gelirimiz bakımından, hem 
de bu teşkilâtın gelişmesi bakımından kanaati-

I mize göre faydalı olacaktır. 
Muhterem arkadaşlar, gümrük teşkilâtı bu

günkü haliyle kalsa dahi bir büyük reorganizas-
yona ihtiyaç gösterir haldedir. Personeli tatmin 
edilememektedir. Gümrük kapısındaki muayene 
memurunun ve diğer memurların sorumluluğu 
hakikaten büyüktür, kendilerine verdiğimiz so
rumlulukla aldıkları ücretle mukayese ederse
niz bir gülünç vaziyette olduğunu görürsünüz. 
Bir defa personelinin tatmin edilmesi şarttır. 
Sorunluluk ve yetki ile mütenasip bir refaha 
kavuşturmak lâzımdır. Bunların durumunu ıs
lah etmek lâzımdır, ayrıca kalifiye personele de 
ihtiyaç vardır. 

Sonra gümrüklendirme usullerimiz geri kal
mıştır. Biliyorsunuz, herkes gümrük giriş for
malitelerinden şikâyetçidir; gümrüklerdeki mu
amelelerden şikâyet eder. Yolcularımız, turist
ler her gün şikâyet ederler, işlemlerden şikâyet 
ederler. Bunların hepsi kanaatimize göre hak
lıdır ve bu şikâyetler Gümrük Bakanlığında, 
gümrük teşkilâtında yeni bir reorganizasyon ih
tiyacını âcil bir hale geldiğini göstermektedir. 
Geçen dönemde sanıyorum ki, bir kanun gelmiş
ti. Fakat, geçen dönemde bilmiyorum, A. P. si 
iktidarının davranışı bir kasde mi bağlı idi, yok
sa sadece bir ihmal sonunda mıdır; birçok ka
nunlar gibi bu kanun da çıkmamıştı ve kadük 
olmuştu. Bu defa sanıyorum ki, Hükümet ye
nilemiştir. Ümidediyoruz, bu dönemde süratle 

• bu kanun çıkar, bugünkü haliyle kalsa dahi, 
Gümrük Bakanlığı Teşkilâtımız yeni bir reor-
ganizasyona kavuşmak imkânını bulur. 

Değerli arkadaşlarım, Tekel Genel Müdür
lüğünün durumu da kanaatimize göre aynıdır. 
Bu teşkilâtın bünyesinde de ciddî bir ıslahat 
yapılmasına ihtiyaç vardır. Esasen bunu, kal
kınma plânımız da tesbit etmiş ve Tekel Genel 
Müdürlüğünün bünyesi ıslah edilerek bir İkti
sadi Devlet Teşekkülü haline getirilmesi isten
miştir. Geçen sene de şahsım adına yaptığım 
konuşmada bunu mevzuubahsettim. Geçen yıl
dan bu yana plânın bu emri üzerinde her hangi 
bir teşebbüse geçilmemiş olduğunu görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Tekel İdaresinin vazi-
I feleri malûmdur. Bir taraftan Tekel Resmi tah-
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sil etmek, yani Tekelin mevzuuna giren, tekel
leri idare ederek, oradan Devlete varidat temin 
etmek ve bir taraftan da .bugün zirai mahsulle
rimizden bir kısmı olan tütün, üzüm, çay gibi 
mahsulleri himaye etmektir. Tekele iki başlı bir 
vazife vermiş durumdayız. Bu iki başlı vazife 
çoğu zaman birbiri ile çarpışan, birbiri ile zıt 
halde vazifeler olduğu için, Tekelin başarısız
lığına sebebolmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Tekel Devlete varidat 
temin etmek için maliyetlerinin ucuzlamasını, 
hammaddesi dâhil olmak üzere ister. Ama bir 
taraftan da kendisini bir destekleme vazifesi ile 
vazifelendirdiğimiz için, bu desteklemeyi yapa
cak bir başka teşekkül bulunmadığı için, kendi 
maliyetlerini yükseltme pahasına bu vazifeyi 
ifa etmeye çalışır. Bu iki şey arasında sıkışıp 
kalması kanaatimizce ne tekelciliği lâyıkı ile 
yapmasına imkân vermektedir ve ne de bu des
tekleme vazifesini yapmasına imkân vermekte
dir. Bu bir anormalliktir. Bunun da düzeltil
mesi lâzımdır. Desteklemeyi bugün çaresiz 
Tekel yapacaktır. Tekelden başka bunu yapa
cak müessese yoktur. Ama, Tekelin yambaşm-
da, hattâ Tekel ile rekabet edebilecek saııao_a 
yeni kuruluşlara ihtiyaç vardır. Sanıyorum ki, 
faraza Tütün Kanununun koymuş olduğu; ku
racağı, kurmayı tasavvur ettiğimiz Tütün Ka
nunu ile kooperatifler bu hizmeti yapabilecek
tir. Bunun yambaşmda başka teşekküller de 
icabında kurulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Tekel mevzularının 
başında tütün geliyor. Tütün hem bir tekel mev
zuudur, hem de ihraç metaldir; aynı zamanda, 
büyük bir çiftçi kütlesinin de geçim vasıtasıdır. 
Bu sebeple çGk önemle ve üzerinde titrenmesi 
lâzımgelen maddelerimizden birisidir. Şimdilik, 
arz ettiğim gibi, tütün mahsulünde satıcıyı, bü
yük alıcı durumunda olan Tekel idaremiz vası-
tasiyle destekliyoruz. Devlet, Tekel İdaresini 
memur etmektedir. Her yıl tütün piyasası açıl
dığı zaman piyasanın açılışından kapanışına ka
dar büyük gürültüler dinliyorsunuz. O, sebep
siz değildir. Büyük bir kısmı haklıdır. Ama, ka
naatimize göre sistemli bir destekleme bu müca
deleleri, gürültüleri geniş çapta azaltabilir, as
gari hadde indirebilir. Tütün pazarları, tütün 
borsaları siyasi partilerin aynı zamanda bir mü
cadele sahası haline gelmektedir. Bu da yanîış-
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tır. Bütün bunlar bazan demagoji havasına ka
çılması hakikaten çiftçiye yararlı bir destekle
me yapma imkânından da mahrum etmektedir, 
Devleti. 

Değerli arkadaşlarım, tütünde başfiyatm 
önemi yoktur. Tütünde mühim olanı kaime fi
yatıdır. Yalnız, tütün bir ihraç metaldir ve aynı 
zamanda diğer mevzular gibi; faraza, hububat
ta vereceğiniz fiyatın ehemmiyeti yoktur, âza
mi bir noktaya da çıkabilirsiniz, nihayet zarar 
olursa bunu Devlet bütçesinden kaparsınız. 
Ama, tütünde bu şekilde bir müdahale yapar
sanız ve aşın bir fiyat tesbit ederseniz, o vakit 
ihraç imkânlarını kaybedersiniz, veyahut ihraç 
yapabilmek için başka yollardan prim verme, 
zararları karşılama, ve saire gibi başka kanal
dan bütçeden beslemek lâzımgelir. Bu sebeple 
tekel mevzuunda, tütün mevzuunda bir ölçülü 
müdahale icabetmekteclir ve güçlük de buradan 
doğuyor. Dışarda da rakiplerimiz vardır, fiyat
larımız, maliyetlerimizi âzami hadde çıkardığı
mız takdirde saten tütün istihsali umumiyetle 
istihlâkin üstünde olmaktadır, bütün dünyada. 
Talebin üstünde bir istihsal vardır. Talep, çok 
elâstikîdir. Bu takdirde ihraç imkânlarını kay
bedersiniz. 

Şu halde bir ölçülü müdahale yapmaya ihti
yaç var. 

Tüccarı kötülemek bence haklı birşey değil
dir. Mütemadiyen görüyoruz, bilhassa bu siya
si bir mücadele halini almaktadır. Arz ettim ve 
bütün 'kabahati tütün tüccarlarına, ihraç tüc
carlarına yükleyip çıkıyoruz. Zannediyoruz ki, 
bütün felâketi gç-tirsn onlardır. Çiftçiyi sömü
ren onlardır sömürmek is t.iven onlardır. 

Muhterem arkadaşlar, bir piyasada rekabet 
şartları basan sömürmeye imkân verebilir. Bü
tün masele, sömürmeye imkân veremiyşcek, re
kabet şart1 arı doğurmaktır. Esasen destekleme 
de budur. Ama, bu rekabet şartlarını nasıl do
ğuracağız? 

Bütçenin tümü üzerindeki konuşmamda da 
temas ettim. Bugün bizde ihraç ma Melerinin fi
yatı 1958 de tesbit edilmiş olan döviz fiyat.na 
göre takarrür etmektedir. Maliyetlerimiz yük
seliyor, memlekette fiyatlar yükseliyor, hayat 
pahalılığı yükseliyor. Fakat, ihraç fiyatı sabit 
kalıyor. Hattâ düşme var. Bir zamanlar 1 dolar 
50 sent olan tütün, bugün sanıyorum ki, 1 dolar 
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20 sente kadar düşmektedir. Birkaç sene içeri- I 
sinde bilâkis dış fiyatlarda, da bir düşme var. 
Buna mukabil bizim maliyetlerimiz yükselmiş
tir. Bu durumda destekleme olamaz. Bu durum
da destekleme, müessir bir destekleme olamaz. 
Vereceğiniz fiyat hiçbir saman tatmin eiiei ola
maz. Çünkü, vereceğinim fiyat, ihraç fiyatları
nın üstüne çıktığımız takdirde, zaten ihracı bal
talarsınız. Onun üs tür» e çıkamazınız, bir tavan 
mevcuttur. Bu tavan artında kaldığınız müd
detçe vereceğiniz fiyat çiftçimizi, tütün müs
tahsilimizi, tütün ekicimizi bugünkü şartlar-
içerisinde tatmin edemeyecektir. Bu şikâyetler, 
bu feryat devam edecektir. Âsknda ; hakhdır da, 

Şu halde ne yapmak lazımdır? Şu İr.?de, bu 
anormal olan döviz kurunda bir değişiklik yapma
ya mecburuz, Bunu yaptağrmz takdirde tüccar da 
rekabete girer, Tekel ds rekabete girer, alıcı da 
rekabete girer va ki'ykirriizik çiftçimizi biç ol
mazsa maliyet fiyatının biraz üstünde bir fiyat 
vermek suretiyle tatmin etmek yoluna gireriz, 
Bu anormal durum halk^dilmsdikos bugünkü sı
kıntı da devam edecektir. Kimisi, bunun zorun
luluğunu tüccarda rıdacakiır ve tüccar, elbet-
teki kazanmak istiyen bir kimsedir, kazanır. 
Ama, ona kargı destekleyici güç, serbest relca-
bet imkanlarını meydana a;e:arirse, o vakit tüc
carın da kazancı anormal hadde çıkmaz ve nor
mal bir seviyede ka.br. 

Muhterem, arka-'adaram, bu arada ekiciyi 
teşkilatlandırma ba"-ia G'dan rb: mevzi: dair. Bu 
teekil^Akaıebrrmy: ysrakm vs ekici t e akil ât lan 
diktan ecnra, keiav, k s k y smmirükmez, icabın
da, bizzat ihracatı kendi kaomeradiflem ve teş
kilâtı vasrkasiyle ya "".ar ve1 sarbsst piyasa reka
bet şartları meydana gelir. 

Muhterem arkada/dar, benden evvel konuşan 
arkadaşım da temas etin; tütün it.okumun mev
cuttur. Bâadarma p:öre bu atak. bilhassa tütün 
ekicisi için ileride bir tekl ik t i koaku yaradan 
bir unsur halindedir. 

Kısmen doğrudur; yanlış değildir. Oürkü. 
bilhassa Hükümet tehdit ye'kisini aldıktan son
ra da, tütün ekimini "eksi bu e'akları da hesa
ba katarak aya;:rya~ak"ır. Halirdd. Dünya ti
caretine bakıyoruz. Dimyada tütün ticareti 
artmaktadır. Fakat.. biz Türkiye olarak maa
lesef bu artan tütün ticaretinden hissemizi 
alamıyoruz. Bu da, esaslı noksanlarımızdan bi-
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risidir. Bu istikâmette bir gayret sarfedilme-
sine ihtiyacolduğunu görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, mamul tütün mali
yetlerimiz de devamlı olarak yükseliyor. Tekel 
idaresinin, mamul tütünlerin maliyetinin yük
selmesi, her sene gittikçe varidatının eksilme
sine sebeboluyor. Bunu karşılamak üzere de 
biliyorsunuz, zaman zaman tütün fiyatlarına 
zam yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bu 
zamların çoğu, bütçeye yeni varidat getirme 
değil, Tekel maliyetlerinin yükselmesi sebebi 
ile, eskiden varidatı tamamlama maksadiyle 
yapılmaktadır. Sanıyorum ki, bu yıl yapıl
mış olan zamlar da bu mahiyette zamlardır. 

İmalâtımızda verim düşüklüğü var. Fire 
fazladır. Maliyetlerin düşürülmesi için firele
rin azaltılması için büyük bir çalışma yoktur. 
Bunu Plânlama raporunda tesbit ettim, ay
nen oradan naklediyorum, arz ediyorum, size, 
Plânlamanın şikâyetidir, ciddî bir çalışma ol
madığından şikâyet ediyor. Eskimiş tesislerin 
yenilenmesi için bir gayret yok. Bâzı ihale
ler olmuş, Maltepe Fabrikası, ve saire, fakat 
onun dışında maliyetlerin düşürülmesi, verimin 
artırılması, firelerin azaltılması için bâzı 
teknik çalışmaya ihtiyaç var. Böyle bir çalış
manın mevcudolmadığmı iddia etmektedir, 
Plânlama Teşkilâtımız. Bendeniz de aynen nak
lediyorum. 

Yine kalite standardı sorunu da halledil
memiştir. Plânlama Teşkilâtımızın görüşüne 
göre, mamul tütün ihracatının ve sigara ihra
catının olmamasının başlıca sebebi budur. 

Muhterem arkadaşlar, içki mevzuu için de, 
birkaç cümle ile görüşlerimizi arz edeceğim. 

Kanaatimize göre içkinin Tekelde bulun
masının mahzurları yavaş yavaş meydana çık
maktadır. Belki başlangıçta bağcılığımızın ko
runması için Tekel faydalı oluştur. Ama, Te
kel işletmelerinde bir gelişme olmaması, bir 
nevi dondurucu durumu yüzünden bağcılığı
mız gelişememiştir ve gelişememektedir. Hattâ, 
birçok yerlerde bağların sökülmekte olduğ'u-
nu da görürüz. Bunu dikkate alan plâncıla
rımız ikinci Kalkınma Plânında, işçi sana-
yiinde Devlet tekelinin kaldırılmasını tavsiye 
etmişlerdir. Buna gecen yıl da temas etmiş
tim. Biraz evvel arz ettiğim gibi, diğer mev
zuda olduğu gibi, hu mevzu için de Hükü-
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mette henüz bir teşebbüs olmamıştır, bir ha
reket olmamıştır, 

Yine işçi ile ilgili mevzuatımız çok eskidir. 
Mevcut kanunların bâzı hükümleri işçi sana
yiinin kurulmasını ve işlemesini kösteklemek
tedir. Bu mevzuatın da değişmesine ihtiyaç 
vardır. 

Muhterem arkadaşlar, içkiler içerisinde 
kaliteli şarap bir ihraç mevzuudur, olabilir ve 
ihraç bakımından da geniş bir istikbâli olan 
foir konudur. Maalesef bu kaynaktan yeteri ka
dar faydalanamıyoruz. Burada da maliyetleri
miz yüksektir. Hammadde fiyatları yüksek
tir ve kapasiteler küçüktür. Tekel ne kendisi 
geniş bir kapasite yapabilmiş ve yapabilmek
tedir ve ne de özel sektörün bu sahada büyük 
kapasiteli müesseseler kurmasına yardım et
miştir. Bu yüzden şarap bizim için ihraç po
tansiyeli olan bir madde olduğu halde, bun
dan da yeteri kadar faydalanamamaktayız. 

Bu arada yine Plânlamanın bir tavsiyesini 
hatırlatmak istiyorum. Plânlama, Tekel Genel 
Müdürlüğü olduğu gibi, içki sanayiinin de bir 
İktisadi Devlet Teşekkülü halinde kurulma
sında faydalar görmüştür, bunu tavsiye etmiş
tir. Buna, biz de iştirak ediyoruz. Hüküme
tin, süratle plânın emirlerini yerine getirmesini 
rica ediyoruz. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Üner, buyurunuz. 
KONTENJAN" GRUPU ADINA RAG-TP 

ÜNER (Cumhurbaşkanınca Seçilen Üya) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarını, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı 1970 yılı malî Bütçesi üzerin
de Kontenjan Grupunun görüş ve temennile
rini arz etmek üzere Yüksek Huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum. 

Bu münasebetle başta Sayın Bakan olmak 
üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığının değerli 
mensuplarına grupumun sevgi ve selâmlarını 
sunarım. 

İki Genel Müdürlükteki teşekkür eden ba
kanlık, her yıl Türk Millî Bütçesinin % 33 
oranında ödeneğini sağlamaktadır. 

1923 yılında da Bakanlığa ayrılan ödenek 
bütçenin yüzde 8,5 idi. 1970 yılında sanırım 
% 5 kadar düştü, iş hacmi ise o günden bu
güne % 17 oranında arttı. 

Millî bütçemizde bugüne kadar gelen in
kişaf tetlrik edilirse, bu kadar tersine tahsi-
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sat azalması hiçbir bakanlığın başına gelme
miştir. 

Kadro kanunu 38 yıl evvel çıkarılmıştır. 
O tarihte Kapıkule'de 7 memur çalışıyordu, bu
gün 100 kişi bile az gelmektedir. Şimdi ne ya
pılıyor?... Başka gümrük kapılarında personel 
alınıp buraya veriliyor, diğer kapılar boş ka
lıyor. 

Bütçe konuşmalarımızda yıllardır, Gümrük 
Teşkilât Kanunu, Gümrük Kanunu, kaçakçı
lığın men ve takibine dair kanunun, çıkarıl
ması için ricada bulunmuştum. Bu kanunlar' 
çıktığı takdirde gümrük gelirleri artacaktır. 
Sanayi ve tarım örgütlerimiz korunacak ve in
kişaf edecek, turizm endüstrimiz gelişecek,, 
gümrük formaliteleri kalkacaktır. Kapasitesi
ne ve enerjisine güvendiğimiz Sayın Bakan
dan şu kanunları ele almasını «yakında per
sonel kanunu çıkacak, orada nazarı itibara alı
nacak» bahanesiyle sürüncemede bırakılan ka
nunları biran evvel çıkarmasını rica ediyoruz., 

Gümrük kapılarının ıslahı başlıca konu
dur. Evvelâ binalar çok eski ve haraptır. Aynı 
yerlerdeki yabancı devletlerin yümrük tesis
lerinden çok iptidai ve imkânsızdır. Hele Batı 
ile büyün alış verişimizi temin eden Kapıkule 
Gümrüğünün fevkalâde modern bir hale ye-
tirilmesi lâzımdır. 

Gümrük kapılarındaki büro malzemesi hur
da halindedir. Döşemeler noksandır, hattâ bâ
zı yerlerde ödenek kifayetsizliğinden birkaç 
sandalye dâhi alınamamış, kahvelerden ödünç 
alman sandalyelerde turistler oturmuştur. 
Gümrük kapılarındaki memurlarımızın iyi ye^ 
tişmiş, temiz, kifayetli kişilerden seçilmesinde 
fayda vardır. Birçok Avrupa ve Amerika mem
leketlerinde ve bilhassa Fransa'da bu memur
lar üniversite mezunu olup ayrıca İM yılda 
gümrük konusunda eğitime tâbi tutulmuşlar
dır. Biz bu şekilde memur bulamayız. Ancak 
eldeki personeli lisan ve yetiştirme kursları
na tâbi tutarak eğitmeliyiz. Birçok daireleri
miz kendilerine memur yetiştirmek için okul 
açmışlardır, meteoroloji okulu, maliye meslek 
okulu, tapu kadostro okulu gibi. Gümrükçü
lükte bir meslek olduğuna göre buna benzer 
okullar ve hattâ yüksek okullar açmaya imkân 
yok mudur? 

Gümrük muayene memurlarımızın maaşla
rı da yetersizdir, istanbul gibi bir yerde 600 
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liraya muayene memuru çalıştırılamaz. Muha
faza memuru, gemi adamları, muayene memur
ları ve kolcuların muntazam, düzgün, mev
sime göre değişik elbise giymeleri üzerinde 
durmak lâzımdır. Ancak bunlar için konulan 
giyim masrafları kâfi gelmemektedir. Dört 
yılda bir deri ceket üç yılda bir yağmurluk ve
rilmektedir. Üstelik 1961 yılından beri bunlar
da verilmemiştir. Çünkü bu ödeneğin Maliye 
Bakanlığı kabul etmemiştir. Değerli Bakanı
mızın bu işe de el koyacağını, memurların giy
diği bu gibi malzemenin her yıl verilmesini 
sağlıyacağma inanıyoruz. 

Gümrük kapıları her zaman şikâyet ko
nusu olmaktadır. Haç mevsiminde Güney ka
pılarında ve Avrupa'ya gidip gelen yüzbinler-
ce işçi sebebiyle Kapukule'de muazzam bir 
tahaccum olmaktadır. Gümrük kapılarındaki 
mevzuat fazlalığı ve teşkilât kifayetsizliği hem 
şikâyetleri artırmakta hem de kaçakçılığa 
meydan vermektedir. 

Bakanlığın taşıt araçları da noksandır. 
Kadrosu 56 olduğu halde 41 kadar araç vardır. 
Hepsi de 10 yaşını ikmal etmişlerdir. Bu araç 
noksanlığı da kaçakçılığın artmasına sebebol-
maktadır. 

Güneyde ve Güney - Doğu hudutlarımızda 
kaçakçılık artık normal bir işlem halinde de
vam etmektedir. 

Bakanlık teşkilâtında kara nakil vasıtası 
diye bir şey kalmamıştır. Kapıkule'den Edirne'
ye memurlar bir hurda otobüsün içinde taşın
maktadırlar. Türkiye'nin her tarafı denizlerle 
çevrili olduğu halde mevcut deniz motoru ade
di kifayetsizdir. Mevcut motorların sürati sa
atte 14 - 15 mildir. Bu sürate sahip deniz mo
toru artık dünyada kalmamıştır. Geçen yıl 
binbir müşkülâtla bir deniz motoru tahsisatı 
alınmış, Deniz Kuvvetlerine sipariş edilen hü
cumbotu henüz Gümrük Bakanlığına teslim 
edilmemiştir. Koskoca bir Türkiye, uçsuz bu
caksız sahilder, bir tek hücumbot tipi gemi.. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet bütçesi ya
pılırken araç ve kadro meselesine karşı duydu
ğumuz bir allerji var, bunu artık kaldır alım. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı gibi araç - ge
reç ve kadroya ihtiyaç duyan bir teşekküle is
tediğini verelim. 

Bundan başka, gümrüklerde eşya konulma
sına mahsus antrepo - ambar ve sundurmalar -

j da bekliyen yüzmilyonlarca liralık eşya bulun
maktadır. Bunlar dış ticaret rejimi ve Türk 
parasının kıymetini koruma Kanununa aykırı 
oldukları için orada bekletiliyor ve çoğu çü
rümeye terk ediliyor. Hazineye yüzmilyonlar 
sağlıyacak olan bu eşyanın tasfiyesi için Mali-

' ye Bakanlığı ile acele görüşmelere geçmekte 
I fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi de tütün 
konusuna geliyorum. 

Şark tipi tütün üretiminde büyük bir ar
tış, dünya pazarlarında ise bu tip tütünlerin 
içiminde aşırı bir gerileme vardır, ingiltere 
ve Almanya Türk tütününün istihlâk pazarı ol
maktan çıkmış, diğer Avrupa memleketlerinde 
de alıcı çok azalmıştır. Bugün Şark tütünü 
yetiştiren memleketlerde stoklar devamlı ve 
kabarık bir manzara göstermektedir. Bilindi
ği gibi memleketimizde de gerek Devlet elin
de, gerekse tüccarda muazzam stoklar vardır. 
Dünyadaki nefasetini kır sahalarda yetiştiril
mesi sonucu temin etmiş olan Türk tütünü, 
taban yerlerde ekim yapılması, hattâ sulanma
sı suretiyle dejenere olmuş, istihsal anormal 
derecede artmış, son yaprağına kadar satmal
ına sloganında partilerin birbiriyle yarış etme
si neticesi anormal bir durum ortaya çıkmıştır. 
Kır yerlerde ekilen tütün, büyük emeklerle 
dönümüne 60 - 90 kilo mahsul verir ve nefis 
bir tütün elde edilir. 

Taban yere ekilen ve hele sulanan sahalar
da ise büyük yapraklı kalitesiz, makbul olmı-
yan, randımanı düşük 150 - 250 kilo tütün alı
rız. Dönüme yapılan masraf, harcanan emek 
aynıdır, ikisine de aynı baş fiyat verilir. Ka
litesi düşük, miktarı çok fazla olan bu tütünler 
hükümetler için bir yüktür. Stok ise millet 
parasının verimsiz bir yatırıma sarfından baş
ka bir şey değildir. Türkiye için tütün millî 
bir üründür. 5 milyon insan bu yüzden karın 
doyurmaktadır. Bütçemizin temeli tütün üze
rine istinadetmektedir. O halde tütün üzerinde 
durmak, onun sorunlarını çözmek için büyük 
gayret sarf etmek lâzımdır. 

Tütün sorununa çare bulmak için : 
a) Evvelâ Türkiye'de ekici fazla tütün ek-

| mektedir. Çünkü nasıl olsa Hükümet bu tü
tünleri alacaktır, arazisi de dardır, bu dsfa 
mahsulünü taban araziye ekiyor, kocaman yap-

İ raklı kalitesiz ve kokusuz bir Türk tütünü or-
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taya çıkıyor, iyi bir arazide 80 kilo mahsul 
alacaksa, bu kötü arazide 300 kilo tütün alıyor. 
O zaman Tekelin depolan düşük kaliteli, içi
mi fena stokla doluyor. O halde birinci şart: 
Her ne pahasına olursa olsun tütün ekimini tah-
didetmek lâzımdır. 'Bu suretle hem iyi kaliteli 
bir mahsul alınır, hem de stok kalmaz. 

b) Tütün alım - satımlarında borsa usulü
ne gitmek lâzımdır. Halen Amerika'da bu usul 
uygulanıyor. Bugünkü tütün alım - satımı elli 
sene evvel Beji idaresinden kalma piyasa sis
temimize tabidir. 

Bizdeki durum nedir? Ekici mahsulünü top
ladıktan sonra 4 - 5 ay kadar piyasanın açıl
masını bekliyor. Derken bir fırtına kopuyor, 
tütün piyasası açılıyor, makaleler, beyanatlar, 
oturumlar, suçlamalar.. Üç dört gün içinde mah
sulün hemen hepsi hukukan satılmış oluyor. 
Ekibi bundan sonra da iki üç ay para almak 
için bekliyor. 

Şayet borsa usulü uygulanırsa, bu mahsul
ler ortadan kalkar. Çünkü borsalarda satış üç 
beş ay sürer. Ekici malını en müsait zamanda 
ve en müsait fiyatlarla satar, parasını da he
men alır. 

Bugün yalnız Ege bölgesinde 120 milyon 
kilo tütün yetiştirilmekte, maddi karşılığı 1 
milyar lira tutan mubayaası beş altı günde ya
pılmaktadır. Bu, dünyanın hiçbir yerinde, hiç
bir nevi mahsul için tatbik edilmiyen garip bir 
usuldür. 

c) Tekel idaresi tarafından imal edilen si
garalar yalnız yurt içinde istihlâk edilmekte
dir. Oysa ki sigaranın ihracı başlıca amacımız 
olmalıdır. İşittiğime göre Araj? memleketleri 
Amerikan mallarına boykot ilân etmişlerdir. 
Bu memleketler Türkiye tütünleri için pazar 
olabilir. 

d) Sigara imali konusunda özel sektöre 
müsaade verilmelidir. Bira imalinde müsaade 
verilmiş ve iyi neticeler alınmıştır. 

Bu halde memleketimizde birkaç sigara fab
rikası kurulursa Amerikan sigaraları ayarında 
sigara yapılacağına inanıyoruz. Tütün tekeli 
dünyada hiçbir millette kalmamıştır. 

Bundan başka, Devletin elinde bulunan stok 
edilen eski mahsul millî ekonomimiz için bir 
ağırlıktır. Devamlı faiz, depolama masrafı, 
balpm masrafı bu tütünlerin fiyatını artırmak

ta, aksine kalitesini düşürmektedir. Bu mahsul 
ilânihaye muhafaza edilemiyeceğine göre kıy
meti sıfıra inmeden değerlendirilmelidir. 

Bugün eldeki tütün stokunun ikiyüz milyon 
olduğu söylenmektedir. Bu, ortalama iki milyar 
lira eder. Gümrük ve Tekel Bakanlığının bir
çok ihtiyacı vardır. Meselâ; sigara fabrikasi-
kuracaktır. Bunun için makina, motor alacak
tır, aliminyum sigara kâğıdı, filitre gibi şey
ler alacaktır. Bunu tütünle değiştirmeye Hükü
metimiz izin vermelidir. 

Dış memleketlerle olan ticaretimizde ve te
diyelerimizde bu stoktan istifade etmeliyiz. 
Irak Hükümeti tediyelerinde % 1 miktar hur
ma satmalmmasmı şart koşmuştur. Biz de mal 
satmalan milletler için % 1 miktar tütün sa
tmalmmasını şart koşmalıyız. Makina, motor 
alımlarında ve meselâ Boğaz köprüsü tediyesin
de bir miktar tütün alnmasmı da kabul ettirme
liyiz. 

4 Şubat tarihli gazetelerde Rusya'da yetmiş; 
milyon kilo tütün satılacağı ve karşılığında ta
kas usuliyle demir kütük ithal edileceğini oku-
muşuzdur. Geçen yıl Yunanlılar ellerindeki 
stoku Rusya'ya vererek karşılığında gemi sa-
tmalmak üzere harekete geçmişlerdir. Bu sene 
stoklarını ingiltere'ye vererek atom silâhı al
mak istemektedirler, ingilizler Yunan tütün
leri için 10 senelik bir garanti tanımışlar. Her 
sene % 1 miktarında Yunan tütünü alarak Vir-
jinya tütünlerine karıştırmayı ve bu suretle Yu
nanistan'daki tütün stoklarını eritmeyi taah-
hüdetmişlerdir. Türkiye'de, hemen her yerde 
içilmekte olan, lüks Amerikan sigaralarının 
yurdumuza girmemesi için tedbirler almakta 
fayda umuyoruz. 

Şimdi çay konusuna geçiyorum : 

Çay, Türkiye ekonomisinde gittikçe bir 
önemli yer tutmaya başlamıştır. Senelerdir 
hariçten ithal ettiğimiz çayın artık memleke
timizde yetişmesi memnunluk verici bir hâdi
sedir. Çaycılığın tarihi o kadar eski olmama
sına rağmen inkişafı süratli olmuştur. Çay 
nebatı dikildikten dört sene sonra mahsul ver
meye başlar. Çay ziraati çok ihtimam istiyen 
bir konudur. Elde bir Çay Talimatnamesi mev
cuttur. Buna göre mahsulün ilk ikibuçuk yap
rağının satmalınması lâzımdır. Fakat maale
sef üçbuçuk yaprak alınmasına göz yumulmak-
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ta, bu suretle çaylarımızın kalitesi düşmektedir, i 
Fabrikasyon kifayetsizliğinden geçen yıl çok 
miktarda çay imal edilmemiştir. Çaylarımızın 
ambalajı da zarif bir şekle sokulabilir. Çaydan j 
anlıyan iyi eksper yetiştirmek da başlıca ga
yemiz olmalıdır. 

Geçen yıl da arz etmiştim. Tuz imalinde her 
sene ziyan edilmektedir. Tuzun gerek kalitesi J 
ve gerekse ambalajı iyi değildir. Bunu dü
zeltmek basit bir iştir. Bütün dünyada tuz ra
fineri cihazları vardır. Bunlardan bir miktar 
getirilerek tuzları ıslah etmek mümkündür. 
Bundan başka Karadeniz sahilinde, dağlarla 
çevrili olan bâzı mmtakalarda ve bilhassa Saf- j 
ranbolu bölgesinde guatr denilen bir hastalık 
vardır. Vücutta iyod noksanlığından ileri gel
mektedir. Bu havali için iyod ihtiva eden tuz 
gönderilirse vatandaşları bu hastalıktan koru
mak mümkündür. 

Üzüm mahsulünden de bir nebze bahsetmek 
isterim. Bilindiği gibi, Türkiye bağcılıkta dün
yada 4 ncü sırayı işgal etmektedir. Buna rağ
men üzümden imal edilen şaraplarımız dünya 
piyasasmca tutunmuş bir durum arz etmemek
tedir. iyi şarap yapmak için özel bir üzüm çe
şidine ihtiyacolduğu da muhakkaktır. Bütün 
üzüm mahsulümüzü şaraba çeviremediğimize 
göre bâzı çarelere başvurmak lâzımdır. Bunun 
için, evvelâ, üzümsuyıı, endüstriyel şıra imali
ne, rakının iptidai maddesi olan soma ve sana
yide kullanılan ispirto imaline, bundan başka 
konyak imaline geçmekte fayda vardır. 

iki sene evvel Rusya'nın bizden 5 milyon 
litre kadar kanyak istediğini duymuştuk. Bu 
haber doğru ise o zaman bütün Türkiye şara
bını kanyağa çevirmek suretiyle bunu karşıla
mak mümkündür. Bu suretle de Türkiye'nin 
şarap piyasasında da büyük bir ferahlık olur. 

Sözlerime burada son verirken, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının 1970 yılı Bütçesinin 
milletimize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilerim. Değerli Bakanımız Birincioğ-
lu tütün işlerini ve diğer gümrük mevzuatını j 
Türkiye'de en iyi bilen insanlardan birisidir. j 
Ondan çok şey bekliyoruz. Kendileriyle Bütçe | 
Karma Komisyonunda beraber çalıştık. Onun 
mert ve dürüst karakteri, cesareti Gümrük Ba
kanlığı konusunda söylediğim şeylerin bir se- j 
nede halletmeye kâfidir. Hepinizi grupum adı- | 
na saygı ile selâmlarım., (Alkışlar) j 
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BAŞKAN — A. P. Gnıpu adına sayın Yeşil
yurt, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL YEŞİLYURT 
(Yozgat) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1970 ma
lî yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde Adalet 
Partisi Grupu adına görüşlerimizi ve düşünce
lerimizi arz etmek üsere huzura gelmiş bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Heyetin yük
sek malûmları olduğu üzere Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı 2 dev Genel Müdürlükten ibarettir. 
Bu Genel Müdürlükler Hazinej/e bütçe gelirinin 
büyük bir kısmını sağlıyan birer kuruluşturlar. 
Bu sebeple iki Genel Müdürlük hakkındaki gö
rüşlerimizi sıra ile arza çalışacağım. 

1. Gümrük Genel Müdürlüğü : 
Yabancı eşyanın giriş, çıkış ve transit güm

rük muameleleri ile yurda giren ve çıkan yolcu 
ve turistlerin gümrük işlemleri ve Marmara De
nizi ile ve boğaklar dâhil İçişleri Bakanlığının 
görev sahası dışında kalan mahallerdeki kaçak
çılığın men, takip ve tahkiki işleri de bu Ge
nel Müdürlüğün yükümlü bulunduğu görevler
dendir. Gümrük Genel Müdürlüğünün kurulu
rundan bu zamana 40 seneyi gecen bir devre 
olmuştur. Bu zaman süresi zarfında gümrük 
politikası kavramı, prensipleri ve genel olarak 
görev manzumesi geniş değişikliklere uğramış 
ve gümrük muameleleri gerek miktar ve gerek-
3.3 nitelik itibarı ile değişik bir durum arz et
miştir. 

Bunun yanında GATT (Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlaşması) Brüksel işbirliği 
lîonssyi; Türkiye, İran ve Palastan la akdedil
miş bulunan Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı (ECB) 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konfe
ransı (UNCTAD), Avrupa Ekonomik Komisyo
nu Daimî Nakliyat Komitesi ve Kennedy müza
kereleri gibi milletlerarası kuruluşlar ile anlaş
malara dayanan teknik ilişkiler kurulmuş ve 
ahenkli bir şekilde çalışmalar idame ettirilmiş
tir. 

Ayrıca son on sene içinde yabancı ülkelere 
çalışmak üzere giden işçilerimizin adedi 
300 000 e yaklaşmış ve bunun yanında her se
ne artan bir adedle turistlerin yurdumuzu zi
yaretleri bizi son derece memnun etmi";,i:\ .*y~-
ca İ932 yılına nazaran iş hacmi yasaklık ve 
kısıntı rejimlerinin de uygulanması ile 14 misli 
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artmış buna karşılık fiilî istihdam durumu bir 
yana Personel Kanunu kadrolarında % 17 
nisbetinde bir eksilme meydana gelmiştir. 

Yine gümrük geliri, kuruluşundan bu yana 
her yıl yüzde 17 nisbetinde bir gelişme kayde
derek 70 misli artmış ve genel gelir içinde mü
him bir yer tutmuş, ihracat hacmi da keza 47 
misline yükselmiştir. 

Bakanlığın cari masrafları kuruluş yılların
da % 2,7 iken bugün binde 5 e kadar düşmüş 
ve bu suretle o tarihte bir lira için yapılan 10 
kuruşluk tahsil masrafına karşılık, bugün bir 
lira, bir kuruş otuz santime tahsil edilmekte
dir. 

Buna karşılık Bakanlığın hizmetleri çok art
mış, sosyal gelişmeler, yolcu, işçi ve turist ha
reketleri milletlerarası kuruluşlarla olan ilişki
lerin idamesi, gümrük tekniği bakımından ge
rekli araştırma ve takiplerin yüklediği çeşitli 
görevler bu Bakanlığa ağır hizmetler tahmil et
miştir. Buna rağmen, gümrük kuruluşundan bu 
zamana kadar idareyi ferahlığa kavuşturacak 
ve memleketin ekonomik ve sosyal hayatında 
gelişmeyi sağlıyacak bir teşkilât kanunu çıka
rılamamıştır. 

Bakanlığın Teşkilât Kanununun çıkarılma
sı için senelerdir yapılan teşebbüsler bâzı se
beplerle akîm kalmakta ve kanun hazırlandığı 
halde kadük olmaktadır. Bu sebeple bu yıl ha
zırlanmış bulunan ve halen Bütçe Plân Komis
yonunda olan Teşkilât Kanunun çıkması için 
Bakanlık erkânının ve muhterem senatörlerin 
gayretlerini rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bilindiği üzere 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Hazineye gelirinin 
büyük bir payını, 1969 yılında 24 497 364 762 
liralık gelir temini, içinde yer alan 9 006 242 241 
kısmı ile % 37 sine yakın bir kısmını tahsis 
eden gelir dairesidir. Bu sebeple yeni Teşkilât 
Kanunun kanunlaşması halinde merkez ve taş
ra teşkilâtı görev ve yetkilerinde hizmet icabı 
bir elastikiyet meydana gelecek, salâhiyet ve 
mesuliyet muvazenesi sağlanacak, lüzumsuz for
maliteler en aşağı hadde indirilecek ve çıkmaz
da bulunan gümrük işlerinde sürat temin edile
cektir. Gerçekten bu kanunun en önemli yenili
ği Gümrük Uzmanları Kurulunun teşekkülüne 
imkân vermiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçekten gümrük
lerimizde giriş formaliteleri ile yolcu ve turist

lere uygulanan muameleler ve gümrük mevzu
atında ki teknik zorluk ve karışıklıktan seneler
dir şikâyet ederiz, işte, bu şikâyetlerin bitmesi 
ve bu işlerin fuzuli formaliteden kurtarılması 
Gümrük Uzmanları Kurulunun kuruluşuna bağ
lıdır. Milyarlarca liralık gümrük varidatını 
toplıyan elemanlarda istenilen ve aranılan yete
nekler yanında, ücret sistemindeki sızlanmala
ra son verilmiş olacaktır. Gümrük hizmetlerinin 
verimliliği, görev tazminatı verilmesi esasına 
bağlanarak, özel sektörde daha çok kazanma 
ve daha rahat yaşama imkânını arıyn yetişkin, 
teknik Bakanlık elemanının hizmette devamlı 
olarak kalması temin edilecektir. 

Keza tasarı kanunlaştığı takdirde tahakkuk 
işlemleri basitleştirilecek, Gümrük Vergisi pa
ra cezaları âdil bir esasa bağlanacak, vergi ta
kip müddeti üç yıldan bir yıla indirilecek, ver
gi tahsilatında kolaylaştırıcı bir sistem uygula
nacak. Bilhassa, gayriticari mahiyetteki veya 
hediyelik vasfını taşıyan eşyalara son derece 
esnek, ferahlatıcı ve şimdiye kadar hepimizin 
şikâyetini ve sızlanmasını giderecek usul uy
gulanacaktır. Bu sebeple bu tasarının, biran ev
vel kanunlaşması ekonomik hayatımızın ve iş 
verenler için çok zaruri olduğu kanısı içinde bu
lunmaktayız. 

Sayın senatörler, turist, mahdudolan zamanı 
içerisinde malî ve maddi imkânlarını en iyi şe
kilde kullanmak arzusu ile görmek, gezmek ve 
bir şeyler öğrenmek için gelen, kimsedir. 

Turist, gittiği memlekette ilk teması hudut 
kapılarındaki memurlarla yapar. Memurlarımı
zın turistlere müşfik ve iyi muamelesi, turist
lerin bize verdikleri ve gönlünde taşıdıkları ilk 
intibalar olur. Bu intibalar müspet veya menfi 
olur. Müspet olduğu takdirde bu turistin tek
rar memleketimize gelmesine ve diğer gelecek 
turistlerin de celbi için propaganda vasıtası 
olur. 

işte, turist gümrük kapılarında göreceği iyi 
muamelenin veya kötü muamelenin, müspet ve
ya menfi duyguları ile dolar. Bundan sonraki 
intibaları da, geliş ve gidiş de tamamen bu ilk 
intihaya bağlıdır. Bu sebeplerle kapılarımızda 
bulunan gümrük memurlarını bilimli, anlayışlı, 
itidalli, suhuleti, vazife bilen, lisan bilir kişiler
den intihabetmekte zaruret vardır. 
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Gerçekten muhterem arkadaşlarım, memur
ların, bu anlayışına ilâve edilecek şey, hudut bo
yunda bulunan giriş gümrük kapılarımızdaki bi
nalarında özellik taşıması ve istenilen konforu ha
iz olması gerekmektedir. Bir diyardan diğer bir 
diyara geçen turistin binalar arasındaki farkın 
dahi morali üzerinde etki yapacağı bir vakıa
dır. Bu sebeple hudut boyunda bulunan gümrük 
binalarımız için gereken ödeneğin verilmesinde 
ve bunların özienilen şekilde yapılmasında za
ruret görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, senelerdir üzerinde 
durulan diğer bir mevzua geliyorum. Her dev
rin, her iktidarını meşgul eden önemli mevzu
lardan "birisi de, gümrük kaçakçılığının önlen
mesi mevzuudur. Devletimiz için kaçakçılığın 
usun zamandır bir dert olduğunu millî bir dâva 
ve istirap halini aldığını, binlerce vatanlasın 
ve kaçakçılık işleri ile görevli jandarma, subay 
ve erlerin şehit olup, yavrularının yetim kal
dığını bu sebeple, bu şekildeki İstıraplara mey
dan verilmemesi için, bu işin kökünden halle
dilmesi zamanının gelmiş ve geçmiş olduğunu 
işaret ederek, bu mevzu üzerine eğilmek istiyo
rum. 

Halen meri olan 1918 tarihli Kaçakçılığın 
Takip ve Menine Mütedair Kanun muhtelif za
manlarda Parlâmentoca değiştirilmiş ise de, bu
günkü ihtiyaçlara cevap vermediği bir vakıa
dır. Şu hususu katiyetle belirtmek isteriz ki, 
kaçakçılık, yalnız para cezası, ceza ve kanuni 
mahiyette ve idari tedbirlerle önlenecek bir 
mevzu değildir. Kaçakçılığın önlenmesi için 
çak geniş iktisadi tedbirlere ihtiyacolduğu kanı
sı içerisindeyiz. Bu sebeple Doğuda kaçakçılı
ğı ailede mutad sanat edinmiş kişilere başka 
kazançlar temin ederek, bu huylarından ve alış
kanlıklarından kurtarılmasında zaruret vardır. 
Keza, Doğuda yapılmakta bulunan canlı hayvan 
kaçakçılığının önlenmesinde, yine Doğuda yapıl
makta olan Et ve Balık Kombinaları ve Deri 
Fabrikaları müessir olacaktır. Bu arada gümrük 
muhafaza sının ehil ellere verilmesinde ve hay
van kaçakçılığı olan yerlerde hayvan borsaları 
kurulması, açık pazarlar ve limanlar gibi ted
birler alınmasında fayda ummaktayız. Bu mev
zuda esasla tedbirin, cezai olmaktan ziyade ik
tisadi olduğu kanısı içerisindeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, gümrüklerde bulunan 
ve senelerdir bekliven ve millî envantere 

girmiş bulunan eşyaların tarifesi konusunda 
10 . 1 . 1970 tarih ve 13398 sayılı Eesmî Gaze
tede yayınlanan, Türk Parası Kıymetini Ko
ruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek 1/7 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, Mali
ye Bakanlığınca 13 . 1 . 1970 tarih ve 13398 sa
yılı Eesmî Gazetede yayınlanan seri 7 No = 77 sa
yılı tebliğ hükümleri gereğince 31 . 12 , 1989 
tarihine kadar, (31 . 12 . 1939 günü dahi!) yurt 
dışında çalışan işçilerimiz ve diğer yolcular "ta
rafından gümrüklerimize bırakılan bedelsiz ve 
gayriticari mahiyetteki mal, makina ve kara na
kil vasıtalarının, 28 . 2 . 1970 tarihine kadar. 
ilgili gümrük idaresine müracaat ve fiilî ithali 
tekemmül ettirilmek şarkiyle, istisnai olarak, 
ithallerine izin verilmiş olup, tebliğin ruh ve 
maksadına uygun düşmesi bakımından, aynı 
tebliğin ikinci maddesinde belirtilen zirai trak
tör, âlet ve makinalann da, diğer kara nâkil 
vasıtalarında olduğu gibi, model ve marka tah
didi aranılmaksızm ithalleri konusunda, ayrıca 
Maliye ve Tarım hakanlıkları nezdinde teşeb
büse geçilmiş olduğunu öğrenmiş bulunmakta
yız. 

Alman tasfiye karan ile traktörler konu
sunda varılacak olumlu sonuç, ilgili vatandaş
lar ve Hazineye gelir sağlamak bakımlarından 
memnuniyet yaratacaktır. 

Bu mevzuda Hükümetimizin ve iktidarımı
zın almış olduğu karan takdirle tasvibediyo-
ruz. 

Sevgili arkadaşlarını, şimdi Tekel Genel Mü
dürlüğüne geliyorum. 

Sayın senatörler, malûmları olduğu veçhile 
Tekel Genel Müdürlüğü katma bütçe ile idare 
edilen ve kanunların verdiği salahiyetlerle bâzı 
maddelerin tekellerini yürüten bir Devlet te
şekkülüdür. 

Bu tekellerin yürütülmesi dolayısiyle bu 
idare, üretici, tüketici ve işçi kütleleri ile de
vamlı temas halinde bulunmaktadır. 

Her şeyden evvel 1961 Anayasasının 52 nci 
maddesi tarım ürünlerini ve tarımla uğraşan
ların emeğini değerlendirmek görevini Devlete, 
193 sayılı Kanunda, bütün müstahsilin emeğini 
müessir müdahale ve destekleme alımı yolu 
ile kıymetlendirmeyi Tekel Genel Müdürlüğüne 
tevdi etmiş bulunmaktadır. 

Anayasanın bu esprisi içerisinde Adalet Par
tisi iktidarı olarak, gereken sorumluluk içerisin-
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de, Anayasaya bağılık ile, Devlet olarak vazi
femizi ifa etmenin huzuru içinde bulunuyoruz. 

Sınai faaliyetlerin sonucunda imal et
tiği mamullerin ilk maddesi olan zi
rai mahsullerin ekicisinden mubayaa et
mekte, tütün, yaş çay yaprağı, kuru veya yaş 
üzüm, arpa ve anason gibi, mahsulleri satmal-
ması dolayısiyle müstahsil ile her gün karşı kar
şıya bulunmaktadır. Kıymet olarak takibettiği-
mis politika ve prensip, müstahsilin emeğini ve 
alınterini değerlendirmek, yeni bir gelir kay
nakları yaratmak suretiyle hareketli bir hale 
getirecek istihdam gücünü artırmak isteriz. 

Bilhassa, tekele tabi maddeler olması itiba
rı ile başka imalcisi bulunmıyan mamullerin sa
tıcısı olması dolayısiyle tüketiciye, yani bütün 
vatandaşlara mııhatabolmaktadır. Bu sebeple 
Genel Müdürlüğün prensibi, kalitesi, her zevke 
hitabeden mamuller elde etmek ve her saman 
talebi karşılamak olmalıdır. 

Sınai faaliyet dolayısiyle, işletmelerinde ve 
fabrikalarında, geniş bir işçi kütlesi çalıştır
ması dolayısiyle Tekel Genel Müdürlüğü, işçi
lerle doğrudan doğruya münasebette bulun
makta ve karşılıklı anlayış içerisinde sosyal 
adalet ilkelerine ve icaplarına uymakta ve 
gayret sarf etmektedir. Bunlarla beraber, Te
kel Genel Müdürlüğünün esas görevlerinden bi
risi de Devlete gelir sağlamaktır. 1970 bütçe
sinde 1 milyar 700 milyon lira İstihsal Vergisi, 
220 984 933 lira çeşitli gelirlerden olmak üzere 
ceman 920 984 933 lira gelir sağlıyacağı hesa-
bedilmiştir. Bu meyanda bu geliri sağlamak için 
Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılında 43 800 ton 
mamul tütün, 550 bin ton tuz, 17 500 ton kuru 
çay, 23 500 litre ispirto 19 500 litre rakı, 6 mil
yon 822 bin ton çeşitli içki, diğer içkiler, 32 mil
yon litre bira, 4 milyon 500 bin litre şarap sa
tacağı tahmin edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu genel müdürlü
ğün (A/2) işaretli yatırım bütçesinin 32 milyon 
300 bin lirası tütün ve sigara sanayiini harca
nacaktır. Bu meblâğ ile işletmeye açılmış 
bulunan Maltepe Sigara Fabrikasının noksan 
bâzı işleri tamamlanacak, Adana ve Maltepe 
sigara fabrikalarında yapılacak yenileme, ve ka
pasite artırma yatırımları yürütülüp devam olu
nacaktır. yatırım bütçesinin 30 milyon 
560 bin lirası içki sanayii için harca
nacaktır. Bu meblâğ ile Yozgat Bira Fabrikası-
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nın inşatma devam olunacak, Uzunköpr U, vcl-
nakkale ve Kırıkkale Şarap fabrikalarının in
şasına devam olunacak, Paşabahçe ve izmir Ba
kı fabrikalarının kapasiteleri artırılacak, Urfa, 
Hoşköy şarap tesisleri ikmal edilecektir. 

Çay sanayii için bu bütçede 37 milyon 963 
bin lira ödenek tefrik edilmiştir. Bu ödenek ile 
Gündoğdu, Eskipazar, Güneysu, Taşlıdere, mer
kez çay fabrikalarının kapasite tevsileri yapıla
cak, Of, Azaklı, Çayeli ve Güneysu'da devam 
eden 4 fabrikanın ikmali ve Büyükköy, Taşlıde
re, Çaydağ, Araklı, ve Hopa'da 5 yeni fabrika
nın inşaatına devam edilecektir. 

Sayın senatörler, şimdi günün konusu olan 
tütün mevzuuna geliyorum. 

Tütün millî ekonomimizin mühim bir döviz 
kaynağını teşkil etmesi ve dış ticaretteki yeri ve 
6 240 köyde 400 bin kişiye yakın tütün dikici
sinin ve bunun yanında mühim bir işçi, nakli
yesi, tüccar ile birlikte 5 milyona yakın nüfus 
kütlesinin geçim ve iştigal mevzuu olan tütün
lerimizin istihsal, istihlâk ve ihraç islerinin sos
yal ve ekonomik yönleri ile taşıdığı ehemmiye
tini ifade ederek bu mevzu üzerine eğilmek iste
rim, 

Sevgili arkadaşlarım, tarımsal ürünlerimizin 
başlıcası ve ihracatımı^m temd maddesi olein 
yaprak tütün mevzuu ekicisinden tüccarına, ih
racatçısından Tekel İdaresine kadar her alâka
lıyı çok yakından ilgilendiren bir mevzudur. 
Bu husus, her sene tütün piyasasının açılışı do
layısiyle meydana gelen olaylar, bunun açık ve 
belirli bir ifadesi olarak göstermektedir. Sene
lerdir devam eden bütçe müzakerelerinde tütün 
mevzuunda tenkidler yapılmış, yapılan tenkid-
ler karşısında gereken tedbirler olumlu şekilde 
alınmaya başlamıştır. Türk tütüncülüğünün ve 
buna ümit verip bel bağîıyan 7 bin vatandaşın 
geçimlerini bununla temin eden kişileri kurtar
manın başlıca şartları, 5 Yıllık Plânda olduğu 
gibi, görüşümüze göre şunlar olması lâzımdır. 

1. Her şeyden evvel politikacının tütünden 
elini ve dilini çekmesi ve tütünü her yıl politik 
mevzuu yaparak istismar mevzuu olmaktan kur
tarılmalıdır. 

2. Tütün istihsalimizin iç istihlâk ve ihra
cata göre kontrol altına alınmasını, 

3. Tütün ekimine elverişli olmıyan taban 
arazide tütün ekimi yaptırmamak ve böylece ka-
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litesiz ihtiyaç fazlası mahsule mâni olunması ve 
bu hususta ekici aydınlatılarak kendi menfaati
nin ve istikbalinin bu yolda temin edileceğinin 
bildirilmesi, 

4. Ekim sahasından iitbaren kontrol edile
rek kalitenin sağlanması, 

5. Ekiciyi aracıya ve tefeciye muhtacetme-
mek, piyasanın açılmasından çok evvel yok pa
hasına, evvelden satış yapmasına mâni olmak 
için kooperatiflerce ve bankaca avanslar veri
lerek ekicinin desteklenmesi, 

6. Şark tütünü olarak dünya piyasasında 
bilinen tütünlerimizin satılmasını temin etmek, 

işte, şu sıraladığımız şartlara riayet edildi
ği ve tahakkuk ettiği takdirde Türkiye'de tü
tün piyasası vardır, deriz. 

Bu 5 Yıllık Plânda öngörülmüş ve Hüküme
timiz de bunları aynen tatbik etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet olarak. Tür
kiye'de 500 bin aileyi 7 milyon insanı bir sene 
uğraştıran, elemeği ve göz nurunun mahsulü 
olan ekicinin tütün mahsulünü, nedenini arama
dan, başkalarının menfaatine alet olmadan, eki
cinin alınterinin ve emeğinin karşılığını verme
miz Adalet Partisi iktidarı olarak en büyük eme
limiz ve arzumuzdur. Bu yolda kararlı olduğu
muzu bir defa daha ifade etmekten şahsan gu
rur duymaktayım. 

Sayın senatörler, meseleyi politik mevzuu 
yapmadan, polemiğe meydan vermeden, gerçek
çi bir gözle tütün mevzuu üzerinde eğilirsek, 
tütün istihsalimiz yıllık olarak 160 bin ilâ 180 
bin ton arasındadır. Yılda ortalama olarak 40 
milyon kilo tütün dâhilde tüketildiğine göre 
geri kalan kısmının ihracedilmesi mecburiyeti 
vardır. Dış piyasalarda bellibaşlı alıcılarımızın 
ihtiyaçlarının gelişme seyri çok yavaş olduğun
dan yıldan yıla, ihtiyaçtan fazla alman tütün
ler, destek alımından, Tekelin elinde bırakıl
maktadır. Şark tipi tütünü diye adlandırılan 
Türk tipi tütün istihsal eden Türkiye, Yunanis
tan, Bulgaristan, Yugoslavya'nın yıllık tütün 
üretimi 400 bin tonun üzerindedir. Dünyada 
ise, tütünlerin sarfiyatı 200 bin ton civarında
dır. Bu ihtiyacın üretimden az olması sebebiy
le ihracatta büyük rekabet meydana gelmiştir. 
Ve rakiplerimiz bizim yapamadığımızı yaparak 
fazla dikime i^in verilmemesi, kaliteyi iyileştir
mek suretiyle dışa ucuz satış imkânlarını ço-
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ğaltmaktadırlar, Bu diyarlarla rekabet edebil
memiz Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun tat
biki ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu ka
nun sayesindedir ki, Türk tütüncülüğü ciddî 
bir disipline ve politikaya kavuşacaktır. Halen 
Tekelde destekleme alımlarından stok miktarı 
140 bin tona yaklaşmaktadır. Şu duruma göre 
stoklarda Tekelin 1 milyar 500 milyon lirası 
atıl bir durumda kalmıştır. Tekel için mevcut 
stokların tasviye edilmesinde zaruret vardır. 

Destek tütünlerinin satışı için idarece gayret 
sarf edildiği ve olumlu neticeler alındığı halde, 
devamlı olarak istihsalin iç istihlâk ve ihracat 
imkânlarından fazla olması Tekelin destekleme 
stoklarının devamlı artmasına sebebolmaktadır. 

Bu sebeplerle milyonlarca liranın yattığı bu 
stokların ekonomimize yararlı bir şekilde tasvi-
yesd için bir formül bulunması Hükümet seviye
sinde düşünülmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım; tütün mevzuunu biti
rirken şuna işaret etmek isterim. Tütün mev
zuu bir politika mevzuu değil, Türkiye'mizin 
ekonomisinde ve dış gelirinde mühim yeri olan, 
yüzbinlerce ailenin geçim mevzuu olan, hassas 
bir mevzudur. Tütün tarlada iken politika 
mevzuu yapmanın ekicinin ve memleket ekono
misinin aleyhine olmaktadır. Bu sebeple tütü
nü ve ekiciyi polemik malzeme mevzuu olmaktan 
elbirliği ile kurtarmakta zaruret olduğuna ina
nıyor ve diğer partili arkadaşlarımızı da bu 
mevzua bu duygu ile davet ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, Tekel G-enel Müdürlü
ğünün, Teşkilât Kanunu artan iş hacmi ve gü
nün ihtiyaçlarına yetecek şekilde hazırlanıp Mil
let Meclisi encümenlerinde görüşülmekte iken 
bâzı sebeplerle kadük olmuştur. Bu kanun 
yenilenmek suretiyle Meclise sevk edilmiş, Güm
rük ve Tekel Encümeninden geçerek Bütçe 
Plân Komisyonuna intikal ettirilmiştir. Bu ka
nunda ufkî çalışma sistemi yerine şakuli çalış
ma sistemi, yani tütün, alkollü içkiler ve tuz 
gibi Tekel konusu maddelerin mebdeinden mün-
tehasına kadar bir teşkilât tarafından yürütül
mesi imkân dâhiline girmiş olacaktır. Bu se
beple bu kanunun da çıkarılması için muhte
rem arkadaşlarınım yardımlarını ve desteklerini 
rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi çay mevzuuna 
geliyorum. 
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Geniş bir istihlâk maddesi olan Doğu - Kara
deniz bölgesinin yegane geçim kaynağı olan çay 
mahsulü bugünkü durumu ile sosyal ve ekono
mik hayatımızda ehemmiyetli bir yer almış bu
lunmaktadır. Bilhassa iç istihlâki karşılayıp, 
geçen bir istihsal seviyesine ulaştıktan sonra çay 
bir problem olarak karşımıza çıkmıştır. Millî 
ekonomimizde ve bünyemizde güçlü bir yer 
tutması imkân dâhilinde olan çay, idari, teknik 
ve birçok noksanlıklar bakımından istenilen 
şekilde neticeye varılamamıştır. Çayın istihsal 
fazlalığı ve kalitesi üzerinde durmak gerekmek
tedir. Çay, ekim sahası her geçen gün art
makta fakat ne miktar arttığı bilinmemektedir. 
Evvelden 300 bin dekar olan ekim sahası 400 
bin dekara yaklaşmış bulunmaktadır. Bu hu
sus Devlet Plânlama Dairesinden de bâzı yan
lış rakamlarla ifade edilmiş olmaktadır. Bu 
yanlışlıklara meydan verilmemelidir. Aslında 
çaylarımızın kalitesini yükseltmektir. Yalnız 
mubayaa sırasında kalitesiz yaprakların (alın
ması fabrika ve atelyelıerdeki kifayetsizlik, 
muhafaza yerlerinin yetmemesi sebebiyle çay
larımız kalitesini kaybetmektedir. Bu sebeple, 
'dıştaki satışlarımıza bu husus tesir etmektedir. 
Bunlara mâni olabilmek için fabrika adedleri-
nin ve atelye sayılarının süratle artırılmasında 
zaruret vardır. 

Kanaatimizce, çayın ekim sahaları muayyen 
tutulduğu, kaliteli yaprak alındığı ve yaş yap
rakları mümkün olduğu kadar çabuk atelye ve 
fabrikalara getirildiği ve kalite bozulmadan iş
lenebildiği ve paketlenebildiği takdirde her se
ne çaya 500 milyon lira para ödeyen vatandaş
larımız arzuladıkları şekilde çay içmek imkânını 
bulacaklardır. Dış piyasalarda rahatça satabi
leceğiz ve aynı zamnda bu bir döviz kaynağı da 
olacaktır. Bu mevzuu üzerine ilgililerin eğile
ceğinden emin olarak ve Muhterem Bakanımızın 
da bu hususta daha yetkili çocukluğundan beri 
bu mevzuu üzerinde yetişmiş olarak muvaffak 
olacağına inanıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi sözlerimi birtir-
meden evvel Yozgat'a yapılmış olan Bira Fab
rikasına değinmeden yapamıyacağım. 

Sevgili arkadaşlarım, Yozgat Bira Fabrika
sında bir talihsizlik vardır. Bu talihsizlik tah
min ediyorum, denizden 1350 metre rakımda 
bulunan Yozgat'ın toprağında ve halkında olan 
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bir talihsizliktir. D. P. iktidarı devrinden iti
baren diyebilirim ki, Cumhuriyet Hükümeti ku
rulduğundan bu zamana kadar, Yozgat'ın sekiz 
kazası da dâhil olmak üzere, hiçbir yere Devlet 
bir imkân ve hizmet götürmemiştir. 1953 yılın
dan itibaren D. P. Yozgat'a bir hizmet götürmek 
üzere bira fabrikasını düşünmüş ve bunun için 
Yozgat'a gelmiş. Hükümetçe gereken bütün 
tedbirler alınmış, plânları yapılmış; halk bir 
kısmı istimlâk edildiği halde, bir kısmını da bü
yük bir hevesle fabrika gelecek, benim çocuğum 
da burada yetişecek diye ümitle arazilerini be
dava denecek derecede 1 kuruş itibari kıymetle 
fabrikaya vermiş ve bütün etütler yapılmış hattâ 
bu bira fabrikasının dünyada bulunan en büyük 
bira, en iyi bira imâl eden Almanya'daki Münhen 
Bira Fabrikasının vasfında bira yapabileceği, 
ancak bunun için bira fabrikasına şehir suyunun 
verilmesi tavsiye edilmişti. Bunun üzerine be
nim şehir suyum dahi bira fabrikasına veril
miştir. Tam bu tahakkuk edeceği sırada 1960 
yılı ihtilâli olmuştur. İhtilâlde radyoyu dinler
ken hiç unutmuyorum, benim için bir hatıradır, 
o zamanın Gümrük ve Tekel Bakanı radyoda, 
Yozgat Bira Fabrikasının polemik sebeplerle 
yapıldığını, siyasi sebeplerle yapıldığını ve fab
rikanın hakikaten iyi düşünülmediğini, bu se
beple Bira Fabrikasından vez geçilmesini söy
lemiştir. Koalisyon Hükümetleri geldi, Yozgat 
Bira Fabrikasının yapılması için yine bütçeden 
tahsisatlar ayrıldı; 1965 yılında A. P. si ikti
dara geldi, bunu benimsedi. 10 bin litre ve iki 
bin malt kapasateli olmak üzere 65 milyon liraya 
bu fabrikayı 1965 yılında ihale etti. Hükümet 
Başkanımız, Başvekilimiz 1966 yılında Yoz
gat'a geldi. Yozgat'ta bulunan vatandaşların 
iştiyakları arasında, göz yaşları arasında temel
lerini attı. Fabrika inşaatı devam ederken bir 
talihsizlik oldu, buna işaret etmek istiyorum. 
Bu talihsizlik tahmin ederim, Yozgat'ın 1350 
yağız insanının kaderinde bulunan talihsizlik 
olması lâzım ki, 4 yıldır devam eden ve fabrika
nın monte işlerini alan, ingiltere'deki Şirket if
lâs etti. Buna da talihsizlik ve kadersizlik diyo
ruz. Bunun üzerine Hükümet yine tedbirler 
aramaya çalıştı. Şükranla kaydetmek isterim, 
yeni Hükümet kurulur kurulmaz, huzurda bulu
nan sevgili Bakanımız iflâs eden firmanın tasfiye 
edildiğini duyarak, tasfiye memurları ile görüş-
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mek üzere buradan ingiltere'ye bir heyet gön
derdi. Gereken olumlu teşebbüsler yapıldı. Yine 
aldığımız habere göre, bu bizim için bir müjde
dir ; fabrika yakın zamanda tekrar yeniden ihale
ye çıkarılacak eksikleri tamamlanacak, inşallah 
yakın bir samanda Yozgatımızm hizmetine açı-
j.acaiiijir. 

Yalnız burada bir hususu işaret etmek isti
yorum ve bunun için üzülüyorum; İ965 - 1969, 
aradan dört sene geçti. Bunu yapan Devlet ama, 
bundan üç sene sonra başlıyan diğer fabrikalar, 
Tohurg Bira Fabrikası, Efes Bira Fabrikası ku
ruldu, istihsale başladı, kendini amorte etti
riyor. işte bunu şunun için söylemek istiyorum. 
Muhalif arkadaşlarımız bizi özel teşebbüse, na
muslu özel teşebbüse, basiretli özel teşebbüse, 
iyi düşünen, memleketi seven ezel teşebbüse, 
iktidar olarak verdiğimiz ehemmiyetten dolayı 
kınıyorlar. Diyorlar İd, özel teşebbüscüdür.. 
Ama sevgili arkadaşlarım şu da gösteriyor ki, 
bir bira fabrikası Devlet eliyle yapılırsa başka 
şeyler oluyor, özel sektör eliyle yapılırsa başka 
oluyor, özel sektör menfaati bulunduğu için 
hor gün adım adım takibederek, onu neticelen
diriyor. 

işte sevgili arkadaşlarım, Yozgat Bira Fabri
kasının bu talihsizliğini, sevgili Bakanımızın ye
neceği inancı içerisinde Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının 1970 malî yılı Bütçesinin, milletimize, 
memleketimize, mensuplarına hayırlı olmasını 
gönülden temenni eder, hepinize saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özer. 

DOĞAN BARFTÇUOĞLU (Manisa) — 
Grup adına beş dakika daha söz istiyorum, 

BAŞKAN — Dört dakikanız kalmıştı, tam 
dört dakika kullanabilirsiniz. Buyurun efendim. 

G. H. P. SENATO GRUPU ADINA DOĞAN 
BASUTOUOĞLU (Manisa) — Sayın Başkanım, 
Gümrük ve TekeıI Bakanlığı Bütçesinde bahis 
konusu ettiğiniz bâzı hususlara dair, Sayın Ba
kanın bize verdiği cevabı sabahleyin almış bu
lunuyorum. Yani bu cevaptan istifade ederek 
maruzatta bulunamadım. Bu cevapla ilgili bir 
iki maruzatta bulunmak isterim, 

Sayın Bakanımız; «Tütün Satış Kooperatif
leri Kanunu gereğince satış merkezleri kurul
ması için her sene bütçeye konacak ödeneğin 
Maliye Bakanlığınca derpiş edilmesi ve diğer 
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yardım ödenekleri ile birlikte bu bakanlık büt
çesinde yer alması iktiza edeceği kanaatindeyiz. 
Bu itibarla bu suale Bakanlığımızca verilecek 
bir cevap mevcut değildir,» demektedir. Biz bel
ki formalite itibariyle Sayın Bakanı haklı bula
biliriz ama bu meselenin, bu dâvanın faili Sayın 
Tekel Bakanıdır. Binaenaleyh Maliye Bakanlığı 
nezdinde bu teşebbüsü yapmış olmasını temenni 
ederdik, ve arzu ederdik. Bugün konuşmamızda 
bu imkânı açtık ve kendisinin yanında yardımcı 
bulunuyoruz. 

Tütün tahdidi ile ilgili cevaplarına da değin
mek isterim. Yönetmeliğin, tahsis yönetmeliği
nin. yapılmadığını, üzerinde bir seneden beri ça
lışıldığını zikrediyorlar. Biz bunu gecikmiş bir 
çalışına olarak kabul ediyoruz. Biran önce bu
nun bitirilmesini temenni ediyoruz. Biz prensip 
itibariyle tütüne politikanın karıştırılmasının 
aleyhtarıyız. Tütün politika dışında kalmalıdır. 
Çünkü en büyük döviz kaynağımızdır, yüzbiıı-
lerce kişiyi ilgilendirmektedir ve prensibimiz 
C. H. P. si olarak budur. Ama bir bakan çıkar 
da, «biz tüccara zorlu rakibolmıyacağız» der ve 
politikasını da o istikamette yürütürse, biz bu
nun karşısına çıkarız ve ekiciyi müdafaa ede
rim. Buna mukabil bu sene sayın bakanın tüccar
la olan münasebetlerini de adım adım izledik. 
Ona bir diyeceğimiz bulunmadığını konuşmala
rımızda ifade ettik. Bunu da vicdani bir vazife 
olarak burada eda etmek isteriz, 

özel teşebbüse sigara fabrikası açma, dışa 
ihraç kaydiyle sigara fabrikası açmaya dair son 
paragrafına da kısaca değinmek isterim, Sayın 
Bakan kanuni mecburiyeti, hattâ 3437 sayılı 
Kanundaki mecburiyeti ve 1177 sayılı Kanun
daki mecburiyeti zikrederek, şöyle diyor; 3437 
sayılı Kanunda da mevcut idi, 1177 sayılı yeni 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunununda da hüküm 
mevcut bulunmaktadır, özel sektörün sigara aç
mak.,. «Bugün için özel teşebbüs tarafından bu 
maksatla bir müracaat yapılmamıştır» demekte
dir. Bu müracaat belki vukubulabilir, bizim 
halisane temennimiz, samimî arzumuz, konuş
mamızda da belirttiğimiz gibi, Sayın Bakanın 
böyle müracaatlere dahi mukavemet etmesi ve 
bu gelir kaynağından devletimizi mahrum bı
rakmamasını temenni mahiyetindedir, saygılar 
sunarım. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Sayın Özer, buyurun efendim. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, Sayın Bakan ve bakanlığın gü
zide mensupları; hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1970 yılı 
Bütçesi üzerinde 10 dakikalık kısa bir süre için
de konuşmak mecburiyetindeyim. Önceden Te
kel Genel Müdürlüğü üzerinde çok kısa bir ko
nuşma arz ettikten sonra, Gümrük Genel Mü
dürlüğüne geçeceğim. 

Tekel Genel Müdürlüğü, hakikaten kendisi
nin son derecede ferasetli, âdil ve muhitine, mai
yetine karşı telkin etmiş olduğu saygı ve sev
giden mütevellit g'iiç, güven ve huzurludur... 
Bu huzur ve güven dolayısiyle, halkın da bu 
teşkilâtın personeline karşı güven ve huzurunu 
artırmıştır. Bu bakımdan huzurunuzda kendile
rine teşekkür ediyorum. Ancak, diğer arkadaş
larımın beyarJİanndan ayrı ve onlara ilâveten 
iki hususta maruzatta bulunacağım. 

Bir tanesi; üreticinin elinden tütün çok geç 
almıyor. Üretici bu tütünü muhafaza edemiyor. 
Tarlasından çıkardıktan sonra teslim edinceye 
kadar yağmur, yağışta, havanın çeşitli cereyan
ları altında muhafaza edemiyor ve tütün zayia
ta uğruyor.. Bunun biran evvel alınmasını, am
barlara genel müdürlükçe alıp konulmasını di
liyoruz... Aksi takdirde tütün en aşağı % 25, 
benim bulunduğum Malatya'da % 25 zayiata 
uğramaktadır. Ziyanı yok tütünün karşılığını, 
parasını biran evvel ödemesin, yeter ki, onun 
elinden tütününü getirdiği an teslim alsın. 

İkincisi; üreticiye avans verilmesi. Hiç ol
mazsa kilo başına üç, dört beş lira avans veril
mesi, üreticinin kısa samanda, kolaylıkla daha 
güzel bir şekilde tütününü üretmesine yardımcı 
olacaktır. 

Gümrük Genel Müdürlüğü üzerinde mâru
zâtta bulunacağım; bu genci müdürlük hakika
ten çok şanssızdır. İstediği kadar liyakatli ol
sunlar, istediği kadar çalışsınlar, bu kanun ve 
mevzuat içinde bulundukları müddetçe ne ken
dileri, ne de personel şüphe bulutları altından 
kıırtulamryacaklardır. Bu bakımdan şimdi kı
saca onları huzurunuzda arz edeceğim. Belki en 
sonraya kalacak ama, vakit dolar diye korkuyo
rum, en önce arz edeceğim. 

Dâhil olduğumuz bir milletlerarası anlaşma 
var ki, buna kısaca TİR Anlaşması denilmekte

dir. Kanuna itibar ettikleri için gümrük me
muru müşkül durumda kalmaktadır. Bu du
rumun günün şartlarına göre ıslahı gerekir. 

Bu anlaşmanın gayesi her ne kadar millet
lerarası bir kuruluşun (garantisi altında kara
yolu ile ticari eşya nakliyatı yapmak ise de, bu 
anlaşmanın orta Şark Devletlerine ve Türki
ye'ye kaçak eşya sokmak gayesine vasıta ol
maya başladığı görülmektedir. Bu anlaşma 
hükümlerinden istifade etmek istiyen nakliyat 
firması teşkilât merkezine bir miktar depozito 
yatırdıktan sonra, bu merkezden aldığı bir 
TİR kamesiyle kamyonuna ticari eşya doldur
makta ve bu kamyonu ve karneyi eşyanın aüın-
•düğı memleket gümrüğü mühürlemek suretiyle 
hudutlarından çıkarmaktadır. Böylece kamyon 
kapısı mühürlü olarak sadece TİR karnesini 
ibraz etmek suretiyle üye Devletler toprakla
rından başkaca teminat aranmada ve ihbar ha
li hariç muayene edilmeden serbestçe geçmek
tedir. Hudutlarımızdan her gün vasati 30 - 40 
aded böyle kamyon geçmektedir. Her kamyon 
asgari 15 - 20 tonluktur. Hâdiseedr TİR kam
yonlarına karnelerinde yazılı olanlardan başka 
beyan edilmiyen eşyalarda yüklendiğini ve be
yan harici olan bu eşyaların ihtiyaç duyulan 
ysrlers gizlice boşaltılmak istenildiğini ve hat
la boşaltıldığını göstermiştir. İktisadi durumu
muz nazarı itibara alınarak hudutlarımızda bu 
'kamyonları s'eri ve normal seklide muayenele
rini, kontrollarını yapabilmek için tedbir alın
ması lâzımdır. İçinde bu sakilde kaçak egya 
zuhur eden nakil vasıtalarının firmalarını bu 
anlaşma hükümlerinden istifade ettirmemek 
gerekir. Daha geçen sefer 250 bin aded tabanca 
msrmisi ve bir çok tabanca yakaüanmıstır. 
Belçika'dan, bu nereye gidiyor? ya, Türkiye'ye, 
ya Barzaniye veyaJhüt başka istikamete geçi
yor. Bu çok önemlidir. Yalnız tabanca, silâh 
•vs saire değil daha birçok eşyalar böylece yur
dumuza kaçak olarak girmekte âdeta fermanı 
elinde imiş gibi kaçak olarak yurdumuza gim-
de 30 - 49 kamyon kaçak eşya sızdırılmaktadır. 

Şimdi diğer hususlara geçiyorum. 

Türkiye'ye g"elen yerli ve yabancı yolcula
rın, gümrük kapılarında karşılaştıkları müş
küller gümrük kanun ve yönetmeliğinin zama
nımızın ihtiyaçlarını karşılayamıyacak kadar 
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eskimiş olan hükümleri ihtiva etmesinden ileri I 
gelmektedir. 

Halen tatbik edilmekte olan 5383 sayılı 
Gümrük Kanunu 1949 tarihinde kabul edilmiş
tir. O tarihten zamanımıza kadar geçen müd
det içinde büyük bir teknik gelişmenin yanın
da eşya kıymetlerinde büyük artışlar olmuştur. 
Tekniğin mütemadiyen tekâmül halinde ol
ması, yeni yeni eşyalar meydana getirmiştir. 
Bunların pek çoğu insanların zati ve ailevi ih
tiyaçlarında kullanılmaya mahsustur. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 19 ncu mad
desi yolcuların zati ve aide ihtiyaçlarında kul
lanılacak eşyalarını ve bu eşya dışında kendi
lerine aidolmayıp da yakınlarına hediye olarak 
getirecekleri eşyanın durumunu tanzim etmek
tedir. 

Bu madde hükmüne göre yolcunun gelirken 
beraberinde getirmiş olduğu yeni ve eski zati 
eşyası Gümrük Vergisinden muaftır. Bu eşya
nın miktarı sahiplerinin içtimai durumlarına 
göre tâyin edilir. İşte bir nokta. Bu bir takdirî 
hükümdür. Bu maddeyi izah eden yönetmeli
ğin 16 sayılı ekinde ne gibi eşyanın zati ve bey
ti eşyadan sayılabileceğini tadadi olarak gös
termiştir. Ayrıca Bakanlık zaman zaman çı
karttığı genel emirler ile bâzı eşyanın bu nok
tadan akibetini tâyin etmektedir. Ancak bu 
genel emirleriyle eşyalar bazen zati eşya sayı
lıp yolcuya muafen verilmekte bazen yeni bir 
emirle zati eşya sayılmayıp vergiye tabi kılın
makta ve bazen de zati eşya muafiyetinden sa
dece ecnebi turistler ile bir kısım vatandaşlar 
(işçiler), istifade ettirilmektedir. Aynı kanun 
madesi zaman akışı içinde muhtelif noktalarda 
farklı şekilde tatibk edilmektedir. Ses alma ci
hazlarının bir zamanlar muaf olması, bilâhare 
vergiye tabi kılınıp sadece turistlere muafen 
verilmesi ve bilâhare de yine tamamen muaf ol
ması gibi. Aynı şekilde kadın yolcuların kürk 
mantoları hakkında zaman zaman yapılan de
ğişiklik gibi. Bu mevzuun vatandaşın ve kanun 
tatbik edecek olan memurun tereddüdüne ma
hal kalmıyacak şekilde açık ve net olarak tan
zimi gerekir. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmek üzere... 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muafiyet uy
gulamasında zâtı eşyadan yeni olanların behe-
mahal yolcu ile birlikte gelmesi iktiza etmekte- | 
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dir. Ayrıca hane nakletmek suretiyle getirile
cek ev eşyasının ise münhasıran kullanılmış olma-
n iktiza etmektedir. Bu prensip de müşküldür. 
bâzı eşyalar kullanılmış olduğu halde yeni alın
mış gibi olur. Bâzıları da üç gün evvel alınma
sına rağmen, yeni olduğu halde, kullanılmış gi
bi olur. Bunlar karışıktır, memuru müşkül du
ruma sokmaktadır... 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu, Sayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Şimdi burada 

bu kanun ve mevzuat muvacehesinde bir idare 
var, bir müfettiş var, bir memur var, bir de 
mükellef var. Memur çok müşkül durumdadır. 
Müfettiş dayanır, ben kanuna istinadederim» 
der. Memur, «ben yukardan emir aldım» der. 
Bu bakımdan bir keşmekeş içindedir. Bunun 
düzeltilmesi lâzımdır. Düzeltilmediği takdirde 
hem memur töhmet altındadır, hem de halk 
müşkülât içindedir. Bunu arz ediyorum, hepini
ze saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca? Yoklar. 
Sayın Isıtan. 
RIZA ISITAN (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; on dakikalık kısa bir süre için
de tütün gibi 2,5 milyon yurttaşımızın geçimini 
tâyin eden, aynı zamanda tediye muvazenesinde 
birinci derecede rol oynıyan ve devlet gelirleri
nin en yüksek kalemini teşkil eden bir madde 
hakkında konuşmak ve fikirlerimi tam ifade 
etmenin mümkün olamıyac ağını yüce heyetiniz 
de takdir eder. 

Muhterem arkadaşlarım, tütün memleketimi
ze Tanrının bahşettiği müstesna mahsullerden 
birisidir. Dünyanın en nefis tütününü yetiştir
meye toprak ve iklim müsaittir. Türk köylüsü 
yine dünyaca bilinen sabırlıiığı ve çalışkanlığı 
ile hakikaten bu mahsulü en nefis bir şekilde 
yetiştirmeye kabiliyetlidir. Fakat gel gelelimki, 
bugün tütün müstahsili boyuna kadar borç 
içindedir. Eskiden kendisi işçi çalıştırırken şim
di iş bulabilmek için köyünü terk etmekte, ço
luk çocuğu ile her gün köylerden kamyon kam
yon başka yerlere göç etmektedirler. Bunun ne
deni bilhassa son beş seneden beri tütüncüye 
uygulanan fiyat politikasıdır. Tütün piyasaları
nın açılışında maliyet ve emeğin değerlendiril
mesi hesaba alınmamaktadır. Gelişi güzel bir 
fiyat uygulanmaktadır. Her köyden birkaç kap 
tütün 18 - 20 liraya satmalınmakta, geriye ka
lanlara 10 liranın aşağısında fiyat verilmekte-
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dir. Hattâ görmez namı ile tütünün büyük bir 
kısmı bir liradan satılmaktadır. Tütünün bir ta
ban fiyatı yoktur. Halbuki tütünün bir taban 
fiyatı olmalıdır. O fiyattan daha aşağı sattırıl-
mamalıdır. G-örmez denilen mahsul ya tütündür 
o halde taban fiyatının üzerinde satılmalıdır. 
G-örmez ya tütün değildir o halde bunun tütün 
adı altında satılmasına izin verilmelidir. Bu
gün Samsun'un dünyaca meşhur •tütün bölgesi 
olmasına rağmen insanları köylerini bırakarak 
dışarıya iş aramaya gidiyorlar. Geçen sene se
çim sırasında Bafra ve Alaçam da rastladığım 
bu hazin manzarayı burada yüce heyetinize ve 
Hükümete bildirmeyi vicdani bir borç bilirim. 

Sayın arkadaşlarım, içtiğiniz sigaranın tek 
hammaddesi tütündür. Bir memlekette sigara
nın kilosu 300 liraya satılır, o memlekette tü
tünün kilosu 10 liranın altında olursa, «tütün 
müstahsili istismar ediliyor» demek; haksızlık 
olmaz. 

Yalnız fiyat bakımından değil, her bakım
dan bir tütün politikamız yoktur. Meselâ; bü
yük şehirlerde herkesin elinde Amerikan siga
rası vardır. O içilir. Halbuki sigara ithalâtı ya
saktır Kimseye kaçak sigarayı nereden buldun, 
nasıl buldun diye soran yoktur. Ama bir köy
lünün elinde kazara bir tabaka kaçak tütün bu
lunursa soluğu savcılıkta alır. Amerikan siga
rası içenler de pek haksız sayılmaz. Çünkü Te
kel İdaresi sigara sanayiini tetkik için ta. Ja
ponya'ya kadar Bakanını gönderir, Umum Mü
dürünü gönderir. Fakat en lüks sigaraları küf 
kokar. Buna asla dikkat edilmez. Buna rağmen 
piyasada her zaman her çeşit sigarayı bulmak 
da mümkün olmaz. Bu kadar ihmalkâr bir ida
rede Amerikan sigarası da içilir, küflü sigara da. 

Geçen sene Tütün Kanunu ile Tütün Koope
ratifleri Ortaklığı Kanunu çıkardık. Mesele ka
nunu çıkarmakta değil, tatbik etmektedir. Me
rakla ve heyecanla bu kanunun tatbikini bek
liyoruz. İnşallah iyi tatbik edilir. Tütün müs
tahsili teşkilâtlandırılır. Bu suretle bu müs
tesna mahsulümüz de bugünkü perişanlıktan 
kurtulur. 

Sözlerimi bitirirken, Sayın Bakanın gazete
lerde çıkan bir sözüne teşekkür edeceğim. Toz 
tütünün ihracına müsaade etmiyeceğini, bun
ları yaktıracağını ifade ediyorlardı. Ben bu
nu memleket gerçeklerine uygun karşılıyorum. 
Yukarda da söylediğim gibi, Türkiye'de ihra-

ı cedilecek tütün çoktur. Tozunun ihracına ih
tiyaç yoktur. Ancak bu tozlar sigaranın dışın
da bir sanayi maddesi olarak kullanılabilecekse, 
o sanayi şubesini de biz kendimiz kurmalıyız. 
Yabancı memleketlere Türk tütünlerini kullanı
yorum diye toz tütün kullandırıp, tütünlerimi
zin menfi propagandasını yaptırmıyalım. 

Sayın arkadaşlarım, Karadeniz tütün piya
sası yakında açılacaktır. İzmir piyasası aşa
ğı - yukarı tamamlanmıştır. Filhakika İzmir'
den de bir çok şikâyetler işittik. Tütün fiyatla
rının üç liraya kadar düştüğünü de gazeteler
den öğrendik. Fakat Samsun'un, İzmir'e naza
ran ayn bir hususiyeti vardır. İzmir bölgesin
de çeşitli mahsuller yetişir. Onlar tütünden za
rar ederlerse pamuktan, incirden, üzümden, zey
tinden bunu telâfi etmek imkânını bulurlar. 
Fakat Samsun'un tek mahsulü tütündür. Tü
tün maliyetinin altında gitti mi, o çiftçiyi kur
tarma imkânı kalmamıştır; o mahvolmuştur de
mektir. Onun için Sayın Bakandan bilhassa 
rica ediyorum; Karadeniz tütün piyasasına ay
rı bir itina gösterilmesini istirham ediyorum. 
Zaten perişan olmuş, kamyon, kamyon göç et
mekte bulunan Karadeniz halkının bu seneki 
istihsali çok azdır ve aynı zamanda fevkalâde 
nefistir. Buna rağmen daha çok mağdur ve pe
rişan bir duruma düşürmemesini bilhassa istir
ham ediyorum. Bunun için de her şeyden ev
vel bir taban fiyatın mevcudolmasını ve bunu 
tesbit etmenin de Sayın Bakanımıza nasibolma-
smı diliyorum, teşekkürler ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Güven Partisi 
Grupu adına, ikinci kez buyurun. Ama artık 
şahsınız adına değil, grupunuz adına konuşa
caksınız. Mümkün olduğu kadar kısa rica ede
ceğim. 

G. P. SENATO GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artin) — Sayın Başkan, kıymetli 
arkadaşlarım, beni grupum adına söz almaya 
sevk eden A. P. si Senato Grupu adına konuş
ma yapan kıymetli arkadaşımız Yeşilyurt'un 
sözleri olmuştur. Sayın Yeşilyurt; «Tütün me
selesinde politikacılar bu işten elini çeksinler» 
diye buyurdu. Kendilerinin bu sözünü gerçek
ten Türkiye'nin ekonomik hayatında mühim 
rol oynıyan ve tütün ekicisinin de hali ile ve 
istikbali ile yakından alâkalı bir konuya mü-
taallik ciddî teminat telâkki ediyorum. İktida-
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rın grupundan gelen bu ses eğer kendileri ta
rafından tutulursa, muhalefetin de kendisine 
düşen sorumluluk içerisinde hareket etmek su
retiyle Bakanlığı, bilhassa kıymetli hemşehri
min bu husustaki vukuflu çalışmaları içerisin
de, rahat bırakarak memleketin hayrına iyi bir 
netice husule geleceği kanaatini taşıyoruz. Ken
dilerine bu tarzdaki bir inancın ifadesi olarak 
böylece konuşmalarından ötürü bilhassa teşek
kür ediyorum ve bu sözlerinin teminatında ra
hat çalışma imkânını bulacak olan Bakanlığa 
da başarılar diliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada bir 
iki konuya özet halinde temas etmek isterim. 
Konuşan arkadaşlarımızın hepsi, gümrüklerdeki 
muameleler ve gümrük memurlarının! itham al
tında bulunmaları keyfiyetine dokundular. Ge
çen yılın bütçesinde de aynı mevzular görüşül
dü. O zaman samimiyetine yüzdeyüz inandığım 
eski Bakan arkadaşımız, Sayın Tekin kürsüye 
çıktı, «gümrüklerde suiistimal yapılıyor, ama 
bunun tedbirini almak lâzımdır» dedi. Fakat 
tedbirlerine tevessül etme imkânını bulamadan 
gitti. Eğer G-ümrük Teşkilât Kanununu hâlâ 
bugünkü haliyle bırakırsak Ebüssuut Efendi
nin torunlarını da getirsek dahi yine de bu hâ
diseler olacak ve bu sözler devam edecektir. O 
halde Meclislerin, de kendilerine her türlü yar
dımı yapacağından emin olmasını istediğimiz 
Sayın Bakan arkadaşımızın, kanunların bizden 
ne şekilde çıktığı realitesi karşısında bütün 
ağırlığını koymak suretiyle, bu Gümrük Teşki
lât Kanunu başta olarak, Gümrük Kanununu 
biran evel çıkarmaya gayret göstermesini istir
ham ederim. 

Efendim, «Meclise geldi, kanun Meclisin 
malı oldu,» Bizim Meclislerden eğer Hükümet 
sıkı takibetmezse kolay kolay bu kanun çıkmaz, 
Bu kanunun hazırlanıp Meclise gelmesi seneler 
senesi oluyor. Bu arada yüzlerle, binlerle kanun 
çıkardık, ama bu kanuna sıra gelmedi. Türki
ye'nin hem gelirleri bakımından, hem de suiis
timali bertaraf edici, Devletin vasfına yakışır 
bir neticenin istihsali bakımından çok ememmi-
yetli olan bu iki kanunu maalesef şimdiye kadar 
getiremedik. 

Sayın Binicioğlu arkadaşımızın, sevgili hem
şehrimin bu mevzuda da kendi kudretini »kuv
vetini göstereceği güveni içerisinde bunu bil
hassa belirtmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, birşey dikkatimi 
celbetti. Bu, hudutlardaki bina vaziyetlerinden 
şikâyet ediyoruz, filân. Bakıyorum, bütçede hiç 
yeri yok, yapı tesis ve onarım parası, diye. Şim
di binaların tüm yapımı Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesine geçti. Ona baktım, orada da buna 
dair bir kayıt yok. Yani, biz burada gider artı
rıcı, gider eksiltici teklif yapamıyoruz, Anaya
sanın "bağlayıcı bükümleri içerisindeyiz, Yal
nız bunun lâfı ile yetindiğimiz anlaşılıyor. Ha
kikaten, hudutta Devletin itibarını, haysiyetini 
yalnız muamelenin kolaylığı, kontrolün imkân 
dairesine alınması meselesi değil, yalnız Devle
tin itibarını dikkate alırsak, bu lüzum kendini 
çok hissettiriyor. Bu mevzuda Plânlama ile ge
çen bâzı çetin mücadelelerin mevcudiyeti hak
kında biraz malûmat sahibiyim. Eğer, hâlâ 
Plânlamanın ters tutumu ile Bakanlık karşı kar
şıya ise, Bakandan rica edeceğiz, lütfetsin, bu
nu açıkça ortaya koysunlar ve biz bu plânlama 
hakkındaki görüşlerimizi bir sağlam temele 
oturtma imkânını bulalım. Yoksa, Devletin iti
barı için birazcık masrafı fazla gören bir zihni
yeti hiçbir partiye mensup arkadaşımızın tas-
vibedeceğine asla ihtimal vermiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de bu döviz 
suçları ile alâkalı mevzuat var. Bu, acayiptir, 
yani. Bu kanun süresinde kendi kur imkânın
da da olmıyan sebeplerle vesaiki temin edemi-
yen insanlar, sekli suç, diye yeni bir suç ihdas 
edilmek suretiyle mahkûm oluyorlar ve insan
ların adalet duygusu rencide oluyor. Suçta, ka
sıt esastır. Bâzı davranışlar kasfcm mevcudiyeti
ni gösterir, hukuk âleminde böyle. Ama, biz bu
nu bir şekle bağlamışız. Belki, kontrolü ve mu
rakabeyi elde tutmak için, böyledir. Fakat, sık 
sık değişen Maliye Bakanlığı tebliğleri mesele
ler yaratıyor ve düşündüğünüz zaman hiçbir ku
sur izafe edemiyeceğiniz insanlar mahkûm olu
yor. Bunu bir şekle bağlamak lâzımdır. Mevzu
atın hazırlanması Maliye Bakanlığında olmakla 
beraber, tatbikatçı idare olarak Gümrük ve Te
kel Bakanlığının bu işe bir el koyması lüsumu-
nu da belirtmek istiyorum. 

Bu arada, kaçakçılık hadiselerinden bahse
dildi. Belki Sayın Bakanımız burada temas bu
yuracaklar. 

Bir vesile ile Kilis'e gittim ve gördüm. Gari
bime gitti. Kilis bir nevi açık pazar, her şey 
mevcut. Tabancasından tutunuz, oyun kâğıtla-
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rina ve türlü giyim eşyasına kadar, her şey 
dükkânlarda mevcut. Orada Devlet de var, Dev
letin de gözü var; gözsüz olsa, görmüyor olsa 
o zaman göstermeye çalışalım. Ama, adam ora
da alış verişini yapıyor; yüz metre kasabanın 
dışına çıktığı zaman karşısına jandarma gelip 
yakalıyor ve mahkemeler de mahkûm ediyor. 
Bu Devletin samimiyetsizliğine, bir nevi, çok 
affetsinler, Devleti, âdeta, tâbirimi mazur gö
rün, kalleşlik yapıyormuş gibi bir vasfa lâyık 
gösteren bu muameleye bir son verelim. Ya, da-
yanâbiliyor'sak Kilis'i kaldıralım; ya Kilis'teki 
bu davranışları bir hukukî formülüne oturta
lım, açık hale getirelim. Bu, acı bir şeydir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de bu tütün 
fabrikasından bahsetmek isterim. 

Bir vesile ile öğrendim, sigaralarımızın iyi 
çıkmamasında kâğıdın müessiriyeti oluyormuş. 
Kâğıt, kendirden yapılıyor. Kendir, doğrudan 
doğruya köylüden alınsa, o zaman köylü bunu 
iyice yıkıyor, akıntılara veriyor ve temiz olu
yor. Tabiî, gelince SEKA ya orada bir daha te
mizleniyor ve daha vasıflı bir halde oluyor. 

Böyle olmuyor, bunu birisi alıyor, birçok 
kimseler alıyor, çamura bulandırıyor, tabiî gra
majını artırıyor, geliyor. SEKA da ne kadar 
çok yıkanırsa yıkansın, o çamurlu hal devam 
ediyor. Bu yüzden fabrika anakinaları çalışır
ken ruleler bir dönüyor, biraz sonra kesiyor, 
bir dönüyor, biraz sonra kesiyor, istihsal kapa
sitesi, imal kapasitesi yarıdan aşağıya düştüğü 
gibi vasıfsız sigara ile de karşı karşıya geliyo
ruz. 

O halde bu kendir alım işini Tekel Bakan
lığının yalnız SEKA nm bünyesine bırakmama
sı, hiç olmazsa bir alım komisyonları teşkili su
retiyle, orada işlenen marifetlere, kendisi halka 
nruhatatoolduğu için, bir son vermesi lüzumunu 
da belirtmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun dışında çay 
ile alâkalı bir mâruzâtıma geçiyorum. 

ikimiz de Sayın Bakanla çay bölgesinin in
sanlarıyız. Çay, hakikaten bizim hayat kayna
ğımız haline geldi. Karadeniz bölgesinin ve çek 
şükür o bölgenin insanları artık şikâyete mu-
hatabolrnaktan çıktılar. Yalnız bir nokta var. 
Çay, muayyen seviyeye kadar olan yerlerde is
tihsal edilebiliyor. Çay fabrikalarında mahallî 
tesirlerle, her iktidarın iktidarı dönemindeki 

particilerinin tesirinde hali vakti yerinde, çay 
bahçeleri bol kişileri işe alıyorlar. Asıl dağlık 
bölgeden, işe muhtacolan insanlar maalesef iş 
edinme imkânından yoksun kalıyorlar. Onlar 
saten kudretli adama sahip değillerdir, her par
ti için böyledir, bu adamcağızların çoğu yine 
eskisi gibi gurbet hayatına gitmeye mecbur olu
yor veya geçimleri sıkıntılı oluyor. 

O halde, hiç olmazsa muvakkat işçiliklerde 
öncelikle başlamak suretiyle buraya alınacak 
işçilerin geri kalmış bölgelerden, yani yukarı 
bölgelerden, çay yetiştiremiyen ve başkaca da 
bir geliri olmayan kısımlardan temini suretiyle 
bir adaletin tesisini, Sayın Bakanımızın esasen 
bilgisinde olan bir husus olduğunu düşünmekle 
beraber, tekrar dikkatlerine arz etmek istiyo
rum. 

Bu arada, mahallî gibi oluyor, ama biraz da 
iş tutumu ile alâkalı Hopa ve Arhavi ilçeleri
mizde çay fabrikaları kuruldu. Hopa ve Arha
vi'de evvelce bulunan atelyeler, ki imal kapasi
tesi bir hayli vardır, bunlardan birisi Kemalpa
şa'ya, bir diğeri de Maradit bölgesine nakledile
cekti. Senelerdir, Maradit'te mi olsun, yoksa bi
raz yukarısında bulunan Karşı köyde mi olsun 
münakaşası, bir siyasi mevzu halinde devam 
eder ve maalesef bir yöne gidilemez. Oradan 
nakliyat yapılır, vasfını kaybeder, çay şüphesiz 
ki pahalıya ela mal olur, Bu cihet üzerinde neye 
karar verilecekse; politikacıları hani işin için
den çekelim, diye düşündük, teknik neyi gerek
tiriyorsa onun icaplarını, cesur adımlar atma
sını bilen değerli Bakanımızın bir an evvel hal
letmesini arz ve istirham ediyorum, Bir hususu 
daha hatırlatmak istiyorum. 

Çay ekim bölgelerinin tesbiti, mahsul yetişir 
mi. yetişmez mi Tarım Bakanlığı bünyesinde 
mütalâa ediliyor. Bizim bir Macahet diye nahi
yemiz var, âdeta muhasara altında, Rusya'nın 
muhasarası altında. Evvelce 17 saat yürümek 
suretiyle gidilirdi ve bu bölgenin insanları yıl
lar yılı tuzsuz ekmek yemeğe mahkûm olmuş
lardı, mısır ekmeği yerlerdi, tuzsuz. Çünkü, tuz 
nakliyesi mümkün değildi. Çok şükür bu 27 Ma-
yıstan sonraki dönemde, hemen ele alınma im
kânı bulundu ve bu köye vasıtalar işliyor. Ama, 
senenin 5 ayı yine kapalıdır. Yayla, diye bir yer 
var. 
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Şimdi burada, buranın halkım sıkıntıdan 
kurtaracak tek mevzu, cay yetiştirilmesi olacak. 
O çayı da eğer Maradit'te fabrika kurulursa 
oraya kadar getirip, Maradit veya Karsı köyde 
kurulursa, o bölgede kurulursa getirmek müm
kün olacak. 

Tarım Bakanlığı, efendim, burada cay istih
sali mümkün değildir, eledi. Ben teşvik ettim, 
tecrübi mahiyette oraya çay dikimi yapıldı, bir
kaç. sene evvel. Maradit'te nefis çay çıkıyor, 
Batum'da çıkan çayın aynı ve Macahari dediği
miz jerâe de mükemmel çay çıkıyor. Yani, 
realiteler teknisyenleri tekMbetti, Tekel Bakan
lığının burada ça3/ çıkamaz, yolundaki Tarım 
Bakanlığından gelen beyanlara fasla iltifat et
mediğini, zamanında, onu da biliyorum. Arz et
tiğim gibi, tabiat ^artla^ı itibariyle âdeta muha
sarada olan bir bölgenin insanlarına hayat ve
rebilmek için bu meseleye de Sayın Bakanımı
zın el atmasını samimî, saygılı,, tahsilini Güm
rük ve Tekel Bakanlığı bünyesinde vazife ver
mek suretiyle tamamlamış olan ve Bakanlığa 
gönülden hürmet ve bağlılık duyan bir insan ve 
hemşehrilik duyguları içeni sinde istirham ediyor 
ve bütçenin vefakâr, fedakâr, hakikaten başka 
sahalara kaymaları halinde çok daha iyi istik
bal temin etmek imkânında oldukları halde, sırf 
meslek aşkı ile bu Bakanlık bünyesinde yılları
nı harcamakta oîan değerli arkadaşlarımızın da, 
bu kıymetli hizmetlerini vefa duygusu ile dile 
getirmek suretiyle, bu Bakanlığa uğurlu olma
sını diliyor ve yürekten basarılar temenni ede
rek hepinize ve kıymetli Bakanlık mensuplarına 
gönülden saygılar sunuyorum, arkadaşlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, buyurunuz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, G-ümrük ve 
Tekel Bakanlığının 1969 yılı Bütçe tatbikatiy-
le ilgili ve 1970 bütçe tahminleri, çalışma 
usulleriyle alâkalı konulara temas ederken, 
hiç şüphesiz ağırlığı tütün konusu teşkil etmek
tedir. 

1969 yılı tütün piyasası Türkiye'nin en 
büyük istihsal merkezi olan Ege'de açılmış ve 
sonuna yaklaşılmıştır. Bu müddet içinde ta-
kibediien politikanın başarı derecesini mü
nakaşa etmek bakımından taze misaller önü
müzdedir. Bunları sıraladıktan sonra 1970 yık 

tatbikatında gözetilmesi lâzımgelen noktaları 
da ayrıca vuzuh ile tesbit etmek kabil olur. 

Ege'de 1969 piyasası tatbikat yönünden, 
fiyatlar yönünden, müessir müdahale yönün
den 1968, 1967, 1966 gibi önceki piyasalardan 
pek farklı cereyan etmemiştir. Tekel Bakanı, 
piyasanın açılış günü müstahsıla takdir et
tiğimiz teminatı, bir ölçü içerisinde vermiştir. 
Ama, buna rağmen tatbikatta yine müstahsil 
eski yıllarda olduğu gibi, büyük güçlüklerin 
içinde âdeta kararsız ve hüzünlü kalmıştır. 
Meselâ, geçen yıl bütçelerinde devamlı ola
rak ikaz ettiğimiz gibi, tütün müstahsılına ön
ceden, elindeki mahsulünün randımanını ve 
fiyatını bildiren bir gizli mektubun Tekel 
eksperleri tarafından, Tekel İdaresi tarafından 
önceden yollanmasına bir türlü Bakanlığı ik
na etmek kabil olmamıştır. Bu sene cereyan 
eden piyasa da geçen yıl bütçesinde de söy
lediğim gibi, dünyada âdeta Afrika memle
ketlerinde bile eşine raslanmıyan iptidai bir 
alış - veriş usulü halinde yürümüştür. Müs
tahsil, sabahleyin tüccara gidiyor, kendi tütü
nünün fiyatını, meselâ 8 lira olarak öğreniyor, 
dönüyor, Tekele geliyor, tekeldeki fiyatın bel
ki daha fazla, 50 kuruş fazla olduğu ümidi içe
risinde, fiyatın 7,5 lira olduğunu görünce he
men vakit kaybetmeden bir saat evvel başvur
duğu serbest alıcıya gidiyor, 8 liradan az ev
vel benim tütünüme fiyat vermiştiniz, ben ra
zıyım, buyurunuz koçanımı diyor. Bu defa 
serbest alıcı daha evvel onun esamesinin kar
şısına bir işaret koyduğu için, çünkü, Tekel
den gidip fiyatını öğrenmiş, öylece geliyor 
zanniyle, bir saat evvel 8 lira verdiği tütünün 
fiyatını, bir saat sonra 7 liraya indiriyor. 

Arkadaşlar, bu hava içerisinde alım mer
kezlerinde izdiham, üzüntü, kırıklık ve son 
derece eziklik cereyan ediyor. Şimdi kabul et
tiğimiz yeni Tütün Satış Kooperatifleri Ka
nunu yolu ile bir yeni alış - veriş usulü geti
riyoruz. Borsalarda açık artırmaya tabi tu
tulacaktır, satışlar. İnşallah tatbikatta hata ol
maz. Ama, düşünün bir defa siz, ne Maliye Ba
kanlığı bütçesinde, ne Tekel Bakanlığı bütçe
sinde ve ne de Bayındırlık Bakanlığı büt
çesinde alım merkezlerinin inşası ve hazırlık-
lariyle ilgili beş kuruş yoktur. Halbuki, Tü
tün Kooperatifleri Kanun tasarısı ilk büt-
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çeden 100 milyon ayrılacağını âmirdir, böyle 
bir hüküm getirmiştir. Demek ki, gelecek se
ne de aynı iptidai usullerle tütün alış - verişi 
yapılacaktır ve bundan yine de müstahsil za
rar görecektir. 

Şimdi, 1969 dertli dönemi bitti, diyelim. 
Yeni dertli bir devre başlıyor; 1970 için. Sa
halar tahdidedilmemiş. Halbuki, Tütün Tekel 
Kanunu bunu emrediyor; yetiştirilmemiş, ka
bil olmamış. Ve belki bu sene de muayen yer
lerde kalitesi düşük tütün istihsal edile
cek, gelecek yıl yine Devletin başına bü
yük bir mesele, büyük bir gaile olarak 
kendini gösterecektir. Şimdi, yasak bölgele
re tütün ekilmesi önlenerek, onların ekimleri
nin bozulması ile mesele halledilmez ki. Va
tandaşa geçim kaynağı göstermek mecburiye
tindeyiz. Bu bölge yasaktır, tütününü bozu
yorum, dediğiniz zaman Devlet olarak onun 
gelecek yıla kadar ve gelecek yıldan sonra 
nasıl geçineceğini de düşünmeye mecbursu
nuz. Onun için bu mesele bir Tekel Bakanlığı 
konusunu aşmaktadır, taşmaktadır. Bozulan 
sahalarda vatandaşa değerini alabileceği ürü
nün ne olduğunu göstermek ve hattâ eskiden 
tütün ekilmiş, ama bu defa tahdit dışı kalmış 
sahalarda ekilecek başka zirai mahsullere 
bir yıla aidolmak üzere prim verilmesi, teşvik 
çareleri bu suretle aranmalıdır. Aksi takdir
de, biz, Anayasanın emrettiği hükmü, vatan
daşı insanlık haysiyetine yaraşır şekilde zirai 
mahsullerine sevk etmek ve onları değerlen
dirmek tarzındaki hükmünü yerine getirme
miş oluruz. Sorabilir miyim, Anayasanın bu 
acık hükmü karsısında acaba tütün müstah
sili emeğinin karşılığını almış mıdır, almak
ta mıdır? Eğer tütün kalite bakımından dü
şük vasıflı ise, dediğim gibi, Devlet Baba o 
aileyi geçindirecek tarzda zirai metotları tat
bik etmekle mükelleftir. 

Arkadaşlar, bugün de halen benim kendi 
bölgem Balıkesir'in Bigadiç, Savaştepe, iv
rindi ilçelerinden aldığım yeni haberlere göre 
oralarda satılmamış tütünler mevcuttur ve 
Bakanlığın başını hiç şüphesiz bu mmtakalara 
da şu kısa zaman içerisinde çevireceğini te
menni ederim. 

Arkadaşlar, ben de az önce Fehmi Bey ar
kadaşımın temas ettiği gibi, tütüne politika 

karıştırılmaması konusuna değinmek isterim. 
Her bütçede bu konuşuluyor. Sanki, bu 

ifadeyi kullanmak âdeta her bütçede usul 
haline gelmiş. Şüphesiz bu yoldan partiler 
birbirlerini daha kolaylıkta itham etmek im
kânını buluyorlar. Aslında, her zirai mahsu
lün içinde elbette ki politikacı vardır. Elbette, 
politikacı 400 bin aileyi ilgilendiren ve birer 
haftalık müddetler içerisinde açılıp kapanan 
bir zirai hareketin içine girecektir ve hele 
tütün gibi az alıcı ile karşı karşıya kalan ko
nularda halkın içinde bulunacak, Tekelin 
takibettiği yolların isabet derecesini tesbit 
edecek ve gerekirse Meclis kürsülerine geti
recektir, Acaba, 4 - 5 seneden beri şikâyet edil
diği hakle tütün istihsali politikacılar saye
sinde artmış mıdır, çoğalmış mıdır? Bir po
litikacı çıkıp da tütün mmtakasında, ben ik
tidara gelirsem senin mahsulünü 15 - 20 lira
ya alacağım, gibi sözler sarf edebilir mi? 
Sarf ederse gelir, burada bunun hesabını verir. 
Ama, bir politikacının başka zirai mahsuller
de ve konularda olduğu gibi. tütünde de, ik
tidarın. o zamanki iktidarın takibettiği yolun 
yanlış oldıı^mn., aslında doğramın bu bulun-
dnqnrm ve iktidara şayet geçtiği takdirde bu 
•"•la^ıüü değerlendireceğini ifadeye hakkı var
dır, 

Onun için, meseleleri kötü niyetler zavi-
vosmden de^ıl, hüsnü^ivetli çalışmalar nok
tasından almak isabetlidir. 

Simdi, Savm Tekel Bakanlığını 1970 ha-
71 alıkların a biran evvel girmesi için büyük 
~iHHe .^avrete ve acVle davranmıya davet 
or̂ orflk ŝ ?f °rimi bitiririm. 

Teşekkür ederim, (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Tanyeri, buyurunuz. 
Sayın özer, önerge verdiniz, ama daha sa

yın üç üye şahısları adına konuştular. O ba
kımdan teklifinizi, oylıyamıyacağım, üç üye 
konuştuktan sonra... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı bütçesi dolayısiyle bir - iki nokta
ya kısaca değinmek lüzumunu hissediyorum. 

Her ne kadar Tekel denince akla tütün 
gelirse de içki sanayii dolayısiyle üzümün de gel
mesi ve Hükümetin bir üzüm politikası tes
bit ederek bunu takibetmesi lâzımdır. Oysaki, 
maalesef, Hükümetimizin müstakar, belirli 
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bir üzüm politikası yoktur. 
Şu halde tesbit edilecek bir politika ile 

uzun vâdede ve kısa vâdede memleketimizin 
büyük bir derdi ve ıstırabı olan üzüm prob
leminin halli gerekmektedir. Türkiye'de üzü
mün âtisi, muhakkak ki, şarapçılığın inki
şafına, bu da büyük ölçüde ihraca bağlıdır. 
Bunun için Tekel idaresinin ihraç bölgelerin
de kavlar inşa etmesi lâzımdır, özel sektör 
büyük kapasiteli kav inşa edemiyor; bu, ge
niş kredi istiyen büyük bir problem. Oysa ki, 
şarapçılık kredileri diğer müstahsil kredileri 
gibi çok düşük. Bu itibarla şarapçılığımız mu
vaffak olamıyor. 

Gerçekten bugünkü, şarap üretimi ile ih
racatı geliştirmemize imkân yoktur. Bu, hem 
kalite, hem de miktar meselesi ile yakından il
gilidir. Talepler, bizim yıllık şarap üretimi
mizin üstünde rakamlarla yapılmakta, tabia-
tiyle bu kadar büyük istekleri ne özel sektö
rümüz, ne Devlet sektörümüz karşılıyamamak-
ta ve bu suretle de şarapçılığımız gelişmemek-
te dolayısiyle üzümler perişan olmaktadır. 

Şarap konusunda özel sektörün bir şikâ
yeti vardır, o da, Tekel idaresine ödediği re
simdir. Buna da kısaca değinmekle yetiniyo
rum. 

Üzüm probleminin halli, şarapçılıkla bir
likte ihracata dönük kanyak ve votka ima-
iâtiyle de yakından ilgilidir. Bir aralık ihra
cat için kanyak yapılmasının ve bunun Gazi
antep'de kurulması bahis konusu oldu, kula
ğımıza geldi. Sevinmiştik. Büyük kapasiteli 
bir imalâthane, fabrika olacaktı. Fakat ne
dense neticesi hakkında bir bilgi alamadık. 
Bekliyoruz. 

Gaziantep'de bir kilo yaş üzümün maliyeti 
28 - 32 kuruştur. Ortalama 4 kilodan bir kilo 
kuru üzüm alındığına öre kuru üzümün taban 
fiyatının en az 120 kuruş olması lâzımdır. Oy
saki 60 kuruşa kadar üzüm satılmaktadır. 
Bu durumda bağcılığın nasıl gelişeceğine, nasıl 
kalkınacağına bizim bir türlü aklımız yetme
mekte ve bu hususu aklımız alamamaktadır. 

Piyasa zamanında açılmadığından şikâyet
ler olmaktadır. 

Piyasa, her yerde zamanında açılmalı, yaş 
ve kuru üzüm müstahsıldan satınalmmalı. 
Nakliyat, piyasanın açılmasından çok önce 

I planlanmalı ve bu suretle alıır başlayınca yer 
sıkıntısı var, bugün alamıyacağım, yarın gel, 
gibi müstahsili canından bezdiren usullere 
bir son verilmelidir. Türk Hava Kurumunun 
bu hususta iyi bir örneği de vardır. Kurban 
Bayramından daha bir hafta, on gün evvel ala
cağım tahmin ettiği derileri satışa çıkarır, ar
tırma ile. Bunun gibi, Tekel idaresinin de pi
yasadan evvel o yıl alacağı kuru üzümün mik
tarlarına göre karayolları ile, gerek demiryol
ları ile nakliyatı plânlamalı ve bu suretle yer 
sıkıntısı önlenmelidir. 

Bilhassa kuru üzüm müstahsıldan doğru
dan doğruya alınmalı ve aracının müstahsili 
sömürmesine meydan vermemelidir. Bunun 
için de Tekel idaresinin her yerde o yıl ala
cağı azami kontenjan mevsim bidayetinde 
tesbit edilmeli ve bu şekilde hareket edilme
lidir. Kampanyanın ortasına doğru konten
janın artırılması müstahsil için bir fayda 
temin etmiyor. Fakat, birtakım aracıları lü
zumsuz yere zengin ediyor. Meselâ, ben, 60 
kuruşa alınmış bir üzümü bu suretle, konten
jan artırılması suretiyle müstahsilin elinde 
üzüm kalmadığından, aracıların 115-120 ku
ruşa Tekel idaresine sattıklarını gözümle gör
düm. Bu. bir haksızlıktır. Üzümün değeri, 
onun eziyetini çeken, fakat çektiği eziyet ka
dar asla para kazanmıyan, müstahsilin cebi
ne girmelidir. 

Önemli bir meselede, küfe meselesidir. Şa
rap fabrikalarında yaş üzüm zamanı küfe da
ğıtılır. Bu küfenin dağıtılmasında maalesef 
partizanca davranışlar olmaktadır. Bundan 
üzülüyoruz. Objektif esaslara göre, kapasite 
esaslarına göre küfeler dağıtılmalı ve böylece 
şikâyetler önlenmelidir. 

Bir de hammaliye meselesi var. Müstah
sil, hâl'e götürdüğü üzümün hammaliyesini 
üzerine almak istemiyor, hammallarla karşı kar
şıya kalmak, fasla para ödemek durumunda 
kaldığından üzgündür. Bunu Tekel idaresi
nin deruhte etmesini ve ödediği hammaliyeyi 
de mal bedelinden tahsil etmesini istiyor. Bu 
da mühim bir mevzudur. 

Kuru üzüm mubayaa ediliyor, naklediliyor, 
birtakım nakliyeler ödeniyor. Halbuki, he
sap edilmiştir ki, şoma, yaş üzümden yapılır-

1 sa daha ucuza mal edilmekte ve nakliyesinde 
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de küspenin nakil fiyatı ödenmemektedir. Bu 
itibarla geniş üzüm bölgelerine şoma fabrika
larının açılmasında fayda vardır, kanaatinde
yiz. 

Gaziantep'in bir derdi de Hasankeyf tütü
nüdür. 

Bu, eskiden Mısır'a ihracedilirdi. Bu iti
barla geniş mikyasta ekilir ve memlekette dö
viz getirirdi. Mısır piyasası kapandığından 
beri bu ekilmiyor. Tabiî bununla meşgul olan 
kimseler bundan mağdurdur. Ya piyasa ayar
lanmalı, ya da buna imkân yoksa bu Hasan
keyf tütününün yerine tömbeki ekiminin ikâ
me edilmesi düşünülmelidir. 

Sayın senatörler, sigara fiyatlarının mü
temadiyen artırılması memlekette kaçak tü
tün içilmesi eğilimini doğurmaktadır. Bugün 
nerede olursa olsun, köylere giderseniz va
tandaşlarımızın % 90 mm kaçak tütün iç
tiğini görürsünüz. Bu, eşyanın tabiatından 
neşet eden zaruri bir keyfiyettir. Her ne ka
dar Tekel idaresi ucuz sigaraların meveudol-
duğunu, halk tipi sigaraların fazla artırılma
dığını söyliyecekse de. bunların kaliteleri çok 
düşük, âdeta tütün yerine içinde toz oldu
ğundan daha pakette iken kâğıtlar boşalmak
ta, paketi açtığınızda elinize sigara yerine 
boş kâğıt geçmektedir. Hükümetin dikkatini 
bu noktaya da çekmek isterim. 

BA.SEAN — Müddetiniz dolmak uzsre öE-
ym Tanyeri. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Bağlıyo
rum. Sayın Başkan. 

Suriye Treninin islahiye'de aranması do-
layısiyle Toros Ekspreslerinin Fevzi Paşa'da 
7 - 8 saat bekletilmesi konusunu bu yıl bir ke
re daha tekrar etmek mecburiyetindeyim. Ge
çen gün Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde de 
bunu söyledim, Sayın Bakanın bu noktaya 
eğilmesini bilhassa istirham ederim. 

Sayın senatörler, her bakan değiştikçe 
Kilis'in ve diğer hudut kapılarının sınır pa
zarları meselesi ortaya çıkar. Sonra, unutu
lup, gider. 

Sayın Bakanın Güney seyahatlerinde bu 
mesele yeniden ele alınmıştır. Bu sefer kesin 
olarak gerçekleştirilmesini yürekten diliyo
ruz. 

Bir a rkadan ız Kilis'i kaldırmaktan bah
setti,,.. 
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FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — kaldırıl
masından bahsetmedim, gerekli tedbirlerin alın
masından bahsettim. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Kilis, asır
lar boyu Türk kültürünün, Türklüğün bir 
bayrağı olarak sınırda şerefle mevkiini almış 
kahraman bir diyarımızdır. Kilis'i kaldırmak 
değil kalkındırmak için düşünmek ve gerçek
leştirmek lâzımdır. Bu nokta üzerinde hepi
mizin elbirliği ile gayret etmemiz lâzımdır. 
Bakanlık bütçesinin memleketimize ve men
suplarına, geniş çiftçi kütlesine hayırlı ol
masını diler, teşekkürler ve saygılar sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çalışma süresi 
bitmek üzeredir. Ancak izin verir ve müna
sip görürseniz Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Bütçesini bitirinceye kadar çalışmalarımıza 
devam edelim.. Genç ve kıymetli Bakan 30 
dakikalık bir görüşme ile yetineceğini ifade 
etmiş bulunmaktadır; iki sayın üye de ko
nuşacaktır, son söz de bir üyenindir. Böyle
likle saat 14 te bitirmiş olacağız. Bu şekil
deki bir çalışma programını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

S ay m öztürkcine. 

RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına bir senatör olarak yapa
bildiğimiz hizmetlerden bir tanesi, gümrük 
muhafaza mamurlarının tayın bedellerinin 75 
ten 165 liraya çıkarılmasına ait kanun teklifi
miz Yüce Meclislerde iltifat görmek suretiyle, 
bu zümreyi as da olsa bir sosyal kalkınma 
imkânını sağlamış bıılunmamızdır. 

Diğer bir husus, C. H, P. si her konuşma
sında bir bozuk düzenden bahseder. Şimdi bu 
bozuk düzenin memurlar üzerindeki, fiilî du
rum üzerindeki, misallerini vermek isterim. 
Bir maliye memuru, bir hariciye memuru, bir 
dahiliye memuru, yüksek tahsil görmediği 
zaman baremin 4 ncü derecesine terfi etmek 
imkânını bulduğu halde, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına bağlı Devlet memurları da ba
remin yedinci derecesine kadar terfi edebilme 
imkânı bulabiliyor idi. Bu düzeni, yine 
C. H. P. sinin çıkartmış olduğu bir kanun ile, 
yedinci dereceden sekizinci dereceye indirmiş 
idi. Şimdi ben hiçbir zaman hilafı hakikat 
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bu kürsüden, 1961 yılından beri konuştuğumu 
zannetmiyorum. 

DOĞAN BARTJTÇUOĞLU (Manisa) — Gü
zel havayı bozma... 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — O her 
zaman bozar. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bir 
havayı bozma değil, havayı bozmak istiyen-
lere bir ışık tutma gayesiyle bunu konuşmak 
istiyorum. 228 sayılı Kanun ile de bunları ba
remin yedinci derecesinden sekizinci derecesi
ne indirmiş idi. Vermiş olduğumuz bir kanun 
teklifi ile, yine Yüce Meclisin sayın üyleri-
nin ittifakı ile, diğer Devlet memurlarında 
olduğu gibi baremin sekizinci derecesine de
ğil, baremin dördüncü derecesine kadar terfi 
edebilme imkânını sağlamak suretiyle, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı teşkilâtı içerisinde bulu
nan memurlar arasındaki, bu bozuk düzeni 
düzelttik. Bu itibarla sayın senatör arkadaş
larıma bu yönden de teşekkür etmeyi bir borç 
bilmekteyim. 

Gelelim mevzuumuza; Türk işçileri Anava
tana gelirken beraberinde araba getiriyorlar. 
Bunlar der M; «Bizim Triptik parası olarak 
Alman bankasına markımız bloke olmakta
dır. Bu bloke olan markın karşılığnıda Al
man bankaları bizden 100, 200, 300 mark gibi, 
bir iki ay müddetle paramız muhafaza edebil
diği gerekçesiyle faiz almaktadırlar» Şimdi 
bunun düzeltilmesi için işçiler, der ki; «Biz 
pasaportla beraber geldiğimiz zaman Devlet 
Hazinesine bu parayı yatıralım. Alman ban
kalarına faiz olarak ödemiyelim. Devlet ban
kalarına bunu yatıralım ve bu suretle döviz 
sıkıntısına, az da olsa, karınca kaderince, biz 
de hizmet etmiş oluruz. Bu itibarla paraları
mızı Alman bankalarına değil Türk banka
larına yatırılmasını temin ile bunun faizi de 
mark olarak, döviz olarak alınması yerinde 
olur», diye mütaaddit ricada bulunmuşlardı. 
Bunun düzeltilmesi her halde yerinde olacak
tır zannederim. 

Kilis mevzuu üzerinde duruldu. Ben bir tek 
kelime ile konuşmak isterim ki Kilis hakikaten 
açık pazar mıdır? 

Diğer bir husus çay müstahsili gün geçtikçe 
ilerlemektedir. Realite şudur ki, alman çayların 
tamamı piyasaya intikal etmemektedir. Acaba 
bir Çay Genel Müdürlüğü kurulmak ve çay fab

rikalarını artırmak suretiyle milyonlarca lira
lık çayın denize dökülmesine bu suretle mâni 
olunamaz mı? 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının teşkilât ka
nunu muihâkkak çıkartılmalıdır. 

Kahve yetiştirilme işini gazetelerde okuduk. 
Bunun üzerinde ehemmiyetle durulmalıdır. Ha
kikaten Türkiye'de kahve yetiştirildiği takdir
de büyük bir büyük döviz tasarrufu sağlanaca
ğı kendiliğinden ortaya çıkar. 

içkiler bakımından, Türkiyetâeki Türk va
tandaşının içtiği içki ile turistlere verilen içki
ler arasında kalite bakımından fark vardır. Fi
yat hususuna bir şey demem. Ama kalite niçin 
aynı değil. Benim Türk milletim yeni rakıyı 
içerken, klüp rakısını içerken, altınbaş rakısını 
içerken aynı kaliteyi haiz olmalıdır. Bunun da 
düzeltilmesi icabetmektedir. Küçük biralar, ga
zoz gibi, Coca Colo gibi, serbest piyasada satıl
ması lâzımdır. Buna mâni olacak bir mevzuat 
varsa bunun gidertilmesini ve vatandaşa ne ol
duğu belirsiz boyalı sular içeceğine, bir gazoz 
•büyüklüğündeki biraları istediği yerde, istediği 
şekilde icebilme imkânları sağlanmalıdır. 

Tütün politikası, benim bir kolum, Aydın'-
ın Çine kazasıdır,.. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu, Sayın Öz-
türkoine... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Peki 
efendim. 1950 yılında tarla fiyatı ne ise bugün 
tütün müstahsili 1950 yılındaki tarla fiyatın
dan daha. üstün tütün parası almakta olduğun
dan, Hükümetimizin tütün politikası yönünden 
tuttuğu ve tütün müstahsılma her gün ve her 
sene himaye ettiğinin en açık misali budur. Bu 
nedenle de Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve teş-
ki1 âtını tebrik eder, bütçesinin hayırlı ve uğur
lu olmasını dilerim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; ben kısaca bir mevzua 
temas edeceğim, 1962, 1963 ve 1964 yılları tü
tün mahsulleri halen depolarda büyük bir kıs
mı beklemektedir. Marmara'da, Karadenizde 
1962 senesinden - 1970 in içerisindeyiz - zürra-
m elinden çıkmış, tüccarın eline gelmiş, depo
larda bekliyen tütün vardır. Yalnız Samsun'da 
halen 1962 yılı mahsulü 500 - 600 bin kilo tütün 
"bütün ihraç kıymetini kaybetmiş, hattâ bâzı 
rivayete göre tütün olma vasfını dahi kaybet-
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miş olarak beklemektedir. Ama bankaların de
polarında ipotekli, kredilere bağlı, tüccarın iş 
imkânlarını, depolarını işgal etmiş, satılamaz 
hale gelmiş; senelerden beri bunun tasfiyesi 
için uğraştığımız halde bugüne kadar bu baki
yeyi kaldırıp ortadan atamadık. Sayın bakacı
mızdan ricam şu. Ben 1964 senesinde Senatoya 
geldiğim zaman, bu 1962 tütünleri mevzuu eli
mize gelmiş idi. Senatörlük devremiz bitiyor. 
Haziranda seçime gireceğiz, hâlâ 1962 tütünle
rini halledemeden ve bunun ıstırabını bu kürsü
lerde tekrar ede ede gideceğiz de ona yanaca
ğım. Onun için rica ediyorum, 1962 böyle, 1963 
ten de stokumuz var. 1964 ten de var, zannede
rim bunların Karadeniz bölgesindeki toplam 
tutarı üç milyon kiloyu filân geçmiyor, o civar
da bir miktar olacak. Bir çok iş adamının iş im
kânlarını tamamen öldürmüştür. Bu arada kı
saca şunu da arz etmek istiyorum. Bunun bir 
sosyal cephesi de var. 

Şimdi Karadeniz bölgesinde bilhassa Sam
sun'da tütün imalâthaneleri, özel teşebbüs tütün 
imalâthaneleri senenin beş altı ayında, yahutta 
sekiz ayında çalışır. Buralarda mevsim isçileri, 
özel teşebbüs mevsim işyerlerinde, imalâthane 
lerde çalışan isçilerin miktarı 20 - 30 bin ara
sında idi. 1962 deki tütün piyasasının ve fiyat
larının anormal ihraç fiyatları üzerinde piya
sanın açılması neticesi, tüccara da bu tütünle
rin alınması hususunda yapılan ricalar ve ve
rilen teminatlar üzerine, tüccar tarafından iki 
dolar civarında islenmiş tütün fiyatına rağmen. 
20 - 21 lira gibi fiyatlarla aldırılması neticesi 
tütünün, tütün ihraç fiyatının üzerinde olması 
sebebiyle satılamamış ve depolada kalmıştır. Bu 
kalan tütünlerin,... 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — On
ları Bakan almıyor.... 

REFET RENDECİ (Devamla) — Rica ede
rim beyefendi, ben Bakan alıyor diye demedim, 
ben bir politikadan bahsettim. 

Şimdi o gün bugün, artık eskiden Tekelin bir 
durumu vardı. Ne idi? Tekel ne yapacak? 
Tütün piyasasına girecek ve destekleme muba
yaası yapacak. Bu yanlış politika yüzünden 
tüccar tamamen ortadan çıkarılmış, tüccar ta
mamen ölmüş, bir kısmı da bu tütünlerle bağlı 
çalışmaz hale getirilmek suretiyle, bütün tütün 
alım işi doğrudan doğruya Tekelin üzerine kal

mıştır. Şimdi Sayın Bakanımızdan istirhamım 
şu; kendilerine yardımcı destekleme mubayaası
nı yapabilmek ve daha güzel, daha iyi ihraç ya
pabilmek için, bu alıcıların stokları ellerinden 
çıkartması hususunda yardım, ederek piyasaya 
girme imkânları sağlansın, yeni kişiler, yeni tüc
carlarla belki tütün piyasasında rekabet sure
tiyle zürranm eline daha çok para geçmek im
kânı olur. Aksi halde bütün Türkiye'deki re
kolteyi öyle bir zaman gelecek ki, Tekel yalnız 
başına karşılamak gibi bir durumun içerisine 
girecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzua temas 
etmişken kısaca bir mevzua daha dokunmak is
tiyorum, yine buna bağlı. Başka memleketlerde 
stokları eritmenin yolları ve çareleri aranmıştır. 
Meselâ Yunanistan elindekini takas suretiyle ve
ya başka türlü mal mübadelesi gibi şekillerle 
elinden çıkarma gibi bâzı yollara girmiştir. Ben 
bunlardan pek anlamam ama, bize söylenen, ku
lağımıza kadar gelen ve bu işle uğraşanların id
diaları. Biz de mademki elimizde stoklar var
dır, bu stokları eritmemiz lâzım. Stokların erime
sinde hem vatandaşın, hem Devletin hem Teke
lin büyük menfaati vardır. O halde herkesin tat
bik ettiği usulü ve yolu tatbik etmekle bizde bir 
gayretin içerisinde olalım. Ben yine duydum ve 
memnun oldum; Tekel Bakanlığı camiası içe
risinde bu işlerle uğraşan arkadaşların bu nevi 
yolların deneneceğini ve bu şekilde ihracat im
kânlarını arıyacaklarını ve bu mevzular üzerin
de tetkikler yaptıklarını duydum ve memnun 
oldum. İstirhamım şu; bu yolların biran ön
ce tetkik edilerek tatbikat safhasına konması 
ve Türkiye'deki tütün stokunun eritilmeni yolun
da gayretlerin içerisine girilmesidir. Bu temen
nimle mâruzâtıma son veriyor, bu Bakanlık büt
çesinin hayırlı, uğurlu olmasını temnni ediyo
rum, saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. Yeterlik kabul edilirse Bakandan son
ra sıra sizde Sayın Adalı. 

Sayın Başkanlığa 

Sayın altı üye kişisel görüşlerini Yüce Se
natoya arz etmiş olduklarından kifayetin kabu
lünü arz ederim. 

Malatya 
Hamdi Özer 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesi verilmiş bu-
lunmaktadır. Altı sayın üye konuşmuştur. Ye
terliği oylarınıza ara ediyorum. Kabul edenler,.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan Buyurun. 
Sırada Saym Adalı vardır, Bakandan sonra. 

GÜMRÜK VS TEKEL BAKANI AHMET İH
SAN BİEİNÖİO&LU (Trabzon Milletvekili) — 
Sayın Başkan., Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
sözlerim;, baslarken hepinizi saygı ile selâmlıyo
rum. 

Sözlerime yazılı bir metinle başlayıp nihaye
te erdikten sonra, mümkün mertebe. Sayın Baş
kanın da biraz evvel beyan ettikleri veçhile, 
kısaca bütün arkadaşların sorularına cevap ver
meye çalışacağını. Şayet içinde cevaplandıra-
madîğım veya unuttuğum sualler kalırsa bunu 
arkadaş]arınım hassaten bana hatırlatmalarım. 
ve bilhassa dış arda dahi olsa ikaz etmek suretiy
le benden eevap istemelerini, halledilecek mev
zularda memleketin hayrına olarak bana yar
dımcı olmalarını tekrar tekrar kendilerinden 
rica edeceğim. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1970 malî yılı 
Bütçesi hakkında genel bilgi sunmak üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. 

Bu konudaki izahatımız gümrük kuruluş ve 
görevleriyle ilgili bulunanlar ile Tekel Genel 
Müdürlüğümüzün faliyet sahalarını kapsıyanlar 
olmak üzere iki kısımda özetlenmektedir. 

Bilindiği üzere ilgili yasaların koyduğu te
mci kaideleri düzenlemek ve uygulamakla yü
kümlü bulunduğum Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Hazinemize bütçe gelirlerimizin büyük bir kıs
mını tahsil ve tevdi eden bir gelir kuruluşumuz
dur. 

Sanayiimizin, tarımımızın kuruluş ve işleyiş 
gayelerinin gerçekleşmesine yarıyan yabancı eş
yanın ve halkımızın sosyal, kültürel ihtiyaçla-
rmda kullanılmasına zaruret duyulan ve özetle 
Milletimizi bugün ve gelecekte mutlu kılacak 
maddelerin giriş, çıkış ve transit gümrük mu
ameleleri ile tabiî ve tarihî bütün güzellik Ha
zinelerini bağrında saklıyan ülkemizi görmek 
ve onun bütün nimetlerinden faydalanmak için 
gelen ve giden yolcu ve turistlerin gümrük iş
lemleri ve Marmara Denizi ve Boğazlar dâhil, 
içişleri Bakanlığının görev sahası dışında kalan 
mahallerdeki kaçakçılığın men, takip ve tahkiki 
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işlemleri de Bakanlığımın görev alanı içinde bu
lunmaktadır. 

Bu Bakanlığın kuruluş tarihi üzerinden kırk 
yıla yaklaşan usun bir ömür devresi geçmiş bu
lunmaktadır. Nitekim birçok arkadaşlarımızda 
bu mevzulara değinmişlerdir. Bu zaman zarfın
dan gümrük prensipleri ve uygulama usul ve 
esasları ve gümrük kavramının zihinlerimizde 
bıraktığı etkiler ve genel olarak tesbit edilen 
görevler ile bu, görevleri gayeye ulaştıracak va
r t a l a r ve yetkiler manzumesi fikirlerdeM ge
lişime paralel olarak geniş değişikliklere uğra
mış ve gümrük muameleleri gerek miktar ve ge
rek nitelik itibariyle değişik bir durum ve mahi
yet arz etmiştir. 

Bütün bu gelişimin yanında (Gümrük tarife
leri ve Ticaret Genel Anlaşması); Brüksel Güm
rük işbirliği Konseyi; Türkiye, iran ve Pakistan 
ile akdedilmiş bulunan Bölgesel İşbirliği Teşki
lâtı; Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 
Konferansı Avrupa Ekonomik Komisyonu Dahilî 
?Takîiyat Komiteü ve Kenedy müazkereleri gibi 
uluslararası kuruluşlar ile, andlaşmalara daya
nan, teknik ilişkiler kurulmuş ve devamlı ve 
ahenkli bir tutum içinde ilgiler geliştirilmiş ve 
id?me ettirilmiştir. 

Ayrıca, bilhassa son on sene, içinde, yaban
cı ülkelere çalışmak üzere giden ve gelen işçi
lerimizin miktarı, en yakın günlerde edindiği
miz istatistiki bilgiye göre, üç yüz bini aşmış, 
gönderilen dövizlerin tediye muvazenemizdeki 
ağırlığı önemli bir seviyeye yükselmiş ve bunun 
yanında yabancı turistlerin yurdumuzu ziyaret
leri övülmeye değer bir şekilde çoğalmıştır. 

Buna ilâveten Bakanlığın kuruluş tarihi olan 
1932 yılma nazaran iş hacmi, yasaklık ve kı
sıntı rejimlerinin de uygulanması ile 14 misli art
mış, buna karşılık fiiî istihdam durumu bir 
y?na, Personel Kanunu kadrolarında % 17 nis-
betinde bir eksilme meydana gelmiştir. Yine 
gümrük geliri kuruluşundan bu yana her yıl 
% 17 nisbetinde bir gelişme kaydederek 70 misli 
artmış ve genel gelir içinde önemli bir yer tut
muş ve ihracat hacmi de keza 47 misline ulaş
mıştır. 

Genel cari masraflar içinde Bakanlığın cari 
masrafları kuruluş yıllarında % 3 e yakın iken 
bugün binde beşe kadar gerilemiş ve bu suretle 
o tarihte bir lira için yapılan 10 kuruşluk tahsil 



C. Senatosu B : 39 5 . 2 . 1970 O : 1 

masrafına karşılık bugün bir lira sadece iki 
kuruşa yakın bir masrafla tahsil edilmektedir. 

Buna karşılık sosyal gelişmeler, yolcu, tu
rist ve işçi hareketleri; uluslararası kuruluşlar
la olan ilişkilerin ahenkli bir tarzda devam et
tirilmesi, gümrük prensiplerinin teknik yönü 
bakımından gerekli araştırma ve takiplerin yük
lediği çeşitli görevler Gümrük ve Tekel Bakan
lığına çok ağır hizmetler tahmil etmiş olmasına 
rağmen, gümrük kuruluşunda, personel yönün
den, gerekli reorganizasyonu sağlıyacak ve ge
rek gümrük idari kuruluşlarında ve gerekse 
memleketimizin ekonomik ve sosyal ve kültürel 
hayatındaki gelişmeleri sağlıyacak bir teşkilât 
Kanunu yürürlüğe konulamamıştır. 

Geçen devrelerde, iki defa kadük olmak su
retiyle kanunlaşma imkânını bulamıyan bu yeni 
tasarı Meclise sevk edilmiştir. Bu tasarının 
biran önce kanunlaşmasını temin hususunda, sa
yın arkadaşlarımın bizlere yardımcı olacaklarını 
ümit ve temnni etmekteyiz ki, nitekim buradaki 
sarih beyanları da bu merkezdedir. 

Tasan kanunlaştığı takdirde tahakkuk iş
lemleri basitleştirilecek, Gümrük Vergisi para 
cezaları âdil bir esasa bağlanacak, vergi takip 
müddeti üç yıldan bir yıla indirilecek, idari 
teknik bilgiden mükellefler de faydalanabile
cek, vergi tahsilatında kolaylaştırıcı bir sistem 
uygulanacak, gayri ticari mahiyetteki veya he
diyelik vakfını taşıyan eşyalara son derece es
nek, ferahlatıcı ve şimdiye kadar yapılan sızlan
malar». giderici bir usul uygulanacak, büyük ya
tırımlarda bu^ün için mevcut ağırlaştırıcı for
malite ve yalaklıklar bertaraf edilerek sanayi
leşmede akıcı bir sürat temin edilmiş olacaktır. 

Yüksek malûmları olduğu üzere Bakanlığım 
Hafine p-elirim'n hnvük bir kısmını 1969 yı
lında 24 497 364 769 liralık gelir tahmini için
de yer alan 9 006 242 241 liralık kısmı ile 
% 37 sini. tahsil ve Hazineye tevdi eden bir 
gelir dairesidir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının gelir ve ffi-
der bütçesindeki pay durumu arasındaki 
orantı bu .Teşkilâtın esaslı bir reorpranizas-
yonu zaruri kılmış ve bu hususu karşılamak 
için hasırlanan yeni Teşkilât Kanunu tadil ta
sarısı Yüce Meclise sunulmuştur. 

Bu tasarının kanunlaşması halinde, mer
kez ve taşra teşkilâtı görev ve yetkilerinde 
hizmet icabı bir elastikiyet meydana gelecek, 

salâhiyet ve mesuliyet muvazenesi sağlanacak, 
lüzumsuz formaliteler en aşağı hadde indiri
lecek, işlerde sürat temin olunacak, mahallî 
ve merkezi kontrol sisteminin tesirli bir şe
kilde yürütülmesi mümkün kılınacaktır. 

Ayrıca bu tasarının Bakanlığın Teşkilât 
bünyesine getireceği en önemli yenilik Güm
rük Uzmanlar Kurulunun kuruluşuna imkân 
vermesi olacaktır. 

Öteden beri gümrüklerimizde giriş forma
liteleri ile yolcu ve turistlere uygulanan iş
lemler ve gümrük mevzuatındaki teknik zor
luk ve karışıklıktan şikâyet olunduğu hepinizin 
malûmu bulunmaktadır. 

Gümrük Uzmanlar Kurulunun kuruluşu 
ile milyarlarca liralık gümrük varidatını 
toplıyan elemanlarda aranacak yetenekler ile 
ücret sistemindeki denge sağlanmış, sızlan
malar asgariye indirilmiş olacak ve gümrük 
hizmetlerinin verimliliği görev tazminatı ve
rilmesi esasına bağlanarak, özel sektöre daha 
çok kazanma ve daha rahat yaşama imkânını 
ariyan yetişkin teknik elemanın hizmette de
vamlı olarak kalması mümkün kılınacaktır. 

Yurt dışına çıkan ve giren her arkadaşı
mın gördüğü üzere gümrük kuruluşlarında 
ve bilhassa yeni açılan kapılarda ödenek 
kifayetsizliği sebebiyle, mefruşat ve demir
baş durumu çok acıklı bir hali aksettirmekte
dir. 

Ayrıca hudutlara dağılmış bulunan gümrük 
idarelerinin meskûn mahallerle irtibatı çok 
zor olarak sağlanmakta, taşıt araçlarının ge
rek miktar ve gerekse vasıf itibariyle hiç 
de yeterli olmadığı müşahade olunmaktadır. 

Bu cümleden olarak 1969 malî yılı bütçe
sinde alınması derpiş edilen 17 araçtan bu
güne kadar ancak iki adedi alınabilmiştir. 

Genellikle gümrüklerimizin ve bilhassa tu
rizm sanayiinin gelişmesi bakımından giriş 
ve çıkış gümrük kapılarımızın gümrük per
soneli, bina ve konut durumu, demirbaş eşya 
ve mefruşat ve taşıt araçları gibi en önemli 
hususlarda yeter bir duruma çıkartılması, mev
zuat, gümrük formaliteleri, memurlara öde
necek ücret durumu bakımlarından da eksiklik
lerin biran evvel tamamlanması ve keza içişleri 
Bakanlığının vazife sahaları dışında kalan 
mahallerde kaçakçılığın men, takip ve tah
kiki hususlarında çok daha müessir bir çalış-
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ma safhasına girilmesi, bilhassa temenniye 
sayan bulduğumuz arzularımızın mihrakını teş
kil etmektedirler. 

Gümrüklerde bekleyen ve millî envantere 
girmiş bulunan eşya ve otomobiller hakkın
da alman tasfiye kararının gerek Hazineye 
varidat temini ve gerek gümrüklü eşya ko
nulan mahallerdeki sıkışıklığın giderilmesi yön
lerinden çok müspet sonuçlar doğuracağını 
ümidetmekteyim. 

Ayrıca almış olduğumuz yeni prensip 
kararları ile işçilerimizin ve yolcularımızın 
zât ve aile ihtiyaçları için beraberlerinde ge
tirecekleri gayriticari mahiyetteki eşyalarına 
elâstiki ve ferahlatıcı bir sistem uygulana
caktır, 

Bu cümleden olarak keza imal edildikleri 
ülkelerde, ihraçlarında vergi ve resim iadesine 
tâbi tutulan yeni otomobillerin Gürük Vergisi 
matrahı ile permi limitleri, geri verilen vergi 
ve resimler hariç tutularak tesbit olunacak 
ve bu suretle âdil bir vergileme sistemine yak
laşılmış olacaktır. 

Gümrük usul ve prensiplerini uygulama sa
hasında bizlere mâkul, mantıki ve hukukî 
gelen her türlü kaideleri bulup tatbik etmek
ten, şikâyet, ve sızlanmaları giderici tedbirleri 
almaktan ve ilgililerin gümrüklerimizle olan 
münasebetlerini rahat bir zemine oturtmaktan 
zevk alacağız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Tekelle il
gili kısma geçiyorum : 

Katma bütçe ile idare edilen ve kanunlarla 
verilen salâhiyetlerle bâzı maddelerin tekel
lerini yürüten Tekel Genel Müdürlüğünün tet
kik edilmekte olan 1970 malî yılı bütçesinin 
ödenek yekûnu 191 143 483 liradır. 

1970 malî yılı yatırım harcamalar miktarı 
102 828 000 liradır. Bu meblâğın 32 300 000 
lirası tütün ve sigara sanayiine harcanacaktır. 

Tütün mevzuunun memleketimiz ekonomisi 
yönünden ehemmiyeti izahtan varestedir. 
6 000 in üstünde köy ve 400 000 e yakın 
ekici kütlesinin geçim vasıtası olan ve dış tica
retimizde döviz sağlayıcı yeri, olan tütünün 
1969 ekici piyasalarından ilkini 26 . 1 . 1970 
Pazartesi Ege'de açmış bulunuyoruz. 

1969 mahsulü için memleketimiz tütün re
koltesi 140 000 000 kilo ton tahmin edilmiş
tir. Bunun 103 000 000 kilosu Ege 10 000 000 

kilosu Marmara, 18 000 000 kilosu Karadeniz 
ve 9 000 000 kilosu Doğu bölgesinde istihsal 
edilmiştir. 

Umumi istihsalin 46 000 000 kilosu fabri
kasyon ihtiyacı için Tekel idaresi tarafından 
mubayaa edilmekte, geri kalanı ihracedilmek 
durumundadır. 

Bu sene de ekici tütün piyasalarında Dev
let nam ve hesabına destekleme mubayaası 
için Hükümetçe Tekel Genel Müdürlüğü gö
revlendirilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü, üreticiyi muay
yen bir fiyat seviyesinde garantide tutmak 
için bu vazifesine sonuna kadar devam ede
cektir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün çeşitli mamul
leri dolayısiyle ilk madde alımları yaptığı ve 
bunları doğrudan doğruya müstahsılından mu
bayaa etmek suretiyle, müstahsil emeğinin de
ğerlendirilmesine ve istihdam gücü yaratılma
sına gayret gösterdiği hepinizin malûmlarıdır. 

Başlıca ilk maddelerin son birkaç senelik 
alım miktarları hakkında bâzı misaller ver
mek istiyorum. 

1964 yılında 5 413 000 kilo arpa alındığı 
halde, 1965 te 6,5 milyona, 1969 da 11 627 000 
kiloya çıkmıştır. Atlamak suretiyle geçiyorum. 

Yaş çay yaprağı; 45 milyon kilo iken, 1984 
te, 1965 te 59 milyon kilo, 1969 da da arka
daşlarımın haklı olarak üzerinde durdukları 
veçhile 160 milyon kiloyu geçmiştir. 

Bu cetvellerde 1970 rakamları tahmini ola
rak hesaplanmıştır. Vaktinizi almamak için 
cetvelleri okumuyorum. 

Tütün mubayaalarında Tekelin fabrikas
yon ihtiyacı için aldığı tütünlerle, destekle
me tütünleri birlikte gösterilmiştir. 

Tütün ve tütün mamulleriyle birlikte yatı
lım bütçesinin 30 5S0 000 lirası içki sanayiine, 
S7 983 G00 lirası çay sanayiine, 2 000 000 lirası 
PJZ işlerine harcanmak suretiyle Tekel Genel 
Müdürlüğünün fabrika, atölye ve işletmelerin
den yapım ve inşa, yenileme, kapasite artırma 
ve diğer hususlara sarf olunacaktır. 

Bu arada akan iş hacmi ve genişuiyen teş
kilâtı dolayısiyle günün ihtiyaçlarına cevap 
vermjyen Teşkilât Kanununun tâdil edilerek 
ihtiyaçlara cevap verir hale getirilmesi öngö
rülmüş ve Yüce Meclislerin tetkikine sunulan 
ta?arı Gümrük ve Tekel Komisyonundan geçe-
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rek Bütçe Plân Komisyonuna intikal ettiril
miştir. 

Genişlemekte ve hali harekette bulunan hiz
metlerin dondurulmuş kadrolarla yürütülemi-
yeceği kabul edilmesi icaJbeden bir gerçektir. 
Eu bakımdan Türkiye'nin en büyük malî hare
kete sahip bir müessesesinin teşkilâtında yaptı
ğımız bu değişiklik tasarısının muhterem sena-
törlerce olumlu karşılanacağını ümidetmekte-
yiz. 

Diğer taraftan da, Tekel Genel Müdürlüğü
nün gelir sağlama fonksiyonu sonucu Devlet 
Bütçesine sağlıyacağı gelir miktarı 1 700 000 000 
lirası istihsal Vergisi ve 220 984 933 lirası çe
şitli gelirlerden olmak üzere 1 920 984 933 lira 
gelir sağlıyacağı hesâbedilmiştir. Bu geliri sağ
lamak üzere 1970 yılında 43 800 ton mamul 
tütün, 550 000 ton tuz; 17 500 ton çay, 
23 500 000 litre ispirto, 19 500 000 litre rakı, 
6 822 000 litre çeşitli diğer içkiler, 32 000 000 
litre bira ve 4 500 000 litre şarap ve diğer 
sair mamullerini satacağı tahmin olunmuştur. 

Gerek Gümrükler gerekse Tekel Genel Mü
dürlüğü faaliyetleri hakkında arz ettiğim bu 
kısa ve umumî malûmattan sonra şimdi sayın 
arkadaşlarımın mütalâa ve tenkidlerine temas 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Bakanlığı
mız Bütçesinin müzakeresi sırasında ilk sözü 
alan Sayın Barutcuoğlu arkadaşım, oldukça 
uzun bir konuşma yapmak suretiyle bâzı nok
talarda Bakanlığımızı ve tutumumuzu tenkid 
etmişlerdir. 

Ben, şahsan tenkidi çok seven ve tenkid-
den hoşlanan ve haksızlığa, daha doğrusu yan
lış yolda olduğumuz müddetçe, ikaz edilmeyi 
seven bir kimseyim. Yalnız, sayın arkadaşım 
Barutcuoğlu, beni biraz mazur görsünler, şu
rada, başlangıçta çok enteresan bir ifadeleri 
var, asla bu ifadeleriyle mutabık olmadığımı 
kendilerine peşinen arz etmek istiyorum. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekel Kanunu 
ile 1196 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri Bir
likleri Kanununun Meclisten çıkarılmasının 
kasden Hükümet tarafından, tütün satışları ari
fesine getirilmek suretiyle, güya bu kanunun 
Hükümet tarafından tatbik edilmemesinin sağ
lanması yolunda bir gayret sarfedildiği mealin
de bir konuşma yapmıştır. 

5 . 2 . 1970 O : 1 

Sayın arkadaşıma şurada bir defa daha söy
lemek isterim ki, Hükümetimiz gerek Seçim 
Beyannamesi ile, gerekse Meclise arz ettiği 
Hükümet programı ile hâdiseleri bütün detay
ları ile izah etmiş ve herşeyl vuzuha kavuştur
muştur. Bir Hükümetin milletin menfaatine 
olan bir kanunu her hangi bir şekilde geciktir
mesi her halde sizce de mümkün olmasa gerek
tir. Bu itibarla, bu noktada Sayın Barutcuoğlu 
ile mutabık olmadığımızı ve bu şekildeki bir 
ithamı kabul etmiyeceğimisi, bilâkis, Hükümet 
olarak, Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile 1196 
sayılı Kanunun çıkarılması için ne kadar gay
ret sarfettiği Meclis müzakerelerindeki zabıt
larla sabittir. 

Saniyen, muhterem arkadaşım, benim Ba
kan olarak tutumumu yermişlerdir. 

Arkadaşımın görüşlerine hürmet ediyorum. 
Her yiğit bir yoğurt yiyişi vardır. Ama, ben 
arkadaşımın bu fikrini tenkid etmiyorum. Ben, 
Bakan olarak, Bakanlığa getirildiğim anda, 
ben de onlar gibi, dışarıda kaldığım müddetçe 
çok şeyler işittiğimden ve kulağım çok doldu
ğundan hakikaten hâdiseleri tabiî hali ile ma
hallerinde görmeyi faydalı buldum. Maksadım, 
acaba söylenenler doğru mudur? Çok şeyler 
söyler söyleniyor, ama bunların her zaman 
doğru olmadığı da bir gerçektir. Bu itibarla, 
şahsan böyle bir yol tuttum. Bu, demek değil
dir ki, ben, Bakanlığın müfettişiyim. Elbette 
ki vazifelerini müdrik bir arkadaşınızım. Bu 
itibarla bu mevzuda beni mazur görmesini is
tirham edeceğim. 

Burada Sayın Barutcuoğlu'nun çok entere
san bir beyanına şahidoldum. ilk defa işittim, 
bunu bir ihbar kabul ediyorum. Son zaman
larda gübre ve hurda bakırın dışa kaçırıldığı 
şeklinde bir beyandır. Bu beyanını memnuni
yetle telâkki etmek suretiyle üzerinde esaslı 
bir şekilde duracağım. 

DOĞAN BARUTCUOĞLU (Manisa) — Ba
kır giriyor, gübre çıkıyor. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İHSAN 
BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Bakır geliyor, 
gübre çıkıyor. Bunun üzerinde esaslı duraca
ğım ve neticesini de zatıâlinize bildireceğim. 
Hakikaten, bütün hassasiyetimle üzerinde dur
duğum meseleler, bunlardır. 
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Dışişleri Bakanlığının sigara mevzuuna do
kundular. 

Beni ilgilendirmez, bu mevzu. Beni mazur 
görsünler. Birçok arkadaşlarım.. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Ha
kikaten var, lütfen Sayın Bakanım. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İHSAN 
BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Bunu bazan 
söylüyenler de yapıyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, üzüntü ile görüyo
ruz ki, dediler, «1969 yılı çaycılığımız yönün
den hiç de iyi geçmemiştir». Doğru. 

Arkadaşlar, biz Hükümet olarak gerçekleri 
örtmeye niyeti bir Hükümet değiliz. Hâdi-
•SÜ ne ise onun üzerine el basmalı ve buna, bu 
derde deva bulmalıdır, bulmamız lâzımdır. Ben 
şahsan dünü, bugün beğenmiyorum; ama, ya
rın da bugünümü beğenmiyeceğim. Bu itibar
la Bakanlık bugüne kadar bir çalışmanın içine 
girmiştir. Ama, ben de şahsan kendi yönüm
den Bakan olduktan sonra bilhassa bu çay mev
zuunda çok ayrı bir çalışmanın içerisine gire
ceğimi peşinen arkadaşlarıma arz etmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben o bölgenin 
çocuğuyum. Cidden, sosyal mülâhazalarla, ar
kadaşlarım, particilik yönüyle, dediler, ben 
ona iştirak etmiyorum, Sosyal mülâhazalarla 
bâzı bölgelerin kalkındırılması için alınmış ted
birler vardır. Ama, bugün bu hal varid değil
dir. Bizzat, benim, şahsan miletvekili bulundu
ğum sıralarda, vâki seyahatlerimde, değil 3 - 5 
yaprak, 8 - 9 yaprağın alınmış çaylar arasında 
olduğunu gördüm. Bu itibarla kendi bölgem 
olduğundan ve yaptığım, Sayın Barutçuoğlu 
tarafından tenkid edilen, gizli gezilerimde Tür
kiye'nin hemen hemen 1/3 ü kaçak çay içmek
tedir. Bunu da tesbit ettik. Bu durum muva
cehesinde kaçak çaylardan çok daha kaliteli 
olan, bilhassa, özellikle üzerinde bir misal ver
mek suretiyle duracağım, Sürmene fabrikamız 
diye bir çay fabrikamız vardır, çok az yaprak 
verirler ve bugün bunun çayları hakikaten 
Dünya piyasasına arz edilecek mahiyette çay
lardır, arkadaşlarım. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Gi-
resunda da öyle. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İHSAN 
BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Evet, Giresun'da 
da öyle. 

Bu itibarla, takibedecek olduğum yol şu
dur: Bir defa bu bakanlıkta bugüne kadar bu 
çayın mesulü adam bulamadım. Evvelemirde, 
arkadaşlarımın da beyan ettiği şekilde bu hata, 
Teşkilât Kanunundan ileri gelmektedir. Bir 
umum müdürlük mü, veyahut bir umum müdür 
muavinliği mi, neyse, bir mesul adama bağlan
ması ve bu mesuliyetin tahtında paralel bir sis
tem ile geriye doğru uzatıldıktan sonra esaslı 
bij kontrola tâbi tutulması lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu sene Ege bölgesinde söyledi
ğimi burada aynen söylüyorum. Nasıl Ege böl
gesi piyasamı açmadan evvel, ne söylemiş isem, 
yapmışsam, bunu açık söylüyorum; çayda da 
aynı şeyi yapacağım. Bütün g'ücüm ile bu çay 
mevzuuna eğilerek, bu yaprak alımına son ver
meye çalışacağım. 

Burada ekicinin de menfaati çoktur, arka
daşlarım. Ekici nerede ise fideyi yoluyor. Ge
lecek yılda, muhterem hemşerim, bunu daha 
iyi bilirler, verimini azaltıyor; ama, ekici bu
nun farkında değil. 

Bu itibarla, önümüzdeki çay kanpanyasın
da bu 2,5 yaprak üzerinde hassasiyetle dur
maya çalışacağım. Nereden gürültü gelirse gel
sin, ne kadar bağırırlarsa bağırsmlar bunda 
memlektin millî menfaatleri vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, cidden söylüyo
rum, elimde imkân olsa da size Sürmene fab
rikasının veyahut Gir'esundaki küçük çay fab
rikasının çaylarını ikram edebilsek, hayret 
edersiniz. Neden? Çay az veriyorlar, fabrika 
rahat çalışıyor ve gayet güzel randıman ala
biliyoruz. 

Beyler, çayın diğer bir mahzurlu hususu da, 
çaylarımız fabrikadan çıktıktan sonra ambalaj
da bir sakat sistem vardır. Çaylar odalara 
dolduruluyor ve orda rutubeti almıyor, çuval
lara dolduruluyor, bir sürü hengâmeden sonra 
tadı ve tuzunu kaybediyor. Hepinizin şikâyet 
ettiği şekilde bir ot kokusu burnunuza geli
yor. Bu hatayı biz örtmiyeceğiz, arkadaşlar. 
Ben şahsan Bakan olarak bunun üzerinde bü
tün mevcudiyetimle eğileceğim. Çay, fabrika
dan çıktıktan sonra hava ile temasının kesilme
di lâzımdır. Ancak ondan sonra biz çay içebi
liriz ve ihracedebiliriz. Eğer biz bu tutuma 
böyle devam edersek, bir kısım arkadaşlarımın 
ifadesi ile, politik, benim şahsi görüşüm üzeri-
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ne sosyal mülâhazalarla yapılmıştır, bu yola 
devam edersek yarın 100 tane fabrika değil, 
500 tane de fabrika kursak bu çayın altından 
çıkamayız. Malûmuâliniz fabrikalar, oldukça 
pahalı olmakla beraber topu topuna bir sene
de de iki ay çalışan müesseselerdir. Bu itibar
la bu kadar yatırımı da bu şekilde kapamak 
•c>maz. Bu, her halde rantabl olmasa gerektir. 

Ben şahsan bu çaya bir çare bulacağımı 
tahmin ediyorum. Arkadaşlarıma itimadediyo-
rum, bana geniş bilgiler verdiler, geniş tedbir
ler içerisindedirler. O itibarla cesaretli konu
şuyorum. 

Çay zayiatı meselesine gelecek olursak, 
çayda cidden bâzı zayiatlar olmuştur; ama 
dendiği kadar değil, arkadaşlar. Ama, ne olur
sa olsun, 14 milyon lira civarındaki bir zayiat 
da büyük bir zayiattır; bunu kabul etmemiz, 
lâzım. Bu, evelki yıllarda 5 milyon iken son 
1969 yılında 13 küsur milyona, yani 14 milyo
na yaklaşır bir durum hâsıl oldu ki, bu büyük 
bir zarardır. Bu itibarla bu çay mevzuu üze
rinde hassasiyetle eğileceğimi, bilhassa Sayın 
Barutçuoğlu arkadaşımıza buradan bir temi
nat olarak söylüyebilirim. 

'Muhterem arkadaşlar, tütünün tahdidi mev
zuuna gelecek olursak, ben, bu yıl Ege'yi ta
nımayan bir kimse olarak, bilmeyen bir kimse 
olarak adım, adım dolaştım. Gittiğim her yerde 
vatandaşla yapmış olduğum konuşmalarda bü
tün vatandaşlar bilaistisna tahdidin kainde
dirler. Her vatandaş, aman şu tahdit yapılsın, 
biz şu sıkıntıdan kurtulalım, diye bize âdeta 
yalvarır bir halin içine girmişlerdir. Ama, ne 
kadar hazindir ki, Tütün ve Tütün Tekeli Ka
nunu meriyete konmasına rağmen Bütçe yılı 
dolayısiyle ancak Bütçeye 3,5 milyon liralık 
bir tahsisat koyabildik ve bu taihsisatla ancak 
alımların hitama ermesinden itibaren takdir 
edersiniz ki, bu bir teknik iştir, bu tahdide 
başlıyabileceğiz. muhterem arkadaşlar. 3,5 mil
yon lira paramız vardır, Nisan 1 dedimi, bü
tün ekiplerimizle birlikte Eğeden başlamak su
retiyle tahditler yapacağız. 

Ben Ege'de dolaştığım müddetçe ekiciye 
önümüzdeki yılda taban ve sulak araziye eke
cekleri tütünleri desteklemiyeceğimi, o gün var 
olursam, desteklemiyeceğimi, dik taban, sapma 
taban ekim prensibine karşı geleceğimi açık
ça beyan ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, tütünün, maliyet 
hesapları mevzuunda partiler şu veya bu şekil
de konuşurlar ama, bunun hesabını yapsak bü
tün partiler haksız çıkar, çokları. Bunun hesa
bının hududu yoktur. Bunun maliyetini tesbite 
kalkarsanız elli lirayı da geçer, 100 lirayı da 
geçer. O kadar zahmetli bir mahsûldür ki, bu 
tütün. Bu tütün 14 ay emek ister. Yani, çoluk -
çocuk bakmaktan daha zordur. Ama, bunu hiç
bir zaman da daha fazla bir değer ile satmal
ına imkânımız yok. Sayın Melen bunu gayet 
açık ve gayet güzel ifade ile belirtiler. Bir dış 
ihraç meselesidir, bu. Ben, bu yılki piyasada 
Sayın Başbakanımdan aldığım talimat üzerine, 
l ütün gücümü kullanmak suretiyle müm
kün mertebe vatandaşı mağdur etmemenin 
yolunu tuttum. Balıkesir Senatörü sayın arka-
üaşıma, biraz sonra bu hususları açıklıyacağını. 

Bu itibarla, bu tütün zaten karın doyuran 
bir nesne değildir. Arkadaşlarımın da işaret et
tiği veçjhüe, her yıl bu düşmektedir ki, bu Tür
kiye için hayırlı bir iş olacaktır. Eğer Ege'de 
50 milyon kiloya biz indirebilirsek, tütünü; 
tekrar ediyorum, arkadaşlar; tütünün kilosunu 
15 liraya değil, 20 liraya kadar çıkartmak müm
kün olacaktır. Hakiki tütün, ama. Cidden biraz 
sonra rakamlar vereceğim ve üzerinde dura
cak olursanız, iç acısıdır, arkadaşlar. Tütün ye-
rin3 yani, kurumuş otlarlar, yapraklar alıyoruz. 
Bu itibarla buna bir son vermenin imkânını 
aramamız, hepimizin millî bir vazifesidir. Bu, 
parti meselesi değildir, arkadaşlarım. Bugün, 
207 milyon kilo tütünümüz vardır, elimizde, 
14ü milyonu ihraçhktır, aşağı - yukarı Ege'de 
60 küsur milyon kilo da tütün aldık, biraz daha 
artacağını sanıyorum, diğer piyasalarla bera
ber 280 milyon kilo yine tütün elimizde ola
caktır. 

Bu itibarla, ben bundan korkmadığımı pe
şinen izah edeyim. Hükümetimle konuştum, 
Sayın Başbakanla mutabakata vardım, bu mev
zuda, daha cesurum. Arkadaşlarımın, alınmasını 
istedikleri kararlar üzerinde mutabıkım. Yuna-
nistanm aldığı kararlar takas sistemidir, ge
tirmiştir, bâzı yatırımlarda bulunmuştur, biz 
de Hükümet olarak bu kadar milyarları gö-
memeyiz, elimizde saklıyamayız, büyük imkân
larımız, bu elimizdeki tütün stoku karşısında, 
bâzı imkânlarımız vardır, bunları kullanaca-
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ğız. Titizlikle ve hattâ diyebilirim, size, çok ce
sur davranacğım, sonu ne olursa olsun, yeterki 
millete ve vatana hayırlı olsun. 

Bilhassa bu mevzuda sigaraya da dokunmak 
istiyorum. Arkadaşlar, Bakan olarak işe baş
ladığım gün Türkiyede filitreli sigara imâlatı 
15G - 160 bin kilo civarında idi. Bakan olduk
tan sonra, yine Sayın Baruteuoğluna biraz do
kunacağını, kusura bakmasınlar, yaptığım gezi
lerde, yaptığım bâzı tavsiyeler neticesinde bu
gün, 250 bin kilo sigara imal ediyoruz. Yani, 
160 tondan 250 tona varmıştır ve bunun daha 
•M çoğalacağını tahinin ediyorum. Ama, bu kâfi 
değildir. Senede 6 milyon kilo filitreli sigaraya 
ihtiyacımız vardır. Bu, önümüzdeki sene için-
•air. Ondan sonra gelecek olan seneler bunun 
dışındadır. Bugün, biz, Türkiye'de filitreli si
gara olarak istihlâki karşılıyamıyoruz. Bunun 
lir paketi, Samsun Sigarasının bir paketi, Su-
riyede 15 liraya satılıyor. Antep'in Kilis'inde 
7,5 liras^a, cama yapıştırmışlar, Amerikan si
garaları ile birlikte satılıyor. Bu itibarla bütün 
gücümüzü sigara imâline vermeyi düşünüyo
ruz. Bu, bize aynı zamanda büyük bir gelir 
Bağlıyacaktır. 

Diğer bir husus da, muhterem arkadaşımın 
özel sektörün sigara mevzuudur. 

Arkadaşlar, Bakan olarak kanunun dışında 
soylüyecek tek .bir sözüm yoktur. Ama, her 
söylenen sözde bir hakikat payı vardır, diye 
üçerine eğilir ve düşünürüm. 

Böylece arkadaşlarıma zannediyorum, ki, 
cevap vermiş oluyorum. Hükümetimiz bu mev
zularda hakikaten gayet samimidir, bana ce
sareti Hükümetim veriyor, yoksa şahsi bir ce
saretimle hareket etmem mümkün değildir. Bu 
ö->, piyasada görülmüştür. Bütün imkânlarımı
za rağmen elimizde yedek tütünlerin, stok tü
tünlerin bulunmasına rağmen çok cesur bir şe
kilde piyasaya girdik. Tüccar, bizim alımlarımı
za ayağını uyduramamıştır, ve bugün maalesef 
tüccar benden şikâyetçi, müstahsili değil. Ege 
bölgesinde yaptığım gezilerde hiçbir vatandaş 
benden şikâyetçi değildir, dosyalar halinde, 
köyle, yüzlerin üzerinde tebrik telgraflarım 
var. Hattâ, İzmir'de Kiraz Kazasını ziyaretim
de Sayın C. H. P. nin Parti Başkanı ve Meclisi 
Umumiye âzası bir zat karşıma çıktı, Allah 
bu Hükümetten razı olsun, dedi, ben partici
yim, o ayrı, bu ayrı iş, dedi. Gayet güzel ha

reket ettiniz, seri alıma girdiniz, ve bizi kur
tardınız, sise çok çok minnettarız, diye de ce
vap vermiştir, ismini de söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tütün mevzuun
da üzerinde en çok durduğumuz bir mesele 
var. Randıman ve fiyatın evelden bildirilmesi 
meselesi. 

Arkadaşlar, ben de dışardayken, Bakan ol
madan evvel, böyle şeyler düşünüyordum; ama 
Bakanlığa geldikten sonra birçok şeylerle kar-
şilaştım. Böyle mahzurları ile bu hâdisenin, bu
nunla beraber üzerinde duruyorum, imkânsız 
hiçbir mesele addetmiyorum, her dâvanın bir 
hal çaresi vardır, her problem muhakkak çözü
lür. («Bravo» sesleri) Yalnız, bu sene ilk defa 
zannediyorum ki, arkadaşlarım bunu açıkça be
yan ederler, Ege bölgesinde yaptığım her yer
deki konuşmada memur arkadaşlarımdan yap
tığım ricalarda, halktan vâki taleplerimde, bü
tün fiyatların teker teker kulaklarına söylen
mesinin mümkün olduğunu, herkesin fiyatını 
öğrendikten sonra koçanını cebine koymasını 
ve dolaşmasını, piyasanın en sonunda hangi 
fiyat söylenmişse aynı fiyatla tütünü satmala-
eağımızı beyan etmiştik ve bu sözümüzde dur
duk, son aldığım rakama göre... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, vaad buyurdu
ğunuz müddet geçti. («Devam etsin, devam et
sin, tatlı konuşuyor» sesleri) Ben sadece hatır
latıyorum. Hay, hay siz devam ediniz. Benim 
vazifem sadece hatırlatma. Müddetiniz var, 
efendim. Sadece va'dettiğiniz müddet, bitti. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İHSAN 
BİRİNCİOĞLU (Bevamila) — özür dilerim. Bu 
kürsülerde fazla konuşmaya alışmadığım için, 
peşinen özür dilerim. Bâzı tecrübesizliklerim 
oluyor, bağışlamanızı istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 4 . 2 . 1970 günü iti
bariyle 10 günlük alış miktarımız 63 205 ton
dur. Vasati fiyatımız, 853 kuruştur, hali hazır
da. Tüccar vasati fiyatlariyle bunlar ayarlama 
yapılmaktadır. Tekrar ediyorum, verdiğim söz
den sureti katiyede sarfı nazar edecek değilim, 
fiyat demişsem, ne miktar demişsem aynı tut
turacağım. («Bravo» sesleri) 

Piyasanın ilk gününde 14 576 ton tütün sa-
ünaldık, hiçbir saman görülmüş bir iş değildir, 
bu. Ve bu, 10 ncu günde 63 bin tona yüksel
miştir, piyasada çok az tütün kalmıştır, endi-
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§e edilecek hiçbir şey yoktur. Son noktasına 
kadar tütünleri almıya devam edeceğim, bun
dan hiçbir arkadaşımın endişeye kapılmamasmı 
bilhassa istirham edeceğim. 

Tütün mevzuunda devam ederken, bilhassa 
Sayın Balıkesir Senatörü arkadaşımızın üzerin
de durduğu bir noktaya işaret etmek istiyorum, 
Balıkesir 1968 vasati fiyatı 682 kuruştu, 1969 
tesbitine göre Balıkesir'de, merkezde 395 kuruş 
tütüne vermemiz icabediyordu, arkadaşlar. Tes
bit, bu. Elbeteki, memur arkadaşlarımın fikir
lerine hürmet edersiniz. Bunlar, teknik insan
lar. Ama, tesbitte aşağı - yukarı bâzı hatalar 
olabilir. Buna rağmen, 528 kuruş vasati fiyat 
gelmiştir, Balıkesir'in merkezinde. Savaştepe'de 
tesbit 491, vasati fiyat 607. Bigadiç öyle. Sın
dırgı tesbit 686, satış vasatisi 741 kuruş civa-
ıındadır. Sebebi, bu bölgeler yağmur ve sele 
mâruz kaldığından sırf vatandaşa sosyal mü
lâhazalarla yardım etmek maksadiyle bu para, 
bu fiyat verilmiştir. Hattâ, sayın senatör ar
kadaşım beni mazur görsünler, değil halkın her
hangi bir tenkidi, Balıkesir'den bana aşağı - yu
karı 50 nin üstünde telgraf geldi, tebrik 
telgrafı. 

Bu itibarla politika yapıyoruz diye gerçek
leri mümkün mertebe inkâr etmemelerini sayın 
arkadaşlarımdan hassaten rica edeceğim. Ama, 
hepimiz politikacıyız, bazan ufak tefek şeylere 
göz yumacağız. Bunu da kabul ediyorum. 

Eğer Barutçuoğlu hakkında çok, çok daha 
şeyler var. özel sektör meselesi var, müsaade 
ederse.. 

BAŞKAN — Bitti mi Sayın Bakan? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İHSAN 

BİRİNOİOĞLU (Devamla) — Hayır, bitmedi. 
DOĞAN BARUTÇUOĞUL (Manisa) — Mü-

sade ederseniz, bir tek sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Bittikten sonra, tabiî. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İHSAN 

BİRİNOİOĞLU (Devamla) — Sayın Melen ar
kadaşım, yerinde ve esaslı tenkidlerde bulun
muşlardır; daha ziyade, Bakanlığın teşkilâtı ile 
ilgili meselelerde. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Sayın 
Bakan, burada olmıyan arkadaşlara yazılı cevap 
verirseniz daha iyi olmaz mı? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Efendim, 
grupu temsilan konuştu, grupu var, burada. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İHSAN 
BİRİNOİOĞLU (Devamla) — Evet, grupu ol
duğuna göre.. 

Bilhassa Bakanlığın teşkilâtlanması mev
zuunda, çok eski bir bakanlık olduğunu, bâzı 
kuruluşların yanlış olduğunu, bu itibarla, bir 
r&organizasyona ihtiyacı olduğu yolunda cevap
lar vermişlerdir ki, bu kısımla ilgili mütalâala
rına iştirak ediyoruz. Yalnız, Güven Partisinin 
bu Bakanlık hakkında genel görüşü basında, 
ekimizde bulunuyor. 

Zaman zaman aldığımız intihalarda, Sayın 
Güven Partisi Genel Başkanı Gümrük ve dış 
ticaret ve kanbiyo işlerinin bir elde toplanarak 
yeni bir bakanlık teşkil edilmesi yolunda ta
lepleri vardır. 

Sayın Melen ise, bunun aksine, Tekelin ayrı 
Bakanlık, Gümrüğün ise bundan ayrılarak Ma
liyeye bağlanması yolunda bir tavsiyesi vardır. 
Nihayet arkadaşınım görüşüdür. Tenkidlerini 
memnuniyetle kabul ediyorum ve her tenkid 
muhakkak bana ışık tutacaktır. Bunları daktilo 
edip saklıyacağım, mümkün mertebe faydalan-
mıya çalışacağım. 

Sayın Melen İn bilhassa, bilâhara muhterem 
hemşerimin de aynı nokta üzerinde birleştik
leri, tütüne politika karıştırılmaması mevzuun
daki görüşlerine aynı şekilde, Sayın Alpaslan'
da aynı noktayı işaret etmişlerdi, aynı şekilde 
iştirak ediyoruz. Hakikaten, izmir bölgesinde 
eve açıkladığım gibi burada tekrar etmekte fay
da buluyorum. 

Tütün, bir seçim dâvası değil, arkadaşlar; 
bir geçim davasıdır. Binaenaleyh, bunun üze
rinde hassasiyetle durmamız, ekicinin hakkını 
ve alın terini değerlendirmemiz lâzımdır. 

Kontenjan grupu arkadaşlarımızdan Sayın 
Ragıp Üner bey arkadaşımıza bilhassa vâki il
gilerinden dolayı çok teşekkürler ederim. Ten-
kidlerinden faydalanacağımı kendilerine peşi
nen söylemek isterim. 

Yozgat Bira Fabrikası mevzuunda Sayın 
Yeşilyurt*un bir isteği oldu. Cidden bir talihsiz
liktir. Fakat, önümüzdeki Pazartesi günü 
Londra'dan bu fabrikanın projelerini yapan 
heyet geliyor. Onlarla ikinci bir anlaşma yap
mak suretiyle iflâs eden, daha evvel bu ihaleyi 
alan müessesenin iflâs durumundan müesseseyi 
kurtarmış olacağız ve böylelikle 1970 in sonu-
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ra kadar mümkün mertebe bu talihsiz fabrika
yı açmaĵ a çalışacağız. Bunu da peşinen arz et
mek isterim. 

Şimdi Sayın Barutçuoğlu arkadşımm bir 
•önergesi vardır. Bu önerge de daha ziyade koo
peratiflerin kurulması için Bütçeye bir tahsisat 
konmadığı merkezindedir. 

Arkadaşlar, sayın arkadaşımın çok iyi bil
mesi icabediyor, pek tabiî biliyor. Bu kanun, 
3 Ocak 1970 tarihinde yayınlanan Resmî Gaze
te ile ilân edilmiştir. Bu aylarda da Bütçe he
pinizin de malûmu olduğu üzere bağlanmış bir 
c'urumda idi. Bütçe Komisyona geldiği zaman 
yapılan bütün artırmalar değişiklikler 60 mil
yon lira üzerinde olmuştur. Şimdi, bu talebin 
kabulünü ben de şahsan arzu ederim. Ben de is
terim ki, bugün bu tahsisat konsun da biran 
evvel ben bunları kurayım ve bu çalışmanın 
içerisine gireyim. Bunu en az Sayın Barutçu-
cğlu kadar ben de arzu ediyorum. Ama, bu para 
meselesi, herşeyden evvel Maliye Bakanlığını 
ilgilendiren bir meseledir. Daha ziyade, vâki ta
lep Maliye Bakanlığı Bütçesinden yapılmakta
dır ki, bu benim bakanlığımla ilgili değildir. 
Beni bu mevzuda bilhassa mazur görmelerini 
kendilerinden istirham edeceğim. Ve bu takri
rin kabul edilmemesini rica edeceğim. Aksi tak
dirde malî politikamızı da alt üst etmiş olu
ruz. Ama, bu mevzuda kendisiyle hemfikirim, 
fikirlerine tamamıiyle hürmet ediyorum, doğru
dur, bunun biran evvel kurulması lâzımdır. Fa
kat, ne yazık ki, kanun çok geç kalmıştır. Büt
çe daha evel hazırlanmıştır. Böyle bir imkâna 
kavuşamadım. Eğer, Cenabı Hak bana bu im
kânı bahşederse memnuniyetle bunu başaraca
ğıma eminim. 

Sigaranın iç ve dış satışları mevzuunda de
min de arz ettiğim veçhile kanunun dışına çıkı
lacak bir durumumuz yoktur. İçte ve dışta vâki 
talepler üzerinde esaslı duracağız. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşan birçok ar
kadaşlar sigaranın kilosunun 300 liradan, tütü-
i'ün kilosunun 10 liradan satıldığını söylediler. 
Bunun hiç olmazsa, bu 300 liradan satılan si
garaya vurulan bu zammın, ekicinin istihsal 
ettiği tütüne inikasını talebettiler. 

Bu, her zaman düşünülmesi ve ne bileyim, 
imkân bulunduğu takdirde yapılması icabeden 
"ir iştir. Ama, herşeyden evvel hatırlamak ica-
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beder ki, bu bir vergidir, arkadaşlar. Bu vergi 
ise, benim Bakanlığımla ilgili değildir. Vergiyi 
vatandaşa inikas ettirmenin ne derece kolaylı 
veya dolaylı yollar olduğunu ancak maliyeciler 
bilebilirler. Bu itibarla, bu mevzuda kendileri
ne başka her hangi bir şey söylemiyeceğim. 

Sayın Isıtan, Karadeniz piyasasının erken 
açılmasını ve üzerinde hassasiyetle durulmasını 
istirham ettiler. 

Üzerinde duracağım. Kendileri icabettiği 
takdirde bana kadar gelebilirler. İstediğimiz şe
kilde konuşabiliriz, dert ve dileklerini her za
man için dinlemeye hazırım. 

Sayın Alpaslan hemşehrimin, vakit geçtiği 
için, bütün suallerine cevap verme imkânını bu-
lamıyacağım için özür dilerim. Yalnız, bir çay 
fabrikası meselesi vardır. Söylediğiniz gibi de
ğilmiş, Plânlamaya yazılmış, takibedebilirsiniz, 
Plânlamanın müsait bulduğu bir bölgede kuru
lacaktır. Yazı Plânlamadadır. Takibinde her 
halde fayda vardır, bölgeniz için. 

Kilis, Antep mevzuundaki meseleye gelecek 
olursak: 

Arkadaşlar, hakikaten, Kilis'e gittim, gör
düm, aleni herşey satılıyor. Biz de dışarı çıkan
ları dışarıda arıyoruz. Bunu Sayın Başbaka
nım, aynen söylemiştir. Bu çok tuhaf bir hal 
alıyor. Buna bir hal çaresi bulmayı düşünüyo
ruz. Hattâ hiçbir arkadaşım üzerinde durmadı
lar. Kilis ve hududu boyunca yüzbinlerce dö
nüm arazimiz de muattal bir vaziyette dur
maktadır. Bunu da değerlendirmenin çabası içe
risindeyim. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. 

Balıkesirli Sayın Sarlıcalı arkadaşıma tü
tün fiyatları mevzuunda zannediyorum gerekli 
cevabı arz etmiş bulunuyorum. 

Sayın Reisimin de zanediyorum ki, şimdi
ye kadar geçen müddet içerisinde sabırlarını 
taşırdım. Hepinizi uzun müddet tuttuğum için, 
sizden özür diler, beni dinlemek zahmetinde bu
lunduğunuz için hepinize ayn ayrı teşekkür 
ederim. Bütün tenkidlerinizi değerlendirmenin 
bir çabası içerisinde bulunacağımı tekrar ifade 
i] e huzurunuzdan ayrılırken hepinizi saygiyle 
selâmlarım. (Şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Sayın Tevetoğlu, sorularınızı lütfen sorunuz. 
FETHİ TSVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Bakan, 
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1. Bütün dünyayı ve bilhassa genç nesilleri 
bu meyanda memleketimizi ve evlâtlarımızı teh-
dideden (hippi) cereyanını önlemek ve berta
raf edebilmek afyon, esrar, eroin ve müstakkatı 
ile mücadeleye bağlıdır. Dünyada Türkiye, Fran
sa ve Meksika bu konuda en önde gelen ülke
lerdir. 

Geçen yıl Meclise getirilip kanunlaştırılması 
halen sağlanamamış ve kadük olmuş bu konu 
ile ilgili tasarı ile, diğer bâzı mühim tedbirlerle 
bu mücadeleye hız ve ehemmiyet vermek husu
sunda Sayın Bakan arkadaşımız ne düşünmek
tedirler? 

2. Sigara ve içkilerimizin çeşitli fiyatlarla, 
çeşitli kaliteleri piyasaya süren Tekel Bakanlı
ğımız acaba çok iyi, orta, ve ucuz olmak üzere 
üç çeşit ayrı fiyatta olmak üzere çayın imal ve 
satışını da düşünüyorlar mı? 

3. Çiftçi borçlarını taksite bağlıyacak ka
nun halen kesinleşmemiştir. Bu, Karadeniz tü
tün piyasamızı yakından ilgilendirecektir. Bilin
diği gibi Karadeniz bölgesi çiftçi ve ekicilerinin 
borçları tütün ve tütün borçlariyle ilgilidir. Eki
ci, bu borçların endişesi içerisindedir. Şayet bu 
kanun tütün piyasamızın açılışına kadar kesin-
leşmezse Tekel Bakanlığımız, çıkacak kanunun 
getireceği ferahlığın ve ekicimize sağlıyacağı 
fayda ve imkânların bahsi hususunda, Tekel 
Bakanlığımız, dâvaya gönülden bağlı değerli 
Bakan arkadaşımız, bu konuda gerekli ön ted
birlerin uygulanmasını dikkate alacaklar mı? 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, Sayın Bakan 
bu konuları yazılı olarak cevaplandırsalar, mü
nasip görürsünüz değil mi? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İHSAN Bİ-
RÎNCİOĞLU (Devamla) — Bu mevzuu ben sa
yın senatörlerden rica edeceğim, 1 nci ve 2 nci 
suallerinizi yazılı olarak cevaplandırayım. 

Üçüncü sualinize de iki kelime ile cevap ver
mek istiyorum. 

Bunu düşündüm ve muhalefete mensup mil
letvekili bâzı arkadaşlarım bana müracaat etti
ler. 40 lira, denk başına verdiğimiz paranın bu 
borca mahsubedilmesi kanun imkânı dâhilinde 
bulunduğundan durumu Sayın Hükümete inti
kal ettirdik. Kesinlikle bir karar üzerinde duru
yoruz. Her halde iyi netice alacağımızı tahmin 
ediyorum. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu, buyurunuz. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Efen

dim, ben de bir sual ve bir temennide bulunmak 
istiyorum. Tütün kooperatiflerine yapılacak 
yardımlar hakkında bir önerge var. İçtüzüğü
müzün 88 nci maddesi gereğince bu önergeyi 
Senato olarak tartışmamıza imkân yoktur. 

Sayın Bakandan soruyorum, Yüce Senato 
bütçede her hangi bir ihtilâtı önleyici başka bir 
teklifi kabul edecek olursa bizi desteklerler mi? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İHSAN Bİ-

RİNCİOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, bu 
sual, cidden demin de beyan ettiğim şekilde, 
tam mânasiyle Maliye Bakanlığını ilgilendiren 
bir mevzudur. 

Ama, tekrar ettim; tekrarında tekrar fayda 
mülâhaza ediyorum. Eğer bu para bütçeme kon
saydı ben bu kuruluşların derhal kuruluşuna 
geçseydim benim için çok daha büyük bahtiyar
lık olacaktı. Bunu peşinen söylüyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, buyurunuz. 
Sayın Orhon?.. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Siga
ra imalinde özel sektörün çalışmasına müsaade 
ederler mi? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İHSAN Bİ-
RİNCÎOĞLU (Devamla) — Bunu daha evvel 
cevaplandırdım. 

Bu, bir kanun mevzuudur. Kanunun dışına 
çıkmamız mümkün değildir. Şayet sayın senatör 
arkadaşım bu hususta aydmlanamamışlarsa, 
her hangi bir sebeple burada olmıyabilirler, ba
na müracaat ettiklerinde kendilerine en geniş 
detaylarına kadar cevap vermeye hazırım. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Tamam. (Al
kışlar) 

Sayın Adalı buyurunuz. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sevgili arkadaşlarım; son sözler umumi
yetle yumuşak olur, teamüle göre, Senatoda. 
Bendeniz de tenkidden ziyade temennilerimi bil
dirmek istiyorum. Söz almak niyetinde de de
ğildim. Çünkü, gümrük ve tekel mevzuunda, 
biraz evvel Rendeci arkadaşımın buyurduğu 
gibi, şu Senatoya geldiğimiz 1964 yılından beri 
gerek Bütçe Komisyonunda raportör olarak ve 
gerekse burada grup sözcüsü olarak üzerinde 
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durduk. Fakat, bu sone söz alan arkadaşları
mın beyanlarından ve Sayın Bakanın vaitlerin-
den cesaret alarak bâzı mevzular üzerindeki te
mennilerimi bildirmek istiyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel bir vecibeyi ye
rine getirmek isterim. Zaten söz alan ve bilhas
sa muhalefete mensup kıymetli arkadaşlarımı
zın tenkid ve temennilerindeki yumuşaklıktan 
da anlaşılacağı şekilde, bu yıl kısa zamanda id
rak ettiğimiz Ege ekici tütün piyasasının mu
vaffakiyetle yönetilmiş olmasından dolayı ve 
Tekelin çok kısa zamanda birtaMm tütünü, bir
takım kapkaççıların eline bırakmadan müstah
silin yararına olarak mubayaa ettiği için başta 
Sayın Tekel Bakanı olmak üzere ve Sayın Umum 
Müdür olmak üzere, bütün Tekel mensuplarına 
teşekkür etmeyi cevibe olarak ifade etmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, benim temennile
rim, birinci noktada olacak. Evvelâ bütün mü
zakereleri sabahtan, aşağı - yukarı takibettik. 
Ne grup sözcüleri, ne de şahısları adma fikir
lerini beyan eden arkadaşlarımız bu Tekelin 
esas fonksiyonundan çıkmış olduğu noktasına 
işaret etmediler. 

Kıymetli arkadaşlarım, dünyanın her yerin
de olduğu gibi Türkiye'mizde de gümrükler ve 
Tekel gelir sağhyan müesseselerdir, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının aslî fonksiyonu Devlete 
para temin etmektir, gelir sağlamaktır. Mâlû-
muâlinizdir ki, bütçeler yapılır, tahsisatlar ko
nur, ödenekler konur, ama bunlar rakamdır. 
Bu ödeneklere canlılık verecek olan efektif pa
rayı sağlamaktır. Bu parayı sağhyan Tekel 
Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Genel Müdür
lüğüdür. Asli g-ayesi Devlet bütçesine gelir 
sağlamak olan bu umum müdürlükler ve Bakan
lık asli gayesi dışında aradan geçen uzun sene
ler zarfında kendisine tahsis edilen munzam bir
takım vazifeleri deruhde etmek suretiyle esas 
gayesinden uzaklaşmıştır kanısındayız. Daha 
evvelki senelerde bunun üzerinde uzun uzun 
durmuştuk, bir tek rakamı vermekle fikrimi 
kuvvetlendireceğini zannediyorum. Tekel Ge
nel Müdürlüğünün mütedavil sermayesi 891 sa
yılı Kanunla bir milyar yediyüz elli milyon li
raya yükseltilmiştir. Halbuki Tekel Genel Mü
dürlüğünün elinde bulunan stoklar taa 1962 yı
lından bu yana kadar gelen stoklara, Tekel Ge-
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nel Müdürlüğünün bağlamış olduğu para aşa
ğı - yukarı 1 milyar 700 milyon liradır. Yani, 
Tekel Genel Müdürlüğü mütedavil sermayesinin 
tamamını destek alımından teraküm etmiş olan 
stoklara yatırmış vaziyettedir. Peki elinde ser
mayesi olmıyan bu müessese nasıl çalışmakta
dır? Bu Hazinenin kefaleti ile, Merkez Banka
sından alman kredilerle bu iş yürütülmeye çalı
şılmaktadır. Mâruzâtım şu ki, Tekel Genel 
Müdürlüğünü artık yeni bir şekle sokmak, Te-
kal Genel Müdürlüğünü 2490 sayılı Kanundan 
kurtaracak, mütedavil sermayesini artırmak ve 
kendisine yüklediğimiz uzun seneler içerisinde, 
yüklediğimiz vazifeleri yapabilir hale getirmek 
lâzım. Tekel Genel Müdürlüğü bir Tekel midir, 
yani Devlet Bütçesine para temin eden bir 
Umum Müdürlük müdür, yoksa Amerika'da, fa-
İan yerde, falan yerlerdeki tüccarların alış - ve
rişini yapan, elindeki tütünü satan, elindeki tü
tünü satmaya çalışan bir ihracatçı firma mıdır? 
Bir taraftan üzüm fiyatlarını, Sayın Tanyeri'-
nin söylediği gibi, Antep'in üzümünden, tuzu
na; Karadenizin çayına kadar hepsini Tekel Ge
nel Müdürlüğüne yüklemişiz. Bu şekilde bu iş
lerin altından kalkmasına imkân yoktur. Ne ka
lite kontrolü yapabiliriz, ne teknoloji getirebi
liriz, ne şunu, ne bunu. 

Bu çay mevzuu devam etmekte. Sayın Ba
kanın işaret ettiği gibi çay mevzuu, senede beş-
yüz milyon lira ödenen, yüz binlerce insanın 
geçim mevzuu olan başlibaşma bir mevzu. Al
mışız bunu Tekel Genel Müdürlüğüne, bunu da 
ithal etmişiz. Sayın Bakanın da ifade ettiği gi
bi, yeni bir şekle sokmak lâzım. Aksi takdirde 
hep tenkidler devam eder. Aşağı - yukarı ben
deniz 25 - 30 senelik bütçe tenkidlerini tetkik 
etmiştim, aynı şeyler söylenmiş, 15 sene evvel 
neler söylenmişse, yine aynı şeyleri tekrar edi
yoruz. Bu böyle olup gider. Buna yeni bir şe
kil vermek lâzım. Sayın Bakanın konuşmala
rından bu ümide kapıldık ve onun içindir ki, 
huzurunuzu işgal ediyoruz, Bakan yeni bir şe
kil versin. 

Gümrükler üzerinde fazla durmuyorum. Güm
rük mevzuunda ümit var değilim. Ama Tekel 
Genel Müdürlüğü çalışmaları ile, feragatli ça
lışmaları ile, her bakımdan desteklenmeye lâ
yık olan bir Genel Müdürlüktür, bu bakımdan 
üzerinde duruyorum. 
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Kıymetli arkadaşlarım, hemen biraz evvel 
söylediğim gibi destek alımı mevzuuna temas 
etmek istiyorum. Sayın Bakanın da ifade et
tiği gibi, bu destek alımları Devlet Bütçesine 
dert olmaya devam etmektedir. Bir noktada Sa
yın Bakanla mutabık değilim, yahut 
ben anlıyamadım. Saym Bakan Ege 
bölgesinde müstahsilin elinde bir tek 
kilo tütün kalıncaya kadar hepsini mu
bayaa edeceğiz, buyurdular. Mevcut durum içe
risinde, biraz evvel sözümün başında arz etmiş
tim, Saym Bakan fevkalâde muvaffakiyetli bir 
piyasa idrakine sebebolmuştur. Çok cesur, çok 
faal hareket etmiştir. Hakikaten bütün müstah
sil kendisinden memnun. Yalnız muhterem ar
kadaşlarım, Tekel kendi ihtiyacı için tütün alır, 
buna zamimeten destek tütün alır. Destek alı
mı ne demektir? Destek alımı bizim anladığı
mız mânada, müstahsilin elinde ne kaldı ise hep
sini Tekel alır, tüccarın, kimsenin be
ğenmediği mallar ne kalmışsa bunu mec
buri olarak Tekel alır, mânasına alın
maması lâzımgelir. Destek alımı çıkardığı
mız Tütün Tekeli Kanununda da âmir hüküm 
olduğu üzere, bundan sonra tütün artırma su
retiyle satılacaktır, Tekel de bu satışlarda müs
tahsil lehine, fiyatı düşmeden devamını sağla
mak bakımından destek alımları yapacaktır. 
Yoksa ne olur, yoksa, Türk Devletinin bir mil
yar yediyüz milyon lirası ve Tekelin bütün mü-
tedavil sermayesi olan bir milyar yediyüzelli 
milyon lira, destek alımlarında tıkanır kalır. 
Biz de böyle 1962 yılından itibaren elimizdeki 
stokları nasıl eritmeye çalışacağız diye uğraşır 
dururuz. Müstahsili korumak lâzım. Müstahsili 
korumak lâzım ama, müstahsıldan 9 liraya 10 
liraya aldığımız tütünü kalkıp da aradan beş 
sene geçtikten sonra 175 kuruşa satmak sure
tiyle korumak biraz fasla oluyor. Sayın Baka
nın temas ettiği nokta çok mühim. Biz de 
fazla vakit almadan oraya işaret etmek istiyo
ruz. Bu tütünleri nasıl eritmek lazımsa bir for
mül bulmak, bir mevzuat değişikliği lazımsa 
onu yapmak. Hükümetten bilhassa bu mevzuda 
ve Saym Bakandan yeni bir formülle ta 1962 
yılından beri birikmiş olan ve bu ona kadar 
paranın bağlanmasma sebebolan bu tütünleri 
eritmek için ne mümkünse yapmak lâzım. Mev
cut dış ticaret rejimimizle bunların tasfiye edil
mediği, şu 1962 tütünleri ile sabittir. Bu ba

kımdan çok teşekkür ederiz, memnuniyetle kar
şıladık, buyurdukları vaitleri... 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Saym Adalı. 
EEDOĞAN ADALI (Devamla) — Vakit dar 

kıymetli arkadaşlarım, bu Amerikan sigarası 
mevzuu da mühimdir. Birkaç gün evvel İstan
bul'da Ağır Ceza Mahkemesinde de Amerikan 
sigarası kaçakçılığından huzurda bulunan sanı
ğa Mahkeme Reisi, biliyorum, söyliyeceğini, 
herkes kullanıyor diyeceksin, dedi. Şimdi bu 
artık yazılı hukukun ötesine geçmiş kaçakçılık 
olarak yakalanan eziliyor. Fakat tatbikatta 
Amsrikan sigarası da yerleşmiş Türkiye'ye Vir-
jinya tütünü. Bu bakımdan bendeniz bir temen
nimi söylemek istiyorum: Bugün karaborsa, ya
hut kaçak olarak satılan Amerikan sigaraları 
ile Tekelin çıkarttığı sigaranın fiyatları aynı 
duruma gelmiş vaziyette. 6 liraya zannediyo
rum Efes sigarası, 6 liraya Amerikan sigarası 
bulmak kabil İstanbul'da. Şimdi böyle olunca 
meşhur kanundaki gibi, iyi sigara, kötü sigara
yı kovuyor tabiî, altı liraya Amerikan sigarası 
bulan insan 6 liraya Efes sigarasını almıyor 
ve böylece bir ikame oluyor. Virjinya tütünü 
iç piyasada, bırakın dış piyasayı, iç piyasada 
bisim yerli tütünün yerini almak üzere. Hiç ol
mazsa muayyen zümrelerde. Bu bakımdan şöy
le bir şey akla geliyor. Bir zamanlar zannedi
yorum Tekel Müdürlüğünde bir çalışma vardı, 
bu aradaki paranın, bu karaborsacıların eline 
geçen paranın Tekelin eline geçmesinin yolları 
düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu, Saym Ada
lı... 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Bir de 
gümrüklerde vergisiz satış yapan dükkânlarda 
Amerikan sigarası satılmaktadır. Bu Amerikan 
sigaraları muayyen bir firma tarafından alın
mış ve inhisar şeklinde alınmış, başkasına da 
müsaade edilmiyor ve satılıyor. Acaba bunu 
G-ümrük ve Tekel Bakanlığı kendisi satmak su
retiyle bu işin kârını da alamaz mı? Ne gibi 
bir şey olmuş, bir inhisar şeklinde bir özel fir
maya verilmiş. Bu hususta da Sayın Bakanın 
nazari dikkatini celbediyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, müddetiniz 
doldu,.. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Müsaade 
ederseniz bir cümle ile bağlamak istiyorum. Çay 
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mevzuuna bilhassa Sayın Bakan temas etti
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız müstahsili 
Tekel Bakanlığı, Hükümet, Devlet baba düşün
mek durumunda değil. Düşünmesi lâzım, mu
hakkak müstehliki de düşünecek. « Türkiye'de 
21 liraya mal olan çayı kötüsünü 40 liraya, 
daha iyisini 60 liraya müstehlik almaktadır. 
Evlerimizde içtiğimiz çayların kalitesi ve duru
mu hepinizin malûmu. Bizi devamlı olarak, 
müstahsil lehine bu kadar 34 milyon Türk va
tandaşını kötü çay içmeye mahkûm etmeye 
kimsenin hakkı yoktur. Çay mevzuunda ne ya
pılması lâzımgelirse yapılacak. Cayın tahdidi ya
pılmadan, çay tahdidine gidilmeden alınacak 
tedbirin deva olmadığı hususunda zannediyo
rum, buna yakın bir noktayı buyurdu Sayın Ba
kan, tamamen nemf ikizim. Devletin milyonlar
ca lirası çay fabrikasında yatar, bu çay fabri
kası senenin birkaç günü çalışır. Bu hiçbir ba
kımdan rantablo değildir. 193 - 200 kuruşa, 21 
liraya çay ihracedilir, satılır, bir kısmı denize 
dökülür. Bu şekilde ne müstahsil korunur, ne 
müstehlik korunur. Bu şekilde buna ne ticaret 
denir ne müstahsili, koruma denir hiç
bir şey denmez. Alan memnun değil 
satan memnun değil.. Politikacı elini çeksin, 
dedik. Bunu bendeniz geçen seneki konuşmala
rımda bir slogan olarak ortaya atmıştım. Ge
rek muhalefete mensup, gerek partimize men
sup arkadaşların konuşmalarından, bu sene ha
kikaten bir ferahlık duyuyoruz. Arkadaşları
mın hepsi bu hususta ittifak halinde. Müstah
silin malını değerlendirmesi esastır, ama her 
sene 500 milyon Karadeniz bölgesine para ötli-
yeceğiz diye Türk vatandaşının kötü çay içme
sine ve 21 liraya mal olan çayı 193 kuruşa ih-
racetnıeye ve hattâ denize dökmeye hiç kimse
nin hakkı yoktur, üretim tahdidedilmelidir. Ne 
kadar fabrika yaparsak yapalım... 

BAŞKAN — Sayın Adak 15 dakika oldu... 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Her sene 
30 tane fabrika yapılsa yine iyi çay almaya 
ve dünya piyasasında geçer şekilde çay is
tihsaline imkân yoktur. Geliyor buraya arka
daşlarımız, «bizim çayımız Seylan çayı aya-
rmdadır» Seylan çayı ayarında ise satalım. 
Satılmaz. Hattâ kota edilmemiş beynelmilel 
piyasalara Türk çayı. Borsa dışı satılmaktadır. 

Satılmaz, imal edilmez, muhafaza edilmez bü
tün yolları yapsanız, her tarafı çay fabrikası 
ile donatsanız 160 bin tonda istihsal devam 
ettiği müddetçe kaliteli çay temin etmemize, 
ihraoetmemize, hattâ Türkiye'nin beynenmi-
lel piyasalara kota edilmesine imkân yoktur. 
Sayın Bakanın vaatlerini inşallah gelecek yıl
larda tahakkuk ettirmesini temenni eder, büt
çenin Bakanlığa ve Türk milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını canı yürekten temenni ede
rim. (Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Lira 

11.000 ÖDENEKLER 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 47 900 148 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 4 649 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 576 102 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 462 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HACAMALARI 
23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE 

TAŞIT ALIMLARI VE ONA-
RIMLARI 1 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul e dilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

BAŞKAN — iki önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tafsilâtı ve gerekçesini konuşmamda be

lirttiğim ve 6 Ocak 1970 tarihinde yürürlüğe 
giren 1196 sayılı Tütün Satış Kooperatifleri 
ve Bölge Birlikleri ile Türkiye Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri Genel Birliği Kanununun 

j geçici maddesinde (Kanunun 7 nci maddesin
de adı geçen tütün satış merkezlerinin kurul
ması için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

— 574 — 
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sonra kabul edilecek olan ilk devlet bütçesin
den 100 milyon lira yardım) yapılmasına dair 
hükme rağmen bütçede buna dair bir fasıl 
açılmamış ve satış sistemini temelinden değiş
tirecek böyle bir yardıma Türk Tütüncülüğü 
için hayati bir zaruret bulunduğu, iancak meb
lâğın yüksekliği dolayısiyle bütçe tasarısın
da gayri kabili telâfi bir karışıklık husule 
gelme ihtimali de nazarı itibara alınarak Ma
liye Bakanlığı bütçesinin (A 3) sermaye teş
kili ve tarnsfer bütçesinin) 31.130 bölümünden 
(450 000 000 liralık fasılda) 50 000 000 lira 
tenzil edilerek 31.131 numara ile bütün tarım 
satış kooperatifleri ve bölge birlikleri ile Tür
kiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Ge
nel Birliği Kanununun geçici maddesine uy
gun olarak kurulacak «Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Bölge Birliklerine yardım» 
adiyle açılacak maddeye konulmasına ve böl
ge birliklerine yardım adiyle açılacak madde
ye konulmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

4 . 2 . 1970' 
Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 

Doğan Barutçuoğlu 

BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu'nun öner
gesi Maliye Bakanlığı bütçesinin 31.130 ncu 
maddesinden 50 milyon lira tenzili ile yeni bir 
bölüm açılarak 31.130 ncu bölüme 50 milyon li
ranın ilâvesi istenmektedir. Gerek tenzil, ge
rek ilâve Maliye Bakanlığı bütçesinde yapı
lacağı cihetle önergesi Maliye Bakanlığı Büt
çesi görüşüldüğü zaman oradaki, bölüm ve 
maddelerin görüşüldüğü sırada gerekli işleme 
tâbi tutulacaktır. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
1196 sayılı ve kabul tarihi 25 . 12 . 1969 

olan Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ile il
gili Kanunun geçici maddesi gereğince bütçede 
100 milyon lira bir yardım tertibi açılması der
piş edilmektedir. 

Mezkûr kanunun 1970 yılı bütçesinin Tür
kiye Büyük Milet Meclisine şevkinden sonra 
çıktığı cihetle bütçede yer almamıştır. Kanu
nun ehemmiyetine binaen sene içerisinde ge
rekli aktarmanın yapılmasını temin maksadi ile 
Maliye Bakanlığı bütçesinin 34.230 ncu mad
desinden 1 lira alınarak aynı bütçede 1196 
sayılı Kanunla kurulacak Tütün Tarım Satış 

Kooperatifleri ve Bölge Birliklerine yardım» 
adı ile yeniden açılacak 34.260 ncı maddeye ko
nulmasını arz ve talebederim. 

istanbul 
Erdoğan Adak 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Adalı da Mali
ye Bakanlığı bütçesinde 34.200 ncü maddesin
den bir lira tenzili ile bunun 34.260 ncı madde 
olarak yeni bir madde açılıp, oraya aktarılması
nı istemektedir. Gerek tenzil, gerek ilâve Ma
liye Bakanlığının bütçesinde görüşüleceği ci
hetle, Maliye Bakanlığı bütçesi görüşüldüğü sı
rada işleme tabi tutulmak üzere yapılacak bir 
şey yoktur, devam ediyorum, efendim. 

I - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SA-
TINALMALAR 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 95 600 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 413 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

,•?. — Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/17; C. Senatosu 1/1042) 
(S. Sayısı : 1302) (Devamla) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı bütçesinde görüşülen Tekel 
Genel Müdürlüğü bütçesinin maddelerine ge
çilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 81 528 000 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 102 823 000 lira ve sermaye teşkili 
ve tarnsfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 8 798 011 lira, ki 
toplam olarak 193 149 011 lira ödenek veril
miştir. 
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BAŞKAN — (A/l), (A/2), (A/3) işaretli 
cetvelleri okutuyorum. 

BÜTÇE KARMA VE PLÂN KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) 
— Bunun okunmasına ihtiyaç var mı efendim? 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi yoktur, 
Komisyon tüm olarak oylanmasını istiyor. 
Bu istek yerindedir. Değişiklik önergeleri ol
madığı ve Komisyon da istediği için, Hükü
met de bu görüşü benimsediğinden (A/l) 
(A/2) ve (A/3) cetvelleri ile beraber 1 nci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 1 926 518 461 lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvel için de ve
rilmiş değiştirme önergesi yoktur. Komisyon 
ve Hükümet tüm olarak oylanmasını talebet-
mektedirler. ikinci maddeyi (B) işaretli cet
veli ile beraber oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce, 
1970 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere is
tinaden elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsi
line 1970 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 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 göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu Karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olma
ması şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi cetveli ile beraber oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 25 . 3 . 1957 tarih ve 6939 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolar
dan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1970 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yek. Maddeyi cetveliyle beraber oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Eabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1923 - 1968 bütçe yıllarına aidohıp da 
Huhasebei umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar. 
1970 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri harie (A/İ), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanuna bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım giderle
ri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli 
cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölü-
müna aktarma yapmıya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul ediimitşir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi (R) işaretli cetveli ile beraber 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Eabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi (G) işaretli cetveli ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 10. — Tekel Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilâtına ait evrak ve vesikaların 
imhası 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Ka
nun hükümlerine tabi olmaksızın hazırlana
cak yönetmelik esasları dairesinde yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Tekel Genel Müdürlüğüne 
bağlı 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 (işçi adedi pişirme masraflarını kar
şılamayacak kadar az olan yerlerde çalışan) iş
çilere, heyet raporu ile perhiz yapmaları ica-
beden veya yemek zamanı vazifeden dışarda 
bulunan işçilere vemek ve ekmek bedellerinin 

tekabül ettiği miktarda yemek bedeli verilebi
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. Saat 15.45 
de toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 14,45 

— ^ - - ^ C » ı ı - » j 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,45 

BAŞKAN — Başkan vekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Zerin Tiısün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ömer Ucuza! (Eskişehir) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yılı Büty kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sa
yısı : 1288) (Devamı) 

JJ) KÖY İSLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ: 
BAŞKAN — Köy işleri Bakanlığı Bütçesi 

üzerinde görüşmelere devam edeceğiz. Grupları 
adına söz alan sayın üyeler; Sayın Hazerdağîı 
C. H. P. Grupu adına, Sayın Alpaslan Güven 
Partisi Grupu adına, Sayın Karaman Millî Bir
lik Grupu aclma, Sayın Erdinç Adalet Partisi 
Grupu adına, söz almışlardır. 

Şahıslan adına söz alan sayın üyeler; Sayın 
özer, Sayın Seyhan, Sayın Bilgen, Sayın Şeno-
cak, Sayın Dikeçligil, Sayın Öztürk, Sayın Tu
na, Sayın Karaağaçlıoğlu, Sayın Yeşilyurt, Sa
yın Salihoğlu, Sayın ismen söz almışlardır. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Hazerdağîı. Bu
yurun. Sayın Hazerdağîı. Bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanun tasarısı açık oylarınıza arz edile
cektir. 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı bütçe 
kanun tasarısı açık oylarınıza arz edilecektir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe ka
nun tasarısı açık oylarınıza arz edilecektir. Sa
yın Karayiğit bir şey mi söylediniz? 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Söz almak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kaydedelim.. Sayın Hazerdağ-
lı, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER-
DAĞLI (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
O. H. P. Grupu adına eleştirmeler yapacağım. 

Türk halkından ve Türk halkının büyük ço
ğunluğunu teşkil eden köylüden alınan vergiler
le 29 milyarı geçen 1970 Bütçesinde, ne yazık ki, 
Köy işleri Bakanlığına ayrılan para 729 küsur 
milyon gibi, bütçenin tam 1/40 dir. Köylünün 
tâbiri ile bu 1/40 zekât kabîlindendir. 1970 Büt
çesinin zekâtını köylüye veriyoruz. Bunu bir po
lemik konusu yapmak için değil, Sayın Baka
nın Bütçe Karma Komisyonunda «1950 ye ka
dar köye hiçbir şey yapılmamıştır, hiçbir hiz
met götürülmemiştir.» sözü beni üzdüde, ona ce
vap arz etmek için söylüyorum. Ben bunu za
ten söylesem de söylemesem de, Sayın Bakan 
lütfedecekler; târizkâr konuşmalarına devam 
edeceklerdir. Onun için ben de, bildiklerimi söy-
liyeyim müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, mümkün 
mertebe tahrike sebebiyet verecek şekilde ko
nuşmalar yapmamanızı, Sayın Bakamn bu şe
kilde peşinen konuşacağını da bildirmemenizi 
rica ederim. Genç ve kıymetli Bakandan rica 
edeceğim. Çok olgun bir konuşma yapacaklar
dır. Sizin tahminlerinizin aksi çıkacaktır. Rica 
edeyim, siz de bu şekilde lütfen konuşmayın. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ben 
zaten sayın sımf arkadaşıma tarizde bulunmak 
istemem. Ama, beni üzen hâdiseler olduda ce
vap vereyim, müsaade edin de bu saatin içinde.. 

BAŞKAN — Şimdiden sebebiyet vermeyin. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ta

mam efendim, müsaade buyurun çok loşa mâru
zâtım var. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Köy işleri 
Bakanı Bütçe Karma Komisyonunda yaptıkları 
çalışmalardan bahsederken, köy elektrifikasyo
nunu ele alarak, köy elektrifikasyonuna A. P. 

damgasını bastıklarını söyledi. Bunu söyler
ken Sayın Bakan, üzülmemek kabil değil. 

Sayın Bakan, sayın arkadaşlarım, köye gö
türülecek ilk hizmet okuldur. Bunun üzerinde 
hepimiz birleşmiş bulunuyoruz. Maalesef bunu 
söylemeye mecburum. Geçenlerde de arz ettim. 
Büyük Atatürk, «Bir milletin % 20 si okur ya
zar, % 80 i okur yasar değildir, bu bir millet 
için ayıptır,» gibi, ağır sözünü söylemiş. C. H. 
P. si 1926 lardan sonra bu memlekette bu ayıbı 
gidermek için okul yapmaya başlamıştır. Cum
huriyet, bu memleketi, Saym Turhan Kapanlı 
ile beraber okuduğumuz İnkılâp Tarihi kitapla
rından öğrendiğimiz gibi? eli sopalı karacahil 
öğretmenlerden teslim almıştır. 1950 ye kadar 
Türldye'de kaç okul vardı? 1950 ye kadar kaç 
köye okul yaptık? 1923 te Cumhuriyeti kurduk. 
1950 ye kadar Türkiye'nin bütçesini hesaplar
sanız, Türkiye'nin 1926 daki bütçesi 143 milyon 
küsur liradır. 1950 de bütçe 1,5 milyar civa
rındadır. Bu bütçeleri 26 seneye taksim ettiği
miz zaman, yılda 500 bin lira gibi, küçük bir pa
ra tutar. Bu 500 bin lirayı biz bugün bir Genel 
Müdürlüğe vermekteyiz. 

Köylüden, fakir halktan 1950 ye kadar han
gi vergi alacaktık da köye elektriği götürecek
tik? Bu şartlar içinde köye ilk önce okulu gö
türmekle başladık ve ilkokul seferberliği yap
tık. 1950 de iktidarı sizlere devrettik. 

1950 - 1970 arası C, H, P. iktidarda değil
dir. Bütçe, 1,5 milyardan 28 milyara çıkmıştır. 
Elbette doğan çocuk büyüyecektir. Bugünkü 
bütçenin verimli hali meydana gelmiş olacaktır. 

Sayın Bakanın, bir tabiat hâdisesini bilme
sini isterim. Bir ağaç hikâyesini, her zaman 
söylüyorum, bunu. Bir sene mey vay a geldikten 
sonra 10 Kg. meyva verir, ikinci sene bekleriz 
İd, 20 Kg. verecek, 30 Kg. verir, dördüncü sene 
70 Kg. verir, 5 nci sene 100 - 150 Kg. verir. Bu 
tezayüt kanunudur. Bu bütçenin artışında siz
lerin köklü aldığınız hangi tedbirler var da, bu 
bütçe bu kadar artmıştır. Bu nüfusun artışın
da Demokrat Partinin, Adalet Partisinin esaslı 
tedbirleri mi vardır? Doğan çocuk büyümüş
tü!'. 

Muhterem arkadaşlarım, köy elektrifikasyo
nu A, P. nindir diye buyururlarken eğer Türki
ye'deki kuruluşlara damga basmak lâzımgelir-
se, Türkiye'de damga basmıyacağı eser yoktur, 
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C. H. P. nin. Köy elektrifikasyonuna Adalet 
Partisi damgasını basalım. Türk Devletinin bü
tün kuruluşlarına C. H. P. nin damgasını basa
lım. Mamafih Sayın Bakanımız, Demokrat Par
ti devrinde kuru çeşmelere üç torba çimento sar
fı ile Demokrat Parti damgasını basmaya alış
mışlardır; o devü'den gelmişlerdir, çok görmü
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, köy elektrifikasyo
nu derken, biz de köye ışığı götüren okulu aç
tık. Köyde, köylünün çocuğunun okula kavuştu
rulması köy elektrifikasyonundan önce gelmesi 
lâzımgelir. 

Şimdi bunlar bittikten sonra, Köy işleri Ba
kanlığı Bütçesinin esasına geliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen yıllarda Köy 
İşleri Bakanlığının YSE konusunu önce ele al
mış, fakat vaktin darlığı sebebiyle YSE den son
ra, Toprak, İskân Genel Müdürlüğü hakkın
da mâruzâtta bulunmak imkânını bulamamış
tım. Bunun hakkında maruzatımı sonraya bıra
kıyorum. 

Esasen Köy işleri Bakanlığının kuruluş, ga
yeleri incelenirse önce Toprak iskân Genel 
Müdürlüğünün ele alınması gerekir. Toprak 
İskân Genel Müdürlüğünün görevi, altyapı 
meselesidir. Yol, Bayındırlık Bakanlığı; su, 
Devlet Su işleri; elektrik Sanayi Bakanlığı ta
rafından yapılabilir. Asıl önemli olan Toprak 
İskân Genel Müdürlüğüdür. Toprak iskân Ge
nel Müdürlüğü yalnız Köy işleri Bakanlığında 
önemli bir yer değil, bütün Türkiye'de en önem
li yeri alacak bir kuruluş olması lâzımgelir. Tür
kiye'nin 10 problemini bir beyaz kâğıt üzerine 
yazarsak, bu 10 problemin Toprak İskân Genel 
Müdürlüğü ile sımsıkı alâkalı olduğunu görü
rüz. Köyün yolu da, köyün elektriği de, hepsi 
Toprak İskân Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Me
deni düzende, yerleşim düzeninde bir esasa var
madıkça, bunun üzerine yapacağımız elektrik, 
yol, su hepsi birçok israflara sebebolmuş olacak
tır. Bakıyorum ki, Türkiye'nin en önemli göre
vini yapacak olan Genel Müdürlüğe, zavallı bir 
rakam, 47 küsur milyonluk bir para konulmuş. 
Bu bütçe ile ne bir hizmet yapılabilir, ne de 
insanın Genel Müdürlükten bir şey istemeye di
li varır. Sayın Bakanın bir zamanlar Doğuya 10 
milyon ayıramıyan bir iktidara karşı, bugün 6 
milyar ayırıyoruz diye hitapları karşısında bu 
rakamı ortaya koyuyorum. Beklerdim ki, Doğu-
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da mağara hayatı yaşıyan köylere, 30 milyara, 
yaklaşan bu bütçeden ne ayrılmış olduğunu söy
lemiş olsunlar ve bu bütçenin yetmiyeceğini, 
bu yetersiz bütçe ile bir şey yapılamıyacağmı 
ifade buyursunlar. Ne yazık M, Doğunun geri 
kalmış bölgelerinde, kuş uçmaz, kervan geçmez 
köylerinde bu bütçeden ayıracağı para ile yapı
lacak bir iş yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, Toprak iskân Ge
nel Müdürlüğünün, tarımsal bünyenin ıslahı, ta
rımsal iskânın düzenlenmesi, tarımda yeter ge
lirli aile işletmelerinin kurulması gibi işler, gö
revleri içine alınmıştır. Bu üç görev Türkiye'nin 
vazgeçilmez bir anadâvasıdır. Türkiye'yi geri 
kalmışlıktan kurtarmanın âdeta anahedefleridir. 
1961 Anayasası da bu görevi yapmayı Devlete 
yüklemiştir. Toprak mülkiyetindeki düzen bo
zukluğu, üretim ilişkilerindeki düzen bozuklu
ğu, üretim ünitelerindeki düzen bozukluğu, ve
rimlilik, maliyet, tarımsal girdiler, çıktıların 
düzen bozukluğu, bu anadâvaiarın gerçekleşme
sine büyük engellerdir. Adalet Partili sayın ar
kadaşlarım, dün burada «bu düzeni biz mi kur
duk» gibi sözler söylediler ve bunu söylemeye 
devam etmetkedirler. Arkadaşlarım 0. H. P. de 
bu düzeni bozmamıştır. 20 yıldır iktidarda de
ğildir. Sayın Bakan, Adalet Partisi iktidarı, is-
tihlâf ettiğim siyasi partilerden bunu sorunuz, 
diyorlar. Bir taraftan Demokrat Partinin deva
mı olacaksınız, bir taraftan reddi miras yapa
caksınız, buna kimse inanmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, dedim ki, toprak 
mülkiyetindeki düzen bozukluğu. Hemen söyli-
yeyim ki, biz mülkiyet hakkına Anayasa sınır
ları içinde saygılı bir partiyiz. Biz toprak mül
kiyetindeki düzen bozukluğunu gidermek 
için ta 1946 larda, 4753 sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu ile işe başlamış bulunduk. 
1946 - 1950 arası toprak reformu diye seslenme
ye başladık. Bu memlekette büyük toprak sa
hipleri birleşerek bizi iktidardan düşürdüler. 
1961 den sonra, 1964 te iktidarı bırakırken top
rak reformu dedik; bizi iktidardan düşürdünüz. 
4753 sayıh Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
tam mânasiyle uygulanmış olsa idi, bugün top
rak mülkiyetindeki düzensizlik yarı yarıya hal
ledilmiş olurdu. Siz sadece politik maksatlarla, 
Hazine, vakıf arazisini dilim dilim dağıtmakla 
iktifa ettiniz, yetindiniz. Bugün toprak reformu 
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diyoruz, hâlâ yanaşmıyorsunuz. Türkiye'de da
ğıtılacak toprak yoktur, deyip isin içinden çık
mak kolaydır. Toprak reformu başka şeydir, 
toprak dağıtılması başka şeydir. Burada tefer
ruata girecek değilim. Dedim ki, üretim ilişki
lerindeki düzen bozukluğu. Muhterem arkadaş
larım, bu memlekette yarıcılık, ortakçılık, ma-
ralalık devam ederken toprak rejimindeki, dü
zen elbette bozuktur. Dün Tarım Bakanlığında 
bundan bahsettiğim zaman, «biz mi yaptık?.». E, 
millet 20 senedir iktidarı size verdi, toprak reji
mindeki bu bozuk düzeni gidermek için, bir ka
lem batırmadımz. Dedim ki, üretim ünitelerinde
ki düzen bozukluğu. Bir tarafta, bir memleket
te bir çiftçi ailesinin yılda bir aylık emeğini 
karşılaınıyan cüce işletmeler, bir tarafta hudut
suz, uçsuz bucaksız topraklar, dev işletmeler. 
Üniteler arasındaki bozukluğun giderilmesi için 
bir emek sarf edilmemiştir. Verimlilik, maliyet 
tarımsal girdiler, çıktılar, belki tarım reformu 
tasarınızda bulunacaktır. Ama, yukarda arz et
tiğim gibi, temeldeki düzen bozukluğu, tarım re
formu tasarınızla halledilemez. Geçen yıl da 
söyledim. Bir binanın arsası, temeli bozuk ol
dukça üzerine kuracağınız bütün binalar bozuk 
olacaktır; alt yapı bozuk oldukça üst yapılar da 
bozuk olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, C, H. P. olarak köy
lüye dönük düzen değişikliği, derken köylünün 
kalkınmasına öncelik vermek; bununla yalnız 
adaleti sağlamak değil Türk Milletine iktisadi 
güe kazandırmayı hedef tutuyoruz. Büyük halk 
çoğunluğunu meydana getiren köylünün üre
tim gücünü artırmak; bu da yeter değil. Köylü
nün artan üretimini büyük ölçüde köylüde bı
rakmak istiyoruz. İstihsal ettiği tereyağını satıp 
vita yağı alanı gözlerimle görmüşiimdür, yoğur
dunu satıp ayran satınalan bir köylü düzenini, 
bozuk düzen sayıyoruz. Bütün bunlarla Türki
ye'yi bir tarım ekonomisine bağlamak istemiyo
ruz. Artan gelirlerle hızlı sanayiye geçişi hedef 
alıyoruz. C. H. F. si köylüye dönük düzen de
ğişikliğinde toprak reformu yapılmasını gerçek
leştirmek ister. Toprak reformu derken, Hazine 
topraklarını daha verimli duruma getirmek az 
topraklı veya topraksız köylüye dağıtılmasını 
istiyoruz. Büyük toprak sahiplerine kendilerini 
rahat yaşamasına yetecek kadar toprak bırakı
larak fasla toprakları gerçek değeri üzerinden 
on yılı aşmayan taksitlerle topraksız veya az 

topraklı köylüye dağıtmak istiyor-r^, Toprak re
formunda köylünün küeük; orta toprak sahiple
ri işletmelerinin toprağının parçalanmam m önle
yici tedbirleri önde tutuyoruz. Toprak refor
munda, temel ilke, toprak işliyenin, su kullana
nındır. Üretimde kooperatif diyle pasarlama 
yapılacaktır. Türkiye'de 3 877 köy 65 277 müs
takil ünite varken, bu büyük Türkiye'mizde ta
rımsal alanda, bu düzensiz yerleşim elbette bo
zuktur, elbette bu düzen koşuktur, Biz 0. E. P 
olarak köy kentler adım verdiğimin, merkezle
rin kurulmasını istiyoruz. Köy kentler bozuk 
yerleşim düzenini önliyecek tedbirlerdir. Aynı 
samanda köylünün şehire hücumu önlenecek, 
köylü kendi şehirini kendisi knracaktm. Banla
rın detaylarına girmek, kısa zr.man için:;e müm
kün değildir. Bunlar seçim bildirgemizde ol
dukça detaylarına girilerek izah edilmiştir. Ta
rımın sigortalanması, köylünün sanayi yıtınmı-
na karışması; köye dönük diki on değişikliğimi
zin hedeflerinden sayılmaktadır. Boy] 
zen değişikliği olmadıkça Topra:: fek 
Müdürlüğünün faaliyetleri palyatif 
ileriye gidemeyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Toprak 
Müdürlüğü faaliyetleri üzerinde mur::ı 
çiyoram. : 

Tarım Bakanlığı bütçesinde yer ak 
sur milyon lira para ile Türkiye'nin Î 
raklarınm sulanmasına imkân yoklırr 
lamaya gelince, 500 bin liraya kadai
ri Köy İşleri Bakanlığının yaptığm? 
sonrasını Devlet Su işlerinin 
rım. 

[e bir dü-
•f:n Genel 
olmaktan 

'ene! 
11'T 

ıı 260 kü-
U3U3 t ü p -
. Söz su-
sulamala-
, bundan 

yapüğmı biliye -

Muhterem arkadaşlarım, büyük adaletsizlik 
çok büyük adaletsizlik. Devlet Su İşleri G-enel 
Müdürlüğü köylüden aldığı, topraksız köylü
den aldığı vergilerle, büyük toprak sahipleri
nin çiftliklerinin başına kanallar açmak sure
tiyle o toprakları sulamakta ve birden bire bü
yük toprak sahiplerini zengin etmektedir. Bir 
taraftan Köy İşleri Bakanlığı köylünün kat
kısını temin etmek suretiyle, köylünün katkı
sını da elde tutarak, küçük toprakları sulamak
ta, diğer taraftan Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Devletin parası ile büyük toprak sa
hiplerini zengin etmektedir. Bunu nasıl yapı
yor? Muhterem arkadaşlarım Türkiye'de susuz 
toprakların dönümünün değeri bugün 100 lira 
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ise, toprağın başına su gittiği gün birden bire 
1 000 liraya çıkacaktır. Bunun hesabı meydan
dadır, herkes bunu bilir. Pancar ekimiyle is
tihsalle, üretimle hesabı bellidir. Detaylarına 
girmiyeceğim. On misli birden bire artmaktadır. 
E siz Köy İsleri Bakanlığı köylünün dişinden 
tırnağından artırdığı katkısını alarak götürür
sünüz toprakları sularsınız, diğer taraftan Dev
let Su işleri Genel Müdürlüğü tamamen Hazine
den çıkan paralarla adamın götürüp çiftliğinin 
hasma suyu bırakır. Su parası ile satılıyormuş 
'sözü muteber değil, suyu parayla satmalması 
mühim değil. Bir arsanın başına elektrik gitmesi 
o arsanın değerini on misli artırmaktadır. Şim
di işte diyoruz ki, bu bütçe büyük toprak sahip
lerini daha da zengin eden bir bütçedir. Bunun 
için diyoruz, toprak reformunu yarın nasıl ya
pacaksınız, topraklar değerlendikten, dönümü 
100 liradan 1 000 liraya çıktıktan sonra, siz 
nasıl reformu yapacaksınız? Adam diyor ki, 
hele dursun, su gelsin de ondan sonra tarlamı 
satarım diyor. Hele 100 bin liradan 1 milyon 
liraya çıksın, ondan sonra tarlamı satarım, 
diyor. Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunun 
'bir çaresine bakmak lâzımgelir. Toprak Su Ge
nel Müdürlüğü umumi büyük kanallar, köyle
rin dışından geçen büyük kanallar dışındaki su
lamaları kendileri yapması lâzımgelir. Ama 
Devletin parası ile götürüp, büyük toprak sahip
lerini birden bire zengin etmekte büyük adalet
sizlik vardır. Adamın toprağı var, Ziraat Ban
kasından kredi alıyor, yeraltından sular çeki
yor, toprağını suluyor; almteri akıtıyor, kredi 
alıyor, faiz veriyor öbür taraftan bakıyorsunuz, 
büyük toprak sahibi birden bire suya gark olu
yor. Büyük adaletsizlik bu. Ben bunu geçen 
sene bütçede de arz ettim. Sayın Turgut, bu 
işin Hükümette görüşüldüğünü söyledi. Tah
min ediyorum, bu hususta bir kanun getiril
mesi lâzımgelir. Muhterem arkadaşlarım, buna 
devam ederseniz zaten, Türkiye'de toprak re
formu artık yapılması imkânsız hale gelecek
tir. Bu Köy işleri Bakanlığının konusu. Köy 
işleri Bakanlığı yarın nasıl yapacaktır, tarım 
reformunu? Toprak Su Genel Müdürlüğünün 
faaliyetleri memnuniyet vericidir. Küçük top
rakları sulamakta hakikaten esaslı görevler 
yapmaktadır. Ama işte toprak düzeni, hepsi bu 
meseleye geliyor. Toprak - iskândaki düzensiz

lik bu sulamaları yapmakta devlete büyük mas
raflara mal olmaktadır. 

Şimdi bir arazi toplulaştınlması yönetmeliği 
vardır. Bu arazi toplulaştırması yönetmeliği ge
reğince Toprak - Su'nun çektiği meşakkati bir 
Allah bilir. Toprak - Su görevini yapamamak
tadır. Çünkü paramparça topraklar mekanî dü
zen, cüce birlikler... 

BAŞKAN — Beş dakikanız var, Sayın Ha-
zerdağlı. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALÎM HAZER-
DAGLI (Devamla) — Cüce işletmeler. E bunla
rı birleştirmek olmadıkça, toprağı toplulaştır
mak olmadıkça, Toprak - Su işlerinin masrafları 
bir mislinden, beş misline çıkmaktadır. Bunun 
için diyoruz ki, mekani düzen bozuk oldukça, 
yerleşim düzeni bozuk oldukça, cüce işletmeler 
oldukça, kuracağınız her bina bozuk olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, söz YSE Genel Mü
dürlüğüne gelmişken geçen yıl da arz etmiştim. 
Köy yolu derken, köy içme sulan derken, elekt
rik derken; köy elektrifikasyonunun da bu işle 
tatbiki biraz güçtür. Fakat köy yollarında önce
lik ekseriya köyün katkısı alınarak öncelik ta
nınmaktadır. Şimdi köyün katkısı olan köy de
mek, büyük köyler, zengin köyler demektir. 
Zengin köyler katkıda bulunuyorlar diye, Köy 
işleri Bakanlığı da ben şu kadar yol yaptım di
yebilmek için, evvelâ zengin, varlıklı köylerin 
yollarını yapmakta, uzak yerlerde kalmış, zor 
geçit veren köylerin, fakir köylerin yolları son 
plâna atılmaktadır. Biz demiyoruz köylünün 
katkısı olmasın, köylünün katkısı olsun. Ama 
bir hedef, bir prensip kabul edilsin. Yılda 10 kö
yün yolu yapılacak ise bunun beş köyü böyle 
katkısı olmıyanlardan, beş köyü de katkısı olan
lardan yapılması lâzımdır, içme suları da böyle 
olması lâzımgelir. Muhterem arkadaşlarım, köy 
içme sularında da köyün katkısını almak sure
tiyle, içme sularını yapmaktayız. Fakat bu içme 
sularına, köy kendi katkısını emeği ile, köy su
yunun mecrasını açmak suretiyle yardımda bu
lunuyor. Ondan sonra Köy işleri Bakanlığı, 
YSE bunlara boru vermekte, gecikiyor. Kayma
kamlar, yolunuzu açın biz size boru veririz di
yorlar. Aradan iki sene geçiyor boru verilmiyor. 
Köy işleri Bakanlığiyle temas yoktur, kayma
kamın Köy işleri Bakanlığı ile irtibatı yoktur, 
açılıyor mecrası suyun, yarması açılıyor, su tah-
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ribedüiyor, belki mecrası da tahribediyor. Öyle 
köyler biliyorum ki, açmıştır, üzerinden bir kış 
geçmiştir, yıkılmıştır, boru verilmemiştir. Şim
di bu işte, kaymakamlar gidip köylere «efendim 
yolunuzu açtırın ben size boru alırım» demesin, 
Evvelâ gelsin Köy İşleri Bakanlığından boru 
alıp alamıyacağını garanti etsin ondan sonra 
yaptırsın. Bu yüzden idareden şikâyetler olu
yor. Bu işler Köy İşleri Bakanlığına mal edili
yor. Halbuki Köy İşleri Bakanlığı elinde borusu 
varsa, köyün katkısı varsa köy içme sularını 
yapmak istiyor. Bunu görüyoruz ve memnun 
oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Köy İşleri Bakanlı
ğının önemli konularından birisi de raporda yer 
aldığı için, mahallî bir mesele olmadan yer aldı
ğı için, arz ediyorum. Keıban Barajı sahasında, 
göfl altında kalacak 30 bin insanın yerleştirilme
si meselesidir. Dün Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığında da arz ettim, bu bir Keban koor
dinasyon kurulu diye bir kurul kurulmuştur. Bu 
faaliyet gösteremiyen bir kuruldur. Bakanların 
işleri çoktur. Yılda bir defa toplanamamakta
dırlar. 30 bin insan iskân bekliyor. Bu 30 bin 
insanın içinde topraksızlar çoktur, ekseriyette
dir. Bunların yerleştirilmesi için 365 aileyi ra
porda görüyorum, bunlar çok azdır, az tedbir
lerdir. Biran evvel bu koordinasyonun başına 
Sayın Köy İşleri Bakanımız geçmek suretiyle 
çareler aramalıdır. Bu çareler aranmazsa 1972 
de Baraj gölü altında kalacak köylerin durumu 
fecî olacaktır. Bu topraksız köylüler burada bir 
yuva sahibidirler, burada, bu meralarda hay
vanlarını otlatmak suretiyle, geçimlerini temin 
etmektedirler. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu, Sayın Ha-
zerdağlı. 

C. H. ?. GRUPU ADINA SALİM HAZER-
DAĞLI (Devamla) — Bitti efendim, bitti. Su 
altında kalmak suretiyle meralarını kaybede
ceklerdir. Hayvanlarını otlatamıyacaklar ve ge
çimlerini sağlıyamıyacaküardır. Bunların bir ye
re yerleştirilmesi için Sayın Bakanlığın, Köy İş
leri Bakanlığının faaliyet göstermesini, bu işi 
öne almasını, biran evvel ümitleri kesilmiş köy
lüye, itimat telkin eden vaitlerini, faaliyetleri
ni hareketlerini göistermelerini istirham ediyo
rum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür 
ederim. Saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Turan, Güven Partisi 
Grupu adına. 

G. P. GRUPU ADINA SAMİ TURAN (Kay
seri) — Sayın Başkan, sayın senatörler; G. P. 
büyük Türk milleti huzuruna ona borçlu olduğu 
hizmeti yapmak azmiyle çıkmaktadır. Nüfusun 
büyük bir kısmı köylerde oturduğu için ilk he
def olarak köylerimizin ve köyün kalkınmasını 
önplâna almıştır. G. P. köyün bütün dertlerine 
çare aramayı ve bulmaya bütün bir dâva ha
line getirmiştir. Köylerimizin dörtte üçünden 
fazlası kış - yaz geçit veren standart köy yo
lundan, yarısından fazlaisı da içme suyundan 
ve % 95 i de elektrikten yoksundur. Eğitim 
imkânları dardır. Köylerde tarım teknolojisi 
geridir. Sağlık şartları hiç yok ve çocuk ölüm 
nisbeti yüksektir. Bu acı gerçekler milletçe 
ve bütün imkânlarımızla köye yönelmemizi ge
rektirmektedir. İşte bu açıdan, 1970 yılı Köy İş
leri Bakanlığı bütçe tasarısı üzerinde G. P. Se
nato Grupu adına görüşlerimizi arz edeceğim. 

Yılların ihmaline uğramış olan köylerimiz, 
plânlı devreye girilinceye kadar adetâ kendi ka
derine terk edilmiş bir durumda idiler. Vakıa 
D. P. devrinde bâzı hamleler olmuşsa da, bunlar 
daha çok politik hedeflere inhisar ettiği için 
plânsız, programsız ve dağınık bir çalışma ya
pılmış ve fazla bir şey getirememiştir. Elimizde
ki dokümanlar daha çok 1960 dan sonrasına 
aidolduğu için, 1950 ve 1960 arasındaki çalış
malar hakkında esaslı bir istatistik vermemiz 
mümkün olamıyacaktır. Evvelâ şunu arz edeyim 
ki, 1969 yılı Köy İşleri Bakanlığı için pek ve
rimli bir yıl olmamıştır. Plâna alınan ve prog-
ramlaştınlan birçok işleri gerçekleştirmek ye
rine, bütün çalışmalarını A. P. nin, seçimi kazan
ma yönüne teksif etmiştir. Bundan dolayı prog
ramlar gerçekleştirilememiştir. Bütün YSE per
soneli ve araçları bir köyden, bir diğerine boşu-
boşuna dolaşıp durmuşlardır ve büyük israflara 
sebebiyet vermişlerdir. Bu şekilde hem köylü
nün yol, içme suyu yapımı için verdiği para 
ve hem de Devlet parası heder olmuş gitmiştir. 
1989 seçimlerinde YSE il teşkilâtlarının A. P. 
ne nasıl yardım ettiklerini kendi seçim bölgem
deki bir iki misalle izah etmek isterim : 

1969 icra plânına alınmış olan Bünyan'ın beş 
kadar bir grup köy yolu yapımı programda ol
duğu halde seçim tarihinden bir gün evvelsine 
kadar ele alınmamış ve seçimden bir gün evvel 
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bir grayder yolun başlangıcını teşkil eden köye 
gönderilmiş, ve köy muhtarları toplanmış, «işte 
grayder geldi, Pazar günü akşamı Bandıktan 
çıkacak oylarınıza göre, ya bu greyder yolları
mızı yapmaya devam edecek, veyahutta Kayse-
ri'ye dönecektir» denilmiştir. Diğer bir misal 
de; 1968 yılında ikmal edilmesi lâzımgelen bir 
kaç köyün elektrik tesisleri kasden 1969 yılına 
bırakılmıştır. 1969 yılının Temmuz ayında elek-
V<k tesisleri ikmal edildiği halde bekletilmiş 
ve tanı seçimden iki gün evvel bir yetkili köye 
giderek elektrikleri yakmış ve «işte nura kavuş
tunuz bunun devamlı yanması Pazar günü san
dıktan. çıkacak oylarınıza bağlıdır, eğer aksi 
olursa tesisleri söküp götüreceğiz» demişlerdir. 

İşte, Sayın Başkanım, muhterem senatörler, 
A. P. 1985 yılından beri sandıktan böyle çıkıyor. 
Sayın senatörler, A. P. nin köy hizmeti ve köy 
politikası. 

Türkiye'de halen 35 bini muhtarlık olmak 
üzere 65 bin yerleşme ünitesi olduğu söylenmek
tedir. Bunların yol ihtiyacı 180 bin Km. ye ya
kındır. Şimdiye kadar ancak 39 bin Km. kadar 
yol yapılmıştır. Buna göre halen 140 bin Km. 
lik yol ise patika şeklindedir. Bu rakamlar yol 
bakımından köylerimizin ne durumda olduğunu 
göstermektedir. Köylerimizi yola kavuşturmak 
için ciddî tedbirler alınmalıdır. Evvelâ, biz po
litikacılar YSE Teşkilâtını, plârv ve program
ların dışına çıkmaları için zorlamıyalım. İşleri
ni dağıttımııyalım. Bâzı valilerce, çok yol yap
mış olmak için, stabilize yapılacak yolları kul
lanmadan toprak yığını halinde bırakmakta 
veyahut bir greyderle düzeltme yoluna gidil
mektedir. Bu doğru değildir. Sayın Bakanın 
nazarı dikkatini celbederim. Yolsuz olan köy
lerin büyük ekseriyeti Doğu, G-ün-ey - Doğu, 
Kuzey - Doğu bölgolerimizdir. Buralara öncelik 
tanınmasını ve bu bölgelere ağırlık verilmesi 
lâzımgeldiğine inanıyoruz. Yol yapımında köy
lünün iştiraki olmaktadır. İlk yapılırken veya
hutta tamirine inhisar ettirilmelidir. Haliha
zırda yapılan köy yolları daimi bakıma ihtiyaç 
göstermektedir. Bunun tamirine YSE Teşkilâtı 
haklı olarak, her sene yetişemez. Kanaatimiz
ce stabilizeyi Devlet yapmalı, tamirini köye bı
rakmalıdır. YSE il teşkilâtları köylüyü yol yap
maya iştirak ettirmek için teşvik maksadiyle 
«ilk parayı verenin köy yolu evvel yapılır» di

yorlar. Ve köylü de parasını yatırıyor. Fakat 
Devletin malî katkısı ve araçları ancak plan
landığı Km. yetecek vaziyette olduğundan çok 
talep karşısında yalnız plâna aldığı köylerin 
yollarını yapmakta, diğer bir çok köylünün pa
ralan boşu boşuna özel idarelerde veyahutta 
YSE müdürlükleri emrinde beklemektedir. Bi-
lâhara bu paralar köylüden yeniden istenmekte 
ve bilhassa köy muhtarlarını müşkül duruma 
sokmaktadır. Bu, bir aksaklıktır. Bunun üze
rine eğilinmesi gerekir. Hangi köyün yolu ya
pılacaksa o köyden para alınmalıdır. Bu du
rum, köylünün Devlete olan itimadını sarsmak
tadır. Meselâ, Bünyan'ın Samaer köyü, bize söy
lendiğine göre, birkaç sene evvel yollarının ya
pılması için YSE nin istediği parayı verdikleri 
halde yolları yapılmamıştır. İkinci sene yeni
den para istendiğinde bir sene evel paralarını 
verdiklerini ve başka para vermeye dermanları 
müsaidolmadığını söylemelerine rağmen yolları 
yapılmamıştır. Buna üzülen köylü, 1969 millet
vekili seçiminde oylarını kullanmamışlardır, 
hattâ sandık başına gelen memura bile oy kul-
landırttırmamışlardır. Sayın Bakandan bu köyün 
durumur-a incelemelerini rica edeceğim. Cum
huriyet devrinde hiçbir Devlet yardımı görmi-
yen bu köy, perişanlık içindedir. Bu harekette 
memurların şahsi hiçbir menfaatleri yoktur. 
Çünkü, para özel idareye yatırılmaktadır, bu 
da her hangi bir suiistimal meselesi değildir. 

Köy yollan yapımında çalışan ekiplerin ve 
personelin durumu da üzerinde durulmaya de
ğer bir konudur. Adetâ programlan onların ar
zularına bağlıdır. İsterlerse bir köy yolunu iyi 
kumlarlar, istemezlerse ufak bahanelerle yol. 
yapımını terk ederler. Hattâ araçlan bozarlar. 
Yollann iyi yapılması için bu personele köylü
nün yaptığı ikramlan ve hürmetleri köylüyle 
ilgili olan bütün sayın senatörler bilirler. Buna 
rağmen bunlan, şevkli ve gayretli bir çalışma 
içinde görmek mümkün değildir. Karayolları 
Genel Müdürlüğü bunları çok disiplinli bir şe
kilde çalıştırmaktadır. Fakat Sayın Bakanın 
ve ilgili ilgililerin nazan dikkatini celbederim. 
Bunları bir disiplin altına alsınlar ve ciddî ça-
lışmalannı sağlasınlar. Görecekler M, randı
man % 25 artacaktır. 

Diğer bir mesele de, köy yollarını yapacak 
olan araç adedinin pek az oluşu ve sonra çok 
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yıpranmış bulunmalarıdır. Bunlar da randıma
nı azaltıyor. Hem adetlerini artırmak ve hem 
de eskileri değiştirmek icabetmektedir. 

Muhterem senatörler, halen köyümüzün üçte 
ikisinden fazlası susuzdur. Birçok köyler üç-dört 
Km. uzaktan getirdikleri su ile bütün ihtiyaç
larını gidermiye çalışmaktadırlar. Bir çokları 
da çorak su içmektedirler. Bunların misalleri 
çoktur. Vaktinizi almamak için bu misalleri ver
mekten vazgeçiyorum. Bu kadar köy susuz iken, 
bu kısma ayrılan ödeneği de yersiz buluyoruz. 
1989 yılma nazaran 11 milyon eksik ödenek ve
rilmiştir. Hem içme suyu olmıyan köy adedi
ne vs hem de ayrılan ödeneğe bakıp üzülmemek 
elden gelmez. Bu kadar köy susuz, vatandaş 
suya hasretken ödeneğin azlığı aynı zamanda 
hayretimizi mucibolmuştur. Son senelerde köy
lere elektirk götürülmesinin memnuniyet verici 
bir hızla gerçekleştiğini görüyor ve memnun 
oluyoruz. Yanlız maliyetlerin yüksek oluşu ve 
köyün okul, yol, su gibi sosyal ihtiyaçları ya
nında elektrik tesisleri köylülere pahalı gelmek
tedir. Daha binlerce köy elektriksiz olduğu
na göre malzeme ve tesis kurma masraflarında 
ucuzluk sağlama yoluna gidilirse daha büyük 
hamleler yapılabilir. Elektrik yapımı için ayrı
lan ödenekte de 1969 yılına nazaran 10 milyon 
kadar bir azalma vardır. Biz, artma beklerken 
böyle bir azalmayı doğru bulmuyoruz. Çünkü, 
köye elektrik hizmetleri şu birkaç yıldan beri 
hızlanmıştır. Ve bir köydeki elektrik, diğer 
köyü de heveslendirmektedir. Bu ödenekleri 
kifayetsiz bulmaktayız. Köy kalkınması ve 
köye hizmet, YSE Teşkilâtının başta gelen bir 
görevidir. Bu genel müdürlüğü takviye etme
nin, köy kalkınması bakımından lüzumlu oldu
ğuna inanıyoruz. 

YSE Teşkilâtında çalışan birçok işçiler 
3-4 aydan beri maaşlarını alamadıklarından şi
kâyetçidirler. 3-4 aydan beri maaş alamıyan 
işçinin ne ile geçindiğini düşünmek lâzımdır. 
Varsa böyle bir şey bu işçilerin mağduriyetleri 
bakımından maaşları ödenmelidir. Yukarıdan 
beri arz ettiğimiz aksaklıklara rağmen YSE 
Teşkilâtına inanıyor ve güveniyoruz. 

Köylerde 1965 yılı sayımına göre konut sa
yısı 3,5 milyondur. Köylerimizde üç nüfusa bir 
oda düşmektedir. Köy konutları yapısının yarısı 
çürük, yansıda şöyle böyle oturulabilecek bir du

rumdadır. Bu meseleye de eğilmek icabetmekte
dir. Köylerde mahallî malzemeler, inşa edilerek 
konutlar için bu bölgelerin özelliklerine göre ol
malı ve çeşitli tiplerdeki standart projeleri Dev
let hazırlamalıdır. Köy meskenlerinde kullanıla
cak çimento, kereste, demir ve cam gibi malzeme
nin ucuz fiyatla sağlanması için gereken tedbir
ler alınmalıdır. Köylerde kendi evini yapana 
yardım için kurulacak fona Devlet büeçelerin-
den il ve özel idare bütçelerinden her yıl bir 
miktar ödenek ayrılmalıdır. 

Köyde, sağlık yoktur. Sosyalizasyon da bu 
işi halledemedi. Belki ileride bu mümkün olur. 
Köyle sağlığı götürmek için evvelâ yolunu yap
mak lâzımıdır. Birçok ocak ve sağlık evleri 
yolsuzluk dolayısiyle çalışamamaktadır. 

Muhterem senatörler, Posta, Telgraf ve Te
lefon hizmetlerinin yurtta en geniş ölçüde yayıl
masını zaruri görüyoruz. En uzak köylere ka
dar posta ulaşımının sağlanması lâzımdır. Bu 
mevzuda birkaç seneden beri gayretler görüyo
ruz. Bu daha çok mahallî idare âmirlerinin gö
revi ise de, Köy İşleri Bakanlığını da ilgilendi
rir. Bugün bilhassa köy içinde telefon büyük 
bir ihtiyaçtır. PTT İdaresi ve mahallî idarelerle 
temasla bu hayırlı işi yurt sathına tatbik etme
nin sağlanması büyük bir hizmet olacaktır. An
kara'dan telefonla Kayserilim her hangi bir kö
yü ile geç de olsa konuşmak mümkün oluyor. 
Bu mevzuda memnuniyetimizi beyan ederiz. 

Millî Eğitim Bakanlığı, «1973 yılında okulsuz 
köy bırakmıyacağız» diyor. Halbuki, biz biliyo
ruz ki, birçok köylerimizin yolları patika şek
lindedir. Buralara yapı malzemesinin nasıl ta
şınacağı bir meseledir. Köylümüzün yakıt ihti
yacının da millî ekonomi açısından daha verim
li yollardan karşılanmasına ve bu suretle tar
lanın ihtiyacı olan gübrenin tarlaya gitmesine 
imkân verecek bir yakıt politikası uygulanma
sını gerekli görüyoruz. 

Muhterem senatörler, kısaca Toprak - Su 
Teşkilâtına da değinmek isterim: Bu genel mü
dürlük yurt içinde önemli hizmetler yapmakta
dır. Bu teşkilât arazi sulamak için su ihtiyacını 
küçük çapta karşılıyacak su tesislerini ikmal 
ve ıslah ve, toprağı verimli hale getirmeğe çalış
maktadır. Verdiği kredilerle çiftçinin y 
larmı teşvik etmek, ziraate elverişli arazideki 
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er'ozyonu önlemekle görevlidir. Topraklarımızın 
verimli kısımları her sene bir miktar akıp git
mektedir. Buna mâni olmak için taraslama, 
ağaçlandırma gibi tedbirler alınmalı, sel suları
nın zararları önlenmelidir. Bugün sulanabilir 
toprakların yüzde yetmişi suîanamamaktadır. 
Hele iç Anadolııda çiftçinin kaderi yağışlara 
bağlanmıştır. Bilhassa kurak mevsimlerde ve 
rüzgârların erozyonuna mâruz kaldığı yerlerin 
ihmal edilmemesini ve sulama yatırımlarından 
iyi sonuç alabilmek için Toprak Su işlerinin, 
Devlet Su isleri ve Teknik Ziraat Teşkilâtı ara
sında sıkı bir işbirliği yapılması gerekmekte
dir. 'Toprak - Su Teşkilâtı sulamayı temin et
mek ve arazileri verimli hale getirebilmek için 
çaba sarfoirıektedir ve bu meyanda kooperatif
ler kurmaktadır. Bugün için 800 e yakın toprak 
kooprratifi 'kurulmuştur. Kooperatiflerin ka
nun hükümlerine g'öre kurulmuş olmasına rağ
men, yatırını ve kredi temininde kısıtlayıcı ma
lî ve hukukî hükümlerle karşılaşılmakta oldu
ğunu geçen seneden beri bilmekteyiz. Bu engel
leme bu sene de devam etmektedir. Buna da bir 
çare bulunmalıdır. Toprak - Su işleri Genel Mü
dürlüğünün, bütün teşkilâtı ile, faydalı çalışma
larını burada övmek yerinde olur. 

Birçok yerlerde Tarım Bakanlığına ait iş
lerde de köye ve köylüye yardımcı olduğunu 
görüyoruz. Takdirlerimizi bildiririz. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerime son vermeden 
evvel kısaca Orman köylerinden de bahsetmek 
isterim. Türkiye'de 13 270 köy orman içinde
dir. 7 milyon insan ve vatandaş orman köyle
rinde yaşamaktadır. Orman köylerini bugüne 
kadar iktidarlar ihmal etmişlerdir. İkinci Beş 
Yıllık Plân orman köylerinin kalkındırılması 
için her yıl devlet bütçesine 50 milyon lira 
konulma sim öngörmüş olmasına rağmen, bütçe
lerde bu ödenekleri görmek mümkün olamamak
tadır. Ormanı korumanın çaresi, adliye kori
dorları ve hapishaneleri orman köylüleri ile 
doldurmak değildir. Vatandaşın elinden geçim 
vasıtasını almak değildir, iktisadi zaruretlerin 
doğurduğu ıstıraplara çare bulmak, orman -
halk ilişkilerini düzeltmek için Anayasa «Or
man suçu affedilmez» diye hüküm koymanın 
fayda vermediği görülmüştür. Yüz kızartıcı 
suçların, en ağır, cinayetlerin bile affedildiği 
gc-s önünde tutularak, bu Anayasa hükmünün 

köylüsünü geçim imkânına kavuşturmaktır. Bu
gün ormanın içinde değil, civarında dahi yaşa
mak insan için bir dert ve bir ceza kayna
ğıdır. 

Bu durum değiştirilmeli; orman tahribedil-
meden bir geçim kaynağı haline getirilmelidir. 
Gerek iktidar partisi ve gerekse Ânamuhalefet 
partisi, seçimlerde Orman Kanununu değiştire
ceklerini, orman suçlarını affedeceklerini mille
te va'detmiş olmalarına rağmen, bugün unut
muş görünmektedirler. Ama, biz bunu her za
man hatırlatacağız. Orman sınırları halledilme
lidir. G. P. olarak, orman sınırlarının gerçek
lere ve orman köylüsünün menfaatlerine uygun 
olarak tesbit edilmesine, orman vasfını kaybe
dip halen bağ, bahçe ve tarla durumunda olan 
yerleri köylünün, geçimi için işletmesine imkân 
veren bir kanun teklifi hazırlamaktayız, Uzun 
yıllardan beri bağ, bahçe ve tarla zira ati yapı
lan ve. ilmen orman dışında olan arazileri orman 
sayarak bomboş bırakmakta fayda görmüyo
ruz. Bu topraklar, geçim imkânı olmıyan orman 
köylülerine verilmelidir. Orman idaresi ile or
man köyleri arasındaki lüzumsuz anlaşamamaz-
lıkları ortadan kaldıracak tedbirlerin süratle 
alınmasın gerekli görüyoruz. Orman bölgelerin
de yaşıyan vatandaşlarımıza iş sahası açacak 
yatırımlara öncelik verilmesini istiyoruz. Or
man bölgesinde ev ve el sanatlarmın ve köy sa
nayiinin süratle geliştirilmesini istiyoruz. Or
manla ilgili olarak kurulacak sanayiden orman 
köylülerinin yararlanmasını temenni ediyoruz. 
Bulundukları yerde yeterli geçim imkânı olmı
yan köylerde yaşıyan vatandaşlarımıza, yurt 
içinde veya yurt dışındaki sanayi isçiliği için 
öncelik inik?m tanınmalıdır. Orman yolları
nın yapımında taraslama, ağaçlandırma, kesim 
ve orman ürünlerini taşıma ve pazarlama işle
rinden orman köylüsüne daha geniş gelir im
kânları sağlanmalıdır. Orman köylüsünün derin 
ıstırabını dindirecek tedbirlere G. P. progra
mında geniş yer vermiştir. 

Partimiz,, programında yer alan ve millete 
verilmiş söz mahiyetinde olan bu tedbirleri sü
ratle ve cesaretle uygulama kararındadır. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, köy 
ve köylü dâvasının süratle halledilmesi, Türki-
nin kalkınmasının mesnedi olacaktır. Kalkın
ma dâvaları, halledildiği nisbelte, sağlam ve 

değiştirilmesine taraftarız. Yapılacak iş, orman sürekli olacaktır. Sayın Başbakan Süleyman 
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Demirel bir vesileyle yaptığı konuşmada, «köy
den fışkırmryan kalkınma, kalkınma değil
dir», demiştir. Bu, çok doğru bir sözdür. 
Köy ve köylü kalkınmasının nedeni için bir
çok güzel sözler söylenmiştir. Fakat hiçbiri
sini tatbikatta görmek mümkün olamamıştır. 
Sayın Başbakanın bu güzel anlamlı sözleri
ni burada A. P. li senatör arkadaşlarıma ve 
Sayın Bakana duyurmak isterim. 

Son olarak, Ziraat Odalarının durumuna da 
değinmek isterim. Vakıa bu bir Ziraat Vekâ
leti işi ise de köyü de ilgilendirdiği için Köy 
İşleri Bakanımızın da nazarı dikkatini eelbe-t 
inek isterim. Bilhassa köy çiftçisine hiçbir fay
da sağlamıyan bu teşekkülden köylümüz çok 
şikâyetçidir. Evvelâ, bu teşekkül çiftçiye ne 
görürecektir? Ne götürdü? Bu, henüz daha 
belli değildir. 

Kurulalı da bir hayli zaman oldu. Bu teş
kilâtın köye götürdüğü bir şey vardır. O 
da icra memurudur. Sayın Bakandan bunun 
üzerinde durmalarını rica ediyoruz. 

Burada bir sualim olacaktır. Bu köy yol
ları yapımında, demin arz ettiğim gibi, ev
velâ Devletin yapması bilâhara da tamirinin 
köye bırakılması muvaffak olur mu, olmaz mı? 
Böyle bir düşüncenin tahakkuku mümkün mü
dür? 

1970 yılı bütçesinin köy dâvalarımıza fay
dalı olmasını temenni ederken Yüce Senatoyu, 
Sayın Başkanımızı, Sayın Bakanı ve Bakan
lık erkânını saygılarımla selâmlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın 
Erdinç, buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ET-
HEM ERDİNÇ (Kütahya) — Sayın Başkan. 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; Sa
yın Bakanlık erkânı. 

Köy işleri Bakanlığı ve bu Bakanlık bün
yesinde bulunan, 

1. Yol, Su ve Elektrik işleri Genel Müdür
lüğü, 

2. Toprak Su Genel Müdürlüğü, 
3. Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Mü

dürlüğü, 
4. Toprak ve iskân işleri Genel Müdür

lüğü çalışmaları ve 1970 yılı bütçeleri hakkın
da Adalet Partisi Senato Grupu adına görüş 
tenkid ve temennilerimizi Yüce Senatoya arz 

etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Gru-
pum adına saygılar sunarım. 

Nüfusumuzun % 70 ini köylü ve çiftçinin 
teşkil ettiği malûmunuzdur. Asırlarca köy ve 
köylü ihmal edilmiş köy ve köylü yalnız aşar 
zamnı ve asker alınırken hatırlanmıstır. Türk 
köylüsü çalışkandır, vatanseverdir, fedakârdır, 
cefakârdır, çilekeştir. Yolsuzluğuna rağmen 
yarınından emin, mütevekkil, Devlet ve Hü
kümete bağlı güvenç ve huzur içinde yasa
mak ister. Zaman zaman muhtelif devrelerde 
yarı münevver geçmen düzenbazlar, devrim-
bazlar, yabancı ideoloji aşıkları, bozguncular 
kendi sultalarını kurmak için köylüyü kış
kırtmakta tek tük de olsa hâdiselere sebehol-
maktadırlar. Bu mezbuhane kışkırtma gayret
leri, vakur ve hakikaten efendi olan Türk 
köylüsüne tesir etmemektedir. Türk köylüsü
nün bu seviyesiz kışkırtmalara karşı olgun, 
efendi davranışından dolayı şükran borçlu 
olduğumuzu beyan etmeyi bir vazife bilirim. 

Biz Türkiye'nin kalkınmasının ancak köyün 
kalkınması ile mümkün olacağına inanıyoruz. 
Bu da okul, sağlık, tarım ve kredi hizmetleri
nin yol, su elektrik hâsılı bütün medeni hiz
metlerin ve nimetlerin köye götürülmesi ile 
imkân dahiline girecektir. Köye medeni hiz
metleri götürmeyi ve köylü vatandaşlarımızı 
iktisaden güçlendirmeyi anahedef olarak ka
bul ediyoruz. Türk köylüsünün sorunlarına 
eğilmek en mühim vazifelerimizdendir. Bu hu
suslar İkinci Beş Yıllık Plânda derpiş edil
miştir. Ve bu plân dönemi sonunda okulsuz 
köy bırakılmıyacağı gibi yolsuz, susuz ışıksız 
köy bırakmama gayretlerine devam edilecek
tir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu bakanlığa bağlı 
Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlüğü, 
köylünün ekonomik, sosyal ve kültürel yönler
den kalkınmasını sağlayıcı tedbirleri tesbit et
mek, köy ve köylü teşebbüslerini teşvik etmek, 
köy sorunları üzerinde araştırma, eğitim ve ya
pım faaliyetlerinde bulunmak, Devletle hal
kın güc birliği içinde çalışmasını sağlamak, 
köy el ve ev sanatlarının araştırılmasını, geliş
tirilmesini, yayılmasını ve dağıtılmasını sağ
layıcı tedbirleri almak, kurslar açmak, köylü
lerin yeni bilgi ve hünerler edinmelerine yar
dım etmek, dağ ve orman köylerinin kalkındı-
rılmaları tedbirlerini almak, köylerde koope-
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ratifçiliği geliştirmek maksadiyle her türlü tek
nik ve malî yardımda bulunmak ve istihsal 
maddelerinin değerlendirilmesi için çalışmak 
ve bu sayılan işlerin gerektirdiği, etüt, envan
ter tesbiti, deneme, sosyal, ekonomik araştır
ma, plânlama ve proje işleri yapmak ve yaptır
mak işleri ile görevlidir. Bu görevleri meya-
nmda son üç yıl zarfında açılan 1970 gezici köy 
el sanatları kurslarına 21 210 köylü vatandaş 
devam etmiş, bunlardan 13 660 kişi mezun ol
muş, 5 650 kişiye lüzumlu tezgâh, makina ve 
avadanlıkları verilmiştir. Köy elektrifikasyo
nuna ehemmiyet verildiği için elektrikçilik 
kursları da açılmış. 125 köy elektrikçisi yetiş
tirilmiştir. 201 köy kalkınma kooperatifi ku
rulmuştur. Kooperatiflerde öncelikle dış ülke
lere gidecek işçilerin verdikleri aidatlarla 39 
kooperatif de, nakdî Devlet yardımı olmadan, 
7 206 000 lira tutarında 36 proje uygulanmış
tır. Etüt talebeden köy kalkınma kooperatif
lerinin etütleri de yapılmaktadır. 

1969 yılı teşvik ödeneği ile köy konağı, 
köprü, sulama, çamaşırhane, telefon, değirmen, 
hamam, fırın, otel, dükkân, konserve evi, mez
baha, selektör binası, mandıra, iskele, fidan
lık gibi 524 aded muhtelif proje üzerinde çalış
mış ve köylüye faydalı olunmuştur. 

Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlü
ğünün çalışmaları da verimli olmuştur. Bu 
umum müdürlüğe gelecek yıllarda daha çok 
ödenek ayrılması lâzımdır. Bu umum müdür
lükçe şimdiye kadar hiçbir surette ele alınma
mış köy sorunlarına el atılmış olmasını mem
nuniyetle zikretmek lâzımdır. 

Yine bu bakanlığa bağlı Toprak - Su G-e
nel Müdürlüğü; 

1. Tarıma elverişli topraklarda erozyonu 
önlemek, araziyi sel sularından korumak, top
rak verimliliğinin devamını sağlamak, 

2. Yabani ağaçları aşılatarak verimli hale 
getirmek, tabiî mera, taşlık, asitli, alkali veya 
turbiyer toprakları ve kurutulmuş araziyi zi-
raate elverişli hale getirmek, 

3. Sulu -ziraat sahalarında, suyun ziraatte 
kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi ve diğer 
tarla içi sulama ve drenaj hizmetlerini yapmak, 

4. Sulama suyu ihtiyacı, sanayide 500 lit
reye kadar olan sulama tesislerini kurmak, ba
kımını yapmak ve bu tesisleri işletmek, toprak-

I larm verimlilik, sulama, direnaj, açma, ıslah, 
arazi tevhidi ve kullanılabilme kabiliyetleri ba
kımından her türlü etüt, toprak tahlilleri ve 
sınıflandırılmasını ve toprak haritalarını yap
mak, 

5. Toprak ve toprak verimliliğinin muha
fazası, arazi ıslahı ve zirai sulama ile alâkalı 
her türlü deneme ve araştırmaları yapmak, 
öğretim, eğitim, teknik yardımda bulunmak ve 
örnek mahiyette çalışmalar yapmak, 

6. Toprak muhafaza ve zirai sulama tek
niğinin zaruri kıldığı hallere münhasır kalmak 
şartiyle tüzüğü gereğince arazi tevhidini sağ
lamak, 

7. Zirai sulama, toprak muhafazası ve ara
zi ıslahı gibi faaliyetler de icabı halinde bir
likler, ortaklıklar, mütedavil sermayeli ve ge
rekirse hükmi şahsiyeti haiz işlemler kurmak, 

8. Toprak - su kredileri ile çiftçi yatırım
larını teşvik etmek gibi büyük ve önemli vazi
feler ile yükümlü olan bu umum müdürlük, ken
disine verilen bu vazifeleri, verilen ödenek 
nisbetinde, başarı ile yapmaktadır. 1969 yılın
da yatırım için verilen 268 334 000 liranın 
238 885 000 lirasını sarf etmiş ve kendisine ve
rilen projeleri % 90 nisbetinde uygulamıştır. 
1970 yılında bütçede 238 728 000 lira derpiş 
edilmiştir. Bu ödenekle 161 proje üzerinde ça
lışacaktır. Umum müdürlük taşıt ve makina 
alımlarını Devlet Malzeme Ofisinden yapmak
tadır ve gerçekleşme % 50 civarında kalmakta
dır, Bu suretle ekonomik çalışma yapmıyan va
sıta adedi her geçen sene artmaktadır. Yeni 
makinaya şiddetle ihtiyaç olup temini gerekli
dir. Yine bu Bakanlık teşkilâtında olan, 4784 
ve $313 sayılı Teşkilât [kanunlarına bağlı ola
rak çalışan Toprak ve İskân İşleri Genel Mü
dürlüğü 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma, 
2510 sayılı İskân Kanununun verdiği vazifele
ri ve Köy İşleri Bakanlığının Kuruluşu ve Kal
kınma plânları üıe verilen köy konutları araş
tırma ve uygulamalarını yapmakla görevlidir. 
Aynı zamanda tarımsal bünyenin ıslahı, tarım
sal iskânın düzenlenmesi ve tarımda yeterli 
gelirli aile işletmeleri kuruluşunu gerçekleş
tirmek ve bu meyanda; topraksız olan veya ye
ter toprağı bulunmıyan çiftçi ailelerini bölge
sel şartlara, tarımsal şartlara uygun, zirai iş-

I letme tiplerine göre topraik sahibi yapmak, 
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2. Topraklarını işlemek, üretimlerini artır
mak, ürünlerini değerlendirmek ve zirai te
sislere kavuşmalarını sağlamak için toprak sa
hibi yapılan çiftçilere kredi vermek ve izlemek, 

3. Kurulan zirai işletmelerin üretim için 
gerekli ihtiyaçlarını ve donatım araçlarım ko
laylıkla temin edebilmeleri, ürünlerini en iyi 
şekilde değerlendirebilmeleri maksadiyle koo
peratifleşmeleri desteklemek, 

4. Köy, kasaba ve şehirlere, mera ve yay
la tahsis etmek, 

5. Hazine arazisinin ve bozuk kültür ara
zisinin ıslahı ile bu arazide tarımsal yerleşme 
ve developman projelerine katılmak, 

6. Göçmenleri, mültecileri, göçebeleri, gö-
çürülenleri iskân etmek ve iskân edilenleri, ye
ter gelirli ekonomik aile üniteleri haline getir
mek, 

7. Köylünün konut ve tarımsal işletme bi
naları tiplerini araştırmak ve tip projeler yap
mak, 

8. Kendi evini yapana kredi ve teknik yar
dım metodunu uygulamak, 

9. Koy imar plânları yapmak gibi mem
leketin ekonomik ve sosyal yapısını güçlendire
cek çok önemli hizmetler yüklenmiş bulunmakta
dır. Yüklendiği bu hizmetleri kalkınma plân
ları ve bütçe imkânları dâhilinde memnuniyet 
verici bir şekilde başarı ile yürütmektedir. 
Meselâ; 

1. Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa göre 
1969 sonuna karlar 6 550 köyde uygulama 
yapılmış 422 830 topraksız veya yeter toprağı 
bulunmıyan çiftçi ailesine borçlanma suretiyle 
21 419 742 dönüm toprak dağıtılmıştır. Bun
lara ayrıca onarma ve işletme kredileri veril
miştir. 

2. 2510 sayılı İskân Kanununa göde 1968 
sonuna kadar yurdumuza 349 545 nüfuslu 
91 090 aile gelmiş, bunlardan iskânlı olan 
21 496 aileye 1 165 806 dönüm toprak ve lüzum
lu donatım, malzeme ve kredi verilmiş, 

* 37 235 konut da verilmek suretiyle iskân edil
mişlerdir. Bulgaristan Hükümeti ile yapılan 
anlaşmaya göre haftada 300 er kişilik kafile
ler halinde yurda gelen göçmenler Edirne Mi
safirhanesinde misafir edilmiş, Kasım 1969 so
nuna kadar 709 ailede 2 548 soydaşımız gelmiş 
bulunmaktadır. Her yıl tarım sektöründe yu

varlak olarak 100 000 topraksız aile meydana 
gelmektedir. 24 küsur milyon hektar kültür 
arazisi var, bunu daha fazla genişletmek im
kânsız. Buna göre her sene artan 100 bin top
raksız aileyi sanayi sektörüne aktarmak ve ona 
göre sinsileşmeye gitmek lâzımdır. 

Keban Barajı inşaatı sebebiyle yer değiştir
mek zorunda kalan vatandaşların iskân işlemle
ri gecikmektedir. Baraj 1972 de su tutacağına 
göre istimlâk ve iskân işlerinin tezlendiriilmesi 
lâzımdır. 

YSE ye memleket ekonomisinin imkânları 
içinde ödenek ayrılmış, bu ödenek arzu edilen 
miktarda olmamış fakat güç şartlar içinde sıkı 
çalışma ile köylere övülmeye değer hizmet gö
türülmüştür. 

YSE Genel Müdürlüğü : 

Köy yolu, köy suyu ve köy elektrik işleri ile 
görevli olan YSE Genel Müdürlüğü kurul
duğu 1 . 7 . 1965 tarihinden b eri cas anlı bir şe
kilde çalışmaktadır. Bildiğiniz gibi yurdumuz
da 05 277 müstakil yerleşim ünitesi ve bu yer
leşim ünitesinin 162 000 Km, yol ihtiyacı var
dır, Bu kadar yoldan yalnız 39 829 Km. si 
kaplaması yapılmış köy yoludur. 109 211 Km. 
yol da iz veya patika halindedir. Adalet Par
tisi iktidarı samanında köy yollarına gerekli 
ehemmiyet verilmiştir, Birinci Beş Yıllık Plân 
devresinde köy yolları için ceman 5 ±7 089 000 
lira ödenek ayrılmış iken ikinci Beş Yıllık Plân 
devresinin ilk iki yılı olan 1968 - 1959 yılların
da yalnız iki senede, Birinci Beş Yıllık Plân 
devresinden fazla yani 504 802 000 lira ödenek 
ayrılmıştır. 1963 yılında köy yollarına 45 mil
yon lira ayrılmış, 1970 de 354 011 000 lira ay
rılmıştır. Bu ödenekle iki yılda plâna göre 
6 400 Km. yol yapılması öngörülmüş iken, buna 
karşılık köylünün ve özel idarenin de katkısı 
ile 13 274 Km. yol yapılmıştır. Bu şekilde çalış
ma ile onbeş senede bitirilmesi hedef olarak alı
nan köy yollarının daha evvel bitirilmesi imkâ
nı hâsıl olabilecektir. Bu verimli çalışmayı şük
ranla zikretmekle beraber bâzı yerlerde yıpran
mış makinalar yüzünden yedek parça teminin
deki müşkülât dolayısiyle ve biraz da ilgilile
rin ihmalinden makinalar aylarca muattal yat
maktadır. Gerekli tedbir alınmalı, acılan yollar 
tezden kaplanmalıdır. Kaplanmıyan yollar bo
zulmakta ve yapılan iş heder olmaktadır. Arz 



0. Senatosu B : 39 

ettiğim gibi 65 277 yerleşim ünitesinden, 27 183 
ünitenin içme suyu kafidir. 15 716 ünitenin iç
me suyu yetersizdir. 21 378 ünitenin içme su
yu yoktur. 

Adalet Partisi iktidarmca köy içme suları
na da büyük önem verilmiştir. 1963 yılında köy 
içme sularına 86 500 000 lira ödenek ayrılmış 
iken 1970 bütçesinde 285 480 000 lira ayrılmış
tır. 1969 yılında ayrılan 292 382 852 lira öde
nekle 6 478 aded ünite üzerinde çalışılmış 
5 000 üniteye su getirilmiştir. 1970 yılında da 
5 000 üniteye su getirilecektir, ikinci Beş Yıl
lık Plân döneminde 12 500 üniteye yeterli içme 
suyu getirilmesi öngörülmüş olduğuna göre bu 
hızlı çalışma ile on yıl içinde hedefe ulaşılacak 
ve susuz köy kalmıyacaktır. Yıllar yılı ihmal 
edilmiş olan Güney - Doğu illerinin köy suyu 
mevzuu Adalet Partisi iktidarı zamanında ön 
çelikle ele alınmış, özel proje tanzim edilerek 
Dicle - Fırat havzası için 59 177 000 lira har
canmış, 1 128 aded ünite içme suyu inşaatına 
başlanmış. 558 üniteye içme suyu getirilmiştir. 
Köy elektrikasyonuna da Adalet Partisi ikti
darı zamanında ehemmiyet verilmiştir. 1965 yı
lma kadar yurdumuzda 250 köyde elektrik var
dı. Bugün köylüler, köylerine elektrik getiril
mesi için yarış içindedirler. Adalet Partisi ik
tidarı da vatandasın bu arzu ve iştiyakına uy
maktadır. Birinci plân devresinde köy elektri
kasyonuna Q8 milyon lira ayrılabilmiş olması
na karşılık, yalnız 1968 yılında 77 milyon lira
lık ödenek ayrılmıştır. 1969 yılında ayrılan 82 
milyon ödenek, özel idare ve köy yardımları ile 
1 547 aded köy elektriği üzerinde çalışılmış, 
711 köyün elektriği ikmal edilmiştir. 1970 yılı 
için 76 800 000 lira ödenek ayrılmış bulunmak
tadır. Her sene en az bin köye elektrik verme 
imkânı sağlanacaktır. Bilhassa hudut köyleri 
elektrifikasyonuna öncelik verilecektir. Beş 
senedir tarım reformu münakaşası yapılmakta
dır. Biz, zirai reformun mümkün olacağına kaa-
niiz. Çünkü, memleketimizde muayyen ellerde 
toplanmış fevkalâde büyük mülkler mevcut de
ğildir. Genişliği 5 bin dekardan büyük 491 aded 
işletme vardır. Bunun sahası 513 072 dekar olup 
yekûn ziraat arazisinin % 2,3 tür. Diğer taraf
tan topraksız olan 308 000 çiftçi ailesinin her 
birine 150 dekar arazi verileceğini kabul etsek, 
bunların toprak ihtiyacı 46 milyon dekar civa
rında olur. Her sene 100 bin çiftçi ailesinin 
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yeniden teşekkül ettiği nasara alınacak olursam 
herkese toprak verilmesi diys bir konunun tar
tışılmasına lüzum olmadığı ortaya çıkar. Bu 
bakımdan mühim olan topraksız çiftçinin top
raklandırılması değil, tarımsal bünye ve faali
yetlerin ıslahı, bunun için teknik, ekonomik: 
tedbirlerin alınması ve arazinin devamlı olarak 
verimli işletilmesi tedbirlerinin alınması gerek
lidir. Adalet Partisi iktidarı da fennî ve tek
nik ziraat yapmak için gerekli tedbirleri al
maktadır. Heselâ: Bu meyanda gübrenin mü
him rolü vardır. 1958 yılında 82 bin ton suni 
gübre kullanılırken 1962 de 295 bin ton. 1964 te 
532 bin ton suni gübre kullanılmıştır. 1989 yı
lında 2 278 bin ton gübre kullanılmış 1970 yı
lında ela 3 845 000 ton gübro kullanılması prog
ramlanmıştır. Ve bu gübrelerin memleketimizde 
üretilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. 

Kütahya Azot Sanayii istihsali 140 bin ton
dan 563 bin tona yükseltilmiştir. Samsun gübre 
tesiri 220 'bin ton kapasiteli, Elâzığ Fabrikası 
300 t in ton kapasiteli, Msrsin kompleski 880 
bin ton kapasiteli inşa ediîms'ktsdir. Gemlik 
Fabr ikamın temeli d 3 1070 yıhnda atılacaktır. 
Ve netice olarak 1974 yılında gübre üretim ka
pasitemin 4 443 DC'O tona yükselmiş olacaktır. 
Tarım kredili u d i n d e de hassasiyetle durul-
makıfi'ır, Ziraat Bankasınca çiftçiye sağlanan 
tarım kredisi 1065 te 3 milyar 287 milyon lira 
iken 1C69 da 8 milyar 789 milyon liraya yüksel-
tilmişH.r. Çiftçiye verilmekte olan çevirme, sü
rüm, satış, tesis ve edindirme kredileri artırıl
mıştır. 

Nüfusumuzun % 70 ini teşkil eden köylerde 
yaşryan vatandaşlarımızın eğitimine gerekli 
cneın verilmektedir. 1972 yılında okulsuz köy 
kalmıyacaktır. 1089 - 1970 ders yılında 11 000 
yeni öğretmen 4 955 derslik hizmete girmiş 
1 200 000 yeni öğrenci kaydedilmiştir. Köy ço
cukları için mahrumiyet bölgelerinde yatılı böl
ge okulları yapılmıştır. Adalet Partisinin ikti
dara geldiği 1964 - 1965 ders yılında 23 yatılı 
}:3ıge okulu ve bu okullarda 3 759 öğrenci var
ken 1989 da okul sayısı % 100 artışla 47 ye, öğ
renci sayısı da 18 000 bina çıkarılmıştır. Nü
fusu elverişli köylerde ortaokul açılmaktadır. 
1S65 de 784 olan ortaokul adedi bugün % 100 
artışla 1 512 ye yükselmiştir. Ve bunların çoğu 
köylerde a^lnuşt-r. Ayrıca, fakir köy çocukla
rının. okuyabilmeleri için ilçe ve illerde talebe 
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yurtları yaptırılmaktadır. Orman köylerimiz
deki vatandaşlar en çok geçim sıkıntısı çeken
lerdir. Bilhassa orman suçlarından dolayı mah
kemelere gide, gele canlarından bezmişlerdir. 
Adalet Partisi Seçim Beyannamesine ve Hükü
met programına konulmuş olan orman suçları
nın affına dair kanun tasarısı Hükümet kurula
lı üç ay olmuş olmasına rağmen getirilmemiştir. 
Orman köylüsünü, içinde bulunduğu zor şartlar 
ve müşkül durumlardan biran evvel kurtarmak 
için Anayasa tadilinin biran evvel yapılması lâ
zımdır. Orman içindeki köylerde oturan vatan
daşların geçim sıkıntılarını kısmen gidermek 
için, her aileden en az bir kişiye devamlı olarak 
iş verilmelidir. Orman köylüsünün arazisi dar ve 
verimsizdir. Bunların gelirini artırmak için ge
rekli tedbirler alınmalıdır. Arıcılık teşvik edil
meli ve arıcılık kursları -açılmalıdır. Orman köy
lülerinin ellerinde bulunan arazi, kısmen orman
la ihtilaflıdır. Bu gibi ihtilâfları da uzatmamak 
gereklidir. Orman teşkilâtında çalışan köylüle
rimiz de Sosyal Sigortalar kapsamına alınma
lıdır. 

1. — Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu 
henüz çıkmamıştır. Köye götürülen hizmetlerde 
sürat ve kolaylık sağlamak bakımından Köy iş
leri Bakanlığı Teşkilât Kanununun biran evvel 
çıkarılması lâzımdır. 

2. — Köy Kanununu günün ihtiyaçlarına gö
re değiştirmelidir. 

3. — Keban Baraj gölü sahası ile de ilgili 
olan 2510 sayılı iskân Kanunu tadil tasarısının 
acele olarak kanunlaşması gereklidir. 

4. — Toprak ve Su kaynakları geliştirme 
birlikleri kısa adı ile TOPSU Birlikleri Kanu
nunun çıkartılması lüzumunu belirterek Köy İş
leri Bakanlığı hakkındaki Adalet Partisi Sena
to Grupu görüş ve temennilerini kısaca arz et
miş bulunuyorum. Bu vesile ile grupum adına 
Köy işleri Bakanlığı ve Teşkilâtı Bütçesinin 
memleket ve milletimize hayırlı olmasını Allah-
tan niyaz eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Sayın Bakan ve Bakanlığın 
güzide mensupları, hepinizi saygı ile selâmla
rım. Köyişleri Bakanlığı köyün, köylülerin ba
kanlığıdır. «Köylü milletin efendisidir.» sözünü 
tatbik etmek için, füliyata koymak için kurul

muş bir bakanlıktır. Köylü, nedir? Köylü hak
kında konuşabilmek için köylü olmak veya hiç-
olmazsa köylüyü tanımak lâzımdır. Bundan 
evvel konuşan bir hatip arkadaşımız köyde geç
miş günlerinin tahassürünü burada dile getirdi. 
Ben bir köylü çocuğu olarak, ben de o günleri 
şimdi burada arz edeceğim. Biz, halkın yanın
da değiliz, biz halkız. Biz halk olarak şöyle bir 
halkız ki, yönümüz hakka dönük bir halkız. De
mokrasi, gerçek demokrasi de işte buradadır, 
arkadaşlar. Lâfzı demokrasi değil, gerçek de
mokrasi bundadır. 

Muhterem arkadaşlar; köylünün toprağı 
hakkında bir reform konusuna dokunuldu. Şa
yet o toprakta bir başkası yarıya çalışıyorsa 
veya maraJbalık yapıyorsa, o toprakta reform 
yoktur, deniyor. Peki, ben de şöyle diyorum: 
«Ya o apartmanın kapıcısı kendisi değilse veya 
o otobüsün şoförü veya muavini kendisi değil
se ondada reform yoktur. O köşkte, kâşanede 
de reform yoktur.» Buyurun o reformu yapa
lım, her zaman söylüyorum. Köylü diyecek ki, 
«Buyurun ben bu ilerici reforma uyuyorum, fa
kat siz de buna uyunuz, işte ben şehre geldim, 
şu köşk şu apartman, şu kâşanede reform isti
yor. Geliyor musun arkadaş samimî isen buna.» 
Buyur reform, işte böyle samimî reform olursa 
reformdur. Aksi takdirde devrim, devrim diye 
Devleti devirmek sarasına yakalananlar daima 
devTİmbazlık yapmaktadırlar. 

MEBRÜRE AKSOLEY (istanbul) — Allah, 
allâh. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Allah, allah 
ancak bu zamanda kullanabiliyorsunuz. (Gü
rültüler) Toprak ve müslümanlık... Anasından 
doğan bir köylü çocuğu önce tarlasının topra
ğına belenir kundaklanır, ondan sonra anası
nın ördüğü salıncakta Allâh ninnileri ile salla
nır, avutulur. Onun için, onun bünyesinde top
rak mayası, toprak gücü, ruhunda Allah aşkı 
vardır. 

MEMRURE AKSOLEY (istanbul) — Müs
lümanlık yalnız size mi aittir? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Günahkâr 
oluyorsun. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Niçin alay edi
yorsunuz? Müslümanlık koparılamaz, arkadaş
lar. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (SivaS) — Alay etmi
yoruz, alay etmiyoruz. Onunla iftihar ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk müdahale etme
yiniz, size söz vermedim. Sayın Özer, lütfen 
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde konu
şun. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Müslümanlık 
hiç bir kimsenin inhisarında değil, Köy işleri 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşülür. Bu mem
leketin % 99 u müslümandır. Ben, onu demek 
istiyorum. Fakat bâzıları ilericiler, ilericiliği o 
kadar ileri götürüyorlar ki, milleti param par
ça edip bir toz parçası halinde ileri götürüyor
lar. Çünkü, fırtınaların önünde, en ilerisinde 
o tozlar olacaktır da onun için. O türlü ilerici
lik olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Özer, Köy işleri Bakanlı
ğı bütçesi üzerinde görüşmeye devam edin. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem 
Başkan, beni bu mecraya sürükledikleri için 
hakikaten üzülüyorum. Bizim konumuz ne idi 
ve nereye geliyoruz? 

Dünün özlemini çekiyoruz. Arkadaşlar o 
gün, hasreti çekilen o gün, «jandarmalar geli
yor» denildiği vakit hep çocuklar, kaçacak, giz
lenecek delik arardık. Gelirlerdi müfrezeler, ka
pımın önündeki ekili tarlama atlarını bırakır, 
kapımın önündeki ağaçlan keser, babamı fala
kaya kaldırır, sopa atar, ak sakalı ile sızlar, bar
bar bağırırken biz çığlık basardık, o düzen için
de. Ben o düzenin çocuğu olarak yetişdim. Dün, 
babam ve aslan gibi delikanlı kardeşlerim, ağa
beylerim şehre girdiği zaman şehirli çocukları 
onun şapkasını alır, atar, arkasına püsküller, 
kâğıttan kuyruklar takar, onu tutuşturur ya
kar, yerlere atarlardı. Babam, boynu bükük, mü-
tebessim, fakat onurlu bir bakışla, «Demek ki, 
bu bizim şansımız, köylü olmuşuz, biz buna müs-
taihakız, o bir kasabalı, buna lâyıktır ki, böyle 
yapıyorlar, hoş gör evlâdım.» derdi. O düzen
den geldik buraya. Gidiş, dönüş yok oraya. 

Muhterem arkadaşlar, dün o köylü, memu
run kapısının önüne gider, ürker, geri dönerdi. 
Parmağını kapıya götürürken eli yanacakmış 
gibi titrerdi. Ve bugün o köylü, o kapıyı açıyor, 
o memurun masasına kadar yanaşıyor, hakkını, 
hukukunu anyabiliyor. Öbür, düzene gidiş yok. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — iyiye 
onu kim getirdi? 

BAŞKAN — Sayın Aksoley, Sayın Özer ken
di fikirlerini söylüyor, müdahale etmeyin efen
dim. Kendi şahsi görüşlerini ifade ediyor. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Dün, yol bil
mezken benim köylüm, «Yol hakkım da var, 
okul hakkım da var, su içmek hakkım da var.» 
demesini bilmezken benim köylüm, ondan bir 
yol parası alırlardı. 6 lirayı veremedikleri için 
o köylümü zindanlara atarlardı. O düzene dö
nüş yok. («Bravo», sesleri) 

Dün, ben okul çağına geldiğim vakit okul 
aralım, okul aradım, taa uzaklarda bulamadım. 
Nihayet şehirli, kasabalı kardeşlerimin yanları
na gittim, evlerine sığınidım. Onların evinde 
yatarken ağzıma aldığım lokma, icabında, gırt
lağımda düğümleniyor, aç ve susuz yatıyordum. 
Fakat o zaman, bu köylülükten kurtulmak için 
değil, köylüyü bulmak için çalışacağım dedim. 
(Bravo sesleri) 

SAMİ TURAN (Kayseri) — inönü, evvelâ 
Malatya'ya okulu yaptırdı. 

BAŞKAN — Sayın Turan, lütfen. 
Sayın özer, inşallah Köy işleri Bakanlığı 

bütçesi üzerine döner. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki, efen
dim, o benim Bakanlığımdır. Oraya döneceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Köy işleri Bakanlı
ğından istediğimiz şudur; Bilhassa köylerin, 
devletin hizmetine cazip hale getirilmesi için 
geçenlerde bir kanun teklifi yaptım, maalesef 
reddedildi, dedim ki «köylerde hizmet gören
lere, bütün devlet hizmetlilerine % 1 orantı ile 
maaş farkı vermiyorlarsa, hiç olmazsa 12 ayla
rını 15 ay saymak sureti ile itibari bir hizmet 
tanınsın.» reddettiler. Dediler ki «Bunu para 
olarak verirsek daha iyidir» Bizim temennimiz 
de o. Arkadaşlar biz köyleri cazip hale getirme
liyiz. Köye giden ertesi gün geliyor ya bana, ya 
sana «efendim, ben kasabaya gelmek istiyorum» 
ondan sonra birçok kimselere sızlanıyorlar, hem 
şaihsi ve hem de meslekî itibarlarını zedeliyor
lar. Hastane kapılarında rapor peşinde koşu
yorlar. Binaenaleyh o köydeki okulda yetişen 
çocuklar kasabada, kendisine torpil aramaya 
giden öğretmenlerinin yüzünden cahil kalıyor. 
Ve sonra kendi arkadaşlarına ayak uyduramı-
yacak duruma düşüyorlar. Bu bakımdan çok 
istirham ediyorum. Köy işleri Bakanlığı köy
lünün bütün derdini ele alsın. Köy, hizmete ca-
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zip bir hale sokulsun. Diğer taraftan, mümkün I 
olduğu kadar, bütün gayretimizi sarf ederek-
ten Eöy İşleri Bakanlığına lâzım olan yardım
da bütün arkadaşlarımı!! hiçbir noksanlık gös-
termiyelim. 

Aksaklıklara gelince; onu arz edeceğim. Bir 
defa bir beldede şube müdürü, Köy İşleri Ba
kanlığında veya o üle ilgili bir şef ver mi? Çok 
istirham ediyorum, o beldeden başka yere atan
sın. Zira... 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmak üzere Sayın 
özer. I 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Başüstüne, 
Zira o beldenin adamı clduğu için o köyleri ay- I 
rı ayrı tamyor. Ker.difünin tutmuş olduğu par- I 
tiye hizmet gitme rrıişse mutlaka o ĵ ola giden 
arabalar bozuluyor, arkadaşlar. Bozuluyor, ta
mire tabi tutuluyor lir müddet. Diyorki «bura
nın vâdesi doldu, müddet bu kadardı, simdi I 
öbür köye-» Bu, çok aksak bir şeydir, bunun 
üzerinde durmak lazım. Meselâ; arkadaşlar; 
geçenlerde bir köye gittim. Hekimhan'ın Eb-
reme köyü. Evet, bir s;ast de yaya yürüdüm, Co 
yaşında bir ihtiyar, «Nasılsın baba deyince» 
başladı elimi öpmeye, ben de onu kucakhyarak- | 
tan iki eliri öptüm, alnıma koydum. He isti
yorsunuz bpba, derdk'iz nedir? Deyince. «Bizim 
hiçbir derdimiz yok, devletimiz, milletimiz var 
olsun, sizler ?ağ olun evlat, biz sizüen hiçbir 1 
şey beklemiyoruz,;; dedi. Günkü, onlar beldeye, 
bekleye, şimdiye kadar ahştırdmamıs istemek 
hakkına. Fakat bunları ihmal etmemek lâzım. 
arkadaşlar. O köylülerimize var gücümüzle, 
var kuvvetlerimizle müzahir olalım. O köylü 
olmazsa hudutta er olmaz, o köylü olmazsa biz 
burada bulunanlayız. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu. Sayın özer. 
HAMDİ ÖSER (Devamla) .— Hepinizi hür

metle selâmlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Seyhan 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Köy İşleri Bakan
lığının çok önemli gördüğüm çeşitli hizmetle
ri hakkında grup sözcüsü (arkadaşlarımız kâfi 
miktarda izahat verdiler. Bendeniz sadece çok 
mahallî, seçim bölgemin yol meselesi hakkında 
kısaca mâruzâtta bulunacağım. 

Değerli arkadablarım, malûm olduğu üzere, 
bendenizin seçim bölgesi Hakkâri Vilâyeti Tür- | 
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kiye'nin bilhassa yol bakımından en geri kalmış 
bir bölgesidir. Vilâyetimizde mevcut Köy İş
leri Bakanlığına bağlı YSE JMüdiirlüğü, elinde
ki imkânlarla mümkün olanı yapmaya çallış-
makta ise de, mevcut araçların azlığı bu imkânı 
çok kısıtlamaktadır. Müşahede ettiğimize naza
ran, bilhassa Batı bölgesinde büyük vilâyetle
rimizde, ki bu vilâyetler yol, su ve hattâ, bizim 
bugün için iddia dahi edemiyeceğimiz, elektrik 
işlerini büyüjk nisbette halletmişlerdir. Buna 
rağmen yine YSE nin elindeki araçlar bizim vi
lâyetimize nazaran çok çok fazladır. Ben Sa
yın Bakandan şunu rica edeceğim. Yol dâva
sını büyük nisbette halletmiş vilâyetlerimizden 
bu araçların alınarak Doğu bölgesine ve bilhas
sa bendenizin seçim bmîgesi olan Hakkâri Vilâ
yetine aktarılsm. Bugün Hakkâri vilâyetinde 
değil köy yollarından bahsetmek, kaza yolla
rından dahi uzun boylu bahetme imkânımız 
yok. Şöyle ki meselâ; şu anda bizim 5 kazadan, 
bir kazamız müstesna, bütün yollarımız kapalı 
durumdadır. Bâzı köy yollarımız mevcuttur. 
Fakat bunlar umumiyetle geçit mahiyetindedir. 
Yani Stabilize malzeme dökülmediği için gray-
derler ilkbaharda açarlar veyahut da ona da 
imkân bulamazlar, üzerinden kış geçdiikten 
sonra yeniden bir temizlenme yapılmazsa o yol
dan geçmek de mümkün olamaz. 

Bendeniz bu sene seçim vesilesi ile - her sene 
giderim ama - bu sene biraz daha fazla dolaş
tım. Bir kısım köylerimizi gezdim bilhassa bir
kaç köy üzerinde hassaten durmak isterim. Hak
kâri merkezine bağlı bir Kavaklı köyü var. 
Eski ismiyle Marinos köyü. Büyük bir köy. 
Fakat bilhassa dağlık bölgelerde olduğu gibi 
bizim Hakkâri bölgesinde de köylerimiz toplu 
halde değil, 3 mahalle, 5 mahalle ve hattâ ba
zen bunlar birbirlerine bir hayli uzakta oluyor. 
Bu köye gitmemin sebebi senelerden beri bu 
köyün daima şikâyet mevzuu olan bir kapan 
meselesi var. Kapan, belki bâzılarınız bilmez
siniz. Kapan bir geçit, hattâ eski mânası ile 
bir iuzak mânasına da gelen bir kelimedir. 
Bu köyün birkaç mahallesine gidebilmek için 
ve hattâ yaylasına gidebilmek için bu kapan
dan geçmek lâzım. Bendeniz bilhassa bu kapanı 
görmek ve bu sıkıntıya katlanırsam köylünün 
derdine acaba daha çok imkân bulabilir miyim 
düşüncesi ile gittim ve inanın hani gittigkne de 



C. Senatosu B : 39 

pişman olmadım değil. Şöyle bir yol, gidiyor
sunuz, bir dağ ve incecik bir yol, bu yoldan 
hayvanla çıkmak mümkün değil, hayvan çıkı
yor ama insanın hayvan üzerinde çıkması müm
kün değil. Her sene bu yoldan inip çıkan hay
vanlar muhakkak 5 - 10 katır -daha çok kul
lanılan hayvan, katır - telefat veriyor, düşüyor 
aşağıya ve ben geçerken de bunların leşlerine 
tesadüf eitfcim. 

Şimdi, bu köy, yazın yayladan elde ettiği 
hayvan ürünlerini köyüne nakletmek ve bu 'böl
gede bulunan birkaç mahallesine gitmek için 
bu köyden ve bu kapandan geçmeye mecbur. 
Senelerce şikâyet edilmiş, senelerce ilgili ma
kamlara bu mevzuda dert yanılmış. Fakat va
tandaş, derdine bir deva bulamamış. Ben, "böT 
kapandan çıkana kadar 5 - 10 yerde dinlenme
ye mecbur kaldım ve dizimin de bağı çözüldü, 
diyebilirim. Ve suna şahidoldum hakikaten do
ğuştan bahtsız insanlar. Meselâ; bizim, sizin 
o yaştaki çocuklarımıza sabahleyin annesi mu
hakkak kahvaltısını eliyle yaptırır. O çocuklar 
ise başı kabak, ayağı, yalın ayak üstünde pa
ramparça bir entari, sırtına kendisimden iki yaş 
daha küçük kardeşini almış ve o kapandan çı
kıyor. O kadınların o çoluk çocuğun sefaletini 
gvi'iüm, inanın arkadaşlarım, lâf olsun diye 
'Söylemiyorum, gözümden yaş geldi. Bir çok köy-
lerimiz böyle ama, hükümetin kuvvetim, kud
retini o belgede duyurması için, bilhassa bu köy 
üzerinde durması bir mesele haline gelmiştir, 
'kanaatindeyim. Buna mümasil köylerimiz de 
çok. Meselâ; Beytüşşebab'ın bir Bölücek köyü 
var ki, çok da nüfusu var, r.ynı dertten malûl 
ve bir çok köylerimiz aynı durumda. Ben, Sa
yın Bakanın Parlâmentoda ve Bakanlıktaki 
değerli hizmetlerini yakinen bildiğim gibi, Par
lâmentoya gelmeden evvelki idari hayatında da 
değerli hizmetlerini yakinen müşahede etmiş 
bir insanım. Kendileri de vilâyetimize bir kaç 
defa teşrif etmişlerdir. Tahmin ediyorum ki, 
vatandaşın bu derdini yakinen bilmiş olacaklar, 
t u hususta Sayın Bakandan, ki bu hizmetlinden 
faydalanacağımızı ve Bakanlığının hizmetleri
ni geniş imkânda Hakkâri vilâyetine aktaraca
ğını büyük nisbe'tte ümit ve tahmin etmekte
yim, b^hş.ssa rica ediyorum. Bu mevzua, önemi 
nimetinde, ehemmiyet versinler ve Batı bölge
sinde yol işini halletmiş vilâyetlerden vasıtala
rını bizim bölgemize alktarsınlar. 
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Çjok teşekkür eder, saygılarımı sunarım 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen?.. Yok. Sayın 
Şenocak?.. Yok. Sayın Dikeçligü. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
arkadaşlarımı dinledim. Sayın Başkanımıza da 
teşekkür ederim. Vazifelerini yapıyorlar. Bana 
kalırsa artık bu kürsüde filân parti böyle yap
mış, falan parti böyle yapmış meselesini orta
dan kaldırıp sadece senatör arkadaşlarımızın, fi
kirlerini konuşturması çok yerinde olur. Ve bi
zim senatör arkadaşlarımıza da düşen bu. Ben 
bu yolda konuşacağım. 

Köy işleri Bakanlığının bu seneki çalışma
sını, seçimler dolayısiyle, yakından izledik, gör
dük. 1969 senesindeki çalışmaları biühassa yol 
mevzuunda, eski senelere nazaran, daha iyi. 
Yalnız çek sevdiğim hemşehrimin şu beyanına 
iştirak edemiyeceğim. Kendi bölgemde, seçim 
için yol yapma meselesi. Emin olunuz, beyefen
diler; gittiğim köylerde geldiler bana; misal de 
ver3yi'm, meselâ «Keklikoluğu bölge yolu yapı
lacak, greyder g-elsin, arabalar gelsin size rey 
verelim» dediler. Yok, bu iş olmaz dedim, plân
lı devrenin içerisine girdik. Ve biz ne sizi aldat-
mnlıyız, ne de siz bizi aldatmaksınız. Şimdi, 
cbür tarafta program var yollar yapılıyor, ora
dan arabayı çekersek, buraya gelirse lalettayin 
köyüere giderse, yolumuz şöyle böyle düzeldik
ten sonra, yolumuz daha çok çıkmaza giderse 
ve siz de bu kötü yol için bize reyinizi verirse
niz, biz vicdanınızı saitmalmış oluruz saz de vic
danınızı satarsınız, diye çok yerde söyledim. 
Samimiyetle söylüyorum ki, Vaıli'ye de progra
mınızı bitirmeden başka yerlere göndermeyin. 
programa göre filân senede, filân zamanda tın
lar yapılacaktır, o zaman bitecektir, diye ook 
yerlerde söylemişimdir. Her zaman için böyb 
misallerini verebilirim, arkadaşlanmız gitt'ği 
yerde tahkikatını yapsın söylesin. 

Şimdi, arkadaşlar, teklif çıkabilir, greyderi 
almışı s, öbür tarafa göndermişiz, meselesi de
ğil de, plânı tamamen uygulamaktır. Şahsan 
ben kendim, arkadaşlarım da dâhil, bu plânı 
bozduğunuz takdirde müşkül duruma düşeriz, 
doğru değil, aldatmacayı bırakalım. Bizden ön
ceki ağabeylerimize, samimiye'le söylüyorum, 
yapmışlar, şunu koymuşlar bu politikanın içe
risinde genç nesil olmamalıdır demişimdir, ben 
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toplu olaraik. Samimiyetle söylüyorum bana 
inanınız, tahkik edebilirsiniz. Şiıridi ben bunu 
söyledikten sonra Köy İşleri Bakanlığından 
ricam var; Daima söylerim, bu politikacı arka
daşlarımızın veya politikaya giren insanların 
bunu yapmaması için, belM yapan olabilir, ya
pılır. Bir defa bir programın içerisine girmeliy
diler. Meselâ, vilâyet dâMlinde, meselâ benim 
bölgemin 500 köyü var, bunu, Köy İşleri Ba
kanlığı taramalı. Yol balkanımdan, su bakımın
dan, elektrik bakımından, topraksu bakımın
dan. Ve iyice bir etüdünü yapmalı, etüdünü 
yaptıktan sonra programa bağlamak; diyecek 
ki, vali; «işenin köyüne filân zaman yol yapıla
cak, senin köyünün suyu ikmal edilecek» Bütün 
vatandaşlar bunu bilmeli. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Bırakırlar mı 
acaba? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bıra
kırlar mı? Demedim, beyefendi. Bıraktıracağız 
bunu, bıraktırmak mecburiyetindeyiz bunu. 
Dinleyin ne kazanırız yani. Halka istikamet ve
receğiz, halkı yalancılıkla, dolandırıcılıkla, ah
lâkını bozmakla vazifeli değiliz. Hangi Hükü
met yaparsa, kim yaparsa milleti ahlâksızlığa 
götürüyor, o da ahlâksız demektir, doğrusuna 
bakarsınız. Bunu söyletmeyin bize. Yok mu ya
ni... Olmasını istiyor değiliz ki, o halde diyoruz 
ki, bu programa bağlandıktan sonra vatandaş, 
ama mutlaka buraya akın akın ettirmek değil
dir. Görüyoruz, arkadaşlarımız seçmenleri ar
kasına alıyor, kapı kapı dolaşıyor. Zavallı pa
rasından oluyor, ben bunu da söyledim, gelme-
yiniz, çünkü, küçük işleriniz, esas işleriniz vilâ
yette. Toprak - Su da etüdünüz yapılmamışsa, 
suyunuzun etüdü yapılmamışsa, yolunuz pro
grama alınmamışsa Ankara'ya gelmeniz bir ça
re temin etmez size. Masrafınız olur programı
nız oraya gekr ve öncelik tanınırsa biz rica 
ederiz, muztarsanız öne aknabilir. Bunun dışın
da bir şey olmaz, demişimdir, bunu hoca olarak 
söylemişimdir ben. Söylüyorum bunu. Ama, ar
kanıza taktığınız arkadaşlar, programa bağlan
mışsa hangisini öne aldırabikyorsunuz, deyip de 
bunu köylüye izah etmek lâzım. Akın akın şu 
koridorları doldurmamak lâzım. Politikacılık bu 
demektir. Biz yapmıyoruz bunu. O halde Köy 
İşleri Bakanlığı da vatandaşın zamanını kazan
ması bakımından, vatandaşın gücünü israf et
memesi bakımından mutlaka her vilâyeti progra

ma bağlamak mecburiyetindedir, köylüye duyu
racaksınız bunu. O bilecek, Devletin, başta 
bulunan arkadaşların doğru söylediğini bilecek, 
samimiyetle söylüyorum, Köy İşleri Bakankğm-
daki arkadaşlarımı tanırım vicdanen, ma
nen, maddeten mücehhez, çok kıymetli 
arkadaşlarımız vardır. Ve benim iftihar et
tiğim bir nokta bunların hepsi köyün içinden 
çıkmıştır. Bugün Devlet kademelerinde yer 
alan çocukların ekserisi ıstırap çekmiştir, köy
den çıkmıştır ve bir fırsatla Devlet kademele
rine geçmiştir. O halde bu arkadaşlarımız, bu 
acmm, bu ıstırabın içerisinde onların acılarını, 
ıstırabını dindirmeye çalışıyor. 

Diğer bir mesele şu : Mutlaka ve mutlaka 
küçük sulamaya önem vermeli. Küçük üniteler 
halledilmedikten sonra, köylü toprağı sulanma-
yıp da refaha kavuşturulmadıktan sonra hiçbir 
şey olmaz. Misalini vereyim; hemşehrim de bilir, 
Mahsenin köyüne gitmiştik, 1965 seçimlerinde, 
saat gece sularına gelmişti, - itiraf edeyim, be
nim de yardımım olmuştur - . Bak, suyunuz gel
di filân dediler, arkadaşlarımız gece üç, dört ta
ne bacımız ellerinde su kovası, aynen şunu de
diler, kardeşim dediler «Ben gene çile çekerim, 
içme suyumu sırtımda getiririm, fakat sen be
nim şu kuruyan toprağımı sulayabiliyor musun, 
verimini artırabiliyor musun?» Bir yazımda da 
yazdım, hâlâ kulağımda çınlar, doğru... Bütün 
ümidini o toprağa bağlamış, bir kuraklık olmuş 
hiç mahsul almamış, perişan olmuş. Bence, Tür
kiye'deki sulama politikası, benim kanaatimce, 
normal değildir. Önce halkın, köylünün refa
hını temin etmek için küçük ünitelerden başla
mak ve araziyi değerlendirdikten sonra köylü 
zengin olduktan sonra büyük ünitelere doğru 
gitmeli. Gösterişe meraklıyız gibi geliyor bana, 
gösterişten vazgeçmek. Köy İşleri Bakanlığına 
düşen zamanım az, bitiyor. Ondan sonra bir ko
nuyu daha temas edeceğim. Köy işleri Bakan
lığına; halkın, genç neslin eğitilmesi düşüyor. 
Bence araştırınız, bakınız şehre akımın sebebi 
genç neslin müstahsil bir hale getirilmemesin
den ileri gelmektedir, ilkokulu bitiriyor, bü
tün arkadaşlarım söylüyor, ben maarifçiyim, 
herkes maarifçi oldu, efendim; hepsi okur ya
zar olsun, bitirsin filân, bu teraneyi tutturuyor. 
Tahsilinden, terbiyeden, öğretimden gaye, va
tandaşı müstahsil hale getirmek. Maharetli ha
le getirmek, üretici hale getirmektir. Bu olnıa-
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dığı takdirde, - neyse, müstahsil bana öğretiniz 
dedi - şehirlerimizin kapısı aşmacaktır, gelecek
lerdir buraya. Zannetmeyiniz, yalnız toprakla 
iş, başka şeylerde leş var. Köylerin yine bu hu
susiyetleri ele alınmalı, envanteri içtimai yön
den ele alınmalı Bu köy nasıl kalkınabilir? işte 
esas sistem bu, nasıl kalkınabilir? Hangi yönler
den refaha kavuşturabiliriz, Köy işleri Bakan
lığının küçük sanatları var. Çünkü, köylerin du
rumu da, karakteri de birbirinden farklılık arz 
eder. Ondan sonra oradaki insanı, iktisadi yön
den eğitime tabi tutacaksınız, ilkokulu çocuk 
11 yaşında bitirdi. 

Arkadaşım da maarifçi, bırakıyorsunuz çok
ları okuma - yazmayı unutuyor. O halde hepsi 
de ortaokula gideaniyecektir. Ortaokula gide-
miyen çocukları ne yapacaksınız? O bölgede 
artık 18 yaşma kaldar istihsale müteveccih, kö
yün şartlarına uygun üretici yani müstahsil 
bir hale getirir eğitime tabi tutacaksınız. Me
selâ; köye elektrik gidiyor, şimdi, bakınız me
seleler doğuyor. Halkıimızm hattâ öğretmen ar
kadaşlarımızın elektrik hakkında bilgisi yok. 
Ben de nazariye okudum, bir elektrik kontak 
yaptığı vakit çokları sigortasını değiştiremez. 
Küçük bir arızada bunu bilemez. Sonra elektrik
ten birçok hâdiseler olabilir. O halde elektrik 
giden köylerde mutlaka, mutlaka Köy işleri Ba
kanlığı konferanslar vermeli. Sonra şimdi eli
mizde öğretici filimler var, halka bu hususta 
ışık tutmalıdır, ben bunu tatbik etmiş arkada
şınızım. Elma kursu açılmıştı, arkadaşlarımızla 
el birliği yaptık, Ziraat Müdürlüğü filân gittiği
miz yende öğretici filimleri götürürdük. Götür
düğümüz vakit bana nahiye müdürünün çocu
ğu dedi ki; «Benim. oğlan kolay kolay yüzünü 
yıkamazdı, bu filimi gördükten sonra yüzünü 
yıkamaya başladı.» Sordum, «Baba mikrop var
mış bunda.» dedi, diyor. Filmi elmacılara gös
terdik, ondan Sonra o adam Güzel Gekçe köyün
de mükemmel bir elma bahçesi meydana getir
di. Çünkü, siz suyu getiriyorsunuz, fakat sula
ma eğitimini halka kazandırmıyorsunuz, alıp 
götürüyor toprağı. O halde bir taraftan yap
mak bir taraJftan da oradaki insanları eğitime 
tabi tutmak, yeterli hale getirmek iktiza eder. 
Benim bölgemde, Uzunyayla'da gençlere arıcı
lık terbiyesi de vermek lâzımdır. Arıcılığı hapsa-
nede öğrenmiş Karadayı köyünde Mehmet is-
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minde arkadaşım beni götürdü, 100 kovanı var
dı, «Bir kovandan 63 kilo bal alıyorum.» dedi, 
hesabediniz 63 bin lira. Ve bana yardım edin 
dedi, ama bu arkadaş hapsaneye girip mahkûm 
olduğu için ne yazık ki, krediden mahrum, ka
nunlarımız böyle. Şu halde esas, Köy işleri Ba
kanlığının, bütün bakanlıkların vazifesi, «Yap
tık, ettik» filân değil de artık eğiticilik vazife
sini de ele alıp topyekûn kalkınmaya hizmet et
melidir. Ben ümitvarım. Her halde Köy işleri 
Bakanlığı bu işte merhaleler kat edecektir, büt
çesinin hem Bakanlığa, hem de milletimize ha
yırlı olmasını Allahtan niyaz ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Köy işleri Bakanlı
ğı kuruluş gayesi ve görevleri yönünden 22 mil
yon köylü yurttaşımızı bugünkü içinde bulun
duğu ortaçağ yaşantısından kurtarmak olacak
tı. Çünkü, toplumun kalkınması, eğitim ve kül
türden Sonra ekonlomik gelişmeyi kolaylaştıra
cak, ulaştırma işinin, yani köy yollarının yapı
mına ve köyleri kapalı ekonomiden kurtarmaya 
bağlıdır, insanca yaşıyacak sağlık hizmetlerini 
sağlamaya dayanmaktadır. Bunun için sağlık 
şartlarına uygun mesken ve evlere kavuşması, 
temiz içme suları sorunlarının çözülmesi ile 
mümkündür. Bugün köylerdeki yurttaşlarımı
zın % 50 si kışı hayvanlarının sıcağında, «ahır 
sekisi» diye tâbir edilen yerlerde birlikte geçir
mektedir. 35 877 muhtarlı köyden, 9 920 köy 
kendilerinin de katkısı, ve bir de Devlet yolla
rına yakın oluşu, Devlet yolları kenarında bulu
nuşu bakımından yola kavuşabilmiştir. 

Diğer taraftan 158 555 Km. köy yoluna ih
tiyaç vardır. Buna rağmen 42 bin Km. kapla
malı yol yapılabilmiştir. Halen 120 bin Km. yo
la ihtiyaç görülmektedir. 25 957 köyün de yo
lu yoktur. Bunu bir de 65 bini bulan köy üni
tesi içinde kabul ettiğimiz zaman, yani mezra
lar, mahalleler, komlar, diğer kütük muhtarlık
lar dikkate almdığmda, köy yollarının ancak 
1/10 i yapıldığı kabul edilebilir, ikinci Beş Yıl
lık Plân döneminde 17 500 Km. köy yolunun 
yapılacağı hedef tutulduğuna göre, 10 yılda 
ancak muhtaıiı köylerin yolu yapılsa - bu 17 
bin köyde - yine de görüyorsunuz ki, büyük bir 
miktar köy yolsuz kalmaktadır. Bozulan yolla-
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rın onarımının da buna eklenmesi, 10 yılda an
cak bu yolların yapılmasını gerektirir. Yine köy 
yollarının yapılması bitmiyecek ve 10 yıl sonra 
göreceksiniz ki, bir 10 yıl daiha köy yolu yapıl
ması için bir programla önümüze gelecekler
dir. 

Türkiye'deki 65 277 yerleştirme ünitesinden 
tahminen 24 585 inde yeterli içme suyu bulun
madığı görülmektedir. 22 478 inde hiç içme 
suyu yoktur. Pis çaylardan, derelerden veya 
kurtlu kuyulardan su içmektedir, köylü vatan
daşım. 18 214 ünde ise içme suyu yetersizdir. Ve 
sıkıntı çekilmektedir. Kış aylarında soğuktan, 
iplik, iplik akan suyun başında köylülerin sıra 
beklemesi, yine yaz aylarında sıcakta isinden, 
gücünden kalıp saatlerce sıcakların altında bek
lemesi onların hastalıklarına sebebolmaktadır. 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 12.500 ünite
de içme suyunun halledilmesi öngörülmüştü. 
Buna rağmen de 28 000 inde ya hiç su bulun-
mıyacak - bu yapıldığı halde - veya köy halkı
nın yetersiz su yüzünden sıkıntıları devam ede
cekti:1. 

Yine, nedense, köy için her işte, köyün kat
kısı istenir. Köyün yolu, suyu, köyün okulu, 
köy parası katkısı ile yapılmaya çalışılır. Köy, 
sanki bu Devletin başka bir parçası gibi müt
alâa edilir, kasabalar, şehirler, Devlet parası ile 
yapılır. Mutlaka hepsini birleştirip, Devlet 
ünitesi içinde mütalâa etmeli. Çünkü görüyo
ruz, dişinden, tırnağından artırıp verdiği para
lar bile bu köy yolu yapımında, köy suyu geti
rilmesinde yerli, yerinde kullanılmamakta, bun
dan 3 sene, 5 sene önce verdiği 30 - 40 bin 
lira malzeme noksanlığından, maldım noksanlı
ğından, bankalarda beklemekte. Köy de yolsuz 
ve susuzdur. 

35 877 köyden bugün ancak 1 000 kadar 
köyle su olduğu görülmektedir. Her yıl 1 000 
köy suya kavuşturulsa bile ancak 37 yıl son
ra Türk köyleri suya kavuşturulmuş olacaktır. 
Yine 1989 yılında elektrik getirilebilen köyle
rin sayısı 714 tür. Buna göre de her yıl devamlı 
olarak bu tempo ile yürüsek, ancak 1,5 asır son
ra Türk köyleri, bu tahsisat ve bu gidişle elek- , 
triğe kavuşturulmuş olacaktır. Buna rağmen : 

görüyoruz ki, 1989 a göre 1970 yılı Bütçesinde : 
bilhassa yatırımlarda 400 bin liralık bir nok
sanlık var. Bunun yanında, da genel olarak, , 

bütçenin tümünde 818 078 lira bir fark gözük
mektedir. Bu fark, bu Bakanlığın borçlandığı 
kimselere ödiyeceği para bile değildir, yapılan 
iş karşılığı ve çalışan memurlarının, işçilerinin, 
uzmanlarının alabilecekleri düyuna kalan para
larını bile karşılamıyacaktır. 

Çok değerli senatörler, ben işi daha somurt-
laştırmak için Sivas'tan birkaç örnek verece
ğim. Hükümet Programı ile «3 senede yapaca
ğız, 5 senede yapacağız. 10 sene sonra hiçbir 
köy susuz, elektriksiz, yolsuz kalmıyacaktır» 
şeklinde böyle uydurma şeylerle karşımıza çık-
masıniar diye bunu rakam, rakam veriyorum. 
Sivas'tan birkaç örnekle bunu belirtmek isterim. 
Fazla zamanınızı almamak için. 1 279 köy var
dır. Bu köylerde... 

BAŞKAN — 2 dakikanız var. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Teşekkür 
ederim. -Bu köylerde 4 558 Km. yola ihtiya,ç 
vardır. Oysa ki, bugün halâ senede 80 - 90 Km. 
yol yapılmaktadır. Buna göre bugünden başla
mak üzere devamlı yapılsa 51 yılda ancak ta
mamlanabilecektir. Çünkü, burada 4 800 Km. 
yola ihtiyaç vardır. Yine 102 köyün yolu ya
pılabilmiş. Bunun yanında 1 117 köyün yolu 
yoktur. 

İçme suyu üniteleri 2 109 dur. 160 ünitenin 
suyu getirilmiş 1 749 ünitenin suyu yoktur. Buna 
göre de ancak 45 yıl sonra bu köylerin, suyu ta
mamlanabilecektir. 1 279 köyün 2 inde elektrik 
vardır. Bu da 1,5 asır sonra Sivas köylerinin 
elektriğe kavuşacağını gösterir. Türkiye'nin or
tasında bir Gemerek kasabamız vardır. Köy üni
teli olarak alınmış 19 köyü vardır. Bu köy
ler yolun yapımı için 60 - 70 bin lira vermiştir. 
Stabilize yolları her yıl yapılmış. Sel götürmüş, 
su götürmüştür. Yine bu köylerin yolları ka
palıdır. Sayın Bakandan ne zaman ele alınıp 
ta bu köylerin bu kapalı ekonomiden kurta
rılacağını sormak isterim. Yine 1966 Kasım'ın-
dan başlıyarak, Adalet Partisi 3,5 milyon dö
nüm toprak dağıtmıştır Bu toprakların dağı-
tılısı ise katiyen toprak reformunu, yahut ta 
toprağın verimini artırıcı bir yönde değil, bi
lâkis 20 - 30 yıl elinde toprağı olanın elinden 
almışız, bir kalaycıya, bir demirciye, bir ma
denciye ve petrol işleten kimselere vermişiz, 
petrol bayilerine vermişiz. Gremerek'te bunun 
örnekleri vardır. Dâvaları bu konuda Danış^ 
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taya kadar gelmiştir. Bu bakımdan da bu 
toprak dağıtımı işinin adalete, uygun, gerçek
lere uygun olarak ele alınmasını ve ihtiyacı 
olanlara, yani ortacılık, azaplık , aracılık ya
panlara verilmesini ve onların da .topraktan, 
çiftçilikten anlaması bakımından hem kendi
lerinin, hem de Türkiye'nin faydalanmasını 
yerinde buluyoruz. Bu arada... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, müddetiniz dol
du, rica edeyim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam
lıyorum, Sayın Başkanım. 

Birkaç örnek vereceğim. Bu köylere veri
len paraların da bir adalete uygun olarak ve
rilmesini diliyorum. Çünkü, şurada görüyo
rum, Yozgat'ın 630 köyü var, 3 milyon lira ve
rilmiş. Adana'nm 722 köyü var geçen yıl 6 mil
yon lira verilmiş, Kocaeli'nin 258 köyü var, 5 
milyon verilmiş. Tekirdağ'ın 280 köyü var 3 
milyon verilmiş. Ankara'nın 1 153 köyü var 
25 milyon verilmiş. iSivas'ın 1 279 köyü var, 
3 milyon lira verilmiş. Köy yolları ve köy içme 
suları için. Bu kadar acı gerçekler dikkate 
alındığı zaman bu yardımın da, Özel idare-
da, özel idarelere ayrılmış olan şimdiki bütçe
deki 10 milyon yardımın da adaletli şekilde 
dağıtılmasının yerinde olacağını bekliyoruz. 

Saygılar sunar, bütçenin hayırlı olmasını 
dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, grup sözcülerimiz bu 
bakanlık hakkındaki görüşlerimizi toplu bir 
şekilde ifade ettiler. Bendeniz münferit bâzı 
hâdiselere dokunmak suretiyle iktifa edece
ğim. 

Şimdi, her bakanlık bütçesi geldiği zaman 
mahallî bir derdi tekrarlamaktayım. Ben, 
tekrarlamaktan, sizlere karşı mahcup durum
dayım. Fakat bu dert ve bu adaletsizlik tashih 
edilmiş değildir. Köy işleri Bakanlığı erkânın
da büyük bir tebeddülat var. Bu itibarla bu 
ıstırabımızı bir defa daha tekrarlama zarureti
ni duyuyorum. Bu hal şu : Muhterem arkadaş
lar Kastamonu 5 200 köy ve mahalledir. Bunu 
defalarca duyururuz. 1094 muhtarlı köy var 
ama, 5 200 parçadır. Yol bakımından, su ba
kımından mahalle ile muhtarlık köy arasın

da bir fark yok. Mahalle de yol istemektedir, 
mahalle de su istemektedir. Şimdi, Köy işleri 
Bakanlığı teşkilâtına bakıyoruz. Mmtaka 
kontrol başmühendisliklerine 2 bin köy civa
rında olan yerlerde bir mmtaka var. Yani mm
taka amirliklerine düşen köy adedini topladı
ğımız zaman 2 bin ilâ 3 bin civarında olduğunu 
görmekteyiz. 

Şimdi, münhasıran Kastamonu'da 5 200 
köy ve mahalle var. Ben buraya 2 mmtaka ka
dar bir teşkilât kurulsun demiyorum. Fakat 
şu köy adedi, mahalle adedi nazara alındığı za
man teşkilât ta, ihtiyaca göre kurulacağına gö
re Kastamonu'da bir mmtaka kontrol baş
mühendisliğinin kurulması şarttır. Bu zaru
retle ve bu görüşledir M, 1964 yılında Köy İş
leri Bakanlığı kurulduğu zamana kadar Kas
tamonu'da bir mmtaka amirliği vardı. O zaman 
dediler ki, Karayolları, Karayolları bölgesinin 
bulunduğu yerlerde kuruluyor. Kastamonu da 
vardır. Bu itibarla kuruluyor. Son Resmî Ga
zete neşredildiği zaman, maalesef, bu mmta
ka amirliği teşkilâtının Kastamonu'dan kaldı
rıldığını gördük. Şimdi, orada bir fen memu
ru, bir - iki de onun yardımcısı arkadaş var
dır. Bunlar, 5 200 köy ve mahallenin suyunu, 
yolunu ikmal edeceğiz diye çırpınmaktadırlar. 
Gayretleri vardır, fakat teşkilât mahdut, ihti
yaç çok büyük, bu itibarla tekrar rica ediyo
rum; son anakadar kurulması takarrür eden 
bu teşkilât Kastamonu'da kurulmalıdır. Bugün 
hizmeti ellerinde tutan kıymetli arkadaşları
mız bu ihtiyacı duyduklarını zaman zaman bi
ze ifade etmişlerdir. Bu teşkilâtın kurulacağı
nın müjdesini bu bütçe münasebetiyle öğren
mek istediğimizi arz ederim. Birinci derdim 
bu, 

Şimdi, muhterem-arkadaşlarım, bir ikinci 
mevzuudan bahsedeceğim. Kastamonu'nun Cide 
kazasına gittim. Orada okuyup, yazan YSE 
müdürlüğünün memurları bize geliyor, Cide'
ye geldiği zaman hizmet için tekrar vasıta ile 
Kastamonu'ya dönüyorlar. Birkaç gün içinde 
tekrar geliyorlar, mesai başladı diye. Tekrar 
Cide'ye geldikleri zaman mesai yapmadan 
geri dönüyorlar. Böylelikle bu gelme gitme de
vam ediyor, tek bir iş yapmadan. 

Muhterem arkadaşlarım, yaşım icabı her 
defa böyle birdenbire inanan insanlardan de-
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ğilim. Bunu bir tezvirat telâkki ettim, Allah 
bilir ya. Dedim canım, bir devlet memuru önü
ne makinayı katsın, ta.. 180 kilometreyi aşsın, 
Cide'ye kadar gelsin, Devlet hizmeti için ge
liyor. Buradan dönsün geri gitsin, birkaç gün. 
sonra tekrar gelsin, tekrar hizmet görmeden 
geri gitsin. Buna ihtimal vermedim arkadaşlar. 
Sayın Genel Müdürümüz de burada, Bakanı
mız da burada. Sonra bu YSE Müdürlüğüne git
tim. Sordum, böyle böyle bir şikâyet var, Ci
de'ye kadar geliyorlar. Fakat müddet bitti, 
bizim mesai zamanı bitti diyorlar. Tekrar dö
nüyorlar. Birkaç gün sonra tekrar geliyorlar. 
Bu sefer aletlere baktım yapacağız diyorlar, 
yine müddet bitti diyorlar. Bu suretle hizmet 
yapılacak köye gitmeden üçüncü seferi yapı
yorlar. Şunu üzülerek ifade edeyim ki, YSE Mü
dürü de bunun vakıa olduğunu ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, ben iyi kavrıyama-
dım, hâlâ kavrıyamadım ve kavramak da is
temiyorum; iki haftada bir izin verilirmiş. İki 
haftadaki, haftalık izin bilmem kaç gün tu-
tarmış, kaç kilometre gittiği zaman makinala-
rm bakımına zaruret hâsıl olmuş, onun için 
iş orada tatil edilmiş ve iş tatil edildiği zaman, 
bunların çoluğunun çocuğunun bulunduğu ye
re de Devletin götürmesi zaruri imiş. Yani, 
bu diyor bizim zaruretimiz. Bu suretle haki
katen oraya kadar gider, şu kadar kilomet
reyi şu kadar saatte gidince, oraya vardığı za
man 15 günlük hafta tatili zamanına rastlar. 
Döner ve gelir demektedir. Ben bunu»iyi kav-
rıyamadim. Fakat sizin memurunuz da bunun 
bir hakikat olduğunu, bir vakıa olduğunu ifa
de etti. Bunu rica ediyorum, şu memlekete 
hizmetin heyecanını duymak lâzımdır. Yani, 
bugün böyle şeklî iş başında bulunuyor gibi 
gözükme, böyle inikasına, bir nakise getirilme 
gibi hizmet yapmayı değil de, ta 180 kilomet
relik köye gidince, orada birkaç gün kalıp, ne 
ise, hizmeti yapma aşk ve şevkini aşılamalıyız. 
Bunu aşılayamıyorsak, bu talimatta, bu hizmet 
şeklinde mutlak bir değişiklik yapmamız lâzım
dır. Oraya kadar gidecek, müddet bitecek, Dev
let onu 180 kilometre getirecek, 180 kilomet
re tekrar bulunduğu yere götürecek, ben belki 
iyi ifade edemiyorum ama, onları kötü göster
mek için de bunu söylemiyorum. Fakat sizin 
müdürünüz de bunu bana teyidetti; «Evet böy
ledir» dedi. Onlar da üç defa oraya gitmiştir, 
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i tek işe bakmadan dönmüştür. Buna, muhterem 
I Müsteşarımızın, Bakanımızın ve yeni Genel Mü-
I durumuzun bu işin aslını anlayrp, hizmet yapıl-
I madan geçen günleri kıymetlendirecek bir çare 
I bulmalıdırlar. Ben iyi anlıyamadım, bekli de 
I iyi anlatamadım, bunda bir hakikat payı var. 
I Bunu iyi anlıyamadığıma atfetmenizi, bir if-
I tira yapmaya çalışmadığımı kabul etmenizi 
I rica ederim. Bunu ifade etmek isterim. 
I Muhterem arkadaşlar, bu fakir millet mil-
I yonlarca lira sarf etmek suretiyle şu bildiği

niz yol makinalarını, yol aletlerini aldılar. Bu-
I gün bu aletler randımanlı çalışmıyor. Yani, 

bir tane operatörü var başında, teşkilâtı öyle 
I kurmuşuz. O operatör,, hasta oluveriyor, bir 

mazereti oluveriyor, yahut hafta tatili oluveri-
I yor. Elbette Bakanlık da diyecek ki, bizim 

teşkilâtımız bu kadar, kadromuz bu kadar. Muh-
I terem arkadaşlar, 100 milyonların âtıl kaldığı

nı düşündüğmüz zaman, bu kadroyu takviye 
etmeye mecbursunuz. Bir operatör gitti diye, 

I şu kadar kıymetli bir makina orada kalmaz. 
Bu kadar köy yolu için ihtiyaç var, hasretle 
köy yolu bekliyen köylü bu kadar tahasürde 
bırakılmaz. Bu kadro ikmal edilmelidir. Kad
ro değiştirilmelidir. Şu aletler 24 saat çalışa
cak şekilde teşkilât kurulmalıdır. Diğer arz et
mek istediğim husus da bu. Bir operatör vardır, 
bırakılmıştır, birkaç milyonluk bir aiet onun 
durumuna bağlıdır, hastadır, köyüne gidecek
tir, bilmem ne edecektir, gitmiştir, üç gün, beş 
gün orada kalıyor. Caiz değil. Elbet zaruretler 
dolayısiyle bir şahsın da mazeretini kabul et
mek lâzım. Fakat, teşkilâtı ona göre ayarla
yıp tam randımanlı çalışmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, müddetiniz dol
du. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bir 
iki nokta daha var. zaten tamamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir orman köylülerini 
kalkındırma teşkilâtı var, Köy işleri Bakanlı
ğında. Bizim Kastamonu, köy mıntakası. Kasta
monu'da da Bakanlığın bu teşkilâtı var. Sayın 
Bakanımız belki daha bu hale tam nüfuz da 
etmemiştir. Şimdi, ben huzurunuzda şunu ifade 
ediyorum; 12 kazalı bir vilâyetin tek kaza
sında, tek kazasının da dört köyünde orman 
köylülerini kalkındırma teşkilâtı vardır. 11 

I kaza ve 1 090 köy orman köyüdür, fakat kal-
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kındırma ile ilgili elinden tutan bir hami yok
tur. Bugün şöyle bakıverdiğimiz zaman or
man köylerini kalkındırma teşkilâtı kurul
muş, evvel Allah, onlar da kalkınacak, kalkın
maya başlamış gibi bir his gelir. Böyle değil
dir. Şeklî bir teşkilâttır. Dediğim gibi.. 

BAŞKAN — Sayın Tuna müddetiniz dol
du. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Biti

riyorum, Sayın Başkan. 
BIT. teşkilâtı orman köylerine böyle şeklî 

değil, hakikaten elinden tutup, kredi imkân
larını sağlayıp kalkındıracak bir teşkilât ka
nunu getirmek lâsım. 

Son sözüm şu; elektrik için pay isteniyor. 
Zengin köyler Kastamonu'da da var. Yani, meh-
ma emken zengin köyler de vardır. Anadolu'
nun pek çok böyle zengin köyleri vardır. Ver
sinler, doğrudur. Köyün, Devletin hizmetine 
o da kudreti nisbetinde iştirak etsin, ediyor
lar. Fakat, bu Kastamonu'nun her yerini gezi
yoruz, ova köyleri «efendim, biz elektrik iste
riz» falan gibi bir iştiyakla elektrik talebinde 
bulunuyorlar. Fakat, o zavallı fakir köyleri
mizin ağızlarından bir kelime dahi çıkmıyor, 
istiyemiyor. İstese, 40 - 50 bin lira peşin yatır
mak lâzımdır. Muhterem âdil Bakanım buna 
da bir çare bulacaktır. Biz vaktiyle bir şey tek
lif etmiştik. Demiştik ki mevcut elektrik kilova
tından 40 para fazla alınsın. Bugün elektrik ki
lovatından 40 kuruş yerine 41 kuruş fazla alınır
sa yılda 120 milyon lira civarında bir gelir mey
dana getirir ve fakir köylere böyle bir fondan 
yardım etmek de mümkün olur. 

Son sözüm şu; bu elektrik payına iştirak ba
kımından fakir köyler için Devlet bir tedbir 
almalıdır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af
yon Karahisar) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; Yüksek Huzurlarınızda bütçe 
müzakereleri^ yapılan Köy işleri Bakanlığı, 
mevzuları itibariyle, memleketimizin % 75 i 
köyde iskân edilmiş, köyde yerleşmiş bulunan 
22 milyonluk kütleyi hedef tutan hizmetlerin 
tümünü kapsamaktadır. Benden evvel konuşan 
çok değerli grup sözcüleri şahısları adına ko
nuşan çok değerli arkadaşlarım yıllardan beri 

bir sıkıntı halinde Türk köylüsünün omu-
zunda her gün biraz daha ağırlaşmak suretiyle 
ıstırabını hissettiren köy dertlerine, köy so
runlarına kendi görüşlerinden ve grupları adı
na konuşan arkadaşlarım da siyasi felsefele
rinin açısından bakmak suretiyle değerlen
dirmeye çalışmışlardır. Ben de kısa zaman öl
çüleri içerisinde huzurunuzda şahsi görüş ve 
kanaatlerimi, bu dâvanın halli yolunda düşün
celerimi arz ve ifadeye çalışacağım. 

Çok değerli arkadaşlarım, Türkiye'de köy 
meselelerine büyük bir güçle, büyük bir vu-
kufiyetle el attığımız devir 1950 tarihinde baş
lar. 1950 den evvel 600 yıllık Osmanlı impara
torluğu ve onu takibeden 1923 yılından 1950 
yılına kadar Türkiye'nin kaderini elinde tu
tan iktidarlar köy dâvasına, köylüye yönelen 
güçlü hizmetleri getirememişler ve yıllarca kü-
mülâtif olarak köylülerin dertleri ve ıstırapları, 
birbiri üzerine eklenmek suretiyle içinden çı-
kümıyan, halledilmesi güç olan problemler ha
line gelmiştir. 1950 - 1960 yılları Türk köylü
sünün insan olmanın haysiyeti içerisinde hü
kümetlerin, devletlerin kendisine candan, yapı
cı, samimî elinin uzatıldığını görmüştür. 1985 
yılında iktidara gelen Adalet Partisi İktidarı 
mevzuu bu yönden ele alarak, seçim beyanna
mesinde ve Hükümet programlarında yer alan 
kalkınmanın temelini, temel taşını köylü mev
zularının halinin teşkil ettiğini belirtmiş, bu 
inanç içerininde Türk köylüsüne hizmet gö
türmenin gayret ve çabası içerisine girmiş ve 
600 yıllık Osmanlı imparatorluğu da dâhil ol
mak üzere, bütün Cumhuriyet hükümetlerinin 
en güçlü köy hizmetlerine, köy gayretlerine, ça
lışmalarına gerek yol yapımında, gerek su ya
pımında, elektrik ve topyekûn köyün kalkın
ması, köyde yaşıyan insanların âtıl kapasite
lerinin değerlendirilmesi bakımından köy sorun
larına şümullü bir görüş içerisinde, ilmî, tek
nik, ekonomik görüş içerisinde ağırlık veren 
hizmetleri götürmüştür. Huzurunuza gelen büt
çe ile de aynı gayeler, aynı hizmetler devam 
eden bir güçle imkân dâhiline konmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında biz mese
lenin sadece bu imkânla, bu. hizmetlerin uzun 
yıllarda değil, kısa süre ile Türk köylüsüne 
götürülmesi gayreti içerisindeyiz. Biz eğer ten-
kidlerimizi yapıyorsak, müşterek olarak hedef 
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aldığımız Türk köylüsünün refahı, Türk köy
lüsünü^. biran evvel huzura kavuşması için ya
pıyoruz. 

Arkadaşlarım, köy sorunları ele alınırken, Do
ğu - Batı, bölgelerarası farklı hizmetleri ve do-
layısiyZe birtakım politik maksatları hedef 
alan bir davranışın mevcudiyetinden arkadaş
larım, konuşmaları arasında, ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de artık 
bir plânlı devre vardır. Plân ilkeleri içerisin
de, plânın sınırlan içerisinde sosyal hukuk dev
letinin mesul bulunduğu hizmetleri Türkiye'de 
dengeli bir şekilde, makro ve mikro hedefler 
içerisinde gerçekleştirmek hükümetlerin vazi
fesidir. 

Köy işleri Bakanlığı, ve onun ilgili kuruluş
ları da hiçbir politik tandansa sahibolmadan Dev
letin hizmetlerini bitaraf bir görüş içerisinde 
hizmetin gereği istikametinde götürmektedirler. 
Adalet Partisi iktidarı Hükümet mesuliyetini 
devraldıktan sonra Dicle ile Fırat arasında 
yıllardan beri susuzluktan kıvranan, yolsuz
luktan hastasını hastanelere götüremiyen 2 700 
köyün ıstırabına el atmış ve geçmiş yıllar
da, zannederim ki, 1969 yılında tamamiyle bu 
bölgede yüz milyonların ötesinde yatırımlar 
yapmak suretiyle büyük çapta köyleri suya 
kavuşturmuştur. Bunlar Doğu - Batı farkı 
gözetmeksizin Adalet Partisi iktidarının hiz
met ölçüleridir. Ve bu hizmetler devam edecek
tir. Keza plânın normal görüşler istikâmetin
de hizmet görüşünün dışında Doğunun 22 ili
nin yol, su, elektrik, okul gibi alt yapı te
sislerini özel bir şekilde nazarı dikkate alan 
plânlar da hazırlanmış bulunmaktadır. Bu ça
lışmalar da ileriki yıllarda semeresini göste
recek, bu suretle Türkiye'nin kısa vâdede kal
kınmasını ve Türk köylüsünün kısa vâdede 
huzur ve refaha kavuşmasını temin edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, yılların birikmiş 
olan dâvalarını bir anda halletmek mümkün 
değildir. Bunların başında yol ve su dâva
ları gelir. Hayati bir problem arz eden yol 
ve su dâvalarına, elektrik dâvalarına YSE Ge
nel Müdürlüğü büyük bir ciddiyetle mese
lelere eğilmek suretiyle malî imkânlar içeri
sinde devamedegelmektedir. Ancak, bugünkü 
şartlar içerisinde YSE nin vilâyetlerde tatbik 
etmiş olduğu programları, teknik ve hizmet 
bakımından, biraz tashih ve biraz daha güçlü 

hale getirmek zarureti vardır. Elindeki ma-
kinalar eskimiştir. Yıpranmıştır. Binaenaleyh 
yeni makinalara, yeni ekipmanlara ihtiyaç 
vardır. Bunların ikmali bunların kullanıl
masında kullanılacak olan personelin eğitilme
sinde zaruretler vardır. Bugün toplu sözleş
melerin getirmiş olduğu birtakım kötü ça
lışma şartları bu makinaları gittikleri yerde 
rahat bir şekilde, rantabl bir şekilde çalış
malarına imkân vermemektedir. Bu itibarla 
köy yollarının yapımında bilhassa emanet ya
pımlarında anakollektörlerin yakınında bulu
nan köyleri, grup köyler olarak mütalâa et
mek, güçlü ekiplerle bu köylere girmek su
retiyle devre, devre hizmetleri götürmek lâ
zımdır. Filhakika Köy İşleri Bakanlığı bu 
yönde gayretlere başlamıştır. Ve bunun seme
releri de görülmüştür. Biz bunu daha güçlü 
hale getirecek makina parkını takviye ede
cek ve YSE müdürlüklerinin teknik kadrola
rını takviye edecek tedbirlerin zaruretine 
kaani bulunuyoruz, içme suları için de büyük 
çapta mahallî çalışmalara zaruret vardır. 
Etütler bölge müdürlüğü kanalı ile yapıl 
dığı için çok yerlerde personel kifayetsizliği 
bilhassa teknik personel kifayetsizliği sebe
biyle istenilen neticeler alınamamaktadır. YSE 
Müdürlüğünün bünyelerindeki tekniker sevi
yesinin üzerinde bu işlere, bu projelere ışık 
tutacak, bu projeleri hazırlıyacak; gerçekleş
tirecek teknik kadroların temininde zaruret 
vardır. 

Toprak - Su hakkındaki düşüncelerimi de 
bir nebze arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de tarım 
sektörü Türk ekonomisinde uzun yıllar ağır
lığını muhafaza edecektir. Bu bir gerçektir. 
Plânın öngördüğü büyük yatırımlar, büyük 
sulama yatırımları, barajlar ve onun nihays-
tindeki sulama şebskeleri uzun yıllar inşası 
sürmekte ve halkın bu sulamalardan faydalan
ması yine proje developmanı dediğimiz süre
lerin çok daha ötesine taşmaktadır. -Bağıntısı 
Çok az olan ve verimi, geri ödemeleri çok göç 
olan bu kabîl projelerin yanı sıra bilhassa 
toprak - su kooperatiflerine ağırlık vermek 
suretiyle küçük üniteler halinde sulamalara 
gitmek ve ekonomiye inikası çok süratli olan 
bilhassa hedef olduğu köyü en kısa zamanda 
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istihsale matuf imkânlar içerisine iten bu 
kabil çalışmaları daha çok güçlendirmek ve 
bilhassa toprak - su teşkilâtının taşra kuru
luşlarını biraz daha güçlendirmek suretiyle bu 
yöne yönelmekte büyük faydalar olduğu ka
naatindeyim, 

BAŞKAN — Saym Karaağaçlıoğlu, süreniz 
doldu. 

MUSA KÂZlM KARAAĞAÇLIOĞLU (De
vamla) — Bağlıyacağım, Başkan. Bilhassa Top
rak - Su kooperatiflerinin kurulmasında taşra
daki idareci arkadaşlarımın, mülkî âmirlerle de 
teşriki mesai etmek suretiyle, Devlet Su İşleri, 
Ziraat Bankası, Toprak - Su ilgililerinin köy, 
köy taramak suretiyle müsait görülen mıntaka-
larda ve ekonomik bakımdan verimli olmıya 
müsaidolan bölgelerde Toprak- Su koopera
tifleri kurmak suretiyle süratle köylünün kalkın
dırılmasında zaruretler vardır. Bugün bu istika
mette büyük mesafeler kat edilmiştir. Bunu tak
dirle ifade etmek isterim. Ancak Türkiye'nin 
yapısı itibariyle bunlar kâfi değildir. Bunları 
daiha güçlü hale getirmek hepimizin borcudur. 
Bilhassa Bakanlığın bu istikamette yapacağı 
çalışmalar, Tüı'k ekonomisine büyük şeyler ka
tacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktim doldu, is
kân meşkler ine ve diğer konulara, Bakanlığın 
teşkilât konularına en sonra değinmek istiyor
dum. Sözlerimi istemiyerek burda keserken he
pinizi hürmetle selâmlar vKöy işleri Bakanlığı 
Bütçesinin Türk Milletine ve Bakanlık men
suplarına hayırlı, uğurlu olmasını candan te
menni ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Grupları dışında sayın 6 üye 
konuştu, Söz ist'iyen saym 6 üye daha var, ye
terlik önsrş'ezi verilmiş bulunuyor, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa, 
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki mü

zakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Muğla 
ilyas Karaöz 

MUKADDES ÖZTEKİN (Adana) — Yeter
lik aleyhinde söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde, buyurun. 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Türkiye nü

fusunun % 72 si köylerde yaşar. Bizim toplu
mumuzla hizmet yönünden en büyük ilişkimiz 
o*an Köy İşbri Bakanlığı Bütçesinin üzerinde 
yeterlik önergesi verilmesinin ben aleyhinde
ydi . 19 a daha 40 dakika var. Tahmin ediyorum 
Saym Bakan söz alsa 19 a kadar da bu konuş
masını bitir&miyeoek, belki yemekten sonrada 
tekrar söz alma zarureti hâsıl olacak. Lütfe
derseniz 6 arkadaş da bu süreyi eşidolarak is
timal etsinler, bizler de birkaç kelime söylemek 
fırsatını bulalım. Ben önergenin aleyhindeyim. 
Lûtfunuzu bekliyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar). 

BAŞKAN - - Altı sayın üye konuştu. Yeter
lik önergesi verildi yeterlik üzerinde konuşuldu. 
Yeterliği oylarınıza ars ediyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler... Yeterlik kabul edildi. 

Şİındi, şöyle bir çalışma programını Yük
sek Heyete arz edeceğim: Saat 18 i 20 i geçi
yor. Eğer Yüksek Heyet tensibederse Saym Ba
kan bir saatlik bir konuşma yapacğmı iletmiş 
bulunuyorlar. Sırada da Saym Yeşilyurt vardır. 
Böylelikle bir saat 10 dakika yani tahminen 
saat 19,35 yahut 19,40 a kadar bir çalışma ile 
Köy işleri Bakanlığı Bütçesi bitmiş olacaktır. 
Bu çalışma programını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Saym Bakan buyurun. 

KÖY İŞLEEİ BAKANI TURHAN KAPANLİ 
(Ankara) — Saym Başkan, muhterem senatör
le)', söz alıp, golecekttki mesaimize ışık tutan 
değerli hatip aıkadaşlanmızı büyük bir alâka 
ile dinledim ve istifadem de o ölçüde büyük 
olmuştur. Kendilerine duyduğum saygı hisle
rimi ve teşekkürlerimi arz ve ifade etmek iste
rim, 

Muhterem sena tözler, köy ve köylü mesele
lerini Hükümet programımızda ve secim beyan
namemizde ars ve ifade ettiğimiz tarzda, asır
ların biriktirdiği problemler olarak görüyor ve 
bize intikal eden bir medeniyet ve beşeriyeıt 
dâvası olarak tûlâkki ediyoruz. BUL anlayış için
de Türkiye'mizin kalkınmasının ancak, sayın ha
tiplerin de ifade buyurdukları tarzda köyün ve 
'köylünün kalkınması ile mümkü nolacağına 
inanıyoruz, ikinci Beş Yıllık Kalkınma felsefe
mizin anayapısmf"böylece Issbit etmiş bulunu
yoruz. 
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Muhterem senatörler, köyün, istenilecek yere 
götürülen bir coğrafî ünite değil, aksine, duyan 
hususi bir yaşama ve hayat felsefesine sahip 
canlı, vakur bir varlık olarak kabule mecburuz. 
Türk köylüsü kendisine münasip görüneni de
ğil, kendisine en uygun olanı, mutlaka en iyi
sini, en doğrusunu ve en medeni olanını kabule 
hazırdır. Yıllarca onu anlamıyan, engin ruhu
nu ve haysiyetini bilmiyen ve kökü derinde 
olan bu haliyle sessiz görünen köyün, köylü-
î'ün derinden gelen ince, manalı, herkesin an-
lıyamıyacağı duygularını ve haklı isyanlarını 
hattâ feryatlarım artık işitmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, son derece sıkış
tırılmış bir mesai içerisinde fazlasiyle yorgun 
olduğunuzu ve Sayın Başkanın da beni bir 
saaitle kayıtladığını düşünecek olursak. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPANLİ 
(Devamla) — Emirlerinizi bu şekilde telâkki 
etmek ve vazifenizi kolaylaştırmak benim de 
ayrıca vazifemdir. Bunu bir saat içerisine al
maya ve son derece değer verdiğim, muhterem 
senatörlerimizin haklı tenkidlerini cevaplama
ya hasretmek ve böylece bu mesele hakkında 
neleri düşündüğümüzü, fırsat bulursak ilerde
ki bir tarihe terk etmeyi uygun mütalâa edi
yorum. 

Sayın Hazerdağlı, mu'hteram partisi adına 
vâki görüşmesinde «729 bin lira Köy İşleri Ba
kanlığına ayrılmıştır. 29 milyar vergi alındığı
na göre bu pay 40 da birine isabet eder. Bakan 
komisyonda 1950 ye kadar köye hizmet götürül-
memiştir.» dediği için bunu böyleec konuşma
ma aldım. Buyuruyorlar. Tabiî bu rakamda 
ufak bir hatâ var. Bizim, köye hizmet dediği
miz sırada sadece Köy işleri Bakanlığının ve 
ünitelerinin köye götürdüğü hizmetleri kasdot-
mediğimiz açık ve aşikârdır. Yine bunda da 
ufak bir rakam hatası var. Çünkü, bizim eli
mizde ve Yüksek Heyetinize tevdi ettiğimiz 
bütçede Köy İşleri Bakanlığına ayrılan ödenek 
1 milyar 130 milyon 109 bin 634 liradır. Ayrıca, 
44 kuruluş olarak köye hizmet götürdüğümüzü 
arz ve ifade etmek isterim. Bunların köye mü
teveccih rakamla ifadesi 7 milyar 628 milyon 
Türk Lirasıdır. Ayrıca köye, kredi yolu ile, 
12 milyar 282 milyon Türk Lirası götürüyoruz. 
Bunun ikisini alt alta koyarsak 20 milyar Türk 

Lirası civarında bir rakam ifade eder. Ve yi
ne de ilerider... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bütçe 
biter. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamüa) — Bütçe bitmez. Bütçe biter 
mi? Bütçe, alâkalı vekâletler eli ile Maarifte 
oraya getiriyor, biliyorsunuz, Sağlık da geti
riyor ve oraya götürsün diye bütçeye tahsisat 
koyuyorsunuz. Bütçe tabiî bitecek, bu hizmet
lerle bitecek Sayın Hazerdağlı. 

Yine Sayın Hazerdağlı yani kendileri ifade 
buyurdukları için cevapsız kalmasın gibi bir ne
zaket (kaidesinden hareket ederek arzı cevabet-
mek istiyorum. Köy, elektriğine, Adalet Partisi 
damgasını vurmuştur, dedim. Bu doğru, biraz 
sonra arz edeceğim. Hakikaten Adalet Parti
sinin iktidarına gelinceye kadar Devleî eli ile 
hizmete açılmış bir köy tek elektriği yok. 250 
civarında elektrik var fakat, bunu meraklı va
tandaş, rahatına düşkün vatandaş, imkânlı va
tandaş yanyana getirmiş, köyüne değirmenine 
elektrik almış. Bu itibarla hakikaten kim baş
larsa başlasn, fakat zamanı iktidarımızda başla
mıştır ve bu Adalet Partisinin belli hizmetlerin
den biridir, dedim ve bunda bir tahrik unsuru 
aramamanın bilhassa istirhamı içindeyim. Sev
gili sınıf arlkadaşımı da beyanımla rencide et
mek, katiyen aklımdan geçmez. Yalnız isteme
den yine ileride Sayın Hazerdağlı ile yeniden 
ihtilâfa düşmemiz mevzuubahis; çünkü, biz ev
velâ mektep işini halledelim, dedik, «zamanı 
iktidarınızda 1923 -1950 senesi arasında mektep 
yaptık ve onun için yol yapamadık» dediler 
ve son derece değer verdiğim hatip arkadaşla
rımız da «yolu yapmadan, melktebi ne suretle 
yapacaksın?» Gibi haklı bir sual ile bizi ten-
kid ettiler. Bu zamanda mektep nasıl yapıl
dı, onu bilmek mümkün değil. Sadece, 1947 
yılında çok mektep yapan siyasi teşekkül 4 mil
yon lira ayırmış, 1948 de 10 milyon lira ayır
mış. 1949 da 10 milyon lira ayrılmış, 1950 
bütçesinde de 10 milyon lira ayrılmış. 1946 nın 
önündeki rakamları bilmeye imkân yok. Çün
kü, ayrı bir rejime tâbi idi o sırada mektep 
yapmak. Devlet eli ile tahsisat gönderilmezdi. 
Bundan dolayı o rakamlarımız yok. 1950 - 1960 
arasında böylece 214 milyon 900 bin lira sarf 
ediliyor, 24 milyona mukabil. Biz, 2,5 milyar 
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lira sarf etmişiz, sadece bu sene mektep ya
pılması için. Millî Eğitim Vekâleti bütçesine 
182 milyon 900 bin lira tahsis etmişiz. 

Muhterem senatörler, Sayın Hazerdağlı'nın-
ki biraz uzun sürüyor ve huzurunuzu işgal edi
yorum. «Fakat halktan ne suretle vergi alacak
tık da elektrik yapacaktık» diyorlar, doğrudur, 
Ben, neden elektrik yapmadınız demedim. Tür
kiye şartlarını, Tüıjkiye vasatlarını, Türkiye 
standartlarını hep biliyoruz. Yalnız, bu hizmet 
bizden başlamıştır, demek istedim. Ve yine çok 
sevdiğim mektep arkadaşım, «Vekil Demokrat 
Parti devrinden gelmiştir, çimento verdiği için, 
suyun da damgasını kendisine alır gibi bir en
dişe içindeyim» diyar. Doğrudur. Yine de 
hizmetleri biraz sonra arz ve ifade ettiğim tak
dirde yaptıklarınızda, yapılanlar arasında bir 
mukayese kurar isek, hizmetler biraz ağır ba
sıyor ve bunu da biz bir siyasi iktidar olarak, 
tenkid edildiğimiz takdirde, cevaplamak gibi 
bir mecburiyette kalıyoruz. Hakikaten yaptığı
mız hizmetler, esasen siyasi iktidar olarak yap
maya mecbur olduğumuz hizmetlerdir. Kim 
yaparsa bu Devlet için yapmıştır. Yapandan 
Allah razı olsun. Yani bunda sureti katiyede 
bir alınganlığa lüzum yoktur, istatistikler bizi 
teyidediyor. Hakikaten «suya da damga vurur 
musun?» diye sorarsanız, vuracağız, çünkü, 
merkezi sikleti yine bize intikal etmiş, 5 sene
lik masum iktidarımız içinde. Biraz sonra ne
den dolayı bu beyanımda haklı olduğumun da 
izahını yapacağımı. 

«Toprak - iskân önde gelir» buyurdular. 
«Mektep, köy elektrikten önde gelir» buyurdu
lar. Bunun cevabını verdim. «Toprak - iskân 
önde gelir, diğer hizmetler değişik müesseseler 
tarafından da yapılabilir» denildi. Şimdilik, 
biz yapıyoruz, fakat Toprak - İskân da son de
rece bünyemizde ehemmiyetli bir yer işgal et
tiği, düzen değil, fakat nizam bakımından 
ehemmiyetli olduğu, ekonomide kendisini his
settirecek bir faktörü de beraberinde bulundu
ğu aşikârdır. 

«Yerleşim düzeninde bir esasa bağlanılmaz-
sa hizmetlerin hepsi israfa müntehidir» diyor
lar. Türk Devletinin tabiî israfa tahammülü 
yoktur. Telkinlerinden faydalanmaya, müsrif 
bir Devlet idaresi tipi göstermemeye mecburuz. 
Tavsiyelerine de riayetkar ve hürmetkarız. 

Toprak reformu hakkında, «Tabiî Köy işle
ri Bakanlığı da kısmen alâkalıdır» buyurdular. 
Fakat tahmin ediyorum ki, değişik sebeplerle 
değerli hatiplerin toprak reformu ile alâkalı 
tenkidleri Yüksek Senatoda cevaplandırılmış 
bulunduğu cihetle ayrıca toprak reformu mu, 
ziraat reformu mu mevzuuna dönerek pek de
ğerli zamanlarınızı almak kararında değilim. 

Köylüye dönük düzen değişikliği istiyorlar. 
Bunu biz nasıl bir müşterek çizgi üzerinde bir
leştirerek münakaşayı kaldıracağız, bilmiyorum. 
Fakat hakikaten siyasi iktidarımız, yatırımlar 
ve elle tutulur hizmetler bir değer ifade edi
yorsa tamamen köylü istikametine müteveccih, 
köylünün emrinde, program ve seçim beyanna
mesinde taahhüdettiği köyün ve köylünün kal
kınması ile ancak Türkiye kalkınmasının müm
kün olacağı iddiasını ispat etmenin istikametin
dedir. Biz, köye hizmetin, köylünün yanında 
olmanın, köylünün haysiyeti seviyesinde kö
ye hizmet götürmemin üslup ve metodunun bu 
olduğu kanaatindeyiz. Mukabil fikirlerin de, 
inanınız, sadace hürmetkarıyız. 

«Toprak işliyenin, su kullananın» tâbirini 
tabiî burada münakaşa mevzuu halime getirmek 
istemem. Ama, Anayasanın, bünyesine almadı
ğı ve kabullenmediği bâzı ifade şekline, siya
si kuruluşların da tavsiyeye sahip çıkmamala
rının lüzumlu bir anlayış oloaağı kanaatini iz-
liyemem. Türkiye realitelerinde, mülkiyet hak
kını kabul ettiğimiz müddetçe, toprak işliyenin 
değil, tapuda kaydı kimin üzerinde tescil gör
müşse, toprak onundur. «Toprak işliyenindir» 
hükmünü tesis eder ve bunu yardım fikir hali
ne getirirsek, bu nizamdan vedalaşmak icabe-
der ki, hepimizin bu Parlâmentoda bulunuşu
muzun sebebi, bu nizamı samimiyetle, fazilet
le müdafaa ve muhafaza etmekten ibarettir. 
Yani bir espri uğruna, güzel konuşuyorum es
prisi uğruna yanlış tarifleri slogan olarak soka
ğa vermemekte, inanınız, hudutsuz fayda var. 
Toprak, bu nizam içerisinde, bu anlayış içeri
sinde işliyenin olamaz. 

«Köy kentleri adını verdiğimiz merkezlerin 
kurulmasını istiyoruz» buyurdular. Zamanımın 
kısa oluşu itibariyle de köy kentlerinin neye 
delâlet ettiğini bilemediğim için arzı cevabe-
demıiyeceğim. Ama, biz köyü, biraz evvel ta
rifini yaptığım gibi, taşınabilir bir hükmi kişi-
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ligi haizdir tasnifine tabi tutmuyoruz. Yani, 
köyü istediğin yere götür, istediğin yere kaldır. 
Bunu, siyasi felsefemiz içerisinde, uygun mü
talâa etmiyoruz. Ama, arz ettiğim gibi, köy 
kentlerinin neye delâlet ettiğini bilemediğim 
için de ne cevap verebiliyorum, ne de daha de
rinine inerek bir münakaşayı üzerime çekmek 
istemiyorum. , 

«Köyün, sınai yatırımına karışma hakkı da 
bulunması lâzımdır» buyurdular. Fevkalâde 
doğru ve zaten köyü ve köylüyü kalkmdırarak, 
medeni vasıtayı satmalabilir hale getirmek 
Adalet Partisi İktidarının dayandığı temel fel
sefe ve tâyin ettiği anahedeflerden biridir. Ve 
ziraatle meşgul vatandaş kesafetini hangi mer
tebede sanayie kaydrnrsak, hamlede o kadar 
başarılı olduğunuzun ifadesini bu rakamlar içe
risinde buluruz. 

«Toprak - Suyun 252 milyon lirası ile Tür
kiye toprakları şulanamaz» buyurdular. E.., 
doğru hepsini birden sulamaya kalkarsak, buna 
hiçbir devletin bütçesi esasen aynı yıl içinde 
kifayet etmez, çünkü, Türkiye, Sayın Hazer-
dağlrnm da çok iyi bildiği gibi, 78 milyon hek
tardır. Bunu kilometreye vurursak 780 milyon 
Km. murabba eder. Tabiî bunun 15 milyon 500 
bin hektarı her yıl ziraata açıktır. 8,5 milyon hek
tarı nadasdadır, 2 milyon hektarı bağ ve bah
çeliktir, 10,5 milyon hektarı, bize nazaran, or
man '28 milyon hektarı mera, mütebaki 13 mil
yon hektara tekabül eden kısmı da ziraate el
verişsiz ve ürün getirmiycn dsrcf tepe, dağ, göL 
kayalık gir i arazidir. Bu, sulama ve araziyi ıs
lah mevzuu hakikaten pahalı fakat yapılması 
zaruri bir hizmet şeklidir. Kalkınmaya muhtaç, 
mecbur ve lâyık olduğumuz cennet vatanda» 
fuzulen fakirlik yaşadığımız hakikatini kabul 
•eder isek, katiyen geriye dönüşümde bir suçlu 
arama heyecanım yoktur ama, bizim bu müte
vazı bütçelerimiz içerisinde yatırdıklarınım, ik
tidarı bize devreden giya î tssekküiîer de yatır
mış olsa idi, meselemizin büyücek bir kısmını 
bu devrede halletmiş olur, ve «neden dolayı 280 
milyen lira ile Türkiye'nin sulama işlerini hal
ledeceğim gibi bir iddia ile karşımdasm» diyen 
muhterem hatibe daha inandırıcı cevap verme
nin bahtiyarlığını duyardım. Bunu neden dola
yı yapmadınız demeyiniz. Bir devlet muvazene
si içerisinde ancak bunu yapabildiğim izs lütfen 
ve sandmen inanınız. Gcniü çok daha ötesin-
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dekini ve hattâ bir iki sene içerisinde fakirliği, 
fukaralığı yenmeyi lâyık olduğumuz hayat stan
dardı ve seviyesinde çok huzurlu bir ülke ol
mayı arzuladığımız bir vakıadır. Biz bu memle
ket için ne düşünüyor isek siz de aynı şeyleri 
düşünüyorsunuz. Ama, «niçin 262 milyon lira 
ayırıyorsun ve bunun ile bu işleri nasıl yapa
caksın?» E., ne güzel yapmışım da 262 milyon 
lira ayırmışım. Hiç ayrılmamış devreler var. 
Keşke onlar da üç milyon, beş milyon, on mil
yon ayırsa da 27 senelik iktidarları içerisinde 
266 milyon lira yatırılmış olur ve bakiye yapa
cağımız hizmetlerde 262 milyon liralık daha az 
hizmet yapar veya o müddeti tasarrufa almış 
olurduk. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, «küçük toprakları 
sulamada Toprak - Su'nun büyük hizmetleri 
vardır» buyurdular. Takdir hislerini gizlemedi
ler. Lûtufkâr ifadelerinden dolayı kendilerine 
teşekkürlerimi ifade etmek isterim. «Arazi top-
lulaştırılması lâzımdır» buyurdular. Bize taallûk 
eden kısmiyle esasen biz tevzie tabi tuttuğumuz 
arazinin iktisadi bir ünite olmasının gayreti ve 
heyecanı içindeyiz. Zirai Reform Kanunu çık
tığı takdirde Sayın Hazerdağlı'nın bu telkinin
den kanun tedvin edenlerin faydalanacağını 
zan ve tahmin ederim. Yollarda, köyün katkısı 
alınarak öncelik veriliyor, yani, varlıklı köyle
rin yollarının yapıldığı, fakirlerin geride kaldı
ğı ifade ediliyor. Bunu, tabiî ciddî bir tetkike 
tabi tutmazsak son derece insanı üzen ve haki
katen katkıda bulunmıyan köylere hizmet gö-
türülmüyor ve zengin ahalinin hizmetleri yapılı
yor gibi tamamen bizim temel felsefemize aykı
rı düşen ve bizim mutlaka solumuzda kalan bir 
fıkk hâkimiyet kurar, biz bunu böyle yapmıyo
ruz. Burada altı tane unsur, faktör var. Evve
lâ, hizmet götüreceğimiz muhitin nüfusu fazla 
olacak. Bu, kitaba girmiş. İhtiyacı da o ölçüde 
fazla olacak, yatırımı mümkünse az olacak ki, 
çok köye girelim, fasla vatandaş faydalansın 
diye, iktisadi potansiyeli olacak, yardım yapa
bilirse kabul edilecek, hudut boylarına yakıtı ol
ması dikkat nazarına alınacak ve geri kalmış
lığı da kendisine öncelik verecek. 

Muhterem arkadaşlarım, sonra biz Km. sine 
akar - yakıt için verdikleri takdirde, 1 000 lira 
alıyoruz, ona mukabil biz 1 Km. ye 100 000 lira 
yardım yapıyoruz. Yani, katkı, matkı, 'halk yar
dımı filân derken vatandaş bu rakamları bil-
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mekte, bu rakamları ifade ettikten sonra fakir, 
zengin münakaşasını yapmakta ne fayda var? 
İ Km. si için akar - yakıtta 1 000 lira verilir
se almıyor, 100 000 lirayı da devlet veriyor. 
«Köyün katkısı alınınca içme sularında faali
yet var, köylü mecrasını açıyor, boru verilme
sinde gecikiliyor, mecra açılıyor, boru gelmi
yor, hizmet heba oluyor» E., bu böyle ise haki
katen doğrudur. Fakat bizim programladığımız, 
plâna aldığımız hizmetlerde bu mânaya gelen 
ve tenkidi mucip gecikmeler olmuyor. Ama, va
tandaş hakikaten sonsuz bir heyecan içerisinde 
mecrasını açıyor ve bir miktar açık verişimizin 
bu sene de ciddî ve samimî sebeplerinden biri 
budur, bin sene, Osmanlıdan bu yana, susuz kal
mış, civarına suyun geldiğini ve gelebildiğini 
görüyor, inanıyor, kanalını açıyor, suyun yeri
ni gösteriyor ve bcru istiyor. Bu, tamamen plân 
dışıdır ama halkın haklı ve manalı İsrarı kar
şısında biz kendisine boru arıyoruz, plân dışı 
da olsa, boru vererek bir köyü susuzluktan kur
tarmanın gayretine giriyoruz. Bizim plâna al
dığımız hizmetler de bizi haklı tenkide muta-
tap tutacak emsal hâdiselerin çokça olduğunu 
tahmin etmiyorum. Tabiî insan yapısıdır, bizim 
de namütenahi kusurlarımız vardır, bu da ku
surlarımızdan biri olabilir, fakat vatandaşı ya
nıltıcı seviyede ciddî bir kusur içerisinde bulun
mamaya çalışıyoruz. 

«Keban gölü altında kalacak 30 bin kişiyi 
yerleştirmek lâzımdır, iskân bekleniyor, vekâ-
leftlerarası koordinasyon işlemeli ve 1972 de ba
raj gölü altında kalacak köylerin perişanlığına 
mâni olunmalıdır.» Buyurdular. Doğrudur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Tarım, imar ve is
kân, Çalışma, Sanayi ve Köy işleri Bakanlıkları 
bu işte vazife almış ve bize bu hizmet içerisin
de 360 ailenin tarımda iskân ve yerleşmesi mev
zuunu vermiş. Biz bu müddet içerisinde kifa
yetle hizmetimizi yerine getireceğiz. 1780 aile 
Elâzığ ilinde yerleşme kararını almış, mesken 
yardımını istiyor, istimlâk paraları bu istika
mette kendilerine ödenecek, Sayın Hazerdağlı'-
nm bildikleri gibi, 1 325 aile de hizmet- sektö
ründe iş temini için müracaat etmişler, bunlar
la da Çalışma Bakanlığı meşgul, beni sadece bu 
hizmetlerin ifası sırasında koordinasyona davet 
etmek suretiyle bir vazife verdiklerini tahmin 
ediyorum. Bizle alâkalı olan kısmı derdesttir. 

Ve 1972 yılının önünde bu hizmetler yerine ge
tirilmeye çalışılacaktır. 

Benim tesbit ettiğim kadar sevgili mektep 
arkadaşımın haklı, kısmen de yakınlığımızdan 
dolayı sitemli görüşmesinin anahatîariyle ceva
bı budur. Belki kendilerini cevapsız bıraktığım 
noktaları da vardır. Burada kendisine yakınlı
ğımdan faydalanarak Sayın Başkana verdiğini 
sözü yerine getirmek ve Yüksek Heyetinizi bir
an önce istirahat e sevk etmek sebebine dayanır. 

Sayın Turan, muhterem partisi adına yaptı
ğı konuşmada «yolda dertte bir mesafeyi aldık, 
suda yarı yarıyayız» buyuruyorlar. Yılların ih
maline uğnyan köylerimizde plânlı devreye gir
mek suretiyle hizmet götürülmeye başlanılmış
tır. «D. P. zamanında da hizmet yapılmıştır.» 
buyuruyorlar, kadirşinaslıklarından dolayı, ka
patılmış bir parti adına kendilerine teşekkürle
rimi ifade etmek isterim. Devletî kim ki hizmet 
etmiştir, yeri rizamm içerisinde vardır ve işgal 
ettiği yer de, mutlaka saygıya değer bir yerdir. 
Bu anlayış ve cesur beyanımdan dolayı kendile
rini teşekkürle karşılamak isterim. 

«1960 yılında Koy işleri Bakanlığının mesai
si verimli olmamıştır» Buyurdular. Hakikaten 
hizmetlerin tamamı verimli değil Sayın Turan 
Yoksa Köy işleri Bakanbğmm bu seneki mesai
si son derece verimli, çünkü, biz hedef olarak, 
plândaki hedef olarak 3 3G0 Km. kaplamalı yel 
yapaceğ'z demimiz, plân ancak imkânlarımızı da 
ölçerek bu hedefi bize vermiş, zatıâlinizin başa
rılı olmadı dediğimiz devre de biz 3 SCO Km. 
İlk kaplamalı yol yerine 8 500 Km. kaplama
lı yol yapmışız. 17 e gene plân he deflerinde 
2 500 köye su götürmemiz- âmir hüküm iken 
vatandaşın, biraz evvel arz ettiğim, heyecanını 
ve haklı talebini karşılamak için bunu da dub
le etmişiz, 2 500 ünite yerine 5 000 üniteye su. 
götürmüşüz ama, satıâlinizi teyiden arz etmek 
isterim, Türkiye'nin bugünkü ihtiyacı muvace
hesinde 8 500 Km. kaplamalı yol azdır, ihtiyacı 
karşısında azdır, fakat imkânları içerisinde ta
vandadır. Su ihtiyacı bakımından da 5 000 üni
te azdır fakat bize verilen hizmetin de tam bir 
misli üstündedir. Elektrik de, hedefi gösteril
memiş olmakla beraber, 1970 yılınm Ağustos 
gayelinde yeniden 1 539 Türk köyünde elek
trik yanacaktır. Ben, benden evvel hizmeti ge
cen değerli veVP. ^rkedaşlarımm ve onun des
teğini yapan son derece hürmet ettiğim vekâ-
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let ileri gelenlerine ve vekâlet mensuplarına son 
'derece memleketçi anlayışlarından dolayı huzu
runuzda teşekkürün süratle yerine getirilmesi
ni vazife sayarım. 

«Sayın valilerimiz fazla yol yapıyorlar, yol 
açıyorlar fakat yolu kumluyamıyorlar» buyur
dunuz. Bu doğru, fakat bir ölçüde doğru. Evve
lâ, vali kendisine verilen hedef içerisindeki yo
lu açıyor ve kumluyor. Sonra yolu açıyor, açı
lan yol büyük hizmet getiriyor, kumlanmamış 
olmasına rağmen Türkiye'nin şartlarına göre 
o kumlanmamış fakat açılmış yoldan 8 - 9 ay 
vatandaş faydalanıyor, sonra yol oturuyor, ge
lecek sene o stabilize kumlama programına alı
nıyor ve kumlanıyor. Yani valiler evvelâ kendi
lerine verilen hizmetleri yapıyorlar ve ayrıca, 
muktedir olurlarsa, vatandaş faydalansın diye 
yeniden yol açıyorlar ve bunu şükranla ifade 
tideyim ki, elimizdeki istatistiklere göre Cum
huriyet valileri kendilerine verilen hedeflerin 
daima ötesinde bir heyecan içerisinde vazife ver
mişlerdir ve Köy İşleri .Bakanlığı ölçüsünde de 
kendilerine yaptıkları hizmetlerden dolayı te
şekkür etmek isterim. «YSE makinaları ciddî 
çalışmıyor» buyurdunuz bunda mutlaka bir ağır
lık payı var. Fakat hizmetin şekli bunu icabet-
tiriyor ve Karayolları gibi ekip mesaisi, şantiye 
mesaisi yapamadığımız için, bira?, evvel Sayın 
öztürk'ün haklı tenkidlerinde ifadesini bulan, 
Sayın Tuna'nm da şikâyetlerinde yer verdiği 
husus tahakkuk ediyor. Tek başına kalıyor, 
dozere biniyor, kontrolü olmuyor. Bunu Vekâle
te gelmeden önce de bizzat bir Parlâmento üye
si olarak hissettim, yaşadım, bu işin liderleriy
le , otoriteleri ile görüştüm ve mutlaka gelecek 
sene daha az tenkid edilir bir tarz içerisinde bu 
makinaları çalıştırmanın gayretindeyiz. «Araç 
az ve yıpranmıştır» buyurdunuz, cinsine göre 
böyle bir yeni ayarlama yapmaya, yeniden kam
yon, greyder, kompresör ve saire temin ederek 
bizce bilinen nisbetler içerisinde yeniden ekip 
tanzim etmenin kararlılığındayız, ödenek 11 
milyon lira eksiktir. «Köy susuzken bu ödeneğin 
tenkisi hatalı olmuşıur.» buyurdunuz. Bu, bir 
toparlanma meselesidir, bu hizmetleri taahhü-
dettiğimiz miktarın aşağısına düşmemek için faz
la çalışacağız ve ödenek kısalığını fazla gayret
le örmeye çalışacağız. «Köylere elektrik götü
rülmesinin memnuniyet verici olduğunu, ancak 
pahalı olduğunu» ifade ettiler. Pahalı, yeni bir 
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iş. Bizde bunun sanayii daha pek geçerli de
ğil ama 73 bin yerleşim ünitesine böyle - tabiî 
Sayın öztürk'ün ifade buyurduğu gibi birbuçuk 
asır sonra değil - ama mümkün olan süratle elek
trik götüreceğimize göre bunun sanayiinin de 
tesisinde fayda vardır. Bu sanayi kifayetle ku
rulduğu takdirde tabiî bunun maliyeti düşecek
tir, bu, birbuçuk asır meselesini de halletmemiz 
icabeder. Bunda yine bizim kusurumuz yok. 4,5 
milyar elektrik 1972 yılında 12 milyar kilovas-
saat elektrik olacak. Elektrik yapmadan teli 
köye çekersen yakamazsın ki, elektrik yok mem
lekette. işte Keban'ı ve saireyi bundan dolayı 
yapıyor ve elektrik istihsal ederek zulmette kal
mış, inliyen köyü aydınlığa kavuşturalım, diyo
ruz. «Niçin enerji istihsal edecek tesislere git
miyorsun?» demek haklı bir tenkid ama, «fil-
hal enerji yok iken niye elektrik yapamıyor
sun?» demenin cevabı da zor. Müdafaası da pek 
müşkül. İste onu yapmak için enerji istihsali ile 
meşgulüz. 1973 te, arz ettiğim gibi, Türkiye'nin 
elelrtrik istihsali 12 milyar Kwh'a yükselecek ve 
ondan sonra artan bir süratle köylere elektrik 
götürmeye çalışacağız. 

«YSE de maaşlarını muntazam alamamıştır.» 
buyurdular. Böyle bir devre oldu. Biliyorsunuz, 
Devletle muhasebei hususiye birbirine borçlu 
hareli devresini yaşadı ve birkaç gün evvel ka
bul buyurduğunuz ek ödenek Kanunu ile iadei 
itibar ettik ve borçlarımızın tamamını ödemenin 
hazırlığı içersindeyiz malî yılı kapıyacağımız 
devrede de borçsuz yeni malî yıla girecek şekil
de tedbirliyiz. «3,5 milyon koy konutu var» bu
yurdular. Doğru. «Mahallî malzemeden fayda
lanmalı, çimento, cam, demir ve kereste temin 
etmeli, kendi evini yapacaklara da yardım için 
fon tesis edilmeli» buyurdular. Bu tabiî insanla 
kayıtlı bir temennidir, zannediyorum Sayın Tu
ran. Çünkü, 3,5 milyon vatandasın evini yeni
den yapmak çok güzel bir şey, çok özlenen bir 
şey ama bunun malî portesini mütalâa ederek 
insaflı bir ölçü içerisinde buraya dönülmekte 
yeni mesken ve saire yapmakta mutlaka fayda 
var ve hele «yeni bir ev yapacağım, kendi evimi 
yapacağım, bana yardım et» diyene de yardım 
yapmak lâzımdır ve esasen böyle bir kuruluşu
muz da var. t 

Sayın Turan, yine «yakıt ihtiyacı sağlan
malı; gübre, yakıt yerine kullanılmamalı» bu-
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yürüyorlar, doğrudur. Toprak - Su hakkında lû-
tufkâr beyanları oldu,- ehemmiyetli hizmetleri 
vardır, verdiği kredilerle çiftçiye yardımcı -ol
muştur, «erozyon için tedbir alınmalı, sel suları 
âfet halinden çıkarılmalı, çiftçinin kaderi yağış
lara terk edilmemelidir.» gibi fevkalâde, bu 
memleketi seven insanın sesi ve düşüncesi içinde 
konuştular biz de kendilerine lâvık seviyeden 
hizmet getirmenin heyecanı ile doluyuz sadece 
yetişememek gibi bir talihsizliğimiz var, hepsini 
birden yapamıyoruz fakat metodumuz, üslûbu
muz ve hedefimizde fikrî beraberliği içindeyiz. 
İnşallah zamanı yenerek artık suyu bir felâket 
olmaktan çıkartmanın kararlılığı içerisindeyiz. 
Fikren kararlılığın içersindeyiz. Orman köyleri 
için temennileri var, «50 milyon liralık tahsisat 
bütçede mâkes bulmamıştır.» buyurdular. 

Bütçemizdeki rakamlarla kayıtlı olduğumuz 
için bu suali başka bir bütçe içerisinde de ira-
detmelerinin mümkün olduğunu tahmin ediyo
rum. «Ceza ile orman muhafaza edilmez, Ana
yasa hükmünün değiştirilmesine taraftarım» 
dediler. Bir meselede daha fikri mutabakat ha
lindeyiz, siyasi iktidarımız da sadece ceza ile 
ormanın muhafaza edilemiyeceği fikrindedir. 
Sayın Turanla görüş beraberliğimiz var, ken
dimizi bu sebeple mesut ve bahtiyar addediyo
ruz. Orman Kanununun tadiline taraftar olduk
larını söylüyorlar ve hazırlıkları da varmış. 
Hazırlıklarını, hazırlıklarımıza ve siyasi parti
lerin hazırlıkları ile birleştirirlerse sürat kaza
nırız. Yani, ayrıca kanun hazırlamak gibi bir 
külfet, tabiî bilmiyorum, her Parlömanterin ve 
siyasi kuruluşun hakkıdır ama, hazırlık içinde
dir zaten reyleri ile destekler ve görüşleri ile 
de bize komisyonlarda ve Umumi Heyette ışık 
tutarlarsa faydalı olur. 

Bir sual açmamış olmakla beraber, umumi 
malûmat olarak arz ediyorum, bizim kayıtları
mıza nazaran, orman köylerinde 7 milyon insan 
yaşıyor, köy adedi 13 270 dir. Takribi aile sa
yısı da 1 milyon 400 bin, civarındadır. Orman 
içi köy 5 020, orman kenarı köy 8 250 miriha 
13 270 köydür. 

Sajın Erdinç, A. P. Grupu adına görüştü
ler, son derece saydığım Sayın Erdinç'in, ciddî 
bir tetkik sonucu hazırladıkları konuşmalarını 
dikkatle dinledim, gelecekte kendilerine lâyık 
seviyeye getirmenin tedbirlerini alacağımızdan | 
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emin olmalarını ifade ederim. Hakikaten gö
rüşlerinden faydalandık ve her halde mümkün 
olanlarını yerine getirmenin kararlılığı içeri-
sindeyia. 

Sayın Hamdi Özer, «halka dönük değil, bi
zatihi halkız, köydeki hizmeti cazip hale getire
lim» buyurdular, doğrudur. İnsanın bir madde 
bir de mânâ âlemi vardır. Biz, şimdi Köy İşleri 
Bakanlığı olarak esasen maddeden ziyade mânâ 
âleminde dolaşıyor ve köydeki hizmeti bu mâ-
nâsiyle esasen cazip hale getirmiş bulunuyo
ruz. Köye hizmetinin de ciddî bir ibadet yeri
ne geçtiğine inananların Köy İşleri Bakanlığın
da vazife aldığının bilinmesinde fayda mütalâa 
ettiğimi arz etmek isterim. 

«Köylünün derdini bütünü ile ele alsın» bu
yurdular. Alalım, ama bu bir mevzuat işidir, 
sadece kısa bir hâdiseden bahsetmek isterim; 
iki hafta kadar önce Sivas'ın bir kazasından 
vatandaş geldi, «Vekili göreceğim» dedi, geldi. 
Dinledik, mevzuu beni katiyen alâkadar etmi
yordu, jandarmadan ve muhtarın tutumundan 
şikâyetçi idi, eziyet ediyorlarmış, sırtına bini-
yorlarmış gibi bir lâf söyledi. Artık 1970 Tür
kiye'sinde olur mu, olmaz mı? Bilmem ama, me
seleyi Dahiliye Vekâletine intikal ettir ,dedim, -
itiraz etti «sen Köy İşleri Bakanısın bu mesele
yi, benim haysiyetim ölçüsü içerisinde, sen ta-
kibedeceksin ve neticesini bildireceksin» dedi. 
Bizzarure meseleyi tesbit ve - zaten vazifemizdir 
de - içişleri Bakanlığına intikal ettirdik, takip
tedir. Köylünün, Sayın Hamdi Özer'i teyiden 
arz ediyorum, «bütünü ile derdini eline alsın» 
buyuruyorlar tabiî, genişçe bir mevzu ama Köy 
Bakanlığının köydeki ve köylüdeki intibaı bu
dur. 

«Mahallî şef ve müdür tâyin edilmemelidir» 
buyurdular. Bunda bir ağırlık payı var. Bunu 
bütçenin gayesini temin ettikten sonra tetkik 
etmekte fayda mütalâa ederim. 

Sayın Necip Seyhan, seçim bölgesinin, yol 
durumu hakkında konuştular. Hakkârinin geri 
kaldığını ifade ettiler. YSE Müdürlüğünün im
kânlarının kısa olduğunu, yol meselelerinin 
halledilmiş bölgelerden, imkân ve vasıta temin* 
edilmek suretiyle, bu vilâyete aktarılmasını bir 
telkin olarak tavsiye ettiler, bu fevkalâde doğ
ru bir görüştür. Biz esasen bu sene Hakkâri'de 
ve 23 Doğu vilâyetinde hususi bir proje çalış-
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ması ile mobii ekip mesaisi vereceğiz ve daha 
fasla hizmet götürmek suretiyle emsal vilâyet
ler arasındaki aleyhteki farklılığı tebdile çalı
şacağız. 

İ969 yılında 105 Km. tesviye, 40 Km. kap
lama 3 köprü yapılmıştır, kayıtlarımıza naza
ran. Biz bunu kifayetsiz buluyoruz. Bu sene 
en az 150 Km. tesviye, 100 Km. kaplama, Ulu-
dere, Bağlıca, Çukureağaıı, Beylik ve Çelebi gi
bi yedi köprü isminden bahsediliyor. Bu köp
rüleri de yapmaya çalışacağız, ayrıca Mobil 
ekip yollayacağız., bir konkrasör, beş yeni 
kamyon, dört komprasor verilecek. İki dozeri! 
seyyar bir ekip de ayrıca gönderilecejk. 

Sayın Necip Seyhan burada olmadığı için bu 
beyanımı kendisine ayrıca yazılı olarak da 
takdim etmeye çalışacağım. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil, özlediğimiz seviye
nin hatibi olarak fevkalâde tarafsız, uyandı
rıcı, yol gösterici bir konuşma yaptılar. Ve 
Sayın Turan'a, seçim bölgesinde hâdiseyi yasa
yan bir hatibolarak, cevap verdiler. 

Sayın Turan «daha ziyade politika hâkim
dir, makmalar bundan dolayı az randımanlı 
çalışıyor, rey ver, rey verme gibi bir tertiple 
de makinalar vakit geçiriyor» buyurdular. Bu, 
tabiî doğru ise, fevkalâde hatalı, o mertebe çir
kin, onun ötesinde de kusurlu ve suçlu bir ha
rekettir. Devlet imkân ve vasıtaları sadece 
Devletin emrinde ve hizmetindedir. Eşhasa, se
çim şansı getirmek gibi bir istikamette kulla
nılmaz. Siyai iktidarımızda hizmetleri ile mağ
rur ve aynı zamanda bir tenezzül içinde de
ğildir. Biz, Devlet memurlarından sadece ta
rafsız hareket etmesini, plânın kendisine ver
diği hedefler içerisinde mesai sarf etmesini, Dev
letine vereceği hizmet ölçüsünde hürmet duy
masını bekleriz. Hiçbir memurdan A. P. ne 
ekstra yardım talebinde bulunmanın tenezzü
lünde değiliz. («Bravo» sesleri) 

«Köy İşleri Bakanlığı bütün köj^leri tarama
lı ve geniş vâdede program yapmalıdır» buyur
dular. Biz - her halde Sayın Dikeçligil ile de 
daha evvel arkadaşlarımızın konuşmuş olma ih
timali vardır - il seviyesinde köy kalkınma 
plânlarını hazırlamak için vilâyetlere talimat 
verdik. Bu istikamette mesai içindedirler. En 
yakın tarihte uzun vâdede envanteri de tahak

kuk etmiş, programa bağlanmış bir mesai şekli 
içerisine gireceğiz. 

• «Genç nesil eğitilmeli, istihsale dönük vatan
daş, müstahsil hale getirilmelidir,» diyor. Bize 
verilen vazifelerden birisi de budur. Yine fev
kalâde doğru bir fikir getirdiler. «Bu kadar 
elektrik yalkıyoruz, bunun teknisyenini köyde 
hazırlamak lâzımdır», buyurdular. Doğrudur. 
Zaten tiz bunu eğitime tabi tuttuk. Şu güne 
kadar 125 teknisyen yetiştirdik köy elektriğin
de çalışmak üzere. Halen eğitim merkezimizde 
60 kursiyerimiz daha var. Köy adedi nisbetine 
yükselinceye kadar ve her köye yeterince tek
nisyen yollamanın kararlılığı içerisinde bu 
kurslara devam edeceğiz. Ve ayrıca elektrik 
teknisyeni bakım ve işletme için de 1970 yılında 
ekip ve bununla alâKalTkursu kuracağız. 

Sayın Öztürk, Köy İşleri Bakanlığının kuru
luş gayelerini vukuf ile izan buyurdular. Tabiî, 
kanundan getirdikleri fikre hürmetkarız ve ken
dileri gibi düşünüyor ve öylece tarif ediyorüzT 

«Yol şu meseleyi halletmez, mesken mev-
zuunun halli ile hizmet kifayet derecesine ge
lir» dediler. Tabiî, nerede oturacağT belli~oT-
mıyan yere ne su gider ne köy gelir ama, biz 
bu köyleri bir kere, biraz evvel arz ettiğim 
tarzda, ünite ve hükmî şahsiyet olarak kabul 
ediyor ve 73 000 Türk yerleşim ünitesine yol̂  
su elektrik, huzur, refah emniyet ve asayiş gö
türmenin heyecanı ile Türk siyasi hayatında bu
lunuyoruz. 

«Halen 120 bin Km. yola ihtiyaç vardır,» 
buyurdular. 10 - 15 Km. hatası ile doğrudur. 
Ama, izin verirlerse senelere göre bunu halle
delim, fakat onun da artılk pek lüzumu kal
madı. 

Muhterem senatörler, 1950 yılında Türki
ye'de yaz kış geçit verir 1 100 Km. köy yolu 
vardır. 1 100 Km, D. P. iktidarı zamanında 
13 456 Km. ye yükseltildi. 1960 - 1964 te 6 358 
Km. dir. Hepsini yanyana korsanız 5 senelik si
yasi iktidarımız devrinde yapılan 27 416 kapla
malı yol vardır. Çok yaptık -yapanlara na
zaran, her yapandan Tanrı razı olsun - ya
panlara nazaran çok yaptık fakat yine geride
yiz. Çalışacağız, çok çalışacağız, bu 8 500 Km. 
de kifayetsiz 12 000 Km. açma yol da kifayet
siz. Üstüste basarsak senede geçit veren 20 000 
Km. yol yapılıyor. Ama, Türkiye çok büyük 
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ve hizmetlere de biraz geç başlanılmış. Bunun 
jkülfetini hep beraber yaşayacak, ileride tahak
kuku halinde de hizmetlerimizi kattığımızdan 
dolayı gururunu da paylaşacağız. 

Köy katkısı meselesi var. «İstenir, şehir ve 
kasabalarda Devlet parası ile yapılır; bunu tev-
hidetmek icabeder» buyuruyorlar. Tabiî şehir
de oturanın da dolayısiyle Devlete bir katkısı 
var, Ama, onu Sayın Öztürk'de son derecede 
iyi bilirler. Türkiye'de vatandaş olup, Türki
ye imkânlarından faydalanan herkes Devlete 
katkıda bulunur. Şehirde oturan da katkıda 
bulunur, kasabada oturan da katkıda bulunur. 
Birisi köyde oturan gibi re'sen bulunur, öteki 
de dolayısiyle bulunur. Mamafih, bir temenni
dir, keşke o imkân seviyesinde olsak da son de
rece cüzi olarak almaya çalıştığımız yakıt pa
rasını da ihmal etsek ve «Senin paran yoktur.» 
diye de hizmet götürülmemiş bir köy şikâyeti, 
inanınız, bu tarihe kadar almadım. Yani daha 
ziyade halk devletinin imkânlarını biliyor ve yü
rüyen Türkiye şartları içerisinde de kısmen gö-
nül rahatlığı içinde katkıda bulunuyor. Ama, 
Sayın Öztürk'ün getirdiği fikirde ağırlık var
dır, almamaik belki de uyg*un olanıdır. Ama, ve
riyor köylü, şimdilik alıyoruz. 

«1,5 asır sonra Türk köyleri elektriğe ka
vuşacak» dediler. Tabiî, bu fikirle beraber ol
mamız mümkün değil, verdikleri rakamlar ta
biî doğru ama, biraz evvel arz ettiğim gibi, 1950 
senesinde 395 Km. yol yapılmış, o günün imkân
ları öyle imiş. Meselâ, Halli Partisi iktidarında 
D. P. iktidarına nazaran 1 103 Km. yol yapıl
mış bir senede. Demek ki, imkân ve şartlar on
ları o hale getirmiş, makina parkı, teknik ele
man v. s. v. s. Şimdi biz de bir senede 8 500 
Km. kaplamalı ve 12 000 Km. de açma yol ya
pıyoruz. Bu hesaplar sabit kaldığı takdirde bel
ki makamı itibarda yer bulur. Türkiye tabiî o 
Türkiye değil, daha kısa zamanda el ele verip 
bu hizmet anlayışı içerisinde birebirimizi destek
lersek, daha yakın tarihte de bu hizmetleri ki
fayet seviyesine çıkaracağımızı zan ve tahmin 
ediyoruz. 

Toprak tevzi işlerinde hak, sahiplerine veril
memiştir. Dağıtım adalete uygun olarak yapıl
mıyor diyorlar. Ta'biî böyle yer yer şikâyetler 
oluyor. Mümkün olduğu kadarı ile az hatalı 
gözükmek ve hak sahibine toprağı teslim et
mek istiyoruz. Namuslu adamların, haysiyetli 

adamların, devlete hizmet veriyorum diyen 
adamların başta gelen vazifesi budur. Ama, ba
zen yanılıyoruz, bazan bizi yanıltıyorlar. Bazan 
köy muhtarları yanıltıyor, bunun yeni tacirleri 
çıktı. Nerede toprak dağıtılacaksa oraya bir göç 
başlıyor. Hakiki hak sahipleri maalesef bâzı 
inanışlardan dolayı mağdur edilebiliyor. Hiç 
hak saJhibi olmadığı ve hariç köyden geldiği hal
de, «Altı aydır, bir senedir, beş senedir burada 
oturuyor.» diye ilmühaber veriyorlar. Şikâyete 
ıttıla kesbettiğimiz müddetçe bu muameleleri 
tevkif, te'sbit ettiğimiz ve yeniden ta;hkik ederek 
hatalı olmamaya gayret ettiğimiz aşikârdır. 
Bilerek hata yaptığımızı iddia eden bir müşteki 
ile karşı karşıya ne Devlet dairemiz ne de şah
san kapalı olarak ben kaldığımı hatırlamıyo
rum. Ama, doğrudur, yer yer böyle şikâyetler 
var. Bazan hak, salhiplerini bulmuyor, kanunun 
espirisi de hak sahibini bulmaktır. Bu gayretin 
içindeyiz. 

Sayın Tuna, «5 200 köyümüz ve mahallemiz 
vardır. 1 094 köy olarak gözükürüz ama, yer
leşim tarzı itibariyle de 5 200 üniteyiz. Yol, su 
bakımından da farkı yoktur. Bu itibarla yeni 
bir hizmet şekli içerisinde bu meseleleri ele al
mak, Kastamonu'ya bu espiri içerisinde tevec
cüh etmek lâzımdır, akla gelen tedbirlerden bi
risi de bölge kurulmasıdır, «gibi bir telkinde 
bulundular. Meseleyi, tabiî tetkik de edeceğiz, 
öyle tahmin ediyorum ki, Sayın Tuna'nm açtı
ğı sual istikametinde 1 Mart 1970 tarihinde Kas
tamonu'da Y. S. E. Bölge Müdürlüğünü faali
yete geçirmiş olacağız. «Kastamonu'dan Cideye 
geliyor. Mesai zamanı yolda geçiyor.» gibi bir 
disiplinsizlikten bahsettiler. Bunu üzülerek ifa
de edeyim ki; tam şeklini bilmemekle beraiber, 
bu mânaya gelen şikâyetler var ve oluyor. Bu 
işin şeklinden dolayı oluyor. Kamp mesaisi ve 
şantiye kurarak hizmetleri birleştirmek, bun
ları kontrol altında tutacak ekip başları kur
mak ve daJha ziyade toplu mesaiye giderek bu 
mânaya gelen israfları önlemek kararındayız. 
Zannediyorum, gelecek sene huzurunuzda bu
lunmanın bahtiyarlığı kime nasibolur ise Köy 
işleri Bakanlığının müdafaasını yapan arkada
şımızın, bu hizmetleri disiplinle yürüttüğünden 
dolayı, bu sene tenkidedilen Kapanlı gibi tenkid 
edilmîyeceğini tahmin ederim. 

Sayın Karaağaçlıoğlu, son derece uygun bir 
mütalâa içerisinde alâka çeken fikir getirdi-
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ler. Mazbut olan beyanlarını tetkike alacak ve 
kendilerine bu kifayet seviyesinde hizmet ge
tirmenin kararlılığı içerisinde bulunduğumuzu 
ifade ederek Yüksek Huzurunuzu saygı ile se
lâmlar, hürmetlerimi arz ederim efendim. (Al
kışlar) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bir 
soru sorabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Efen

dim, Sayın Bakan, değerli arkadaşımız Salim 
Hazerdağlı'ya cevap verMcen bir konuyu, hiçbir 
şekilde dile getirmediği tarzda, cevaplandırdı
lar ve vasıflandırdılar. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Efendim?.. Duymuyorum da 
onun için. 

BAŞKAN — Ben dinliyorum bana hitabe-
diyor. Dediler ki, Anayasada olmıyan bâzı te
rimlere veya müesseselere dayanarak «toprak 
işliyenin, su kullananın olacaktır gibi espriler 
uğruna nizamı bozmıyalım» Af ederler, eğer 
müsaade buyururlarsa, Bizim C.H.P. olarak 
bu hususta bütün kamu oyuna sunduğumuz 
ve halktan yetki istiyen bir seçim bildirisi 
vardır. Sayın arkadaşımızın kullandığı tabir, 
bu bildirgemiz içinde mevcuttur ve ne anlamı
na geldiği de yazılıdır. 

Bir Anayasal düzenin yerine getirilmesini 
ifade etmek için birkaç dakikanızı istirham 
ediyorum. Anayasanın 37 nci maddesini oku
yarak da sözüme geçmeme müsaade buyuru
nuz. Bu, bir. 

İkincisi; Sayın Bakan «bu söylediklerinizi 
bilmiyorum» dediler. Ama öyle anlıyorum ki; 
biraz evvel bir arkadaşıma cevap verirken 
birtakım hareketler arasında köy - kent gibi te
sislere gidecekleri anlaşılıyor. Bununla onun 
aynı olup olmadığı yahut bilgi vermek yolun
da müsaadelerinizi rica ediyorum. Sayın Baş
kan, maksadım müzakere açmak değil, ama 
çok rica ediyorum; bir siyasi partinin kullan
dığı ve bir Anayasa emrini yerine getirmeye 
matuf bir tâbiri için, «bir espri uğruna bu ni
zamı bozmıyalım» şeklinde beyanda bulundu
lar. Müsaade buyurursanız, bu hususta söz 
rica ediyorum. Bu esprinin bir .anayasal ger
çek ve gerek olduğunu isbat etmek, bu par
tiye düşer kanısındayım. Çok rica ediyorum. 

Sayın Kapanlı; Sayın Gündoğan, köy -
kent tâbirlerinin üzerinde zaten durmadılar. 
Bu sebeple ne sataşmadır, ne de söyledi
ğiniz bir hususu size izafedir, «toprak iş
leyenin, su kullananın» tâbirinin Anayasa 
gereği ve seçim bildirgesinin içinde bulundu
ğunu zaten ifade ettiniz. Bu sebeple Sayın 
Kapanlı'nın, Köy işleri Bakanlığı olarak ver
diği cevapta da bu bir sataşma mânasında de
ğil, bir cevap hududu içerisinde olmuştur. Bu 
sebeple içtüzüğün sataşma veyahut söyledik
lerimi söyledi şeklinin bir izafe söz konusu de
ğildir. Bu yönden söz veremiyeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, şu noktai nazarı rica edebilir miyim? 

BAŞKAN — Sual sorabilirsiniz. Bir dakika, 
sizden önce Sayın öztekin sormuştur. 

Sayın öztekin, buyurunuz. 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Çok 

üzgünüm, Sayın Başkan. Maalesef söz alama
dığım için sual sormaya mecbur kaldım. 

Sayın Bakan, «bizim programımızda ten
kidi mucip gecikmeler yoktur» buyurdular. 

BAŞKAN — Bir dakika, işitilmiyor. 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 

Bakan, «bizim programımızda tenkidi mucip ge
cikmeler yoktur» dediler. Ben Türkiye çapın
daki istatistikleri bilmiyorum. Fakat seçim 
bölgem olan Adana vilâyetinde 3 senedir elek
trifikasyon programına alınan 110 köy var
dır. 1968, 1969 ve bu isene de 1970 yılında aynı 
köyler tekrarlanmıştır ve bunlardan 10 tane
si ikmal edilmiştir. Bunu bir tariz olarak söy
lemek istemiyorum. Bunun sebepleri hakkında 
eğer söz verilse idi daha kolay olarak. 

BAŞKAN — Şimdi sual olarak soruyorsu
nuz, «Sayın Bakan gecikmeden bir şikâyet ol
mamıştır, programı tatbik etmişiz diyorsunuz 
ama Adana ilinde elektrik işyerinde gecikme
ler olmuştur, buna ne dersiniz?» diye soruyor
sunuz. 

Sayın Bakan, buyurun. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Muhterem Başkanım, bunu 
peşinen arz ve ifade ettim. Türkiye şartları 
içerisinde bazan gecikme oluyor ve bunu daha 
ziyade ihale yoliyle de yapıyoruz. Bilmiyo
rum, şimdi hali hususî nedir? Bu gecikme ol
muştur. Filhal cevaplandırılması arzu edilmi-
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yor ise kendilerinin bana lütfedip açacakları 
bir suali cevaplıyarak kendilerine hizmet arz 
etmek isterim. Şu anda Türkiye'de namütenahi 
hizmetler içinde Adana 'dairi hangi köyde olduğu
nu filhal bilmediğim belki de Sayın Mukadder 
Beyefendinin de bilemiyeceği 10 köyün elek
triği neden gecikmiştir? Bilmiyorum. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sualim 
yanlış anlaşılmasın, 10 köyün demedim. 110 köy 
3 senedir programa almıyor ve aynı şekilde bu 
sene de programa alınmış. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Sayın hatibi şöyle cevapla
mam mümkün mü? 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Yani, 
efendim; Sayın Bakan lütfedip yazılı cevap ve
rirlerse daha iyi olur. 

BAŞKAN — Onu demek istiyorlar. Sayın 
Bakan da «ayrıntılariyle bilemem», isterlerse 
yazılı olarak kendilerine takdim edeyim» di
yor. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Şimdi arz edebilirim. Mu
kadder Beyefendi, bize plânda verilmiş he
def yok. Onun için senei âtiye sari ihaleler de 
yatıyor. Kendi bünyemiz içerisinde tesbit et
tiğimiz rakama yaklaşmanın gayretini gös
teriyoruz. Plânda hedef yok. Yani bu sene 
300, 500, 1 000 yapacaksın gibi hedef yok. Biz 
bu sene 1969 yılında 1 500 köye elektrik gö
türelim diyoruz. Bu rakama çok yaklaştık. 
1970 yılının Ağustos ayının sonunda düşündü
ğümüz gibi 1 500 köye elektrik götürmüş ola
cağız. Yani billmiyorum bu beyanım tatminkâr 
değilse lütfediniz sorunuz, ben zatıâlinize yazılı 
olarak arzı cevapta bulunayım. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Özür 
dilerim, bir teamül vardır. Vekil Bey 3 hafta 
evvel Adana'da idi ve köy işlerini bütün detayı 
ile tetkik ettikleri için çok nazik tutumlarını 
bir tariz şeklinde değil, bir malûmatları var mı 
diye sordum. Sualim burada tevcih edilmiştir. 
Yazıyla cevap verirler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. «Yazılı olarak 
takdim edeceğim» diyorlar. Sayın Gündoğan, 
buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Anayasanın 37 nci maddesi aynen şöy
le : «Devlet, toprağın verimli olarak işletilme-
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sini gerçekleştirmek ve topraksız olan veya ye
ter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağla
mak amaçlan ile gereken tedbirleri attır. Bu 
amaçlarla, değişik tarım bölgelerine ve çeşitle
rine göre toprağın genişliğini gösterebilir. Dev
let, çiftçinin işletme araçlarına sahibolmasmı 
kolaylaştırır.» diye bir hüküm var. 

1. İktidarda bulunan Sayın Bakan bu Ana
yasa hükmünü yerine getirmek zorunluğunda 
ise ve bu Anayasa hükmünü yerine getirmek 
için teşebbüse geçseler, bu Anayasa hükmüne 
göre bugün kimlere, hangi toprakları nasıl vere
ceklerdir? Bu hususta bir bilgileri, bir plânları 
ve bu Anayasa hükmünü yerine getirmek için 
bir hazırlıkları var mı? 

2. Diyelim ki; bu Anayasa hükmünü yerine 
getirmekle ikmal etmeye çalıştığı veya Anayasa 
hükmünü beğenmedikleri için yerine getirme
mek yolunda kararlan olabilir. Ama halen meri 
olan 4753 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde.. 

BAŞKAN — Sual olarak Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 14 ncü 

maddesinde, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel 
kişilerine ait 5 000 dönümü geçen araziyi kamu-
laştırılır, hükmü vardır. 

Şayet, Anayasa hükmü yerine getirilir ya da 
bugün cari olan, mer'i olan 4753 sayılı Kanu
nun 14 ncü maddesi yerine getirilirse, yani top
rağı olmıyan çiftçiye veya as topraklı çiftçiye 
toprak verirken, o toprak, o köyden şu veya bu 
suretle işliyene mi verilecektir. Yoksa, başka 
köylerden getirdiği şahıslara mı verecektir? 
Yani «toprak işliyenin, su kullananın olacaktır» 
diyen C. H. P. nin itikadı budur. Bu kasıtla be
raber midir? Yoksa bu maddeyi işletirken veya 
Anayasa hükmünü yerine getirirken başka bir 
plânı mı tatbik edecektir? îşliyenden başka 
kimseye, toprağı işlemiyene mi verecektir? 

3. «Mülkiyet hakkına saygılı olmamız lâ-
zımgeldiğini irad» buyurdular. Yahut öyle iza
fe ettiler. Tamam, Mülkiyet hakkına saygılı olup 
olmadığımızı ifade etmek için güzel bir espride 
bulundular. Ancak, acaba çiftçiyi topraklandır
ma kanunu çıkarsa, Köy İşleri Bakanı icraatını 
yaparken, Anayasanın yapılmasında çoğunluğu 
0. H. P. li olan Kurucu Meclisten çıktığına dair 
muhtelif beyanlar nazan itibara alınarak, bu 
kanunlann tatbik edilmesi zamanında Saym 
Bakanın, bizim kanaatimizin, mülkiyeti çoğalt
mak, çok işçiye mülkiyet vermek olup olmadığı 
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hususunda tereddütleri var mı, yok mu? Bu 
maddeyi, 7353 sayılı Kanunu Anayasa hükmüne 
göre tatbik edersek, daha mı çok kişi mülkiyet 
sahibi olur, daha mı az kişi mülkiyet sahibi 
olur? Hal böyle olunca mülkiyetin düşmanı ve
ya mülkiyetin taraftarı olan görüş açısı... 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Ben buralara cevap vermem. 

BAŞKAN — Peki. Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN

Lİ (Devamla) — Sayın Başkan, «Toprak işli-
yeniıı, su kullananın» tabiriyle beraber değilim. 
Diğer irad buyurdukları suallere de cevap ver-
miyeceğim, 

BAŞKAN — Bakan, soruya cevap verip ver
memekte serbesttir. 

Sayın Öztürk, .«sorunuz, 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, ben konuşurken Sivas'a diğer illere yapı
lan köy suyu, köy yolu için verilen paranın köy 
sayısına g*öre ve Sivas'ta yapılması gerekli mik
tarın azlığından bahsetmiştim. Bunun se'bepleri 
ne olabilir? 

İkincisi; G-everek'in 19 köyü vardır. Bir bo
ğaz içerisinde büyük köyler para harcamışlar
dır; fakat yola kavuşamamışlardır. Acaba, bu 
yıl programında bunlar ele alınıp yapılabilecek 
midir? Soruyorum. 

BAŞKAN — Bu, teferruata aittir. Sayın Ba
kan yazılı olarak mı cevap vereceksiniz? 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Hayır değil. Kısaca arzı ceva-
bedeceğim. 

Sayın Öztürk, Sivas'taki hizmetlerin özledi
ğimiz seviyede olmadığı yaptığımız tetkik neti
cesinde anlaşılmış, daha yalandan hizmetleri 
kontrol altında tutmak ve hizmetleri emsal vilâ
yetler seviyesine çıkartmak için, Kastamonu'da 
olduğu gibi, 1 Mart 1970 tarihinde orada da bir 
bölge açarak ekstre hizmetler getirmek ve böy
lece bu mânaya gelen geri kalmışlığımızı telâfi 
etmenin gayreti içindeyiz. Teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, sorunuz. 
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Bakanımız, 

«partizanlık yapmıyoruz» dediler. Teşekkür 
ederim, inanıyorum. 

Benim soracağım somlar mahallî olduğu 
için yazılı, olarak cevap verebilirler. Benim 
seçim bölgem olan Silifkenin Hasanlar'da bir 
yol yapılmakta idi, köylüler makinamn akar 

yakıt paralarını veriyorlardı - Silifke A. P. 
ilçe başkanı olan bu arkadaş - milletvekili ada-
yıda idi - bu köyde çalışmakta olan greyderleri 
başka bir yere sevk ediyor. Bunun tek sebebi, 
C. H. P. sine oy verdikleri içindir. Hasanlar 
köyünün bu yolu yapılmıyacak mı? Yine Siiif
kenin merkezinde Çatak diye bir köy'd vardır, 
büyük köylerindendir. 1986 - İ937 yıllarında 
11 500 lira akaryakıt parası ödenmiştir. Ci
vardaki köylerin yolları yapılmaktadır. Bu gü
ne kadar bu köyün yolu yapılmamıştır. Yine 
aynı ilçe A. P. Başkanı «C. H. P. sine oy vermiş
siniz, yol yapılamıyacaktır» demiştir. Bu, par
tizanlık: değil de partizanlık nsdir.? Buna yazı
lı olarak cevap verebilirler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun, efen
dim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Bunun cevabını, hizmeti ku
sursuz yerlerine getirmek suretiyle vermek 
mievkiindeyim. Yani, ben Köy işleri Bakanı 
olarak bunun cevabını mahallinde, bu hizmeti 
yarine getirmek suretiyle vermek mecburiye-
tkleyim. Ancak, daha evvelki konuşmamda da 
£rz ettim. Ve inanılmasında da fayda var. 
Çünkü, politika bir itimat müessesesidir. Biz 
partizan değiliz ama bize niyabeten vazife 
görenlerin tutum ve davranışlarından haber
dar olursak esbabını taharri eder faaliyetini 
de mesul hale getiririz. Partizanlık, Devlet adı
na yapılan ve âmir mevkiinde olan insanların. 
tulumları içerisinde kabili izahtır. Silifke İlçe 
Başkanının tutum ve davranışı söylediğiniz 
itarzda nabeca, son derece icapsız tekevvün et
mişse bu, koskoca bir iktidar partisini ilzam 
eder mi? Mukabil sual olarak cevap vermiş ola
lım, hatalıdır, ayıplıdır, çirkindir. Ve daha arz 
ettiği gibi büyük hükmî şahsiyetimiz iserisin-
ds A. P. si partizanlık yapmanın tsnazzülünde 
değildir. Masokyi tetkik ettireceğim, cevabımı, 
hizmet götürmek suretiyle vereceğim. («Bravo» 
fesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Turan. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Birçok müte
ahhitler biîhassâ YSE Müdürlüğü ila yapmış 
olduğu taahhüt işlerinin paralarını alamadığın, 
dan şikâyetçidirler. Acaba, YSE Müdürlüğünün 
veya Köy İşleri Bakanlığının iş yaptırdıkları 
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ve parasını vermedikleri müteahhitler var mı
dır ve bu paralar 1970 yılında ödenecek midir? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPANLİ 

(Devamla) — Biraz evvel arz ettim. Fakat de
ğer verdiğim bir hatibi cevaplamakta fayda mü
talâa ederim, ödiyeceğiz. Tahsisatını, biraz 
evvel arz ettiğim tarzda, ödiyeceğiz. 1970 yılı
na, illerimizi ve müesseselerimizi borçsuz so
kacağız, müsterih olunuz. 

BAŞKAN — Saym Baru'tçuoğlu, buyurun. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Köy 

isleri Bakanlığı ihdas edileli aşağı - yukarı 7 
,>ene oluyor. Koy işleri Bakanlığının Teşkilât 
Kanunu ne zaman çıkacaktır ve bu takdirde 
Köy işleri Bakanlığı bir hizmet Bakanlığı mı 
yoksa bir koordinasyon Bakanlığı mı yönünde 
tecelli edecektir? Bunun cevabını işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPANLİ 
(Devamla) — Arz edeyim. Köy İşleri Bakan
lığı, bildiğiniz gibi 1983 yılında kararname ile 
tevekkül etmiş, 7 nci yılını idrak etmek üzere
dir. Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu tan
zim edilmiş, Başvekâlete arz edilmiş, vekâletle
rin mütalâası alınmıştır. Şöyle tahmin ediyorum 
ki, başka bir mâni zuhur etmezse Martın 10 un
da Yüksek Meclislere takdim ve tevdi etmiş 
olacağız. 

Altyapı hizmetlerinde icracı, köy kalkınma
sı mevzuunda da koordine edici bir bakanlık 
olarak Hükümette yerini alacak tarzda tanzim 
edilmiştir. Arz ederim. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, buyurunuz. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Köy İşleri 
Bakanlığının 1970 malî yılı Bütçe kanun tasa
rısı görüşülürken köyde doğan ve onların acı
sını, ıstırabını çeken, bu acıyı ve bu ıstırabı 
dindirebilmenin hasretini çeken ve buna gönül 
veren bir arkadaşınız olarak köy meselelerini 10 
dakikada halletmenin, dile getirmenin 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, bir dakika 
efendim. 

Açık oylarını kullanimıyan sayın üyeler 
lütfen açık oylarını kullansın. Kullandıktan 
sonra açık oylama işlemi bitecek ve küreler 
kaldırılacaktır. 

Devam edin Sayın Yeşilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Müm

kün olmadığı kanısı içerisindeyim. Fakat bu
nunla beraber şu 10 dakika içerisinde bâzı mev
zulara değinmekte fayda mülâhaza ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, senelerdir, asırlardır 
ihmal edilmiş, kaderine bırakılmış köylere hiz
met getirmek ve onları kalkındırmak için ku
rulmuş olan Köy işleri Bakanlığı, köyün te
mel yapısı bulunan yol, su ve elektriği köylere 
götürmek üzere faaliyette bulunmaktadır. Se
nelerce ihmal edildiği bir vakıadır. Köyden 
asker alınmış, vergi alınmış fakat hizmet ge
tirilmemiş, geri dönüp de baktığımız zaman 
arkada köy ile şehir arasındaki büyük farklar 
meydana gelmiş. O zaman netice itibariyle par
tiler harekete geçmişler, köye de hizmet getir
menin zaruret olduğuna inanmışlar, bu se
beple Köy işleri Bakanlığına bağlı ve bugün 
huzurda bulunan kuruluşlar teşekkül etmiş
tir. Temel yapı olarak köye; yol, su ve elek
trik gitmektedir. Demin bir arkadaşım burada 
dediler ki, «Köye giden elektrik, su ve yolla
ra köylüler bâzı katkıda bulunuyorlar. Şehirle
re yapılırken neden bir katkıda bulunmuyor
lar da köyleri bu şekilde bir katkıda bulundu
ruyoruz?» Aslında, sevgili arkadaşlarım, gönül 
ister ki, Devletimiz bu mevzuda çok zengin ol
sa da köyden de yardım almasak. Yalnız şunu 
bir gerçek olarak ifade etmek isterim ki, köy
lüm yolsuzluğun acısını bilir, köylüm susuzlu
ğun acısını bilir. Sevgili arkadaşalarım, şunu 
ifade etmek isterim; acıyı çekmiyen bilmez. 
Yolsuzluğu ancak, yolsuzluğu bilen, onun acı
sını çeken bilir. Ankara'da, istanbul'da bulun
makla veyahut geriden bakmakla bu acıyı bil
mek mümkün değildir, işte, benim köylüm se
nelerdir yolsuzluğun acısını çektiği için ona 
gönül rızası ile katkıda bulunmaktadır. Bu 
katkıda bulunması ise demin sevgili bakanımı
zın hâdiseleri, 'meseleleri vuzuhla izah ettiği 
gibi, bir kilometrelik yol için yalnız akarya
kıt bedeli olarak bin lira verir, fakat 100 bin 
lira, 200 bin lirayı Köy işleri Bakanlığı sarf 
eder. Köylü bunu seve, seve verir. Niçin ve
rir? Acısı vardır da onun için verir, öyle acı 
ki, bu evlât acısıdır. Size bunu bir misalle slöy-
liyeceğim : Bugün, öyle bir köy düşünün ki, 
kardan ve yağmurdan kazaya bir kişiyi getir
mek mümkün değildir. Evet, çocuğu hastalan-
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mıştır, yavrusunu doktora götürememiştir. Ve 
yavrusunu doktora götüremediği için, yavru
su bu sebeple vefat etmiştir, işte bunun bir mi
salini veriyorum : Benim Yozgat vilâyetim, Ey-
mir diye, kazaya olan mesafesi 36 km. olan 
bir yolun açımında - bizde bir gönül hoşluğu 
vardır - bütün partililerle birlikte yol açmaya 
gittiğimiz zaman bir bayram havası vardı, da
vullar çalıyor, zurnalar çalıyor, bayraklarla 
süslenmiş idi. Ama, yapılan tek şey insan ola
rak onun da ihtiyacı olan bir yol getirmekti. 
Senelerdir hasretini çekmiş olan benim köylüm 
toplanmışlardı, bayram havası yaşıyorlardı. 
Bu sırada ihtiyar baba ağlıyordu. Ona vali 
bey soruyordu : «Baba niçin ağlıyorsun, senin 
gözyaşlarının sevinç yaşları olması lâzımdır.» 
diye. işte verdiği cevabı tekrarlıyorum, bu 
gerçektir, bu hakikattir. Bugün A. P. nin fel
sefesinin temelinde yatan tek şey vardır; o da 
hizmetin köyden başlıyacağına, kalkınmanın 
köyden başlıyacağına inanmak ve köye hizmet 
yapmaktır. O zaman köylüm, ihtiyar babam; 
70 lik ihtiyar; «Ben ağlıyorum ama bunun bir 
sebebi var. Bu yol yapılmadan evvel ben oğlu
mu kazaya götürüp tedavi ettiremedim, oğlum 
öldü, onun için bende evlât acısı var. Ama 
bugün, hamdolsun, yol yapılacak, benden 
sonra gelenin yavrusu hastalanırsa kazaya gö
türecek, evlât acısı olmıyacak, işte benim bu 
gözyaşlarım bunun için vali bey, acı değil, bir 
sevinç gözyaşı» diyordu, işte bugün A. P. köy
lüye bu sevinç hizmetlerini getirmiştir, sevgili 
arkadaşlarım. Bu, bir gerçektir. Biz mazilere 
inmiyoruz. Fakat yine gerçeği ifade ediyorum. 
Şimdi müsteşar bulunan, evvelce YSE Genel 
Müdürü olan arkadaşımız çok iyi bilir. Yine 
benim kendi kazama bağlı bulunan bir köy 
ömrü boyunca su görmemişti. Bunlar 20 met
re mesafeden suyu çekerler o yerde, üzülerek 
söylüyorum, çamaşırını yıkar, her şeyini yı
kar, ondan sonra o suyu çeker içerdi. Devlet 
üç milyon lira sarfiyle bugün o tsuyu getirmiş
tir. Fakat ne kadar garip ve çekilen tarihî 
acıları adam hatırlıyarak gece suyu akıttığı 
zaman bir de gidip bakıyordu, acaba su akı
yor mu, akmıyor mu diye. işte bugünkü ik
tidar, bundan sonra suyun akacağını benim 
köylüme getirmiştir ve bunu ispat etmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım; birbirimizi itham et-
miyelim, maziyi çok iyi biliriz. Biz istiyoruz 

ki, birbirimizi itham ederek değil, daha çok hiz
met edeceğiz, hizmet yarışı içerisinde bu işleri 
bir neticeye getirme çabası içinde olmalıyız. 
Bugün yol dâvası, benim şahsi görüşüme göre, 
çok mühimdir. Hizmeti yol getirir sevgili arka
daşlarım. Yol ile hizmet gider, Yolsuz hiçbir 
hizmetin olması mümkün değildir. Bu, sağ
lık hizmeti olsun, okul hizmeti olsun. Benim 
iki köyümde yol olmadığı için iki senedir ihale 
edilen bir ilkokulu mütaahhit alıp da yapma
maktadır. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün 
köylü mahsulünün değerlenmesi yalnız ve yal
nız yola bağlıdır. Yine size misalle söylüyorum. 
Bu misalleri çoğaltabiliriz, fakat bir vakıa ola
rak tesbit etmek istiyorum. Çekerek kazasının 
Kazankaya diye bir köyü var. Türkiye'nin en 
güzel soğanını yetiştirir. Bu sene gittiğim za
man soğanları 40 kuruşa, 65 kuruşa satılıyor
du. Ama, bugün ısoğan 3 lira. O zaman yol
suzluk sebebiyle bu çok ucuza satılıyordu. İşte 
bugün karşınızda gördüğünüz Köy işleri Ba
kanlığı bu sene yaptıracağı yol ile gelecek se
ne benim müstahsilimin alınteri olan, emeği
nin karşılığı olan soğan 65 kuruşa değil 150 -
200 kuruşa satılacaktır, işte hizmet budur, 
sevgili arkadaşlarım. Yine ilâve etmek istiyo
rum. Bu söylediklerimin bir vakıa olduğuna 
inanıyorum. Deminden beri konuşan sevgili 
Bakanımızı cidden tebrik ederim. Şu kısa bir 
müddet içerisinde Köy işleri Bakanlığının bü
tün meselelerine vâkıf olarak, gerçekçi bir 
dille gereken şekilde cevap vermiş bulunması, 
hâdiseleri mutlak olarak ve benliğinde yaşata
rak ona çare bulmanın çabası içerisinde olduğu
nun ifadesidir. 

Sevgili arkadaşlarım, bunları söylerken in
san bir taraftan müteessir oluyor. Şu anda dahi 
YSE Müdürlüğünün mevcut bulunan eleman
ları benim köyüme bir arabanın gidebilmesi 
için karla mücadele ederler. Evet, dışarda do
nan adamları, donmadan köyüne götürürler. 
Bu sebeple bu hizmeti, benim köylümle bir
likte, YSE Genel Müdürlüğü bir muhabbet 
halesi içerisinde, gönül, gönüle, elele yapmanın 
huzuru içindeler. Kendilerini tebrik ve takdir 
ederim. 

Yine sevgili arkadaşlarım, 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu, Sayın Yeşil
yurt. 
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İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Efen
dim, teşekkür ederim Sayın Balkanım. O halde, 
Toprak - Su ile Toprak İskân Genel Müdürlüğü 
üzerinde biraz görüşecektim. Ben Muhterem Baş
kanım bu ikazına saygılı olarak Köy İşleri Ba
kanlığı Bütçesinin köylüme, memleketime ve 
mensuplarına hayırlı olmasını gönülden temen
ni eder, saygılar sunarım sevgili arkadaşlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Köy İşleri Bakanlığının ilgili 
diğer kuruluşları olan Toprak - Su Genel Mü
dürlüğü ile YSE Genel Müdürlüğü bütçeleri di
ğer Bakanlıklarda görüşülmüştü. Şimdi, Top
rak ve iskân Genel Müdürlüğünün bölümlerini 
okutuyorum. 

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

(A/l) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 40 065 942 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 5 096 803 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 980 503 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 315 951 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 340 801 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 5 450 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 6 400 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 150 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 2 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 11 868 775 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 750 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 60 000 

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

Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı üzerinde 104 sayın üye oy kullan
mış, 101 kabul, 3 ret oy tesbit edilmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe 
kanun tasarısı üzerinde 104 sayın üye oy kul
lanmış, 96 kabul, 7 ret, 1 çekinser oy tesbit 
edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanun tasarısı üzerinde, 107 sayın üye 
oy kullanmış, 101 kabul, 6 ret oy tesbit edil
miştir. 

Orman Bakanlığı Bütçesini görüşmek üzere 
saat 21,15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 20,05 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati: 21,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Zerin Tuzun (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 39 ncu Birleşimin üçüncü oturamunu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/3); 
(Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sayısı: 1288) 
(Devamı) 

i\ _ ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/16; Cumhuriyet Senatosu 
1/1043) (S. Sayısı: 1301) (1) 

BAŞKAN — Orman Bakanlığı Bütçesi ile 
Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde gö
rüşmelere başlıyoruz. Grupları adına; Sayın 
Bilgen C. H. P. si Grupu adına, Sayın Baysoy 
Güven Partisi Grupu adına, Sayın Özgür Millî 
Birlik Grupu adına,, Sayın Cilâra Adalet Par
tisi Grupu adına söz almışlardır. 

Şahısları adına; Sayın Ortaç, Sayın Bilgen, 
Sayın Tanyeri, Sayın Şenocak, Sayın Altan, Sa
yın Turgut, Sayın Diikeçligil, Sayın Bingöl, Sa
yın Ucuzal, Sayın Kmaytürk, söz almışlardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Bilgen, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA LÛTFİ BİLGEN 
(içel) — Sayın Başkan sayın senatörler, 

Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlü
ğü üzerinde C. H. P. adına sözü başlamadan 
önce Yüce Senatoya saygılar sunarım. 

1970 bütçesinin eleştirisine Türkiye Orman
cılığının kısa bir tarihçesiyle girmek istiyorum. 

Tanzimatla beraber disipline edilmesi düşü
nülen Osmanlı İmparatorluğu ormancılığıyle, 
Devletleştirme işleminden önceki Cumhuriyet 
devri ormancılığı üzerinde durmıyacağım. 

(1) 1301 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

1937 yılında 3116 sayılı Kanunla Türkiye 
ormanlarına Devletin ciddî müdahalesi üzerine 
aynı yılda 3204 sayılı Teşkilât Kanunuyla ku
rulan Tarım Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği 
haiz, Katma Bütçeli Orman Genel Müdürlüğü
nün faaliyete başlamasından bu yana Türkiye'
de Orman dâvası ciddî başlamış sonradan hata
larla dolu, zaman zaman mütenakız istikamet
ler alan bir seyir takibetınistir. En son Orman 
Bakanlığının kuruluşu da çok acayip olmuş
tur. 

Gerçi Orman Bakanlığı kurulması geç de 
kalmış olsa isabetlidir. Tasvibediyoruz. Mem
leketimizin sadece bir hasep serveti kaynağı 
değil, Türkiye'nin yaşama temeli olan iklim 
ayarlayıcısı orman varlığının, yetkileri bir yan
dan bütün diğer devlet kuruluşları aleyhine ge-
nişliyerek bir ur halinde işlerken, diğer yandan 
öylesine kısıtlanmış ekisiz yetkilerle süslenmiş 
bir Orman Genel Müdürlüğü eliyle korunamı-
yacağı çoktan beri aydınlığa kavuşmuştu. Ta
rım Bakanlığına bağlılıktan kurtulup müntakil 
bir Orman Bakanlığı haline getirilmekle daha 
faydalı olacağını sanıyoruz ve bu yüzden C. H. 
P .olarak yeni Orman Bakanlığını tasvibediyo
ruz. 

Fakat sadece Bakanlığı kurmakla ormanı 
koruyamıyacağımız gibi, 10 milyondan fazla 
orman içi köylüsünü de asla kurtaramıyacağı-
mızı belirtmek isteriz. 

Yeter ki, bugünün bozuk düzeni yerine, in
sanca bir orman düzeni getirilsin. 

Orman Bakanlığının kuruluşunu prensipte 
kabul etmekle beraber, kuruluş tarzını da tas-
vibetmek için ciddî Devlet anlayışından mah
rum olmak gerektir. 

Âdeta bir dış gebelik aldırır gibi Tarım Ba
kanlığından Orman Bakanlığı çıkarılmıştır. 
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Öylesine mühim bir Bakanlığın miadında I 
dörtbaşı mamur doğması gerekirdi. 

Düşününüz ki, bir Tarım Bakanlığı ve ona 
bağlı bir Orman Genel Müdürlüğü vardır. Bir 
Tarım Bakanı, bir de Tarım Bakanı yerine ar
kasını Sayın Başbakana dayamış bir Orman Ge
nel. Müdürü vardır. 

Emri altındaki Devlet kuruluşlarından biri 
olan Orman Genel Müdürü ile arası açılan ba
kan küsüyor ve günlerce makamına uğramıyor, 
Tarım reformu hazırlığının perdesi arkasında 
çiftliklerde dolaşıyor. Kavga hat safhaya gelin
ce Sayın Tarım Bakanı teşkilâta yayınladığı bir 
tamimle Orman Genel Müdürünün yetkilerini 
aldığını bildiriyor ve bundan böyle onun emir
lerinin dinlenmemesini istiyor. Ertesi günü Or
man Genel Müdürü aynı teşkilâta bir başka ta
mim göndererek emirlerin kendisinden alınaca
ğını yazıyor ve yayında öyle bir üslup kullanı
yor ki, tamimin ruhunda Başbakandan cesaret 
aldığını, âdeta Başbakan tarafından bu işe teş
vik edildiğini ima ediyor. 

İki başlı teşkilâtın mensupları olan Orman 
Genel Müdürlüğü memurları kime uyacakları
nı şaşırıyorlar. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Devlet anlayışından habersiz bir Hükümetin 

son derece laubali bir bakaniyle âsi bir genel 
müdürünün arasında şaşkına dönmüş bir teşki
lât. işte tablo bu. 

İşte bu keşmekeş içinde bir Orman Bakan
lığı kurulduğunu birden bire herkes radyodan 
öğreniyor ve en sonra da ilgili Sayın Tarım 
Bakanı duyuyorlar. 

Evet, bir bakanlık kurulurken kanım gerek- ! 
nıez, ama hiç olmazsa bir Hükümet kararı, o da 
olmadığı takdirde hiç değilse ilgili Sayın Baka
nın haberi olması gerekirdi. 

Bir bakanından memnun olmayıp da kurtul
mak istiyen Hükümet, öyle dolambaçlı yollara 
gitmez, hele onun izzeti nefsini inadına rencide 
etmek için kendi bünyesinden o bakanın haberi | 
bile olmadan bir bakanlık çıkartmazdı. Demok- j 
ratik Batı ülkelerinde olduğu gibi cesareti var- ! 
sa Hükümet istifa eder, yeniden kurulur ve is-
teıımiyen bir bakan liste dışı bırakılarak mesele j 
halledilirdi. j 

Bütün bunların üstünde, premetura doğan i 
bu Orman Bakanlığının başına bir balkan ara- I 
nır'ken sadece bir ilin iktidar lehine seçim şan- < 
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sim artırmak için orman ve köylüyü yeteri ka
dar sevemiyen, sevme gücü olmıyan belki de 
Âllâhm bu lûifunu kendisinden esirgemiş oldu
ğu bir arkadaşımızın Orman Bakanlığına, hem 
de kurucu olarak tâyin edilmesi doğru olma
mıştır. 

Geçen sene Tarım Bakanlığı Bütçesi görü
şülürken kısaca belirttiğim gibi: 10 sene evvel 
ihtilâl yıllarında Güney illerinde Başmüdür
lük yapmaktayken ihtilâl İdaresinin içine dö
nük, taşrayı kontrol imkânı olmayışından bilis
tifade devrin Tarım Bakanına da akıl öğret
mek suretiyle orada yaptıklarını bütün Türki
ye'ye teşmil etmek gayreti içinde, 1957 seçim 
korkusuyle yürürlükte bırakıldığı halde, tatbi
kattan kaldırılan 6831 sayılı Orman Kanununun 
kendi bölgesinde tek yönlü ve en insafsız bir 
şekilde tatbik ederek köylünün oğlaklı keçisini 
10 - 15 Tl. ya suni arıcılara satmaya mecbur 
eden, 

D. P. nin ocak bucak başkanlığını yapmış 
•insanlara yeşil elbise, kokartlı şapka ve bir de 
mahmuzlu çizme giydirdikten onra kıratın üze
rine oturtulmuş bâzı bakım memurlarının, hal
kın pekmez kazanlarını devirmesine müsaade 
eden, bu işkence ve zulüm karşısında bir yıllık 
kan emeğinin heder olmaması için bakım me
murlarının ayaklarına kapanan taze gelinlere 
çizmeli ayağını da öptüren bu adamlara; «he
le durun bakalım, bu daha bizim iktidarımı
zın ucu, biz bunları ihtilâl ve İsmet Paşa adı
na yapıyoruz, hele bir seçimi kazanalım, on
dan sonra göstereceğiz İsmet Paşamızın neler 
yapacağını» diye halkın kafasını allak bullak 
edecek iğrenç sözler söylenmesine, bütün ikaz
larımıza rağmen fırsat veren, zavallı bir köylü 
kadının sırlına yüklendiği bir kucak odunu 
kaçak diye yakalayıp zabıt tuttuktan sonra 
odunu taşıma var-ıtan olan kadını da ihtilâl 'ka
nunları ve İsmet Paşa emri gereğince müsaa-
dsre edilmiş sayılacağım halka empoze etmeye 
çalışan, her türlü orman aracısına köylünün 
gözü önünde binlerce ton odun ve binlerce met-
reküb keresteyi bâzı bakım memurlarının hima
yesinde şehirlere kaçırmasına fırsat veren ve 
böyle bir adaletsizlik karşısında reaksiyoner ha
le gelerek kendilerine pek sıkıntı veren orma
na karşı düşman ve tahripkâr ve üölayısiyle de 
her türlü nizama karsı isyan haline getirilen 
orman içi köylüsüne: 
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Tam kıvamına gelmişken, «bütün bunlar
dan ancak A. P. sine oy vermekle kurtulabilir
siniz» sözünü yiine eski D. P. ocak, bucak baş
kanlarında muaddel bâzı bakım memurlarına 
propaganda ettirerek, bütün İçel'in çevresinde 
halka siyasi etkide bulunmak fırsatını veren 
bir paılömanter arkadaşımızın Orman Bakanı 
olması kadar şaşırtıcı bir işlem olamazdı. 

Biz teknik adamları severiz ama, teknik bil
giyi ve koltuğun da kötüye kullanılmasını is
temeyiz. Sayın Başbakana Devlet anlayışını 
bu kadar hafife almaması için ricada bulunmak 
isteriz. 

Sayın arkadaşlarım, ayrıca ve hassaten be
lirtmek isterim ki, bütün bu sözler ilk Orman 
Bakanımız içindir. Şu anda vazife başında bu
lunan Sayın Orman Bakanının iyi niyetinden 
ve yeteneğinin yeterliğinden eminiz. Bu gü
venimizde de yanılmadığımızı görmekten elbet
te zevk aHacağız. 

Geri kalmış ülkelerin her dâvasında olduğu 
gibi orman dâvamızın hallinde de birtakım zıt 
düşüncelerin etkisiyle zikzaklar çizilmesini, ile
ri geri adımlar atılması, zaman zaman politik 
maksatlara alet edilmesini, aksaklıkların teş
hisinde aksi fikirler ortaya atıldığı için bir
birini tutmıyan tedbirler alınmış olmasında 
elbette devrim icabı tabiî karşılamak zorunda
yız. "~~ 

1962 - 1967 yıllarını kapsıyan Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plân devresi bitmiş İkinci Bej 
Yıllık Plânın da üçüncü yılmmn tartışmasu yap
maktayız. Şu anda müzakerelerini yaptığımız 
Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü 
1970 bütçesinin İkinci Beş Yıllık Plân hedefle
rine ve memleket gerçeklerine~uygunluk dere
cesini eleştirmek durumundayız. 

1937 yılında sadece iki tane işletme mü
dürlüğü ile işe başlıyan Orman Genel Müdürlü
ğü bugün 20 den fazla başmüdürlük, 200 e ya
kın işletme müdürlüğü, 1 000 den fazla bölge 
şefliği ve 5 000 e yakın bölümüyle muazzam 
ve bütün Tükriye'ye yayılmış bir teşkilât ha
line gelmiştir ki elbette bundan ilFtihar duy
maktayız. 

Bugüne kadar 10,5 milyon hektar olarak 
tahmin ©dile gelmekte olan Türkiye ormanları
nın yeni metotlarla amenajmanı yapılarak neti
cenin bambaşka olduğu meydana çıkmıştır. Bir 
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kısım vilâyetlerimizde yapılan yeni amenaj inan
lara göre elde edilen orman sahası bütün\ or
manlı illere teşmil edilerek yeni bir orana vü^ 
rulunca hali hazırdaki ormanlarımızın genişli
ği 10.5 milyon değil, 18 milyon hektar dolayla
rında olması lâzımgeMiği sonucuna varılmıştır, 

3116 sayılı Kanuna ve onu tadil eden veya 
ilâveler yapan çeşitli kanunlara rağmen orman 
dâvasının bir türlü istenilen neticeye ulaşmı-
yacağı kanaatine varılarak 1956 yılında 6831 
sayılı Orman Kanunu çıkarılmak suretiyle bü
tün orman meseleleri topluca ele alınmak isten-
mişse de, tatbikatında görülen aksaklık ve bin-
netice başarısızlıklar yüzünden, kısa bir tecrü
beden sonra ve 1957 seçim korkusuyla yürür
lükte kalmasına rağmen Hükümet tarafından 
tatbik edilmekten vazgeçilmiştir. 

Eğer bu kanun iyi idi ise neye tatbik edil
medi, kötü idi ise, neden iktidar tarafından ye
ni bir kanunla iptal edilmedi sorusunun artık 
zamanı geçmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda 6831 sayılı Kanun 
3116 sayılı Kanunun bir reaksiyonu olarak isim-
lendirilmektedir. Eğer bu teşhis doğru olsaydı, 
kötüye karşı olan bir reaksiyonun iyi olması 
gerekirdi. Halbuki bu kanun evvelkinden de 
kötü netice verdi ve bugün 10 milyondan faz
la orman içi köylüsünü inim inim inleten ve 
ormanların muhafazasını değil ancak tahribini 
teşvik eden bir kanundur. Şu anda, yürürlükte 
olduğuna göre yüksek müsaadelerinizle onun 
maddi hataları ve tatbik kusurlarını ve alına
cak tedbirleri belirtmeye çalışacağım. Ama bu 
kanuna ve tatbikatına dokunmadan önce Ana
yasamızın bu hususta bize neler emrettiğini be
lirtmek ve onun ışığı altında fikirlerimizi söy
lemek zorundayız. Bunu yapmadan önce, 6831 
sayılı Kanuna bir madde ekliyen 633 sayılı Ka
nunun madde, gerekçe ve müzakereleri ile bu
nu bozan Anayasa Mahkemesi kararının gerek
çesini ve bir kısım azaların muhalefet şerhleri
ni ve dayandıkları mucip sebepleri de tetkik 
ederek, çıkış, yolu aradık. Anayasanın başlan
gıcında bütün fertlerin, kaderde, kıvançta ve 
tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde millî 
şuur ve ülkeler etrafında toplıyan...» diye bir 
cümle vardır. Bütün kanunların bu hedefi güt
mesi icabettiği halde 6831 sayılı Orman Kanu
nu gerek maddi hatalarından ve gerekse tatbi-
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katta art düşünceli politik maksatlı görüntü
lerinden ötürü 10 milyon orman içi köylüsünü 
Türk Milleti ile tasada ortak etmektedir. Ama, 
kıvançta asla. 

O halde biz nasıl olur da farklı muamele gö
ren insanlardan bölünmez bir bütün halinde, 
millî şuur ve ülküler etrafında toplanmalarını 
bekliyebiliriz. 

Yine Anayasamızın 14 neü maddesine 
«...herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını 
geliştirme haklarına ve kişi hürriyetine sahip
tir...» deniyor. Bundan da anlaşılıyor ki bütün 
kanunlar Anayasa muvacehesinde evvelâ vatan
daşın yaşama hakkını ve kişi hürriyetini koru
mak zorundadır. 6831 sayılı Orman Kanunu 
maalesef bu hakları tanımadığı gibi art düşün
celi birtakım insanların elinde halk üzerinde 
âdeta bir işkence makinası haline getirildiği 
devirleri görmüşüzdür ve halen de yer yer ya
şamaktayız. Eğer bir kanun vatandaşın yaşa
ma hakkını tanımazsa yaşamak zorunda olan 
vatandaşlar bu haklarını birtakım helezoni yol
lardan satmalmak zorunda kalırlar ki, buna 
halk dilinde ve hukukta rüşvet tabir edilir. Bu 
rüşvet maddi olduğu gibi siyasi hürriyetini fe
da etmek suretiyle de olur. Aksine kanunlar 
vatandaşın yaşama hakkım verdiği halde onu 
tatbik eden memuru da vatandaş kabul ederek 
onun yaşama hakkını da tanımazlık yani, karnı
nı doyurmazsak bu defa da kanunun verdiği 
yaşama hakkı yine dolaylı yollardan vatandaşa 
satılır ki, buna da rüşvet diyoruz. Bu âdi ve 
maddi rüşvetin yanında art düşünceli bir kısım 
insanlar ve partizanların elinde oyuncak olan 
kanun vatandaş üzerinde bir baskı aracı halinde 
kullanılarak halkın siyasi hürriyetleri karşıhğı 
maddi yaşama hakkı verilir. O da lütfen. Yal
nız Orman Kanunu değil, Vergi Kanunundan 
Ceza Kanununa, Sağlık Kanunundan Trafik Ka
nununa kadar her kanun böylesine kötü mak
satlar için kullanılabilirse de hiçbirisi 6831 sa
yılı Orman Kanunu kadar halk üzerinde maddi 
işkence ve manevi baskı yapılmasına müsait de
ğildir. Bunun misali çoktur. Vaktinizi alamıya-
cağım. içinde bulunduğumuz 1970 yılında köy
lünün orman sıkıntısının istismarını düşünerek 
Anayasayı kendi emellerine göre sırf af için 
değiştirmek istiyenler bilmelidirler ki, köylünün 
istediği artık kanun nazarında suçlu duruma 
düşüp sadece af istemek değil, Anayasamızın 

Türk halkına bahşettiği yaşama hakkını ve ki
şi hürriyetini, siyasi hürriyetini hakkiyle kul
lanarak suçlu durumuna düşmemektedir. 

Artık orman içi köylüsü içinde bulunduğu 
sıkıntıları tamamı bugünkü bozuk düzenden 
ileri geldiğini öğrenmeye başlamıştır. Fakat 
kurtuluş yolunu, yani bu bozuk düzeni nasıl 
değiştireceğini henüz iyice kestirememektedir. 
Bizim vazifemiz onun bulanık yoluna ışık tut-
mîaktır. 

içinde bulunduğumuz bozuk düzende, acaba 
orman düzeninde bir bozukluk var mıdır yok 
mudur diye düşünülebilir. Doğru neticeye var
mak için hesap basittir. 

Senelerden beri tatbik edilen çeşitli Orman 
kanunları vardır. Yaşıyanları ve yürürlükten 
kaldırılanları vardır. Tanzimattan beri, çeşitli 
kanunlar partiler, Hükümetler ve hattâ, çeşit
li rejimler gelip geçtiği halde Devlet huzursuz, 
Orman Teşkilâtı rahatsız, orman tahribatı gün
den güne artmakta ve üstelik 10 milyondan faz
la orman içi köylüsü de ıstırap içinde kalmakta 
devam ediyorsa, kabahati mutlaka bunlardan 
birine yüklemekte fayda yoktur. Bu düzende 
bir bozukluk var ki hepsi ve herbiri diğerinden 
parişan. öyle ise, şu anda, Parlâmentoya düşen 
ödev, hepimizin şikâyet ettiğimiz bozuk düzeni 
yıkıp yerine insanca bir orman düzeni geçir
mektir. işte biz, C. H. P. olarak bugünkü bo
zuk düzen yerine getireceğimiz, insanca bir or
man düzenini, özet olarak, şöyle anlıyorum: 1969 
seçim bildirgemizde ormanla ilgili düzen deği
şikliği kısmında özet olarak şunu anlatmıştık: 

«Orman düzeninde yapılacak bu değişiklik
ler orman köylüsünün insanca yaşama hakkı 
ile, orman varlığımızın korunması gereği ara
sındaki suni çelişmeyi ortadan kaldıracaktır. 

Bu düzen değikliği ile, orman köylüsü yaşı-
yabilmek için suç işler duruma düşmekten, suç
luluk duygusu ve ezikliği içinde bulunmaktan, 
hapislerde sürünmekten kurtulacaktır. 

Bu düzen değişikliği ile köylü - Devlet or
man yabancılığı sona erecektir. Köylü Devleti 
karşısında değil yanında görecektir? Orman 
köylünün rızkını kesen değil, rızkını veren 
bir kaynak durumuna gelecektir. 

Bu düzen değişikliği ile, orman köylüsünün 
gücü kendi yaş'amınm zenginleşmesi ve mutlu-
laşması yolunda, orman varlığımızın daha iyi 
değerlendirilmesi yolunda, orman ürünleri sa-
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nayiinin gelişmesi yolunda seferber edilecek
tir.» Bizim C. H. P. olarak seçim bildirgemizin 
özeti bu. 

Şimdi, bu yeni düzeni kurmak için, yapaca
ğımız işleri kısaca gözden geçirelim: 

«Anayasamızın 13i nci maddesi: «Devlet or
manların korunması ve ormanlık sahaların ge
nişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve ted
birleri alır... Ormanlara zarar verebilecek hiç
bir eylem ve faaliyete müsaade edilemez...» de
mektir. 

Şimdi bu maddenin ışığı altında, 6331 sayılı 
Kanunun ve Devlet Orman işletmeciliğinin ve 
Hükümet tatbikatının Anayasaya uygunluk ve 
aykırılık derecesini eleştirelim. Ceffel kalem 
bir kanun Anayasaya aykırı demekle aykırı ol
maz. Nedenlerini bulmalıyız. Bir defa Anaya
samızın 14 ncü maddesindeki «Vatandasın ya
şama hakla...» ile 131 nci maddedeki- «Devlet 
ormanların korunması ve ormanlık sahaların 
genişletilmesi için gerekli kanunları koyar. Or
manlara sarar verebilecek hiçbir eylem ve faa
liyete müsaade edilemez...» emrini bağdaşması 
durumunu araştırırken, yine Anayasamızın 37 
nci maddesindeki toprak reformunu emreden 
hükmün sonunda «... toprak dağıtımı ormanların 
tüketilmesi veya ciğer toprak servetlerinin azal
tılması sonucunu değmramaz» tâbirinin aslmda, 
14 ncü maddedeki, «... vatandasın yasama hakkı 
ve kişi hürriyetini...» teyitten başka bir şey ol
madığını da belirtmek isteri*. 

Şöyle ki : 
İS*ptx ' _ C, c ' ' L ' e , 2 C U ı ' i l -

da yr")iT 1 T - i u- v ,ı VQ-T?T 
Bıml?x, r y-^ -> - -> ^ 
gelirden L Cı x c ' -1 ' 
lar. BunL v_ ht _"_eı_ h_x.._ 
rençberdir. Kısmen de hayvancıdır. Çalışacak j 
yaşta olanların nıeskk değiştirip bir sanat sahi
bi olmaları şöyle dursun, oku! çağında çocukla
rını okutmak veya bir sanat sahibi yapmak için 
bile fırsat eşitliğine sahip değildirler. O halde, 
Anayasamızın bahşettiği okumada ve yetişmede 
fırsat eşitliği ilkesinden de mahrum bulunmak
tadırlar. 

Fakat bütün bu yokluklar ve mahrumiyetler 
içinde dahi, yaşamak sorandadırlar. Çünkü Al
lah, onları da yaşasın diye yaratmıştır. Madem 
ki, Türk vatandaşıdırlar, milli gelirden hissele
rini sosyal adalet ölçüsünde alacaklar ve yaşı-
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yasaklardır. Bu Anayasa hakkıdır. Bir insa
nın yaşama hakkı, çalışma görevini yerine ge
tirmesiyle sağlanır. Çalışmasına imkân vermek 
için de ona iş sahası bulmak ve becerebildiği, 
kendisince meslek ittihaz ettiği ve bulabildiği 
işini yapmasına fırsat vermek de, Devlete düş
mektedir. Bu insanların ise, şu anda kadın, er
kek, toprağı isliyerek nafakasını çıkarmaktan 
başka ellerinden bir şey gelmediğine göre, Dev
let bunlara işliyecekleri toprağı bulmak zorun
dadırlar. Eğer biz, bu toprağı vermezsek yaşa
ma işgüdüsü onları toprak bulmaya zorlıyacak 
ve arzulanmıyan orman sahalarında ziraate 
yöneltecektir. Biz de güya, ormanları koruma 
adı altında insanların yaşama hakkını yasak 
ederek, onları yaşama içgüdülerine uydukları 
için suçlu ilân edecek ve hapislerde çürüteceğiz. 
Çoluk, çocuğunu açlığa mahkûm edeceğiz. Sos
yal Devlette böyle bir haksızlık olamaz, sürat
le düzeltilmesi gerekmektedir. 

Köylü vatandaş, işlemek için, toprak arar
ken, en verimli yerleri seçmekte hem hakkı var
dır, hem de bu seçiş millî bir ödevdir. Sulanabi-
len ve hattâ Devletin sulama kanallarının sula
ma sahası altında kalan bir kısım araziler var
dır ki, orman vasfını kaybetmiş olan bu yerler 
en iyi yerleşme sahalarıdır. Aslında, buralara 
orman vasfını kaybetmiş yerler demek de doğru 
değildir. Çünkü, 30 yıllık Orman İdaresi başla
dığından beri doğru dürüst, bir orman işletme
ciliği yapılamamış, orman işletmesine bir gelir 
sağlıyamamıştır. Bunu Orman Genel Müdürlü
ğüne ait işletme istatistiklerinden de görmek 
mümkündür. Ama ne yazık ki, 30 yıl önce, o 
yerlere bir defa orman denmiş, kayda öyle geç
miş. hâlâ o kayda göre orman sayılmaktadır, ilk 
tesbitin yapıldığı 30 sene önce o civar köylüsü, 
böyle bir aşırı orman kapsamlı tahdide itiraz 
ihtiyacını duymamıştı. Çoğu yerlerde de, tah
didin yapıldığından köylünün haberi bile olma
mış itiraz müddetini de geçirmiş bulunmaktay
dı. Ve yanlış bir ormancılık taassubu ile her ye
şilliğe orman adı verilmişti, O zaman toprak 
açlığı çeken insanlar değil, insan emeği bekli-
yen topraklar vardı ve az olan nüfus mevcut 
topraklarını ancak işeyebiliyorlardı. Nitekim 
istatistiklere göre, meselâ Akdeniz Bölgesinde 
bundan iki kuşak önce aile başına vasati 100 
dönümün üstünde toprak düşerken bugün üç 
dönüm bile düşmemektedir. Toprak refor-
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mu bundan doğmaktadır saten, iste nüfusun 
bu şekilde süratle artışı ve hepsinin de yine ba
baları gibi çiftçilikten başka bir iş bilmemele
ri, daha doğrusu bizim onları banka iş sahaları 
için okutup yetiştirememiş olmamızdan dolayı 
yine o çevre toprağına bağlı kalmak zorunday
dılar. Böylesine bir iktisadi tazyik elbette bu aç 
insanları en kötü. orman örtüsü ile kaplanmış fa
kat en verimli sulu arazilere doğru itecekti. Ça
lılık ve makilikten ibaret, sulanab.üen bir top
rakta 5 - 10 dönümlük bir sebze, meyva bahçesi 
en kalbalık köylü ailesini bile geçindirecek du
rumdadır. Bundan dclayı da, topraksız köylü
ler buraları açarak yerleşmek sorundadırlar. 
Tıpkı şehirlerdeki gecekondular gibi. 

Ne yazıktır ki, mevcut 68-31 sayılı Kanuna 
göre köylümüz haritada orman sahası adını ta
şımaktan başka ormanla hiçbir ilgisi kalmamış 
olan aslında da çoğu kere orman olmıyan bu 
yerlere yerleştiği zaman hemen mahkemeye ve
rilmekte ve mevcut kanuna göre para veya ha
pis cezasına veya her ikisine birden çarpılmak
tadır. Burada usulü muhakeme ayrı tatbik edil-
metkedir. Bir ihtilâf vukuunda, mahkemenin se
çeceği bilirkişinin raporuna göre, mahkeme ka
rar verdiği halde, bir yerin orman olup olmadı
ğını da karar mercii böyle bir tarafsız bilirkişi 
değil, davacı olan eskiden Tarım Bakanlığı, şim
di de Orman Bakanlığıdır. O makam tarafından 
bildirilir. 

Bir yerden bir bakım memuru, bir köylü aley
hine orman suçu isnadiyle dâva açar, sanık, bu
rasının orman olmadığını iddia eder. Hâkim 
böyle hallerde, bir bilirkişi heyetine müracaat 
edecek yerde, o yerin orman olup olmadığını 
Orman Bakanlığına sormaya mecburdur. Or
man Bakanlığı da, yukardan aşağıya sora, so
ra, zaptı tutan memura kadar inerek, oranın 
orman olup olmadığını sorar. O da elbette tü
kürdüğünü yalamıyacağı için, daha doğrusu, o 
yer aslında, hiç orman olmadığı halde, orman 
içinde göründüğünden, ormandır der. Demeye 
de mecburdur. Ve bu cevap mahkeme için mu
teber olur, öyle olması iktiza eder. Hâkim de 
bunun haksızlığını bile bile, vicdanı sıslıyarak, 
sırf kanuni mecburiyet dolayısiyle buna uymak 
mecburiyetinde kalır. Usulü muhakeme esasla
rına tamamiyle aykırı olan bu işlemin, düzeltile
rek, hâkimlerin de beyle vicdani bir baskıdan 
kurtarılmaları gerekmektedir. Böylece orman 
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içi köylüsü, en tabiî yaşama hakkını kullanmak 
için, tabiata karşı açtığı mücadelede cemiyet 
içinde suçlu ilân edilmekte, ve .göz diktiği 5 - İD 
dönümlük yerden de kovulmaktadır. Bu gibi. 
sulak ve mümbit yerler orman idaresinin en çok 
ve kolayca bekliycbildiği yerler olduğu için ora
dan kovulan köyle, ormancıların daha- az uğra
dığı, ve idarei maslahatın daha kolay olan dağ
lık, meyilli fakat aslında tamamiyle orman olan. 
yerlere çekilmekte, aşağilardaki vadilerde 5 - W 
dönüm açmaya gücü yetmediği halde, buralar
dan birkaçyüz dönümü rahatça açabilmektedir;. 
Bunu yapmaya da mecbur hissetmektedir ken
disini. Çünkü evinde 7 - 8 midenin açlık ıstırabı
nı durduracak 7 - 8 tane boğa1? ekmek beklemek
tedir. 5 - 10 dönüm sulu mümbit araziden ala
bileceği geliri ise, ancak birkaç yüz dönüm su
suz, kıraç araziden hububat ekerek alabileceği 
için, bu kadar çok tahribatı yapmaya da, ken
dini mecbur ve haklı hissetmektedir. Çünkü* 
ekmek sahası, artık tahribatın yerinden meyda
na gelmektedir, Ama 2 - 3 sene hububat eke
bildiği bu verimli arasi, yağmurlarla, toprağını 
ve dolayısiyle verimini kaybettiği için yer değiş
tirmek zorundadır, Geride bıraktığı saha eroz
yondur. Fakat kendisi o çevrelerde artık or
mancılar tarafmdan mimlendiği için, muhitten. 
uzaklaşıp başka bir yerde yeni bir açma yapmak 
sorundadır. Bu defa zor ve az kazançlı olan 
hububat ekimi sahası, açacağına tekrar vadiler
den, sahillerde, sulu ve mümbit yerlerde 5 - 10 
dönüm sebze, meyva bahçeni yaparak, daha çok 
kazanmayı hayal eder ve yeniden böyle bir yer 
bulur, Bu Türkiye'nin her yanında böyledir, ilk 
tecrübeden kalma bilgileriyle yeniden bir çalılı
ğı, kısıl camiîğı veya sazlığı açar fakat bu defa 
daha da kolay yakalanır. Tabiatiyle yine ceza,, 
yine hapis, tekrar yaylalara dönüş, meyilli ara
zide birkaç yüz dönüm orman tahribi ve sonun
da yine bir erozyon cabası, su baskınları ve yi
ne açlık, Artık bu köylü vatandaşımız hem iyi 
yerde şansını denemiş hapsolmuş, para cezası 
yemiş, iflah olmamış, hem de kurak ve meyilli 
araziden orman tahribetmiş elde kayalıktan baş
ka tarla namına bir şey kalmamış. Orman eksil
miş. Artık yaşı da ilerlemiş, ne tabiata ne de 
Devlet gücüne karşı çıkma ee-aretiııi kendisinde 
bulamaz bir duruma düşmüş, kendi başına ge
lenlerin, çocuklari mn başına da gelmesini iste
mediğinden, başka bir yol tutmak sorunda kal-
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mıştır M, yeni macera yolu şudur. Orman içi 
köylüsü eğer şehre göçüp, gecekonducu olma
mışsa, köydeki aç kalan bu tip insanların, ya
şama ihtiyaçlarını istismar eden bir gTup daima 
var olagelmiştir. O zavallı köylülerin vadiler
de açmaya güc yetiremediği 5 - 10 dönümlük sa
haların, çevresinde bulunan birtakım güçlü in
sanlar vardır ki, bunlar Devlet kuruluşları ile 
daha iyi anlaşmasını bilirler, Hükümetle yakın
lık kurarlar ve zavallı köylülerin açamadıkları 
azıcık yerleri açmaya güçleri yetmediği yerler
de 100 lerce dönümlük çalılık ve hattâ ormanlık 
sahayı bir anda açtırabilirler. işte Türkiye'de 
açmayla orman tahribatı böyle yapılır. Ekle ta
pu yok, ormancı tehdidi var, kendisinin toprağı 
da var, büyük orman açıcısı olan bu şahıs, bu 
yerleri satılık eder. Zaten o maksatla açtırmış
tır. işte hapse gire çıka bir hal olan, elde avuç
ta bir şeyi kalmıyan, hayatla mücadele gücünü 
değilse bile, Devletle mücadele gücünü yitiren 
bu zavallı köylüye, o güçlü insanın hem de Dev
lete karşı güçlü insanın açtırdığı yarı açılmış, 
imar edilmemiş ama mümbit olan vadiden, 5-10 
dönümünü satınalmak çok cazip gelir. Dönü
münü birkaç bin liradan o güçlü adamdan sa-
tınalarak yerleşir. İlk peşinat için, yorgan, 
yastık koymaz satar, geri kalanı da çocuklariyle 
beraber çalışıp ödiyeeeklerdir. ilk yıllarda or-
mancıar tarafından da idare edilir. Birkaç yıl 
kısa vadeli sebzeler yaparak kazandığı bu pa
rayı yemez, içmez, borcu için, o güçlü adama 
yatırır ve namusiyle borcunu da öder. Bu arada, 
tarlasına meyva ağacı da dikmiş, devamlı bir 
meyvalı orman sahası ve gelir kaynağı hazırlığı
na girişmiştir. Artık borcunu ödemiş, ağaç
lan meyvaya oturmak üzeredir. Bundan son
ra kazanan kendisi olacaktır ve rahat edecek
tir. En büyük çocukları okul çağını geçirdiği 
için, mecburen bahçeye ve tarlaya bağlıdırlar, 
ama küçüklerini ya okutarak bir meslek adamı 
ya da bir sanat sahibi yapacaktır. Artık bu fır
sat eline geçmiştir, işte bu karar, Türkiye'de 
ziraatle uğraşan, % 70 nisbetinin en az yarıya 
indirilmesi kararıdır. Ve en isabetli halk kara
rıdır. Ama tam bu sırada, tekrar, orman bakım 
memurları belirir. Aynı tarladan, yine zabıt tut
malar, cezalar, ve hapisler devri başlar. Çünkü 
o güçlü adam, artık alacağını almış, yatırım sa
hasını daha doğrusu, orman açma sahasını de
ğiştirmiştir. Sattığı yerlere, ormancıların uğra

masında mahzur değil fayda bile vardır ki, bu 
adam, yeni açtığı yerleri, kolayca satabilsin. 
Bu defa hapis olma sırası çocuklara gelmiştir ve 
böylece orman ve ormancıya değil, bütün Dev
lete kargı, bir reaksiyoner halk kütlesi meydana 
gelmektedir. Bu nesil, henüz kendi arasında tam 
idrake varamamış ve üniversiteliler gibi, genç
lik bunalımlarını ifade seviyesine erişememiş
lerdir ama, yaşama bunalımı içerisindedirler. 
Her an bir patlama olabilir. Olursa da fena olur. 

Şimdi bu tablodan elde edilen netice, fakir 
adamın, açamadığı 5 - 10 dönüm, sulu arazi, bu 
defa bir güçlü aracı eliyle, ve kat kat fazlasiyle, 
açılmış fakat kavga, niza bitmemiştir. Aynı tar
ladan, defalarca mahkemeye verilip, para ve 
hapis cezası yiyen köylülerin mevcudiyetine mu
kabil, bir ormanda birkaç yüz dönüm saha tah-
ribedilmiş, erozyona uğramış, sel doğurgan ya
tak haline gelmiştir, örneğin, geçen yıl İçel'de 
zararı bir milyar liraya yaklaşan sel âfetlerinin 
ilmî izahı ve feci sosyo ekonomik neticeleri. Eğer 
biz, sosyal anlayış ve insancıl düşünce ile, Ana
yasanın 14 ncü maddesinde öngörülen yaşama 
hakkım vatandaşa tanıyarak, 5 - 10 dönüm bo
zuk çalılık yeri, köylüye terk edebilseydik, onun 
yaylalarda 100 lerce dönüm orman tahribetme-
sine fırsat vermiyecektik. Zaten buna lüzum da 
kalmıyacaktı. Üstelik araya bir de orman aç
ma aracısı girmiyecekti. O halde bu tatbikat, 
orman sahasmı küçültmekten başka bir ise ya
ramadığına göre, Anayasamızın 131 nci madde
sinde öngörülen ormanın küçültülmernesi esası 
uygulanamadı, orman korunamadı, aksine saha
sı daraldı ve 6831 sayılı Kanun böylece Anaya
samıza aykırı bir duruma düşmüş oldu. Üste
lik, hâlâ toprağın sahibi olamama durumunda 
olan köylünün, Devlete kırgın haliyle, ülkü bir
liğini kurmak da mümkün değildir. İşte, kendi
sinden bir karış toprağı esirgediğimiz köylü bu 
kanalla, yalnız, ormancı ve ormana değil, bütün 
Devlet kuruluşlarına ve dolayısiyle tüm Devle
te, kırıldığı içindir ki, kalkınma hareketlerinin 
yardımcısı olamamaktadır. Halbuki, biz kalkı-
nabilmek için, topyekûn halkı bu kalkınma ha
reketinin ta içine itmek zorundayız. 

Diğer yandan bütün bu aksaklıklarına rağ
men, mevcut 6831 sayılı Orman Kanunu bile, 
orman içi köylüsüne bâzı imkânlar sağlamakta
dır. Bu durumdaki aşırı bir ormancılık taassubu 
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veya yukarda belirttiğimiz veçhile ilk Orman 
Bakanının yaptığı gibi bâzı art düşünceli kimse
ler elinde, halk için bir zulüm mekanizması, 
orman içinde, bir tahrip vasıtası olagelen, bu 
kanun mutlaka değiştirilmelidir. 

A. P. orman içi köylüsünün hakkını idarei 
maslahatla ve oy karşılığında vermek istidat, 
istek ve tatbikatı içindedir. 

Biz O. H. P. olarak bunları köylünün Ana
yasa hakkı olduğu için... 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, müddetiniz dol
du efendim, rica edeyim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Peki efen
dim, konuşmama bilâhara devam etmek üzere 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, Güven Partisi 
Grupu adına. 

GÜVEN PARTİSİ GPvUPU ADINA FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, 

Orman Bakanlığının kurulusunu, orman dâ
vasının selâmeti bakımından olumlu karşılıyo
ruz ve memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz. 
G. P. mizin görüşü budur. Orman Bakanlığının 
orman politikasını iyi ve yeni görüşlere istindet-
tirerek, memleket gerçeklerine uygun bir şekil
de tesbit" etmesini; polisiye tedbirlerden ziyade, 
iktisadi tedbirlere dayandırmasını istiyoruz. 

ikinci Demirel Hükümetinin programında, 
ormanlarda istihsal miktarının artırılması, yeni 
ağaçlandırmalar yapılması erozyonu önleyici ted
birler alınması, orman mahsulleri ile ilgili sana
yi tesisleri kurulması ve orman köylerinde yaşı-
yan vatandaşlara çalışma ve geçim imkânları 
yaratılması tedbirlerinden bahsedişini memnuni
yetle karşılıyoruz. Ancak, bu beyanları yerine 
getirebilmesi için, yeni kaynaklara ihtiyaç var
dır. Bu yeni kaynaklar bulunmadığı takdirde 
Hükümet programındaki sözler bir vaidolmak-
tan ileri gidemez. Zira, Orman İdaresinin ken
di imkânları ile bu problemleri halletmesine im
kân yoktur. Bu yılın bütçesinde Hükümet pro
gramında yer alan bu düşüncelerin gerçekleş
mesini sağlıyacak imkânlara yer verilmemiş ol
ması endişemizi haklı göstermektedir. 

Orman ve halk münasebetleri üzerinde has
sasiyetle durulması konusuna işaret etmek is
terik. 

Ziraat ve orman sahalarının özel mülkiyete 
konu olan sahalarla Devlet mallarını birbirin

den ayıracak hudutları tesbit edecek orman ta
pu ve tescil işlerini yapan orman sınırlandırma 
komisyonları çalışmaları ile mevcut ormanların 
sınırlandırma işi ancak 1/3 i nisbetinde yapıla
bilmiştir. Bu çalışmaların hukukan ikmal edil
diği sahalar ise daha azdır. 

Gerek bir işletmenin mesulü olarak orman ve 
teşkilâtının çalışacağı sahayı bilmesi, gerekse 
halen kendisine ait sandığı, fakat orman sayıl
dığı için üzerinde her hangi bir ziraat işlemi 
yaptığı takdirde suç işlemiş telâkki edileceği 
sahalarda halkla Orman İdaresi arasındaki ihti
lâfların azalması, mahkemelere intikallerin ek
silmesi bakımlarından sınırlandırma işlerinin 
süratle halli gerekmektedir. 

Sınırlandırması yapılmış yerlerde ihtilâf ha
linde, o yerin sınırlandırma haritası ve dosya
larına bakmak kâfi geldiği halde, bu çalışma
ların yapılmadığı yerlerde iş muhabereye in
tikal etmekte o yerin, kullanana aidolup olma
dığını Bakanlık belirtmekte ve bu da mal sahi
bini, gayet tabiî olarak, takyidetmemektedir. 

Arazi tapulama çalışmaları ile, orman sınır
landırma çalışmaları bir arada ahengli olarak 
yürütülmeli, bu yüzden vatandaşın mülkiyet 
meselesinin halli sürüncemede bırakılmamalı
dır. Bir yerde, arazi tapulama çalışma
ları yapılırken bir kısım sahalar orman 
telâkki edilerek tapulama dışı bırakılmak
tadır. Vatan'daş tapusunu alabilmek için veya 
yenileyebilmek yahut da tapusunun hükümsüz 
olduğunu anlıyabilmek için yıllarca o yerde or
man sınırlandırma 'çalışmalarının yapılmasını 
beklemektedir. 

Yine mühim gördüğümüz konulardan birisi 
de; orman suçları mevzuudur: 

Tiirkiye^e orman suçlarının kökleri, Ce
beli Mubaha zihniyetine giden bir müsamaha
nın verdiği cesaret yanında fakirliğin, imkân
sızlığın sebeholduğu suçlardır. 

Hali vakti yerinde hiçfoir kimse, ormandan 
izinsiz kesim yapmaz. Nafakasını oradan ya
pacağı kaçakçılığa bağlamaz. 

Hiçbir ekonomik gücü, hiçbir gelir kayna
ğı ve hattâ ümidi olmıyan orman içi köylüsü 
ya ormanı tâhribederek, tahribederken de ya
karak, yakarken de ateşe hâkim olamıayıp bir 
defasında milyonlarca liralık serveti heba ede
rek kendisine arazi açma çabası içinde olacak; 
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yakut ormanı kesip mahsulünü satarak birkaç 
kuruş kazanıl) zaruri ihtiyaçlarını karşılamak 
morunda kalacaktır. 

Bu insana hitabe derken, «senin suç işleme
ne meydan bırakmıyacak ekonomik tedbirleri 
getiremiyorum, şayet geçimini yasak yollarla 
ormandan temin edersen seni da ilelebet affet-
ıniyeceğim» demenin yeter bir çare olmadığı 
kanısındayız. 

Hiç şüphesiz, suça sebeholan âmilleri yok 
etmek, suçları önlemenin ve suçluları affetmek 
sorunda kalmamanın en iyi yoludur. 

Biz, Anayasada yapılacak orman suçları 
affı tadilâtının yanındayis, Ansalı, yeni suçları 
öniiyeeek iktisadi tsahirlerle takviye edilmesi 
zaruretini hissetmekteyiz. Bana yardımcı olarak 
da Güven Partisi Grupu clarak, <;Orman Ürün
lerinden Orman Köylerine Fay verilmesi» ne 
dair bir kanun teklifini Yük;;ek Meclise sunmuş 
bulunuyoruz. 

Sayın senatörler, bir arka odunu veya bir 
merkep yükü odunu pazara kaçak olarak ge
tiren orman köylüsü bu suçundan dolayı mah
kemeye düştüğünde hâkimin takdir ettiği 
10 - 15 lira maddi cezaya veya bir haftalık hap
se rahatlıkla rıza gösterir. Günkü bizim köylü
müzün bir hususiyeti vardır. Eğer kendisi bir 
hata yapmıpa ona en ağ:r cezayı verseniz dahi 
neyapalım kaderimdir çekeceğim, der ve çeker 
bunu. Ama, bu kadar küçük bir cezanın yanın
da üoreti vekâlet elarak, kendisinden 200 - 300 
lira oranında ücreti vekâlet tahsil edilirse cid
den bu para çok ağır geliyor. Ve bunun şikâ
yetlerini her halde hem orman mensupları hem 
de bizim sayın arkadaşlarımız dinlemişlerdir. 

Gerçi, orman dâvalarına bakan idare avu
katları için hükmedilen ücreti vekâlet mik
tarı bir kanunla o yerin umumi baremine uy
gun bir nisbete indirilmiştir. Ama, haddizatında 
idarenin maaglı avukatlarınca takip edilen, esa
sen aded olarak çok cüzi rakamlara baliğ olan 
bu orman dâvalarında ödenmesi, cidden asıl ce
zadan çok daha yüksek bir ceza teşkil eden üc-
affı tadilâtının yanındayız. 
reti vekâletin sebebini izah etmek güç olmak
tadır, 

Bilhassa ceza dâvalarında müdahil elarak 
iştirak eden orman idaresi avukatlarına ay
rıca ücreti vekâlet hükmet menin bir eziyet tes- | ğil, devletin davasıdır», 
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kil ettiği ve mutlaka buna bir çare aranması 
lüzumuna kaaniyiz. 

Değerli senatörler,6831 sayılı Kanun, orman 
köylerinin kalkınmasına önem vererek her se
ne bütçeye 50 milyon liralık bir tahsisat kon
mak suretiyle gereken çalışmaların yapılması 
lüzumuna işaret etmiş ise de bugüne kadar bu 
konuya yeterli ilgi gösterilmemiştir. 

Gerçi bugün bir ayrı Bakanlık, yani Köy 
İşleri Bakanlığı bütün köylerin yol, su, elek
trik, halk eğitimi, koojıeratifleşme gibi konula
rını vazife edinmiş ise de, orman köyleri için 
ayrı bir peryorite tanımıyor. Hattâ ekseri il
lerin ve ilçelerin en uzak yerleri halindeki or
man köyleri daima geri plânda kalmaktadır. 
Kalkıyor, memleketin valisi, kaymakamı evve
lâ göze görülen yerlerle meşgul oluyor. Bizim 
orman köylerimiz veya orman civarındaki köy
lerimiz daha ziyade dağlık sahillerde. E., ora
ya yol götürememişiz, gitmesi güç farkında de
ğil idarecilerin çoğu orası ne haldedir diye. 
Çünkü oraya giderken ya ata bineceksiniz ya 
katıra. Rahat araba dururken de bu eziyete ne 
diye katlansın. Ama tabiî bunu söylerken bü
tün idarecilerimizin aynı vaziyette olduğunu 
söylemiyorum, istisnalarından bahsediyorum. 

Bu itibarla, bu sene de, bütçeye konan 5 
milyon lira tahsisatın 6831 sayılı Kanunun hü-
münün yerine getirildiği ve orman köylerine 
müessir tedbirlerin götürülmekte olduğu mâ
nasına almamıyacağı kanaatindeyiz. 

Orman köylerinin kalkındırılmasında, or
man umum Müdürlüğünün dünya gıda yardımı 
teşkilâtı ile Orman Toprak Muhafaza Grup Mü
dürlüğü tarafından Ankara'nın Kızılcahamam 
ilçesinde yapmakta olduğu 300 ve 125 inek
lik proje çalışması memnuniyet vericidir. Bu 
yardıma iki senedir devam edilmektedir. Bu 
projelere göre, yapılan işlemden köylü mem
nundur. Bu gibi faydalı ve modern hayvancı
lığın gelişmesine destek olan projelerin geniş
letilerek memleketin muhtaç ve müsait böl
gelerinde ele alınmasını rica ediyoruz. Ve bu 
arada Dünya Gıda Yardımı Teşkilâtı yetkili
leriyle temasların devam ettirilmesi faydalı 
olur kanaatindeyiz. 

Değerli Profesör Şevket Eaşit Hatipcğlr'-
nun dediği gibi, «Orman içi nüfusunun refiki 
ve geçiminin sağlanması ormancının dâvası de-
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Bünyesinde çok kıymetli elemanları topla
mış bulunan yeni Orman Bakanlığımızın mo
dern görüşlerle bu dâvaları halledeceğine ina-
myoruü. 

Değerli arkadaşlarım, zaman zaman bu kür
süden her sene bir Kıbrıs Âda'sı büyüklüğün
de toprağımızın denizlere aktığını arkadaşla
rımız dile getirirler. Bunda hiç şüphe yok ki, 
bugüne kadar tatbik edilen yanlış bir tarım 
politikasının bu işe sebebolduğunu bilen insan
lar için hakikattir. Bu gidişe «dur» diyecek 
müesseselerin ve çalışmaların başında, orman 
toprak muhafaza ve mera çalışmalarını görü
yorum 

1955 ten beri devam edegelen toprak mu
hafaza ve mera ıslahı rakamlarını tetkik et
tiğimizde zaman zaman bir artış kaydettiğini 
görmekte isek de, bu çalışmaları yeterli bul
muyoruz, çok daha fazla genişletilmesini te
menni ediyoruz. 

Memleketimizin güzelliklerini gösterebilen 
ve gerek turistlere, gerekse halkımıza istira
hat imkânları sağhyan ve yeni kabul ettiği
miz Su Ürünleri Kanunu dolayısiyle daha ge
niş mikyasta memleket balıkçılığımıza hizmet 
edeceğine inandığımız millî parklar ve tabiatı 
koruma sahaları çalışmalarını memnuniyetle 
karşılıyoruz, imkân nisbetinde genişletilmesini 
temenni ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, bn parti görüşlerimin 
haricinde bir müşahedemi arz edeceğim. 

Bendeniz, Tanm Bakanlığı müfettişi olarak 
bir ara Tokat'a gitmktim, Tokat'ta benim git
tiğimin ertesi senesi muazzam bir sel gelmiş, 
bir hayli tahribat yapmış, Orman Umum Mü
dürlüğü bu işi ele almış, toprak muhafaza ve 
ağaçlandırma işlerinde çalışmaya başlamış. 
Tokat'ta sohbet ediyoruz, ne oluyor falan de
dim, köylüsü ve münevveri dâhil, bana ceva
ben «Fehmi Bey, devlet parasını dağ taşa dö
küyorlar bakalım ne olacak, dediler, iki sene 
sonra gidişimde şunu gördüm. Oraya dikilen 
fidanlar, ekilen otlar, o teraslama bir fayda te
min etmiş. Evvelki sel kadar değil ama, hiç ol
mazsa onun yarısından biraz daha üstün bir 
sel gelmiş ve seli tutmuş şehre zarar verme
miş. O zaman köylü, münevveri gözü ile gör
müş. Ve inanır mısınız bana, Tarım Bakanlığı 
müfettişi olarak bana, onun civarındaki köy

leri müracaat ettiler, «Fehmi Bey söyle de bizi 
de o çevre içine alsınlar» dediler. Memleketi
mizin hali bu, beyler. Yapacağız, göstereceğiz 
inandıracağız. Ama, uzun senelerdir kısmet 
olmadı orayı tekrar gidip görmek. Fakat gör
sem her halde çok bambaşka bir hal almış ola
caktır. Hem civardaki köylü memnun, çünkü, 
sade teraslama değil, oraya ektiği otu onun 
hayvanlarına intikal ettiriyorsunuz, topyekûn 
her şeyi ile meşgul oluyorsunuz. Şu halde bu 
gibi çalışmalar için biz siyasiler olarak za
manı geldiği zaman bu gibi şeylere âzami im
kânları sağlamayı gayret edelim. Hiç şüphe 
yokki, bir vatan aşkı ile dağın başında otu
ran benim ormancı arkadaşıma bu imkânı sağ
lamamız, hattâ sadece evine gidipte, «arkadaş 
ne yapıyorsunuz» diye halini, hatırını sorduğu
muz zaman gayretini biraz daha ileri götürü
rüz. 

Sevgili arkadaşlarım, bizim memlekette bâzı 
tatbikatlar olmuştur. Yine bir müşahedemi an
latacağım. Trabzon'da veteriner olarak bulu
nuyorum. Sürmene'deki hastalığı takibe gittim. 
Sürmene'deki bir kahvede oturuyorum. Bütün 
memurlar ve Sürmene'nin ileri gelenleri orada 
oturuyor. O zaman Orman Umum Müdürlüğü
nün bir hamle yaptığı devre. Tak - pat diye bir 
at sesi işitildi, yani at nalının kaldırıma vur
duğu. sese bu muhitin çocuklarının kulağı alış
kındır. Derhal bir hareket oldu kahvede, her
kes baktı, Orman bölge şefleri ve arkasında se
yisler bir alay halinde, fakat hangi zaman bili
yor musunuz? Orman bölge şefine haklı olarak 
bu devletin lojmanını, ahçısını, imkân bulduğu 
yerde, radyosunu verdiği dağın başında. Ama o 
günkü memur, o günkü kaymakam, o günkü 
hâkim,"bunu almak imkânından mahrum olduğu 
bir devre. G-özleri büyüdü, nasıl dedi, - müşahe
demi anlatıyorum - nasıl dedi, arkasında bir 
yük odun için boyuna zabıt tutturuyorlar, böy
le fiyaka yapıyorlar. O gün, o idi ama, bak bu
gün de ne mahrumiyet içinde çalışan orman mü
hendisi arkadaşlarımızı tanırız, hepiniz de tanır
sınız. 

Şu halde elektriği yok, damda kiremiti gör
memiş adamın yanında bir bina yaparsak onun 
gözünde büyüyor. Haddizatında bizim yaptığı
mız bir şey değil, verdiğimiz bir şey değil; yük
sek mektep tahsilini yapmış, bu kadar emek 
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sarfetmiş bir arkadaş, dağın başında oturuyor, 
elbette ona bir imkân vereceğiz, ama o günkü 
imkânlar buna müsait değildi. Birden bire göz 
yumduğumuzda herkesi aleyhine döndürdük 
ve bizim ormancılığımız arkadaşlar, benim ka
naatim şudur ki, o günden bugüne gerilemesin
de, himmet ellerinin uzanmayısında bunun bü
yük bir tesiri vardır. Şu halde bunu arz etmek
ten maksadım şu : Yeni Orman Bakanlığımız 
teşekkül etmiştir, kendilerinden çok şeyler bek
liyoruz, Gönlümüz istiyor ki, halkla benim or
mancımın münasebetini o kadar güzel ayarlasın 
ki, benim halkım ormancıyı kötü gözle görme
sin. 

Şimdi, bir sohbet esnasında bana şair Eşref
ten bir kıta verdiler. Ben de size bunu okuya
cağım. Bunun en güzel ifadesini burada bulaca
ğız. İnşallah bunlar tevali etmiyecektir ve sa
ten şimdi okuyacağım kısım tarihe karışmıştır. 

«Az zaman içre olurdu meşcere ruyu zemin» 
- yani, hep benim yaşımda ki - arkadaşlar oldu
ğu için tefsire lüzum görmüyorum - ama, or
mancılar içerisinde genç arkadaşlar var onlar, 
anlamazlar, onlara tefsir edeyim, müsaade eder
seniz, «dünyanın yüzü ağaçlarla dolardı» 

«Çıksalar ormandan dayakla şimdiki müs
tahdemin» ormana hizmet eden insanlar dayak
la beraber çıksalardı, dünya ağaçla dolardı, di
yor. 

«Kurt, ayı, eylemez bunların ettiğin tahribi» 
«Cümlesi hırsız lânetüllâhi aleyhim ecmain» 

Bu, tarihe kavuştu, inşallah yeni Orman Ba
kanlığımızın kuruluşu bizim bu konuştuklarımı
zı orman halkına da intikal ettirecek ve bu an
layış yıkılacak ve bu anlayış yıkıldığı gün bizim 
ormanlarımız, bizim memleketimiz Cennet ola
caktır. 

Vaktinizi daha fazla almıyayım arkadaşlar, 
yeni kurulan Orman Bakanlığımıza ve 
Orman Bakanlığımızın kendi mensubu 
genç Bakanımıza ve hakikaten çok kıy
metli, çok feragatkâr elemanlara sahilbolan bu 
Bakanlığımıza, vatanımıza hizmet imkânlarını 
sağlamalarını sizlerden, Cenabı Allah'tan te
menni eder, bütçenin memleketimize ve yeni ku
rulan Bakanlığımıza hayırlı ve mutlu olmasını 
temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Ersü, 

5 . 2 . 1970 0 : 3 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA VEHBÎ 
ERSÜ (Tabiî Üye) — Değerli arkadaşlarım, 
henüz kuruluş halindeki yeni bir bakanlığın 
bütçesini görüşüyoruz, yıllardan beri ormancı
larımızın arzuladıkları bu kuruluşun ormancıla
rımıza ve yurt ormanlarına yararlı olmasını di
lerim. 

Orman Bakanlığının kuruluş ve teşkilâtlan
ması hakkındaki görüşlerimizi arz ederek konu
ya gireceğim. Bizde duyulan ihtiyaçlardan do
ğan yeni kuruluşlar, çok kere ciddî etüt ve araş
tırmalardan sonra değil de, Önce kuruluyor son
ra da teşkilâtlanmaya doğru gidiliyor. Ön ve 
nihai araştırmalar etraflı bir şekilde yapılma
dığı için de kuruluşlar daha bidayette s a Kat; do
ğuyor sonra da bu hataları gidermek müümkün 
olamıyor. Son senelerde kurulan bakanlıklar, 
diğer bakanlıkların bir kısım hizmet bölümle
rini bünyelerine alarak işe başladılar. Fakat 
verimli bir teşkilât kurulduğu elbette söylene
mez. Meselâ, Köy İşleri Bakanlığı kurulduğun
dan bu yana bâzı ünitelerin orada mı, eski yer
lerinde mi kalması hâlâ tartışma konusudur. 
Yıllardır yapılan idari reform çalışmaları hâlâ 
sonuçlandırılmadığı için Devlet teşkilâtının iyi 
işlemediğinden Hükümet bile şikâyetçidir. Bu
güne kadar yaptığı verimli çalışmala-riyle bilim
sel değerini ispatlıyan bir Âmme İdaresi Ensti
tüsüne sahibolduğumuz halde nedense teşkilâtın 
görüş ve tavsiyelerini almaya pek lüzum görmü
yoruz. Doğuş halindeki Orman Bakanlığımızın 
bu değerli müesseseden faydalanacağını uma
rım. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce Ba
kanlığa verilecek görev ve yetki, doğru ve açık 
bir şekilde tesbit edilmelidir. Toprak kullanma 
etütleri, envanter, orman varlığının yeterli se
viyeye çıkarılması ve korunması başta gelen gö
revleri olmalıdır. Ancak, bunlardan sonra de
vamlılık prensibi içinde ormanlarımızın mües
sir ve randımanlı bir şekilde işletilmesi ve çok 
yönlü yararlanma imkânları sağlanabilir. Top
rak kullanma etütleri Orman Bakanlığımızın 
yalnız başına yapacağı işlerden elbette değildir. 
Dar bölgelerde ve mahdut görevliler yerine 
geniş havza çalışmaları şeklinde yapılmalı ve 
Tarım, Köy İsleri ve İmar ve İskân Bakanlıkla-
riyle, DSİ ve toprak su ünitelerinin müşterek 

i ve koordineli bir çalışması ile işe başlamak lâ-
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zımgelir. Aksi halde Söke sulaması ve daha baş
ka hisseleri olan zararlı sonuçlarla karşılaşır 
ve mahdut imkânlarımızı israf ederiz. 

Orman teşkilâtının ve Türk ekonomisinin 
âcil ihtiyaçlarından biri de elbette envanter ko
nusudur. 1928 lerden bu yana yer metodu ve 
ayakla yapılan çalışmalar, orman varlığımızın 
geliştirilmesi, halk - orman ilişkilerinin düzeltil
mesi ve nihayet ormanlardan daha verimli ve 
bilimsel me'todlarla yararlanma imkânlarımızı 
ters yönde etkilemektedir. Motorlu araç ve ha
va fotoğraflariyle yapılan çalışmalar bütün im
kânları seferber ederek mutlak hızlandırılmalı
dır. Böylece saha sınırları, mülkiyeti, evsaf ve 
miktar tesbitleri yapılarak sürtüşmeler gideri
lir, hammadde kapasiteleri garanti edilir ve 
bundan sonra ormanlarımızdan âzami seviyede 
yararlanma imkânları sağlanmış olabilir. Çe
şitli Devlet kuruluşlarında, öteden beri, yapılan 
hatalardan biri de merkez ve taşra teşkilâtla
rında aynilik ve geniş personel kullanma alış
kanlığımızdır. Merkez teşkilatındaki ünitelerin 
taşra teşkilâtında aynen teşmili elbette şart de
ğildir. Mutlak ihtisası gerektiren üniteler dı
şında teşkilât karşıtları yerine hizmet esasını 
kabul etmelidir. Böylece personel kullanma im
kânlarımızı verimli ve tasarruf prensiplerine 
uygun bir şekilde ayarlıyabiliriz. Ayrıca, her 
yerde birbirinin aynı teşkilâtı kullanmak zorun
da da değiliz. Bugün Orman İdaresi başmüdür
lükleri ve işletme müdürlükleri, hemen her yer
de, birbirinin aynı kadro ve kuruluşlara sahip
tir. Halbuki, çeşitli coğrafi bölgelerdeki hizmet
lerin birbirinden farklı olduğunu biliyoruz. 
Geliştirme, yeniden ağaçlandırmaya muhtaç 
bölgelerle, verimli işletmeye başlamış orman böl
gelerindeki teşkilât ve personel istihdami, hiz
met; ekonomi ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır. 
Teşkilâtlanma konusuna burada son verirken 
bir ormancı olan Bakanın Aralık ayında ya
pılan orman kongrelerinden birindeki beyanla
rım eleştirmek istiyorum. 

Sayın Bakan şöyle buyurdular; «Özel sek
töre müjde, Orman Bakanlığını kurduk» Biz 
Orman Bakanlığının Türk ulusunun ve Türk 
Devletinin tüm çıkarları için kurulduğunu sa
nıyoruz. Bir avuç orman vurguncusunun çıkar
ları için değil. «Bakanın bu görüşünü, bir dil 
sürçmesi değilse, Devlet ve Hükümet sorumlu

luğu ile bağdaşmıyan gayri ciddî bir beyan ola
rak nitelemekle yetineceğim. 

Sayın arkadaşlarım, toprağı vatan yapan 
unsurlardan biri de hiç şüphesiz ormandır. Ta
rihimizin asırlar öncesi bize öğrettiği bu gerçeği 
dünya durdukça hiçbir Türk'ün aklından çıkar
mayacağını umuyoruz. Bu gerçeğin ışığı altında 
orman vardığımızı elettirmek lâzımgelir. Bugün 
yurt alanının % 30 u ormanlarla kaplı olması 
ideal bir ölçüdür. Yirmiden aşağı düşerse âfet
ler başîar. Bizde bu oran % 13 tür. Komşumuz 
Bulgaristan % 28, Yunanistan 18,5, Rusya 
% 39, Avrupa ortalaması 33, Asya ortalaması 
19, Kuzey Amerika ortalaması % 39 dur. Bu 
kıyaslama orman varlığımızın korunması ve 
geliştirilmesi için her birimizin ne kadar titiz 
davranmamız gerektiğini açıklamaya yeter. 
Türkiye'miz orman için elverişli bir iklim ku
şağında da değildir. Asırların tahrip ve ihmali 
sonunda elimizdeki bu orman artıklarını cid
diyetle koruma ve geliştirmeye mecburuz. Tah
ribe dilen ormanların yerine yenilerinin yetiş-
th"ilme3İ 100 - 150 yıl gibi uzun bir zamana ve 
bir hektarın yetiştirilmesi için de 3 - 4 bin lira 
gibi büyük masraflara ihtiyaç göstermektedir. 
Son envanterlere göre 18 milyon hektar orma
na sahibolduğumuz iddia edilmektedir. 23 baş
müdürlükten yalnız 8 inde yapılmış olan ve 
çoğu yabancı kaynaklara dayanan bu bilgi sıh
hatli değil, daha çok olmasını canı gönülde ar
zulayan bizler bu samimiyetsiz beyanların per
de arkası oyunlarından endişe ettiğimiz için 
millî envanterler tamamlanmadan bu rakam
lara iltifat edilmemesini diliyoruz. Bu rakam-
iorm doğruluğunu kabul etsek bile, Orman Ge
nel Müdürlüğünün belgelerine dayanarak ve
rimli orman alanlarının tüm âlanm 1/4 üne te
kabül ettiğini de dikkatten uzak tutmamak ge
rekir. Bu hasaba göre 18 milyon hektarın tak
riben beş milyon hektarı verimli o, orman böl
geleridir. % 30 oranına ulaşmak için ıslahı ge
rekenlerde birlikte 15 ilâ 20 milyon hektar da
ha orman yetiştirmemiz lâzımdır. Gerçek bu 
iken yıllardır devam, eden açmalar, ağır otlat
malar ve ormanlara doğru hızlı nüfus akımı, or
manların tahribine seböbolmuştur. Böylece bitki 
varlığı ve şu düzeninin bozulması sel, taşkın, 
toprak kaymaları ve erozyona sebebolmuş ve 
yurdumuzu ağır kayıp ve tehlikelere mâruz bı-

I rakmıgtır. Nitekim, senelerce önce onnan olan 
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sabalardan bugün orman dışı diye adlandırılan 
meralar 24 milyon hektar civarındadır. Ook 
partili hayata geçtiğimizden bu yana orman
larınızı tahribi âdeta teşvik edilmektedir. 1950 
ilâ 1960 arasında çıkarılan 4 Af Kanunu bu id-
cîlalarımızın başlıca dayanağıdır. Aslında Dev
letin köklü sosyo - ekonomik tedbirler alması 
gerekirken tarım arazisi darlığını gidermek 
gerekçesi ile orman tarifinin değiştirilmesi, hal
kın ormanlardan yararlanma imkânlarının sinir
siz bir şekilde genişletilmesi, Devlete ödenmesi 
gereken tarife bedellerinin indirilmesi gibi da
ha çok siyasal ve partizan çıkarlar için orman
larımız aleyhine tâvizler verilmiştir. 1989 seçim
lerinde dö ormanlar aleyhine geniş bir propa
ganda faaliyetinde iktidar ve muhalefetin bir
leştiğini görmekteyiz. Elbette birçok yasalar 
gibi Anayasalar da lüzum ve zaruret halinde 
değiştirilebilir. Ancak, bu değişiklikler toplum 
yararı ve Davletin çıkarları kesin bir zonmhık 
haline gelmiş ise, geçmişteki kötü alışkanlıkla-
nınısın ormanlarımıza zarar vermiyeceği ka
naati umumileşmiş ise, tedbirlerin kaldırılma
sında fayda- umulabilir. Kaldıki, bu propagan
danın başlatılmasından bu yana orman suçlan 
büyük ölçüde artmıştır. Yalnız 1988 ve 1969 
yıllarındaki olayların karşılaştırılması dahi 
bu yargımızı ispatlamaya yetmektedir. Şöyle 
ki, 1G83 yılının Ağustos ayında 94 yangın 1032 
hektar yanan orman arazi, 1D69 da 167 yangın 
3275 hektar arazi, 1988 in Eylülünde 32 olay 
1 008 hektar yanan, 1969 181 olay, 4 019 ya
nan, Ekim de 13 olay 142 hektar, 1989 Ekimin
de 71 olay, 2 831 hektar. Kasım 1968 de iki olay, 
210 hektar, 1969 Kasımında 107 olay ve 1 424 
hektar. Toplam, olay toplamı 344, yanan hek
tar 5 470, 1969 da 630 olay, yanan hektar tak
riben 14 bin haktar. Bu tablodaki en kritik du
rum Kasım ayma rasîamaktadır. 1333 in Kasım 
ayındaki sadece iki orman yangınına karşılık 
1989 un Kasım ayında 110 orman yangını ile 
karşılaşıyoruz. Bu 110 orman yangının 70 den 
fazlası da 23 ilâ 27 Kasım günleri arasında vu-
kub'almuştur. 

Mevsim ve hasar bakımından bu fevkalâde 
•korkunç bilançonun tek sebebi, Anayasa'nın 
orman suçları ile ilgili maddesinin değiştiril

mesi için kanım teklifinin Meclise verilmesi ve 
bunun da radyo ve basın yolu ile kamu oyuna 
auynrıılmuş olması gibi talihsiz bir siyasal ta

sarrufa raslamış olmasıdır.- O hakla dört beş 
gün içinde onbinlerce hektar ormanın tahribi, 
orman suçlularının affedileceği inancından 
doğmuştur. 1950 - 1980 arasında verilen tâ
vizler sebebiyle de 1980 yılında orman suçları 
sayısı 110 bine kadar yükselmiştir. 1961 Ana
yasasına konulan hükümler sayesinde bu suç
lar 75 bine kadar düşmüştür. % 30 dan fazla 
olan bu reel düşüşe, o tarihten bu yana artan 
nüfus da hesaba katılırsa orman suçlarmda-
ki azalma oranmın % 20 ye kadar düştüğü 
söylenebilir. Genel olarak bütün suçlardaki 
artışlara rağmen yalnız orman suçlarındaki 
bu büyük azalma, 1961 Anayasasının getir
diği tedbirlere bağlıdır. Bu sebepleri çürüt
meden gerçek olmıyan bahanelerle Anayasa 
değişikliğine gitmek vatandaşı yeniden suç iş
lemeye teşvik edeceği gibi sorumluluk duy
gusu ile de asla bağdaştırılamaz. Buraya ka
dar olan maruzatımla kanuni tedbirlerle sos
yal ekonomik tedbirlerin daha bir süre bir
likte yürütülmesinde fayda ve zaruret olduğu
nu arz içindir. Bakanlığın kuruluşunda ol
duğu gibi orman yangınları dolayısiyle sa
yın Bakan tarafından verilen demeci de yer
siz ve sorumsuz buldum. Beyanları şöyledir : 
«Yangınlarda kasıt unsuru yok, yangınlar 
genel olarak örtü yangınıdır, havaların ku
rak gitmesi yangınlara sebebolmuştur», bu-
yuruluyor. Aziz arkadaşlarım, ben bu deme
cin hiçbir tutarlı yanını bulamadım. Kasıt un
suru yoksa keyf için mi ormanlar yakılıyor? 
birçok tutuklanmış vatandaşlar tesadüfen mi 
suç işlemişlerdir? Yurt ormanları dört bir 
başından tesadüfen mi tutuşturulmuştur? me
teoroloji tahlil ve tesbitleri her tarafta ya
ğışların devam ettiğini haber verirken, ku
raklığı nereden icat buyuruyorlar? Bakanın 
yukardaki beyanları arz ettiğim bu gerçekler 
karşısında kendilerini ve Hükümeti suçlu du
ruma düşürmez mi? Görülüyor ki, suçluluğa 
kadar varan sonuçlar temeldeki meselelere 
inmeden palyatif tedbirler ve demeçlerle sa
vuşturulmak isteniyor. Bu kötü alışkanlıktan 
kurtulmanın hizmetin ilk şartı olduğunu ha
tırlatmakla yetiniyorum. 

Değerli arkadaşlarım, orman suçlarının 
başlıca sebeplerinden biri olarak orman için
de ve çevresinde yaşıyan köylülerimizin za-
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ruri ihtiyaçları dolayısiyle ormanlara yönel
dikleri iddia edilmektedir. Bu görüş genel 
olarak doğru olabilir. Aslında geniş halk küt-
leleriyle beraber orman köylerimizin de bir
çok dertleri olduğunu biliyoruz. Yakacak ola
rak tezeği dâhi bulamıyan köylülerimiz ya
nında bir kısım istisnaları bir yana bırakırsak 
orman köylülerimizin durumları kıyaslamakta 
fayda görüyorum. Türkiye'de fert başına 
düşen millî gelir, payı yakın komşularımızla 
dahi kıyaslanırken yüzümüzü kızarttığı halde 
Türk köylüsünün önemli bir kısmı bu fert ba
şına düşen millî gelir ortalamasının % 20 sini 
dahi elde edememektedir. Orman köylüleri 
nüfusu kısa periyotlar içinde dahi büyük bir 
artış göstermektedir. Normal doğurganlık 
oranı üstündeki bu artış topraksız, geçimi ol-
mıyan köylülerimizin ormanlara doğru göç 
ettikleri anlamına gelir. Halen orman içi köy
lerde 2,4 milyon, orman kenarı köylerde 4,23 
milyon ormana 10 kilometre mesafedeki köy 
nüfusu 3,35 milyon olmak üzere toplam ola
rak 10 milyonu bulmaktadır. Türkiye nüfusu
nun 1/3 ü olan bu kütlenin geçimini orman
lar ve orman idaresinden beklemek büyük bir 
haksızlık olur. Buna rağmen ormandan ve
rilen tavizlerin mahiyeti de çok yüksektir. 
Köylünün zatî ihtiyaçlarının bir kısmı beda
va 1/10 tarife bedeli ile karşılanmaktadır. Bun
lar yakacak, yapacak ihtiyaçları, sel felâket
lerinde orman envalinden bedava yararlan
ma, ormanlarda çlış anların kestikleri odun
ların % 100 ünü maliyet fiyatı ile alarak pi
yasada değerlendirme hakkı, orman işlerinde 
çalışanlara ödenen ücret gibi halkımızın bü
yük bir kısmı tarafından özlenen imkânlardır. 
Bunları piyasa fiyatları ile değerlendirirsek, 
yapacak 450 bin metreküp yılda, piyasa fi
yatları ile, 300 Tl. çarparsak 150 milyon Türk 
lirası tutarı. Yakacak 13 milyon, 100 lira ile 
çarparsak 1,5 milyon Türk lirası. Ormanda ça
lışanlara ödenen ücret 964 rakamı bulabildim, 
yılda 350 ilâ 400 milyon lira tutarında. Taşı
ma köy ihtiyaçları gibi imkânları tamamiyle 
tesbit edemediğim için bu rakamlara ekliye-
medim. O halde bunları toplarsak, 2 milyarın 
üzerinde bir yekûnu bulur. İM milyarı yal
nız orman içi köylerinin sayısı olan 2,5 milyon 
nüfusa taksim edersek, fert başına 800 Türk 
lirası bir aile ortalama beş Mşi kabul edildi

ğine göre ailenin millî gelirden aldığı pay 
2 400 Türk Lirası gibi bir rakama ulaşır. Bu 
imkânı Türk orman köyleri yani 10 milyona 
bölersek o zaman fert başına 200 lirası dü
şer ve beş nüfuslu bir ailenin yıllık geli
ri 1 000 Türk Lirası eder. 

Bu hesaplan devletin dokûmanlarmdaJM öl
çüleri alarak yaptım. Yani eksiği var fazlası 
yok. Bu rakamlar orman köylülerinin yalnız 
ormandan sağladıklarını gösterir. Diğer ka
zançları da dâhil edilirse fert başına düşen mil
lî gelirin kat kat üstünde imkânlar sağlandığı
nı, öyle ise orman köylerinin hiçbir problemleri 
olmaması gerektiğini ifade etmek mümkün olur. 
Ancak, bir de madalyanın öbür yüzüne bakmak 
gerekir. Köylülerin bizatihi ihtiyaçları dışında 
kalan orman envalinden yararlanmaları devede 
kulak kadardır. Zira taşımaları çoğu kez müta-
ahhit alır, köylüye işi gördürür ve ona gayet 
az bir bedel öder. Pazara götürüp değerlendire
ceği odunları mütaahhide devreder. Piyasa fi
yatının çok altında bir bedel alırken aslan pa
yını da aracılar toplar. Bizim de yukarda yap
tığımız iç açıcı hesaplar havada kalır. Orman
dan tarla açmalar da buna benzer. Orman böl
gelerinde bilhassa yakma suretiyle tarlalar açı
lır. Suçlusu bulunursa bir kaç zavallıdır, ceza 
görecek fakat tarlalar yeni türemiş olan tarla 
ağaları tarafından satılarak tatlı kârlar elde 
edilebilir. Bütün bunlar dağ kanunlarının, or
man kanunlarının icabıdır. Kaçak kesim de 
bundan farklı değildir. Bugün bilhassa ham
madde değeri yüksek ağaç türleri motorlu ka
çakçı ekipleri tarafından büyük sanayi merkez
lerine taşınmaktadır. Bu ekipler en modern 
şekilde teşkilâtlanmıştır. Soygun büyük kam
yonlarla yapılır. Telsizli haberleşme şebekesine 
sahiptir, her çeşit otomatik silâhlarla güven
likleri sağlanmıştır. Yaz aylarında Sakarya 
bölgesinden 50 kamyonluk bir konvoy diş bu
dak ormanlarını yükliyerek istanbul ;a gitmiş
ti. Bu kamyonların plâkaları sahte, şoförleri 
sahte isimli ve sahte ehliyetli kütüklerdeki 
damgalar sahte ama her şeyleri tamam. Kanun 
ve mevzuata uygun olarak istanbul'a kadar el
lerini ve kollarını sallıyarak gelirler. Nihayet 
"hu tomruklar Kartal'da bir yahudi tüccarın 
mağazasında ele geçirilir. Sorumlular benden 
iyi bilecekleri için olayların teferruatına daha 
fazla girmiyorum. Yalnız, şu kadarını ilâve ede-
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yim ki, bu tomruklar işlendikten sonra hiçbir I 
bedel ödenmeden 100 binlerce lira vurgun vuru
luyor. Diğer kaçak kesimler de aynı şekilde ve 
aynı metotlarla yapılıp Burada bir noktaya 
dikkatlerinizi çökmek isterim. Ormanlarımızın 
tahribi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan çok 
bir çok arkadaşlarımız bunun tersini iddia edi
yorlar, tarla açma ağaları, kaçakçı şebekeleri 
gibi bu işleri kendilerine meslek edinmiş nüfuz
lu ve güçlü zümreler tarafından yapılıyor. Hu
kukî ve cezai yönden de konuyu derMeştirir-
sek, kanunlarımıza göre kaçak kesim 7 günden j 
3 aya kadar, kasdi yangınlar bir aydan bir yıla 
kadar, ihtiyaç sahipleri tarım ve sair üretim 
amaçları ile ormandan izinsiz mal edinirse üç 
ilâ beş günlük hapis cezası verilir. Bu son gru-
pa giren suçlar ise çok kere hâkimlerimiziîi 
vicdanî kanaatleri ile ve haklı olarak cezaya 
çarptırılmazlar. 

Mdhkenıeye sevk edilen suçlu, suçlu sandık
larımızın büyük bir kısmı da körler, sakatlar, 
akıl hastaları, çocuklar ve çok ileri yaşlılar gi
bi cezai ehliyeti kısmen veya tamamen olmıyan 
kişilerdir. O halde nerede bu hapishaneleri dol
duran vatandaşlar, kimmiş ağır cezalar altında 
ezilen veya bekliyen zavallı vatandaşlar. Ana
yasamızın istisnai hükümlerinden yakınanlara 
soruyorum, özlediğimiz uygar ülkelerde böyle
sine soygun metotlarına prim verildiğini gördü
nüz mü? O devletlerin yasaları yukarda say
dığım suçları nasıl tecrim ve teczi ediyorlar? 
Araştırmalarını kendilerine tavsiye ediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, yurt tarımında veri
min düşük olduğunu bilmekteyiz. Sanayi ala
nında, yeterli bir istihdam seviyesine ulaşma
mız d?ha uzun yıllara bağlıdır. Ormanın ise ta
rım ve sanayi ile birbirine yakın meseleleri ol
duğunu biliyoruz. Bu (sektörlerde yöterîi gama
lara ulaşmadan hukukî ve cezai tedbirleri sos-
yo - ekonomik tedbirlerle ortalı uygulamaz? ak 
orman varlığımızı ağır kayıplara uğratırız. Mil
letleri, yalnız savaşlar felâkete sürüklemez, bi
limsiz ve ihmalkâr uygulamalar da bir çok 
ulusların felâket habercileri olduğunu hiçbir za
man gözden uzak tutmamak gerekir. Bu kısa 
zamanda Orman Bakanlığının daha dokunul
ması lâzımgelen birçok yönleri olmasına rağ
men kısaca bir iki noktaya daha değinerek 
sözlerimi bitirmek istiyorum : I 

1970 yılı katma bütçe giderlerinde top
lam 15 milyon civarında ve % 8 oramnda bir 
azalma yapılmıştır. Büyük kısım yatırım ve 
sermaye teşkili ve transfer harcamalarıdır. 
Bu bütçe raporunda «tasarruf zihniyetiyle ha
zırlanmış bir bütçe denilmektedir» buna. 

Üretken bir sektörden fazla verim almayı 
hedef alan Hükümet bu çelişmelerden ken
dini kurtarmalıdır. Cari harcamalardaki ta
sarruf ise 150 aded orman teknisyeni kadro
sunun karşılığının Dütçeye konmamasından 
ileri gelmektedir. Raporda ve Hükümet prog
ramlarında bir yandan bu hizmetlere olan ih
tiyaç belirtilirken öte yandan bu ödeneğin 
konulmaması tasarruf değil bir çelişmenin işa
reti sayılmalıdır. 

Katma bütçe yatırım miktarları eski sevi
yelerini muhafaza ederken veya ederlerken 
döner sermaye yatırımları büyük artışlar 
göstermiştir. Ancak, son yıllarda bu alanda da 
gerilemeler dikkati çekmektedir. Rapora göre 
yabancı kaynaklara bağlı program kredileri ve 
makinaları gecikmesinden ileri gelmektedir. 

1970 yılı bütçesinin program bütçe karak
teri, yukardaki misalde olduğu gibi, tah
sisleri yapılmıyan iç ve dış kaynaklar bundan 
böyle tüm yatırımları ciddî şekilde etkiliye-
ceği cihetle gerekli tedbirlerin zamanında 
alınması büyük önem kazanmıştır. 

Orman sanayii alanındaki görüşlerimize 
gelince : Bu alanda büyük aşamalar yapma
mız gerek. Orman ürünlerimizi, en ileri seviye
lerde işliyerek ihracına yönelmeliyiz. Bugün 
eldeki fabrikalar oldukça yaşlanmış, çalış
ma usullerimiz de hayli geridir. Kâğıt fabri
kalarımız yeni metodlarla işletilirse bundan 
büyük faydalar sağlarız. Kimyasal gelişmeler 
de uygulanırsa bugünkü hammadenin 1/4 
nisbetinde daha azı ile aynı işi görmüş ola
biliriz. 

Teşkilâtlanmak üzere bulunduğumuz orman 
endüstrisinde iki önemli hususa işaret etmek 
istiyorum : Bunlardan biri, bölgesel küçük tesis
ler arasında henüz bir tercih yapılmamış olma
sıdır. Diğeri bu sanayi dalının geniş ölçüde ya
bancı özel sermaye ile çalıştırılması arzularıdır. 
Güney ormanlarını yabancı sermayenin nasıl sö
mürdüğünü gayet iyi biliyoruz. 1946 larda tas
fiye edebildik. Yabancı, kârım düşünür, orman-
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larımızı değil. Esasen bu sermaye büyük ölçü
de indirilmiş hammadde fiyatlariyle garanti 
de istenmektedir . Bu büyük indirme garanti
sini kendi öz sermayemize tanırsak başarılı so
nuçlar almamız etbatte mümkündür. Bilhassa 
orman idaresinin kendi kontrolü altında iş
letmenin anonim şirketler halinde çalıştırılma
sını yararlı buluruz. Bugün işletmelerdeki 
maliyet yüksekliği ehliyetsizlikten değildir. 
Birçok sosyal yardımlar ve bu meyanda orman 
köylülerine ödenen taşıma ücretleri büyük mik
tarları bulmaktadır. 1967 yılında FAO ile or
man idaresi arasında yapılmış bir özel fon 
anlaşmasından da bahsetmek istiyorum : 

Aziz arkadaşlarım; 
BAŞKAN — Sayın Ersü, müddetiniz doldu. 

Rica edeceğim. 
VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Ef eridim, bağ

lıyorum. Bu özel fon anlaşması, 1967 yılında 
icra edilmiş, vaktim olmadığı için anahatla-
rmı arz edeyim. Muayyen bölgelerde sanayi 
kuruluşları araştırmaları yapacak, sonunda 
kurulacak yabancı sermaye ortakları için şim
diden hammadde garantisi araştıracak, serma
yesi, FAO 1,4 milyon dolar, Türkiye 1,8 mil
yon dolar koyacak. Önemli hususlardan biri; 
bu Türk sermayesinin 8,5 - 9 milyon lirasının 
burada bir türlü değerlendiremediğim meslek 
dışı personeline ödenmesidir. Yalnız anlaşm'a-
nm içinde gördüğümüz gibi Ticaret Bakan
lığının Toprak iskân, Tapu Kadastro vs. Kal
burüstü insanların bu hammade garantisi ile 
beraber bu imkânları yabancı sermayeye dev
retmek için oldukça ciddî bir para gibi gö
rünüyor. Fakat buradaki durumdan bunu ta-
mamiyle tesbit edemediğimiz için Bakanın 
açıklamasını rica ediyorum. Neden bu 8,5 mil
yonu buraya harcediyoruz? 

Önemli hususlardan biri de ekipman, mal
zeme FAO mm mülkiyetinde ama iş hitamın
da bunu arzu ederse bize devreder. Olmazsa, 
arzıılamazsa devretmiyebilir. Ama, paralar 
da benim olur. Daha önemli olanı, burada 
Türk Hükümetlinin kendi personeline inanma
dan yabancı uzmanlara ve teşkilâtlara daha 
çok başvurmuş olmasıdır. Harcanan imkân 
1,8 milyon dolar. Türk parasiyle 20 milyonun 
üzerimde bir para. Orman mühendislerimiz 
eğer bu seviyeye gelmemişlerse acz içindelerse | 

Hükümeti haklı buluruz. Halbuki biz bu işin 
tersini biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi burada bi
tiriyorum. Hükümetten ricamız «ormanların
dan bir dal kesenin başını keserim» disiplini 
içerisinde ve Büyük Atatürk'ün ve çağın eko
nomik görüşlerine uygun olarak ormanlardan 
en verimli şekilde yararlanma imkânlarının 
hazırlanması ve ormancılara direktif olarak 
vermesini teklif ederek Türk ormanlarından geri 
kalmış Türk ekonomisini daha büyük ölçüde 
yararlandırmayı bilhassa temenni ediyoruz. 

Ormancıların taassuba varan orman varlığı
mız üzerindeki tutkuları takdire şayandır. İk
tidarların ormanlarımızdan verdikleri tâvizleri 
bu tutku sayesinde ormancılarımız bir ölçüde 
önlemişlerdir. Eğer siyasi İktidarlar bu züm
reye, bu yetişkin kütleye, aydın kütleye gü
ven telkin edebilirlerse elbette ormanlardan 
yararlanma ve üretim, ormanlar aleyhine ol
mamak kaydiyle, daha da artırılabilecektir. 
Bu espri içerisinde ormanlarımızın bir yan
dan geliştirilmesi, korunması ve ekonomi için... 

BAŞKAN — Sayın Ersü, müddetiniz ta
mam. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Ekonomi için 
daha yararlı olmasını diliyerek bütün arka
daşlarımı ve Sayın Bakanlık erkânını saygı £e 
selâmlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ci-
lâra. 

A. P. GRUPU ADINA ABBAS CİLÂRA 
(Gümüşane) — Muhterem Başkan, sayın sena
törler ; 

Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Mü
dürlüğünün 1970 malî yılı katma bütçe tasarısı 
üzerinde A. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu adı
na düşüncelerimizi, teklif ve temennilerimizi arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Yüce Cumhuriyet Senatosunu ve Bakanlı
ğın değerli mensuplarını en derin saygılarımla, 
selâmlarım. 

Ulusların, ekonomik ve sosyal kalkınmaları
nı; mâlik bulundukları tabiî kaynakları toplu
mun yararına uyacak şekilde değerlendirebil-
dikleri nisbette gerçekleştirdikleri görülmekte
dir. Bu görüşten hareket edildiği, zaman tabiî 
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kaynaklar arasında mühim bir yeri bulunan 
ormanlarımızın yurt ekonomisi ve sosyal kal
kınmamızdaki payına geçmeden evvel kısaca 
memleketimiz orman durumuna dokunmayı fay
dalı bulmaktayız. 

Düzenli ormancılık faaliyetinde temel esas
lardan olan amenajman plânlarının yapılmasın
da; daha süratli ve ucuz ve aynı zamanda em
niyetli bir metot olan hava fotoğraflarından is
tifade edilmesi sonucu olarak son yedi senede, 
o zamana kadar geçen 15 senede yapılmış mik
tann hemen hemen iki katı bulunan, 10 milyon 
hektarı aşkın bir orman sahasının amenejesinin 
»aşariyle ikmal edildiği görülmektedir. Bu ça
lışmalar neticesinde de, aynı bölgeler ormanla
rının daha evvel yersel metodlarla yapılan 
amenej man plânlarının verdiği, saha, servet, ar
tım, verim ve etâ gibi değerlerin nispî artış
lar gösterdiğini de yapılan yayınlardan öğreni
yoruz. 

Bu yönde yapılan çalışmaların verdiği bu 
muvakkat sonuçlara dayanarak cesaretle ifade 
edebiliriz ki, alman tedbir ve düzenli faaliyet
ler sayesinde yakın bir gelecekte memleket or
manlarının tümünün amenej esi işleri bitirilmiş 
bulunacaktır. 

Yine bu sonuçlardan yararlanarak, ormanla-
nmımn hasep maddesi üretim miktarının da 
yükselmeler göstereceği beklenmektedir. Maru
zatımıza kuvvet verebilmek için 1965 yılında 
3,6 milyon metreküb olan endüstri odunu üre
tim miktarının 1970 yılında % 13 bir artışla, 
5,2 milyon metre küp olarak programlanmış bu
lunduğunu kaydetmek isterim. 

Muhterem Başkan, sayın senatörler; 
Orman emvali üretimi miktarlarını böylece 

belirtmekten maksadım; üretim miktarlarına 
paralel olarak doğrudan doğruya orman içi ve 
civarı halkımıza üretim, imal, taşıma ve orman 
varlığımızın geleceğini teknik yönden güven
lik altına alan orman imar ve ıslah işleri yol
ları ile intikal eden para yekûnuna dikkatleri
nizi celbetmek içindir. Zira, bu hizmetler kar
şılığı olarak 1965 yılında 489 milyon lira gider 
kaydedilmiş iken bu, miktann 1970 yılında 
% 70 bir artış ile 672,8 milyon liraya ulaşacak 
şekilde ödenek tefrik edildiğini görüyoruz. 

Demek oluyor ki, plânlı devrede uygulanan 
orman işletmeciliği neticesinde orman köylüsü 

tarafından yapılan üretim, imal, taşıma ve diğer 
çeşitli ormancılık iş ve hizmetleri için kendile
rine ödenen para miktarı her yıl genişliyen bir 
hacıma sahibolacaktır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemi 
sonunda üretim hedefi, 8 milyon metreküp ola
rak gösterilmiş olup, bugün muvakkat olarak 
tesbit edilmiş bulunan bu kapasite miktarına 
yaklaşacak bir gelişme temposu ile çalışmala
ra hız verilmiş bulunduğunu müşahede etmekte
yiz. 

Gerek çeşitli orman ürünlerinin istif yerle
rine ve dolayısiyle iç pazarlara naklini mümkün 
kılacak ve gerekse tüm ormancılık çalışmaları
nın üzerinde yürütülmesini sağlıyacak ve güzer
gâhında bulunan köyleri anayol şebekelerine 
bağlıyacak tabiat ve yapıda bulunan ve bugüne 
kadar uzunlukları 47 220 Km. yi bulan orman 
yollarının önümüzdeki yıl için programlaşmış 
3 200 Km. ile 50 420 Km. ye çıkacağı ve böy
lece de yola kavuşan orman köyü adedinin 
4 772 ye ulaşacağı keyfiyetini takdirle kaydet
mek isterim. 

Zaman zaman şikâyet konusu yapılan or
man sınırlama ve kadastro işlerini, kesin so
nuçlara götürecek çalışmalara başlanıldığını ve 
kısa bir sürede ikmal edilecek kanun tasarısı
nın Yüce Meclislere sunulacağını memnuniyet
le öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vesilej/le orman 
bölgelerinde yaşıyan halkımızın sosyal ve eko
nomik kalkınmalarını düzenliyeeek özel bir 
fon teşkilini hedef tutan esasların da bu tasa
nda yer almakta bulunduğunu ve bilhassa ke
sim, nâkil, değerlendirme ve benzeri ormancı
lık hizmetlerinin kooperatifler eliyle köylümüze 
daha yararlı bir şekilde yapılmasını sağlıyacak 
Orman Köy Kooperatifleri kanun tasarısının 
bu çalışmalara ekleneceğini öğrenmek, gönülle
rimizde ferahlık yaratan bir müjde olarak yer 
etmiştir. 

Orman içi köylerimizin kalkınmasını, hiz
metleri içinde başta gelen hedeflerden biri ha
line getiren Bakanlığın bu vadideki çalışmala-
nnda, her zaman takdir görecek başarılar el
de edeceğini ümidetmekteyiz. 

Filhakika bizatihi varlığı ile yurdumuzun 
su düzenine, iklimine, toprağına, doğal âfet
lerin önlenmesine, halkın sağlığına, ahlâk ve 
sanat hayatına, turizm, spor ve yurt savunma
sına ilişkin olumlu etkileri yanında memleket 
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ekonomisine büyük katkıda bulunan ormanla
rımız üzerinde vukuagelen zararların engellen
mesini teknik yönden olduğu kadar orman için
de yaşıyan halkımızın sosyal yapıları ve eko
nomik varlıkları ile yakından ilgili ve hattâ se
bep netice münasebetleri ile bağlantılı görmek
teyim. 

Bu sebepledir ki, ormana olumsuz etkileri 
bulunan biyotik ve abiyotik faktörler üzerinde 
ayrı ayrı durarak bunların tabiatlarına uy
gun mukabil koruyucu tedbirlerin alınmasında 
ve bu yolda gerçekçi bir görüş ile hareket edil
mesinde hem zaruret ve hem de, birçok fayda
lar vardır. 

işte bu mülâhazalar ile, bir kere daha be
lirtmek istiyoruz ki, üretim, imal, taşıma, or
man bakımı ve ıslahı, tohum toplama, yol in
şaatı, fidanlıklar tesisi ve işletilmesi, ağaçlan
dırma, toprak muhafazası gibi türlü orman 
hizmetlerinin gelişmesi ve orman sanayiine iliş
kin faaliyetlerin daha geniş bir kapasiteye ulaş
tırılması dolayısiyle iş alanlarının genişletilme
si sonucu insangücü istihdamının artırılması 
yanında orman içinde oturan halkımızın, mu
hitin ekolojik özelliklerine göre düzenlenecek 
bir havza kalkınma plânına uygun olarak eio 
alınması ve hizmet kollarının bu havzalarda 
toplanarak harekete getirilmesi suretiyle dağ 
ve orman köylerinin altyapı tesislerinin ta
mamlanması ve bu bölgelerdeki hayvancılığın 
ve elverişli bitki türlerinin ekim ve dikimini teş
vik edici ve işlemleri de bir esasa bağlanacak 
olursa hem yasalarımızın öngördüğü ödevleri 
yerine gelmiş ve ham de orman içinde yaşıyan 
2,5 milyon nüfus karşılığı tahminen 500 000 köy
lü ailesinin en az bir ferdine çeşitli sektör ve 
alanlarda devamlı iş sağlanması suretiyle köy
lülerimizin hayat yükü hafifletilmiş ve hattâ 
kendileri refaha kavuşturulmuş olacaktır. 

Sayın senatörler, konumuzu tamamlamak 
maksadiyle diğer bir hususa da işaret etmeyi 
uygun görmekteyiz, Şöyle ki; 

Şimdiye kadar teşkilât bünyesinde 20 ayrı 
yarde açılan işçi eğitim kamplarında 8 541 köy
lü gencimizin orman işlerinde yetiştirilerek 
kendilerinin devamlı kalifiye işçi niteliğinde 
bulunduklarını bildirir belgeler verildiğini gör
mekteyiz. Köylü gençlerimize bu eğitim kamp
larında ormancılık teknik uygulamalarına ait 

modern metod ve aletlerle çalışmalar yanında 
ve aynı zamanda dokıımcılık, arıcılık, sütçülük, 
peynircilik gibi el sanatları konularında da bil
giler verildiği ve uygulamalar yaptırıldığı an
laşılmaktadır. Diğer taraftan bu i?çi eğitim 
kamplarını başarı ile bitirenlerin lüzumu halin
de orman muhafaza memuru, fidancı, ölçme, 
kesim memuru hizmotlerinde tor cihan istihdam
ları da bir esasa bağlanmıştır. Genç köylü va
tandaşlarımıza birçok yönlerden yararlı olan 
bu eğitim kamplarına önem verilerek adedleri-
nin artırılmasını, alınacak tedbirler arasında 
mütalâa etmekteyiz. 

İleri bir hamle olarak karşıladığımız önem
li bir diğer konu da, hür türlü orman işletme
lerinde çalışan işçilerin so.:;yal güvenliklerini 
sağlamak amasiyîe 503 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu kapsamına alınabiîmeleri üzerinde ya
pılmış olan çalışmalardır. 

Hazırlanacak tasarının yakın bir gelecekte 
Yüce Meclislere sunulacağını ümit ve temenni 
ediyoruz. 

Bu konudaki mâruzâtımızı bitirmeden önce 
aşağıdaki hususlara da dokumayı, bir hakkın 
teslimi niteliğinde görmekteyiz. 

Dam ötrüsü olarak pedavra (Hartama) kul
lanan orman bölgelerinde hartama yerine kaim 
olmak üzere kiremit, galvanizli saç, teneke gibi 
dam örtüiûğü satınalmıp ihtiyaç sahibi köylüle
re bedeli karşılığında dağıtılmak veya bu gibi 
kimselere bu amaç ils kredi yardımı yapmak, 
Maden Kanununa göre arama ve üretme hakkı 
veya işletme izni bulur an krediye muhtaç özel 
veya tüzel kiklere linyit üretimini artırmak 
maksadiyle kredi yardımında bulunmak ve 
yüksek randımanlı ısıtma ve pişirme araçları 
satmalıp ihtiyaç sahiplerine orman köylülerine 
bedeli karşılığında dağıtmak veya bunları sa-
tınalacaklara kredi vermek ve aynı zamanda 
gayriıennî arı kovanı imalini önlemek gayesiyle 
de Orman İşletmelerince yapılan fennî arı ko
vanlarının bu köylüler tarafından satmalın -
ma3i amaçları ile orman işletmesi ve döner ser
mayesi yönetmeliği esaslarına göre 20 milyon 
lira olarak tss'bit edilen fondan 1,7 milyon lira 
Linyit üretimine, 0,8 milyon lira ısıtma ve pi
şirme araçlarına, 14,9 milyon lira dam örtülü-
ğüne, 1,1 milyon lira fennî arı kovanı temini 
için kredi olarak verilmiş olduğu, fonun sağla-
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mis bulunduğu bu olumlu sonuçlar dolayısiyle 
de 20 milyon liralık miktarın 50 milyon liraya 
çıkarılması suretiyle ve kredi konuları da yu-
kardakilerme ilâveten kültür ırkı inekçiliği ve 
yoncalık tesisini, lüzumlu gübre teminini kapsı-
yacak şekilde genişletilerek olumsuz' eylemleri 
engellemek gayesiyle ekonomik ve sosyal an
lamda bir havsa amenajmanı tatbikatı yolu ile 
muhtaç köylülerimize daha geniş imkânların 
sağlanması istikametinde yapılan çalışmaları 
takdirle karşılıyoruz. Ve bu konulardaki alına
cak tedbirlerin mümkün olan süratle uygulan
masını temenni ediyoruz. 

Muhterem Başkan, sayın senatörler; 
Mevcut orman varlığımızın korunması, ras

yonel bir şekilde işletilerek devamlı üretim sağ-
lanmasT, imar ve ıslah edilerek verimlilik dere
celerinin yükseltilmeleri kadar yeniden orman 
yetiştirilmesi de ormancılık hizmetlerinin büyük 
önem taşıyan faaliyetleri arasındadır. 

Günden güne gelişen orman malları ve mah
sullerine elan ihtiyacımızın t anı anı. mm yurt or
manlarından sağlanmasını ve hattâ iç tüketim 
seviyesi üstünde kalan miktarın dış pazarlara 
ihracı konulan -aşarinde durulduğu ölçüde ye
niden ağaçlandırmalara hız verildiğini görmek
teyiz. Ancak, itiraf edelim ki; bu yöndeki çalış
maların çok daha geniş çapta geliştirilmesine 
zaruret germekteyiz. Gerçekten orman içi ve 
dışı ağaçlamalarla birlikte toprak muhafazası 
arnaeiyle yapılan ağaçlamalar, kavak, okalip
tüs, hızlı gelişen türler ve nihayet kâğıt sana
yii için ya.p-.Iaeak ağaçlamalar yekûnu 1070 yı
lında 25 485 hskiara, çıkarılmış bulunmakta ise 
de, bu nıik.tarı:.ı d?.ha bir kaç misline ulaştırıl
masını zaruri görmekteyiz, 

Ağaçlandırma işler inin gerektirdiği fidan
ların üretimi gayesiyle kurulmuş bulunan fi
danlıklar kapasitelerinin plân devresinde prog
ramlanmış ağaçlama sahalamm 2 - 3 misline 
ulaşacak imkâna sahip bulunmasına rağmen 
1970 program hedefi, 500 milyon fi ilan olarak 
görülmektedir. 

Bitki, toprak, su düzen ve dengesi bozulmuş, 
yukarı yağış havzaların da doğal dengesi bozul
muş, orman içi yüksek bölgelerde yapılan ve bir' 
nevi arazi developmam olarak tavsif edilebile
cek erozyonu kontrol ilo mera ıslahı çalışmala
rının da yıldan yıla gelişen bir hızla daha geniş 
alanları kapsadığını germekteyiz. 
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Düzenlenmiş plânlarına göre orman yetişti
recek veya kavak okaliptüs ve kısıl ağaçlıklar 
kuracak kimselere kredi verilmesi konusundaki 
teşvik ve çalışmaların mevcut imkânlar nisbe-
tinde yapıldığı anlaşılmakta ise de, 6831 sayılı 
Kanunun 64 ncü maddesine göre Genel Bütçe
den tefriki gereken ödeneğin verilmediği müşa
hede olunmuştur. 

Bu beyanlarımızla maksadın, mevcut imkân
larla her yıl artış göstererek gelişmekte bulu
nan ağaçlandırma ve toprak muhafazası çalış
malarının durumunu, anahatlariyle belirtmek
tir. Hemen ilâve edeyim ki; Bakanlık bünye
sinde ağaçlandırma ve erozyonu kontrol Genel 
Müdürlüğünün süratle organize edilerek hiz
mete sokulmuş bulunmasını bu yönde ümidet 
mekte olduğumuz gelişmelerin bir teminatı 
olarak görmekteyiz. 

Muhterem Başkan, sayın senatörler; 
Sizlere şimdi memleketimiz orman ürünleri 

sanayii hakkında genel olarak kısaca da olsa 
bilgi arz etmek istiyorum. 

Yakın zamana kadar orman ürünleri sana
yiinin memleketimiz ekonomisinde oldukça 
önemli bir rol oynıyacağı tahmin edilmemekte 
idi. Bunun sebebi, bu sanayie hammadde temin 
eden ormanlarımızın sıhhatli ve modern usul
lerle yapılan envanterlerinin bulunmayışını gös
terebiliriz. Filhakika, mâruzâtımızın yukarı bö
lümlerinde de belirttiğimiz gibi, yeni metotlar
la tanzim edilen amenajman plânları ve envan
ter tesbitleri, ormanlarımızın verim potansiyeli
ni daha önce bilinenden yüksek olacağını gös
termiş ve elde edilebilecek hammaddenin ras-
ycrcl şekilde kıymetlendirilmesi hususunda il
gilileri, sanayi tesislerinin kurulması lüzumuna 
inandırmıştır. 

1969 yılında memleketimiz orman ürünleri 
birinci imalât sanayiinin, yani ormandan üreti
len hammaddeyi doğrudan doğruya işliyen sa
nayiin durumu şöyledir. 

Bıçkı sanayiinde 5904 aded tesisin yıllık 
toplam kapasiteleri 7,8 milyon M3 hammadde
dir. Bu tesislerin büyük ekseriyeti orta kapasi
tede olup modern teknolojiden de mahrum bu
lunmaktadırlar. Mamulleri kereste teknoloji
sine uygun imal edilmedikleri için zayiatları 
yüksek ve hattâ bir nevi hammadde israfı 
şeklindedir. Daha ziyade aile işletmesi şeklin-



C. Senatosu B : 39 5 . 2 . 1970 O : 3 

de çalıştırılan bu tesislerin ilerde modern ku- I 
ruluşlar haline geçmesini temenni etmekteyiz. 

Buna mukabil levha sanayiinde kurulan 
tesisler daha modern teknolojiye sahiptirler. 
örnek olarak, 3 aded 39 bin ton mamul ka
pasiteli lif levha, 2 aded 20 bin ton mamul kapa
siteli yonga levha fabrikası ile 10 aded 45_ 
bin M3 Mamul kapasiteli kontraplâk fabrika
ları zikredebiliriz. 

Orman ürünleri sanayiinini önemli bir ko
lu olan selüloz ve kâğıt sanayiine ait yeni 
tesislerin 1969 yılında inşaatlarına devam edil
diğinden izmit Tesislerinin ve özel sektörün 
1969 yılında kâğıt olarak üretimi 125 bin ton 
olmuştur. Şunu önemle arz etmek isterim ki, 
her çeşit orman ürünleri mamullerinin fert 
başına düşen tüketim miktarı, dünya ortala
masının altında bulunmaktadır.. Ormanlarımı
zın verim potansiyelini kısa zamanda ürettiği
miz ve üretilen hammaddeyi yeni kurulacak 
sanayiimizle imal ettiğimiz takdirde hem tü
ketim bakımından dünya seviyesine ulaşaca
ğımıza ve hem de tüketim fazlası mamulleri
mizin ihracı suretiyle döviz kazancımıza kat
kıda bulunacağımıza inanmaktayız. 

Ormanlarımızın devamlılığını korumak şar-
tiyle mevcut verimlerini 10 yıl içinde tam ola
rak ürettiğimiz zaman orman ürünleri sana
yii mamullerinin net değerinin, gayrisâfi mil
lî hâsıladaki iştirak nisbetinin, 1969 yılına 
nazaran % 1,8 artarak % 4,2 ye ulaşacağı 
tahmin edilmektedir. Bunun ise küçümsenmi-
yecek bir nisbet olduğu şüphesizdir. Ancak bu 
hedefe ulaşabilmek için özel sektör ve kamu 
kuruluşları veya karma teşebbüslerce 8 mil
yar Tl. civarında yatırım yapılması gerektiği 
ilgililerin beyanından anlaşılmaktadır. 

Son zamanlarda özel sektörce orman ürün
leri sanayiine değeri rağbet gösterilmekte bu
lunduğu memnunlukla ifade olunmaktadır. 
Diğer taraftan ise büyük tesisler için karma 
teşebbüslere gidilme yolunda çalışmalar ya
pılmakta olduğu da öğrenilmiştir. 

En önemli tabiî kaynaklarımızdan olan or
manlarımızın ilim ve tekniğin ışığı altında 
işletilmeleri ve elde edilecek ürünlerin rasyo
nel sakilde kıymetlendirilmesi hususunda 
çalışmaların hızla ilerlediği müşahade edil
mektedir. Sanayiin geliştirilmesini başlıca he- | 

deflerinden sayan bakanlığın bu maksatla, en
vanter tesbiti tamamlanmış olan bölgelerden 
başlamak üzere memleket çapında ön fizibilite 
kapsamında sanayi plânlamasına başlanaca
ğı ve belirli şartlarla bu sanayie hammadde 
garantisi tanınacağı öğrenilmiştir. Bu yönde 
yapılan gayretle mesainin olumlu sonuçlara 
ulaştırılmasını temenni ederiz. 

Diğer taraftan halen Orman G-enel Mü
dürlüğü elinde bulunan tesislerin modernize 
edilmek üzere yeni projeleri yapılmakta bu
lunduğu bildirilmektedir. Buna göre teknolo
jik yenilemeleri yapılan mevcut kereste fab
rikalarının aynı zamanda kapasiteleri de yük
seltilmiş olacak ve böylece 2 nci plân dönemin
de % 62 bir artış sağlanacaktır. Kurulacak 
2 kereste fabrikası ile 1972 yılında tsk vardiya 
kapasitesinin yarım milyon M3 ü bulacağı 
umulmaktadır. Ayrıca 2 yonga levha ve lif 
levha fabrikası projelerini tahakkuk için 
yapılan çalışmaların ilerlemekte bulunduğu 
ifade ve beyan edilmektedir. 

Gerek yeni kuruluşlarda gerekse mevcut 
kereste fabrikalarında yapılacağı anlaşılan 
çift vardiya çalışmaları için lüzumlu işçilerin 
tercihan orman köylerinden alınmasının ka
rarlaştırılmış bulunmasını hayırlı bir hareket 
olarak görmekteyiz. 

Keresle ihracatının 1970 yûı plân hedefine 
ulaştırması amadyle yapıla'! ciddî çalışmalar ya
nında orman ürünlerinin ihraç kaydiyle ya
pılacak satışlarında, yerli ihracatçılarımıza da 
pazarlıkla satış imkânını sağlıyacak mevzuat 
çalışmalarının siiratlendirilmesini, ihracat ka
pasitesinin yüksek bir seviyeye ulaştırılması ba
kımından alınacak tedbirler arasında bul
maktayız. 

Muhterem Başkan, sayın senatörler, 
izin verirseniz bir diğer konuya, Orman 

yangmlariyle savaş konusunda yapılan çalış
malara geçiyorum. Elde mevcut istatistikî 
rakamlara göre 1961 yılında örtü, tepe ve 
gövde yangını olarak vukua gelen orman yan
gını adedi 620 ve yanan saha 8989 hektar, 
aynı esaslara göre 1964 yılında 768 yangın ade
dine karşılık 13 348 hektar, 1968 yılında 387 
yangın adedine mukabil 7 540 hektar, 1969 
yılında ise 630 yangın adedine karşılık or
talama 13 513 hektar ormanlık sahanın tama-
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men veya kısmen yanmış olduğu anlaşılmakta
dır. 

Görülüyor ki; orman yangın adedi ve işgal 
ettiği saha, senelere göre değişmektedir. Bun
da hava şartlarının o andaki durumu, havanın 
rutubeti ile yanan maddenin ıslaklık derecesi, 
rüzgâr hızı ve benzerleri gibi diğer faktörlerin 
önemli payları bulunduğu ihmal edilmemelidir. 

Bu itibarla orman yangınlarının sebepleri
ni arayıp teshit ederken yalnızca tek bir fak
tör üzerinde durulmamalı ve yangınların vu
kua gelmeleri kadar genişleyip yayılmaları ve 
meydana getirdikleri sararları yönünde deği
şik faktörlerin hissesi bulunduğu unutulmama
lıdır. 

Geçen yıllar ortalama yangın adedlerinin ve 
yanan ormanlık saha genişliklerinin son yıllar
da rakamlarla ifade edilecek kadar azalmakta 
olduğunu müşahede ediyoruz. Süratle haber al
mayı sağlıyacak gözetleme ve telli, telsiz ha
berleşme tesislerinin ve aynı hız ils yangın ma
halline yetişmeye imkân veren yol şebekesinin 
inkişafının ve yangınlarla savaş hazır kuvvet 
ekiplerinin kurulmasının bu oluşumda büyük 
etkisi bulunduğu şüphesizdir. Bu itibarla mev
cut telsiz şebekesinin genişletilmesini ve orman 
yollarının bu açıdan da faydaları aşikâr bulun
duğundan yol yapımı işlerinin bilhassa yangın 
ihtimali yüksek hassas bölgelerde daha geniş 
olarak ele alınmasının lüzumuna işaret etmek 
isterim. 

Memleketimizde; biyolojik, jeolojik, mor
folojik ve doğal özellik ve güzellikleri bünye
sinde taşıyan tabiî varlıkların, ilmî araştırma
lara tahsisi, yurdun güzelliğinin sağlanması, 
halkın çeşitli dinlenme, eğlenme ve sportif 
hareketler yönünden ihtiyaçlarının karşılanma
sı. amaçlariyle orman ve orman sayılan yerlerle 
diğer olağanüstü özelliği bulunan bâzı tabiî 
varlıkların millî park veya tabiî koruma sa
hası olarak ayrılma, kurulma vs işletilmeleri
ni sağlamak üzere yapılan çalışmaların da bü
tün mahiyet ve şümulü ile tahakkuk ettirilerek 
halkımızın hizmetine açılmasını temenni etmek
teyiz. Bu alanda bugüne kadar yapılan ve tak
dirle karşıladığımız çalışmalara ve millî park 
olarak tesis edilmiş bulunan Uludağ, Kuşada
sı - Samsımdağı, Bolu - Yedigöller, Kızılcaha
mam - Soğuksu, Manyas - Kuşcenneti, Yoz-
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gat çamlığı, Karatepe - Aslantaş, Manisa -
Yesildağ millî parkları ile; Ankara - Beynam 
ormanı, Antalya - Beşkonak, Bafra - Çamgölü 
tabiatı koruma sahalarına iç ve dış turizm hiz
metlerine de imkân vereceği şüphesiz görülen 
yenilerinin eklenerek hizmetlerin genişletilme
sini ümitle beklemekteyiz. Bu arada av hay
vanlarının korunmasını, nesli tükenmek üzere 
bulunanların üretilmesini, av rezerv sahaları
nın teşkilini ve avlanma mevsim usul ve şekil
lerini bir esasa bağlıyan kanun tasarısiyle millî 
park ve tabiatı koruma sahalarının özellikleriy
le planlanmalarını ye kuruluşlarını düzenliyen 
kanun tasarısının biran önce çıkarılmasını te
menni ederiz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Bir diğer konu olan ormancılık teknik araş
tırma ve eğitim çalışmalarına geçiyorum. Yurt
ta orman ve orman mahsullerine olan çeşitli ih
tiyaçları daha kolay, bol, süratli ve ekonomik 
bir şekilde karşılıyabilmek imkânlariyle mem
leket özelliklerine ve muhit şartlarına en uy
gun, mütekâmil, rasyonel bir ormancılık ku
rulmasına lüzumlu teknik esasları araştırmak; 
ormanların kolektif hizmetleri hakkında daha 
geniş bilgiler elde etmek, devamlı olarak geli
şen ormancılık bilim ve tekniğinin Türkiye or-
manlarmdaki tatbiki neticelerini bulmak, araş
tırma ve teknik konulara ait eğitici ve öğreti
ci konferanslar vermek, seminerler hazırlamak, 
araştırma sonuçlarının örnek uygulamaları yü
rütmek amaçlariyle kurulmuş bulunan Orman
cılık Araştırma Enstitüsünün ve memleketi
mizde kavakçılık geliştirilmesine aynı doğrul
tu :Ia faaliyetleri bünyesinde toplıyan Kavakçı
lık Araştırma Enstitüsünün temas olunan ko
nulardaki hizmetlerinin daha ziyade ormancılık 
uygulamalarına ilişkin pratik sonuçların kısa 
vâdede alınabilecek yönlere çevrilmesini ve bu 
enstitülerin kuruluş ve görevlerinin tanziminde 
taşra teşkilâtının da peyderpey tamamlanarak 
faal hale getirilmesini temenni ederiz. 

Meslekî eğitim müesseseleri, orman tekniker 
okullariyle diğer ikinci derecede teknik eleman 
yardımcısı yetiştiren orman muhafaza, bakım 
memurları ve orman fidancı okullarının öğre
tim ve eğitim, plân ve programlarının ormancı
lık pratik uygulamaları ile bağdaşır şekilde 
düzenlenmesi istikametinde alman tedbirleri 
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isabetli bulmakta imkânlar nisbetinde benzeri 
müesseseler âdedlerinin artırılmasını zaruri gör
mekteyiz. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde 
teşekkül edecek olan Orman Fakültesinin biran 
evvel örgütlenerek memleket hizmetine sokul
ması hususundaki temennilerimizi bu vesile ile 
tekrarlamak isterim. 

Yukardan beri hizmetlerine kısaca temas et
mekte bulunduğumuz Orman Bakanlığı Orman 
Genel Müdürlüğünün 1970 yıllı çalışma progra
mında gösterilmiş olan bu faaliyetleri : 

Cari harcamaları 110 milyon, yatırım harca
maları 57 309 000, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 3 608 592 lira olmak üzere ceman 
170 917 592 lira tutarındaki katma bütçesiyle 
çeşitli maddelerde yer almış miktarlarla birlik
te 1 282 841 111 lirayı bulan orman işletmeleri 
döner sermayesi bütçesiyle karşılanan toplam 
olarak 1 353 758 603 lira ile gerçekleştirileceği 
anlaşılmaktadır. 

Son olarak, memleketimiz ormancılığında çö
züm bekliyen büyük problemlerimizin geniş mâ-
na'da ele alınmasını mümkün kılacak orman en
vanter ve amenajman işlerinden üretim, taşıma 
orman imar ve ıslah, ağaçlandırma, toprak mu-
fazası işlerine ve orman köylerinin kalkınmala
rına hedef tutan sosyo - ekonomik çalışma ve 
tedbirlerin alınmasına ve günden güne önemli 
bir gelişme gösteren entegre orman ürünleri sa
nayiin kurulmasına kadar olan çok cepheli ve 
ekonomik hizmetler mecmuasının daha rasyonel 
esaslara dayandırılarak, kalkınma plânlarımız
da öngörülen hedeflere etkili bir şekilde ve sü
ratle ulaştırılmasını sağlamak üzere geçen ikti
darımız döneminde alınmış isabetli bir kararla 
Hükümet kuruluşu içinde yer alan Orman Ba
kanlığının teşkilini şükranla kaydederken bu
nunla ilgili kuruluş ve görevlerine ait kanun 
tasarısının da biran önce Yüce Meclislere sunul
masını beklemekteyiz. 

Muhterem Başkan, sayın senatörler; 
Buraya kadar olan konuşmalarımızdan da 

kolaylıkla anlaşılabileceği üzere Adalet Partisi 
Cumhuriyet Senatosu Grupunca, Orman Bakan
lığı Orman Genel Müdürlüğünün 1970 malî yılı 
katma bütçe tasarısını kabul ettiğimizi belirtir, 
bütçenin vatanımız ve aziz milletimiz için hayır
lı olmasını niyaz ederek Yüce Cumhuriyet Sena

tosunu tekrar yürekten selâmlar, Sayın Bakana*» 
ve onun değerli mesai arkadaşlarına başarılar 
temenni eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ortaç. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan,, 

Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Orman Bakanlığı Bütçesi hakkındaki görüş" 

ve temennilerimi burada kısaca arz etmek isti--
yorum. 

Bu yılki ormancılık çalışmaları ve bütçesi 
üzerinde, konuşma ve tartışmalar iîe temenniler 
daha evvelki yıllara nazaran şüphesiz ki deği
şik bir açıda olacaktır, 

Zira genel ormancılık yönetimindeki hamle
ler, ihtiyaç ve zaruretlere uygun olarak çok sü
ratli olmaktadır. Eöylsce hc-r geçen gün, daha 
önceki zamanların metot, düşünce ve tatbikatı 
ile davranışlarını arkada bırakmaktadır. 

Bu itibarla, geleceğe ümitle bakmak ve or
mancılık: ilerlemelerine daha dikkatle eğiterek 
yardımcı olmamız lâzımdır, kanaatindeyim. 

Hükümetimizin basiret"! bir kararı olarak 
Orman Bakanlığının kurulmuş olmasını çok isa
betli buluyor va sevinçli* karşılıyorum. Bilhassa 
halk orman ilişkileri açısından yıllarca dar bir 
çerçeve içerisinde kalan ormancılık tatbikatı 
daha serbest gelinmeler gösterme imkânlarına; 
kavuşmuş bulunmaktadır. 

Modern metot, alet ve imkânlar ile teçhiz: 
olunan mükemmel bir teşkilâtlanma ve insan 
üstü gayretler ile çalışan ormancıların meydana 
çıkardıkları orman potansiyeli Ve sahası millet
çe sevinmemize sebebolmuştur. Bu son üç orman 
mahsulleri ve sanayi inkişafı ve ihracatı gibi, 
önemli gelir kaynaklarımızı harekete geçirme
mizi doğurmuştur. Buna ilâveten orman envan
terinin de mümkün olabilecek kısa zamanda 
meydana çıkarılmalını temenni etmek tabiî ol
maktadır. Bu derece önemli olan ormancılık fi
yat analizinin yapılması fikrini de arz etmefete 
fayda buluyorum. 

Orman devamlılığını bağlıyacak hizmetlerin, 
tamamının başarısı, hiç şüphe yoktur ki, saha 
emniyetine bağlıdır. Bu itibarla, ormanların 
içinde ve kenarında bulunan, insan toplulukla
rının, ormanlar ile olan çeşitli ilişki ve etkile
rini tesbit etmek, bu sosyo - ekonomik teşebbüs
lere dayanacak olan bir bölgesel ormancılık in
san plânlaması ile, genel ormancılık plânlaması
nı paralel yürütmek lüzumu açıktır. 
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Orman ve ormanlık, orman köylüsü ve me
seleleri birbirinden ayrılamıyacak olan bir bü
tündür. 

Bir terazinin iki kefesi. Ağırlığı bir tarafa 
verirsek, öteki tarafın hareketi, orman devam
lılığı aleyhine olacaktır, Olay bütün açıklığı ile 
ortadadır, O halde bu müşterek ve birbirini ta-
mamlıyan bir plânlara?, işidir. 

Orman Bakanlığının bu amaçta çalışmalara 
başlamış olmasını da memnuniyetle karşılıyo
rum. 

Öte yandan Anayasamız, yeni orman saha
ları kaşanmamızı emreder, Bımun için Orman 
Bakanlığı bünyesinde bir ağaçlandırma ve 
Erozyonu Kontrol G-ansi Müdürlüğünün kurul
muş olması, önemli merhalelerden biridir, Yur
dumuzda ağaçlandırma ve ormanlaştırma yapı
lacak saha bol bol vardır. Orta - Anadolu step
lerinden, orman içi bokluklar ve nihayet, bilhas
sa step veya step kenarı köylerinin kalkınmala
rında rolü bulunacak olan kıraç meyvacılığı, bu 
genel müdürlüğün plân ve tatbikatında el ata
cağı sahalardır. 

Bir de orman ve tarım dengesi var. Orman 
ve tarım alanlarının teknik ve hukukî ayırımı, 
günümüzün konusu olmakta devam etmektedir. 

Bu yüzden gerek tarım ve garek orman eko
nomisi, millî zararlara uğramaktadır, Toprak 
verimi ile, millî ekonominin bu yöndeki istikra
rı, bu dengenin sağlanmasına bağlıdır. Çok 
önemli bir gelir kaynağı o] an. fıstık çamlarını 
mı; yoksa kızıl çamların çok düşük ekonomik 
değerini mi tercih edec?ği2? Narenciye, muz ve 
zeytinlik imarına müsait alanlar da öyle. Ma
kilikler ile bu saydıklarımız-n mukayesesi kabil 
olmıyan sorunları, ormanı da vatandaşı da meş
gul etmektedir. Tarımda saha genişlemesi isteği 
önlenememiştir. Bu hal birim sahadan âzami ve
rimin aleyhine işlemektedir. 

Görülüyor ki, bu meselelerin topu öncelikle 
orman - tarım dengesinin tesisine dayanmakta
dır. 

Orman Bakanlığının, Tarım Bakanlığı ile, 
koordineli çalışarak bu meseleye de lâyik oldu
ğu önemi vereceğini ümidederim, 

Muhterem arkadaşlar, Orman Bakanlığının 
kuruluşu bir bakıma ve bilhassa Orman Kanu
nunun tatbikatında, orman işletmeciliği ve şim
di de sanayi politikasının bir devamıdır. Şüphe 
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yok ki, bu devam, gelişme, ihtiyaç ve zaruretle
rin dolgusudur. 

Ama bir bakıma da, halk orman ilişkilerinde 
ve orman sanayiinde ihracat yani orman ekono
misinde Anayasa düzeni içinde yepyeni bir poli
tikadır. 

Orman yokluğu ile varlığı, saha yetersizliği 
ile daha ferah bir rakam kesin ve keskin tedbir
ler istekleri ile, bugünkü politikanın ekonomik 
değerinin bağlantılarım bulmak mümkün değil
dir. 

Bu yeni durum, birçok alışkanlıklarımızı ve 
bağlandığımız yargıları değersiz kılmıştır. 

Bunun için ormancılığın yeniliklerini millet
çe öğrenmek ve yeni bilgiler ve yeniliklere göre, 
milletçe hazırlanmak ve gayretlenmek gerek
mektedir. Yeni teknik eğitim, yeni propaganda 
ve halk ile idareyi bütün bu yenilikler içinde 
ekonomik, fikir ve psikoloji alanında bağdaştı
rıcı faaliyetler ve programlar uygulamak da 
Orman Bakanlığından beklediklerimizin içinde
dir. 

Yurdumuzda ormancılık devrimine nasıl gi
rildiği, hangi merhalelerden geçerek bugün ne
reye ulaştığımız, cümlemizin malûmudur. 

Ormancılık devrimini, çok acı ıstıraplar ve 
hayatları pahasına b'inbir meşakkat ve cefalar 
içinde, bugüne ulaştıran ormancılarımız artık 
yaslanmıştır. Onların beyaz saçları üzerinde, ye
şil bir vatanın bütün güzellikleri görülmekte
dir. Ormancılığı, Orman Bakanlığına, bu yep
yeni hüviyeti ile ulaştıran ormancılarımızı vefa 
ile anmak, bir kadirşinaslıktır. 

Bundan sonra ormancılığın ve orman köyle
rinin elele, gönül gönüle anlaşarak, ormanlar ile 
ormanların iç ve kenarlarında yasayan insanları 
kurtarmamaları için bir sebep kalmamıştır. 

Yeni bakanlık ve bütçesi memlekete hayırlı 
olsun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA LÛTFİ BİLGEN 

(İçel) — Biras evvel C, H, P. Grupü adına ko
nuşurken cümlemin sonunda, «kendisinden bir 
karış toprağı esirgediğimiz köylü bu kanalla, 
yalnız, ormancı ve ormana değil, bütün Devlot 
kuruluşlarına ve dolay?ciyIs tüm. Povktc, ;.-.-
rîld'ğı içindir ki, kalkınma hareketlerinin yar
dımcısı olmamaktadır. Halbuki, biz kalkınahil-
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mek için, topyekûn halkı bu kalkınma hareke
tinin ta içine itmek zorundayız» demiştim. 

Diğer yandan bütün bu aksaklıklarına rağ
men, mevcut 6831 sayılı Orman Kanunu bile, 
orman içi köylüsüne bâzı imkânlar sağlamakta
dır. Bu durumda aşırı bir ormancılık taassubu 
veya yukarda belirttiğimiz veçhile, ilk Orman 
Bakanının yaptığı gibi bâzı ard düşünceli kim
seler elinde, halk için bir zulüm mekanizması, 
orman için de bir tahrip vasıtası olagelen, bu 
kanun mutlaka değiştirilmelidir. 

A. P. orman içi köylüsünün hakkını idari 
maksatlarla sadece suçları affetmekle ve oy 
karşılığında vermek istidat, istek ve tatbikatı 
içindedir . 

Biz C.H.P. olarak, bunları köylünün Ana
yasa hakkı olduğu için vermeye mecburuz, 
bunun için gerekli kanunları getirelim. Orman 
içi köylüsünü maddî refaha kavuşturalım. Yâ
ni işlediği toprağın tapusunu verelim ki, yeni
den suç işlemesin. Oyu için, manevi baskıya 
uğramasın. Oyunu da hangi partiye vermek is
terse oraya versin, o da kişiliğinin, insaııh-
ğınm farkına varsın; yaşamanın zevkine ersin, 
istiyoruz. 

Aramızdaki gör [iş farkı bv.dur. Ama ara
mızdaki bu ayrı iki görüşten biri kaldırılmak 
gerekirse, muhakkakla, insancı olan istismar
cı olanın yerine gelmelidir. Onun için, biz 
diyoruz ki, bu günkü bozuk düzeni hep bera
ber atalım, onun yerine insanca bir orman 
düzeri getirelim. 

Şimdi çalışmakta olan, tahdit komisyonları, 
Orman Bakanlığınca tâyin olunacak bir Or
man Başmühendisinin veya yüksek orman mü
hendisinin başkanlığında, Adliye Vekâletince 
tâyin- olunacak bir hukukçu, iki adet yüksek 
orman mühendisi veya orman mühendisi mua
vini, yüksek Ziraat mühendisi veya ziraat tek
nisyeni ile, tahdidi yapılacak İller Genel Mec
lisinde veya Belediye hudutlarında belediye, 
köy hudutlarında köy ihtiyar meclisleri arala
rından seçilecek bir asil, bir yedek âza olmak 
üzere 7 kişiden teşekkül eder. Tahdit Komis
yonları, mürekkep adedin yarısından bir fazla
sıyla toplanabilir. Başkan, hukukçu, Âza Yük
sek Ziraat Mühendisi ve Müntehap âza bulun
mak şartıyla mevcudun ekseriyetiyle karar 
verilebilir. Reylerde müsavat halinde Reisin 
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j bulunduğu taraf ekseriyet teşkil etmiş addolıv-
nur. 

Kısasa-ıı, Reis yanma bir kikinin fikrim 
alınca karar sahibi oluyor. Orman tahdit ko
misyonlarının bu şekilde teşkili hem tatbik 
kabiliyeti olmadığnidan, hem de tarafsız kal
mak imkânına sahip bulunamıyacaklanndan 
kararları da isabetli olamıyor. Nitekim, yeni
den tahdidi yapılan yerlerin hep mahkemeye 
düşmesi bundandır. Bu tahdit, süratle ve adilâ
ne taassuptan uzak, bir şekilde yapılarak, or
man olmıyan yerler, halkın istifadesin® terk 
edilirse ve bunun için, afla beraber, gerekli Ana
yasa yolu da açılırsa, hem aç kalan halka toprak: 
temin edilmiş olur, hem de daha geniş kıraç fa
kat ormanlık sahalar kurtarılmış olur. Örneğin, 
geçen yıl Güney illerinde ve bilhassa içel'de mey
dana gelen, fecî sel âfetlerinin tek sebebinin 
ormansızlaşma olduğunu, yukarda ifade etmiş
tik. Bunda herkes müttefiktir. Fakat niçin or
mansızlaşma olduğu üzerinde fikirler ayrıdır. 

Bizim kanaatimiz odur ki, şayet Anayasamı
zın 14 ncü maddesinde öngörülen vatandaşın 
yaşama hakkı tanınsa idi. vadilerde ve sahillerde 
köylülerin yerleşmek işedikleri çok cüzi bir sa
ha, hem ele tamamen orman vasfını kaybetmiş 
bir bölüm, hailen istifadesine arz edilerek, yay
lalardaki büyük tahribat sonucu, meydana gelen 
erozyon ve I:irmelice, sel âfeti önlenebilirdi. 
Topraksız vatandaşın, yerleşmek için gözdik-
iği saha gayet azdır. Bütün dere ve ırmakların,, 
anlayabildiği vadi ve ırmak yakınları, sulana-
bilen dağ etekleri, orman hududu dışına çıka
rılıp, halka yerleşme müsaadesi verilebilirse, 
halka terk edeceğimiz bu arazinin kat kat faz
lası olan bir orman arazisi, hücumlardan kur
tularak hakikî orman vasfını koruyacak ve kı
sa zamanda etrafına yayılarak, mükemmel or
manlar meydana gelecektir. Yukarda verdiğimiz 
örneğe göre, sel âfetine erozyon dolayısiyle mâ
ruz kalan Güney ilinde mevcut bütün akarsula
rın, mintımum debileri takriben saniyede 50 - 60 
metreküb dolaylarındadır. Bunun bir 'kısmı bü
yük ovaları sulamaya harcanıyor, geri kalan. 
1 5 - 2 0 metreküb saniye debi de orman vas
fını kaybetmiş yerlere hasredilebiliyor. 1 litre 
şu, 10 dekar araziyi sulayabildiğine göre. orada 
bulunan, artık suların, sulayabilec-eği arazi ye
kûnu takriben, 150 - 200 bin dekar civarında 

I olabilir. Zaten orman ve köylü arasında müca-
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delesi yapılan yaşama sahası da, ancak bu do
laylardadır. Bu suların, yetişebildiği yerlerin 
halka terk edilmesi halinde meşkûr suların ye-
tâşemiyeceği milyonlarca dönüm arazi aç hal
kın hücumundan kurtarılıp ve kendiliğinden kı
sa bir süre içinde mükemmel orman haline ge
lir. Dağ eteklerinde ve yaylalarda teşekkül ede
cek bu orman sebebiyle orman su rejimi ayar
lanır ve gecen yıl olduğu gibi senede ortalama 
650 kilogram metrekare olan yağmur rejimi, 
2 günde 1 043 Kg. M2 yi bularak hiçbir saman 
böyle bir âfet haline gelmez. Yukarda bahsetti
ğimiz, halka terk edilen vadilerde ve eteklerde
ki, kültür arazisinde yetişecek, bahçeler de bu 
sel ile silip süpürülmez, Tahdit komisyonları va-
Bitasiyî'e tesbit edilen hakikî ormanların, bakı
lıp, bekletilmesi de bu hudut içinde yasıyan fa
kat arazisi olmıyan köylülere yaptırılarak yeni 
bir iş sahası açılır. Bu koruma sistemi ormanın 
mülkiyetini şahsa yöneltmek anlamına gelmez. 
Köylü, bekleme hissesine düşen ormanı, koru
duğu müddetçe faydalanma hakkını kullanır. 
Devlet bu ailenin yıllık geçimini temin edecek 
şekilde is açar. Tamamen orman içi köyün, muh
tar ve ihtiyar heyeti, bu köy- içindeki, Devlet 
ormanının korunmasından topyekûn mesul tu
tulur. Fakat ücretleri, Devlet eliyle ödenir. Halk
tan toplanan muhtarlık salması da böylece tari
he karışmış olur. 

O il içinden verdiğimiz bu misali, bütün or
manla ilgili illere tekmil edsbiliris. Ciddi ve sa
mimî bir araştırma yaparsak, halkın yasama 
hakkını kullanmak için göz diktiği bu bosuk or
man sahaları o kadar azdır ki, Türkiye'de or
man böcekleri, haşereleri ve mantari hastalık
ların tahribettiği ormanlar, hem de dört başı 
mamur Devlet ormanları sahasından daha da 
azdır, ikinci Beş Yıllık Plânda Türkiye'de bö
cek ve haşerelerin bir yılda takriben, 100 bin H2 

ormanı tahrib etmekte olduğu yazılıdır. Bunun 
•saha olarak miktarı da, yine aynı ikinci Beş 
Yıllık Plânda, 120 hektar çam, 40 bin hektar 
sedir, 60 bin hektar sair ağaçlar olmak üzere 
cem'an 220 hektar orman sahasıdır. Bu saha 
ise ekmek için, açlık için, kısaca yaşamak için 
mücadele eden orman içi köylüsünden esirge
nen orman vasfını kaybetmiş çalılıklardan daha 
fazladır. Hem de; en iyi orman nevinden olan 
bu yerleri, orman böcekleri talrribediyor da, 

] halka karşı yaptığımız mücadele kadar müessir 
] haşere mücadelesi yapamıyoruz. 

Sulu ve münbit bir yerde, 8 - 1 0 dönüm sa
ha, bir aileye yettiğine göre, bahsi geçen, 2 mil
yon dönümden fazla, orman haşeratmm tahri
batı karşılığı elde edilecek geniş sahalar, toprak
sız ailelere dağıtıldığı takdirde, 250 - 300 bin 
ailenin barınabileceği işyerleri meydana gelebil
mektedir. Demek ki, halkın yaşama hakkım 
kullanmak üzere bozuk orman sahalarını muha
faza etmek için, Orman idaresince harcanan 
enerji ve para, ormanı tahribeden böcek ve ha
şerelere yöneltilebüirse, 200 bin hektardan faz
la orman korunacak, buna mukabil, 250 - 300 
bin topraksız köylü aileye oıman sahalarında, 
yerleşme sahaları bulunabilecektir. Bu kadar 
aileye veya birbuçuk milyon kişiye, ekmıek bul
masını ifade eder ki, Türkiye'de açık ve gizli 
issizliğin bir kısınma olsun çare bulunmuş olur. 

Şimdi gelelim, Devletin, bu gibi orman vas
fını kaybetmiş yerlerden elde ettiği kazanca 
ve millî servete yaptığı katkıya: 

Bu son yapılan, amenaiman hesaplarına gö
re tahmin edilen 18 milyon hektarlık Türkiye 
ormanlarının 5 milyon 580 bin 769 hektarı nor
mal ve bozuk baltalıktır. Bir hektar baltalık or
manın yıllık odun verimi, 0,482 Bd3 tür. Bir 
M2 odunun özgül ağırlığı takriben, 700 Kg. ol
duğuna göre, bir hektardan yılda 350 Kg. odun 
istihsal edilebilmektedir ki, dönüm başına 35 
Kg. yıllık verim demektir. Pi^/asada odunun 
Kg. ı 10 - 20 kuruş arasında değişiğine göre, 
bir dönümden elde edilen yıllık 35 Kg. odunun 
değeri, 3,5 ilâ 7 lira arasında ki, vasati 5 lira
dır. Bu da, köylü ölçüsüyle, hem verim, hem 
gelir bakımımdan bir eşek yükü odunun karşı
lığıdır. Zaten köylü de senede bir defa topla
dığı ve evine yığdığı odunu temin etmek için 
ormana gittiği zaman, eşeğini yükliyebülmek 
için, asgari bir dönüm sahayı dolaşarak, bu ih
tiyacını ancak karşılayabilmektedir. Tabiî hep 
bozuk sahalardan bahsediyoruz. Kaldı ki, bu 
gelir piyasa değeridir. Odunları Devlet Orman 
işletmesi istihsal edip sattığı zaman, hissesine 
düşen para, dönüm başına yılda 1 lirayı geçmez. 
Ama bu yerler topraksız vatandaşa kültür ara
zisi olarak verilirse, bir dönüm bahçeden üd'ys-
csği vergi bile senede 20 liradan fazladır. Diğer 
yandan, kendi aile bütçesine ve dolayısiyle millî 
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gelire katkısı ise beher dönüm için, yılda birkaç 
bin liradır. 

Akla şöyle bir soru gelebilir. Böyle bir tat
bikata girişilip, odun sahaları kültür arazisine 
terk edilirse halk yakacağı odunu nereden bu
lacaktır? Bunun da cevabını yine İkinci Beş 
Yıllık Plândan aldığımız dökümanter bilgilere 
dayanarak verebiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen müddetiniz dol
du. Salih Tanyeri'nin yerine de size sıra ver
miştim, devam edin efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA LÜTFİ BİLGEN 
(Devamla) — 1968 yılında 1 milyon 650 bin 
148 ton odun piyasa satışı. 

1 milyon 124 bin 838 ton odun köy pazar sa
tışı, 

4 milyon 116 bin 712 ton odun köy zati ihti
yacına, ayrılmak üzere Türkiye'de yekûn 6 mil
yon 791 bin 967 ton odun sarf edilmiştir. 

Bütün bu rakamları devletin resmî istatis
tiklerinden alıyoruz. 

Yalnız İstanbul için 407 bin ton 
Ankara için 62 bin ton 

Toplam 469 bin ton eder 
ki, 2 milyon 650 bin nüfusa sahip bu iki şehir
deki nüfus başına vasati yıllık yakacak odun 
ihtiyacı 200 Kg. civarındadır. Nüfusu 3 bini ge
çen bütün kasaba ve şehirler, nüfusunun topla
mı 10 milyonun biraz üstündedir ve adam ba
şına 200 Kg. yettiğine göre, 2 milyon tondan 
biraz fazla odun sarfiyatı var demektir şehir 
Ve kasabalarda. Bu da aşağı-yukarı, yıllık ya
kacak istihkakının 1/3 eder ki, bu yerlerde, ya
lat cinsini değiştirmekle, bir miktar odun ta
sarruf edilebilir. 

Nitekim, bütan gazının köylerde bile kulla
nılmaya başlanılmış olması bize bu ümidi ver
mektedir. Aslında bu bütangazı ve benzeri ya
kıtları ucuzlatmak suretiyle odunun yerine 
ikame ederek, yıllık istihlâkin hiç olmazsa 1/3 
nü tasarruf etmeye mecburuz ki dengeyi kura
bilelim. Türkiye'de bir bütangazı tüpü rahat 
lıkla 15 liraya satılınca imalcisine milyon
lar kazandıracak olan bütangazınm tüpü, yeri
ne göre 25 - 30 liraya satılmaktadır ki, bu da, 
diğer sömürü tipleri gibi orman aleyhine işle
mektedir. Bu balkımdan, bütangazı sömürüsüne 
de mutlak surette bir son vermek mecburiyetin

deyiz. Bu sahadaki bozuk düzeni de düzeltmeye 
mecburuz. 

Türkiye'de 1968 yllmda 3 milyon 528 bin ton 
tomruk, 

508 bin ton maden direği, 
60 bin ton tel direği, 
363 bin ton sanayi odunu, 
Toplam olaraik 4 milyon 460 bin ton kullanı

lacak odun. 
Yukarda hesabedilen 6 milyon 791 bin ton 

da yakacak odun. 

ilâve edilirse toplam 11 milyon 250 bin ton 
odun istihlâki demektir. 

istatistikte görülen yuvarlak hesapla 11 mil
yon ton civarındaki odunun mukayesede görül
düğü gibi, % 40 ı kullanılacak odun, % 60 ı ya
kacak odundur. Bu nisbet, geri kalmışlığımızın 
da bir delilidir. Eğer 10 milyon toplam nüfusa 
sahip, şehir ve kasaba halkına ucuz suni yaka
cak vererek, iki milyon ton kadar odunu tasar
ruf edebilirsek, bu nisbet ancak eşit olabilecek
tir. Biz bunu da ilk başarı hedefi sayabiliriz. 
Ama nihai hedefimiz, bu nisbetin tamamiyle 
tersine döndürmek olmalıdır. Biz birinci ham
lede bu nisbeti eşit yapmaya çalışalım, diyoruz. 
Halbuki ileri memleketlerde bu nisbet tama
miyle yarım asırdan beri tersinedir, örneğin, 
Fransa'da bir yıllık kullanacak odun, 25 milyon 
M3 iken, yakacak odun, sadece 4,5 milyon M3 

dür. Sanayi lehine yakacak odun nisbeti ancak 
% 20 dir. Ve onlar bu nisbeti de beğenmemekte
dirler. Yani, % 80 ni kullanacak, % 20 si yaka
cak odun olan, istihlâk nisbetlerini daha da 
indirmek için, 5 er yıllık plânlarla hem Fran
sa ormanlarını genişletmek hem de yılda % 3-4 
civarında bir düzeltme daha yaparak 5 - 10 yıl
lık bir düzeltme süresi içinde ormanı tamamiy
le sanayiin emrine vermek, sanayide, yakıt için 
halkın emrinde kulanmaJk azmmdedirler. Diğer 
bâzı ülkelerde de durum aynıdır. Biz bunu ya
bancı sermayeyi ormana sokarak da yapamayız. 

Orman içi köylüsüne içinde bulunduğu or
man bir nimet midir, yoksa bir külfet midir. 
Bunu da araştırıp bir neticeye varmak zorun
dayız ki, onlardan beklediğimiz fedakârlığın 
karşılığında vermek zorunda olduğumuz nime
tin hesabını yapmalıyız, yine ikinci Beş Yıllık 
Plânda halk orman münasebetleri babından şu 
hesap verilmektedir. 
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Kullandığımız bütün rakamlar resmî rakam
lardır. 

1957 - 1962 yıllarında köylü lehine yapılan 
fedakârlıklar; şöyle anlatılıyor. Tarifeden 70 
milyon küsur lira; Tevzi masrafından: 328 mil
yon liradan fazla; Orman imarından: 106 mil
yon liranın üzerinde; Toplam 504 milyon kü
sur liradır. 

1963 - 1967 arasında tarifeden; 68 milyon 
liradan fazla; tevzi masrafından: 367 milyon 
liradan fazla; orman imarından 113 milyon lira 
olmak üzere toplam; 548 milyon küsur lira edi
yor. 

1957 den 1967 e kadar 11 yıllık sürede top
lam 1 milyar 77 milyon 65 bin lira. 

Bir de köylüye ödenen paraya gelince: 
1957 - 1962 arasında istihsalden; 125 milyon lira 
imalâttan; 14 milyon lira; nakliyattan 643 mil
yon lira, orman bakımından; 248 milyon lira 
ederki; toplam 1 milyar 030 milyon liradır. 

1963 - 1967 yıllarında ise; istihsalden; 235 
milyon lira, imalâttan; 7 milyon lira; nakliyat
tan; 1 milyar 099 milyon lira; orman bakımın
dan ; 696 milyon lira olmak üzere; toplam 2 mil
yar 037 milyon lira. 

Yukarıda aynı yıllarda köylü lehine yapı
lan fedakârlık yekûnunda 1 milyar 88 milyon 
küsur lira olduğunu belirtmiştik. Bu üç ra
kamı toplar ve sonuncuyu da eklersek 4 mil
yar 148 milyon 200 bin lira eder. Bu 11 yıllık 
köylü lehine orman idaresi tarafından yapı
lan fedakârlıktır. Bunu* yıllara taksim edersek 
senede 377 milyon lira düşmektedir. Bu 377 
milyon lira fedakârlık 10 milyondan fazla or
man içi köylüsüne aittir. Bunu da orman içi 
köylüsüne taksim edersek her birine senede 
35 - 40 lira civarında bir menfaat düştüğü
nü görürüz, Kaldı ki, yukarıdaki hesapta ya
pılan ödeme nisbetinde gördüğümüz 11 yıl
lık nakliyat bedeli olan 1 milyar 742 milyon 
932 bin 880 lira olan nakliye bedelinin de ta-
mamiyle köylünün eline geçtiği iddia edilemez. 
Bu nakliye ücretinin büyük bir kısmı da köylü
nün değil ama köye kayıtlı, köyde iş yapar gözü
ken nakliye şirketlerinin eline geçmektedir. 
Eğer bunu da tenzil edersek, ki mecburuz in
dirmeye doğrusu budur. Orman içi köylüsünün 
her birinin hissesine düşen yıllık orman men
faati 25 - 30 lirayı geçmez. Bu da 1970 amele 

rayicine göre, şehirlerde 1, köylerde ise 1,5 ilâ 
2 amele yevmiyesi demektir. Görülüyorki, bir 
köylüye bütün ormanm sıkıntılarına yükletip 
yılda bir iki amele yevmiyesi olarak faydala
nıyorsun diye, basa kakıcı değil, sitem etmeye 
bile hakkımız yoktur. Bu kadar dezavantajlar 
karsısında, birtakım usulsüz müdahalelerde 
maalesef olagelmektedir ve bu gidişle de de
vam edeceğe benzemektedir. 

ikinci Beş Yıllık Plânda verilen rakamla
ra göre yılda 429 bin metreküp kullanacak odun 
ve 1 milyon 460 bin kental yakacak odun ol
mak üzere, bunu tona çevirmek suretiyle bul
duğumuz rakamlar yukarıda anlatmıştık, ki 
söyle çıkar, bir hektarlık sahanın bir yıllık odun 
verimi 0,483 metreküptür. 

BAŞKAN — Saym Bilgen, müddetiniz dol
du efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Grup adına son konuşma hakkım, ba
kidir. 

BAŞKAN — Efendim?. 
LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Grup adına 

2 nci konuşma hakkım bakidir. 

BAŞKAN — Saym Bilgen, olmaz artık, hiç 
olmazsa onu talebetmeyin. 

Sayın Şenocak? Yok. Sayın Bingöl. Buyu
run. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Saym Başkan, de
ğerli senatörler, Muhterem Bakan, sevgili arka
daşlarım; aziz yurdumuzun ormanla ilgili ça
lışmalarında bir Bakanlık kadrosuna hitabet-
menin sonsuz hazzını yaşıyorum. 

Bunu tahakkuk ettirenlere engin minnet 
ve şükranlarımı sunuyorum. 

Ömür boyu beklenen bu dileğin tahakkuk 
etmesinden müstesna bir gurur duyuyorum. 
Memleket evlâdı her ferdin, hattâ şirin yur
dumuza iyi niyetlerle ilgi duyan yabancı
ların bile, uzak yakın ilgisi, tasası, çabası 
bulunduğu ve bu yurt sorununun çözümü gay
retlerinin ilk merhalesini aşmaktan çok sevini
yorum. 

Alman ciddî kararların adım adım ger
çekleşmesini görmek şükranlarımızı artırıyor. 
Bu hislerle huzurunuzu hürmetle selâmlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ormancılık kadro
sunun yıllarca menfi istismarı, yapılmıştır. 
Ama bu kadro akademik kariyerde dinamik, 
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inançlı gençleri, yapıcı, uyarıcı görüş ve duy
gularla aziz Anadolu'nun en Ücra köşelerine 
göndermiş, oralarda yerleştirerek görevlendir
miş tek müessesedir dersem çıplak gerçeği oe-
lirtmiş olurum. 

OBu kadro; Ulu önderin talimatı gereğince 
«Az zamanda büyük işler başarmıştır.» An
cak yapabilenlerin, başaranların tevazu- duy
gulan içinde bu başarılarının propagandasını 
yapamamış katiyen reklâm edememiştir. Bu da 
acı bir hakikattir. 

Bu kadro, yurt sathına yayılmış her tarafta 
sarahatle müşahade olunan elle tutulur gözle 
gftrülür hizmetlerinin yanında; dolaylı ola
rak da yurt ekonomisini destekliyen çeşitli ça
lışmalar da yapmıştır. 

Birkaç canlı misalini arz etmek isterim. 
Çukurova'nın ambalaj ihtiyacını büyük bir 

ölçüde karşılamakta olan Okaliptüs; yakın 
mazide yurda getirilmiş yabancı bir türdür. 
Geniş çapta dikimi ^apılmış, hattâ Devlet 
eliyle ormanları tesis edilmiş ciddî bir teşeb
büstür. 

izmit'te nüvesi kurulmuş, halkın geniş 
alâka ve gayretiyle, süratle inkişaf etmiş, SE
KA'ya önemli bir hammadde kaynağı haline 
gelmiş, kavakçılık çalışmaları da bilhassa tak
dire değer ölçülerde belirtilmesi gereken di
ğer bir yaygın teşebbüstür. Sessiz sedasız 
yıllardır gerçekleştirilmiş bir diğer husus da 
orman içi köylerin yollarıdır. 4 000 köyün 
yolu bitirilmiştir. Programlı ve işbirliği esa
sına bağlanmış çalışmalarla bu miktar süratle 
artırılmaktadır. Şahsan şahidolduğum ve şük
ranla, minnetle yadedeceğim bir ciddî hizmet 
de büyük Doğu depreminde 40 günde kırk 
bin metremikâb mamul malın yolsuz, sarp köy
lere kadar şevki suretiyle ölüm kalım mü
cadelesi yapan yüzbin felâketzadenin barın
ması sağlanmıştır. 

Yurt sathına yaygın yüzbinlerce hektar or
man içi mera ıslaJh edilmiş, böylece de köy 
kalkınmasının lâftan ileri fiilî safhaya getiril
mesine bilhassa gayret edilmiştir. 

Çok beğendiğim, hattâ hayran kaldığım 
toir çalışma da birçok yerde tatbikatı bulunan 
ve ne tipik örneği Kızılcahamam Güven na
hiyesinde görülen 100 baş inek projesidir. 
Böylece de hayvancılık çalışmalarının müs

pet hamleleri ile dağ ekonomisi plânlı ça
lışmalannm örnekleri verilmiştir. 

Bunlar gibi çok çeşitli hizmetlerine rağ
men ne gariptir ki, methe ve takdire değer 
bu çalışmaların propaganda ve reklâmı yapı
lamamıştır. 

Bu kanaatle dar zaman çerçevesi içinde bir
kaç cümle ile temas etmekten nefsimi alama
dım. 

Değerli senatörler, altı ayda Bakanlık ile 
iki ayrı umum müdürlük kurulmuş, yeni teşki
lâtlanmalar da plânlanmış ve tahakkuk saf
hasına getirilmiştir. Ancak, bu hizmetler yeni 
kadrolar ihdas edilmeden, ilâve bir tediye ya
pılmadan, mevcutların ciddî organizasyon ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu ciddî başanyı takdirde beraber oldu
ğumuzu kuvvetle umuyorum. Uğurlu harca
malar ve basanlar temenni ediyorum. Ancak, 
fırsat bulmuş iken kuruluş hakkında hulasaten 
fikrimi arz etmek isterim. 

Çalışmalannda cidden verimli olan teknik
te Batı seviyesinde bulunduğu rahatça kabul 
edilen kadro ile Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrol Genel Müdürlüğü kurulmuş, müstakil-
len çalışmaya başlamıştır. Kısa zaman evvel de 
her türlü orman ürünü imalâtını ve bünye de
ğişikliğini özel teşebbüsle paylaşarak, ona 
ışık tutarak çalışacak «Orman Ürünlerini Kıy
metlendirme Genel Müdürlüğü» de kurulmuştur. 

Bünyesinden bu iki umum müdürlük aynl-
mış olan kısımdan yakında bir yenisinin de 
çök ciddî bir teşebbüs olarak teşkil edileceği
ni memnuniyetle duyuyoruz. Orman içi Köyle
rini Kalkındırma Genel Müdürlüğü, kısaca dağ 
ekonomisi. Bütün bunlardan fevkalâde mem
nunuz. Ancak bir hususu da ilâve etmek isti
yorum. «Tatbikatçının hem yapan, hem de 
kontrol ve murakabe eden olamıyacağı» görü
şüyle nefsi hale muhalif olduğu kanaatiyle 
teklifimi dile getiriyorum. Mevcut anakurulu-
şu yani Orman Genel Müdürlüğünü «nimetle 
beraber külfeti tekabbül etmek fikriyatı ile ko
runmayı da bünyesinde kıymetlendirmek sure
tiyle «Orman işletmesi Genel Müdürlüğü» ola
rak muhafazası yanında, mülkiyeti tesbit eden 
tahdit kadrosuyla, işletme prensiplerini vaz'-
eden, plânlıyan, amenajman kadrosunu kapsı-

| yan, bir ilâve olarak il kademesinde verilen 
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her türlü talimatların tatbikatını her safhada 
kontrol ve murakabe edecek, bir teknik kad
royu da ihtiva etmek üzere «Orman Genel 
Müdürlüğü» kurulmalıdır ve en kısa zamanda 
da bu kurulacak umum müdürlük her türlü 
tesirden azade hale getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; zamanın darlığı do-
layısiyle birkaç kelime ile de anaprensiplere 
temas etmeme izninizi diliyeceğim. 

1. Yapılanları etraflıca topluma duyuralım 
ki, daha kuvvetli destek bulalım, 

2. Oto kontrolü kuruluş prensipleriyle de
vam ettirmek imkânını bulalım, 

3. Katı bir devletçilikten ileri işletme ça
lışmalarına, orman içi ve civarı kütlenin katıl
masını sağlıyalım, 

4. Birikmiş servetin kıymetlendirilmesmde 
kütle halindeki hâsılanın orman dışına çıkarıl
masında uzun süre tekrar aynı yere dönülemi-
yeceği sebebiyle havaî nakliyat sistemini ciddî 
olarak tatbika çalışalım. 

5. Birikmiş servetin kıymetlendirilmesini en 
son safhaya kadar götürebilme çarelerini bula
lım ve özel sektörün katkısını ciddî bir kaynak 
olarak düşünelim, 

6. Dağlık mıntakada çalışmamız dolayı-
siyle el sanatlarını, hayvancılık, meyvecilik, 
arıcılık gibi çalışmaları da kooperatifleşmeye 
teşvik ve bilhassa gayret edelim, 

7. Ağaçlandırma çalışmalarında özel teşeb
büsleri mesai ortağımız haline getirelim. Bu 
tip gayretleri destekliyelim. 

Bu imkânları sağlıyanlara ebediyen minnet
tar ve müteşekkir kalacağım. 

Bütçe, tatbikatçılara, yüce milletime kutlu, 
mutlu olsun. Samimî ve candan hürmetlerimi 
arz ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turgut?.. Yoklar. Sayın 
Dikeçligil. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — 6 ncı şahıstan ev
vel, grup adına söz istiyorum. Grup adına ko
nuşmamı bağlıyayım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Dikeçligil. 
Sayın Bilgen ısrar ederseniz söz veririm, ama,.. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Başka hiçbir za
man söz almıyacağnıı. 

BAŞKAN — Ricada bulundum. Demin özel 
olarak da ricade bulunduğum gibi; grup adına 

konuştunuz, şahsınız adına konuştunuz, Sayın 
Tanyeri adına konuştunuz, 4 ncü kez tekrar 
grup adına. Biraz... 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Başka söz almı-
yacağım. 

BAŞKAN — Şimdi size Sayın Salih Tanye-
ri'nin yerine özel bir şekilde söz verdim. Usu
len sizin... 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkanım, 
teamüle göre verdiniz. 

BAŞKAN — Teamüle göre değil; hayır. Şöy
le olur. Siz söz isterdiniz, kayıt olurdunuz. Ko
nuşmanız bittikten sonra, yeniden bir üye size 
ysrmi verebilirdi. Benim şu andaki konuşmam 
dahi zaman almaktadır. Israr ederseniz söz ve
receğim ama, mümkünse, görüşmelerin süratle 
bitirilebilmesi yönünden söylüyorum. Ama İsrar 
ederseniz... 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Bütün zamanı dol-
durmıyacağım ve bağlıyacağım. Israr ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil izin verirseniz, 
ısrar ediyor, Sayın Bilgen. Söz vereceğim. 

Danışma Kurulu kararma göre gruplar 
ikinci kez söz isteme baklana sahiptir. Bu se
beple... 

ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa-
yın Başkan, aynı. teamüllerle olur. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun kararına 
uygun. Ricada bulundum. 

C. H. P. GRUPU ADINA LÛTFİ BİLGEN 
(içel) — ikinci Beş Yıllık Plânda verilen ra
kamlara göre her sene 1 milyon 300 bin hektar 
orman sahası usulsüz müdahalelerden dolayı he
ba olmaktadır. 

Yukarda muzır böcek ve haşerelerin verdiği 
zararın da 220 bin hektar tahmin edildiğini söy
lemiştik. Usulsüz müdahale neticesindeki tahrip
le haşerelerin ve böceklerin tahrip yekûnu 1,5 
milyon hektar ormana muadildir. Ve son ölçü
lerde bulunan orman yekûnunu 12 senede bitir
meye yeter. Buna göre eğer jenerasyon olmasa 
12 sene sonra Türkiye çırıl çıplak kalacaktır. 

Tehlike meydanda, ama bunu gidermek için 
esas çare üzerinde cluracaksak, her şeyden ev
vel, 10 milyonun üstünde orman içi köylüsünün 
kalkınmasını, onun yaşama hakkını tanıyarak 
temin etmemiz gerekir. Ormanla ve orman için
deki halkla ve her ikisi ile müştereken ilgili bu 
bozuk düzenden kurtulup, insancıl bir görüşle 
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Anayasamızın emrine uyarak halka yaşama 
hakkını tanıyan kanunlar yapmaya ve tatbik et
meye çalışmıyoruz. Bu kabahat hepimizde var. 
Çünkü, yukardan beri tahliline çalıştığımız ka
nunlar muhtelif devirleri kapsamaktadır. Or
man içlerindeki bozuk düzende herkesin payı 
vardır. Ancak bu bozuk düzenin değiştirilip, 
değiştirilmemesi hususunda A. P. ile aramızda 
fikir ayrılığı vardır. Biz karşımızdaki fikre 
hürmet ederiz. Ama kabul etmek zorunda olma
dığımız için, bu bozuk düzeni değiştirme müca
delesini açmış bulunuyoruz. Şu anda mevcut bo
zuk düzendeki hata hissemizi kabul ediyor, fa
kat düzeltmeye de çalışıyoruz. Bozuk düzene son 
vereceğiz diye halka ilân ediyoruz. A. P. iktidarı 
ise illâ da bu düzeni değiştirmiyeceğiz diye di
renmektedir. Her iki tarafın fikri de son seçim
de açıklanmıştır. Afişe edilmiştir. Hiçbir tara
fın da geri dönmesi mümkün değildir. Biz halk
la beraber Ortanın Solu anlayışı içerisinde, in
sancıl bir yolda kanunlar çıkararak ve orman içi 
köylüsünün yaşama hakkını tanıyan bir tatbi
katla sefalete son verebileceğimize inanıyoruz. 

Yine İkinci Beş Yıllık Plânda; «Sosyal yar
dım maksadı ile her sene köylülerin zatî ve müş
terek ihtiyaçları için bedelsiz ve temsili bedeller
le verilen orman ürünleri külfetinin Hazinece 
karşılanılmasın! sağhyacak mevzuat sağlanmalı
dır.» şeklinde bir ibare vardır. Biz bu tavsiyenin 
de isabetine inanmıyoruz. Zira böyle bir usul 
kabul edilirse Hazine her yıl bu parayı veremi-
yeceği için köylünün zatî ihtiyaç hakkı işlemez 
hale gelecektir. Nitekim orman içi köylüsünün 
kalkındırılması için Hazineden her yıl 50 milyon 
lira ayrılması meşrut olduğu halde maalesef bu 
madde işlememektedir, işliyememektedir. Bu ye
ni teklifin de o akibete uğrıyacağı korkusu ile 
ikinci Beş Yıllık Plânın tavsiyesinde isabet gör
müyoruz. Zaten köylü zatî ihtiyacının bedelin
den değil, yeteri kadar verilemediğinden, bâzan 
da hiç verilmediğinden şikâyetçidir. Verildiği 
zaman da en kötüsünden verilmiş olmasından 
şikâyetçidir. Bu halkın yaşama hakla tanınma
dığı için köylü bunu kaçak yolla temin etmek 
zorunda kalıyor ve kanun nazarında suçlu duru
ma düşüyor. Köylünün zatî ihtiyacı, ormanın 
tahammülü yoktur diye yeteri kadar verilemez
ken ve bu ihtiyacını görmek zorunda kalınca 
da yaşama hakkını kullandı diye ceza yerken 
aynı ormandan kamyonlar dolusu ticari keres

tenin kendi gözleri önünde pazara taşındığını 
gören köylü elbet de bu mazerete inanmıyacak 
ve hele döner sermaye kâr temini için satılan bu 
kerestelerden elde edilen paraların halk nazarın
da bir sürü lüks harcamalara gittiğini, kendi 
basit evi penceresiz, kapısız kalırken, bol keres
te kullanarak yapılan ve asgari bir okul fiyatı
na çıkan, köylü nazarında saray yavrusu, bakım 
evlerinin ihata duvarlarının betonarme yapıldı
ğını, beygirler için köy okulundan daha mutena 
tavla binalarının yapıldığını, elektriksiz kasaba
larda kilovatı 5 - 6 lira masrafla dönen özel 
elektrik tesislerine harcandığını görürken ken
di başını ikide bir belâya soktuğunu gördüğü 
ormanı nasıl, ne için? Ve kimin için sevecektir? 
Buna insan fıtratı müspet cevap veremez. 

Yine Beş Yıllık Plânda ihracatı artırmak için 
yabancı sermaye ile kurulan kereste fabrikaları
nın dış pazarlara uygun standartlarda mal ha-
zırlıyacak şekilde organize edilmesini, çoğaltıl
masını tavsiye etmektedir. Biz de buna karşıtız. 
Diyor ki, kurulmuş olan fabrikaların % 25 -
30 gibi düşük bir kapasite ile değil, tam ran
dımanla çalışır hale getirilmelerinden sonra ih
tiyaç karşılanmazsa 3'eni kuruluşlara gidilmesi
ni tavsiye edeceğiz. Ancak o zaman âtıl kapa
site harekete getirilmiş olur. Fakat orman sa
halarına milyonlarca dolar yabancı sermaye 
yatırımı değil, yabancı sermaye ile alman tek 
bir baltanın bile girmesine karşıyız. 

Bugüne kadarki mevzuatımızın hepsi insanı 
değil, ağaçları esas almıştı. Hata da buradan 
ileri geliyordu. Çünkü tabiat kanunlarına ve 
Allah'ın yaratış gayesine de aykırıdır, insan 
tabiatta olan her şeyi kendi lehine istismar ede
rek, rahat yaşamak için beynini kullanarak ça
lışacaktır. Çünkü o seviyede yaratılmıştır. Yap
maya çalıştığımız bütün kalkınma çabalarının 
gayesi Türk halkını rahat yaşatmak olduğuna 
göre, ormanları korumaktan maksadın da, için
de yaşayan insanların ve ona mııhtacolan diğer 
vatan evlâtlarının rahat yaşamasını temin et
mektir. Bundan dolayı da, ormanların mey-
valısı ile meyvasızları arasında insan lehine her 
zaman bir savaş devam edegeln^ştir. İster .mey-
valı olsun, ister meyvasız olsun, orman yağmur 
rejimi bakımından farksız bir örtüdür. Dünya 
yaratıldığından beri bütün canlılar arasında bir 
savaş vardır, insanla - insan, nebatatla - nebat, 
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hayvanla - hayvan ve insanla diğer bütün canlı
lar arasında dairna olagelen bu savaşta insanın 
tuttuğu taraf her zaman galip gelmiştir. Ve 
kıyamete kadar da öyle olacaktır. Çünkü Allah 
bu sa,vaşı kazanmak için ona beyin vermiştir. 
Ağaç jenerasyonları arasında da evrim boyun
ca savaşlar olmuştur. Bir devirde kutuplara 
çekilen ağaç türlerinin başka devirde ekvatora 
indiğini ilmi tetkikler göstermiştir. Bugün Tür
kiye'de mey vali ağaçla, meyvasız ağaç türleri
nin savaşı vardır. Jeolojik devirlerin aksine, bu 
savaşı başlatanlar da insanlardır. Kendi men
faatleri için başlattıkları bu savaşta insanın tut
tuğu taraf elbette galip gelecektir. Bugünkü 
Türkiye'de topraksız insanlar meyvalı ağaçları 
yakın menfaatleri olduğu için tutmaktadırlar. 
Buna mecburdurlar. Ama bu arada, meyvalı 
ağaçların yerleşme sahasındaki meyvasız ağaç
lar da tamamiyle heder olmaktadır. Tıpkı Hü
kümet otoritesinin olmadığı yerlerde gecekon
du sahasındaki tapuların değerini kaybetmesi 
gibi, ormanlık sahalarda da, bu yerleşme işini 
kanunen kanalize edemediğimizden orman ağaç
larını tahribeden topraksız halk onu rahat 
bile kullanamıyor. Suç unsurunu kaybetmek 
için, ne yapıyor yapıyor, bir gecede yokediyor. 

Devletin kaybı olan bu orman ürünlerinin 
miktarı muhakkak M, yüzbinlerce tonu bulmak
tadır. Burada Devletin anlayış göstermesi, aksi 
halde ileride kabule mecbur olacağı bir husus 
vardır. Nasıl ki gecekondular, bir müddet sa
vaştıktan sonra kendilerini cemiyete ve Devlete 
kabul ettü-mişlerse, orman içi yerleşmesi yapan 
halk da aynı şekilde kendisini cemiyete ve Devle
te kabul ettirecektir. Ama ortada ziyan olan 
ormanın telâfisi de mümkün olmıyacaktır. Eğer 
sulu vadi ve eteklerde sulanabilen bozuk orman 
sahalarım halk lehine feda edemez3ek, ormanın 
mütemadiyen küçüldüğünü göreceğiz. Ve yap
tığımız kanunlarla beraber, bugünkü Anayasa
mıza ayları bir durum yaratmamaya devam ede
ceğiz. Ormanların usulsüz müdahalelerden ko-
runabilmeleri için yine İkinci Beş Yıllık Plân
da motorlu vasıtalarla ve ateşli silâhlarla mü
cehhez muhafaza memurları tarafından kont
rolün artırılmalı tavsiye edilmektedir ki, biz bu 
tavsiyeye de iştirak etmiyoruz. Her şeyden önce 
10 milyondan fasla orman içi köylüsünün ya
şama hakkını tanıyarak, iktisadi zorunluklarmı 
halletmeden hiçbir kontrol fayda vermez. Bu ik

tisadi güçlenmeyi yapmadıkça, değil bütün or
man memurları, Devletin yüzbinleri bulan tüm 
kadrosu toplansa ve hepsi ağaç bekçisi olsa, hal
kın yaşama, hakkı tanınmadıkça tahribat asla 
önlenmiyecektir. 

Bu tenkidleri yaparken yetkilerimizle yete
neklerimizi birbirine karıştırmadığımızı bilhas
sa kelimelerin seçilişinde ve fikirlerin tartışıl
masında buna dikkat ettiğimizi sanıyorum. 

Bu vesile ile 1970 yılı Bütçesinin değerli Or
man Bakanlığı vasıtası ile Devlete ve Türk Mil
letine hayırlı olması dileği ile Yüce Senatoya 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Bir va

zifemi ifa etmek üzere huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. insan bir meslek mensuplariyle ta
nışmadan önce başka fiikre salhip, ama onları ta
nıdıktan sonra, konuştuktan sonra, başka fik
re sâhibolabiliyor. 1961 den bu yana orman me
selesi üzerinde fMrler ortaya atılıyor. Orman 
mensubu arkadaşlarımızın hakkımda konuşulu
yor. insan onları tanımadan, önce hüküm ver
diği zaman, hükümlerinde kanaatimce aklana
biliyor. 

Ben bu güzide meslek mensuplariyle bu yaz 
temas fırsatım buldum ve uzun boylu görüş
tük. Şimdi arkadaşlarımızın konuşmalarını ha
tırlıyorum. Orman içinde kâşaneler yapmışlar, 
oturuyorlarmış. Doğrusu bunları görmedim. 
Bunlar çok söylendi. Ama Türkiye'de cidden 
mahrumiyet bölgesinde kalan, çalışan insanlar 
var ise, unsurlar var ise, en ön plânda olan or
man mensubu arkadaşlarımızdır. Yüksek mü
hendisinden tutunuz, memuruna kadar. Diğer
leri şehirdedir. Şehirde temastadır ve böyle bir 
yerde yaşıyan insanların barındıikları yerde, di
ğerlerine nazaran doğrusu mütevazidir. Deniz 
kenarında bakıyorsunuz bir tesisleri vardır. 
Başkalarının da tesisleri vardır. Ellerinde im
kân olduğuna göre bunların yaşamaları çok da
ha mütevazi. Bilhassa bunu ben gözümle gör
düm. 

Şimdi bu arkadaşlarımız bu işin çilesini çe
kiyor, halkla beraber. E... bir taraftan da or
manda aşırı menfaatleri olanlar vardır. Bir de 
dar gelirli olan, ormanın içerisinde insanlar var
dır. O halde bu arkadaşlarımızın durumları zor
dur. Menfaatlerin çarpıştığı yer. Aşırı menfaat-
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lan önlemek; Türkiye'nin menafii unıumiytesi 
ve düşünme meselesi ortaya çıkıyor. Arkadaşla
rımız Akdeniz bölgesinde, «bir ağaç kayboldu-
mu, yandımı 80 yılda meydana gelebiliyor.;» di
yor. Bu dile kolay. Yani, 80 yılda kesilecek ha
le geliyor, iklim şartları gayet kurak. E, o fi
danları yetiştirmek için, ömrü törpüleniyor. Ku
rak iklimde de Allah göstermesin, yandıktan 
sonra erir, erozyon kendiliğinden vuikubulabi-
liyor. Şimdi böyle şartların içerisinde yasıyan 
arkadaşlarımızın ormanları müdafaa için, koru
ma için titizlikleri pek tabiîdir. Yerindedir. Tür
kiye sıı asına göre dağlar, yaylalar ovalar mem
leketidir. Türkiye'mizin bu güzel dağları, or
manları ile örtülü saiha muhafaza edilmiş ol
sa idi, böyle güzide insanlar o zamandan bugü
ne kadar yetişmiş olsa ildi, elbette yemyeşil bir 
sahayı görebilirdik. Ordulu bir ebe Kayseri'de 
kalmış, gitmiş köyünde Kayseri'nin Erciyas'ını 
anlatıyor. Ama üzerinde orman yok diyor. Or
manlık sahada yaşayan yaşlı hanımın, verdiği 
vecap şu: Mademki ormanı yok, niçin dağ 
olmuştur, diyor. Dağ olunca, mutlaka- ormanı 
olmalıdır, yoksa ormanı olmadıktan sonra dağ, 
dağ değildir demek, istiyor. 

Şimdi, bu dağlarımızı yemyeşil, erozyona 
karşı muhafaza edebilecek, örtü ile Örtülü ola
rak kalmasını, istiyen buradaki orman mensubu 
arkadaşlarımızın mücadelesini, cidalini ben ca
nı gönülden tebrik ederim, hassa duyarım. 

Orman Kanunu çıkarken, Parlâmenilo'dıa çok 
konuşmalar oldu. Bu konuşmalarda orman 
mensubu arkadaşlarımız titizlik gösterdi. Ben 
şahsan titizlik göstermelerine hak veriyorum. 
Haklıdırlar. Çok aşın fırsat verildiği takdirde 
zaten yer kazanmak istiyen ve gelişmek istdyen-
ler imkânlarını kullanacaklar, orman sahaları 
çok daha daraliabilecek. O halde iyi yolu bul
mak lâzım. Onlar da buna razı. Tamamen or
manlıktan çılkrnış, orman olduğu takdirde de 
bir şey olmıyacak, onun yerine meyvalı ağaç 
veya her hangi bir şey yetişebilecekse, onu hal
ka (kazandırmak lâzımdır. Ama bununla bera
ber, orman vasfım kaybetmiyeeek olan dağları
mız da orman yetiştirebilecekse, bunu başka 
türlü sahalar haline getirmeyi düşünmeme
liyiz, Sayın Bakan arkadaşım gençtir, meslek-
daşlarınm arkasından yetişmiştir; bu hususun 
üzerinde titizlikle durmalı. Ben çocukluğumda 

iç Doğu Toroslarda büyüdüm. Yaylamız 
vaıdı, oraya, hiç kimse gidemezdi. Avrupalılar 
gelirlerdi ve derlerdi ki, Türkiye'de orman yok. 
Ondan sonra biz kerestemizi dışarıdan alırdık, 
ithal ederdik; biliyorum ben. Şimdi kereste 
ihracedebiliyoruz. Bunun sebebi hikmeti şun
da. Evet, yüksek orman mühendisleri, orman
cılarımız yetişmemiş olsa idi, bu dâvaları eline 
almamış olsa idi, Türkiye'de bugün yine keres
te olmryacaktı. Dış memelketlerden gelen uz
manların tesirinde kalınilacaktı. Tahribetıti-
ğiniz takdirde, hiçbir şeyiniz kalmıyacak diye
ceklerdi. Mütemadi surette biz dışardan ke
reste ithal edecektik. Buna mukabil bu gü
zide insan topluluğunun Türk Milletine kazan
dırdığı yegâne şey, Türkiye'nin ihtiyacı kadar 
keresteyi istihsal ettikleri gibi, dış memle
ketlere sevk edilebilecek duruma geıtirmişler-
dir. Bu onlar için takdire şayandır. Takdir et
mek mecburiyetindeyiz. Yeni yeni orman saha-
naları yetiştiriyorlar. Bu da memnuniyet veri
cidir. Ben biliyorum, eğer kendi haline bı
rakmış olsa idik. îç Doğu Toroslar'da da bir 
şey kalmıyacaktı. Ama şimdi taş toprağın üçe
rinde orman olabilecek sahalar vardır. Bunu 
süratle ele almalı ve o imkâna ulaştırmalı. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu, efendim. 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGİL (Devamla) — Ta

mamlıyorum efendim. 
Yalnız, sununla bağlıyorum Sayın Başka

nım, yine düşündüm, bu arkadaşlarımızın için
de görüştüğüm güzide insanlar var. Doğru; 
orman sadece ağacı ile değil, içerisindeki hay
vanları ile de orman haline gelebiliyor. Bir av 
hayvanları ile uğraşan kolları var. Sayın Ba
kan, bunun üzerinde hassasiyetle durmalı ve 
diğer taraftan da bilgi vermeli. Ben Mar
maris'i gördüm. Marmaris'de orman içinde 13 
tane köy varmış. Üç beş ıtane evden ibaret. 
Benim kanaatimce 13 tane, 18 tane köy bir ara
ya getirilir, küçük bir kasaba kurulabilir. On
dan sonra ormandan da faydalanmak suretiyle 
buradaki halk sanayi sahasında ilerletilebilir. 
Bu ormanın içerisinde 13 köy küçük küçük kal
sın, biz bunları burada barındıralım, teranesi 
de doğru değildir. Onüara imkân vererek, on
ları birleştirip küçük bir kasaba kurmak yerin
de olur... 

Orman mensubu arkadaşlarıma çalışmaların
dan dolayı, memleketim namına teşekkür ede-
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rim. Bütçelerinin de hem milletimize, hem de 
genç, yeni teşekkül eden bakanlığa, faydalı ol
masını Allah'tan niyaz eder, Sayın Başkana da 
müsamahalarından dolayı teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!, söz sırasını ken
disinden sonra gelen Sayın Kmaytürk'e bırak
mıştır. Usulüne uygundur. Buyurun Kmay-
türk. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler; kıy
metli Bakan ve güzide Bakanlık erkânı; ne mut
ludur ki, 1970 senesi Orman Bakanlığının büt
çesini görüşme bahtiyarlığına ulaştık. 7 mil
yon nüfus ve Türkiye'nin ekonomisine büyük 
önem ve katkı koyacak olan ormanlarımızın ele 
alınması, bizim için A. P. iktidarının, bu Ba
kanlığı kurması bakımından da büyük önem 
taşımakta ve gurur mevzuu olmaktadır. 

Bu orduda çalışan değerli ve güzide orman 
mensubu arkadaşlarımı tekrar sevgi ile selâm
larken, Orman Bakanlığının kurulmasını müte
akip, orman köylerini geliştirme ve Orman Sa
nayi Genel Müdürlüğünün ihdası, ormanlar içe
risinde senelerce ağaca kaderini bağlamış ve or
mandan alacak küçük bir gelirle geçimini sağ
lamayı düşünmüş, ıstırap sahibi köylülerin ya
rasına merhem olmak üzere, bu genel müdürlük 
kolunun kurulduğu açıklıkla ortaya konmuş
tur. 

Bu münasebetle, orman ürünleri sanayimin 
memleketimizin ekonomisinde önemli bir rol oy-
nıyacağmı düşünmekteyiz ve inşallah bu ger
çekleşecektir. Evvelce orman ürünlerinden sana
yide önemli bir netice alınacağı düşünülmüyor
du. Bunun da sebebi, hammadde olan ormanları
mızın teknik, modern ve sıhhatli bilgi usulleri 
ile yapılan amenaj manian ve envanterleri yok
tu. Bugün yeni metotlar ile yapılan amenajman 
plânları ve envanterleri sayesinde ormanları
mızın potansiyeli yüksek olduğu görülmüştür. 
Böylece, orman hammaddesinin rasyonel şekil
de kıymetlendirilmesi hususunda ilgililerin sa
nayi tesisleri kurulabileceğini ortaya koydukla
rı bir gerçektir. 

Ormandan üretilen hamadde, doğrudan doğ
ruya, eskiden basit işletmecilik şeklinde, daha 
doğrusu biçki ve aile işletmesi halinde, bu hiz
met görülmekte ve bu suretle bu sanayie devam 

edilmekte idi. Halbuki, modern teknolojiden 
sonra bunlar daha ziyade aile işletmesi halinde 
olmakla beraber, sanayileşmeye doğru geçmesi 
ve biçki sanayii yerini kısmen bu yeni sanayie 
bırakmış olması, yine ormanlarımızın büyük bir 
sanayi dalı haline geleceğini göstermektedir. 

En mühim sanayi dalımız, hepinizin malûmu 
olduğu üzere, selüloz ve kâğıt sanayiidir. Bun
lar yenilerinin de son zamanlarda ilâve edilmesi 
ve daha gelecekte bir çoklarının ilâve edilmesi 
aynı zamanda orman içinde oturanlara da bü
yük hizmetler gerçekleştireceği bakımından da 
önem taşımaktadır. Bu suretle, işaret etmek is
teriz ki, bu orman sanayiinin modern bir şekil
de geliştirilmesi ile daha ziyade hizmet ve iş 
sahaları artacağından, orman içerisinde oturan
lara geçim sahalarının açılmış olacağı bir ger
çektir. 

Orman mıntıkasında yaşıyan ve orada çalı
şan işçilerimizin sosyal güvenliklerini sağlamaya 
mecburuz, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun kapsamına bunların alınmasını genç Bakan 
arkadaşımızdan ve güzide Bakanlık erkânından 
dilemekteyim. 

Diğer bir nokta da dağ içerisinde ormanlar 
arasında binbir türlü mahrumiyet içinde çalışan 
bu işçilerimizin bugün ellerine geçen ücretler 
kanaatimce bunların geçimlerini sağlıyacak nite
likte değildir. Bu bakımdan, mevzuatta ne gibi 
ıslahat yapmak lazımsa, sayın Bakan arkadaşım
dan bunların da ele alınmasını istirham edece
ğim. 

Ayrıca senelerden beri bir problem olan ve 
Adliyemizi binlerce dosya ile işgal eden, orman 
sınırları ve köylünün benim sınırım, orman ida
resinin benim sınırım diye yaptığı müna
kaşa ve dâvalarının sonunun gelmesi için orman 
sınırları ve kadastro sınırlarının artık kesin so
nuçlara bağlanması şarttır. Bunun için gereken 
kanun tasarılarının süratle meclislerden geçiril
mesi de elzemdir. Böylece bu bölgelerde yaşıyan 
halkımızın sosyal ve ekonomik kalkınmalarını 
düzenli^/ecek, ayrıca özel bir fonla da bu tasarı
nın zenginleştirileceğine kaniim, Tasarıda bu 
hususun yer aldığını da işitmiş bulunmaktayım. 
Bu tasan ile kesim, nakil ve değerlendirme ve 
benzeri ormancılık hizmetlerinin kooperatifler 
eliyle, köylümüz tarafından daha yararlı bir şe
kilde yapılması sağlanacak; orman köy koope-
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ratifleri kanun tasarısının da bu çalışmalara ek
lenmesini görmek, büyük arzumuz olacaktır. 

Orman yolları; bu hususta Tarım Bakanlığı 
teşkilâtında iken Orman Genel Müdürlüğünün 
büyük gayret sarf ederek ve büyük paralar sarf 
ederek orman yollarını yaptığı hepimizin malû
mudur. Yalnız bir noktayı işaret etmek isterim. 
YSE nin yaptığı bâzı köy yolları ile orman yol
ları aynı semtten veyahut aynı yol üzerinden 
güzergâhtan geçmektedir. YSE nin yaptığı yol
lar takdir buyuracağınız üzere büyük orman 
nakliyat kamyonları ile süratle bozulmakta, or
man işletmeleri de bunları tamir etmekte ve 
yapmakta. Temennim şudur ki, eğer bu gibi yer
lerden, aynı güzergâhtan geçen YSE nin 
köy yolu olarak yaptığı yol orman yolu, 
orman yolları da ilgili ise, iki bakanlık 
koordine çalışarak yapılacak bir masrafla 
daha esaslı bir yol yapmak suretiyle, bundan 
köy ve orman yolu olarak istifade edilirse, ka
naatimce hem ömürlü olur, hem de YSE nin hiz
meti ile, Orman Bakanlığının yapacağı masraf
lar ve vereceği yol hizmeti daha verimli olur. 
Bunlar üzerinde esasen dikkat edildiğini gör
mekteyiz. Fakat, bâzı komplikasyonlar olduğu
na da şahidoldum. YSE bazan benim hizmetim 
değildir, Orman İdaresi biz vereceğiz gibi, ara
daki uzun yazışmalar sonunda; bu orman yolu
nun daha fazla tahrib olmasını gerçekleştiriyor. 
Bunu bir nizama, sisteme bağlarsak, ümidede-
rim ki, daha iyi netice alırız. 

Son söz olarak, Sayın Başkanımın da müsa
mahasına sığınarak bitiriyorum sözümü. Ame-
najman orman servetinin belli olabilmesi için 
en önemli bir hizmet olarak ortada bulunmak
tadır. Bu işin de süratle halledilmesinin önemli 
olduğunu ve bu işin sona erdirilmesine inandı
ğımı ifade ederken, sözlerime son verir, 1970 
bütçesinin aziz milletimize ve memleketimize ve 
Orman Bakanlığına hayırlı sonuçlar getirmesi
ni niyaz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar dışında 6 sayın üye ko
nuştu. Yeterlik önergesi vardır. Ancak, Saym 
önerge sahibi Karaöz'den bir ricada bulunaca
ğım. Sırada yalnız iki sayın üye vardır. Orhan 
Kor ve Faik Atayurt. Yeterlik önergesi kabul 
edilirse, Bakandan sonra biri konuşacak. Yalnız 
Faik Atayurt, kalmaktadır. Sayın Atayurt, Cum
huriyet Senatomuzda, ikinci ormancı üyemizdir. 

Bir tek konuşacak odur, o imkânı kendisine 
vermek üzere önergenizi geri almanızı rica edi
yorum. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi geri alınmış
tır. 

Saym Atayurt size son sözü vereceğim. Sa
yın Kor, buyurun, 

ORHAN KOR (îzmir) — Saym Başkan, Yü
ce Senatonun değerli üyeleri; 1937 yılında 3204 
sayılı Teşkilât Kanunu ile kurulan ve Tarım 
Bakanlığına bağlı olan Orman Genel Müdürlü
ğü, Türk Devletinin süratle kalkınmasını öngö
ren 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hedefleri
nin biran evvel tahakkuku için 7 . 8 . 1969 ta
rihinde kurulan Orman Bakanlığına bağlanmış
tır. 

Sosyal ve ekonomik yönden büyük bir var
lığımız da ormanlarımızdır. Bu bakımdan ilim 
ve fennin ışığı altmda orman varlığımızın ko
runması, rasyonel olarak işletilmesi, imar ve ve
rimin artırılması ve yeni orman yetiştirilmesi 
büyük önem taşır. 7 milyon civarında büyük bir 
nüfus kütlesinin yakından ilgilendiği, halk - or
man münasebetlerini düzenliyecek, Anayasamı
zın 131 nci maddesi yönünde getirilecek yeni bir 
orman kanunu yıllardır beklenmektedir. Bugün 
orman içerisinde yaşıyan köylü vatandaşların 
büyük çoğunluğunun geçimini ormandan başka 
bir yerden sağlıyarnıyacağı bir hakikattir. Şu 
halde bu vatandaşlarımız istemiyerek ormana 
girip suç işliyeceklerdir. Çocuğuna bir lokma 
ekmek parası için işlenen bu suç Anayasaya 
göre affedilemiyor. Şimdi bir tarafta aç orman 
içindeki köylü vatandaş var, bir tarafta Anaya
samızın 131 nci maddesi var. İnsaf ile düşüne
lim, icabında ölüm cezaları dahi affedildiği hal
de köylü vatandaşımızın orman suçu affedileme-
mektedir. 

Evet, ormanlarımız millî bir varlıktır. Mem
leketimizin bilhassa şu dengesi ile erozyonlar 
bakımından hayati önem taşımaktadır. Bununla 
beraber, ormandan evvel onun içinde yaşıyan 
vatandaşın yaşama ve geçim şartları, bize çok 
daha fazla düşündürücü bir durum yaratmıştır. 

Bu yüzdendir ki, biz Anayasanın 131 nci 
maddesinin değiştirilmesini istiyoruz. 
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Biz orman içinde yaşıyan köylü vatandaşla
rımızı yine orman içinde kalkındırmaya mecbu
ruz. Bunun içinde, veriminin bugünkünün 3 - 4 
misli olduğu ilgililerce beyan olunan, ormanla
rımızda son teknik usullerle geniş çapta iş saha
ları açmak ve binnetice orman sanayiine önem 
vermek mecburiyetindeyiz. 

Bugün kurulduğunu öğrendiğimiz Orman 
Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğünden büyük 
hizmetler beklemekteyiz. 

Aynca orman köylerini kalkındırmak mak-
sadiyle kurulduğuna muttali olduğumuz Orman 
Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğünün bu 
yönde geniş çapta hizmetler göreceğine inanı
yoruz. 

Yeni kurulan Orman Bakanlığının kurmuş 
olduğu bu genel müdürlükler A. P, İktidarının 
başarılı hizmetlerine geniş çapta katkıda bulu
nacağına inanıyoruz. Sayın Bakana ve Bakan
lık mensuplarına teşekkürü bir borç bilir, başa-
rılannın devamını temenni ederim. Bütçenin 
memleketimize ve Bakanlığa hayırlı olmasını 
diler. Yüce Senatoyu hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Orman Bakanı buyu
run. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (Sam
sun Milletvekili) — Sayın Başkan, Senatonun 
değerli üyeleri; Bakanlığımıza bağlı olarak ilk de
fa görüşülmekte bulunan 1970 yılı Orman Bakan
lığı Bütçesi kanun tasarısı üzerinde gerek grup-
lan adına ve gerekse şahıslan adına söz almış 
bulunan arkadaşlanma, iyi niyetli ve bizi teş
vik eder mahiyetteki takdir duygularına sami
mî teşekkürlerimi ifade etmek suretiyle sözleri
me başlıyorum. 

Değerli arkadaşlanm, 7 Ağustos 1969 tari
hinde 4951 sayılı Kanuna istinaden, bir karar
name ile kurulmuş bulunan Orman Bakanlığın
da, uzun bir tarihi seyir takibederek ve muhte
lif bakanlıklar bünyesinde görev almak sure
tiyle devam eden Orman Genel Müdürlüğü, 
müstakil bir bakanlık hüviyetine bürünmüş 
bulunmaktadır. 3204 sayılı Teşkilât Kanunu ile 
idare edilmekte bulunan Orman Genel Mü
dürlüğü Orman Bakanlığı kurulana kadar, Ta
nım Bakanlığı bünyesinde yer almış bulunmak
ta idi. Şunu açıkça ifade etmek gerekmektedir 
ki, Orman Genel Müdürlüğüne kapasitesinin 

çok üstünde kendisine yüklenmiş bulunan gö
revler dolayısiyle, Türkiye'de ormancılık hiz
metlerinin bütün yönleriyle gerçekleşmesi müm
kün olmuyordu. Orman Genel Müdürlüğü bü
tün bu zor şartlara ve elinden gelen imkânlan 
ile ormancılık konularında hizmet etmiş olma
sına rağmen Türkiye'de ormancılığımızın bek
lediği hedeflere ulaşması mümkün olmuyordu. 
Doğal kaynaklanınız içerisinde özel bir yeri 
olan ormanlanmız sadece ekonomik yönleriyle 
değil, ekonomik yönünün yanında su ekonomi
sini düzenlemek, erazyona mâni, olmak, sel ve 
taşkınlara mâni olmak gibi faydaları ile insan-
lann bediî ve sosyal hayatlarına da tesir eden, 
mesire yeri olarak, millî park yeri olarak kul
lanılan ve çok dolaylı faydaları bulunan önem
li bir doğal kaynağımızdır. Bu bakımdan or
manlarımızdan sadece ekonomik yönden fay
dalanmak değil, diğer yönlerden de yararlan
mak; erezyona mâni olmak, toprak akmasını 
durdurmak, sel ve taşkınları önlemek ve bediî 
yönlerinden de istifade etmek gerekçesiyle or
manlar üzerinde hassasiyetle durmak başlıca 
görevimizdir. İşte bu nedenledir ki, ormancılık 
vazifelerimiz ve tesbit ettiğimiz ilkeler; or-
manlanmızı korumak ormanlarımızı mu
hafaza etmek, bozuk ormanlarımızı dü
zeltmek, geliştirmek, verimlerini artırmak, 
orman halk ilişkilerini düzenlemek, iyi bir 
işletmecilik anlayışı içinde ormandan elde 
edeceğimiz maddeleri sanayide kullanmak ve 
bunları memleket dâhilinde tüketmek ve tüke
timin faydasını da diğer yabancı memleketlere 
ihracetmek esaslarında mündemiç bulunmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün üzerinde duru
lan en önemli konulardan birisi 6831 sayılı Ka
nunun bâzı hususlarda değiştirilmesi ve vatan
daş lehine bâzı yenilikler getirilmesi konusu
dur. Hepiniz takdir edersiniz, ki, 1956 yıhnda 
meriyete girmiş bulunan 6831 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesine göre ihdası gereken fon, 
maalesef bugüne kadar bütün siyasi iktidarlar, 
hattâ Millî Birlik Hükümeti de iktidarda bu
lunduğu devrelerde dahi olmak üzere çalışma
mıştır. 1956 yılında meriyete giren 6831 sayılı 
Orman Kanununun, her sene asgari 50 milyon 
lira fona konur, hükmü gerçekleşmiş olsa idi, 
bugün 850 ilâ 700 milyonluk bir fonun birikmiş 
olması gerekmekte idi. işte bunu düşünerek 
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veyahut da başka bir ifade ile., Hazinenin koy
muş bulunduğu gelirin sıhhatli bir gelir olma
dığı noktasından hareketle Bakanlığımız, or
man emvali satışlarından ve ormancılık hiz
metlerinden sağlıyacağı sıhhatli gelirlerle, 6831 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde bir fon ih
dasını düşünmüş, bu husustaki gerekli çalışma
lar ikmal edilmiş olup, tahmin ediyorum ki, 
çok kısa bir zamanda bu tasan huzurunuza ge
lecektir. 

Ayrıca 6831 sayılı Kanunun 35 nci madde
sinde tuğla, kiremit, kireç ocakları için konmuş 
bulunan 2 milyonluk fon yine Bakanlığımız 
bünyesindeki yapılan çalışmalarla 10 milyon 
liraya çıkarılacaktır. 

Ayrıca, bilhassa orman içi ve civarında bu
lunan köylü vatandaşlarımızın büyük bir ıstı
rap kaynağı olan mülkiyet meselelerini de nor
mal yolla halletmek maksadına matuf olarak, 
6831 sayılı Kanunun 7 ilâ 12 nci maddeleri ara
sındaki maddeler, yani sınırlama ve tahditle il
gili konularda da gerekli çalışmalarımız yapıl
mış ve biraz evvel ifade ettiğim maddelerle 
birlikte Meclise sevk edilecektir. 

Bu çalışmalara ilişkin olarak, tahdit ve tes
cil talimatnamesi ve makilik talimatnamesinde 
yapılacak değişiklikler de vatandaşlarımızla or
manlar arasındaki ihtilâfları büyük çapta çö-
zümliyecektir. Nitekim tahdit ve tescil talimat
namesi ile makilik talimatnamesine yapacağı
mız değişikliklerle vatandaşlarımıza sağlıyaca
ğı faydalarla şu neticeler elde edilecektir. 

Orman Kanununun sarih maddesinin tatbi
katını sağlıyan, orman tahdit ve tescil talimat
namesi; funda, maki sahalarının tesbitine ait 
talimatnameler, orman tarifinin kapsamını da
raltmakta, bâzı yönleri ile bizatihi orman olmı-
yan sahaları da içine almaktadır. Bu nedenle 
talimatnameler ele alınmış ve kanunun objek
tif bir şekilde tatbikatı sağlanmış bulunmak
tadır. Orman içinde ve bitişiğide bulunan zi
raat arazileri tesbit ve tefrik ile vatandaşlar
la vâki çelişmelere son verilecek, vatandaş
ların bu araziler üzerinde kullanma hakları 
emniyet altına alınacak ve meşruiyet kaza
nacaktır. Yine, ormanlar içinde bulunan ya
bani zeytinlik, delicelik, ve sakızlık gibi ya
bani meyvalı ağaçlıklar tesbit ve tefrik ile 
vatandaşların bu sahalar üzerindeki tasarruf

ları mümkün olacaktır. Diğer taraftan bu 
ana iç mevzuatın sağlam esaslara oturtulma
sı ile mahkemelerce tevsik edilen, bir yerin 
orman olup olmadığı, konusundaki hizmetler 
ve tapulu sahalardan sahiplerinin istifadesi
ne ait müracaatlar olumlu bir şekilde netice
lendirilmiş olacaktır. Bunlara ilâveten orman 
işletmeleri döner sermayesinin 42 nci madde
sinde konmuş bulunan 20 milyonluk fon, 75 mil
yon liraya çıkarılacaktır. Bu husustaki çalış
malarımız fen heyetinde bitmek üzeredir. Ya
kında Bakanlar Kuruluna sevk edilecektir. Sa
dece 20 milyonluk fon, 75 milyon liraya çıka
rılmakla iktifa edilmiyecek, fonun tatbik sa
hası da geliştirilecektir. Evvelce sadece linyit 
kömürü, dam örtüsü, fenni arıcılık istikâ
metinde verilen bu krediler, hayvan kredisi, 
gübre kredisi, el sanatları ve köylerde yapılmak
ta bulunan dokumacılık sahalarına da teşmil 
edilmiş bulunacaktır. 

Üzerinde önemle durduğumuz konulardan 
birisi de Hükümet Programımızda beyan etti
ğimiz veçhile, orman işçilerini 506 sayılı Sos
yal Sigorta kapsamına almak ve sosyal güven
liklerini temin etmektir. Bu tahakkuk ettiği 
takdirde, orman içinde yaşıyan 2,5 milyon va
tandaşımızın, 5 000 aileye tekabül eden kıs
mının, her birisinin asgari devamlı işçi olma
sı sağlanmış bulunmaktadır. Bu hususta, Ba
kanlığımızla ilgili çalışmalar bitmiş, kanunun 
sevk edicisi Çalışma Bakanlığı olduğundan 
Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. Tahmin 
ediyorum ki, yakında Çalışma Bakanlığı bu ta
sarıyı da Meclise sevk edecektir. 

Orman köylerimizin kalkındırılması konu
sunda sadece bu noktalar üzerinde durmayıp, 
eğitim konularında da orman köylerimizin 
gerskli bilgilerle mücehhez elması için gerekli 
tedbirleri alıyor ve bu tedbirleri devam etti
riyoruz. Nitekim, bu maksatla Türkiye'nin muh
telif bölgelerinde 20 ye yakın işçi kampları tes
bit etmek suretiyle, 1964 yılından bugüne ka
dar, bu kamplardan 5 541 köylü işçi eğitimi 
görmüş ve buradan sertifika olan bu işçiler 
icabında orman muhafaza memuru okullarına 
da girmek suretiyle tahsillerini ilerletmiş ve 
geçimlerini sağlamış bulunmaktadırlar. 

Üzerinde durduğumuz önemli bir konu da, 
orman köylerinin kalkındırılması bakımından, 
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orman kooperatiflerinin kurulması meselesi
dir. Orman koperatifleri ile ilişkin çalışmalar 
da Bakanlığımızda bitmiş, Ticaret Bakanlığın
da mütehassıs arkadaşlarla gerekli çalışmalar 
devam etmektedir. Çok yakında bu tasarıyı 
da Yüce meclislere sevk etmiş bulunacağız. 
Bütün bunlara paralel olarak orman köyleri
mizin kalkındırılması için sadece bunlarla ikti
fa etmiyoruz. Diğer taraftan ormancılık hiz
metleri olarak, orman iri ve civarı köylere 
götürdüğümüz hizmetlerden istihsal, imalât, 
nakliyat, orman yollarının yapılması, erozyon 
çalışmları, ağaçlandırma çalışmaları ve bu
na mümasil diğer hizmetler karşılığı, orman 
içi ve civarı köylerindeki vatandaşlarımızın 
eline direkt geçmek üzere 300 - 700 milyon li
ra civarındaki bir meblâğ da, orman içi ve ci
varındaki köylerimize, ödenmektedir. Buna 
pazar satışı ve zati ihtiyacolarak yapılmakta 
bulunan yardımları da ilâve edersek, bu miktar 
bir hayli yükselmiş bulunacaktır. Nitekim, 
1961 yılında bu hizmetler karşılığı orman içi 
ve civarı köylerine 166 milyon lira ödenirken, 
1969 ve 1970 yıllarında bu miktar 700 milyon 
liraya baliğ olmuştur. Eîbetteki bu büyük mik
tarın orman içi ve civarı köylerimizin kalkın
masında büyük katkıları olduğunu da kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Ormancılık hizmetleri üzerinde önemle du
rulan konulardan birisi de mera ıslahı ve 
erezyon çalışmalarıdır. Hepiniz takdir eder
siniz ki, bugün orman içi köylerimizi gerek 
kalkındırmak ve gerekse ormanların tahribini 
önlemek, toprak akmalarım durdurmak mak-
sadiyle, mera ıslahı ve erozyon çalışmalarımız 
her geçen gün büyük ehemmiyet kazanmaya 
başlamıştır. Biz, bir taraftan orman içi ve ci
varında yaşayan vatandaşlarımızı ahır hay
vancılığına sevk ederken, diğer taraftan, me
ra ıslahı suretiyle, müsait olan bölgelerde 
mera çalışmalarını geliştirmek ve bu münase
betle de orman içinde yaşıyan vatandaşlarımı
zın, hayvancılığını geliştirmek istikâmetinde ça
lışmalarımıza devam etmekteyiz. 

Arkadaşların üzerinde önemle durdukları 
bir konu da, Güvem nahiyesinde yapmış bulun
duğumuz hayvancılık tatbikatıdır. Bugün 
mıntakada yapılmış bulunan bu ahır hayvan
cılığı tatbikatı neticesinde bu köye her ay 

40 - 50 bin lira gelir girmektedir. Bu suretle 
burada ahır hayvancılığı teessüs etmiş ve buna 
mütenazır olarak da o bölgelerdeki mera ıs
lahı ve erozyon çalışmalarımız müspet neti
celere doğru gitmiştir. Buradaki çalışmaların 
müspet olarak sonuçlanması neticesi, 1970 yı
lında, 25 başmüdürlük mıntakasında pilot böl
geler tesbit etmek suretiyle, Güvem nahiye
sinde yapmış bulunduğumuz bu tatbikatı di
ğer başmüdürlük mmtakalannda da yapaca
ğız. Çünkü, inancımız odur ki, Türk köylüsü
ne mutlaka bir şeyi göstermek, inandırmak 
mecburiyetindeyiz. Bunu gösteremediğimiz, tat
bikatın müspet neticelerini temin edemediği
miz müddetçe onlara, bunları kabul ettirme
miz mümkün değildir. 

Orman sanayiinin gelişmesi eîbetteki or
man envanterimizin tesbiti ve orman amenaj-
man çalışmalarımızla yakınen ilgilidir. Orman 
amenajman çalışmalarımız süratle gelişmek
tedir. Bugün 11 başmüdürlük ımntakasmdaki 
bütün ormanların amenajman plânları biti
rilmiş ve 9,7 milyon hektarlık ormanlarımızın 
amenajmanı yapılmıştır. 1970 yılında 4 başmü
dürlük mıntakasında da iki milyon hektarlık 
ormanların amenajmanı yapılmak suretiyle, 
orman envanteri konusunda % 100 olmazsa 
bile, % 100 e yakın sıhhatli bilgiler temin et
miş bulunacağız. Envanter çalışmaları için, 
envanter tesbiti için de gerekli çalışmalarımız 
başlamıştır. Amenajman plânlarımızı, hava 
fotoğrafları ve istatistik - matematik usulleri 
ile yapmış bulunduğumuzdan neticeler gayet 
müspet ve doğrudur. Biraz evvel ifade edil
diği gibi, Türkiye'deki amenajman plânları 
yabancılar tarafından yapılmamıştır, Türk 
yüksek orman mühendisleri tarafından yapıl
mıştır. 

Bu çalışmalara paralel olarak, orman sana
yii üzerinde de gerekli gelişmeler görülmekte
dir. Bilhassa bıçkı sanayii yerine, - çünkü bıçkı 
sanayiinde hammadde % 60 ile netice vermek
te. entegre sanayide ise % 80 - 95 netice ver
mektedir - süratle entegre orman sanayiine 
doğru gidilmektedir. Bugün Orman Bakanlığı 
bünyesindeki 14 kereste, fabrikasının da tek
nolojik yenilenmeleri yapılmakta ve 281 bin 
metremikâp olan bu fabrikaların kapasitesi, 
teknolojik bu yenilemeler ve bunlara ilâve edi
lecek Bartın ve Demirçay'da yapılacak kereste 
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fabrikaları ile 515 bin metremikâba yüksele
cektir. Ayrıca Bolu'da yonga levha, Ayancık'ta 
yonga levha ve Atrvin'de de lif levha fab
rikaları inşaatı devam etmektedir. Bunların 
hepsi İkinci Beş Yıllık Plânda gerçekleşe
ceklerdir. Elbetteki bu fabrikaların entegre 
orman sanayiinin gelişmesi suretiyle, fabrika
larımızda da işçi istihdamı büyük mikyasta 
gelişecek ve işsiz birçok vatandaşlarımızın 
bu fabrikalarda istihdamı, bilhassa orman içi 
ve civarı köylerindeki vatandaşlarımız tercih 
edilmek suretiyle , bu husustaki işsizlik de 
tabiî fabrikaların kapasiteleri nisbetinde gide
rilmiş olacaktır. 

Orman Bakanlığının kurulması ile ilgili 
çalışmalar her türlü tetkik yapılmak suretiyle 
gerçekleştirilmektedir, Bakanlığımız bünyesin
de kurulmuş bulunan komisyon gerekli çalış
malarını bitirmiş, Orman Fakültesinden ve Or
ta - Doğu üniversitesinden gerekli bilgileri, bu 
husustaki tavsiyelerini almak suretiyle temas
larını ve çalışmalarını yapmaktadır. Bunlar da 
bittikten sonra çok kısa bir zaman içerisinde 
Orman Bakanlığı Teşkilât Kanununu da Yüce 
Meclislere sevketmiş olacağız. 

Orman Ürünleri Sanayii kuruluşu ile ilgili 
beyanıma gelince, tahmin ediyorum ki, yan
lış anlaşılmış. Üçüncü Ormancılık Kongresin
de konuşmanın bir noktasında «işte bu duy
gular içinde orman sanayiinin memleketimiz
de gerekli gelişmeyi göstermesini temin ba
kımından Bakanlığımız bünyesinde bir Orman 
Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğünün bugün 
kurulmuş olduğunu da meslekdaşlarıma ve bu 
sanayi ile ilgili özel sektöre müjdelerim» de
miştim. Benim konuşmam bu istikâmette. 

102 163, 1964 yılında 105 956, -965 te 103 026, 
1966 da 105 659, 1967 de 99 567. Bu şekilde 
devam ediyor. 

Orman yangınları da ifade edildiği gibi 
üzerinde önemle durulmaya değer istikâmette 
bir azalma göstermemiştir. Şimdi 1955 yılın
dan 1969 a kadar olan yangınları ifade ede
ceğim. 1955 yılında 878, 1956 yılında 1 118, 
1957 yılında 779, 1958 yılında 725, 1959 da 
436, 1960 da 504, 1961 de 620, 1982 de 717, 1963 
te, 455, 1964 te 768, 1965 te 415, 1966 da 413, 
1967 de 473, 1968 de 387 ve 1969 da 552. Bu 
rakamların tetkikinden de anlaşılacağı üzere, 
büyük miktarda ne bir artma ne de eksilme 
vardır. Muayyen periyotlarla bazan azalmakta 
ve bazan da çoğalmaktadır. Bendenizin son ay
larda, Kasım aylarında meydana gelen orman 
yangınlariyle ilgili olarak, yaptığım beya
natta ifade ettilim hususu bugün de aynen 
ifade ediyorum. 

Bendeniz o gün, istanbul'dan Ankara'ya 
geliyordum. Evet, anormal bir lodos vardı. 
Anormal bir mevsimdi, kuraktı, rüzgâr var
dı. Mevsimlik bir yangın olduğunu ifade et
tim ve yangınlarda da kasıt yoktur. Ama o 
ana kadar gelen bilgilerde bir kasıt olup ol
madığı belli değil. Hattâ kasıt olup olmadı
ğını tetkik için Adapazar'ı ve bölgesine üç ki
şilik bir teknik heyet de yolladım. Bilâlıara 
bana tevdi edilen raporlarda bir kasıt olma
dığını ifade ettiler. Belki kasıt vardır, ama kas
tı tesbit etmek de mümkün değildir. O tarihteki 
yangınların büyük çoğunluğu, mesettâ 142 adedi 
örtü yangını, 5 adedi tepe yangını, 2 adedi de 
gövde yangını idi. Halbuki ondan evvelki bü
tün tarihlerde cereyan eden tepe ve gövde yan
gınları gayet büyük rakamlar göstermektedir. 

Şimdi Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinde, 
1960 ve 1970 yılları arasında cari harcamalarda 
bir fark mevcut değildir. Yatırım harcamaları 
ödeneklerinde 1969 yılma nazaran 8 756 bin TL 
lık bir noksan mevcuttur. Bu da üretimi etküe-
miyen inşaat yatırımlarıdır, ölü yatırımdır; üre
timi etkiliyen bir yatırım değildir. Bu da % 5,1 
i ifade ediyor. 

Özel fon projesi konusuna gelince; özel fo
nun amacı, etüt ve fizibilite çalışmaları yap
mak, kereste, kâğıt hamuru ve kâğıt gibi sana
yiler için seçilmiş yerlerde ormancılık ve orman 

Orman yangınlarının ve orman suçlarının 
1961 Anayasasına konmuş hükümden sonra 
arttığı, azaldığı basında olsun, birçok mehafil-
de olsun fikirler beyan edilmiştir. Şimdi ben 
de Devletin resmî kaynaklarından aldığım 
istatistikî bilgileri sunacağım. Şunu açıkça 
ifade edeyim ki, bu muhtelif mehafil tarafın
dan 1961 yılından sonra orman suçlarının 
azaldığı iddiası doğru değildir. 

1957 yılında 52 779, 1958 yılında 58 626, 
1959 yılında 72 142, 1960 yılında 82 612. 
Şimdi 1960 dan sonraya bakıyoruz. 1981 yılın
da 95 757, 1962 yılında 100 185, 1963 yılında I 
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sanayiinin geliştirme plânlarını hazırlamaktır. 
FAO teşkilâtının projeye iştiraki 14 714 000, 
Hükümetimizin iştiraki 16 644 500 Tl. dır. Pro
je 4 yıllık olup, 1968 - 1971 yılları içinde, 11 
milyonu, 240 ay süreli Türk eksperlerinin yurt 
dışı seyahati, 15 770 000 Tl. amenajman ve en
vanter etütleri için alet ve malzeme giderleri, 
750 000 Tl. hava fotoğraflarının çekimi için 
uçak satmalmması ve yedek parçaları, 3 838 500 
Tl. sı da mahallî uygulama masrafları karşılığı 
olarak cem'an 31 358 500 Tl. dır. Şimdi alınmış 
bulunan alet ve malzemeler geri gönderilmiye-
cektir. FAO nun iştirak ettiği 14 714 000 Tl. sı 
karşılıksızdır. Meselâ, 750 000 Tl. sı hava fo
toğraflarının çekimi için getirilmiş bulunan 
uçaklar için döviz transferi yapılmadan getiril
miştir. İfade ettiğim şekilde, Özel fonun, bu 
maksatların tahakkuku ve Türkiye ormancılığı
nın bu fonla ilgili kısımları gereğince büyük 
faydaları ve ormancılığımızın gelişmesi bakı
mından büyük etkileri olmaktadır. 

Gecenin bu geç saatlerinde kısa bir çerçeve 
içinde Orman Bakanlığının bugüne kadar yap
mış bulunduğu ve 1970 yılında yapması icabe-
den hizmetleri kısaca ifade ettim. Sözlerimi bu 
noktada bağlarken Yüce Heyetinizi sevgi ve 
saygılarımla selâmlarım. (Sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atayurt. 
M. FAÎK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş

kan, değerli senatör arkadaşlarım, muhterem 
Orman Bakanı ve Orman Bakanlığı camiasının 
mümtaz mensupları; Orman Bakanlığının bu ilk 
kez Yüce Cumhuriyet Senatosunda görüşülmek
te bulunan bütçesi münasebetiyle, bu meslekin 
uzun yıllar mesuliyetini taşımış bir meslek men
subu sıfatiyle, birkaç cümle ile de olsa, bu tari
hî addettiğim celsede kişisel görüşlerimi arz et
meyi ve yüce huzurunuzda bunları dile getir
meyi uygun ve faydalı bir görev telâkki ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de eskiden 
beri sürüp gelen bir orman dâvası vardır. Bu 
dâva hiçbir zaman bir şahsın dâvası, bir zümre
nin dâvası, bir meslek grupunun dâvası değil
dir ve olmamıştır. Bu büyük ve şümullü bir dâ
vadır. Dayandığı tarihî gerçekler yanında, isti-
nadettiği ekonomik, sosyal, kültürel sebepler 
yer almaktadır. 

Muhterem senatörler, milletlerin hayatı on
ların üzerinde vatan diye yaşadıkları toprağa 

ve onun muhafazasına bağlı bulunmaktadır. Bu
gün yapılan ilmî araştırmalar neticesinde mey
dana çıkmıştır ki, Türkiye gibi iklim şartları 
itibariyle elverişsiz bir bölgede 1 cm. irtifaında-
ki toprağın teşekkül edebilmesi için 200 - 300 
senelik bir zamana ihtiyaç mevcuttur. Bu top
rakları muhafaza etmek ve bunlardan gerektiği 
şekilde faydalanmak Zarureti aşikârdır. Bir 
memleketin topraklarının neresinin orman, ne
resinin mera, neresinin iskân sahası olacağı 
problemi gelişmiş memleketlerde halledilmiş ve 
artık muhtelif sektörlerin bu alan üzerindeki 
mücadeleleri son bulmuştur. Memleketimiz gibi 
henüz gelişme çabaları içerisinde bulunan bir 
ülkede ise bunlar arasındaki münasebetler tam 
mânasiyle muvazene haline gelmiş değildir. Bu 
itibarladır ki, öteden beri devam edip gelmekte 
bulunan orman meselesinin halli aynı zamanda 
bir toprak meselesi, bir su muvazenesi meselesi 
ve insanların bu memlekette rahat barınabilir 
bir meselesi halinde tecelli etmekte; çok yönlü 
olmakta, millî bir dâva halinde belirmekte ve 
muayyen bir meslek grupundan ziyade bütün 
bir vatanı ilgilendiren, bütün teşekkülleri alâ
kadar eden, bütün vatandaşları etkiliyen bir 
dâva olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu köklü ve büyük 
dâvanın halli için memleketimizde de öteden 
beri yerli ve yabancı mütehassıslar tarafından 
birçok araştırmalar yapılmış ve dâvaya esaslı 
bir hal çaresi bulabilmek için, bir genel müdür
lük halinde Tarım Bakanlığı bünyesinde vücut 
bulmuş olan bu teşkilâtın Orman Bakanlığı 
halinde reorganize edilmesi ve halkla orman 
arasındaki münasebetlerin düzenlenmesi yanın
da, erozyonun kontrolü su ve toprak münase-
toMerinin dengeli bir halde tutulması, iklim 
meselelerinin, ormana bağlı olan kısmının lokal 
iklim özellikleri de nazarı itibara alınarak, fay
dalı bir halde tutulması gibi büyük meselelere 
el atılmış bulunmaktadır. Bu itibarladır ki, bu 
balkenliik teşkilâtı 'her hangi bir bakanla bir ge
nel müdür arasındaki ihtilâfın çözümü için geli
şigüzel ortaya atılmış bir kuruluş değildir. Bu 
tamamen ciddî, etraflı araştırmaların mahsulü 
neticesinde doğmuştur. Tüıkiye ormancılık poli
tikasının ve organizasyonunun gelişmesinde 
Orman Bakanlığının kuruluşu büyük bir tarihî 
hâdisedir. Ve önemli bir asama olarak daima 
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yadedilecektir. Bugün akdedilmekte bulunan bu 
celsedeki müzakerelerle de ilk Orman Bakan
lığı Bütçesinin görüşülmesinde hissedar olan 
Yüce Senatonun çok mühim tarihî görevler 
yapmış olduğu, ebediyen hatıralarda kalmış ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarımız, dâvanın çeşitli 
yönlerine temas etmek suretiyle bütçenin ve 
yapılacak hizmet ve faaliyetlerin büyük Türk 
Milletinin istikbâli ve Türkiye ormancılığının 
gelişmesi bakımımdan verimli olması yönünden 
vâki temenni ve tavsiyelerinden müspet alanda 
olanlarına tamamen katıldığımı burada iftihar
la arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, bir arkadaşımız Cum
huriyet devrinden önceki ormancılar hakkında 
ifade edilmiş olan, meşhur şair Eşrefin bir hic
vinden bahsötmsk suretiyle, burada tarihe mal 
olmuş hata ve savapları görülmüş orman ida
resinde evvelce, vazifeleri sevfcEtmiş kişiler 
hakkında bâzı beyanda bulundular. Şunu bu
rada şükranla, bütün samimiyet ve kuvvetimiz
le ifade ve beyan edebiliriz ki, Cumhuriyet dev
rinin inkılâpçı, milliyetçi dürüst ve büyük va
tansever ormancılarının her kademesinde çalı
şan bütün ormancıları daima büyük Türk mille
tinin menfaatlerini, Türkiye ormanlarının mu
hafazasını ve onun geliştirilmesini başlıca g*a-
ye ve kendilerine şiar edinmişlerdir. Bu msıe-
la üzerinde kendi hayatlarım feda edecek şe
kilde çalışmışlar ve bu ana kadar gelmişlerdir. 
Bundan roma da büyük titizlik göstererek dik
kat ve itina içerisinde uhdelerine almF, bulun
dukları vazifeleri devam ettirerek büyük Tür
kiye'nin arzu edilir vüsat, servet ve verimlilik
te ormanlarla kaplanması görevini millî şuur, 
vazife duygusu içerisinde başaracaklarından 
emin bulunmaktayım. Bu itibarla şair Eşrefin 
söz ve ifadelerinin en küçük bir şekilde dahi ol
sa, Cumhuriyet Devrinin Türk ormancılarına 
katiyen gölge düşürmiyeceğmi, burada açıkça 
ifade eder, bu mümtaz camianın vatanımıza da
ha niee hizmetler yapmasını temenni ve niyaz 
etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktin bir hayli 
gecikmiş olmasını nazarı itibara alarak, yüce 
huzurunuzu daha fazla işgal etmek istemıiyorum. 
Bu bakımdan tamamen plânlı, düzenli bir şekil
de Türkiye'nin erozyon meselelerine el atmış, 

| mera ıslahı işlerini düzene sokmuş, yani Türki
ye ormancılığının rasyonel ve teknik icaplara 
göre faydalanılmasını işletilmesini icabettiren, 
asgari ön şartı teşkil eden orman muhafazasını 
büyük bir titizlikte teminat altına almak üzere 
ciddî vazifelerle karşı karşıya bulunan Orman 
Bakanlığını selâmlarken, bütçenin hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, kendilerinin ilelebet ba
şarılı ve mümtaz mevkiini muhafaza etmesini 
temenni ve niyaz ederim. Saygılarımla. Şiddet 
li (Alkışlar) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
I Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis-
I yonu raporu (M. Meclisi 1/16; C. Senatosu 

1/10-13) (S. Sayısı : 1301) (Devam) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde Orman Bakanlı
ğı bütçesinde görüşülmüş bulunan Orman Ge
nel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarı
sının maddelerine geçilmesini oyunuza sumıyo-

I ruım : Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
I kanunu tasarısı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
câri harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 110 000 000 lira,yatıran 'har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 57 309 000 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 3 608 592 lira ki, top
lam olarak 170 917 592 lira ödenek verilmiştir. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isftiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi (A/l), (A/2), (A/3) 

I işaretli cetvellerdeki bütün bölümleri ile tüm 
olarak oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler. 

I Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 

gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (170 917 592) lira olarak tahmin edil-

I mistir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 

Yok. Değiştirme önergesi yolk. (B) işaretli cet-
I veli bölümleriyle beraber oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
I mistir. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1970 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 

I işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya-
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zili gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Ydk. Maddeyi cetveliyle beraber oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli 3658 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 karariyle kadro aJınabileceik tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi cetvelleriyle beraber oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul 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 1970 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi cetvelleriyle beraber oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde, 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1937 - 1968 yıllarına aidolup da, Muha
sebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 31lı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık 
ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddesine, Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büjnik onarım 

giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne aktarma yapmıya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi (E) cetveli ile beraber oylarını
za arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Orman Genel Müdürlüğü Or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi (M) cetveliyle beraber oylarını
za arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar ge
reğince ormanların sınırlama işine, 1970 bütçe 
yılında da devanı olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 sayı
lı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 1970 
yılında orman mühendis muavinleri ve tekniker
leri için de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşunda ve döner sermaye müesseselerinde 
çalışan ve atanmaları Orman Genel Müdürlü
ğünce yapılan muhasebe müdür ve yardımcıla
rına, sayman, sayman yardımcıları ve sayman 
adına re'sen edeme yapan sayman mutemetleri
ne, daire taihsilâtını yapan veznedar ile vezne
dar yardımcısı sıfatiyle vazife gören kâtip mu
temetlere, Merkez Levazım Müdürü ile Ayniyat 
Muhasibine 395 sayılı Kanunda yazılı nisbet-
ler dairesinde kasa tazminatı ödenir. 

Yüksek Başkanlığa 
Durumları ve hizmetlerinin esasında bir 

fark bulunmadan; Orman Genel Müdürlüğü me-
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mur ve hizmetlil erinin maaş ve ücretleri ile taz
minatlarının bir kısmı katma bütçeden, diğer 
bir kısmı da döner sermayeden ödenmektedir, 

Aynî ve nakdî muamelâtla ilgili bu memur
ların bir kısmı katma bütçe Kanununun 12 nci 
maddesine gere Orman Genel, Müdürlüğünce, 
bir kısmı Maliye Bakanlığınca, bir kısmı da 
Döner Sarmaya Yönetmeliğinin 5 nci madde
sine müsteniden Genel Müdür, Başmüdür, dö-
nsr sermaye müdürlüklerince tâyin olunmakta
dırlar. 

Diğer taraftan yetki bakımından aynı hiz
metleri ifa etmiş olmalarına rağmen mevcut 
personelden bir kısmı Katma Bütçe Kanunu
nun 12 nci maddesine göre 395 sayılı Kanunda 
yazı1.! tazminatlardan istifade elttikleri halde 
diğer bir kısmı bu haktan mahrum tutunmak
tadır. 

Bu sebeplerle arz olunan mahzurları berta
raf edebilmek maksadiyle katma bütçenin 
12 nci maddesinin ekte sunulduğu sekilide de
ğiştirilmezini arz ve teklif ederiz. 

Gümüşhane Zonguldak 
Abbas Ciîâra Tank Remzi Baltan 

Muş Zonguldak 
isa Bingöl Ahmet Demiryüce 

Burdur 
Faruk Kınaytürlk 

Madde 12. — Orman Genel Müdürlüğü ku
rulusunda ve döner sermaye müesseselerinde ça
lışan muhasebe müdür ve yardımcılarına say
man ve yardımcılarına ve sayman adına re'sen 
ödeme yapan sayman mutemetlerine, daire tah
silatı yapan veznedar iio vesnedar yardımcısı 
sıfatiyle vazife gören kâtip - mutemetlere, mer
kez levazım müdürü ile ayniyait muhasibine 295 
sayılı Kanunda yazılı nbbetler dairesince kasa 
tazminatı ödenir. 

BAŞKAN — Önergeyi oylatmaJk ve tasviple
rinizi almak isterdim. Ancak Anayasanın 
94 ncü maddesinin son fıkrası ile İçtüzüğün 89 
ucu - maddesi gereğince Genel Bütçeye gider ar
tırıcı, yük tahmil eden teklifte bulunulamıya-
cağı cihetle her haagi bir işleme tabi tutamı-
yacağım. Komisyon aynı fikri paylaşıyor mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Efendim, tahsisatla mukayyet kalmak şartiyle, 

eveî; artırıcı mahiyet görülmüyor ise. Şimdilik 
tabiî bunun hesabını yapamıyoruz. 

BAŞKAN — Evet ama, gider artırıcı karak
teri açıkça gözükmekte. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, gi
der artırıcı teklif değildir. Biz durumu Maliye 
temsilcisine tetkik ettirdik ve gider artırıcı bir 
teklifte bulunmadık. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl, gerekçenizde gi
der artırıcı karakterini ifade etmiş bulunuyor
sunuz. Aynı vazifeyi görenlere daha çok kasa 
tazminatı verildiği halde, bunlarım mahrum edil
diği ifade edilmekte. Böylelikle gerekçeniz bi
zatihi gider artırıcı.. Eğer gerekçeniz bu şekil
de olmasaydı, yalın bir metin vermiş olsaydınız, 
belki görmemezlikten gelmek mümkün idi. Ama 
gerekçenizi okuyunca gider artırıcı karakterlini 
ilk nazarda görmek mümkündür. Bu sebeple de 
'karşımıza derhal Anayasanın 94 ncü maddesinin 
son fıkrasiyle, içtüzüğün 89 ncu maddesi çıkar 
ve oylanmıyacağını ifade eder. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Efendim, konuyu 
aydınlatmama izin verin. Daha evvelden bu 
önergeye koyduğumuz gerekçedeki metni de
ğiştirdik. Burada gider artırıcı hiçbir hükmü 
kalmadı. Yani gider artırıcı hiçbir fonksiyonu 
yektur, sadece tâyini fonksiyonu vardır. 

BAŞKAN — Diğer taraftan nispî bakımdan 
aynı hizmetleri ifa etmiş olmalarına rağmen 
mevcut personelden bir kısmı Katma Bütçe Ka-
nn.iiiiimn 12 nci maddesine güre 395 sayılı Ka
nunda yazılı tazminatlardan istifade ettikleri 
halde, diğer kısmı bu haktan mahrum tutulmak
tadır. Mahrum tutulanlara verileceğine göre, 
artırıcı, gider karekterini açıkça taşımaktadır. 
Bu gerekçeyle Anayasa beni önergeyi ojdamak-
ta yetkisiz kılmaktadır. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Müsaade eder misi
niz 

BAŞKAN — Buyurun hay bay. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Müsaade buyurun, 

gerekçeyi geri verin tadil edelim. 
BAŞKAN — Komisyon ne düşünür? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) 
—• Komisyon olarak ifade ettik efendim aykırı. 
Gider artırıcı bir teklif ise biz tam tetkik ede
medik, o zaman katılamayız. 

BAŞKAN — Peki öyleyse izah buyurun. Bu 
teknik durumu komisyon ifade etmez ise Baş-
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kanlık nasıl takdir eder? Gider artırıcı karak
teri var mı, yok mu? Yani 1970 yılı Bütçesine 
burada 1 lira dahi olsa, 10 kuruş dahi olsa bir 
yük tahmil edecek mî, etmiyecek mi 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) 
— Sayın Başkan, biz bir artırıcı karakter ta
şıdığı takdirde kabul etmiyoruz derken, yaptı
ğımız hesaplara göre artırmaması lâzimgeldiği 
kanaatini taşımaktayız. Eğer artırıcı bir vazi
yet olursa zaten Anayasa muvacehesinde takrir 
kabul dahi edilse muamele yapılmasına imkân 
ve ihtimal yoktur. 

BAŞKAN — Maliyeyi temsilen Sayın Bakan 
mı, yoksa yetkili bir kimse mi izahatta bulu
nur Sayın Atayurt bir dakika. Sayın Bakan mı, 
yoksa Maliyeden her hangi bir yetkili Zat ifa
de eder mi, gider artırıcı vasfı var mı, yok 
mu? 

MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ HA
SAN ÇETİN SAVAŞ — Sayın Başkan, bu mev
zuda bir husus var. Orman Genel Müdürlüğü 
tâyinleri 3 bölümde ayırmış vaziyette. Birincisi 
işletme Müdürlüklerinin yaptığı tâyinler; 400 
liraya kadar ücretli kadrolardır. 600 liraya ka
dar olanlar bölge müdürlerinin yetkisi dahilin
dedir. 600 liradan yukarı olanları da Genel Mü
dürlüğün yetkisindedir. Halen tatbikat, bu ka
nunun şümulü dahilindeki ve Maliye Bakanlı
ğınca tesbit edilen döner sermayeden verilen 
kadrolardan, bu kanuna göre kasa tazminatını 
almaya yetkisi olanların 600 liraya kadar olan
ları kısmının Genel Müdürlük tâyin edemediği 
vakit verilemiyor. Ama burada bir muvaza şek
line gidiliyor. Diğer memurlardan, merkezden 
tâyin edilenler gibi, kasa tazminatı alabilmesi 
için merkezden yetki almak suretiyle, onay al
mak suretiyle yine alabilmektedirler. Yani ha
len tatbikatta kasa tazminatını alabilmeleri için 
genel müdürlükten yetki alıyorlar. Böylelikle 
halen verilmektedir. Sadece bir formalite deği
şikliğidir. 

BAŞKAN — Yani bu önerge kabul edilir
se.... 

MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ HASAN 
ÇETİN SAVAŞ — Zaten almaktadırlar.. 

BAŞKAN — Hayır, Bütçeye bir gider tah
mil ediyor mu? 

MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ HASAN 
ÇETİN SAVAŞ— Yoktur, efendim. 

BAŞKAN — Gider tahmil etmiyor? 
MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ HASAN 

ÇETİN SAVAŞ — Etmiyor. 
BAŞKAN — Yani bu kabul edilirse 12 nci 

maddede değişiklik yapılırsa gideri artırmıya
caktır? 

MALİYE BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ HASAN 
ÇETİN SAVAŞ — Artırmıyacaktır. 

BAŞKAN — Artırmıyacaktır. Maliye Vekâ
leti olarak bunu ifade ediyorsunuz. Gider artı
rıcı bir vasfı olmadığına göre, bunu yetkili Ma
liye Vekili temsilcisi gider artırıcı olmadığını 
söylediğine göre; Komisyon katılıyor mu? Ka
tılıyor. Orman Bakanı katılıyor mu?... Katılı
yor 12 nci maddenin bu şekilde değiştirilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi sayın üyelerin teklif ettiği 
şekilde oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1970 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üyeı Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Or
man bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

V. _ MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

Y. — GELİR BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı ile Gelir Büt
çesi üzerinde görüşmelere başlıyoruz. Grupları 
adına C. H. P. Grupu adına Sayın Mirkelâmoğ-
lu, Güven Partisi Grupu adma Sayın Melen, 
Millî Birlik Grupu adına Sayın Karaman, A. P. 
rupu adına Sayın Ergeneli. 

Çalışma programımız gruplar adına görüş
melerin sonuna kadar devam edecek gruplar 
adına görüşmeler bittikten sonra, Sayın Maliye 
Bakanı ve diğer zevatı fazla tutmamak ve sa
at 10 da da çalışma imkânlarını sağlamak üze
re birleşimi kapatacağım. Gruplar bittikten son
ra birleşimi kapıyacağız ve saat 10 da birleşim 
açılarak devam edeceğiz. 
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Şimdi C. H. P. Grupu adına Sayın Mirkelâm-
oğlu. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Maliye Ba
kanı burada, o da konuşmasını bitirmek istiyor. 
Çok kısa olmak kaydiyle. 

BAŞKAN — Şimdi gruplar bittikten sonra, 
şahıslar konuşacak şahıslar bittikten sonra, o 
zaman bütün bir bütçenin bitmesi olaöaktır. (A. 
P. sıralarından, «Zaten bir kişi var.» sesleri) 
Hayır efendim, 6 sayın üye söz istemiştir. (0. 
H. P. ve A. P. sıralarından burada yoklar, ses
leri) Gelirler. Sayın İzmen? Burada. Sayın Özer, 
Sayın Turgut, Sayın Aksoley, buradadır. Sa
yın Turan, biraz önce buradaydı. Sayın Ucuzal 
burada. Demek ki, üyeler burada, 

Eğer saat 3 e kadar bitirme imkânı olursa 
memnuniyetle Maliye ve Gelir bütçesini bitiri
riz. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Mirkelâmoğlu 
tmyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA NE£İP MİRKE
LÂMOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; Yüce Senatoyu saygılarla se-
lâmlıyarak, 1970 yılı Maliye Bakanlığı gider 
ve gelir bütçesi üzerinde 0. H. P. Grupunun gö
rüşlerini sunuyorum. 

Geçen yıl, bu bakanlığın bütçesinin eleştir
mesinde, yıllar içinde, her parti sözcüsü tara
fından mütemadi söylenmiş olmasına rağmen 
eksilmeden devam etmiş olan dilek ve istekleri 
tekrar ederek, «Gerçekleşmiyeceğini biliyoruz 
fakat yine de söylüyoruz.» demiştik. Şimdi de 
huzurunuzda yıllar içinde eskimiş olan listeyi, 
gelecek sene muhtevasını azalmış olarak gör
mek temennisi ile sunuyoruz. 

Türk icra mekanizması içinde, en ağır yükü 
çekip, sorumluluk taşıyan Maliye Bakanlığı Teş
kilâtı reorganize, meaılsup ve memurlarının ha
yatı terfih olunmak, ihale mevzuatı ıslah edil
meli, Serbest hesap uzmanlığı Kanunu çıkarıl
malı Personel Kanunu bütün hükümleri ve icap
ları ile yürürlüğe konmalı, tasarruf bonosu mü
essesesi tasfiye olunmalı, vergileme sistemimiz
de bünye ıslahı yapılmalıdır. 

Şimdi bütçe üzerinde genel mülâhazalarımı
za geçiyoruz. 

Bütçeler, bir Devletin muhtemel giderlerini, 
muhtemel gelirleri ile karşılaştıran bir hesap 
dengesi olmaktan ziyade, çeşitli yönleri ile; ha
cım, finansman kaynakları ve şekli, yapısı, fel- , 
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sefesi ve hedefleri itibari ile önemli ekonomik, 
sosyal ve fiskal tesirler vücuda getirir. 

Bütçelerde cari yılın mikro hedeflerini gör
mek mümkün olduğu kadar, müstakbel gelişme
lerin tohumlarını bulmak da mümkündür. 

Tetkik ettiğimiz bütçenin analizlerine geç
meden evvel geçen yıl bütçe tatbikatının ver
diği sonuçlarla, bizim o zaman ki talhminlerimi-
zi karşı karşıya getirmek istiyoruz. 

Biz geçen yılın bütçesinde 4 milyarı aşan 
bir açık tahmin etmiştik. Hükümet bunu reddet
mişti. Yine biz, mezkûr bütçenin, yıl programı
nın kendisine verdiği vazifeleri yapamayacağını, 
hedeflere varamıyacağını ve ilân ettiği sonuç
ları elde edemiyeceğini ifade etmiştik. Hükü
met bizi kötümserlikle suçlamıştı. 

Oysa ki, olaylar bizi haklı çıkarmıştır. 
Bütçe yılı bitmeden 2 milyar 700 milyon har

cama ödeneği iptal olunmuş, buna rağmen açık, 
yine de 2 ilâ 2,5 milyar arasında tahakkuk et
miştir. 

Yine bu bütçe tatbikatında Devletin ödiye-
mediği iç borçlanmaların 3 milyar liraya baliğ 
olduğu söylenmektedir. 

Bütçe açığının bir kısmı, ödenek iptalleri ile 
karşılanırken, mütebaki kısmı, Merkez Bankası 
kaynakları ile kapatılmış ve neticede, tahmin
lerimiz gibi, enflâsyonist baskılar artmış, fiyat
lar kamçılanmış, dış ticaretin de girmiş olduğu 
çıkmazla, devalüasyonla sonuçlanacak bir para 
operasyonu yaklaşmıştır. 

Bütçe açıklarının, ödeme iptalleri ile kapa
tılması, şimdi artık, «Demirel sistemi» denilen 
bir itiyat haline gelmiştir. 

Sayın senatörler, bütçe hedeflerine ve ken
dilerine tahsis olunan harcama ödeneklerine 
göre icra programlarını yapan, yükümlülük al
tına giren, yeni istihdam kadroları kuran, iha
le ilân eden dâireler, bu mütevali iptallerle, ar
tık önceden neyi yapacaklarını ve neyi yapamı-
yacaklarını bilemez hale gelmişlerdir. 

Bu iptal ve tehirler bir yandan Devlete olan 
güven hissini taJhrilbederken Devletle münasebe
te giren vatandaşları son derece güç şartlar al
tında bırakmış, diğer yandan bütçesini meclis
lerden geçirirken güven oyu almış sayılan Hü
kümeti de bu güvene ters düşürmüş bulunmak
tadır. 

Gerçi, açık karsısında, harcamaları durdur
mak, devam etmekten daha salim bir yol gibi 



G. Senatosu B : 39 5 . 2 . 1970 O : 3 

görünmekte ise de, yarattığı mânevi tahrföat; 
sağlamış göründüğü selâmeti, ifna edecek ka
dar ağır olmaktadır. 

Biz 1970 bütçe tatbikatında da bu yola gidi
leceğini tahmin etmekteyiz. Yine de Hükümet 
kesinlikle reddederse, ümidimizi muhafaza et
mekle teselli bulacağız. 

Sayın senatörler, ödenek iptallerinin, cari 
harcamalar kaleminde olanlarının yatırım rea-
lizasyonuna etki yapmıyacağını sanmak ve 
söylemek son derece yanlıştır, hatalıdır. 

Bu cari harcamaların «gelişme masrafları» 
niteliğinde olanlarında yapılan kısmalar, el
bette ve tabiatiyle yatırım faaliyetlerinin is
lemesine de engel olacaktır. 

1969 bütçe tatbikatında programın ekono
mik, sosyal ve fiskal hedeflerine varmak müm
kün olmamıştır. • 

Harcamalar yapılamamış, varidat gerçek
leşememiş, ihracat ve ithalât hedeflerine ula
şamamış, fiyat istikrarı sağlanamamış, sınai ve 
tarımsal üretim hızı düşmüş, iç ve dış borçlar 
artmış, enflâsyon baskısı artmış, devalüasyon 
psikolojisi teşekkül etmiş; bütün bu faktörlerin 
sonucu olarak sosyal hak, siyasal huzursuzluklar 
artmıştır. Tabiatiyle, ekonomimiz 1969 bütçe
sinin devralmış bulunduğu noktadan daha da 
geri noktalara düşmüştür. 

Şimdi müşahademiz şudur ki; 1970 bütçesi 
de, aynı istidatları ve istikâmetleri bünyesinde 
taşıyarak gelmektedir. 

Harcama bütçesinde aynı sınıflama ve 
ayırımlar; gelir bütçesinde aynı kaynaklar, geç
miş yılların aynı fiskal felsefesi, yani; millî ta
sarruf açığının kapanmasında verimli ve etkili 
olacak bir vergi reformu yerine, klâsik muhsur-
larını bilmiyenin kalmamış olduğu vasıtalı 
vergilerle açık kapama yolu. Yatırım, vari
dat, ithalât, ihracat, üretim hedeflerinde aynı 
romantizm. 

Sayın senatörler, 1970 bütçesi de, yine mil
yarlarca açık verecektir. Ancak Hükümeti
mizin açık kapatma usulleri karşısında, artık 
bu konuyu tartışmayı fazla addetmekteyiz. 

1970 bütçesinin fiziki analizinde, göze çar
pan ilk husus, bu bütçenin, nisbî olarak, son 
yılların en az büyüyen bütçesi olduğudur. An
cak, harcamaların daha yakın tetkikinde, bu 
görüşün hem doğru olmadığı, hem de farzımu-

I hâl doğru olsa bile faydalı bulunmadığı bir 
gerçektir. 

Çünkü, bu az büyümenin müşahade olun
duğu kalemlerden başlıcası olan cari harcama
larda bu yıl öngörülen büyüme nisbeti % 3,58 
dir. Bu kategori, 1965 ile 1968 arasında % 8,5 
ile % 13,5 arasında artış göstermiştir. 1969 un 
8 aylık rakamlarına göre bu oran % 15,35 dir. 

Şimdi, bir evvelki yılın bu artış hızını, bu 
yıl % 3,58 oranına düşürebilmek, gerçekle hiç
bir rabıtası olmıyan bir hayaldir. 

Cari harcamalar kaleminin % 70 kadarını 
maaş ve ücretler teşkil ettiğine ve bunlarda da 
bir azalma düşünüldüğüne, aksine personel 
kanunu uygulaması ile bir artış öngörüldü
ğüne göre, cari harcamaların artış hızında 
tesbit olunan bu küçülme sağlanamıyacak de
mektir. 

Ayrıca, cari harcamaların tabiatında, nüfus 
çoğalışları ve fiyat artışları ile oranlı olarak 
büyüme zorunluğu vardır. 

Yine cari harcamalarla, yatırım harcamala
rı arasında organik münasebetler mevcuttur. 
Nüfus ve fiyatlar hızla artarken, yatırım har
camalarında yüksek oranda artışlar öngörü
lürken bu artışların zorunlu kıldığı nisbetler-
de cari harcamaları büyütmemek bir yandan 
az ve dar gelirli zümreleri sefalete atarken, 
öbür yandan yatırım hedeflerinden fedakâr
lıkları göze almak demektir. 

Sayın senatörler cari harcamaların en 
önemli unsuru olan personel giderlerinin gay-
risâfi millî hâsıla içindeki payını azaltma
dan, yani personel rejiminde köklü bünye re
formları yapmadan cari sistem içinde ııisbet 

I küçültmek - mümkün olsa bile - olumlu hiçbir 
netice vermez. 

Cari harcamaların bir karakteri de « insan-
gücü üzerinde yapılmış bir yatırım» olduğu 
için hesapsız ve zorlama kısmaları bu yönü ile 
de yararlı değil, zararlı sonuçlar verecektir. 

Cari harcamalar kategorisinin ekonomimiz 
bakımından hastalıklı yönü, gayrisâfi millî 

I hâsıla içindeki büyük nisbetidir. 
Bu nisbet bizde % 7 oranındadır, Batı ül

kelerinde % 2,5 ilâ 3,5 oranında bir oranda 
kalmaktadır. 

Sayın senatörler, gittikçe .artan bir kalkın
ma hızının sağlanabilmesi için, artan gelirin her 

I yıl daha büyük bir bölümünü yatırım harca-
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malarına tahsis etmek gerekmekte iken, 1970 
bütçesinde bu harcamanın da artış hızı, bir ev
velki bütçeye göre düşünülmüştür. 

Konsolide bütçe için de yatırım giderleri
nin payı, miktar itibarı ile olduğu kadar oran 
itibari ile de büyümek icabeder. Halbuki son 
iki yıldan beri, bu temel kural bozulmuş bu
lunmaktadır. 

1966 bütçesinde % 27 olan yatırım harca
maları artış oranı 1970 bütçesinde % 11 e kü
çültülmüş bulunmaktadır. 

Bu veçhesi ile de 1970 bütçesinin kalkın
mayı hızlandıracak bir yapıda olmadığı açıktır. 

1970 bütçesinde, artış hızı bakımından bah
tiyar olan kategori, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları kalemidir. 

Bu masraf kesiminde, (Devlet borçları, ik
tisadi devlet teşekkülleri, işletme ve finansman 
açıkları, özel sektöre kaynak transferleri yer 
almaktadır. 

Devlet borçları bakımından bu yıl son yıl
ların en kritik bir noktasını teşkil etmektedir. 

1970 bütçesi ile, anapara ve faiz olarak 208 
milyon 700 bin dolar dışarıya transfer oluna
caktır. Konsorsiyondan talebettiğimiz, fakat 
alamıyacağımız kredinin % 60 dan fazlasını 
bu şekilde iade edeceğimizi düşünürsek, hangi 
noktada olduğumuz daha iyi anlaşılacaktır. 

Yine 1970 bütçesinden 948,5 milyon lira iç 
borç ödenmiş olacaktır. 

Bütçe açıkları finansmanları, müstakbel 
bütçeler üzerinde böylesine ağır vehametli ipo
tekler koymuş bulunmaktadır. 

Devletin döviz ve Türk Lirası olarak ödi-
yeceği dış borçların yekûnu 1965 ten itibaren 
% 50 oranında artarak bugün 40 milyar liraya 
yaklaşmıştır. Bunun 15 milyar lirası dövizle 
ödenecek borçlardır, iç borçların miktarı ise 
15,5 milyar liradır. 

Bütçe dışı kamu sektörü tahvillerinden do
ğan iç borçlar da 1965 ten itibaren % 100 ar
tarak 5 milyarı geçmiştir. 

Muhterem senatörler; kullandıkları toplam 
kaynağın 50 milyar lirayı bulduğu iktisadi 
Devlet Teşekkülleri, iktisat ve isletme kuralla-
rinm dışına düşmüş oldukları için, devamlı 
işletme açıkları vermektedirler. 

Türk ekonomisi içinde yaratıcı ve yükselti
ci bir kaynak olması icabeden, Atatürkçü po

litikanın en büyük eserleri, bugün aksine eko
nomimiz için birer kâbus olmuşlardır. 

Günlük politikanın, tırnaklarını geçirmiş 
olduğu ve kötü işletmeciliğin her türlü tahri
bine mâruz bulunan bu müesseseleri, biran 
evvel, kuruluşlarını sağlıyan yüce maksadın 
sınırları içine sokmamak ve sokacak tedbirleri 
almamak iktidarlar için ağırlığı her gün artan 
bir günah teşkil etmektedir. Geçen yıl, bir ve
sile ile, Yüce Huzurunuzda, bu teşekküllerin 
en büyüklerinden birinde 18 yılda 20 genel 
müdür değiştirilmiş olduğunu hüzün içinde 
ifade etmiş ve fakat yetkili sayın Bakandan 
bunun tabiî bir olay olduğu cevabını almıştım. 
işte bu müesseselerin hastalıkları, bu zihniye
tin içinde yatmaktadır. 

1970 bütçesinden, bu teşekküllerin işletme 
açıkları için 2 milyar liralık transfer yapıla
caktır. Halbuki, dış yardımların son derece 
güc temin edilebildiği bugünkü noktada, alı
nacak reorganizasyon tedbirleri ile, bu teşek
küller kaynak tüketen değil kaynak üreten bir 
yapıya kavuşturulabilir. 

Bu kuruluşların, tediye açıkları içinde bu
lunan ve bunalan ekonomimiz için en büyük bir 
iktisadi potansiyel teşkil ve temsil ettiğine hâlâ 
inanmaktayız. 

Bu bahsi kapamadan, mahallî idarelerin de, 
giderleri ile oranlı gelire kavuşturulması için 
gerekli tedbirlerin alınmasını temenni etmek
teyiz. 

Yeni bir bina ve arazi sayımı zaruretine 
inanmaktayız. Bu sayımın neticesinde, bu sa
haların büyük ve feyizli gelir rezervlerini sak
ladığını göreceğiz. 

Sayın senatörler; 1970 bütçesinin fonksiyo
nel ayırımı da bütçenin plân hedeflerine ve kal
kınma stratejisine uygun bir yapıda olmadı
ğını daha açık bir şekilde bize göstermektedir. 
Çünkü sosyal hizmetlerle, ekonomik hizmetle
rin bütçe içindeki nispî önemleri azaltılmış ve 
gayrimüstaoel olan hizmet giderlerinin nispî 
oranlan ise artırılmıştır. 

1970 bütçesinin harcama kesimleri üzerin
deki bu tahlillerimizden sonra, şimdi de eko
nomimizin sektörleri üzerinde kısa mülâhazala
rımızı arzediyoruz. 

Sayın senatörler; 1969 programında tarım 
kesimi için öngörülen % 4,5 artış hızı gerçekleş-
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memiş, gerçekleşen oran, bunun çok gerisin
de ve ancak % 1 civarındadır. 

Tarımımız, hızla artan nüfusu besliyemez 
haldedir. Her yıl yaptığımız buğday ithali ya
nında bu yıl ilâve olarak hayvan yemi için 
arpa da ithal etmiş bulunuyoruz. Tarım ürün
lerinin fiyatları yıllardan beri aynı kalmakta
dır. Buna karşılık üretim masrafları her yıl 
hızla artmaktadır. Birinci Beş Yıllık Plân dö
neminden başlıyarak, milyarlarca lira yatırım 
yaptığımız tarım sektöründe, bir türlü istik
rarlı bir üretim artışı sağlıyamamamızm en 
önemli nedenleri arazi kullanılımındaki düzen
sizlik, üreticinin aracı, tefeci elinde güçsüz 
ve çaresiz bırakılmış olması, toprak mülkiye
tinde adaleti, toprak kullanmada istikrarı ve 
verimliliği sağlıyacak bir toprak reformunun 
yapılmamış olmasıdır. 

Sınai üretim kesiminde de durum daha fark
lı değildir. 1968 den itibaren bu kesimde üreti
min gelişme hızı yavaşlamış, daha evvel % 14 
olan bu oran, 1969 un 9 aylık rakamlarına gö
re % 10 un altına düşmüştür. Sanayi sektö
ründeki bu gerileme ve yavaşlama, mevcut 
problemlerimiz içinde en ümit kırıcı olanların
dan biridir, iç ve dış finansman güçlükleri, 
sanayi kesimine yeteri kadar yatırım yapılma
sına imkân vermemektedir. Sanayiimizin bü
yük hastalıklarından birisi, belki başlıcası ham
madde kaynağı itibariyle dışa bağlı, hitabetti-
ği pazar itibariyle «ikame sanayii» olarak içe 
dönüktür. Bu bir mahrutun ters oturması gibi 
ters bir olaydır. Yunanistan bunun tam tersini 
yaparak sanayiini geliştirmiştir. Kendi ham
madde kaynaklarımıza dayanan ve dış pazar
lara dönük olan bir sanayii geliştirmedikçe ve 
gerçekleştirmedikçe bu konudaki problemleri
miz gittikçe daha ıstıraplı neticeler doğuracak
tır. 

1969 yılı fiyat istikrarı bakımından da son 
derece başarısız geçmiştir, istanbul Ticaret 
Odası endekslerine göre perakende fiyatlar 
1969 sonunda % 11 civarında artmış bulun
maktadır, Bu durum ekonomimizin enflâsyo-
nist bünyesinin pek tabiî bir sonucudur. 

Paramızın satmalma gücündeki büyük aşın
maların, iç ve dış değerleri arasındaki büyük 
farklılaşmaların yarattığı devalüasyon ortamı 
kimsede yarına bir güven duymak gücü ve his

si bırakmamıştır. Böyle bir ortamda âdeta bir 
paradan kaçış başlamış, spekülatif hareketler 
artmış, gayrimenkul fiyatları ve hareketleri 
sonsuz derecede artmış ve hızlanmıştır. 

Enflâsyonun tabiî ve klâsik neticeleri olan 
bir yandan fakirlik ve sefalet, diğer yandan 
refah ve israfil yaşantılar gelerek toplum bün
yemizdeki huzur unsurlarını hızla tahribedecek 
bir istidat kazanmış bulunmaktadır. Biraz evvel 
arz etmiş olduğumuz nedenlerle artan inşaat 
hareketleri, bu sektörde yüksek bir artış hızı 
sağlamış ve plân hedeflerini de çok aşan bu hız 
tabiatiyle yıllık gelişme hızı hesaplarına da 
girerek aldatıcı ve gözboyayıcı neticeler ya
ratmıştır. 

Sayın senatörler, bu süpekülâtif faaliyetle
rin bir diğer olumsuz tesiri, ekonominin yara
tıcı sahalarına akması gereken tasarrufları ken
di üzerine çekmesi olmuştur. Böylece yatırım 
hareketlerinin kaynaklarından biri olan banka
lar mevduatlarında bir duraklama başgöster-
miştir. 

Bilinir ki, banka kredilerinin öz kaynağı 
mevduatlardır. Tabiî olan husus, mevduatın ar
tış oranıyla mütenasibolarak banka kredilerinin 
artmış olmasıdır. Fakat 1969 yılında paradoksal 
bir durum ortaya çıkmış mevduat hacmında 
vâki hiç mesabesindeki bir artışa karşılık ban
ka kredileri rekor seviyelerine ulaşmıştır. Kay-
naksız ve karşılıksız kredi şişmesi enflâsyonist 
baskıları daha ağırlaştırmış ve spekülatif hare
ketleri hızlandırmıştır. 

Muhterem senatörler, 1970 programında özel 
sektör için 12 milyar 300 milyonluk bir yatırım 
öngörülmüştür. 1970 programında özel sektör 
için öngörülen bu yatırım oranı gerçekleşecek 
midir? 

BAŞKAN — Sayın Mirkelâmoğlu 5 dakika
nız var. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECİP MİRKE
LÂMOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanın, son
raki 15 dakikayı buna ilâve etmek mümkün mü
dür? 

BAŞKAN — Gecenin bu saatinde, elbirliği 
ile pek kısa bir zamanda çıkarılması için grup
ların münalsip bir mutabakatları vardır. Hakkı
nızdır, kullanabilirsiniz. Ama bu sadece benim 
bir ricam. Yoksa kullanmak isterseniz kulla
nırsınız. 
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C. H. P. GRUPU ADINA NECİP MÎKKE-
LÂMOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Özel sektör bu yatırım oranını gerçekleştire
cek midir? diye sormuştum, Belki, evet, belki, 
hattâ daha fazla riisbetlerde gerçekleştirecek
tir. 

Fakat asla plânın öngördüğü ve programla
dığı sektörlerde ve sahalarda değil. O çabuk ve 
çok kazanç peşindedir. Fabrika kurup; 3 - 5 
sene beklemeye tahammülü yoktur. Olduğu ka
dar parasının üstüne birkaç kat banka kredisi 
koyup, ya arsa ve inşaat spekülâsyonlarına ya
tıracak, ya da tefecilik sahasına aktaracaktır. 

Bizim inanışımıza göre, Türkiye, Devletin 
rehberliğinde bilhassa sosyal hedefleri de kap-
sıyan, fakat kapitalist ve marksist olmıyan, 
Devletin yanında özel teşebbüse de yaşama ve 
yaratma imkânı veren bir model ile kalkınacak
tır. Bizim sistemimizde özel sektörün yeri var
dır. Faikat mevcut özel sektörümüz bu yere bir 
türlü oturmamaktadır. Hâkim karakteri ile ken
di vatanını ve vatandaşını sömüren, yani kendi 
kanı ile şişen ve beslenen bir faaliyet içinde gö
rünmektedir. 

Bugün millî gelirin % 30 u sayıları 300 bini 
bulan bir azınlığın eılindedir. Bunlar, ellerinde 
tuttukları bu varlığın ancak % 5 ini yatırımla
ra kaydırmaktadırlar. 

Millî varlığımızın büyük ve önemli bir kıs
mı bunların eli ile dış memleketlere kaçırılmak
tadır. Bu servetler sonra yine yabancı sermaye 
kılığı ve kisvesi altında ve uyruk değiştirmiş 
olarak yurdumuza dönmektedirler. Türkiye'de
ki yabancı sermaye ithalâtı tablosuna bir göz 
atmak, durumu anlamak için yetecektir. Bu tab
loda Amerika'dan sonra en büyük yabancı ser
maye miktarının İsviçre'ye aidolduğu görülmek
tedir. îsviçre bankalarının kaçak paralara ver
diği % 2 - 3 oranında faizle yetinmiyen bu va
tan satıcıları türlü firma oyunları ile paralarını 
tekrar yurda sokup, bu sefer, yabancı sermaye 
kanununun verdiği imkânlarla kârlarını dışarı
ya çıkarmakta ve bir ölü soyucusu gibi vatanı 
ikinci defa soymaktadırlar. 

Bizde özel sektörün faaliyet karakterine ait 
bir veciz misali de, geçenlerde sayın Sağlık Ba
kanı vermiştir. İthalâtçıdan alınsaydı 29 mil
yon liraya mal olacak olan sağlık malzemeleri

ni, Devlet kendi ithal ederek 13 milyona malet-
miştir. 

Sayın senatörler, artmıyan mevduata rağ
men yüksek ve vahîm oranlarda artan banka 
kredilerinin üretici sektörler arasında dengeli 
ve etkili dağılmaması, biraz sonra arz edeceğim, 
dolaylı yollarla aracılık ve tefecilik müessese
lerini beslemektedir. 

1964 yılında 20 milyar olan banka kredileri 
1969 yılında 40 milyara baliğ olmuştur. 

Tarım kesiminin millî gelirdeki payı % 37 
olmasına rağmen banka kredilerinden aldığı 
hisse % 18 dir. Kaldı ki, bu kadar bile değildir. 
Çünkü bu % 18 içinde tarım ürünlerini ihrace-
den büyük firmalara .açılan kredilerde vardır. 
Buna karşılık toplam kredilerin % 50 sinden 
fazlası, millî gelirdeki payı ancak % 10 olan, 
ticaret sektörüne açılmaktadır. Sanayi sektörü
nün kredisi ise % 25 nisbetindedir. İşte ticaret 
rektörüne açılan ve ihtiyacından çok fazla olan 
krediler, Birleşik kaplardaki suyun tabi bulun
duğu seviye kanunu uyarınca, ihtiyacından çok 
ai kredi alan sanayi ve tarım sektörüne akmak
tadır; tabiî aracılar, tefeciler yoliyle, eli ile. 

'Sayın senatörler, hiçbir itham mânası ve 
maksadı taşımadan, Hükümete dönerek şöyle 
sesleniyorum. 

Siz, yani siyasi iktidar bu memleketin birin
ci iktidarı değilsiniz. İktidar olmakta ikinci
siniz. Türkiye'nin birinci iktidarı, tefeci, aracı, 
soyucu ve sömürücülerin kurmuş olduğu koalis
yondur. Bu koalisyonun zavallı halkımız üzerin
deki tesirleri, nüfusları, kudretleri siyasi ik
tidardan daha ileride ;daha fazla bulunmakta-
ciT. Toprak rejiminde, krediler bünyesinde, ver
gileme politikasında, eğitim düzeninde halka 
dönük temel reformlar yapmadan halkı bun
ların pençesinden esaretinden kurtarmanın im-
kânıda görünmemektedir. 

Sayın senatörler, dış ticarette memleketimi
zin genel manzarası şöyledir. 

Büyük kısmı serbest döviz sahasından yapı
lan ithalatımız yıldan yıla artan bir finansman 
zorluğu içinde bulunmaktadır. Çünkü ihracat 
gelirlerimiz ithalât ihtiyacımızı karşılayacak 
yeterlikte bulunmamaktadır. Yatırım ihtiyacı
nın yarattığı ithalât talebi tazyiki, ağırlaşmca, 
Hükümet, dış ticaret uygulama süresi bitimin
den 2 ay önce, liberasyon ithalâtını durdurmuş-
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tur. Bu durdurma piyasada birçok süpekülâtif 
harekatlere yol açmıştır. Yerli Sanayimiz ham
madde tedariki, bakımından dışarıya dönük ve 
bağlı olarak kurulmuş olduğu için ithalât kı
sıntıları ve yetersizlikleri yerli sanayimize ve 
dolayısiyie kalkınma hareketlerimize ters yön
den derin etkiler yapmaktadır. Devalüasyon 
ihtimalini artıran şartlar kesinleştikçe, ithalât 
tazyiki, sanayicilerin hammadde ve yedek par
ça taleplerinin yoğunlaşması yüzünden, büsbü
tün ve bu defa suni olarak artmakta ve böylece 
birbirlerini etkiliyen ve doğuran neticeleri ile 
bir faşist daire teşekkül etmektedir. 

Transfer taleplerinin altı aya kadar gecik
mesi, piyasada liberasyon doları ticaretini ca-
Lİp bir hale getirmiş bulunmaktadır. 

Döviz güçlükleri yüzünden, ithalâtımızın 
anlaşmalı memleketler sahasına, takas ve Kle-
rJng kesimlerine kayması, üzerinde önemle du
rulacak diğer bir noktadır. 

İhracatında yapısal bir değişiklik ve önem
li bir hamle yapamıyan Türkiye'nin ithalât ih-
tiyacındaki artış onu her g*eçen yıl daha çok 
artan bir dış yardım ihtiyacına mâruz bırak
maktadır. Türkiye'nin dışarıya her üç dolar 
borç için, bir dolar faiz ödediğini düşünmek, 
bulunduğumuz vahim noktayı bizim gözlerimi
zin önüne daha açık ve belirli bir şekilde ser
mektedir. Başkasının bir dolara mal ettiğini 
biz üç dolara veya dört dolara mal etmek
teyiz. Bu pahalı ve ağır dış borçlanmalarla bir 
yandan her gün daha muhtaç hale gelirken, 
bir yandan da içerde montaj ve ambalaj sana
yinin çarklarını döndürmeye çalışmaktayız. 

İhracatımız ise tam yirmi yıl evvelki nok
tasındadır. 1950 de fert başına ihracat geliri 
15 dolar idi bu gün yine 15 dolardır. 

Bu sürede Yunanistan 15 dolardan, bizimle 
müsavi bulunduğu noktadan, 56 dolara çık
ım ş bulunmaktadır. 

1933 de Türkiye'nin dünya ihracatı içinde 
payı binde 5 idi, bugün binde 2,5 noktasına 
düşmüştür. 

Bizde ihracat nisbet olarak gerilerken, me
selâ Güney Kore 1963 te 84 milyon dolar olan 
ihracatını 1969 da 600 milyon dolara çıkarmış
tır. 

Bu rakamlardan da anlaşılıyor ki, bugün 
Türgiye ekonomisinin en önemli meselesi, ik-
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tidanmızın en yaya kaldığı saha olan, ihracatı 
artırma problemidir. Kurtuluşumuzun anah
tarı da bu problemin çözümünde yatmaktadır. 
iktidarımız dolaylı bir devalüasyon olan vergi 
iadeleri ve diğer özel teşebbüs doyurma ted
birleri ile sağlıyamadığı ihracat artışını, ihra
catın bünyesinde yapılacak reformlar, yeni bu
lunacak pazarlar, ihracat mallarının standar-
cizasyonu, kalitesi ve temizliğinde alınacak ted
birlerle sağlamak mümkün olacaktır kanısın
dayız. İhracatı artırma imkânları için meselâ, 
bir örnek vereilm. 

Bizden 40 defa daha küçük olan israil, iklim 
ve toprak yapısı da bizim ki, kadar müsaidol-
mamasına rağmen, sadece narenciye ihracatın
dan 58 milyon dolar almaktadır. Bizim bu ka
lem gelirimiz ise 3 milyon dolardır. Halbuki 20 
•Eiiiîe evvel iki ülke müsavi durumda idi. Yu
nanistan da bu kalemde bizden 3 misli fazla ge
lir sağlamaktadır. 

Bu arada, 1985 te yapılan Çin anlaşmasının 
durumunu da öğrenmek istiyoruz. Acaba bu 
anlaşma üzerinden, Waşingtonun gölgesi ber
taraf edilip, Çin gibi, çok geniş ve verimli bir 
pazarı, pamuk gibi, bakır, gibi ürünlerimize 
açmak ne zaman mümkün olabilecektir? Ayrı
ca sayın hükümetimize sormak isteriz. 

Sayın senatörler, şimdi kısa olarak dış borç
larımıza ve yeni borçlanma ihtiyaçlarımıza bak
mak istiyoruz. 

Halen dövizle ödenecek dış borçlarımız 1,5 
milyar doların üstündedir. 

Bu yıl, anapara taksiti, faiz ve kâr trans
feri olarak ödemeye mecbur olduğumuz mikta
rın 208 milyon dolar olacağını yukarda söyle
miştik. Bu, ihracat gelirimizin % 40 nisbetine 
yakın bir miktardır, 

Yanlış bir sanayileşme ve yatırım politikası 
yüzünden, dış kredilere, ihtiyacımız her yıl 
biraz daha fazla artmaktadır. Halbuki bu ihti
yaç her yıl daha azalmalı ve bir noktada artık 
bitmeli idi. Biz böyle bir hedeften gittikçe 
uzaklaşmaktayız. 

öyle bir noktaya doğru yürümekteyiz ki, 
bir gün, dışardan aldıklarımız ancak dışarıya 
"verdiklerimizi karşılıyabilecektir, belkide kar-
şıhyamıyacaktır. 

Nitekim, dış kredi temininde bu yıl büyük 
güçlüklefr belirmiş bulunmaktadır. Orta direk 
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diye bel dayadığımız Amerika'nın, eskiden ver
diği 140 milyon doları, bu yıl 40 milyon dolar 
olarak alabilirsek kendimizi bahtiyar sayma
lıyız. Bu yıl, ortak pazar adına Avrupa Yatırım 
Bankasınca Türkiye'ye aşılan kredinin, yeni 
protokol imzalanmadığı için kesilmesinden do
ğan büyük asığın: kapatılması için, Hükümeti
mizin sağladığı kaynağı öğrenmek istemekte
yim 

Bizim tahminimize göre eğer mucizeler ol
mazsa ya ibhaüât harcamalarında önemli kısm-
t/Jar yapılacak, ya da kısa vadeli, yüksek faizli, 
5 - 10 milyon dolar miktarında ufak banka kre
mlerine ihtiyaç duymuş olacağız. 

Muhterem senatörler, Maliye Bütçesinin 
eleştirilmedi sırasında, çok önemli saydığımız 
bir konuya da temas etmek istiyoruz. Bu ko
nu sermaye piyasası kanunudur. 

Küçük tasarrufları büyüterek, ekonominin 
c'ktif ve yaratıcı bir unsuru haline getirecek 
olan sermaye piyasası, bizde halen âdeta çengel 
kanunlarının hüküm ferma olduğu güvensiz, 
rahatsız bir ortam içindedir. 

Ekonominin yeni adamı olan küçük tasar-
rut sahipleri bir yandan sergüzeştçilerden, diğer 
yandan özel sektör sömürüsünden gelen bütün 
tehlikelere mâruz bulunmaktadır. 

Kalka açık anonim ortaklıklar, bütün dün
yada, yeni ve güçlü bir halik sektörü yaratmış
lardır. Bizde de ortamın, böyle teşebbüslere ne 
ölçüde müsait bulunduğunu eski tâbirle «müş
tak ve müheyya» olduğunu 500 bin lira ile gi
rişilen bir teşebbüsün, kısa zamanda 150 milyon 
lira toplamış olması göstermiştir. Sonradan mil
yarlık maceralar içinde heder, olma tehlikesine 
mâruz kalan yalnız bu 150 milyon lira değil, 
fakat halk sektörü gelişmesine bağlanmış olan 
bütün ümitlerdir. 

Bunun mecıüu kimdir? Bizce, ortamın kıva-
rnndan ve halkın safiyetinden yararlanan rek
lâm ustaları kadar, bu sahayı cengel kanun
larına açık, kontrolsüz ve başıboş bırakan icra 
organlarıdır. 

Biran evvel bu macera, teşebbüsleri bitmeli 
ve bu macera tasfiye olunmalı sermaye piya
sasına sınır, teminat ve güven getirecek serma
ye piyasası kanunu meclislerden acele geçiril-
maiidir. 

Sayın senatörler, zaman yetersizliği nedeni 
ile, gelir bütçesi üzerindeki görüşlerimizi 
maatteessüf -arz edemiyoruz. 

Ancak genel olarak Devlet gelirlerimizin 
••bünyesinde yapısal bozukluklar olduğunu söy
lemek isteriz. 

Bir gelir bütçesinde aranacak en önemli hu
sus, devlet gelirlerinin elastikiyeti ve tesadüfi 
faktörlere bağlı olmayışıdır. Eğer kamu gelir-
ieri, organik temellere cturmamışsa, gerçekleş
mesi bâzı tesadüflere bağlı ise, böyle bir yapı, 
bütçenin en büyük sakatlığım teşkil etmekte
dir. 

Eğer Devlet gelirleri bütün gelirler topla
mı demek olan, gayrisâfi millî hâsıladaki, ar
tışlar, ya da eksilişler oranında eksilip, artma 
göstermiyorsa, değişme, bu mekanizmanın dı
şında bâzı tesirlere tabi ise, kamu gelirleri 
bünyesi <sağlam temellere istinadetmiyor, de-
msktir. 

1970 Devlet gelirleri bütçesi tetkik olun
duğunda Devlet gelirlerinin % 30 dan fazlası, 
ithalât ve dış ticaret ilişkilerine bağlı olduğu 
anlaşJlır. Dış ticaret güçlüklerimiz belli oldu
ğuna göre, bir döviz kıtlığı tahssi gecikmesi ne
deni ile, bu vergilerin verimi büyük ölçüde dü
şebilir, demektir, 

Vergiiem 3 sisteminizin, bir diğer hastalığı, 
Vasıtalı Vergilere ağırlık vermekte oluşudur. 
1070 bütçesinin finansman açıklarını kapatmak 
için başvurulan tedbirlerin basında yine Vası
talı Vergiler gelmektedir. 

Bu vergiler üzerindeki görüşmelerimizi, Ver
gi kanunları geldiği zaman söylemek halikımı
zı mahfuz tulrnak üzere; 

1970 bütçesini hazırlamak için, bütün bilgi
lerini, imkânlarım ve iyi niyetlerini seferber 
etmiş 'bulunan, feragatli, fedakâr bütçe tek
nisyenlerine ve kendisi de iyi bir teknisyen 
olan Sayın Bakana teşekkürlerimizi sunar; 
Bütçenin bütün olumsuz şartlara rağmen,. mil
letimize, iktidarın umduğu, bizimde yüreği
mizin bütün iyi niyetleri ile temenni ettiğimiz 
yararları sağlamasını diler. Yüce Senatoya say
gılarımızı sunarız. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Melen... 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Usul bakı
mından bir şey söylemek istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş

kan, bugüne kadar Riyasetin tatbik ettiği usu
lün haricinde bir usulle karşılaştık, bugün. O 
da şu; şimdiye kadar Riyaset makamını işgal 
edenler, gruplar adına söz istiyen arkadaşları
mıza şu cevabı vermiş idi. «Aldığımız karar ge
reğince bütün gruplar evvelâ konuşacak, ondan 
sonra istiyen© ikinci defa 15 şer dakikalık ko
nuşma verilecektir» Sizin tutumunuzla sizden 
evvelki arkadaşlarımızın, Riyaset makamındaki 
tutumu arasındaki farkı belirtmek isterim, bu 
bir. 

İkincisi; Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Senatoya gelen arkadaşların kanun gereğince 
yaşı 40 m üstünde olması lâzım. Hemen hemen 
yaş vasatimizle 50 nin üstünde arkadaşlarız. 
Gecenin şu saatindeyiz. Buraya devamlı ola
rak kaç kişi geliyoruz. Dün gece 6 yi çeyrek 
gece gittik. Bir gün evvel 3,5 ta, ondan evvel 
yine 6 da. E, lütfedin de bizim sıhhatimizi de 
biraz düşünün. Nihayet bir gayret var. Nedir? 
Şu programı tatbik etmek. Programın da so
nuna gelmişiz. Bunu da yine, sayın bir grupun 
sözcüsü konuşmuş vaziyette. E,, bizi de biraz 
düşünün. Teklifim şudur; bana adedi saydır
maya mecbur etmeyin. Yoklama istemek için 5 
kişi de ayağa kaldırmaya kudretim kâfi değil 
ama, lütfedin gelen arkadaşlarımızda nasıl ol
sa yarın gelmek mecburiyetinde olan arka
daşlarımız. Hani lâalettâyin bir bakanlık olsa 
arkadaşlarımızı yarın bir daha yormıyalım di
yeceğiz ama; bizim arkadaşlarımızın bâzısı sa
bahleyin saat 10 da gelmiyebilir, ama bu ar
kadaşlar muhakkak geleceklerdir. Onları da 
düşünün. Bize müsamahakâr davranın ricam 
budur. Usul bakımından söz isteğimin sebebi 
budur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, benim Sayın 
Mirkelâmoğlu'na ikinci kez söz yerine, 15 da
kika kendisini konuşturmam. İçtüzüğe aykırı
dır. Bu kusurumu yüzüme vurmakla beni ce
zalandırmış bulundunuz. Ama bu mesele esa
sında bir şeyi değiştirmez ki, görüşülecektir. Sa
yın üye tekrar söz alacaktır. Hiç olmazsa hem 
söz söyleme kesilmesin, hem de giıt, gel olmasın, 
bu sebeple buna mâni olmak için... 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Zaman kay
bına mâni oluyorsa, doğru. 

BAŞKAN — Bunun bir mahzuru yok. Çünkü 
arkadaşlarımız bunu bilahara kullanacak. Bu
na mâni olan hiçbir şey yok. Bu sadece bir im
kân yönünden düşünülmüştür. Yoksa İçtüzü
ğü çiğnemek, bilmem ne gibi her hangi bir şey
den değil. Sadece biran önce bitirebilmeye da
yanan iyi bir niyetin tezahürüdür. Ama iti
raf edeyim ki, İçtüzüğün hükümlerine uygun 
değildir. Her halde bağışlarsınız, bu iyi ni
yetimi... 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Estağfurul
lah. 

BAŞKAN — Sayın Melen yok. Millî Birlik 
Grupu adına Sayın Karaman. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Cumhuriyetin kuruluşu ile sosyal ve hu
kuk alanlarında çağ değiştirme dönemine gi
ren yurdumuz, İkinci Dünya Savaşı yıllarının, 
özellikle 1950 den sonra yürütülen plânsız eko
nomik gelişme çabalarının enflâsyonla t ağır. 
sonuçlarını gördükten sonra, 1963 yılında baş-
lıyan plânlı ekonomik kalkınma dönemine 
girmiştir. Yurdu ve ulusu mutlu yarınlara ka
vuşturmayı amaç edinen kalkınma, sosyal ve 
ekonomik yatırımların geniş ölçüde gerçekleş
tirilmesini sağlıyacak imkânların finanse 
edilmesine, kaynakların harekete getirilmesi
ne bağlıdır. Gelir kaynaklarının harekete ge
tirilmesi, bütçe olanakları içerisinde tertip 
ve düzenlenmesi, sarfedilmesi ve iktidarlar adı
na bütün bu konulara ait malî politikanın 
tesbit ve yürütülmesi Maliye Bakanlığının gö
revidir. Bakanlık bu görevini, her yıl hazırladığı 
ve Anayasa prosedürü içerisinde yasama organ
larında geçen bütçelerle yapar. Cumhuriyet Se
natosunda görüşülmesi tamamlanmakta olan 
1970 malî yılı bütçesi 27 322 886 013 liralık 
geliri ve 27 922 886 013 liralık gideri kapsa
maktadır. Gelir ve gider arasındaki 600 mil
yon liralık fark bütçe kanun tasarısının 3 ncü 
maddesine göre iç istikrazla karşılanacaktır. 

27 milyar 922 milyonluk harcaması ile bu 
bütçe, dokuz yıl öncesinin 1961 yılının 6,5 
milyar liralık bütçesinden % 460 oranında, yani 
ortalama olarak 4,5 kat daha fazladır. 
1961 - 1970 yılları arasındaki dokuz yıllık dö
nem içerisinde artan bütçe olanakları ile 
Türkiye'deki fiyat hareketlerinin karşılaştırıl-
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masında, son yıllarda, özellikle plânlı eko
nomi döneminden ötürü, gittikçe artan bütçe 
imkânlarına kavuşmakta olduğumuz görü
lür. 1961 ile 1969, onuncu ayı arasında top
tan eşya fiyatlarında % 43 oranında bir ar
tış vardır. Aynı dönemde millî gelir cari 
fiyatlarla 46 milyar 537 milyondan, 99 milyar 
114 milyon liraya çıkacak % 113 civarında 
artış kaydetmiştir.. Bu arada yurdumuzda ge
nel nüfus artışı % 72 oranında olmuştur. Oysa 
hu dokuz yıllık dönem sonunda Devlet büt
çeleri % 460 oranında bir artış göstermiştir. 
Bütçeler fiyat artışları ile nüfus artışına 
paralel bir oran içerisinde kalsalardı, p zaman 
bütçe yerinde sayıyor, dolayısiyle toplum 
ihtiyaçları geriliyor anlamını taşıyacaktı. Millî 
gelir artışına denk, yani % 150 arasında olsa 
idi, az bir tempo ile gelişen bütçeler var 
demekti. Nüfusun % 22, fiyatların % 43 ve 
cari fiyatlarla millî gelirin % 113 artış oranına 
karşılık, plânlı dönemde bütçe olanakları
nın % 460 artmasını son derece olumlu ve ge
lecek için ümit verici karşılıyoruz. Bütçelerin 
gittikçe kabaran gelir olanaklarına kavuşması, 
kamu hizmetlerinin daha geniş ölçüde ele alın
masına fırsat vererek, kalkınmanın hızını 
çoğaltacaktır. Tabiidir ki, kalkınma hızının 
bu süreci, cari harcamalarla, yatırımlar ara
sında kurulacak denge üzerinde iktidarların 
göstereceği iyi niyete ve başarıya bağlıdır. 
1961 - 1970 arasında bütçelerde yatırımların 
artış hızı, cari harcamaalrm artış hızından 
fazladır. Fakat aradaki denge, kalkınma 
ihtiyacımız açısından, rasyonel değildir. Dev
let hizmetlerinde, yönetimde ve personel istih-
dammdaki düzen bozkluğu, modern anlayışa 
uygun olmıyan eylem ve davranışlar, git
tikçe kalbartılan kadrolar yatırımların artış 
hızını daha da çoğaltmayı öngörecek rasyonel 
bir dengeyi önemli derecede kısıtlamaktadır. 

Bütçelerin bu şekilde daha geniş gelir ola
naklarına kavuşarak kapanması 27 Mayıs 
1960 dan sonra alman bâzı olumlu tedbirlerin 
sonucudur. Kalkınmanın plâna bağlanması, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması en 
başta gelen olumlu tedbirdir. Yurdun ekono
mik ve sosyal imkânlarının kalkınmanın amaç
larına. göre eleştirilip değerlendirilmesi, her 
türlü imkânın genişliğine ve derinliğine eleş-
tirilelbilmesi, bu değerlendirmelere göre gele

cek yıllara ait projeksiyonların tesbiti plânla
ma sayesinde bilimsel hüviyete kavuşmuştur. 
27 Mayıs Devriminden sonra ele alman diğer 
olumlu tedbirler arasında, G-elir Vergisinde 
reform niteliği taşıyan 193 sayılı Kanun, ilk 
yıllardaki bâzı istikrar ve döviz tasarrufu 
tedbirleri, servet beyannamesi ve özellikle ver
gilerin açıklanması usulü kayda değer, Vergi 
kaynaklarını kurutmadan harekete geçilmesini 
sağlıyacak ve vergi kaybını önliyerek vergi 
ve bütçe reformlarının ele alınması halinde 
önümüzdeki yıllarda bütçeler daha geniş ola
naklar kazanarak, yurt kalkınmasında ve kamu 
hizmetlerinin yürütülmesinde iktidara büyük 
fırsatlar verecektir. 

Bütün bu olumlu tedbirler sayesinde 1961 ve 
1969 yılları arasında dokuz yıllık bir dönem so
nunda % 6,4 - % 7 arasında değişen bir kal
kınma hızı elde edilmiş, millî gelirimiz, 1981 
faktör fiyatları ile 1963 yılında 53 milyar 352 
milyon lira iken, 1969 yılında 77 milyar 128 
milyon liraya yükselerek, 23 milyar 776 milyon 
liralık bir artışla, yedi yılda % 44,6 oranında 
bir yükseliş göstermiştir. Oysa bu önceki yedi 
yılda, 1956 - 1962 yılları arasında toplam kalkın
ma hızı bunun yarısı kadar ve % 22,2 oranın
dadır. 

Yine 1961 faktör fiyatları ile, nüfus başına 
düşen millî gelir 1956 - 1962 yılları arasında 
1 635 liradan 1 698 liraya çıkarak 7 yılda % 4 
arasında yükseldiği halde 1963 - 1969 arasında 
1 786 liradan 2 160 liraya çıkarak yedi yılda 
% 21 arasında artmıştır. 

1970 malî yılı konsolide Devlet bütçesi, Kar
ma Bütçe ve Plân Komisyonundan çıkan şekli 
ile, 

Lira 

(A/l) cari harcamalar 13 159 526 211 
(A/2) yatırım harcamaları 7 416 043 825 
(A/3) sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları + 8 377 910 382 

Toplam 28 953 480 428 
liradır. 

Bu rakamlar 1970 yılma ait uygulama prog
ramında konsolide bütçe harcamalarına aşağı -
yukarı uygundur. Cari harcamalardaki 59 mil
yon, sermaye teşkili ve transfer harcamalarında 
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27 milyon fazlalıklara mukabil yatırım harca
malarında 14 milyon noksanlık vardır. 

Konsolide bütçelerde yer alan bu ödenekler 
1989 malî yılı konsolide bütçe ödenekleri ile 
karşılaştırıldığında 1989 yılma nazaran : 

Cari harcamalarda % 6,1 
Yatırım harcamalarında % 6,9 
Sermaye teşkili ve transfer harca
malarında % 14,3 
Ve toplam ödeneklerde de % 8,6 

oranında artış görülmektedir. 
Konsolide bütçe harcamaları bu yapısiyle 

tkinci Beş Yıllık Plânın tesbit ettiği harcama-
lardailri yıllık ortalama artışların, yaklaşık ola
rak, cari harcamalarda % 0,5 gerisinde, buna 
karşılık yatırım harcamalarında % 0,7, sermaye 
teşkili ve transfer harcamalarında % 1,1 ileri
sindedir. 

Toplam konsolide bütçe ödeneklerindeki 
% 8,6 artış, plândaki ortalama artışın % 1,2 
gerisindedir. 1970 konsolide bütçesi, harcama
ları yönünden, İkinci Beş Yıllık Plânın en az 
artış gösteren bütçesi olarak görülmektedir. 
Çünkü 1963 bütçesi 1967 bütçesine nazaran 
% 14,3 artışla sonuçlanmış, 1969 bütçesi de bir 
evvelkine nazaran % 18 bir artış içerisinde idi. 

1970 konsolide Devlet bütçesinde, cari har
camalara ayrılan ödeneklerin nispî payı % 45 
'dolayındadır. Daha önceki yıllarda bu çeşit har
camalara ayrılan ödeneklerin payı daha yüksek
ti. Örneğin bu pay 19S3 ve 1966 yıllarında % 52, 
1967 yıfcnda % 51, 1963 yılında % 50; 1969 yı
lında % 48 îdi. 

Konsolide Devlet bütçssi cari harcamaların
daki payın azalması olumlu bir davranıştır. An
cak 13 milyar 159 milyon civarındaki bu cari 
harcamaların, yaklaşık olarak 8,5 milyar lira
sını personel giderleri teşkil etmektedir ki, tüm 
cari harcamaların üçte biri oranını bulmaktadır. 
Aslında bu çok yüksek bir orandır. Bu rakamla
rın gayrisâfi millî gelirin 1970 te ulaşacağı mik
tar içindeki oranı c

( 7 civarındadır. Genel ola
rak bu oran kalkınmış ekonomilerde cr 2,5 -
c/c 3,5, gari kalmış ekonomilerde c/c 5 - c/c 6 ci
varındadır. Son yıllarda cari harcamalarda gö
rülen nispî azalma eğilimine rağmen, bu oran 
Türkiye'nin ne kadar büyük kamu yönetimi ve 
personel problemi ile karşı karşıya bulunduğunu 
göstermektedir. Bu yünden cari harcamalardan 

| eğitim, sağlık, tarım hizmetlerinin geliştirilmesi 
gibi insan gücü üzerine yapılmış yatırım harca
ması niteliği taşıyan bölümlere daha az pay kal
maktadır. 

Bu nedenler Devlet yönetimindeki reform 
ihtiyacını zorunlu kılmaktadır. Bu reformun 
amacı sadece personelin hayat standardını yük
seltmek değildir. Daha ucuz ve verimli çalışan 
bir Devlet yönetimine kavuşmak asıl amaçtır. 
Devlet yönetimi bu amaca ulaşamadığı sürece, 
bütçelerin kamu tasarruflarını artıran ve kal
kınmayı güvenilir finansman karynaklarına ka
vuşturan sürükleyici bir güce yeterince sabibol-
maları mümkün olamıyacaktır. 

1970 malî yılı genel bütçe gelir tahmini : 
Lira 

23 621 655 119 Vergi gelirleri 
1 510 230 894 Vergi dışı normal gelirleri 

+ 2 191 000 000 özel gelirler ve fonlar olarak 

27 322 886 013 Liradır. 
Bu miktar 1969 malî yılı gelir tahmininden 

c/c 11,7 oranında. 2 milyar 825 milyon fazladır. 
1970 gelir tahmini 1970 giderinden 600 milyon 
lira noksandır ki, bunun da iç istikrazlarla sağ
lanacağı bütçe gerekçesinde yazılıdır. 

Konuşmamızın başında bütçs olanaklarının 
son yıllarda 1963 ten beri gittikçe yükselen ge
lirler, olumlu bir yönde geliştiğine işaret et
miştim. Vergi yükü dediğimiz, genel bütçe ge
lirlerinin gayrisâfi millî hâsılaya oranı gittikçe 
yükselen nisbetîere vardıkça bütçelerin kalkın
mayı sürükleyici, hızlandırıcı verimliliği de ar-
tar. Türkiye'de çeşitli yıllarda vergi yükü oran
ları şöyledir. 

A) G-enel bütçe gelirlerinin GSMH ya oranı 
(Vergi yükü) 

1958 
1960 
1963 
1966 
1968 
1970 

c/c 

11,28 
11,61 
14,9 
15,4 
17,6 

Fransa 
Belçika 
B.A.C. 
Yunanistan 
Türkiye 

20 tahminî 

Sıra 

1 
9 

18 
22 
40 

(/c 

35,4 
28,6 
22,2 
20,8 
14,9 

G-slir dağılımının dengeli olmadığı memleket
lerde vergi politikası uygulaması ile sosyal ada
letin sağlanmasına çalışılır. Bu yönden, tahsili 
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gayet kolay okluğu için ekseriya maliyecilerin 
tercih eğilimi gösterdikleri Vasıtalı Vergiler yok
sul ve az gelirli geniş halk kütleleri için sosyal 
adaleti zedeleyici nitelik taşırlar. Bütün vergi 
gelirlerinde Vasıtalı Vergi oranının düşürülmesi 
ve özellikle G-eiir Vergisi gibi Vasıtasız Vergile
rin verimliliğinin artırılması, gelir dağılımının 
son derecede bozuk okluğu bilinen yurdumuzda, 
önem kazanmaktadır. 

Vergi gelirlerimiz arasında önemli bir yer 
tutan Gelir Vergisi 20 yıllık bir uygulamaya 
rağmen henüz olumlu bir şekilde geliştirileme
miştir. 1970 malî yılı bütçe gelir tahmininde 
23 milyar 621 milyon tutarındaki genel vergi 
gelirleri içinde tahmin edilen Gelir Vergisi mik
tarı 6 milyar 150 milyondur. Gelir Vergisinin 
genel vergi gelirleri içindeki oranı % 26 dır. Bu 
oran 1969 yılında % 24 idi. Bu oran geçmiş 
yıllarda daha da düşüktü. Gelir Vergisinde ki 
önemli sayılabilecek gelişmeler plân dönemi baş
langıcından sonraki yıllarda olmuştur, özellikle 
1965 ten sonra gelişme hızlanmıştır. 1960 da 
Gelir Vergisi genel tahsilatı 1 milyar 851 mil
yon lira iken 1965 te 2 milyar 670 milyon ve 
işte 1970 te 6 milyar 150 milyonu bulmuştur. 
Gelir Vergisinin bünyesinde de, az da olsa, be-
yannemeye tabi mükellefler hesabında bir oran 
artışı olmuştur. Aslında beyannameye tabi mü
kelleflerden alınması gereken Gelir Vergisinin 
çok yüksek rakamlarda bulunması gerekli idi. 
Banka kredilerinin kullanılış şekli, millî gelirin 
sektörler arası dağılması, Gelir Vergisinin bu 
kesimindeki gelirlerle asla orantılı değildir. Ma
liyenin büyük bir vergi kaybı ile karsı karşıya 
bulunduğu meydandadır. Vergi kaybı ya da 
diğer bir deyimle vergi kaçakçılığı üzerinde 
karine olabilecek bâzı hususlara değinmekte 
fayda görüyorum. 

Cari fiyatlarla yapılan hesaplara göre; sana
yi, inşaat, ticaret ve malî kurumlar ile götürü 
mükellefiyete tabi ticaret ve sanayi erbabının 
1967 yılmda millî gelir içindeki payı. 25 milyar 
147 milyon liradır. Aynı yıl içinde bu şahıs ve 
müesseseler 1 milyar 290 milyon lira vergi öde
mişlerdir. Oysa millî gelirden 25 railyar pay 
alan bu grupun, vergi oranlarının en alt seviyesi 
üzerinden, yani % 15, vergi ödemesi halinde 
tahsil edilecek vergi 3 milyar 753 milyon lira 
Olacaktı. Bu duruma gere vergi kaybı % 65,6 

oıamnda olarak 2 milyar 4.6ü milyondur. Alınan. 
verginin elde edilen gelire oranı % 5 tir. 

Gayri menkul sermaye iradının millî gelir' 
içindeki payı 2 milyar 840 milyon liradır. Bu 
grupun, aynı yıl içinde ödediği vergi 101 mil
yon liradır. Alman verginin, elde edilen gelir' 

\ oranı % 3,5 tur. Vergi kaybı, kaçırılan vergi 
320 milyon liradır. Bunlara karşılık millî ge
lirden 13 milyar lira alan memur ve ücretlilerin 
ödedikleri vergi ise 1 milyar 962 milyon lira
dır ki, verginin elde edilen gelire oranı % 15 tir. 

1963 Mart ayında yıllık Gelir Vergisi beyan
namesi veren mük3İlef!erin gelirlerine ve öde
dikleri vergi gruplarına göre dağjlımı da ince
lendiğinde ilginç sonuçlar görülecektir. 

İlk grupa giren 130 bin beyannamen mükel
lef ortalama ayda 175 lira gelir elde etmiş vs 
13 lira vergi ödemişlerdir, ikinci grupa giren 
103 bin beyanname!,! mükellefte ayda ortalama 
333 lira gelir elde etmiş ve ayda 39 lira vergi 
ödemişlerdir. Oy:a vergi kaçırma olanağı ol-
nnyan 600 lira ücretli bir işçi gmpu memur ayda 
83 lira ödemektedir. Bakkallar, tuhafiyeciler,, 
manifaturacılar, lokaııta sahipleri ve bir kısım 
doktor ve avukatların da bulundukları bu alt 
gelir gruplarımı?, ayda 175 lira ile gecinemi-
yecekleri ve hemeü. büyük çoğunluğun iflâs et
mesi gerekirken Türkiye'de IS67 yılında 110, 
1963 yılında ize 108 iflas vakası kaydedilmiştir. 

Brüt maaşı 3 G09 lira olan bir memur, yılda 
7 983 lira vergi vererek, 25 000 liranın altındaki 
gelir gruplarında bulunan beyannamen 420 bin 
mükelleften fazla vergi ödemektedir. 

Gelir grupları tablosunda Türkiye'de 490 bin 
liranm üstünde gelir sahibi 1 708 mükellefin 
bulunduğu görülmüştür. Oysa, hesap uzmanla
rınca yapılan incelemeye gere yalnız istanbul'da 
yılda 500 bin liranın üstünde gelir elde eden 
10 000 den fazla mükellef vardır. 

Vergi kaçırılma->na ait çok ilgine bir örnekte 
1964 - 1969 yıllarında, 6 000 - 8 000 beyanname 
üzerinde maliye hesap uzmanlarınca yapılan in
celeme sonuçlarında ortaya çıkan vergiden ka
çırılan gelir miktarlarının ortaya koyduğu ger
çeklerdir. 

Filhakika 1964 - 1069 yıllarında 6 500 ve 
7 800 arasn:cip. yapılan beyanname, bütün mü
kelleflerin % 2, sine, 3 ünü ancak teşkil edi-
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yor, incelendiğinde 1964 yılında hesaplanan 
matrahın % 30 u kadar bir gelir gösterilmiş
tir. 

1965 yılında 734 milyon liralık incelenen 
matrahın % 40 oranında gelir, vergiden kaçı-
nlmıştır. 1966 yılında % 55 oranında, yani 1 
milyar 200 milyonluk bir matrahın 659 milyon 
tutarındaki kısmı kaçırılmıştır. 

1969 yılında 2 milyar 316 milyon lira mat
rah incelenmiş ve burada görülmüştür ki, % 
41 oranında 961 milyon îira gelir, vergiden ka
çırılmıştır 

incelenen bu beyannameler üst gelir grup
ları halinde olması, ki öyle olması lâzım, - in 
celenen matrah miktarlarına göre en az 1969 yi 
lında 400 milyon lira, ki - bütün beyanname
lerin % 3 civarında, 400 milyon lira. 1964 -1969, 
6 yılda incelenen matrah 10 milyar civarında
dır. 1 milyar 600 milyon vergi kaybı vardır. 

1969 yılında bütün beyannamelerin incelen
mesi halinde, elden geçirilmesi halinde kayıp, 
bu hesaba yaklaşık olarak 5 milyar lira gö
rülmektedir. 

Diğer yönden vergi kanunlarındaki aksak
lıklar ve boşluklar uygulamada bâzı ilginç so
nuçlara sebebolmaktadır. Yazıhane veya muaye
nehane sahibi bâzı avukat ve doktorlar ayrı
ca ücretli olarak bir işte çalışıyorlarsa, esas 
işinden zarar gösterdiği para tutarında ücre
tinden kesilen vergiyi geri alabilmektedir. 

Bu tür uygulama sonucunda 1969 yılı içinde 
Ankara'da 20 avukat esas işinden zarar gös
tererek ücretli çalıştıkları işyerinden kesilen 
235 bin liralık vergiyi maliyeden geri almış
lar dıı*. 

Yine aynı şekilde 7 doktorda ücretlerinden 
kesilen 41 bin lira vergiyi geri almışlardır. 

Vergi kaçırılmasına ait diğer bir acı örnek
te Zonguldak bölgesini ilgilendiren bir olaydır. 

1969 yıb içinde, Zonguldak'taki maden işçi
lerinin tazminat, maluliyet ve iş kazalarını yü
rüten 15 avukata işçiden aldıkları paraların 
bir kısmını defterlerine kaydetmedikleri için, 
Maliye Bakanlığı hesap uzmanlarınca onbeş 
milyon lira vergi cezası verildiği, bu haberin 
yayılmasından sonra çevredeki itibarlarını yi
tirmekten çekinen avukatların Bakanlık hesap 
uzmanlarına başvurarak, inceleme sonuçlarını 
kabul ettiklerini, ancak çevrede vergi kaçak-
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çısı diye suçlanmamaları için 15 milyon lirayı 
derhal ödiyerek haklarındaki işlemin durdu
rulmasını istedikleri, süresi içinde başvurulma
dığı gerekçesiyle isteklerinin reddedilerek, 
olayın işleme konulduğu basına intikal eden 
haberler arasındadır. Doğruluk derecesinin 
ve mahiyetinin Sayın Bakan tarafından açık
lanmasını rica ediyoruz. 

Nereden hangi yönden bakılırsa bakılsın, 
vergi kaçakçılığının maliyemize verdiği ağır 
kayıplar ortadadır. Vergilere karşı itiraz yol
ları ve bu itirazlarda uygulanan usuller, iti
barlı kişilerin Maliye Bakanlığını tren istasyonu 
haline getiren aracılıkları, mahalli ve devam
lı vergi itiraz komisyonlarının kuruluşu, bilir
kişiler; bütün bu düzenin bozuk işleyişi, özel 
sektör tarafından milyonlarca liralık vergi ka
çırılmasının ve vergilerin zamanında tahsil edil
meyişinin yardımcısı olurlar. 

Türkiye'de millî gelir dağılımındaki adalet
sizliğin yanısıra vergilerin meslek gruplarına 
göre dağılımında da büyük ölçüde adaletsizlik
ler devam, etmektedir. Vergi kaçırma olana
ğı bulunmıyan memur ve ücretliler vergilerini. 
tam. olarak ödemekte, bunun dışında kalan 
meslek gruplarında büyük ölçüde vergi kaçak
lıkları devam etmektedir, denilmektedir. Me
mur ve ücretliler «vergi kaçırmada fırsat eşit
liğinden» yararlanamamaktadırlar. 

Bütün bunlar artık ciddî bir vergi reformu
nun zorunluluğunu kesin olarak ortaya koy
maktadır. 

Kalkınma ile ilgili vergiler arasındaki orga
nik bağın vergi reformuyle sağlam bir temele 
dayandırılması lâzımdır. 

Bütçe açıklarının iç istikrazlarla kapatılma
sı yerine, aniden getirilen istihlâk Vergileri ile 
dar gelirli yurttaşları ezmek pahasına bütçe 
açıklarını kapatmak yerine, gelirlerden vergi 
alınması usullerini değiştirecek vergi reformla
rının artık zamanı gelmiştir. 

Muayyen gelir gruplarının üstünde kalan 
tarımın vergilendirilmesi, Karayolu taşıt işlet
meciliğinin vergi bakımından değerlendirilmesi, 
konut inşaatında bina alım Vergilerinin arsa 
üzerinden yapılmasını önliyecelk tedbirlerin 
alınması, Gelir Vergisi katlarında, üst gelir 
gruplarında vergi nisbetinin artırılması, Gelir 
Vergisi tahakkuklarında Bina Vergisi mahsup-
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lamım yapılmaması ve her şeyden önce de ver
gi kayıplarını, vergi kaçakçılığını önliyeeek 
yeni usul ve tedbirlerin getirilmesi vergi re
formunun ele alacağı başlıca konulardır. Bir 
taraftan Devlet Plânlama Teşkilâtı aracılığı 
ile uygulanmak istenen vergi muafiyetleri, di
ğer taraftan daha bir kaç gün önce yasama or
ganlarından geçirilen Gider Vergisini artırıcı 
tedbirler, vergi politikamızın temelden sakat
lığının delilini vermektedir. Gider Vergisi gibi 
vasıtalı vergilerle yoksul halk kütlelerini ezer
ken vergi kaçakçıları milyonları bulan üst ge
lir gruplarını, yatırımları teşvik adı altında, 
yeni vergi muafiyetleri ile mükâfatlandırmak 
sosyal adalet ilkelerine aykırı, gelir dağılımı 
dıaha da bozucu bir yoldur. 

Sayın senatörler; millî gelir artışı ve dış 
borçlanma ilişkisine de kısaca değinmek isti
yorum. 1964 yılında 1961 faktör fiyatlariyle 
56 milyar lira olan millî gelir, 1969 yılında 77 
milyar lirayı bulmuştur. Beş yıllık artış, 1981 
faktör fiyatlarına göre, 2İ milyar liradır. Bu 
arada artan dış borçlar 10 milyara yakındır. 
31 . 12 . 1964 te 8 milyar 172 milyon lira olan 

1963/100 endeks kabulüne 

Toptan eşya fiyatları : 

İstanbul geçim endeksi 
Ankara geçi mendeksi 

Bu oranlar gcstermektedirki, 1965 ile 1969 
arasında toptan eşya fiyatlarında % 28 oranın
da; İstanbul geçim endefksinie % 41 oranında, 
Ankara gaçim endeksinde % 26.9 oranında bir 
artış vardır. Oysa bu dönemde Devlet persone
linin avans suretiyle aldığı terfih % 10 - 15 ara
sındadır. 

Bu nedenlerle 657 sayılı Devlet Personel 
Kanununun bir türlü yürürlüğe konulamıyan 
malî hükümleri yerine getirilecekse biran ön
ce getirilmesinin lüzum ve önemine işaret edi
yoruz. 

Yabancı ülkelerde çalışan ve miktarı 
300 000 i bulan işçilerimizin 1969 yılında yur
dumuza sağladıkları döviz 120 milyon doları 
bulmuştur, ödeme dengemizde şimdilik dış 

dış borçlar, 30 . 9 . 1969 tarihinde % 100 faz
la artarak 17 milyar 850 milyon liraya yüksel
miştir. Artış 9 milyar 678 liradır. Yani beş yıl
da 21 milyar liralık millî gelir artışı yanında 
dış borçlanmalarımızda 10 milyar lira^artmıştır. 

Son beş yılda yapılan dış borçlanmaların 
% 55 i geçmiş yıllara ait borç taksitlerine ve 
faizlerine gittiğine göre demlek oluyorki, artan 
millî gelirin yarısı kadar borca giriyoruz. Mil
lî gelir artışımızın dötte biri oranından daha 
fazlası ile de bize borç veren yabancıların kal
kınmasına yardım ediyoruz. 

1969 yılı içerisinde devlet personelinin ve iş
çilerin emeklilik statüsünde % 70 esasına göre 
yapılan düzeltmeyi olumlu karşıladığımızı bu 
kürsüden evvelce ifade etmiştik. 

Ancak Devlet Personel reformunun da ar
tık daha geriye bırakılmasının tahammülü kal
mamıştır. Devlet personelinin çektiği geçim sı
kıntısı büyüktür, toplumun bunalımını artırıcı 
niteliktedir. 1965 ten bu yana artan fiyatlar, 
verilen % 10 - 15 avansların iki - üç katını aş
mıştır. 

ticaret açığımızın yarısını kapsıyan ve hattâ 
borç aldığımız yabancı kredilerin, borç tak
sit ve faizlerine giden % 55 inden sonra geriye 
kalandan da fazla etkinliği olan bu döviz 
kaynağımızdan dolayı bugün memnunluk duy
maktayız. Yarın bu miktarın artacağının da 
ümit ve sevinci içerisindeyiz. Fakat gittikçe bü
yüyecek bu döviz kaynağımızdan dolayı, bir 
gün, Türk ekonomisinin bu defa başka bir ya
bancı devlete karşı bağımlı duruma düşeceğini 
ve hattâ dış politikamızı etMliyeceğini acaba 
düşünüyor muyuz? Bununla demek isti
yoruz M; dış ticaret dengemizi yabancıların 
karar ve etkisinde bulunan kaynaklara bağ
lamak günün birinde başımıza iş açacaktır. 
Kalkınmamızda kendi kendimize yeterli hale 

göre geçim endek leri : 
1958 1960 1963 1965 1969 Farkı 

74,8 D3.7 100 109,4 137,7 28,3 
— — 100 105 147 41,6 
— — 100 108 135,7 26,9 
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gelerek dış ticaret dengemizi kendi başımıza 
sağlıyarak ancak güvene ve ekonomik bağım
sızlığa kavuşabiliriz. 

Sözlerimi bitirirken grupum adına saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Ergendi. 

Sayın Ergeneli vakit geçmiştir. Arzu eder
seniz konuşmanızın bir kısmını ifade eder ve 
30 dakikalık konuşmanın geri kalan kısmını 
da zapta intikal etmek üzere tevdi edebilirsiniz. 

A.P. GRUPU ADINA M. NAFİZ ERGE
NELİ (Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun değerli üyeleri; 

Adalet Partisi Grupu adına Maliye Ba
kanlığı gider ve devletin gelir bütçeleri üze
rindeki görüşlerimizi arz etmek üzere yüksek 
huzurunuzda söz almış bulunuyorum. 

Sayın senatörler; 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi ile 

Sayıştay Bütçeleri hariç, genel ve katma büt
çelerin yürütülmesine memur Maliye Baka
nının demokrasi ile idare edilen memleketlerde 
mühim rolü vardır, ilk ve en önemli görevi 
kamu idarelerini israftan korumak, giderlerin 
mümkün olduğu kadar vergilerle karşılanarak 
bütçenin denkliğini sağlamaktır. 

Modern demokrasilerde Maliye Bakanı
nın tabiî olarak iki sınıf muhalifi vardır : 
Bunlardan biri Hükümetteki arkadaşları, bir 
diğeri de parlâmentolardır. Bakanlar ve Mec
lisler bir düziye masraf talebinde bulunur
lar, geliri bulmak külfetini Maliye Bakanına 
bırakırlar. 

Bakanlar haklıdır. Çünkü memleket yara
rına en geniş ölçüde icraatta bulunmak ister
ler. Parlömanterler haklıdır zira onlar seçmen
lerin ve seçim bölgelerinin menfaatlerinin mü-
dafiidirler. Bunların karşısında Maliye Ba
kanları lüzumlu kuvvet ve yetkiye muhtaçtır
lar. Mamafih plânlı ve programlı memleket
lerde Maliye Bakanının durumu biraz daha 
hafiftir, müsaittir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Maliye Bakanının önemli görevleri meya-

nmda zikrettiğim bütçenin denkliği üzerinde 
kısaca durmak isterim. 

Devlet bütçelerinin; gerek mutlak olarak, 
gerekse millî hâsılaya nisbetle gittikçe artan 
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bir seviyeye yükselmesi üzerine bütçeye, son 
yıllarda makro - ekonomik fonksiyonlar iza
fe olunmaktadır. Bu fonksiyonlardan biri 
olan kalkınma ise daha ziyade kalkınma ham
lesine girişmiş olan memleketler için ehemmi
yet arz eder. Bundan maksat, bütçenin mem
leketin ekonomi kalkınmasını sağlıyacak ve 
kalkınma plânlarını tahakkuk ettirecek en 
önemli vasıta hizmetini görmesidir. 

Bu fonksiyonun yerine getirilmemesi için büt
çenin klâsik denklik kaidesi ile bağlı tutulma
ması ve ekonomik gelişmenin sağlanmasını te-
minen tasarlanan ve plânlanan millî hâsıla ar
tışındaki hadde göre bir bütçe açığının kabul 
edilmesi gerekmektedir. 

Klâsik bütçe denkliği bugün için hayli 
eskimiştir. Zira 20 nci yüzyılın başmdanberi 
devlet gelirleri arasında istikrazlara tesadüf 
edilmiyen memleket yoktur denilebilir. Borç
ların taksitleri ve faizleri normal gelirlerle kar
şılanabiliyorsa bütçede denklik vardır de
nilmektedir. Biz iktidar olarak bütçe kanun 
tasarının 3 ncü maddesindeki 600 milyon lira-
lik istikrazı, bütçenin denkliğini sağlıyan bir 
unsur olarak görüyoruz. 

Geçen yılki konuşmamda saltanat maliye 
nazırlarından birinin esprisinden bahsederek, 
açık bütçeler hükümetleri dahi basiretli, tem
kinli ve bilhassa tasarruflu harekete sevk 
ve icbar eder demiştim. 1969 yılı bütçe tatbi
katı bunun en açık ve yakın bir örneğidir. 

Sayın senatörler, 
Bütçenin açık olmasından ziyade Kesinhe-

sapların sonuçları önemlidir. Çünkü bâzı gi
derler vardır ki, bütçeye tam olarak konul
ması genel muhasebe kanunu icabıdır. Meselâ : 
Kadro tutarları ve bâzı taahhüt giderlerinin 
ertesi yıla kalması gibi. 

1967 yılında cari ,yatırım, sermaye ve 
transfer giderlerinden % 6 nisbetinde 1 mil
yar 205 milyon, 1968 yılı harcamalarında 
% 10 nisbetinde 2 milyar 420 milyon ödenek 
yok edilmiştir. 

1970 yılı giderler bütçesinin yok edilecek 
ödeneğinin de bu nisbete göre 2 milyar 780 
milyon lira olabileceğini ve bu yıl bütçesinin 
denk olmadığı üzerinde mütalâa yürüten mu
halif partilerin düşünmeleri ve bunu hesaba 
katmaları gerekmektedir. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Maliye Bakanlığı; Türk bütçe sistemini ge

liştirmek maksadiyle 1968 yılında başlamış ol
duğu çalışmalara hızla devam etmektedir. 
Program - bütçe sistemine tam olarak geçiş için 
plânlanan zaman 1972 olmakla beraber 1971 
malı yılı bütçelerinin ,tümünün kalkınma plâ
nının temel ilkelerine daha uygun olarak ha
zırlanmasının sağlanması ve Devlet muhasebe
sinde de bütçe reformunun gereklerine cevap 
verecek şekilde sistem değişikliğinin yapılması 
ve Genel Muhasebe Kanununun bağlayıcı hü
kümlerinin karışık ve dolaylı formalitelerinin 
giderilmesi ve hattâ mahallî idarelerin muha
sebe sistemlerinin de bu sisteme uydurulması 
ve Devletin kesinhesaplannın daha çabuk çı
karılmasını imkân dâhiline sokacak tedbirlerin 
alınması hususundaki çalışmaları grup olarak 
büyük memnuniyetle karşılıyoruz. 

Sayın senatörler; 

Bu münasebetle Maliye Bakanlığı Teşkilâ
tı içinde önemli bir yer tutan defterdarlar, mal 
müdürleri ve saymanlardan da bahsetmek ye
rinde olacaktır. 

Devlet harcamalarının geçmişe kıyasla üstün 
derecede artması ve çeşitlenmesi, bu harcamala
rın ekonomik bir kalkınma plânına dayanması 
dolayısiyle bunların tatbikatı ile görevli bulu
nan teşkilâtın gittikçe önem kazandığı mu
hakkaktır. 

Maliyenin masrafçı daireler nezdindeki mü
messili; bakanlıklarda muhasebe müdürleri, 
çeşitli kuruluşlarda saymanlar, illerde defter
darlar, ilçelerde mal müdürleridir. 

Maliyede ayrı ayrı unvanla çalışan, fakat 
bir kelime ile «Sorumlu sayman» olarak ifade
si uygun bulunan maliyecilerin, bütçe içi ve 
dışı giderlerin kontrolü, kanunlara uygunluğu 
ve bütçe gelirlerinin tahakkuk ve tahsili saha
sındaki önemli görevleri, yanında bir de bulun
dukları bakanlık, daire ve kurumların müşa
viridirler ve bunların bir çoğunun başka görev
lerde rastlanmıyan mâlî sorumlulukları da mev
cuttur. Sayıştaydan kendileri hakkında her 
yıl beraet kararı çıkıncaya "kadar sanıktırlar. 
Bunun insan hayatında ne demek olduğunu 
takdir ederek bu derece önemli bir meslekin ge
liştirilmesi ve günün şartlarına uygun daha üs
tü bir nitelik verilmesi lâzımdır. Bir de ta

rihî birer yadigâr olan ve halkça da yüz yıllar
dan beri bilinmiş ve tanınmış bulunan defter
dar, mal müdürü, tahsildar gibi unvanların 
bundan sonra da değiştirilmemesi temenniye 
şayandır. 

Sayın senatörler; 
Günümüzün en mühim meselelerinden biri 

de aylıklı ve ücretli memurlarımızın ekonomik 
şartlara uymayan durumlarının ıslahıdır. 

Memurin Kanununun neşir tarihi olan 192S8 
tarihinden sonra, meriyete giren Maaş ve Te
adül kanunlariyle bu kanunlarda 1965 yılma ka
dar yapılan birçok tadiller ve 40 yıla yakın 
zamandan beri devam eden uygulamalar göz 
önünde tutularak hazırlanan 23 . 7 . 1965 tarih
li Devlet Memurları Kanunu, esas itibariyle bir 
reform kanunudur. Bu kanunla, Devlet hizme
tinde türlü şekilde çalışan, maaş, ücret ve yev
miye alan ve şimdiye kadar ek olarak çok çe
şitli haklara sahip bulunan personel yerine, 
D, E cetvelleri dahi kaldırılarak aynı haklara 
sahip personel çalıştırma amacı güdülmüş ve 
ek ödenekler faslı kapanmak istenmiştir. An
cak, 235 esas ve 24 geçici maddeyi ihtiva eden 
bu kanunun uygulanabilmesi, bâzı özel kanun
ların çıkmasına ve birçok tüzük ve yönetmelik
lerin düzenlenmesine ve yürürlüğe girmesie ve 
bâzı daire ve komisyonların teşkiline kadar mu
allâkta bırakılmıştır. 

Yani kanunun yayını tarihinde ancak bâzı 
maddeleri yürürlüğe girebilmiştir. T. C. dev
rinde, denilebilir ki bu kadar komplike bir ka
nun görülmemiştir. Kanun bu, haliyle Adalet 
Partisi iktidarına devrolmuştur, ve iktidarımız, 
4.5 yıldan beri bu kanunu her bakımdan uy
gulama imkânını bulamamıştır. Esasen hangi 
Hükümet iş başında bulunursa bulunsun bu ka
nunu derhal tatbik mevkiine koyamazdı. Ni
hayet iktidarımız Hükümeti, birçok etüt ve in
celemelerden sonra 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun, memurlarımız lehine yapacağı de
ğişikliklerle uygulamaya îkarar vermiş bulun
makta ve geçen yıl Grupumuzun görüş ve dü
şüncesine tercüman olarak teklif ettiğim eşel -
Mobil sistemini kabul ederek memur ve fikir iş
çilerinin göz nurlarının bedelini tam olarak el
de edebilmeleri esasını benimsemiştir. Bununla 
beraber memur kadrolariyle hizmet ihtiyaçları 
arasındaki ilişkiyi düzenlemeyi ve bir idari re-
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formu gerçekleştirmeyi de öngörmüş ve bun
ları 1969 seçim beyannamesinde ve Hükümet 
programında zikretmiştir. 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun bütün hükümlerinin 
işler hale gelmesini öngören kanun tasarısı ya
kında Meclislere sevk edilecektir. Grupumuz; 
memurlarımızın geçim şartlarını müsait hale 
getirecek olan tasarıları hazırlayıp sevk etmeye 
kararlı bulunan Hükümetimize takdir ve teb
riklerini şimdiden sunmakta müstesna bir 
zevk duymaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'nin ekonomi ve maliyesiyle olduğu 

kadar kalkmmasiyle de yakın ilişkisi bulunan 
kuruluşlardan biri de Merkez Bankasıdır. 

Yeni Merkez Bankası Kanunu ile Merkez 
Bankacılığımıza getirilen en önemli yenilikler
den biri, orta vadeli reeskont ve avans işlemle
ridir. 

Birinci Cihan Harbini ınütaakıp başlıyan ve 
45 senedir devam edegelen teknik ve ekonomik 
gelişmeler, yeni problemler ve ihtiyaçlar ortaya 
çıkarmış, orta vadeli kredinin doğmasına âmil 
olmuştur. 

Bilhassa İkinci Dünya Savaşında üretim 
araçlarının bir kısmı hasara uğramış ve bir kıs
mı da demode hale gelmişti. Bu sebeple harb 
sonrası Avrupa'sında smai tesislerin imarı, tev
sii, modernleştirilmesi ve yeni tesislerin ihdası 
zarureti ortaya çıkmıştır. 

Bu durum muvacehesinde bilhassa Fransa'da 
orta vadeli kredi mekanizması yeniden organize 
edilmiş ve bu mekanizmada Merkez Bankası 
önemli bir rol almıştır. Ayrıca iş ve mevduat 
bankalarının bir kısmının, imkânları ve para 
piyasasının kaynakları, hacmi önemli miktarda 
artan bu muamelelere tevcih olunmuştur. 

Orta vadeli kredi, ihtiyaca ve kullanılış 
maksadına göre çeşitli şekiller arz etmekte ve 
sınai kalkınmanın âmillerinden biri sayılmakta
dır. Orta vadeli kredi, aynı zamanda gelişmiş 
olan ekonomilerin çeşitli alanlarında teçhizat-
3anma ve modernleştirme işlerinin tahakkukun
da ve dış piyasalarda rekabet edebilmek ve da
ha geniş bir şekilde yer alabilmek için ihracat 
muamelelerinin muhtaçolduğu finansmanların 
temininde de önemli bir rol oynamaktadır. 

Bu itibarla, kalkınma devresine girmiş olan 
memleketimizde de, gelişmekte olan sanayi, orta 

vadeli krediye olan ihtiyacı artırmış, fakat bu 
sahada çalışan kredi müesseseleri, artan bu ihti
yaca cevap verecek hacımda malî kaynaklarla 
teçhiz edilememiştir. 

Birçok ticaret bankalarımız kısa vadeli kay
naklarını bu sahaya, vâdenin uzunluğu dolayı-
siyle yöneltememektedir. Bu durum, Merkez 
Bankasının orta vadeli kredi sahasında aktif bir 
rol alması ve bu sahayı takviye etmesi zarureti
ni doğurmuştur. Bu sebeple kanunla Merkez 
Bankasına orta vadeli senetlerin reeskonta veya 
avansa kabulü hususunda yetki verilmiştir. An
cak, yeni meriyete giren Merkez Bankası Ka
nununun ihtiva ettiği hükümlere paralel olarak 
Bankalar Kanununda da değişiklik yapılması 
zarureti aşikârdır. 

Bilhassa bankalarımızın Maliye Bakanlığın
ca daha etkili bir şekilde denetlenmesini sağlıya-
cak hükümlerin şevki ve bu bakanlığa bağlı ye
minli murakıplık teşkilâtının ihtiyaca yetecek 
miktarda genişletilerek faydalı hale getirilmesi 
de icabetmektedir. Aynı zamanda kadük olan 
sermaye piyasasının tanzim ve teşvikiyle ilgili 
tasarının, son günlerde sermayenin teşekkülüne 
psikolojik ve menfi olarak etki yapan hâdisele
rin de göz önünde tutularak revizyone edilmesi 
ve biran önce Meclislere şevkinin, memleketin 
ekonomisi bakımından ne kadar önemli olduğu
nu izaha lüzum yoktur. 

Gelir Bütçesi 

Sayın senatörler; 
Şimdi de Devletin 1970 yılı gelir bütçesi üze

rinde Adalet Partisinin görüşünü arz edeceğim. 

Bilindiği gibi kamu giderleri, toplumun men
faati için yapılır; toplum da kendisine sağlanan 
bu menfaatin bedelini öder. işte bu bedel kamu 
maliyesi deyimiyle vergiler, resimler, harçlar
dır. 

Bâzı Maliye bilginleri, bu vergileri, resim ve 
hardan iki kategoride mütalâa etmişler ve ma
liye ilminde uzun yıllar yer alan vasıtalı, vası
tasız vergiler ifadesini kullanmışlardır. Hakikat 
şudur ki : Bütün bu tasnifler ilmî kıymetten 
mahrumdurlar. Bu teoriler artık geride kalmış
tır. Çünkü bugünkü çok çeşitli devlet gelirleri
nin hangilerinin vasıtalı, hangilerinin vasıtasız 
olduğunu tâyin etmek gayrimümkün hale gel
miştir. 
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Bâzı teoriciler, mülkiyeti vergiye tabi tutan T 
sistemleri vasıtasız, istihlâki vergiye tabi tutan 
sistemler ise vasıtalıdır demişlerdir. 

Bâzıları da verginin matrahına ehemmiyet 
vermişlerdir. Mükellefin global gelirleri üzerin
den tahsil olunan vergi (Fransa ve Amerika'da 
olduğu gibi) vasıtasız vergidir. Bunun aksine 
olarak stopaj yoluyla alınan gelirler (İngiltere'
de olduğu gibi) vasıtalı vergi telâkki edilmiştir. 
Burada asıl jıranacak nokta Devlet gelirlerinin 
tasnifinden ziyade âdil olmasıdır. Ve bugün 
umumiyetle tekrarlanan bir formüldür. 1970 
malî yılı Bütçesi münasebetiyle şu kürsüden 
birçok konuşmacılar dahi vergi adaletinden bah
setmişlerdir. Haddizatında vergi adaleti şartları 
üzerinde de henüz bir anlaşma mevcut değildir. 
Ve bunun mutlâkiyeti hakkında fikir birliği 
yoktur. 

Vergide adaletin zengin ve fakirler için aynı 
mânayı taşımadığı da muhakkaktır. Her mille
tin, her neslin adalet hakkında hususi bir ideali 
vardır. (Vergi âdil olmalıdır) fikri milletlerin 
hayatında büyük tesir icra etmiştir. En hara
retli siyasi ve sosyal mücadeleler vergi mesele
lerinde cereyan edegilmiştir. Her sosyal sınıf 
vergide adalet namına vergi sisteminin kendisi 
için en uygun olacak şekilde düzenlenmesini is
temiştir. Halbuki esas olan herkesin gücüne gö
re kamu giderlerine katılması ve gelirlerin en 
kısa yoldan, en çabuk sistemle Devletin kasala
rına girmesidir. Şimdi bütün milletlerin, bilhas
sa kalkınma çabasında olan memleketlerin uy
guladığı ve istediği sistem budur. 

Anayasamızın 61 nci maddesi de herkesin 
kamu giderlerini karşılamak üzere malî gücü- I 
ne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu esasını 
kabul etmiştir. İşte iktidarımız Hükümeti | 
Anayasanın ve bu realist görüşlerin ışığı altın- \ 
da : 

Gelir Vergisinde mevcut istisna ve muafiyet
leri günün şartlarına göre yeniden gözden geçi
recektir. 

Ekonomideki gelişmelere paralel olarak ar
tan spekülatif kazançları da Gelir Vergisi kap
samına alacaktır. ] 

Küçük teşebbüsleri ve kuruluşları daha etki
li şekilde vergilendirecektir. 

Özellikleri sebebiyle vergilendirilmesinde 
randıman sağlanamıyan serbest meslek kazanç- I 
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larının randımanını yükseltmek için yeni hü
kümler getirecektir. 

Gelir Vergisi kapsamına girmiyen ücretler 
dışındaki kazançlardan peşin ödeme sistemine 
geçilecektir. 

Gider Vergisi tablolarını, sınai mâmûl üre-
tilmesindeki gelişmeleri dikkate alarak yeni
den gözden geçirecek ve Gider Vergisi sistemin
den katma değer sistemine geçilebilmesi husu
sundaki araştırma sonuçlarına göre Gider Ver
gisi Kanununda değişiklik yapacaktır. 

Veraset ve İntikal Vergisi, vergi sistemimiz
deki gelişme dikkate alınarak yeniden gözden 
geçirilecektir. 

Dış seyahat harcamaları vergisini daha açık 
ve daha basit esaslara bağlamak ve İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü hedeflere 
ulaşmak amaciyle diğer vergilerde de hâsılat 
artırıcı bâzı tedbirler alınacak ve vergi ihtilâf
larının süratle hallolması için vergi mahkeme
lerinin kurulmasına tevessül olunacaktır. 

En son tarım kazançları, Gelir Vergisi kap
samı içinde daha etkili bir şekilde vergilendiri
lecektir. 

Maliye Bakanlığının bu sahalardaki devamlı 
ve önemli çalışmalarını son derece memnuniyet
le karşılıyor ve bunların biran önce realize edil
mesini temenniye şayan görüyoruz. 

Ancak, Adalet Partisi Grupu olarak, tarım 
kazançlarının Gelir Vergisi kapsamını içinde 
vergilendirilmesi hususunda bâzı objektif oldu
ğu kadar ışıklandırıcı mahiyette bulunan görüş
lerimizi ve düşüncelerimizi belirtmek istiyoruz. 

Tarım kazançlarında vergi rezervi ve potan
siyeli çoktur. Tarımda da sosyal adalete uygun, 
sağlam ve gerçekçi yeni bir vergilemeye gitmek 
zorundayız. Türkiye'de doğrudan doğruya top
rak ürünü istihsal eden 3,5 milyondan fazla 
çiftçimiz vardır. Bunun % 99 u vergi ödeme
mektedir. Halbuki, millî gelirimizin % 40 ı ta
rım sektörüne aittir. Buna göre tarım sektörü
nün 3 milyardan fazla vergi vermesi icabetmek-
tedir. 

Ancak, çiftçilerimizin birçoğunun küçük 
mikyasta ziraat yapması hasebiyle tarım alanın
dan umulduğu kadar vergi alınmasına imkân 
yoktur. Yalnız orta ve büyük mikyasta zirai 
ürün istihsal eden çiftçilerimiz için kanunla ta
nınmış olan 30 bin liralık gayrisâfi satış tutarı 
muafiyetinin 10 bin liraya indirilmesi ve götürü 
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gider olarak kabul edilen miktarın da daha âdil 
bir seviyeye indirilmesi suretiyle tarım kazanç
larından kâfi miktarda gelir sağlamak müm
kündür. Bugün 27 bin 579 tarım gelir mükelle
finden 1968 yılı tahakkuk ve tahsiline göre 54 
milyon 122 bin 480 lira alınmaktadır. Yani orta 
ve büyük çiftçiye ortalama yılda 1 980 lira düş
mektedir ki, ufak bir memur ve işçi bile bundan 
fazla vergi ödemektedir. 

Yine biliyoruz ki, yatırımların çoğu zirai sa
hada yapılmaktadır. Ve çiftçiye sağlanan men
faatlerin bedelini de çiftçi olmıyan zümre öde
mektedir. 

Bu meyanda Arazi Vergisi de ele alınmalı
dır. 1935 yılı tahririne dayanan Arazi Vergisin
den elde edilen gelir ise, tarımsal kazançlardan 
alman vergiden farklı değildir. Her iki vergi 
masraflarını bile karşılıyamamaktadır. Arazi 
tahriri bugünkü şartlara göre en çabuk zaman
da yapılmalıdır. Özellikle çok düşük bir verim 
içinde işletilen topraklar için daha yüksek bir 
verim miktarının matrah olarak kabulü zorlama 
ve teşvik bakımından faydalı olur. 

Tarımsal gelirlere konan muaflıkların ve gö
türü gider olarak kabul edilen nisbetlerin daral
tılması ile de tarımsal vergiler pek fazla artırı
lamaz. Nihayet tarım kazançlarından alman Ge
lir Vergisi 300 milyon lirayı bile bulmaz. Arazi 
Vergisinden de keza en çok bu kadar vergi alı
nabilir. Binaenaleyh tarımda yeni bir vergi dü
zeni gereklidir. 

Biz genellikle en ileri tekniği kullanan Batı 
ülkelerine bakıp orada ne varsa alıyoruz. Oysa 
bizim yapımız onlardan başka olduğundan bu 
yapıya uygun bulunmıyan vergiler verimliliğini 
kaybediyor. Meselâ arazi büyüklüğünü esas 
alan sistem düşünülebilir, 

Zirai mahsullerden vergi alınması hakkın
daki 23 Şubat 1925 tarihli ve 552 sayılı mülga 
kanunla, 7 yıldan fazla uygulanan ve halen 
mülga bulunan 2466 sayılı Kanun ve tadilleri
nin sistem bakımından bir defa gözden geçiril
mesinde fayda vardır. 

Özet olarak, tarımsal ürün istihsal eden kü
çük çiftçiler vergi mükellefiyeti dışında bıra
kılmalı, orta ve büyük çiftçiler Devlet giderle
rine müterakki olarak iştirak ettirilmelidir. 
Türkiye'nin şartlarına ve gereklerine uygun 
özel metotlar da aranmalı ve uygulanmalıdır. 

Esasen partimizin 1969 seçim beyannamesin
de de, her iki verginin daha rasyonel, modern 
ve toprağın potansiyeli ile yakın ilişkisi de na
zara alınarak daha basit vergileme teknikleriyle 
takviye edileceği ifade edilmiştir. Bizim de grup 
alarak hükümetimizden istediğimiz ve bekledi
ğimiz budur. 

Vergi kaçakçılığının önlenmesi için teşkilâ
tın kuvvetlendirilmesi, etkili hale getirilmesi, 
otokontrol sisteminin bir daha. gözden geçiril
mesi sahasındaki grupumuzun düşüncelerini ge
çen yıl bu kürsüden uzun uzadıya belirtmiştik. 
Bunlar 6 Şubat 1969 tarihli Senato zabıtlarında 
mevcuttur. Tekranna lüzum görmüyoruz. Zaten 
Maliye Bakanlığı, bunların mühim bir kısmının 
tahakkukuna çalışmaktadır. Bunu memnuniyet
le görüyoruz. 

Sayın senatörler; 
Maliye Bakanlığının 1970 malî yılı Bütçe

siyle Devletin gelir bütçesi üzerindeki grupu
muzun görüşlerini buraya kadar arz ve izah et
tim. 

Kendini bütün hüviyetiyle milletin iradesine 
teslim ederek ve geleceğe ait plân ve program
larını aziz milletimize birer birer anlatarak ve 
1965 - 1969 döneminin aktif ve pasif hanelerinde 
yazılı icraatımızın hesabını vermek suretiyle 
ibra edilerek yeniden iktidara geldik. Ama gö
rüyoruz ki, henüz 4 ayını bile ikmal etmemiş 
olan Hükümetimize karşı muhaliflerimiz hâlâ 
eski mücadele zihniyetinden bir türlü uzak ka
lamıyorlar. Bunu şuuru ve idraki tam olan her 
Türk ferdi görmekte ve üzülmektedir. 

Başka memleketlerin gıpta ile baktıkları 
geniş ve tabiî kaynaklarımıza uygun bir iktisa
di ve malî politika takibi suretiyle uzun yıl
lar geri kalmış olan memleketimizi, bugünkü 
ileri milletler seviyesine yükseltmek hedefimiz
dir. 

Bütün varlığımızın ve tasarruflarımızın is
tihsale akmasını sağlıyacak ve teşvik edece
ğiz. Her bakımdan iktisadi istikrar başlıca 
prensibimizdir. 

Bütçe kaynaklarını kuvvetlendirerek vergi 
şeklinde alman paraları, yeni istihsal kaynak
larını, servet, sermaye ve çeşitli Devlet hiz
metleri şeklinde ve daha büyük kıymetler ha
linde tekrar aziz milletimizin emrine ve istifa
desine arzedeceğiz. 
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Saym senatörler; 
Hükümetimizce Meclislere sevk edilmiş bu

lunan 1970 malî yılı konsolide bütçesinin ha
zırlanmasında tam mânasiyle tasarruf zihniye
tinin hâkim bulunduğunu ve bu tasarrufun 
hizmetleri de aksatmıyacak şekilde yapıldığını 
memnuniyetle görmekteyiz. Bütçe Karma Ko
misyonu da Hükümetimizin israftan kaçan bu 
isabetli hareketini tasvibederek bütçeyi 62 mil
yon 388 bin 667 lira farkla Yüce Heyetinize 
sevk etmiştir. Bu farklar, 1968 yılında 230 
milyon 40 bin 213 lira, 1969 yılında da 228 mil
yon 923 bin 866 lira idi. 

1970 yılı Maliye Bakanlığı gider Bütçesiyle 
Devletin gelir bütçesinin Türk Milletine her 
balkımdan hayırlı olmasını diliyor, Yüce He
yetinize derin saygılarımızı sunuyoruz. 

Başta Maliye Bakanımız olduğu halde Ma
liye Bakanlığının değerli mensuplarının başa
rıya ulaşması için Allanın lûtfunu esirgemiye-
ceğine de inanıyoruz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın İzmen. 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın özer? Yok. 

Saym Turgut? Yok. Sayın Aksoley, buyurun. 
Sayın Aksoley, isterseniz, sayın Bakandan 

sonra siz varsınız, usule uygun olsun; saym 
Bakandan sonra siz konuşun. Başka saym üye 
de yok. Saym Turan? Yok. t Saym Ucuzal? 
Yok. Saym Bakan buyurun. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Saym Başkan, muhterem se
natörler; evvelâ bu saatte Maliye Bakanlığı ve 
gelir bütçesi dolayısiyle söz söylemek ve bu 
bütçeyi eleştirmek lûtfunda bulunan saym se
natörlere teşekkürlerimi arz ederim. Sözü 
uzatmamak için, değerli arkadaşlarımın bütün 
mütalâlarını ele alarak birer, birer arzı cevabet-
miyeceğim. Ancak bâzı genel konulara temas 
edilmiştir. Bu husustaki görüşlerimi arz et
mekle iktifa edeceğim. 

Saym Mirkelâmoğlu arkadaşım, bütçelerde 
iptal edilen ödenekleri tenkid etti ve bunu doğ
ru görmediğine dair beyanlarda bulundu. Ken
dilerine şunu hatırlatmak isterim M, bütçeler
den ödenek iptali yeni bir şey değildir. Ek 
ödenek ilâvesi de yeni bir şey değildir. Plânlı 
döneme girdikten sonra, plânın ilkelerinden 

1 olan ekonomik istikrarı muhafaza etmek için 
bütçelerin daha fazla açık vermemesini temin 
için tasarruf yoluna gidilmektedir. Bu tasar
ruf dolayısiyle ödenekler iptal olunmaktadır. 

I Şimdiye kadar plânlı devrede gelmiş, geçmiş 
bütün hükümetler buna tevessül etmişlerdir. 
Muhterem arkadaşıma ben bir sual sormak is
tiyorum. Bu suretle mecburi tasarruf yolu
na gidilip ödenek iptalini mi tercih eder? Yok
sa açık finansmanın aşırı bir şekilde kullanı
lıp ekonominin istikrarının bozulmasını mı ter
cih eder? 

Saym Mirkelâmoğlu arkadaşım, « Bu sene
nin bütçesindeki cari harcamalarda diğer yıl
lara nazaran daha az bir artış olmuştur. Bu 
artış nisbeti geçen yıla nazaran % 3,58 dir. Bu 
kadar bir düşüş olamaz. Binaenaleyh bu artış 

I hakiki değildir» tarzında bir beyanda bulundu. 
Evvelâ bir maddi hatasını tashih etmek iste
rim. Bütçe gerekçesindeki % 3,58 rakamı bir 
tablo hatasıdır. Bu % 5,59 olmak icabederdi. 
3,58 ile 5,59 arasında da oldukça büyük bir fark 
vardır. Bütçenin cari harcamasının global ra-

I kanımı düşünecek olursanız, belki bu rakamı 
böyle telâkki etseydi, cari harcamalardaki ar
tışın hakiki olmadığını söylemiyecekti. 

' Sayın Mirkelâmoğlu, Vasıtalı Vergiler mev
zuuna temas etti. Kendisinden sonra konuşan 

I Sayın Suphi Karaman arkadaşım da aynı ko
nuya temas ettiler. Vasıtalı Vergiler, vasıtasız 
vergiler konusunu bir defa daha huzurunuzda 
uzun uzadıya tartışacak değilim Yalnız bir hu
susa temas ederek geçmek istiyorum. Vasıtalı 
vergilerde de adaleti sağlamak mümkündür. 

I Vasıtalı vergilerde, evvelce de müteaddit defa
lar tekrar etmiş olduğum gibi, eğer zaruri ihti 
yaç maddelerine vergi koymazsanız nisbeten 
adaleti sağlamış olursunuz. Bir misalle izah ede
yim; şeker üzerine konulan vergideki adalet ile, 
itrıyat ve tuvalet maddeleri üzerine konulan 
vasıtalı vergideki adalet her halde birbirinin ay
nı değildir. 

Saym Mirkelâmoğlu, keza Sayın Karaman 
arkadaşım, dış borçlara temas ettiler. «Bu borç
ların yıldan yıla arttığını» ifade ettiler. Bu dış 
borçların faizlerini, anaparadan ödenen taksit
leri ifade ettiler. Bunun ihracat gelirimizle mu
kayesesini yaptılar. 

Şimdi bu konuda şu noktayı da düşünmek 
I lâzım gelir. Elbetteki mütemadiyen borçlanmak 
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ve dış borç almak her zaman için tasvibi müm
kün bir şey değildir. Ancak, Türkiye plânlı dö
nemde % 7 kalkınma hızını temin etmek mec
buriyetindedir. Bu dış borç için tenMd yapmış 
olan muhterem arkadaşlarıma şunu sormak is
tiyorum; Türkiye'nin dış finansman açığını na
sıl kapatacaksınız? Dış borçlanmaya gitmiye-
lim. Ama, dış finansman açığını, ihtiyacını na
sıl kapatacağız. % 7 kalkınma hızından mı fe
ragat edelim?.. Bu takdirde Türkiye'nin başına 
gelecek olan şeyler malûmdur. Yoksa, dış borç
lanmaya devam mı edelim? Yerinde saymamak 
için, Türkiye'nin kalkınmasını temin etmek için, 
dış borçlanmaya faiz ve müddet bakımından 
makûl şartlarla müracaat etmek, Türkiye için 
daha bir müddet mecburi olacaktır. Bu yeni 
bir şey de değildir. Çok eski tarihlerden beri 
dış borçlar devam etmektedir. Plânın bir ilke
si de vardır. Dış borçlan yüzde yüz tasvıbedi-
yor değilim. Türkiye'yi dışa daha az bağlı hale 
getirmek plânların ve programların ilkesi ara
sındadır. Bunu mümkün olan en kısa zamanda 
tahakkuk ettirmek lâzımgelir. Ancak, borç al-
mıyacağız diye Türkiye'nin kalkınmasını da bir 
tarafa bırakamayız. 

Sayın Mürkelâmoğlu arkadaşım, «İktisadi 
Devlet Teşekkülleri devamlı işletme açığı veri
yorlar» demiştir. İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin hepsi isletme açığı vermiyor. Bunların içe
risinde sadece bir kaç müessese açık vermekte
dir. Elbetteki bunların da durumunu ıslah et
mek lâzımdır. 

Ma&allî idarelerin yeteri derecede gelir kay
naklarına kavuşturulması temennisine ben de 
aynen iştirak ediyorum. Belediye Gelirleri Ka
nunu ile, Emlâk Vergisi Kanun tasarıları Ba
kanlığımda bir defa daha gözden geçiriliyor, 
kısa zamanda meclislere sunulacak ve kanunlaş
tırılmasına çalışılacaktır. 

Tarım sektöründe istihsalin dengeye kavuş
madığı da doğrudur. Türkiye'nin tarımı, daha 
önceleri de tekrar ettiğimiz gibi, daha ziyade 
hava şartlarına bağlıdır. Tarım eski yıllardan 
beri böyle gelmektedir. Yalnız, plânda öngörü
len nisbette hızlara ulaşılamadığı konusunda 
bir hususu tashih etmek istiyorum. Sanayi sek
töründe plânın öngördüğü nisbet % 12 dir, hız 
olarak. Elimdeki rakama göre 1969 da % 11,5 
olmuştur. Bu yıl sonu itibariyle hesaplar kati 

şeklini aldıktan sonra tekrar gözden geçirildiği 
zaman bir miktar artabilir veya bir miktar dü
şebilir. Ama bendeki rakam şimdi % 11,5 dur. 
Ve bu plânın öngördüğü nisbete gayet yakın 
bir rakamdır. Geçmiş yıllarda da bu nisbete 
ulaşıldığı ve bunun üstüne çıkıldığı da varit
tir. Meselâ 1967 de % 12,3 olmuştur. 

Muhterem arkadaşım fiyatlardaki artışa te
mas etmiştir. Fiyatlardaki yüzde artışı biz de en
dişe verici bir artış değildir, şeklinde hiçbir za
man mütalâa etmiyoruz. Ancak, bunu enflâs
yon gibi göstermekte de isabet yoktur. 

Sayın Mirkelâ-moğlu arkadaşıma bir tarizde 
bulunmak istiyorum, müsaadesiyle, «Siz ikinci 
iktidardasınız., tefeci, aracı, komisyoncu ve sai
re bunlar birinci iktidardır.» dediler. Adalet 
Partisi iktidara geçince mi bunun farkına va
rıldı, daha önce bilinmiyor muydu? Madem ki 
bu kanaatte idiler, o tarihte düzeltselerdi. Bu
nun tedbirlerini alsalardı; bugün böyle konuş
mak ihtiyacını duymazlardı. Kaldı ki, biz tefe
cilerin yanında değiliz ve tefecilikle mücadele 
için kanunlar vardır. Bu bir suçtur. Mecliste 
muhterem arkadaşım belki alâkadar olmuştur. 
Mecliste tefecilik konusunda bir araştırma açıl
ması şeklinde bir önerge verildiği zaman bunun 
yanında olduk ve bu araştırma halen yapılıyor. 

iki ay önce liberasyon durduruldu diye bu 
konuyu tenkid ettiler. Liberasyon durduruldu
ğu zaman, plân öngördüğü rakamlar üstünde 
talep zaten hâsıl olmuştur. Yani, plânın ön
gördüğü miktarın üstünde bir talep hâsılolmuş-
tur. Binaenaleyh, liberasyonun durdurulduğu 
tarihte piyasada bu vesile ile mal darlığı gibi 
bir şeyin yaratılması mümkün değildir. Kâfi 
derecede talep vardı zaten. 

Sayın arkadaşımın ihracatın artırılması lâ-
zımgeldiği konusundaki temennisine aynen iş
tirak ediyorum. 

Sermaye piyasası konusunda biran önce 
kanun çıkartılması hususundaki temennisine 
de aynen katılıyorum. Geçen sene de bu kanun 
kadük olmuştu. Halen Maliye Vekâletinde gü
nün şartlarına uygun olarak yeniden gözden 
geçiriyor ve kısa zamanda meclislere sevk edi
lecektir. Bunun da kısa zamanda kanunlaş
masına gayret edeceğiz. 

Sayın Suphi Karaman arkadaşım, olumlu 
bir konuşma yapmıştır. Kendisine teşekkür 
ederim, Tetkik ettiği dokûmanlardaki rakamla-
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rı doğru değerlendirmeye çalışmıştır. Yalnız 
kendisine bir tarizde bulunacağım, bütçeler
deki olumlu gelişmenin sebebi olarak, sadece 
Millî Birlik zamanında plânlı devreye giril
mesini göstermiştir. Adalet Partisi gerek Bi
rinci Beş Yıllık Plânın, gerekse ikinci Beş Yıl
lık Plânın büyük bir( kısmını tatbik eden ve 
bunu gerçekleştiren partidir. Demek ki, bu 
gelişmede hissesi vardır. Bunu da burada be-
lirtselerdi, daha kadirşinas davranırlardı. 

Sayın Karaman arkadaşım, vergi kaybı üze
rinde durdular. Her memlekette vergi kaybı 
vardır, vergi zıyaı vardır; Türkiye'de de var
dır. Vergi zıyaı ile müessir şekilde mücadele 
etmek kararındayız. Önümüzdeki aylarda bu 
konu ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alaca
ğız ve kanuni tedbirleri de huzurunuza geti
receğiz. 

Sayın Karaman arkadaşım, esas işinden za
rar gösteren avukatlar ve doktorlar bir de üs
telik geriye vergi alırlar dedi. Bunu eğer, bu 
şahısların vergi kaçırdığım bir karine olarak 
zikretmişse söyliyecek sözüm yoktur. Fakat, 
bu ne acaip sistemdir ve bunlara yeniden ver
giyi geri veriyoruz diye söylemişse, o zaman,, 
bu gelir vergisinin bütün gelirleri bir araya 
toplayıp, toplam kaynaklar üzerinden müte
rakki vergi esasına göre vergi tarh etmek esa
sından ileri gelmektedir. Bu doğru bir prensip
tir. Fazla geliri olana müterakkiyet tesbit edi
yorsunuz da, zarar etmiş olana, bir yardımı, aldı
ğımız vergiyi niçin vermiyorsunuz diye dü
şündüğünüz zaman, onun mantığı, öyle ve ge
lir vergisi sistemi içerisinde bu tatbikat doğ
rudur. 

Zonguldak'daki inceleme henüz son bulma
mıştır. Bir miktar vergi matrahı tesbit edil
miştir. Kesin olarak son rakam alınmamıştır. 
Ancak, burada mükelleflerin biz vergiyi ödiye-
lim de, bizi ilân etmeyin tarzındaki düşünce
lerini de, kaçakçılıktan değil, normal karşı
lamak lâzımdır. Çünkü, vergi sistemimizde bir 
de uzlaşma müessesesi vardır. Zaten resmen de 
talebedebilirler; vergi ve ceza üzerinde uzlaşı-
labilir. 

Sayın Karaman arkadaşımın, Personel Ka
nununun biran önce gerçekleştirilmesi konu
sundaki temennisine aynen katılıyoruz. Bu hu
sustaki çalışmacınınız ileri safhaya ulaşmış

tır. Mart ayından önce hazırlanan tasarının 
meclislere sunulmasına gayret sarf ediyoruz, 
sunulacağı ümidindeyiz. 

Sayın Nazif Ergeneli arkadaşım da olumlu 
bir konuşma yapmıştır. Kendisini istifade ile 
dinledik. Bakanlıkta yapacağımız çalışmalarda 
bu fikirlerini göz önünde bulunduracağız. 

Defterdarlar, muhasebe müdürleri ve mal 
müdürlerinin lâyik olduğu mevkii bulmaları ge
rekir, tarzındaki temennisine iştirak ediyo
rum. 

Bankaların daha etkili tarzda kontrol edil
mesi, yeni murakıplar heyetinin takviye edil
mesi tarzındaki fikirlerinden de istifade ede
ceğiz. 

Sermaye piyasasının teşkili ile ilgili müta
lâalarına, daha önce konuşan arkadaşlarıma 
cevap verirken, cevap vermiş oldum. 

Zirai vergiler hakkındaki fikirlerinden de 
çalışmalarımızda istifade edeceğiz. 

Muhterem senatör arkadaşlarıma Maliye büt
çesi hakkında söz söylemek lûtfunda bulunduk
ları için teşekkürlerimi arz ederim. 

Saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar)) 
BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika Sa

yın Mirkelâmoğlu, sual soracaklar. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Efen

dim, 1970 bütçesi tatbikatında, 1969 tatbika
tında olduğu gibi bütçe açığı belirdiği zaman 
ödeneklerin iptaline gidilecekmidir, diye bir 
sual sormuş ve cevaplandırılmasını istirham et
miştim. Bunun cevaplandırılmasını istirham 
ediyorum. 

İkincisi, dış krediler bakımından 1970 ba
şında ümitlerimiz nedir, durumumuz nedir? 
Bu noktanın, açıklanmasını istiyorum. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Arzı cevabedeyim. 1970 bütçesi tatbik 
edilirken yine tasarruf tedbirleri alınacak mı
dır, tarzındaki soruya, bugünden kesin olarak 
her hangi bir cevap vermek mümkün olmaz. 
O bütçenin yıl içerisinde taldbettiği seyir, ge
lirlerin tahsilatındaki gelişme, masrafların ic-
rasmdaki tempo, bu hususta hükümetleri bir 
karar almak durumunda bırakır. Bu sebeple 
şimdiden ödenek iptali cihetine gidilmiyecek-
tir, veya gidilecektir tarzında bir cevap ver
mek mümkün değildir. Yalnız arz ettim, plân
lı devrenin bütün bütçelerinde ödenek iptali 
cihetine gidilmiştir. 
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Dış kredilerle ilgili hususa gelince; dış kre
dilerle ilgili olarak yılm muayyen aylarında 
temaslar yapılır. Bu yıl henüz o temasların za
manı gelmemiştir. Ya konsorsiyum muayyen ta
rihlerde toplanır, bir karar verir, Türkiye'nin 
taleplerini inceler. Konsorsiyum henüz toplan
mamıştır. Bu bakımdan kesin olarak bir şey söy
lemek mümkün değildir. Ancak bu yıl dış yar
dım temin etmek hususunda, diğer yıllardan 
çok daha çetin bulunacağı hakkında peşinen 
bir fikir de ileri sürmekte pek isabet yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. Buyu
run Sayın Aksoley. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Maliye Bakanlığı 1970 yılı bütçesini vesile 
addederek birkaç hususu Yüce Senatonun dela
letiyle yeni Hükümete intikal ettirmek için söz 
aldım. 

Yüce Senatoyu ve Maliye Bakanlığı değerli 
temsilcilerini saygıyla selâmlarım. 

Aziz arkadaşlar, birinci konum şu : 
Harb malûlü Statüsünde bulunanlara ve şe

hit yetimlerine 1485 sayılı Kanun uyarınca in
hisar beyiyeleri üçte birleri yılda bir kere da
ğıtılıyordu. 15 . 4 . 1969 tarininde kabul edi
len 1145 sayılı Kanun inhisar beyiyelerinin va
zife malûlleri ve bunların yetimlerine de teşmi
lini öngördü. Bu cidden çok yerinde bir kanun
dur. Vazife malûlü her hangi bir uzvunu veya 
canını vazife esnasında kaybetmiştir. Türk Mil
leti adına yasama görevini yapan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, 1145 sayılı Kanunu çıkar
makla büyük bir sosyal hizmeti ifa etmiştir. 
Yalmz 1145 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
3 ncü fıkrası : «Ancak birinci madde hükmüne 
göre dağıtılan miktarlar, diğerlerinin 1969 yı
lında aldıkları seviyeye ulaştıktan sonra artan 
miktar Hazineye kalır» der. 

Aziz arkadaşlarım, günden güne artan ha
yat pahalılığı etkisi altında ıstırap çeken harb 
ve vazife malûllerinin, dul ve yetimlerine yılda 
bir defa dağıtılan 1969 yılında dondurulmuş 
olan miktarı takriben 2 bin küsur liradır. 

Benim dileğim sudur ki, artan bu para, Ha
zineye kalır, yerine; «Bunlar Maliye Bakanlı
ğında bloke edilir ve her üç yılda bir harb ve 
vazife malûllerinin dul ve yetimleri arasında 
eşitlik esasına göre dağıtılır» şeklinde, Hüküme-

I tin 1145 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçün
cü fıkrasını tadil maksadiyle bir kanun tasarısı 
getirmesidir. 

Sayın arkadaşlarım, tütün beyiyelerinin üçte 
birlerinin adı geçen malûl ve yetimlerine veril
mesini bizzat Yüce Atatürk arzulamıştır. Âdeta 
onun bir nevi vasiyetidir. Bu paraya el uzatma
mak Yüce Atamızın da ruhunu şâdeder. 

Sayın senatörler, ikinci konum. Personel Ka
nununun çok yakın zamanda Meclise getirilmesi 
idi. Buna Sayın Bakan cevap verdiler. Bu husu
su geçiyorum. 

Yalnız şuna da işaret etmek istiyorum ki, 
Sayın Başbakan Senato kürsüsünden, memurla
rın % 80 inin ortalama 400 lira aldıklarını, 
bunlara acele sağlık yardımının getirilmesi, lü
zumuna işaret ettiler. Memnuniyetle karşıladık. 
Elbetteki sivil personel memleketin üvey evlâdı 
değildir. Subay ve astsubaylar gibi, bakımı ile 
yükümlü oldukları ailelerinin ve onların emekli, 
dul ve yetimlerinin de sağlık yarımından fayda
lanmaları büyük bir eşitsizliği ortadan kaldıra
caktır. Sağlık yardımının personel reformu ta
sarısına alınmasını Anayasanın emrettiği sosyal 
güvenlik ve sosyal adalet ilkelerinin yerine ge
tirilmesini bir kere daha diliyorum. 

Sayın arkadaşlarım, 1101 sayılı Emeklilik 
Kanununun 5 nci maddesinde özel sektör hariç, 
Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalara bağlı 
müesseselerde çalışanların ya emekli aylığını 
veya çalıştığı müesseseden aldığı maaşı tercih 
edecekleri hükmü mevcuttur. Bu hüküm : 

1. Anayasanın çalışma hürriyetini kısıtla
maktadır, 

2. Bilhassa genç yaşında emekliye sevk 
edilmiş olan vatandaşların çalışması bir mânevi 
gıdadır. Çünkü insanlar; sadece, su gibi, ekmek 
gibi, hava gibi gıdalarla yaşamazlar, 

3. O kadar az emekli maaşı alan memurla
rımız vardır ki, her hangi bir kurumda ambar 
memurluğu ve odacılık veya daktilo gibi küçük 
hizmetlerden de 300 ilâ 500 lira alırlar; ikisini 
birbirine ekliyerek yaşamaya çalışırlar, şimdi 
bu kanun 1 Martta yürürlüğe girecek ve bin
lerce aile gözyaşı dökecektir. Esasen bu teklif 
Hükümet tasarısında bulunmadığına göre; Hü
kümet lütfetsinler, 1101 sayılı Kanunun ek 
madde 5 nci ve geçici 9 ncu maddesinin kaldı-

| rılması hakkında bir tasarı getirmek suretiyle, 
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vatandaşlarımızı Anayasanın kendilerine bah
şettiği çalışma hürriyetinden mahrum etmekten 
ve binlerce aileyi sefaletin kucağına atmaktan 
kurtarsınlar. 

Aziz arkadaşlarım, bir hususa daha kısaca 
değineyim. Ecdat yadigârı olan Darül aceze, 
kuruluşunda 1 000 yatakla hizmete açılmışken, 
maddi imkânsızlık sebebiyle bu gün maalesef 
yatak sayısı 750 ye indirilmiştir. Nüfusu 2,5 
milyonu aşan istanbul şehrinin ihtiyacım koru
yamaz haldedir. 1970 yıh Mailye Bütçesinden 
Darülacezeye yapılacak yardım üzerine Sa
yın Maliye Bakanının şefkatle eğilmesini dili
yorum. 

Yapılacak olan bu yardım, dış âlemle hemen 
hemen irtibatlarını kesmiş (bulunan Acezenin 
âmirlerini daha rahat ve huzur içinde geçirme
melerini sağhyacak, sırada beklemekte olan va
tandaşların biran evvel Darülacezeye yatma
larını mümkün kılacaktır. Onları da sefalet ve 
ölümden kurtaracaktır. Bu maksatla Sayın Baş
kanlığa bir önerge sunmuş bulunuyorum. Yaşlı, 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan'ın, Kayseri ilinin Sarımsaklı - Ek-
rek arasındaki yol genişletilmesi için istimlâk 
edilen arazi bedellerine dair, yazılı soru öner
gesi Bayındırlık Bakanı Turgut Y. Gülez'in ce
vabı. (7/598) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Dr. Sami Turan 
Cumhuriyet Senatosu 

Kayseri üyesi 

1. iki seneden beri asfalt yapımı devam et
tirilen Kayseri ilinin Sarımsaklı - Ekrek ara-

sakat, kimsesizlerle, küçük kimsesiz yavrular 
ve sıra beMiyen âcizler adına yüksek he
yetinizden, verdiğim önergenin kabulünü rica 
ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, dert çok, derman yok 
diyerek Maliye Bakanlığı Bütçesinin hayırlı ol-
onasını diler huzurunuzdan ayrılırım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesi ve 
gelir bütçesi üzerinde görüşmeler bitmiştir. 
Bölümlerin oylamasını daha çok sayıda bir üye
nin bulunduğu sırada yapmak üzere, bugün 
isaat 10,00 da toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

İSKENDER CENAP EĞE (Aydın) — Muh
terem Başkan, saat 11,00 de olsun. 

BAŞKAN — Talep üzerine, bugün saat 
11,00 de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 03,45 

smdaki yol genişletilmesi ve viraj düzeltilmesi 
için, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 
istimlâk edilen arazi bedellerinin sahiplerine 
ödenmediği şahsıma, gerek şifahi gerekse yazılı 
olarak yapılan müracaattan anlaşılmaktadır. 

2. Mezkûr yol çevresinde istimlâk edilen 
arazi bedellerinin ödenip ödenmediğini? 

3. Arazisi istimlâk edilip de bedeli öden-
miyen kaç vatandaş bulunduğunu? 

4. — Anayasamızın 38 nci ve 6830 sayılı İs
timlâk Kanununun 3 ncü maddesi gereğince is
timlâk edilen arazi bedellerinin peşinen yapıl
ması lâzımmgelirken, niçin bu kanunların dı
şına çıkıldığını ve istimlâk bedellerinin peşinen 
ödenmediğinin nedenleri? 

»• mmm • • 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 77 

Konu : Kayseri Senatörü Sami 
Turan'm yazılı sorusu Hk. 

12 . 2 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 26 . 8 . 1969 tarih ve 7 - 598/9965 - 5039 
sayılı yazınız. 

Kayseri ilinin Sarımsaklı - Ekrek arasındaki 
yolun genişletilmesi için istimlâk edilen arazi 
bedellerine dair Kayseri Senatörü Sayın Sami 
Turan tarafından verilen yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Kayseri - Sivas yolunun 25 nci kilomet
resinden ayrılıp Bünyan'a ve oradan Kay
seri - Pınarbaşı yolu üzerindeki Ekrek'e bir
leşen yolun (25+000—71+000 kilometreler 

arası) güzergâhına ve kavşak yeri ile ariyet sa
hasına rastlamış olmaları dolayısiyle Bakanlı
ğımızca 436 aded taşınmaz mal 1 297 817 lira 
bedel mukabilinde kamulaştırılmıştır. 

2. Bunlardan tapulu olan 105 aded ta
şınmaz malın 442 640 liradan ibaret kamulaştır
ma bedeli ilgililerine ödenmiştir. 

2. 259 aded taşınmaz malın kamulaştırma 
bedeli olan 707 426 lira ilgililere 1970 malî yı
lında ödenmek üzere bütçe emanetine alınmış
tır. 

4. Geri kalan 72 aded taşınmaz malın ka
mulaştırma bedeli yekûnu olan 147 751 lira 1970 
malî yılı tahsisatından sarfiyat yapılmak sure
tiyle 1970 malî yılının ilk aylarında ilgililerine 
ödenecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Y. Gülez 
Bayındırlık Bakanı 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

TABİÎ ÜYELER 1 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
A.FYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapan] ı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
'Jemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : o 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 78 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
BURSA 1 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLl 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lfttii Bilgen 

| Talip Özdolay 

İSTANBUL 1 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. .^eki Gümüşoğlu 
Rıfat Özt/ürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Orhan Kor 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Ruhi Tuınakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Iııebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcaoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 
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ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Aka dlı 

Hidayet Aydmer 
Kasım Gıülek 
Vehap Güvenç 

Mehmet îzmen 
Zerin Tiizfün 
Ragıp Üner 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

[Reddedenler] 
[ MANİSA 
| Doğan Barutçuıoğlu 

[Oya katılmıy anlar] 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(Î.A.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülöz 
(B.) 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil (B.)' 
Saffet Urai 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar (1.) 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Oanpolat 
Sedat Çumralı (1.) 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağraı 
(Başkan) 

, NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Fahri Konıtürk 
Osman Koksal 
Cemal Madan oğlu 
Nadir Nadi (1.) 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü (İ.) 

[Açık üyelik] 
Eskişehir 

Yekûn 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

TABİÎ ÜYELER 
Sami Küçük 
Fahri Özdile'k 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Melhımet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nnri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 104 

Kabul edenLer : 96 
Reddedenler : 7 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 78 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Soraıunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 

0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkeinc 

IZMlR 
Beliğ B«ler 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
AMurrahman Bay ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İüeheyli 

SİVAS 
Nurettin firtürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Kasıinı Gülek 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
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[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Bmanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebo 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

KARS 
Mehmet Hazer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

[Çekinser] 
TABİÎ ÜYE 

Refet Aksoyoğlu 

[Oya katılmıy anlar] 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ura] 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
EnveT Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 

Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım (İ.) 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar (I.) 
Nazif Çağatay 
Mümin Kınlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
LütfiToküğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 
Sedat Çumralı (I.) 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosonanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi (1.) 
Tayfur Sökmen (I.) 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü (I.) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 

Yekûn 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri ' Özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFY ON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçjlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Oemalettin Inkaya 

BlLEClK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

Üye s L/ısı : 183 
Oy verenler : 107 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 6 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 76 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Y"alçuk 

DENİZLİ 
Alı Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 
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İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Orhan Kor 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligill 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATY^A 
Haindi Özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 
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MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 
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YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

TABİÎ ÜYE 
Reıet Aksoyoğlu 

GAZİANTEP 
Salih (Tanyeri 

Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 

[Reddedenler] 
MANİSA 

Doğat Barutçuoğlu 
İZMİR 

Nazif Çağatay 

[Oya katilmtyanlar] 

Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üııer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
( I Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin (1. Â.) 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Nejat Saıiıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
T. Yaşar Gülez (B.) 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

Cemal Yıldırım (İ.) 
İZMİR 

Mustafa Bozoklar (İ.) 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA. 
Osman Nuri Canbolat 
Sedat Çumralı (İ.) 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

[Açık üyelik] 

Eskişehir 1 

Yekûn 1 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Altay 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Et e m Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi (İ.) 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü (İ.) 

— 688 -



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

39 NOU BİRLEŞİM 

5 . 2 . 1970 Perşembe 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sa
yısı : 1288) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1970 YILI 
Orman Genel Müdürlüğü B 





Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /16 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 927/9373 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca Ibazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bak 
29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştınflıan «Orman Genel Müdürfllüğü 1970 yılı Bütç 
rısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süley 
B 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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1970 YILI BÜTÇ'E GEREKÇESİ 

1970 yılı Bütçe giderlerinin bölüim ve maddeler itibariyle izahı aşağıda göste 

1968 yılı 
Bölüm' Madde harcamala 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ: 
AYLIKLAR : 

12.110 Oencl İdare aylıkları 
12.111 O tim an hizmetleri aylıkları 
".12.11'2 Orman Telkniker ve Muhafaza okul lan aylıkları 
12.113 Orman (kurumları aylıkları 
112.150 819 »ayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler 

22 150 
1 491 
553 

1 447 
'5 190 

30 834 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 130.1) 
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ĥ  

o o o 
LO © »O 
t— LO CM 

O O O O O O O O O O 
O LÖ O O O O LO O LO O 
n Ö C e t - t t L I ^ ' t C O n 

• r t LO t £ t - X Ç C CM CO ^ 

- ~ # 



Orman Genel Müdürlüğü kuruluşuna aidolan 3204 sayılı Kanun ve ekleri ile halen mevcut bulunan fiil 
miştir. 

1969 malî yılı Bütçe Kanununa ekli (L) cetvelinde mevcut kadrolardan yeni mezun olacaklarla aslker 
atanmalarının sağlanması için 50 alded 450, 100 adod 400 liralık Orman Tekniker kadrosu serbest bırakıl 
4 201 adeide çıkarılmış olup bütçe imkânsızlığı 'dolayısiyle maaş tutarları tasarruftan karşılanacaktır. 

Bölüm Madde 

196 
harc 

Lir 

ÜCRETLER : 
HİZMETLİLER ÜCRETİ : 

12.211 Grenel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Orman hizmetleri hizmetliler ücreti 

12.213 Orman Tekniker >ve Muhafaza O ulu hizmetliler ücretleri 
12.214 Orman 'kurumları hizmetliler ücreti 

14 546 
1 835 
591 

2 820 

19 793 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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DETAYI 
1970 yılı barem. îıçi ve (D) cetveline dâhil ücretli kadroları ödeneklerinin 

Barem içi (D) Cetveli 
Kadro ücreti Aded Aded Toplam 1 aylığı 

750 
500 
250 
100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
100 
60 
50 

2 
3 
8 
7 
17 

2 
2 

2 
2 
6 

2 
11 
16 
6 
17 
48 
134 
384 
436 
791 
996 

1 288 
494 

2 
11 
16 
6 
19 
51 
142 
391 
453 
791 
998 

1 290 
494 
2 
2 
6 

3 000 
13 750 
17 600 
5 700 
15 200 
35 700 
85 200 
195 500 
203 850 
316 400 
349 300 
387 000 
123 500 

200 
120 
300 

51 4 623 4 674 1 752 320 
Barem içi ücret 'kadrolarının üst dereceler terfi farfkları tutarı 
Barem içi ücretli kadroların % 35 zam tutarları 
(D)eetveli kadrolarımda çalışanların % 30 zam tutarları 

Genel toplam 
1970 yılında tasanrufu düşünülen miktar odup tenzil edilen 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 

tevhidini 

1 yıllığı 

36 0 
165 0 
211 2 

68 4 
182 4 
428 4 

1 022 4 
2 346 0 
2 446 2 
3 796 8 
4 191 6 
4 644 0 
1 482 0 

2 4 
1 4 
3 6 

21 027 8 
6 0 

92 6 
6 230 7 

27 357 2 
1 021 8 

26 335 3 



Bölüm MJaıdde 

12.231 
12.232 
12.233 
12.250 
12.270 
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GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ : 
Ctenel idare geçici hizmetliler ücreti 
Orman kurumları geçici hizmetliler ücreti 
Orman hizmetleri geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Teknik personel ücreti» 

12.280 İşçi ücretleri 

DETAYİ 

Görevin adı Adedi •Ücreti 

Hukukçu üye 
» » 
» •» 

İnşaat Y. Müh. veya Mühendisi 
Yülksök Mühendis veya Mühendis 
Sürveyan 
Hesap uzımanı 
Dalktilo (Yabancı dil bilir.) 
Laborant (Lisan bilir) 

9 
9 
9 
2 
4 
4 
1 
2 
3 

1 750 
1 500 
1 250 
1 750 
1 500 
800 

1 250 
800 
800 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 

Süre - Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1968 
hareaım 
Lira 

7 047 
35 
115 

1 232 
7 549 

15 980 
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•Görevin adı Adedi Ücreti Süre -A 

Yanığın Bekçisi 

Mütercim (Barem içi) 
Elektrik Teknisyeni 
Doktor 
Sağlık Memuru 
Aşçıbaşı 
Şoför (Makinist) 

263 sayılı Kanuna göre yapılan zam 
Haber alma nöbetçileri ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 

1970 yılında kullanıimıyacak (kadro sebebiyle ten
zil edilen miktar 

300 
4 750 

2 
1 
19 
19 
19 
19 

5 172 

' 

300 
250 

1 250 
950 
300 
350 
400 
400 

5 
6 
12 
12 
6 
6 
6 
6 

Bu sene bütçemizin gösterdiği imkânsızlık dolayısiyle 1970 yilı içinde kullanıimıyacak kad 
mek suretiyle (E) cetveline ait ödeneklerde geçen yıla nazaran 263 640 lira noksanı ile te 

Orman G. Md. Bütçesi. (S. Sayısı : 1301) 



Bölüm Madde 
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12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

12.411 
12.430 
12.441 
12.442 

SOSYAL YARDIMLAR : 
Çocuk zammı : 
Doğrum, yardımı : 
ölüm yardımı : 
Tedavi ve cenaze giderleri : 
Yakacak zammı : 
Emekli kesenekleri karşılıkları : 
Sosyal Sigortalar (kurumları kesenek ve prim karşılıkları 

Çocuk zammı, doğum yardımı ve ölüm yardımı ödenekleri geçen yıl uygulama
sına nazaran kâfi geleceğinden geçen yılın aynısı teklif edilmiştir. 
Emekli aidatlarının % 6 dan % 14 e çıkarılması ve (;D) cetveline tâbi hizmet
lilerinde tedavi giderlerinin artr.ıası sebebiyle geçen yıla nazaran (4 187 219) lira 
fazlasiyle (9 187 983) lira teklif edilmiştir. 
Ek çalışma karşılıkları, 
Muhasebe servisi fazla çalışma ücreti : 

Orman ttekniker lolkulu ders ücretleri : 
Orman okulları ve eğitim merkezleri ders ücreti : 

Konferans ve tekniker okulu ve eğitim merkezleri ders ücretlerinde geçen yıla 
nazaran bir artış olmamıştır. Muhasebe memurlarının fazla çalışma ücreti ola
rak kararname gereğince geçen yda nazaran (48 000) lira fazlasiyle (148 000) 
lira olarak teklif edilmiştir. 
Tazminatlar 

1968 Yılı 
Harcamala 

400 189, 
33 200 
23 760 
213 446 
6 330 

2 932 643 
67 959, 

3 677 528 

10 000 
21 152 
32 571 

63 723 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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Bölüm Madde 

12.520 
12.590 

12.610 

12.710 

12.832 
12.834 

Kasa tazminatı : 
636 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat : 
636 sayılı Kanuni ile Orman Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununun 12 nci mad
desi gereğince ödenen tazminatların 1969 yılı uygulamasına nazaran bu madde 
ödenekleri geçen yılın aynısı teklif edilmiştir. 
İKRAMİYE VE MÜKAFATLAR : 

Yaibancı dil ikramiyesi : 
Geçen yıla nazaran her hangi bir değişiklik göstermiyen bu madde ödeneği 
1969 yılı ödeneğinin aynısı tekli r edilmiştir. 
Temsil ödeneği : 
Ödenekler 
Kanun gereğince ayda (350) lira olarak ödenen Genel Müdürlük makam temsil 
ödeneğinde her hangi bir değişi:- lik yapılmadığından geçen sene misillü (4 200) 
lira olarak teklif edilmiştir. 
Yolluklar : 
1. Yurt içi yollukları 
Sürekli görev yolluğu : 
Geçici görev yolluğu : 
Ya'bancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Kongre ve konferans yolluğu : 
Kurs yolluğu : 
Bu madde ödeneği geçen yılın aynısı (45 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

1968 
'harcam 

69 857 
667 852 

737 7 

12.811 
12.813 
12.814 

4 20 

70 
707 
1 

1 
1 

'2 

1 646 
2 432 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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Bölüm Madde 1968 
harcam 

12.821 

12.841 
12.847 

Orman Gren el Müdürlüğüne tahmil edilen hizmetlerin layıkı veçhile ifası yönün
den kavakçılık faaliyetleri, amanejman hizmetleri, ağaçlandırma işlerinde çalışan 
elemanların ıgerek tazminat gerek geçici görev yollukları ile yıl içinde muhtemel 
'bulunan nakil ve tâyinler dolayısiyle bu madde ödenekleri 1969 yılı uygulaması 
nazara alınarak geçen yılın aynısı teklif edilmiştir. 
Denetim yollukları : 
Müfettişler geçici görev yolluğu. : 
Bu madde ödeneği geçen yıl uygulaması göz önüne alınarak (1 000 000) lira ola
rak teklif edilmiştir. 
Diğer yolluklar : 
Tedavi yolluğu : 
Teknik personel geçici görev yolluğ'u : 

II - Yurt dışı yollukları : 
Yönetim yollukları 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu 

Bu madde ödeneği geçen yıla nazaran 
olarak teklif edilmiştir. 
Öğrenim yollukları : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yollukları 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(50 000) lira noksanı ile (50 000) lira 

833 

19 

15 
1 

17 

113 

113 

19 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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Bölüm Madde 

13.000 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

1968 
harca 

Bu yıl içerisinde yurt dışında düzenlenecek kongre ve konferanslara iştirak ede
cekler nazara alınarak geçen yıla nazaran (75 000) lira noksanı ile (25 000) 
lira teklif edilmiştir. 
Yönetim giderleri : 
Genel yönetimle ilgili alımlar : 
Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Yayın alımları ve giderleri : 
Yakacak alımları ve giderleri : 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Diğer alımlar ve giderler : 

Bu madde ödeneği geçen yılın aynısı teklif edilmiştir. 
Yönetim giderleri : 
Genel yönetimle ilgili giderler : 
Su giderleri : 
Temizlik giderleri : 
Aydınlatma giderleri : 
Diğer yönetim giderleri : 

1 
1 
1 
1 

5 

1 
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Bölüm Madde 1968 yı 
' 'harcamal 

1970 yılında âzami tasarrufa riayet edilmek suretiyle geçen yılın aynısı (155 000) 
lira olarak teklif edilmiştir. 
Hizmetle ilgili akanlar : 

13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 2 
Bu madde ödeneği geçen yılın aynısı teklif edilmiştir. 
Ulaştırma giderleri : 

13.410 Posta telgraf giderleri : 
13.420 Telefon giderleri : 
13.440 Haberleşme araçları işletme ve giderleri : 

88 
70 
7 

166 2 

1969 yılı (harcamaları göz önüne almanak geçen yılın aynısı teklif edilmiştir. 
Taşıt işletme ve onarma giderleri : 

13.620 Hizmet taşıtları ve onarma giderleri1 : 38 7 
Bu madde öldteneği 1970 yılında ıda kâfi geleceği düşünülerek geçen yılın aynısı 
teklif edillmiştir. 
Kira giderleri : 

13.810 Kira bedeli 214 2 
IBu maıdde ödeneği 'de geçen yılın aynısı teklif edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
Crenel yönetimle ifligili hizmet giderleri : 

14.110 Yangınlardan konmana ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme hardan ve giderleri 91 8 

91 8 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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Bölüm Madde 1968 
'harca 

Mahkeme harçları ve giderleri bölümüne 1969 yılı uygulaması göz önüne alınarak 
geqen yılın aynısı teklif edilmiştir. 
Güvenlik giderleri : 

14.341 3325 sayılı Kanunum 3 ncii maddesinin gerektirdiği giderler 
14.342 7126 sayılı Kanuna diayamlarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektir

diği giderler 

Malî {hizmetlerle ilgili giderler : 
14.430 Para taşıma giderleri 

Geçen yıl bu bölüme konulan ödenek ihtiyaca kâfi geldiğinden (7 500) lira ola
rak teklif edilmiştir. 
Vergi, resim ve harçlar : 

14.441 Bina ve arazi Vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

Bu madde ödeneği geçen yıl kâfi 'geldiğinden (60 000) lira olarak teklif edilmiştir. 
Eğitim ve araştırma giderleri : 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulacak öğrenciler giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.590 Staj ve öğrenim giderleri 

2 
2 1 

2 4 
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Bölüm Madde 

16.000 

15.781 
15.782 
15.783 
15.784 
15.785 
15.786 
15.787 
15.789 

Geçen yılın (50 000) lira noksanı ile teklif edilmiştir. 
Tarım kanunları giderleri : 
Orman kurumlan giderleri : 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

1968 
harcam 

Orman kurumlariyle ilgili giderlerin 1969 yılı harcamaları nazara alınarak 1970 
yılında kâfi geleceği cihetle bu madde ödeneği «ecen yılın aynısı teklif edil
miştir. 
Çeşitli giderler : 
Propaganda ve tanıtana giderle ri : 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri : 
Âzami tasarruf 'düşünülerek bu madde ödeneği geçen yılın aynısı olarak teklif 
edilmiştir. 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri : 

1 

51 
4 

43 

4 
5 

14 

1 22 
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Bölüm Madde 

Bu maddeler öldeneği geçen yılm aynısı teklif edilmiştir 
[Bakün ve küçük ananım gederleri : 

16.810 Biim onarımı : 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
16.840 Bakım ve İdame giderleri : 

Greçen yılın (615) lira fazlaisiyle teklif edilmiştir. 
31.000 I - Seütmaye teşikilH : 

Kurumlara kartalma jMaylan ve sermaye teşkilleri : 
Döner sermayelere ödemıeler : 

31.410 ©öner sermaye : 
^Maddenin mulhaf azası için (1) lira teklif edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve s&laualtaalar : 
32.101 3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğince kamulaştırma beidelİ : 
32.152 Fidanlık ve lağaçfadıırmaliar için kamulaştırma : 
32.153 P. A. O. Yardımı ile Kavakçılık Enstitüsü için kamu^aşjtaııma foddeli 
32.154 'Bina yapımı için arsa alımı : 

1970 yılında kamulaştırma için ödenek teklif edilmemiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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576 
44 

133 

753 

3 843 
1 188 

990 
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Bölüm Madde 

34.000 

35.000 

II - Transferler : 
Malî transferler : 
Bağımsız foütçeli idarelere Ödemeler : 

34.290 ®80 sayılı Kanunun 13 ncü maddesin© göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aüdaJt : 
Millî Prodüktivite Merkezine ödenecdk aidatta bir değişiklik olmadığından geçen 
yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 
Fonlara (katılma ve ödemeler : 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil savunma fonu: 
34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu : 

Bütçenin tamamının .binde birini tekaibül ettiğinden 1969 yılına nazaran (9 209) 
lira noksanı ile (220 917) lira olarak teklif edilmiştir. 

34.720 Uluslararası kurum ve demeklere katılma payı : 
Uluslararası kurum ve derneklere katılma üye aidatı artmış bulunduğundan 1969 
yılma (5 000) lira fazlasiyle (15 000) lira olarak teklif edilmiştir. 
Sosyal transferler : 
EmeMli Samldığına ödemeler ; 

35.210 % l a k (karşılıklar : 
35.220 Eonekli ikramiyesi : 
35.230 Sandık yönetim giderleri : 
35.240 Diğetf ödemeler : 

'% 1 ek karşılığı maddesi ödeneğine konulan (584 170) lira maaş ve ücret tutar
ları karşılığı olarak 1969 yılma nazaran (33 486) lira nlöksam ile, sandık yöne
tim giderleri maddesi ödeneği ihtiyacı karşılamamakta ve her yıl aktarıma su-

1968 
harca 

17 
5 

22 

56 
17 
28 

1 Ö3 
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Bolüm Madde 1968 y 
harcam 

retiyle karşılanmakta olduğundan 1909 yılına nazaran (50 000) lira fazlasiyle 
(400 000) lira olarak teklif edilmiştir. 
Emeldi ikramiyesi ve diğer ödemeler makkleleri Ödenek geçen yılın aynı olarak 
teklif edil mistir. 
Emekli aylılkları ve diğer benzeri ödemeler : 

35.310 Emekli, dul ve yetim 'aylıkları : 1 i 20 
1101 sayılı Kanunla taban (300) lira -olmak üzere yapılan yükselmeyi karşıla
mak üzere 1969 yılma nazaran (385 000) lira fazlasiyle (1 800 000) lira olarak 
teklif edilmiştir. 
Dernek, birlik kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardımlar : 

35.710 Orman Genel Müdürlüğü (Mermır ve müstahdemleri öğle yemeMerine yardımda 
bulunmak üzere) 50 

35.730 8964 sayılı Kanuna göre Ziraat Odaları Birliğine yardım : ( 

56 

İhtiyara kafi geldiğinden goçi'n yıkı; nynı olacak teklif ddikmşfir. 
36.000 Borç ödemeleri : 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar borçları : :!0; 
36.320 Diğer geçen y ı l a r borçları : 

303 

Geren. yıllac boreları ödeneş?;i î i1:! \ ;>•; karsdaJuai'i'u'r-Mii.a- rağmen biife.e imkansız
lığı dolayısiyle, o'eeeıı yditı aynı :ı!;n''ik teklif ekliknişiir. 

36,400 İlâma bağlı borçlar : ;,. 
\W\\ ödeneni ihtiyaç nisbefinde arlı rinaya "Maliye Hakanı yetkilidir.) 
'Bu madde ödeneği »'eren yılın aym olarak teklif edilmiştir. 

36,600 Geri verilecek paralar : 
Geren yılın, aynı (5 000) lira olarak teklif' edilmiştir'. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 130d) 
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Rapor 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Katma Bütçe tasarısı raportör olarak i 
muştur. 

BÖLÜM - I 
Hizmetin niteliği ve yerine getirme şekli : 
Orman Genel Müdürlüğü Tarım Bakanlığına bağlı olarak 1937 yılında 3204 sayılı Teşkilât Kanunu 
Bugün miktarı 18 273 193 hektar olarak tesbit ve ilân olunan orman varlığımızın korunması, işletilm 

veriminin artırılması konusunda II nci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü hedef ve tedbirlerin 
amaciyle Orman Genel Müdürlüğü hizmetleri, 4951 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre Tarım Bakanlığın 
gün 1/19 - 7701 sayılı teklifi ve aynı gün 4/726 sayılı Cumhurbaşkanlığının onayı ile kurulmuş bul iman 
tülmektedir. 

Orman Bakanlığının rasyonel bir teşkilât yapısına sahip olmasını sağlamak maksadiyle, Bakanlığın 
te olmakla beraber, 1970 yılı programında özel yeniden düzenleme projeleri meyanmda yer aldığı memn 
Bakanlığının teşkilâtlanması işi hazırlık ve çalışma safhasında bulunduğundan Orman Genel Müdürlüğü 
nunu imkân ve ölçüleri içinde hizmet ve faaliyetine devam etmektedir. Yalnız evvelce genel müdürlük b 
de yürütülen orman ağaçlandırma ve erozyonu kontrol genel müdürlüğü kurularak Bakanlığa bağlı a 
tülmektedir. 

Buraya kadar olan izahattan anlaşılacağı üzere, Orman Bakımlığı teşkilâtlanması henüz hazırlık ve ça 
Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğünün teşkilinden başka bir değişiklik olmamıştır 
ğişiklik olmamış geçen yıllar durumunu muhafaza etmektedir. 

Orman varlığımızın korunması, devamlılık esasları dairesinde rasyonel bir şekilde işletilmesi, imar ed 
den orman yetiştirilmesi ile ilgili ormancılık hizmetleri sosyal ve ekonomik yönden büyük önem taşımak 
dan ve direk olarak ilgili bulunduğu. Jlalk - Orman münasebetlerinin en iyi ve en gerçekçi bir şekilde 
tiyacı bulunan her çeşit orman malları ve mahsullerinin ormanlarımızdan temini, entegre bir orman 
yacından fazla olduğu tesbit olunan miktarın dış pazarlara ihracı gibi önemli nitelikteki hizmetler bugün 
zaran çok daha fazla önem taşımaktadır. Nitekim bilhassa II nci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ormancıl 
bulmuştur. 

Bu plânın 3 ncü dilimi olan 1970 yılı programının sosyal plânlama kısmında köy ve köylü sorunlarından 
halk - orman münasebetlerinin en gerçekçi bir şekilde tanziminde gerekse memleket ekonomisinde büyük 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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Plân ve programlarda, dış pazarlara rekabet gücü olan modern entgre tesislere gidilmesi orman sanayii 
gelişmedir. 

İmar ve ıslaha muhtaç fakat üretim potansiyeli olduğu anlaşılan ormanlarımızdan, yurt ihtiyacı üstünde 
dırma maksadiyle tatbikine başlanan ihracatta vergi iadesi sistemi faydalı olmuştur. Ancak ormancılık h 
metinde inkişaf ve seyrini temin için bir ihtiyacın ifadesi olarak kurulmuş bulunan Orman Bakanlığının m 
lâtlanma çalışmaları ikmal edilerek, Teşkilât Kanununun çıkarılması ve buna göre teşkilâtlan masında fay 

Mevcut duruma göre ormancılık hizmetleri, genel bütçe, katma bütçe ve döner sermaye bütçelerine kon 
nel olarak kamu hizmeti niteliği taşıyan hizmetler genel ve katma bütçeden, işletme fa'aliyeti niteliğindeki h 
den karşılanmaktadır. 

BÖLÜM - I I 
Hizmetin, gelişmesi : 
3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun kabul edildiği 1937 yılından bugüne kadar orma 

li gelişme müşahade edilmektedir. 
1. iKatima bütçe hianeıtleriıncleki igelişme : 
I - Bütçe ödenekleri itibariyle gelişme Tablo : (1) de görülmektedir. 
Katana Bütçe ödıeneklıeri - Tablo : (1) 

(Serm. Teşk. ve 
Yatırımlar Cari harcama Tr. Harca. 

Yılı 

1937 
1950 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

A/2 

, 
— 

6 270 
10 326 
27 207 
43 350 
42 499 
47 722 
46 052 
46 013 

195 
144 
368 
595 
855 
540 
100 
604 

65 530 000 
66 065 000 
57 309 000 

A/l 
I 

— 
48 916 755 
67 626 132 
59 388 819 
67 439 097 
66 020 465 
66 102 935 
77 652 747 
83 984 508 
101 901 643 
109 999 385 
110 000 000 

5 
3 
3 
4 
11 
4 
3 

A/3 

— 
— 

367 725 
646 286 
797 182 
353 673 
769 917 
062 194 
608 592 

1050/55 
Gereğince Toplam E 

— 
— 
— 

3 616 533 
3 437 817 
1 500 283 
1 237 693 
548 746 
644 131 
81 455 
25 621 
— 

8 190 508 
13 406 572 
55 186 950 
77 952 276 
90 212 720 
114 227 509 
115 388 328 
118 709 454 
128 048 775 
134 995 916 
185 281 015 
180 152 200 
170 917 592 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 



— 23 — 

2. Ormanların sınırlandırılması çalışmaları : 

Ormancılık polıitikasınm anaıilikelerinden birini teşkil eden orman koruma sorununun çö.îürn denmesin 
düzenlenmesinde sınırlandırma hizmeti ve çalışmaları mühim bir yer işgal eder. Bu çalışmaların 1965 y 
rından da istifade etmek suretiyle hızlandırılmış olduğu görülmektedir. 

Yıllar itibariyle orman sınırlandırma çatlısın alarmın sonuçlan şöyledir : 

Komisyon Fotoğra- sınırlandırılan' 
Yılı 

1938 -
1955 -
1958 
1959 -
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

L 

1954 
1957 

1961 

adedi 

— 
— 
1 
— 
r 
1 
4 
11 
16 
20 
27 
27 
40 

Yersel 

— 
—. 
1 
— 
1 
1 
4 
4 
6 
7 
7 
7 
12 

metrik 

— 
—• 
—• 
— 
— 
— 
— 
7 
10 
13 
20 
20 
28 

saha (Ha) 

3 837 702 
— 
150 
— 

2 084 
4 762 
37 350 

200 358 
345 768 
212 153 
321 915 
350 000 
800 000 Program 

3. Orman yangınları ile mücadele : 

Her yıl bilhassa yaz aylarında, dikkatsizlik, ihmal, kasıt, açımacılıik gibi sebeplerde zuhur eden orman 
Bu zaranlan azaltmak maksadiyle<, bütün orman başmüdürlükleri Ankara merkezine telsiz şebekesiiyle b 
sim orman başmüdürlüklerinde mühim onman sahaları da telsizle başmüdürlük ımeırkezıine bağlanmıştır. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 



— 24 — 

Muhtelif yıllar itibariyle çıkan orman yangım ve sebebolduıkları zarar iaşağıda gösterilmiştir. 

Yıllar1 

1937-
1950 -
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

1949 
1959 

Yamiam onman 
sahası (Ha.) 

671 065 
332 721 
8 559 
4 127 
10 059 
f) 178 
13 348 
3 943 
6 664 -
8 441 
7 540 
11 535 

Yarağım 
adedi 

9 204 
8 613 
504 
620 
717 
455 
768 
415 
433 
473 
387 
570 

Yamam servet ı 
M3 

5 956 616 
2 811 127 

161 699 
51 289 

184 190 
60 724 

171 979 
45 817 
77 373 
95 562 

192 926 
245 830 

miiktarı 
IKemit 

23 
11 

88 
10 
38 
28 
34 
13 
34 
15 
14 
23 
13 
20 

4. Onmam ıtoprlalk ımulha'faizîa (Ve imleıria ıslaihı çallışmjaları : 
Toprak muhafaza ve muera ıslahı çalışmaları 1955 yılımda başlamıştır. Ayrıca Devlet Su İşleri (remel Mü 

hususiyle baraj munitaıkalarınıda topnak muhafaza tedbirleri alınken, Orman Ağaelamdırma ve İjrozyomu. 
aniıızdalkıi biıtlld, toprak, su dengesi bozulmuş yukarı yağış havzalarımda ve onmam içimde, topırak muhafaza v 
çalışimıaılvarı yapmıaiktıadır. 1955 - 1970 yılları amasında toprak muhafaza ve mera ıslahı çalışmalarunun yıllara 
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Yılı 

1955 - 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

|rflopraJk ımjahıafaaa 
Ha. 

2 602 
287 

3 908 
4 402 
6 362 
7 629 

10 031 
9 951 
5 313 
4 454 
4 620 
5 350 

Mera ıslahı 
Ha. 

628,7 
73,4 

884,6 
238,1 
559,0 
797,5 

1 527,6 
1 857,0 
1 258,0 
2 058,0 
2 424,0 
2 006.0 

5. Orman amenajman çalışmaları : 
Ormanlarımızın zaman ve mekân yönünden planlanması ile ilgili bu çalışmalar 1963 yılından itibaren 

fotoğrametri metoduyla yapılacak büyük hız kazanmıştır. 
Hava fotoğrafları zamanında temin edilebildiği takdirde, 1970 yılı amenajman çalışmalarının, kalkınm 

laşılmaktadır. 
Orman amenajman çalışmalarının yıllar itibariyle miktarı şöyledir; 

1963 yılında 581 926 Hektar. 
1964 » 1 443 836 » 
3 965 » 1 571 795 » 
1966 » 1 717 445 » 
1967 » 1 295 168 » 
1968 » 1 379 183 » 
1969 » 1 700 000 » 

Toplam 9 689 353 Hektar ormanın amenaj 
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6. Millî parklar ve tabiatı koruma sahaları çalışmaları : 
Turizm yönünden önem taşıyan ormanlarımızın aidolduğu tabiat güzelliklerinin tesbiti ve millî parkla 

man Genel Müdürlüğü tarafından 1957 yılından bu yana yapılmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu çalışmaların 
leri ile 3 ilimizdeki tabiatı koruma sahaları gösterilmiştir. 

İller Millî parkın adı 

Ankara 
Bursa 
Balıkesir 
Yozgat 
Adana 
Bolu 
Aydın 
Manisa 

Soğuksu 
Uludağ 
Manyas - Kuşcenneti 
Yozgat Çamlığı Millî Parkı 
Karatepe - Aslantaş 
Yedigöller 
Kuşadası Samsundağı 
Sipil Dağı 

İM : Tabiatı konuma sahasının adı 

Beynıam ormanı tabiatı kortuma saikası 
Beş koımalk » » > » 
Bafra - Çalmjgölü » » » 

Arakana 
Antalya, 
Samjsuın 
7. Telkmilk 'ajnagıtMlma ihiilamleitalenL : 
1951 yılımda Bolu'da kunulaaı Orman Araştırımla İsıtasyorau, 19-55 yılımda Onulan Araştırıma Eınısıtitüsü M 

geçirmiştir. Ayrıca bu enstitüye bağlı alarak Güneydoğu - Anıaldokı mınıtakası için Antalya'da, iDoğoı Kjarta 
Kjaırıaıdeıniz 'mmnıtakası için Bolu'da, Doğu - Anadolu mıınlt'akası için Erzurum'da almalk üzere 4 aded anaştı 
ım(ak üzene Kavakçılık Araştırana EaiBltitüsü Müdürlüğü faaliyette buluınımaktadır. Bu enstitü ve istasyonlar 
ağaçların tekinlik ve ilmî esaslar uyarıncıa bakıım, işlettirme, yetiştirimle ve fcaruınımiası hususlarımda gerekli ça 
lışmaları bültenlerde neşnöttlilkleni müşahede edilmiştir. 

8. Onman köylerinin ıkalflarudırılması oalaşmaları : 
ıa) ı6831 sayılı Oranları Kanununun 13 nıcü maddesi ile ilgili tatbikat : 
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Bu çalışımalar Orman Genel Müdürlüğü bünyesi içinde Köy Kalkmana Dairesince yürütülniıekte ik 
rarname ile hizmet ve teşkilât Köy İşleri Bakamlığınıa devredilmiştir. Kanun hükmü, muhitin icaplarıma v 
lerde kalkınmaları mıümJkün görülenlere kredi açılm asını âmıirdir. 

Kanonun mıeriyetıiınden buigıüne kadar konmuş olan ödenekle verilmiş olan kredi aşağıda gösterilmiştir 

Yılı 

1957 • 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

-1964 

0: L'iııan 
aded 

köy 
Li 

54 
63 

583 
«79 

—. 
919 

Kooperatif 
adedi 

, 
—. 
—. 
— 
— 
26 

Aile 'reisli 
sayısı 

112 
196 

3 700 
2 379 
3 500 
5 547 

Açılı, 
bi 

an kredi 
:n Tl. 

1 179 
1 246 

11 631 
5 719 

10 112 
11 216 

Verile 
kal e 

kre 
bin 

6 
3 
8 
4 

Tablomun tetkikimden anlaşılacağı üzere bu konudaki ödenek ve çalışmaların yeter bir seviyeye ula 
orman kemanımda yaşıyanlardam bulundukları yerlerde kaılkıımmalan mümkün olanlarla ilgili ıhiameıt v 
den yürütülmesi yönünden Ormanı Balkaınlığınea yürütülmlesıiınliın daha faydalı olacağı mütalâa ve kanısın 
Ormaın BaJkanlığıında bu komluıda çalışmalar vardır. 

ıb) 6831 Sajyllı IKalntumuln 35 Hjci jmiaiddıesd pille iılgül. ıçaTışmalaa- : 
iDömeır sermıaye yöımetmjeMğtisnin 42 mei maddesine göıre tesıis edilmiş bukunam (20 000 000) liralık fonu 

pişirme ocağı, % 75 inin dam örtülüğü ve kiremit ocağı açanlara, % 10 unun fennî a n kovanı kredisi 
tamamen çalıştığı, bilhassa dam örtülüğü kredisinde ihtiyaç olduğu ve talebin karşılanamadığı anlaşılm 

Kanaatlimde ormanlarım korumımıajsıınida ve orman köylerinim kalkımımasıımda büyük faydalar sağladığ 
talebi karşıbyacalk seviyeye çıkarılması faydalı olaoalktır. Fom mjilktarımım hiç oılonazısa (50 000 OOO) lir 
mıiyetle öğrendiğimize göre Bakanlık içdımde bu konuda çahşımlalar yapılmakta ve imikâm aranmaktadır. 

c) 6831 (sayılı IKatnıuımıln 64 (nıcii anialdıdcısi alile Aligüılü ıçaluşimailları : 
İdareniim vereceği ağaçlamdırımıa plânı gereğinee ormaın yetiştirecek veya kavak, okaılüpltüs ve kızıl ağa 

konusundaki çıalışnijalar ve teşvilkin imkân niisbetimde yapılldığı görülmjüşitor. Kanuna göre genel bütçede 
ği müşahede olunmuştur. 
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9. — Eğitim hizmetleri : 
Ormancıl ık lıizmıetleıinin ilim ve tekniğin ışığı a l t ında yürü tü lmes i irin liiznıuiu elemanlardan, yüksek d 

Üniversitesi Orman Fakül tes ince yapdmak ian ; r . İmkan nis'betinde hu Fakü l t ede okuyan talebelere Orman (J 
tedir . 

Orta. dereceli eleman ihtiyacı, Düzce \e Trabzon Orman. Tekniker okullarınea, yardımcı eleman ihtiyacı 
Memuru, Bolu Orman l>akım Memurluğu ve Lskisehir Fidaımıhk Okıılkırınca yet iş t i r i lmekle v-' lenıin olunm 

I I - Döner sermaye hizmetler indeki gelişmeler : 
Döner sermaye bütçesinin seyı i yıllar ilvba'-iyle a:-;ağıda gösterilmiştir, 

Toplanı <.;'elir Toplanı harcama. 
Yılı Lira, Lira 

1 !)(;;> 828 US9 094 72:5 501 :].'}!) F i i l î ne t ice 
I9(i(> 844 868 783 790 771. 8;İL» » » 
1907 907 828 820 850 450 250 » » 
.1908 1 (19.1 751 027 970 97!) 250 » » 
DO!) 1 295 082 670 
1970 ! .182 841 İLİ (*) - - Bütçe tahmini 

( .) 1970 bü'<;e lahınininin (300 517 000) Urusun yalının harcamalarına., (S7(> H2i 1 
<la cari har cuntalara ayrıldığı anlaşılmışlar. İstihsal re nakil masrafları cari harcamalar 
lâa olunduğundan- bu harcamalar bilice içinde yüksek ınildur göstermektedir. 
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1. — İstihsalde gelişme : 
Kullanı lacak 

odun 
Yılı Bin/m' ' 

1937 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

25 
953 
703 

1 310 
1 899 
3 630 
3 569 
3 788 
4 308 
4 697 
5 175 

Olarak tes'bit olunmuştur . Tablonun te tkikimle de görüleceği üzere soı 
1970 p rog ram istihsaliııiıı kullanma yerine göre tesbit ve taksimi şöylediı 

Tomruk 
Maden direği 
Tel direği 
Sanayi odunu 

Toplam 

Orman G. Md. Bütçesi 

Yalcaeak odun 
Bin/Kental 

14 000 
24 573 
36 798 
46 447 
61 213 
62 100 
G'3 985 
64 907 
67 916 
08 179 
69 235; 

Program 
» 

ı yıllarda ormanlardan yapı lan is 

4 176 589 nr . 
515 721 ' nr\ 
116 811 m3. 
366 323 m8. 

5 175 443 m3. 

(S. Sayısı : 1301) 
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Ayrıca 1970 programına göre yıl içinde yapılacak mahsulât istihsali : 
6 570 Ton reçine 

52 506 
46 500 

1 230 
9 947 
4 906 

298 400 Kg. defne yaprağı olarak plânlanmıştır. 
2. — Orman yolları yapımı : 
Yıllar itibariyle yapılan yeni orman yolu miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

Kg. sığla 
Kental çıra 
Kental şimşir 
Ster sırık - çubuk 
Kg. buhur 

Yıllar 

1938 - 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Yeni yapılan 
Km. 

19 286 
2 703 
2 117 
3 093 
4 167 
4 498 
4 001 
3 712 
3 645 
3 500 
2 455 
3 200 

yol 

Ekim/1969 d 
(Program) 

Ayrıca her yıl istihsal programına göre mevcut orman yollarından gerekenlerin tamir ve bakımı yapı 
göre yeni yapılacak yol dışında 450 Km. yol bakım ve onarımı, 550 Km. üst yapı, 450 m. köprü yapılacakt 

Orman yolları yapımında güzergâh tesbit olunurken imkân nisbctinde orman ve dağ köylerinin istifades 
ların seçilmökte olduğu anlaşılmaktadır. 
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3. Ağaçlandırma çalışmaları : 
Orman ağ'ağl'andırma çalışmalarının yıllar itibariyle seyri şöyledir 

Yıllar 

1938 - 1959 
1960 
1961 
1962 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Ağaçlama sahası 
Hektar 

82 232 
12 488 
10 806 
15 477 

30 961 
30 948 
39 587 
25 558 
24 205 
21 938 
21 942 
25 485 

121 

(Program) 
Bu çalışmalara katma bütçeden yapılan ağaçlandırmaların da dâhil olduğu anlaşılmıştır. 
1970 ağaçlandırma çalışmalarının, programda detayının aşağıdaki şekilde tesbit ve tefrik edilmiş olduğ 

Kavak ağaçlam'a'sı 

Okaliptüs ağaçlama 

Orman dışı ağaçlama 

Orman içi ağaçlama 

Hızlı gelişen tür ağaçlaması 

Kâğıt sanayii için 

110 Ha. yeni ağaçlama 
2 175 Ha. bakım. 

40 Ha. yeni ağaçlama 
2 655 Ha. bakım. 

525 Ha. yeni ağaçlama 
2 500 Ha. balam. 

22 230 Ha. yeni ağaçlama 
78 230 Ha. bakım. 
1 750 Ha. yeni ağaçlama 
8 000 Ha. bakım. 

830 Ha. yeni ağaçlama 
750 Ha. bakım. 
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Buna göre 1970 yılında 25 485 Ha. yeni 'ağaçlamaya ilâveten cem/arı 94 310 Ha. eski ağaçlandırma saha 
Ağaçlandırma faaliyetlerinin gerektirdiği fidan temini konusundaki çalışmalarda aşağıdaki tabloda göster 

Yılı 

1950 
1955 
1960 
1965 
1968 
1969 
1970 

Fidanlık 
Aded 

15 
19 
o o 

89 
123 
127 
135 

Fid anlık sahası 
Hektar 

802 
828 

1 157 
2 157 
2 445 
2 471 
2 681 

Taibloımn tetkikinden do anlaşılacağı üzere, fidanlık çalışmaları ve bunun netice'si ulaşılan kapasite mikt 
lık hapasitesi program ağaçlama sahasının 2 - 3 misli artmasına müsait bulunmaktadır. Bu fidanlıklardan 
vâki talep üzerine resmî daire ve şahıslara verilen fidan adedi de «öyledir. 

Yılı 

196 L 
1965 
1967 
1968 
1969 

Resmî daire 
(1000 aded) 

24 395 
101 009 
106 174 
121 279 
125 000 

Şahıslara 
(1000 aded) 

1 133 
L 423 
1 441 
1 362 
1 500 

Topl 
(1 000 a 

2 
10 
10 
12 
12 
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4. Ormanların Umar ve M a m çalışmaları : 
'Büyük kısmı bünye bozukluğu gösteren ormanlarımızın normal bünyeye geçişini temin konusunda y 

maları önemi niöbetinde seri ve olumlu bir inkişaf göstermektedir. 1962 yılında deanonatratif mahiyette 
aşağıda gösterilmiştir, 

Yılı 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

İmar ve ıslah edilen saha 

27 955 
38 535 
89 311 
84 305 
78 413 
115 200 
92 223 
130 921 

Ha. 

Eylül 1969 durumu 
(Program) / 

1970 proıgram miktarının 32 588 Ha. rınm gençleştirme, 98 333 hektarının balkım çailışmalarını (kapsad 
ö. Orman iitfünleıi işletme ısanayii: 
Bugüne kadar bu konudalki faaliyetlerin çoğunluğu ve hemen tamamının bıçkı sıanayii mahiyetini aşm 

il ve ilçelerde kurulmuş bulunan mevcut 14 kereste fabrikasına ilâveten 7 aded faJbrika kuruluş halindedir 
tan teknolojik yenilenmeleri yapümaikta ve dolayısiyle kapasitelerinin de artırılmasına gidilmek; od ir. 

(Mevcut kereste fabrikalarının işlediği gayrimamul ve elde olunan mamul mal miktarı yıllar itibariyle 
İşlenen gayri- Elde edilen Randıman 

Yılı mamul (m3) mamul (m3) % 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

249 389 
205 424 
290 029 
272 038 
312 422 
348 211 
343 093 
373 -517 
311 384 

129 953 
104 627 
161 796 
151 116 
151 540 
180 060 
201 783 
194 652 
178 405 

52,10 
47,56 
55,,66 
55,55 
55,70 
57,63 
57,94 
56,73 
57,29 

1969 390 914 237 414 60,73 
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,10 yıllık ortalama randıman 55,.69 dur. 
Plân ve programların derpiş etmiş olduğu modern entegre onman sanayiine başlangıç olarak lif levha ve 

birikaç yıldan beri devam olunmalkttadır. 
Bunlardan Artvin Lif Levha Falbrikasmın 1 nci kısım inşaatının % 96 tajmamlandığı ve makiııalarmm yu 

fabrikasının makina ihalesinin yapıldığı, Ayanıcı1" yonga loviha falbrikasmın makinalarımn ihale safhasında o 
işletmeye açılarak hizmete geçımiş olduğu anlaşılmıştır, 

Umumi müşahedelerimize göre, gerek mevcut kereste fabrikalarının teknolojik yenilenmelerinin, gerekse 
levha fabrikaları inşaatının geciktiği ve ağır seyrettiği- görülmüştür. 

6. ihraoaJt (konusu : 
Yurt ihtiyacından fazla potansiyeli bulunduğu tesbit olunan orman ürünlerinin dış piyasalara ihracı, cari 

la beralber, yüksek maliyet sebdbiyle gelişme göstermemiştir. Ancak 1968 yılına kadar ufak programlar dâhi 
pılmıştır. 

•Devlet Plânlama Teşkilâtı ile yapılan müşterek çalışmalar sonunda 14 . 7 . 1969 gün 6/12062 sayılı Kara 
racatta vergi iadesi sistemi getirilmiş ve bu suretle onman ürünleri ihracatında en önemli dar boğaz olan m 
miştir. Her ne kadar adı geçen kararnamenin Temmuz sonunda yürürlüğe konması ve ilânı sebebiyle, gerçi 
ihracat yapılamamış ise de, orman ürünleri ihracatının 1970 yılımda seri ve büyük inlMşaf göstereceği umul/m 

1969 programı miktarı olan 217 000 m3 muhtelif cins tomruğa karşılık 6 080 m3, tomruğun, 74 500 m3 

20 700 m3, kerestenin Orman Genel Müdürlüğünce 1969 yılı sonuna kadar ihraç kaydiyle satışının yapıldığı a 
90 000 m3, muhtelif cins fabrika imalâtı kereste talebinin olduğu ve bunun 60 000 m3, ümm anlaşmalarının 
ifade olunması memnuniyet vericidir. 

1970 yılı İhracat programı şöyledir : 

Oirnsi Toımrufk (m3) Kereste (m3) 

Çam 
Köknar - Ladin 
Meşe 
Sedir 
Kayın 

139 000 
46 500 
21 000 
13 900 

25 000 
25 000 

45 000 

Toplam . 220 400, 95 000 
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Tomruk olarak programlanan miktarın Türk imalâtçıları tarafından imaıl edilerek mamul olarak ihracı 
İhracatın tahakkuku ve gelişmesinde görülen ımevzuat eksikliği veya yetersizliğinin de izalesi cihetin 

yabancı firmalara ve bunların Türkiye'deki temsilcilerine mevcut pazarlıkla yapılacak orman emvali satı 
reğince, milletlerarası cari ticarelt usullerane göre, muhammıen bedelden aşağı olmamak kaydiyle tahsisen v 
labildiği halde, Türk firmalarına ancak ihraç kaydiyle artırmalı satışlar yapılalbilknektedir. 

Yabancı ve yerli firmalara ayna usul ve hakkın tanınması lüzumu karşısında adı geçen mevzuatın tad 
için Hükümete takdim edildiği ianlaşılmıştır. 

Orman ürünleri ve mamulleri ihracatının süratle artması orman ürünleri sanayiinin gelişmesine bağlı 
entegre orman sanayii, ucuz maliyet, randıman ve kalite artışını d'a temin edeceğinden Türkiye 'de bugü 
kısmının yüksek değerde kıymetlenmesini gerçekleştirecek ve işgücü yaratacak orman ürünleri sanıayiii 
bulunduğu her türlü izahtan vareste bir keyfiyet olması gerekir. 

BÖLÜM - III . 
Yatırımlar : 
Katma bütçe ve döner sermaye yatırımlarının miktar ve gerçekleşme seyri aşağıdaki tabloda gös 
I. - Katma bütçe yatırımları : 

Gerçekleşen Gerçekleşme 
Program miktar nisbeti 

Yılı Bin Tl. Bin Tl. % 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

37 737 
53 192 
55 124 
59 824 
51 835 
58 523 
65 530 
66 065 
57 309 

27 207 
43 351 
42 500 
47 722 
46 052 
46 014 
48 732 
32 720 

— 

72 
81 
77 
80 
89 
79 
74 

Eylül sonu itibariyle gerçek 
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2. Döner sermaye yatınanlari 

Yılı 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Program 
Bin Tl. 

113( 765 
169 418 
157 410 
195 351 
201; 303 
250 000 
284 891 
307 296 
306 517 

Gerçekleşen 
miktar 

Bin Tl. 

94 070 
148 982 
186 02T 
195 193 
216 757 
24C| 416 
24C 943 
154 910 

— 

Gerçekleşme 
nisbeti 

% 

82,6 
87,9 

118,1 
100,0 
107,6 

96,1 
84,5 

Eylül sonu itibariyle dıurum(Pr 
— 

Katma bütçe yatı ramlarının mıiktar itibariyle az farkla (1962 - 1970) 9 yılda aynı seviyede olmasına karş 
dik senelere nazaran büyük artışlar olduğu görülmektedir. Umumiyetle Türkiye'de diğer sektörlere nazaran i 
gerçekleşme oranının son yıllarda biraz düşüklük göstermesinin, yabancı memleketlerden getirilmesi bahi 
teknolojik yenilemeye tabi kereste fabrikaları makinaları ile her türlü teçhizatın yılı içinde ge ti itilmesinin 
Artvin lif levha fabrikasında olduğu gibi yabiancı kaynaklara bağlı program kredilerinin ve magmalarının 
maktadır. Keza yıl sonuna doğru bir miktar yatırım ödeneğinin bloke edilmesi sebebiyle kulla nılamamasıd 
düşmesine sebebolmuştur. 

Bütün bu ihtimaller göz önünde bulundurularak 1970 yılı yatırımlarının programı hedefine uygun ve tam g 
miş yılları tecrübelerinden istifade edilerek alınması temenniye şayan görülmüştür. 

BÖLÜM - IV. 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
1969 bütçesiyle alman toplam (4 062 194) lira ödeneğe mukabil 1970 yılında kamulaştırma ve satın almalar için 

ması sebebiyle toplam (3 608 593) lira ödenek teklif edildiği görülmüştür. Her iki yılda da ödenek yekûnunun 
yanan sosyal transferler teşkil etmektedir. 

1969 bütçesinden 30 . 11 . 1969 tarihine kadar (2 393 762) liranın ödeme emrine bağlanmış olduğu ifad 
ayı içinde yapılacak harcamalar sonunda cüzi bir miktar tasarruf temin olunacağı tahmin olunmaktadır. Bu 
önünde bulundurulduğu sonucuna varılmıştır. 
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©ÖLÜM - V 
1969 yılı bütçe uygulaması : 
Yıl içinde alınmış ek ödeneklerin ilâvesi ile 1969 bütçesinin ödenek ve harcama durumu aşağıda göster 

Ödenek durumu : 
Ek 

Bütçe ile verilen Ödenek 
Tl. Tl. 

' 'A/l) Cari harcamalar 
(A/2) Yatırımlar 
(A/3) Transfer harcamaları 

Toplam 

109 999 385 
66 065 000 
4 062 194 

180 126 579 

5 175 000 
— 

100 000 

5 275 000 

Harcama dunumu 
Bloke 30 .11.1969'a 

edilen Kalan kadar y,apılan 
Miktar Tl. Ödenek Tl. Harcama Tl. 

(A/l) 
(A/2) 
(A/3) 

10 999 938 
9 000 000 

84 948 

104 174 447 
57 065 000 
4 083 246 

72 198 104 
37 127 520 
2 497 100 

Toplam 20 084 886 165 322 693 111 820 724 

Bon üç 
aya kal 
Ödenek 

31 97 
19 93 
1 58 

54 501 

Alınmış olan ek ödeneklerin 819 sayılı Kanun gereğince ödenmesi zaruri avanslar için (5 000 000) T 
(175 000) Tl. borç ödemeler için (100 000) TL olarak tamamen kanuni sebepler ile ve zaruret icabı alınmı 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı katma bütçesinin uygulamasında tasarruflu hareket olunduğu sonucu 
harcamaları dâhil % 10 dan fazla bir nishetin bütçe tasarrufu maksadiyle bloke edilmiş olduğu görülmekt 
harcamalar için 1969 yılı Bütçesinde (1/3) nisbethıde ödenek mevcut bulunmaktadır. Yıl sonunda bir mikta 
muhtemeldir. 
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Sondaj mahiyetindeki tetkiklerimizde yapılmış olan harcamaların Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli c 
yapıldığı görülmüştür. 

BÖLÜM - VI 
1970 bütçe teklifleriyle ilgili incelemeler : 
A) Gider bütçesi : ' 

Yılı (A/ l ) (A/2) (A/3) Toplam Tl. 

1968 87 428 439 48 732 981 8 830 126 144 991 546 Kati h 
1969 115 174 385 66 065 000 4 162 194 185 401 579 Ek öde 
1970 110 000 000 57 309 000 3 608 592 170 917 592 Bütçe 

1. Tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere, Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 1970 yı.'ı Katm 
Bütçe ödeneklerine nazaran (A/ l ) cari harcamalarda (5 174 385) Tl. (A/2) yatırım harcamalarında (8 
transfer harcamalarında (553 602) Tl. olmak üzer1 toplam (14 483 987) Tl. bir azalma mevcuttur. Bu m 
azalmayı göstermektedir. Bu da yatırımlar dâhil bütçenin mümkün olan tasarruf zihniyeti ile hazırlandığın 
finin evvelce Devlet Plânlama Teşkilâtının tetkikinden geçmiş olması da yıllık programın aksamıyacağını, 
duğunu gösterir. 

2. Aylıklar ve ücretler ödeneklerinin fiilî kadrolara göre, üst derece uygulaması ve 263 sayılı Kan 
lanarak uygun olarak konmuş bulunduğu, ancak yıl içinde askerlikten terhis olacakların göreve atanmala 
serbest bırakılan 50 aded 450 ve 100 adcd 400 liralık orman teknikeri kadrosu maaş karşıiığıimı bütçe 
maaşları tutarının kadro tasarrufundan karşılanacağı ve (L) cetvelinden serbest bırakılan bu kadroların 

3. Açık maaş alan bulunmadığı, 
4. Kadrosuz istihdam olmadığı, 
5. r(B) cetvelindeki kadroların % 95 inin (600) liranın altında bulunduğu, 
6. Geçici hizmetler (E) cetvelinin maksadına makrun ve geçen yıla nazaran (263 640) lira tasarruf s 
7. Yabancı uzman çalıştırılmadığı, 
8. Geçen yıl Bütçesinde (100 000) lira olan yurt dışı geçici görev yolluğunun bu yıl tasarruf gayesiyle 

olarak teklif olunduğu, 
Keza yurt dışı kongre ve konferans yolluğunun (75 000) lira eksiği ile (25 000) lira olarak teklif olun 
9. Döşeme ve demirbaş alımları için tasarruf zihniyeti ile geçen yıl ödeneğinin aynı olarak ^145 000 
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10. 1970 yılında alınacak taşıtların aded ve evsafı ile tahsis olunacağı mahaller bütçe teklifine bağlı c 
rın hemen tamamının arazi hizmetleri için pikap bulunduğu, 

11. Cari harcamaların geçen yıla nazaran (5 174 385) Tl. eksiği ile ve mümkün olan tasarruf yapılar 
B) Gelir Bütçesi : 
Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı katma bütçe geliri bütçe teklifine bağlı (B) işaret 

tetkikinden anlaşılacağı gibi bütçenin gelirleri, giderlerine denk ve (170 917 592) lira olarak bağlanmıştır. 
durum yoktur. Geçmiş yıllar gelir bütçesi tatbikatı göz önünde bulundurularak gelir bütçesinin harcam 
çekleşeceği kanaatine varılmıştır. 

BÖLÜM — VII -
Düşünce, dilek, temenni ve teklifler : 
Düşünceler : 
önem ve şümulü, bir genel müdürlük seviye ve kapasitesinin üstüne çıkmış bulunan ormancılık hi 

talihinden itibaren kurulmuş olan Orman Bakanlığına tevdi olunmuştur. Bugün geçici envanter çalı 
Türkiye'de (18 273 193) hektar orman bulunduğu katiye yakın bir sarahatla ifade olunmaktadır. Bu s 
miktardır. Ancak ormanlarımızın bünyesi büyük ölçüde imar ve ıslaha muhtaç, hattâ pek çok yerlerd 
bettirmektedir. Bununla beraber ormanlarımız' da tabiî ve ekonomik ömrünü ikmal etmiş potansiyel m 
zun 1/3 üne yakın kısmı orman içi ve orman kenarında yaşamaktadır. Bu vatandaşlarımızın sosyal 
hizmetleri ile yakından ilgili bulunmaktadır. İşte bu nedenle kalkınma plânı ve yıllık programları 
nan Orman Bakanlığına; sosyal, ekonomik ve kamu hizmeti gibi çok taraflı yönü bulunan ormancıl 
mesinde oldukça güç ve yüklü vazifeler düşmektedir. Yeni kurulmuş bulunan Orman Bakanlığının ş 
olan hizmetinde başarılı ve memleketimize, milletimize ve ekonomimize faydalı olacağı muhakkaktır. 

Dilek ve temenniler : 
1. Yemi kurulmuş bulunan Orman Bakanlığının her şeyden önce rasyonel bir teşkilât yapısına sah 

ve 1970 programında «Özel yeniden düzenleme» projeleri meyanmda yer almış bulunan, Plânlamanın 
kanlığı teşkilâtlanma çalışmaları mümkün olan kısa zamanda bitirilmeli ve bu teşkilât kanunu tasarısı 
gayret edilmelidir.. 

2. II nci Beş Yıllık Plânın da öngördüğü gibi Bakanlığın kamu hizmeti ve işletme faaliyetleri sari 
lâtlanma da bu istikamette yapılmalıdır. Teşkilâtın daha geniş bütçe imkânları içimde daha fazla 
malıdır. Ormanlarımızın normal kuruluş bünyesine kavuşmasına kadar tamamen kamu hizmeti niteliğin 
Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğü çalışmalarının tamamı katma bütçeye alınmalıdır. 

3. Orman ürünleri sanayiinin, ekonominin gerektirdiği ölçüde süratle taazzuvunu gerçekleştirmek iç 
viyesinde yürütülmesinde zaruret vardır. Orman ürünleri sanayii yatırımlarının aksadığı, geç. ka 
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fazla iş kaldığı tetkiklerimizden anlaşılmıştır. Bu gerçekte Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlü 
nu göstermektedir. Kurulacak bu genel müdürlük tamamen döner sermaye ile çalışır İktisadi Devle 

Mevcut kereste fabrikalarının teknolojik yenilenmeleri yanında, kurulmakta bulunan lif ve yonga 
kalite ve standartı daha kolay gerçekleştirecek entegre orman sanayiine intikalleri sağlanmalıdır. G 
yurt ihtiyacı dışında, entegre orman sanayii ihracata yönelecek şekilde planlanmalı ve en kısa zam 

4. En isabetli bir ormancılık ve işletmecilik politikasının tesbit ve tatbikinde ilk şart olan orma 
varterlerinin ikmali mutlaka plân hedefleri içnde gerçekleştirilmelidir. Bu hususlarla ilgili çalışmaları 
da tedbir almalıdır. 

5. Ormanlarımız imar ve ıslaha muhtaç ve fakat potansiyelide bulunan bir durum arz etmektedir. 
servet terakümünün bir neticesi olan bu durumda, plân dahilinde gereken yerlerde ormanların g 
bıdır. Gerçi hakiki durum orman amenajman plânı ve envanter çalışmalarının neticesi alındığında d 
caktır. Ancak mevcut tahmin ve bilgiler her nevi orman ürünü üretiminin bugünkünün birkaç misli 
itibarla yurt ihtiyacından fazla üretimin dış piyasalara ihracı uzun vadeli ve ileri görüşlü bir pl 
programların öngördüğü seviyede ihracatın gerçekleşmesi için alınmış olan ihracatta vergi iadesi siste 
liklerin giderilmesi gibi tedbirlerin yanında bu konuda teşkilâtlanma ve konuya bihakkın vâkıf elema 
verilmelidir. 

6. Halk - Orman münasebetlerinin gerçekçi bir şekilde tertip ve tanziminde büyük ferahlıklar y 
netmeliği, sınırlama yönetmeliği ve diğer mevzuatım süratle yeniden gözden geçirilip ıslahına tevessü 

7. Türkiye sanayimde ve hususiyle gelişmekte olan orman ürünleri sanayiinde hâsıl olan ve olacak 
de kalkınmaları mümkün olmıyan orman köylülerinin bir plân dâhilinde ve öncelikle istihdamını ge 
name tesisine süratle gidilmelidir. 

8. Evvelce Orman Genel Müdürlüğü bünyesi içinde iken 1964 yılında Köy İşleri Bakanlığına 
protokolle devredilmiş olan orman köylerinin kalkındırılması konusunun Orman Bakanlığı içinde yen 
edilmekle, beraber, ayrı ayrı bakanlıklardaki dubl teşkilât rasyonel bir şekildta birleştirilmeli ve değerlendirıilme 
hazırlanacak gerçekçi projelerin icabı, yeterli ödenek temin olunması çareleri araştırılmalıdır. Gereki 
zuat tesisi suretiyle orman ürünleri satışlarından ve mesele etüt edilerek mümkün görülecek diğer 
man köyleri kalkınması özel fonu tesisine gidilmelidir. 

9. 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nei maddesine istinaden döner sermaye yönetmeliğinin 42 n 
leri kârından tefrik edilmiş bulunan (20 000 000) liralık fon, orman tahriplerimi önlemek maksad 
rinin kalkınmasına da yardımcı olmaktadır. Döner sermaye vaziyetinde çalıştırılan bu fonun tamame 
madığı görülmekte bu yıl hiç olmazsa (50 000 000) liraya çıkarılmasında zaruret ve fayda mütalâa olu 
talep sıkışıklığı giderilebilecektir. 
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10. Orman ürünleri istihsali, orman bakım ve imar çalışmaları, ağaçlandırma ve erozyonu kontrol çal 
ürünleri sanayiinde âzami ve fakat rasyonel istihdam yapılmak suretiyle, tesbit olunacak münasip ve mü 
çekleşecek: şekilde, kalkınma plânımızın ilkesi bulunan orman köylerinde her evden bir kişiye daimî iş te 

Genel olarak arman işçilerinin Sosyal Sigortalar kapsamına alınması temin olunmalıdır. 
11. Orman, köylerinin kalkınmasında mühim bir faktör olan köy telefonları ve köy elektrifikasyonların 

orman köylerine ne şekilde bir katkıda bulunulabileceği hususu tetkik olunmalıdır. * 
12. Ağaçlandırma ve erozyonu kontrol çalışmaları plân ve program 'hedeflerinin artırılması çareleri 

tetkik olunmuş ve memleketimiz yetişme muhiti şartlarına uygunluğu teslbit .edilmiş, hızlı gelişen ağaç türl 
ıdaha fazla hız verilmesi imkânları aranmalıdır. Gerekirse elektrik istihsalinde büyük payı bulunan baraj 
daha fazla ve 'hızla devam olunabilmesi için elektrik ücretinden 0,50 cm. veya 1 krş. gibi müstehlike yük o 
nu tesisi için etüt yapılmalı, lüzumlu mevzuat tesis, olunmalıdır. 

13. Devlet yatırımları yanında, özel sektörce de süratli bir gelişme göstermekte olan lif ve yonga lev 
mininde, yurdumuzda odun yakılmaya devam olunması mühim ve menfi bir faktördür. Kaldı ki daha yükse 
odunun yakılmaya devam olunması ekonomi kaidelerine ters düşmektedir. Odunun yakılması yerine sanay 
li fazla kıymet elde edilmektedir. Mahrukat Kanununa rağmen resmî dair elerin bile odun yakması kanuna 
yıllarda lif ve yonga sanayiine hammadde temininde güçlük çekilmemesi için, pek de uzun vadeli olmıyan b 
viyesinde tesbit ve gerçekleştirmesinde zaruret vardır. 

14. Kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen memurların, yevmiye statüsünde çalışanlara nazaran mağdu 
Keyfiyetin maddi tarafı yanında psikolojik tesirini hizmetlerin gecikmesinde, aksamasında önemli menfi 
rekir. Bu itibarla kadrosuzluk sebe'biyle terfi edemiyen memurların terfilerini sağlıyacak tedbirler alınmalı 

15. Merkez ve taşıra teşkilâtında vazife gören teknik ve teknik olmıyan her türlü memur ve hizmetlile 
bit olunacak belli bir oran bulunması ve bu oranın muhafaza edilmesi, hizmetin rasyonelitesi gereğidir. Bu 
ye ve tesbite tabi tutulmalı, merkez ve bâzı büyük şehirlerde hizmetin gereğinin üstünde olduğu tahmin o 
münasip bir zaman ölçüsü içinde hizmetin gerektirdiği istikamete kaydırılmalıdır. 

Teklifler : 
Orman Genel Müdürlüğünden burs alarak Orman Fakültesinde öğretim yapan öğrencilere burs yönetmel 

rak staj, ekskürsüyon, yurt içi geziler, orman içi tatbikatlarında verilen staj ve yol giderleriyle, iş elbis 
14.000, madde 14.520 burs giderleri ödeneğinden karşılanmakta iken, Maliye Bakanlığından istenen bir 
kûr madde ödeneğinden karşılanamıyacağı, 14.540 araştırma ve inceleme ıgidejderi maddesiyle, 14.550 sta 
bu masrafların yapılması iktiza ettiği öğrenilmişti?. 

Bu itibarla fbütçenin (R) formülünün ilgili kısımlarına gerekli açıklamanın ilâvesi ve buna paralel olarak 
yapılması gerekli bulunmaktadır. Bu sebeple; 
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1. (R) formülü 14.540 araştırma ve inceleme giderleri maddesine Orman Genel Müdürlüğünden burs a 
öğrencilerinin staj ekskürüsyon yurt içi gezi yol giderleri de bu, maddeden ödenir. 

2. (R) formülü 14.550 staj ve öğrenim giderleri maddesine Orman Genel Müdürlüğünden burs alarak 
rencilerinin staj ve orman içi tatbikatlarında giymek üzere verilecök iş elbisesi ve iş ayakkabısı giderleri 

3. 14.520 'burs giderleri maddelerindeki ödenekten (185 000') lira tenzil edilerek, (25 000) lirasının 1 
maddesine, (160 000) lirasının da 14.550 staj ve öğrenim giderleri maddesine ilâve edilmesi gerekli görülm 

Ayrıca; Eskişehir fidancı okulundan Haziran 1970 de mezun olacak 40 aded fidanomın, Maliye Bakanlığı 
nin hazırlanması yolundaki yazısına uyularak (B) cetveli kadroları geçen yılın aynı mütalâa olunmuş ise de 
rilmek zorunluğu vardır. 

Bu itibarla; »bütçe teklifi (B) cetvelinin ağaçlandırma grup müdürlüğü 13 ncü derece tarımı hizmetlisi 
(300) liralık fidancı kadrosu ilâve edilmesi ve bu kadroların 8 aylık karşılığı bulunan (144 720) liranın, 
edilerek, 12.212 orman 'hizmetlileri ücreti maddesine (129 600) lira eklenmesi, 12.370 emekli kesenekleri 
gerekli bulunmuştur. 

Orman Bakanlığı Ortoan Genel Müdürlüğü 1970 yılı katma bütçesi teklifinin incelenmesiyle ilgili mütal 
komisyonun 'bilgi, tetkik, takdir ve tasviplerine arız olunur. 

1970. Bütçesinin memleketimize ve Ormancılık teşkilâtına hayırlı olmasını dileriz. 

Raportör 
Hüsnü Özkan 

Hatay Milletvekili 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/16 
Karar No. : 20 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1969 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhare tetkiki hususu Komisyonum 
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı», 

Orman Bakanı, Orman Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katıldıkları oturumda görüşü 

Söz konusu Genel Müdürlüğün 1970 Bütçe kanunu tasarısı ile (A/ l ) cari harcamalar, (A/2) yatırım h 
transfer harcamaları için sırasiyle (110 000 000), (57 309 000) ve (3 608 592) lira ki, toplam' olarak (17 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde Komisyonumuz adına gerekli incelemeleri yapmakla görevlen 
rını okumaları ve izah sadedinde yaptıkları açıklamaları mütaakıp sayın üyeler, söz konusu Genel Müdürlü 
uygulaması ile, orman varlığımızın korunması, devamlılık esasları dairesinde rasyonel bir şekilde işletilerek 
tenkid ve temennileri havi beyanlarda bulunmuş ve orman sorunları üzerinde ilgililere çeşitli sorular tevc 

Orman politikamız üzerinde geniş izahlarda bulunan Sayın Orman Bakanı, imar ve ıslaha muhtaç ve f 
larımızın veriminin artırılması, orman, köylü ilişkileri ve dış pazar konularına temas etmiş, sayın üyelerin 
ettikleri konularla ilgili sorularını cevaplandırmış ve bu görüşmeleri mütaakıben maddelerin görüşülmesi 

1 nci madde, Haziran 1970 de Eskişehir Fidancı Okulundan mezun olacak (40) aded fidancının tâyin, 
le bölüm 12:000, 12.280 (İşçi ücretleri) maddesinden tenzil edilecek (144 720)'liradan' (129 600) liranın ay 
ücreti) maddesine, mütebaki (15 120) liranın da aynı bölüm 12.370 (Emekli keseneği karşılıkları) maddesin 

Bölüm 12.000,' 12.411 (Muhasebe servisi fazla çalışma ücreti) madde metnine,,(Elektronik makinalar) i 
Bugüne dek 14.520 (Burs giderleri) maddesinden ödenmekte olan Orman Genel Müdürlüğünden burs alm 

nim yapan öğrencilere sitaj ve orman tatbikatlarında kullanılmak üzere verilen iş elbisesi ile ayakkabı bede 
tatbikatın (R) formülüne uygunluğunu sağlamak nedeniyle (185 000) liralık ödeneğin yukarıda söz konusu 
lirasının 14.540 (Araştırma ve inceleme giderleri) maddesine, mütebaki (160 000) lirasının da 14.550 (Sita 
tarılması suretiyle ve toplam rakamı etkilemiyecek bu değişikliklerle, 

2 ve 3 ncü maddeler aynen, 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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4 ncü madde, maddeye bağlı (D) işaretli cetvelin (Ağaçlandırma Grup Müdürlüğü) kısmındaki (58) 
lisi «S. 3 Fidancı») kadrosu 40 aded ilâve edilerek (98) adede çıkarılmak suretiyle, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ncü maddeler, bağlı cetvelleriyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başka/n 
Sakarya 

N. Bayar 

Ankara 
Y. Köker 
Burdur 

N. Yavuztom 

Haifcay 
H. Özkan 

Kasltamonu 
Söz hakkım mahfuzdur 

77. Tosyalı 
Maraş 

A. îmamoğlu 
Tabiî Üye 

Söz hakkım mahfuzdur, 
8. Özgür 

Başjkan V. 
Aydın 

1. C. Ege 

Ankara 
/ / . T. Toker 
C. S. Üyesi 

R. Üner 

îçel 
C. Okyayuz 

Konya 
0. N. Canpolat 

Maraş 
A, Karaküçük 

Tokat 
Z. H. Balcı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
/. Yetiş 
Çorum 

A. Topçubaş* 

istanbul 
0. C. Fersoy 

Küıtahya 
1. E. Erdinç 

Muğla 
M. Akarca 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

KâJtiip 
Erzurum 

R. Danışman 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

Edirne 
M. N. Ergendi 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Malatya 
İV. Akyurt 

Ordu 
K. Şensoy 

Trabzon 
A. R. Vzuner 

A 
M. K. K 

H. 
E 

M. Ha 

M 

M 
0. Kar 

E. 

M. F 

Urfa Zonguldak Zonguldak 
1. E. Karakapıcı S. T. Müftüoğhı K. Nedimoğlu 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Ctenel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (110 000 000) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (57 309 000) 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (3 608 592) lira ki, toplam olarak (170 917 592) 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (170 917 592) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1970 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1970 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli 
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 Karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
4 . 6 . 1937 tarihli ve 3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvelde ya
zılı kadrolardan, (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

Orman G. Md. Bütçesi 

BÜTÇE KARMA K 

Orman Genel Müdürlü 

MADDE 1. — Tasarının 

MADDE 2. — Tasarının 

ıMADDE 3. — Tasarının 

MADDE 4. — Tasarının 

MADDE 5. — Tasarının 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yet
memesi halinde, 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1937 - 1968 yıllarına aidolup da, Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
desine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

jMA-DDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma 
yapmıya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Orman Genel Müdürlüğü Orman okulları öğrencile
rinden alınacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun belirt
tiği hüküm ve şartlar gereğince ormanların sınırlama işine, 1970 bütçe 
yılında da devam olunur. 

•MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla muaddel 
18 nci maddesi hükmü 1970 yılında orman mühendis muavinleri ve 
teknikerleri için de uygulanır. 

MADDE 12. — Orman Genel Müdürlüğü kuruluşunda ve döner 
sermaye müesseselerinde çalışan ve atanmaları Orman Genel Müdürlü
ğünce yapılan muhasebe müdür ve yardımcılarına, sayman, sayman yar-

OrmanG. Md. Bütçesi 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 6. — Tasarının 6 nc 

MADDE 7. — Tasarının 7 nc 

Tasarının 8 nc 

Tasarının 9 nc 

Tasarının 10 n 

Tasarının 11 

Tasarının 12 
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MADDE 8. 

MADDE 9. 

MADDE 10. 

MADDE 11. 

MADDE 12 
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(Hükümetin teklifi) 

dımcıları ve sayman adına re'sen ödeme yapan sayman mutemetlerine, 
daire tahsilatını yapan veznedar ile veznedar yardımcısı sıfatiyle va
zife gören kâtip mutemetlere, Merkez Levazım Müdürü ile Ayniyat 
Muhasibine 395 sayılı Kanunda yazılı nisbetler dairesinde kasa tazmi
natı ödenir. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Orman bakanları yürütür. 

(Bütçe Karma 

MADDE 13. — Tasarının 

MADDE 14. — Tasarının 

Başbakan 
S. Demirel 

Millî Savununa ©akanı 
A. Topaloğlu 

Ticaret Bakanı 
A. Ballı 

Sanayi Bakanı 
8. Kthç 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Aveı 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Tanım Bakanı 
1. Ertem 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakİboğlu 

Dev 

Millî E 

Ulaş 
N 

Köy 
T 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

93 368 632 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

93 

AYLIKLAR Kesim toplamı 34 408 361 

12.110 
12.111 
12.112 

12.113 
12.150 

Genel idere aylıkları 
Orman hizmetlileri aylıkları 
Orman Tekniker ve Muhafaza Okulu ay
lıkları 
Orman kurumları aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

28 919 800 
3 538 080 

502 200 
1 448 280 

1 

48 016 005 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Orman hizmetlileri ücreti 
12.213 Orman Tekniker ve Muhafaza Okulu hiz

metliler ücreti 
12.214 Orman kurumları hizmetliler ücreti 

(Hizmetliler ücreti toplamı : 26 464 944) 

GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Orman kurumları geçici hizmetliler ücreti 

19 306 074 
1 151 400 

802 620 
6 094 140 

10 034 945 
53 820 

32 081 671 

26 593 110 
3 538 080 

502 200 
1 448 280 

1 

46 730 475 

17 081 064 
6 834 720 

802 620 
1 616 940 

9 771 305 
53 820 

Orman G. Md. Bütçesi . (S. Sayışı : 1301) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe 
Madde Bö 
Lira 

12.233 Orman hizmetleri geçici hizmetliler ücreti 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 

10 048 280) 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 
12.270 Teknik personel ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDLMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.411 Muhasebe servisi, elektronik makinalar 
fazla çalışma ücreti 

12.430 Konferans ücreti 

223 155 

1 
9 
5 

4 

346 
000 

850 
000 

000 764 

480 
60 
40 
250 
6 

014 

000 
000 
000 
000 
000 
764 

150 000 

100 000 

223 155 

1 346 
9 000 
9 187 

480 
60 
40 
273 
6 

8 178 

850 
00ü 
983 

000 
000 
000 
601 
000 
382 

150 000 

148 000 

10 000 
48 000 
10 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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1969 ödeneği Hükümete o istem 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

DERS ÜCRETLERİ 
12.441 Orman Tekniker Okulu ders ücretleri 
12.442 Orman okulları ve eğitim merkezi e ili ders 

ücreti 
(Ders ücretleri toplamı : 86 700) 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 636 sayılı Kanun gereğince verilecek taz

minat 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

30 000 

60 000 

1 205 000 

105 000 

1 100 000 

1 500 

30 000 

60 000 

1 205 000 

105 000 

1 100 000 

1 500 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 4 200 4 200 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 4 632 802 4 507 802 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARİ 
12.811 Sürekli görev yollukları 120 000 120 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 1 060 000 1 060 000 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 10 000 10 000 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 2 000 000 2 000 000 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler gecicıi görev yolluğu 1 000 000 1 000 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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Bölüm Madde 

13.000 

12.832 
12.834 

12.841 
12.847 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 

Ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kongre ve konferans yollukları 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 5 138 800) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yollukları 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 77 001) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 000 
40 000 

25 000 
172 800 

Hükümetç* 
Madde i 
Lira 

5 000 
40 000 

25 000 
172 800 

100 000 

1 

1 
100 00 

838 000 

143 
145 
130 
250 
125 

000 
000 
000 
000 
000 

1 643 000 

50 000 

1 

1 
25 000 

838 000 

143 
145 
130 

000 
000 
000 

250 000 
125 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1.3.100 Hizmetli giyim alınılan ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

10.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ AL1M1 AK 
l;>.350 Sağlık, araç, gereç ve ilaç alımları ve gi

derleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
13.010 Kira bedeli 

~ 52 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

35 000 
10 000 

155 000 

20 000 
30 000 
80 000 
25 000 

5 000 

220 000 

105 000 
105 000 
10 000 

05 000 

360 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

35 000 
10 000 

155 000 

20 000 
30 000 
«0 000 
25 000 

5 000 

220 000 

105 000 
105 000 
10 000 

05 000 

300 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 130.1 



— 53 — 

Bölüm Maddo Ödeneğin çeşidi 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMUT 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDURLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neii maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

MALÎ HİZMETLERLL İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.430 Para tısıma giderleri 
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 

14.441 Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

15 000 

5 000 
10 000 

2 

67 500 

3 

o 

7 500 

30 000 
30 000 

816 501 

300 000 
400 000 

9 734 003 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 

Lira 

15 000 

5 000 
10 000 

2 

67 500 

7 500 

30 000 
30 000 

3 416 502 

300 000 
3 000 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı :1301) 
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Bolüm Madde 

16.000 

ödeneğin çeşidi 

15.257 Yiyecek alım ve giderleri 
15.259 Diğer alım ve giderleri 

TARİM KURUM GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

ORMAN KURUMLARI GİDERLERİ 
15.781 Büro giderleri 
15.782 Ulaştırma giderleri 
15.783 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.784 Kira bedeli 
15.785 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.786 Malzeme alım ve güderleri 
15.787 Yiyecek alım ve giderleri 
15.789 Diğer alım ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANİTMA GİDER
LERİ 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 300 
225 

1 669 

640 
104 
587 
2 
73 
80 
7 

175 

000 
000 

750 

000 
000 
000 
500 
750 
000 
500 
000 

20 000 

10 000 

5 000 
5 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 

Lira 

930 000 

1 300 000 
225 000 

1 669 750 

640 000 
104 000 
587 000 

9 999 
73 750 
80 000 

1 
175 000 

20 000 

10 000 

5 000 
5 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301 
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Bölüm Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

16.810 
16.820 
16.840 

Ödeneğin çeşidi 

BAKİM VE KÜÇÜK ONARIM: GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
Bakım ve idame giderleri 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü. 
YÖNETIM GIDERLERI Bölümü 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü 
KURUM GİDERLERİ Bölümü 

toplamı 
toplamı 
toplamı 
toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

900 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölü 
Lira 

900 615 

600 000 
100 000 
200 000 

98 868 632 
1 643 000 
9 734 003 
4 323 750 
930 000 

109 999 385 

600 
100 

615 
000 

200 000 

9 

11 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 27 023 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 

Lira 

24 

TARIM SEKTÖRÜ 

22.000 

Kesim toplamı 27 023 000 

21.111 Etüt ve proje giderleri 
21.112 Teknik personel ücretleri 
21.113 Teknik personel geçici görev yollukları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TARİM SEKTÖRÜ 

22.111 Yapı, teslis ve büyük onarını giderleri 
22.112 Teknik personel ücretleri 
22.113 Teknik personel geçici görev yollukları 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

10 704 000 
1.4 771 000 
1 548 000 

Kesim toplamı 32 758 500 

2G 966 300 
5 173 600 
618 600 

1 380 000 

34 138 500 

24 840 000 

!0 488 000 
13 058 000 
1 294 000 

28 729 000 

22 543 000 
5 644 000 
542 000 

29 

ORMAN OKULLARI 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

0 Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yollukları 

1 240 000 

135 000 
5 000 

980 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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Bölüm Madde 

23.000 

Ödeneğin çeşidi 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE BÜYÜK ONARIMLARI 

TABIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.1.12 Taşıt alımları 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.812 Taşıt alımları 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARİM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

4 843 500 

2 653 500 
2 190 000 

00 000 

4 903 500 

27 023 000 

34 138 500 

4 903 500 

66 065 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 
Lira 

2 700 000 

1 704 000 
996 000 

(i() 000 

2 

2 

-
5 

Orman G. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 1301 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

31.000 

32.000 

7 - Sermaye teşkili 
KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.410 Döner sermaye 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA
LAR BEDELİ Kesim toplamı 

32.151 3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğince 
kamulaştırma bedeli 

32.152 Fidanlık ve ağaçlandırmalar için kamu
laştırma 

32.153 F.A.O. yardımı ile Kavakçılık Enstitüsü 
için kamulaştırma bedeli 

32.154 Bina yapımı için arsa alımı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira 

850 911 

910 

50 000 

1 
800 000 

Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira 

850 911 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.000 
II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 neü maddesine göre 
Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 

FONLARA KATİLMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nei maddesi gere
ğince sivil savunma fonu 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gere
ğince sigorta fonu 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLE RE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 

Lira 

5 000 

230 126 

180 126 

50 000 

10 000 

245 126 

5 000 

220 917 

170 i) 17 

50 000 

15 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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Bölüm Madde 

35.000 

Ödeneğin çeşidi 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi (Bu ödeneği ihtiyaç 

nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yet
kilidir.) • 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİOER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.710 Orman Genel Müdürlüğü (Memur ve 
müstahdemleri öğle yemeklerinde yar
dımda bulunmak üzere) 

35.730 6964 sayılı Kanuna g-öre Ziraat Odaları 
Birliğine yardım 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplaımı 

Lira Lira 

1 292 656 

617 656 

250 
350 
75 

1 415 

000 
000 
000 

000 

68 500 

62 500 

6 000 

2 776 156 

Hükümetçe i 
Madde Bö 

Lira 

1 309 170 

584 170 

250 000 
400 000 

75 000 

1 800 000 

68 500 

62 500 

6 000 

Orman G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

31.000 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıl
lar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

175 000 

175 000 

10 000 

5 000 

190 000 

850 
245 

2 776 
190 

4 062 

911 
126 

156 
000 

194 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira 

175 000 

i 00 
75 
10 

000 
000 
000 

000 

3 

3 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 



Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

B/2 — Vergi dışı gelirler 
61.000 KURUMLAR HASILATI 

61.110 Döner sermayeden yardım olarak 
61.120 Tarife bedeli 
61.130 Müsadereli mallar bedeli 
6.1.140 Maaşlar karşılığı 
61.150 Genel Müdürlükçe tahsil ulunacak varidat 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.400 Bağışlar 

B/3 — Özel gelirler 
72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.110 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci mad
desi gereğince yapılacak ikrazlar karşılığı 
olarak Hazineden yapılacak yardım 

72.400 Geçen yıllardan devreden nakid 

61.000 KURUMLAR HASİLATİ Bölümü toplamı 
63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

Orman G. 

— 63 — 

B — CETVELİ 

1969 yılı tahminleri Hükümetçe tah 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

175 126 577 1 

42 126 577 32 917 590 
94 624 378 95 967 512 
5 375 622 5 032 488 
30 000 000 29 000 000 
3 000 000 3 000 000 

5 000 001 

5 000 000 

Md. Bütçesi 

5 

175 126 577 
1 

5 000 001 

180 126 579 

(S. Sayısı : 1301) 

000 000 

1 

1 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

14 
11 
14 
11 
13 
11 

Hademe 
Ambar Memuru 
Çamaşırcı 
İdare Memuru 
Bahçıvan 
Kaloriferci 

13 
12 
10 
14 
13 
11 
1! 
11 
11 
13 
14 
13 
14 
13 
12 

Muğla Muhafaza, Okulu 
Doktor 
Sağlık Memuru 
Aşciibaışı 
Aşçı Yamağı 
Aşçı 
Şoför 
i}] eikıt ı -iiık Teıknisycini 
Ambar Memuru 
İdare » 
Hadeımıe 

» 
•flecc Bekçisi 
Çamaşırcı 
Bancı van 
Kaloriferci 

13 
13 

Manas Orımian Muhaıfa-za 
Doktor 
Sılıbive 

20 
Okulu 

1 
1 

250 
400 
250 
400 
300 
400 

23 7 700 

300 
350 
450 
250 
300 
400 
400 
400 
400 
300 
250 
300 
250 
300 
350 

6 300 

300 
300 

D. Memuriyetin nev'i 

12 Aşçıbaşı 
14 Aşçı 
12 Şoför 
13 Elektrik Ustası 
12 Ambar Mamuru 
14 11 ad on IO 
13 (!«•(• Bekçisi 
14 Çamaşırcı 
13 Ballı çıvau 
1 1 Uılıeiktniıkçi Teknisyeni 
12 Kaloriferci 

Kızılcalhaımam Fer. Eğit. Mer. 
Müdürlüğü 

12 Ambarcı 
I i Elektrikçi 
II Kaloriferci 
11 Aşçıbaşı 
14 Aşçı Vandımeivsı 
14 (I ece Bekçisi 
14 Bulaşıkçı 
14 Hademe 
14 'Oaımıaşıreı 

Aded Ücret 

Teknik Araştırama Enstitüsü ve 
istasyonları 

4 Rıessam 1 

350 
250 
350 
300 
350 
250 
'300 
250 
300 
400 
350 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

350 
400 
400 
400 
250 
250 
250 
250 
250 

9 2 800 

1 100 

I). 

6 
9 
9 

10 
n 
12 
13 
s 
Ç) 

11 
12 
10 
11 
12 
13 

(Q 

7 
8 
9 
6 
7 
S 
9 

10 
11 

13 
14 

Foto 
ıMıııh 
Muh 

M uh 

Kesi 

» 
Flida 

» 
Tıarı 
Baş m 
Mak 

Lâbo 
Şofö 

» 
» 
» 
» 

Terc 
Dak 
Kütü 
Had 

» 

Orman O. Md. Bütçesi ;S. Sayısı : .130.1) 
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Memuriyetin nev'i 

Orman Teknikeri 
» 
» 
» 
» 
»' 

» 
»' 
» 
» 
» 

Aded 

25 
35 
45 
75 

120 
250 

L - CETVELİ 

Aylık 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

10 
11 
12 
13 

Memuriyetin 

Oranaın Tekaııiıkorti 
» » 
» »' 

Tatbikat Memuru 

nev'i 

1 

M - CETVELİ 

I). Memuriyetin ııev'i Aded Aylık 

Orman Muhafaza Okulu öğrencilerinden alınacak 
ücret 2 850 
Orman Tekniker Okulu öğrencilerinden alınacak 
ücret 2 700 

Orman. O. Md. Bütçesi (S. Savısı : 1301) 
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R - CETVELİ 

1970 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli C3 t v e l d e k i n a r c a j m a formülleri bu bütçe için de u 

CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

14.000 Hizmet giderleri : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.888 İşçi eğitim kampları giderleri : 
Orman Genel Müdürlüğü İşçi Kğitim l Kan ı p l a r ı Yönetmeliği gereğince yapılması gerek 
ödenir. 

14.889 Diğer alım ve giderler : 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacakların, ilg 
lacak ödeme ve giderler de bu maddeden i K ı e n j r . 

23.000 Maikina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarunıarı . 
23.112 Taşıt alımları : 

237 sayılı Kanun gereğince satınalmacak ts^tiar : 

Aded Alınacak taşıtın cinsi Kullanılacağı hizm 

Tarım Sektörü : 
1 4 X 2 Binek (Tenezzüh şase) 

X 2 Binek (Tenezzüh şase) 
X 4 Arazi binek 
X 4 Arazi pikap ( 
X 4 Arazi pikap ( 
X 4 Arazi pikap ( 
X 4 Arazi pikap ( 
X 4 Arazi pikap ( 

kişilik) 
3 kişilik) 

kişilik) 
kişilik) 
kişilik) 

Bakanlık Makamı ihtiyacı için 
Müsteşarlık Makamı hizmetleri için 
Ağaçlandırma etüt ve proje hizmetle 
Orman yangınları ile mücadele hizm 
Ormana zararlı böcek ve hastalıklarl 
Orman sınırlama hizmetleri için 
Orman amanajman hizmetleri için 
Orman millî park hizmetleri için 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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Aded Alınacak taşıtın cinsi 

4 X 4 Arazi pikap (H kişilik) 
4 X 4 Arazi pikap (8 kişilik) 
4 X 4 Arazi pikap (.'} kişilik) 
4 X 4 Arazi pikap (o kişilik) 
4 X 4 Arazi pikap (.'> kişilik) 

Eğitim Sektörü : 
1 4 X 4 Arazi pikap (?> kişilik) 

gjullanılacağı hizmet 

4 X 4 Arazi pikap (3 kişilik) Orman av üretme hizmetleri için 
Orman fidan üret'1111 hizmetleri için 
Orman kavak -^.-iÇ'andırma hizmetleri 
Orman, okaliptüs, ağaçlandırma hizmet 
Orman toprak ım*hafaza ve yan deve 
Orman kavakçılık araştırma hizmetler 

Orman okulları hizmetleri için 

Orman (i. Md. Büt<;esi (S. Sayısı : 1:501) 
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T - CETVELİ 

237 No. lu Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince katma bütçe demirbaşlarında 
lara ait cetvel 

Arazi Arazi Arazi Arazi 
Senesi binek Pikap pikap kaptıkaçtı penel Kamyon Otobüs 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

— 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
2 
2 
— 
— 
1 
6 
1 
11 
27 
12 
5 
1 
4 
1 
— 

— 
— 
1 
1 
— 
— 
1 
1 
— 
1 
1 
3 
2 

— • 

— 
— 
1 
— 
— 
— 
— • 

— 

1 
— 
1 
2 
14 
9 
28 
1 
2 
— 
5 
9 
19 
23 
21 
46 
53 
47 
36 
27 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
4 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— • 

— 
— 
— • 

1 
•—• 
— 
—• 
— 
— • 

— 
— 
— 
— 
—. 
1 
—. 
—. 
— 
— 
— 
— 

— 
1 
1 
2 
5 
2 
4 
4 
1 
5 
1 
— 
2 
5 
L3 
5 
25 
— • 

10 
5 
7 
3 

— 
— 
1 
1 
— 
1 
— 
1 
1 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
1 
1 
— 
1 
— 
— 
— 

87 12 344 10 2 101 9 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 
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1969 yılındaki durum 

Görevin adı 

Mütercim (Barem içi) 
»' » 

Elektrik Teknisyeni 

Doktor 
Sağlık Memurları 
Aşçı 
Şoför Makinist 

ü< 
% 

Ü( 
% 

2ret tutarı 
30 zammı 

Toplam 

?ret tutarı 
35 zammı 

Toplam 

Aded 

, 
2 
1 

3 

3 

19 
19 
19 
19 

76 

76 

Ücret 

, 
1 250 

950 

300 
350 
400 
400 

* 

Süre 
Ay 

^_ 
12 
12 

6 
6 
6 
6 

Tutarı 

30 000 
11 400 

41 400 
12 420 

53 

34 
39 
45 
45 

165 
57 

223 

820 

200 
900 
600 
600 

300 
855 

155 

\>&<i 

Orman G. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 1301) 

Aded 

, 
2 
1 

3 

3 

19 
19 
19 
19 

76 

76 





Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 

1970 YILI 
Tekel G. Md. Bütçesi 





Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarı 
Karma Komisyonu raporu (1 /17) 

T. C. 
Başbakanlık 29 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 926/9372 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ıvıaliye Bakanlığınca 'hazırlanan ve Türkiye l>üyük Millet Meclisine arzı Bak 
29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan, «Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bü 
rısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demire 

Başbakan 

Tekel G-. Md. Bütçesi (S< Sayısı : l:J02; 
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CARİ HARCAMALAR GEREKÇESİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 yılı carî harcamaları 1969 yılına nazaran (1 209 058) lira fazlasiyle (7 
tir. 

Fazlaların miktar, tertip ve (gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 
Fazlalar : 
Lira Madde 

988 598 12.110 Aylıklarda olup yıl içindeki terfilerle üst derece farkları ve % 35 oranındaki zamlar 
200 460 12.211 Hizmetliler ücretinden olup (250) liralık kadroların (300) liraya çıkarıl rinasından m 

Hesabi : 
10 801 800 1969 yılı kadrosunun yıllığı 

154 200 300 liraya yükseltilen 250 lik kadroların yıllık farkı (257 X 5 

10 956 000 
,3 286 800 % 30 zammın yıllığı 

14 242 800 

20 000 12.310 Çocuk zammında ,o:lup zamma müstahak çocuk sayısı ile muhtemel doğumlar için artır 
1 209 058 Toplam 

Yatırım harcamaları gerekçesi 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 yılı yatırım harcamaları 1969 yılına nazaran (18 745 000) lira nolksani 
edilmiştir. 

Noksanlık haddi zatında (34 667 994) lira ise de 1970 yılı programı gereğince bazı tertiplere ilâve oluna 
sanlık (18 745 000) liradan ibaret bulunmaktadır. 

Sermaye teşkili ive (transfer harcamaları gerekçesi 
Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 yılı serımaye teşkili ve transfer harcamaları 1969 yılına nazaran (6 934 9 

olarak tesbit edilmiştir. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1302) 
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Noksanlık haddi zatında (7 377 943) lira ise 'do bâzı tertiplere eklenen (442 959) lira göz önüne alının 
dan ibarettir. Fazla ve noksanların miktar, tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 

Fazlalar : 
Lira Madde 

3 400 

15 155 
374 404 
50 000 

442 959 

Noksanlar : 
Lira 

5 000 000 
,24 447 

2 353 496 

34.630 

35.210 
35.230 
35.240 

Madde 

32.100 
34.620 
36.920 

6085 sayılı Kamınım 56 ncı maddesi gereğince Sigorta fonu karşılığında olup ar 
zamdır. 
% 1 ek karşılıklarında olup kanuni bir artıştır. ; 
Sandık yönötim giderlerinde kanuni bir farktır. 
Diğer ödemelerde olup kanuni bir zamdır. 
Toplam 

7 377 943 

Kamulaştırma bedelinde olup 1970 programına göre fazla olduğundan tenzil edil 
7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince ödenecek sivil savunma fonunda ol 
5582 sayılı Kanun gereğince verilen avans olup tasfiyesi sağlandığı cihetle tertip 
gelmiştir. 

Toplamı 

G-elir gerekçesi 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 yılı gelirleri (1 920 984 933) lira olarak tahmin edilmiştir. 
(B) işaretli cetvelde görüleceği üzere iki çeşitten mürekkep gelirlerden Vergi gelirleri kesiminde yeralan 

nunlarında değişiklik yapılması hakkında olup 31 . 3 . 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1137 sayılı Kanun 
Veırgisi, vergi dışı kesiminde yer alan (220 984 933) lira ise elde edileceği tahmin olunan diğer gelirlerdir. 

Tekel G, Md. Bütçesi (S, Sayısı : 1302) 





1970 yılı tahmini vergi ve hasılat tablosu 

Satış Maliyet ve satış masrafları İstihsal Vergisi 

1. — 
2. — 
3. — 
4. — 
5. — 
6. — 
7. — 
8. — 
9. — 
10.-

TÜTÜN 
TUZ 
ÇAY 
İSPİRTO 
BAKILAR 
D. ÎOKİLER 
BİRA 
ŞARAP 
KİBRİT 
-KAHVE 

Ölçü 

Kilo 
Kilo 
Kilo 
Litre 
» 
» 
» 
» 

Sandık 
Kilo 

Miktarı 

43 800 000 
550 000 000 
17 500 000 
23 500 000 
19 520 000 
6 822 000 
32 000 000 
4 500 000 

80 000 
3 000 000 

Vasati fiyat 
Bedeli 

3 673 991 676 
23 250 000 
730 000 000 
86 124 900 
539 320 000 
200 059 716 
95 865 000 
12 527 900 
40 000 000 
105 000 000 

5 506 139 192 

Lira 

83 
42 
41 
3 
27 
29 
2 
2 

500 
35 

K. 

88 
27 
71 
66 
62 
32 
99 
78 
00 
00 

% 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Lira 
Kiloda 

Lira K. % Lira 

Vergi % 
Kilodan nisbeti Miktardan 

Lira K. Lira K. Lira K. 

1 271 541 127 29 03 3 460 2 020 695 420 46 13 55 — — — 
34 244 130 62 26 14 729 5 500 000 — — — — — 01 
530 925 000 30 33 7 272 91 250 000 5 22 12 50 — — 
61 143 743 2İ 60 7 104 38 756 205 1 64 45 — — — 
190 449 368 9 75 3 530 350 558 000 17 95 65 — — — 
59 185 090 8 67 2 957 130 038 815 19 06 65 — — — 
78 512 500 2 46 8 227 _ _ _ _ _ _ _ 40 
10 309 999 2 29 8 237 _ _ _ _ _ _ _ 20 
39 960 000 499 50 9 990 _ _ _ _ _ 120 — 
51 000 000 17 00 4 857 — — — — — — — 

2 327 270 957 — — — 2 636 798 440 — — — — — — 

Kârdan kalan 

-

Lira 

381 755 129 
16 494 130 
107 825 000 
13 775 048 
1 687 368 

10 835 811 
17 352 500 
2 217 901 

40 000 
54 000 000 

542 069 795 

— 127 503 454 

414 566 341 
— 24 369 450 

390 961 891 

— 200 000 000 

190 196 891 

Vasati fiyat 
Lira 

8 
19 
6 

— • 

— • 

1 
— 
— 
— 
18 

K. 

72 
99 
16 
58 
08 
59 
53 
49 
50 
00 

% 

10 40 
47 (*) 29 
14 78 
16 (*) 04 
0 (*) 30 
5 43 
17 73 
17 63 
0 10 
51 43 

Harici satış zararları 

Kurumlar vergisi ve tasarruf bonosu 

Maliyete girmiyen bütçe ve döner sermaye masraf
ları 

(*) Zarar 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısiyle eklerini inceledim. 
İdarenin çalışmaları hususunda ilgililerle mahallinde yaptığım temas ve incelemelerin sonuçlariyle görü 
Sınai ve ticari faaliyetleriyle Hazineye gelir sağhyan, tüzel kişiliği haiz katma bütçeli bir idare olan Tek 

larla kendisine verilmiş olan görevleri, kuruluşundaki Başmüdürlük, Müdürlük, Memurluk, Fabrika, Atelye v 
Bundan başka sürekli ve geçici olmak üzere işletme ve bakım evleri ile mamul tütün, şarap, bira ve isp 

ganizasyonu tamamlamaktadır. 
Genel görüşler : 
iş hacmi : 
İdarenin iş hacminin yıldan yıla artmaakta olduğu 1960 yılında (1 792 874 407) lira 1968 de (4 011 211 

(4 595 000 000) liraya ve 1970 de (5,5) milyar liraya vasıl olacağı anlaşılmaktadır. 
Sermaye durumu : 
7424 sayılı Kanunla (1 750 000 000) liraya yükseltilen ve tamamı ödenmiş olan döner sermayenin 1970 

lira tahmin olunan idarenin bu faaliyetleri mevcut döner sermaye ile yürütmesi mümkün olamı yacağma gö 
artırılması gerekmektedir. 

Hazineye sağlanan gelir : 
Devlet gelirleri 'arasında mühim bir yeri olan Tekel gelirleri 31 . 3 . 1969 tarihine kadar Savunma verg 

lirden ibaret iken 3 1 . 3 . 1969 tarihinde yürür lüğc giren 1137 sayılı Kanunla Tekel maddeleri de istihsal v 
deler satışlarından elde edilen kazancın muayyen bir yüzdesinin vergi olarak Hazineye intikali sağlanmıştır. 

1968 yılı bilançosuna nazaran tahakkuk eden Hazine hissesinin Savunma, kurumlar vergisi ve safi hâsıla 
1969 yılının Mart - Eylül 1969 aylarına ait 7 aylık Tekel maddeleri satışlarının istihsal vergisinin ise (1,263 
önce tamamen ödendikleri görülmüştür. 

Personel durumu : 
Tekel Genel Müdürlüğüne muhtelif kanunlarla verilmiş olan vazifeler, 
a) Teşkilât kanunu ile temin olunan ücretli memurlar, 
b) Bütçe kanunlarına bağlı (D) cetveline dâhil hizmetliler, 
c) 4/10195 sayılı Kararname gereğince çalıştırılan yevmiyeli personel, 
ile yürütülmektedir. 
Ancak, Genel Müdürlüğün 1941 yılındaki 4036 sayılı Teşkilât Kanunu; organizasyon ve kadro bakımından 

yılında kahve ve çayın 1946 yılında kibritin Tekel konusuna ithali dolayısiyle 4236 ve 4896 sayılı kanunla 
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daki gelişme ve son yıllarda çay fabrikalarının ihdas edilmeleri dolayısiyle 25 . 3 . 1957 tarihinde 6939 sa 
aradan geçen yirmi iki yıl zarfında Genel Müdürlüğün iş haemı ve faaliyetlerinde on misli artış olmasına r 
3 818 adedine mukabil 3 509 a indirilmiştir ki, gerek bu husus ve gerekse çalışma konularındaki değiş 
gerekli değişikliklerin yapılmamış olması Genel Müdürlüğün vazifelerini yapmasında zorluklar tevlidetmiş 

Bu hususlar ve geçen yılların tecrübeleri göz önüne alınarak yürürlükte olan Teşkilât Kanununun bug 
değiştirilmesi için 1966 yılında hazırlanıp halen komisyonumuzda bulunan tasarının biran önce kanunlaşm 
temenniler kesiminde de ayrıca değinilecektir. 

İşçi durumu : 
Vasati 360, âzami 762 kuruş saat ücreti ödenen Tekel Genel Müdürlüğü işyerlerinde halen daimî ve muvak 

yaklaşıl olarak 62 000 dir. 
Genel Müdürlükçe son beş yıl içinde işçilere ödenen ücretler ile yapılan sosyal yardımlar birlikte olara 

Daimî ve mıı-
Ödenen vakkat işçi 

Yılı lira sayısı 

1964 302 014 358 36 725 
1965 405 584 145 46 243 
1966 492 919 220 49 195 
1967 548 771 216 50 214 
1968 722 923 682 60 070 

Maltepe Sigara Fabrikası : 
Uzun zamandır inşaatı devam etmekte olan Maltepe Sigara Fabrikası için 1947 yılından 1965 yılma kad 

yatırımın 1965 ten 1969 yılma kadar da 105 504 000 lira daha sarfiyle 165 617 000 liraya iblâğ edilerek 1 
tün servisleriyle modern bir müessese halinde çalışmakta olması memnuniyeti muciptir. 

Yozgat Bira Fabrikası : 
Yılda 2 000 ton Malt ve 10 000 550 litre bira imal etmek üzere Yozgat'ta inşa edilmekte olan bira fabrik 

redir. 
Makina ve teçhizatının hemen hemen hepsi yurda gelmiştir. Montaj işini üzerine almış olan ecnebi fir 

si ikmal edilmiş olan montaj işi dunu ustur. 
İdare Londra'daki tasfiye memuru ile temasa geçecek, işin mütehassıs diğer bir firmaya devri mevzuunu 

lacaktır. 
Fabrikanın 1970 yılı sonunda faaliyete geçmesi için gereken gayret gösterilmektedir. 
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1969 yılı yatırım uygulamaları 

A) Sektörler itibariyle durum : 

I - Tarım : 

Bu sektörde mevcudolan Hublon pilot kurutma tesisi projesi vardır ve realize edilmiştir. 

II - Tütün ve sigara sanayii : 
Sektörde 19 proje vardır. 
a) Bitirilen projeler : (8 aded) 
Maltepe Sigara Fabrikası, Trabzon Yaprak Tütün Bakımevi, Adıyaman ve Geyve Emanet ambarları, 

naları ile Burley tütünleri için kurutma hangarları. 
b) Halen devam eden projeler : (5 aded) 
İzmir Tütün Fabrikası tavlama odaları, Hendek Emanet Ambarı, Çorum, Sındırgı ve Varto idare bina 

bitirilmiş olacaktır. 
c) İhaleye çıkarılmak üzere olan projeler : (2 aded) 
İzmir ve Samsun Tütün fabrikaları rutubetlendirme tesisatları. Bunlar 1970 yılında bitmiş olacaktır. 
d) Halen üzerinde çalışılan diğer projeler : (2 aded) 
Kiğı ve GTenç idare binaları. 

III - Alkollü içkiler : 

Bu sektörde 26 aded proje mevcuttur : 
a) Biten projeler : (6 aded) 
Gaziantep İçki Fabrikası kapasite tevsii, Çanakkale Şarap Fabrikası küvleri, İstanbul Malt Tesisi, An 

Kırşehir Şarap İmalâthanesi ve Likör Fabrikası Kahve Likörü Dairesi. 
b) Devam eden projeler : (8 aded) 
Gaziantep Yeni Suma Fabrikası, Paşabahçe rakı kapasitesi tevsii, Paşabahçe Suma takdir kulesi inşaa 

dağ şarap stokaj küvleri, Urfa Şarap İmalâthanesi, Kırıkkale Şarap İmalâthanesi, Kalecik Şarap İmalâth 
Tekirdağ Şarap Fabrikası Üzüm Ambarı, Diyarbakır İçki Fabrikası sartrfüj ve forgelleri, Likör Fabrikas 
tesisi, Tekirdağ Şampanya tesisi, Likör Fabrikası imalât kabları, Tekirdağ Şarap Fabrikası soğutma tes 
ve Yozgat Bira Fabrikası. 
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Bunlar tamamen ihale edilmiş olup 1970 yılma da sirayet edeceklerdir. 
c) Henüz ihaleye çıkarılmamış olan projeler : (2 adcd) 
1. İzmir Şarap Fabrikası amonyak kompresörü : 
Bu projeye ait ihale şartnameleri ihzar edilmiş ve Türkiye'de imali mümkün görülmediğinden dış mem 

ve 54512 sayılı yazı ile Sanayi Bakanlığından şartnamenin tasdiki istenmiş, ancak birkaç kere tekide 
veya menfi bir cevap alınamadığından projeyi realizasyon safhasına koymak mümkün olamamıştır. 

2. ITçmakderc ve Şarköy Şarap fabrikaları iskeleleri : 
Bu proje teknik mahzurlar nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 

IV - Gıda sanayii (Çay) : 

Sektöre dâhil 23 aded proje bulunmaktadır. 
a) Bitirilen projeler -. (7 aded) 
liize Çay Paketleme Fabrikası, Of, Ardeşan ve Sal arlı a Çay fabrikaları, Çayeli ve Gündoğdu fabrikal 

köy Çay Atelyesi kapasitesinin tevsii. 
b) Devam eden projeler : (10 aded) 

Tirebolu, Güneysıı, Taşlıdere, Azaldı Çay atelyeleri, Itizc Merkez Fabrikası ve Eskipazar Çay Fabrika 
Selimiye, Ulucami ve Âşıklar'da yeniden kurulmaya başlanılmış olan 4 yeni çay fabrikası projeleri. 

c) Henüz üzerlerinde çalışılan projeler : (6 aded) 
Pazar Çay Atelyesi kapasitesinin tevsii ile çay bölgesinde bu yıldan ihale edilip 1970 yılma siraye 

rikası proj eleri. 
Bunlara ait arsa istimlâk muameleleri yürütülüyor. Yıl sonuna kadar ihale edilmiş olacaklar. 

V - Kimya sanayii (Tuz ve Kibrit) : 

Sektörde tuzlaların ve kibrit fabrikasının ya tırımlariyle ilgili olarak 2 proje vardır ve devam ettirilme 
VI - Sağlık : 
1 proje vardır ve gerçekleşme safhasındadır. 
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Yatırımların Aralık 1969 ayı itibariyle gerçekleşme seyri aşağıdaki tabloda rakamlarla ifade edilmiştir. 

Sektör 

Tarım 
Tütün ve sigaı 
Alkollü içkiler 
Çay 
Kimya (Tuz, k 
Sağlık 

•a 

ibnit) 

Bütçe ile 
alman 
ödenek 

(Bin Tl.) 

200 
31 975 
35 069 
52 274 
2 000 

50 

Fiili 
harcama 

Bin (Tl.) 

192 
14 999 
14 153 
34 756 

895 
45 

Gerçekl eş m o 
oran 

% 

96 
47 
40 
66 
45 
90 

Yıl sonuna 
kadar 

muhtemel G 
harcama 

Bin (Tl.) 

200 
22 700 
22 200 
47 000 
1 200 

90 

erçekle 
oran 

% 

Toplam 
15 . 9 . 1969 gün ve 6/12417 sayılı Bakanlar K 

cari harcamalardan teıminiı mümkün olmadığmd 
(121 568 000) Tl. oka'n yatırım harcamaları (114 

Yatırnmılarm gerçekleşme oranının düşük ol 
çekleşmemesinde büyük bir faktör okluğu tetkika 

Fabrika yatırımlarının büyük ağırlığını teş 
nisbctte azalması tabiîdir. Bu itibarla kalkınma 
teferruatı neticesinde gecikmesi yatırımlarda ge 
dir. 

121 568 65 040 54 93 350 
urulu Kararnamesiyle cari.hacmalarııı % 10 nun mevkuf tu 
an (7 200 000) liralık kısmı yatırım tertiplerinden mevk 
368 000) Tl. na indiğinden bu miktara göre gerçekleşme o 

ması sebepleri; 2490 sayılı Kanunun etkisi bir zaman harca 
tmdan anlaşılmıştır. 
kil eden ımakinalarm zamanlarında ithal edilememeleri ne 
nın süratline tesir eden 2490 sayılı Kanun ile yatırımlarda 
rçekleşme oranını ıdüşüren başlıca sebeplerdir. Bu sebeple 

2490 sayılı Kanunun yatırımlar üzerindeki olumsuz etkileri aşağıdaki örneklerle 

1. Mevcut bir tesisin gereık kapasitesini ve gerekse kalitesini yükseltebilmek amaciyle buna, ilk maddes 
ön görülse ve bu tesisin bütün ihale zorlukları içinde ikmali sağlanmış bulunsa :ancak, yeni kurulanın kapasit 
üzere eski anatesise Türkiye'den temini mümkün bir komple ımakinanm ilâvesi ihtiyacı doğsa; o takdirde 
gereğince Sanayi Odalarına gönderilmekte ve buna ait bedelin tâyini istenmektedir. 

İdare, eskıi mümasil mubayaalarına göre takdir ve tesbit edeceği muhammen bedeli ihaleye çı kam almakta 
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Böylece Sanayi Odaları piyasada .'araştırma yapmaya, başlamakta ve günler hattâ aylarda fiyat takdi 
do fiyat teshilinin bayındırlık şartnameler.indeki donelere göre; idarece yapılması şeklinde cevap verilmekted 

Esasen bayındırlık: şartnameleri'ndeki fiyatlar! zaten tetkik edilmektedir. Ancak mahdut nitelikte bir 
edilebilmekte ve sonuçta idare yine kendi fen ele imini ar mm tahminlerine göre ihaleye yıkmaktadır. 

Ancak, bütün bu yazışmalar dolayısiyle çok defa bitirilen bir tesisin, öngörülen süre içinde tam kapas 
leşme oranı da düşük olmaktadır. 

2. İhaleyi idare istediğine yapmakta serbest bırakılmamış olması 'dolayısiyle en az fiyat verene mecb 
neksiz çıkar ise işi zaımanmda bitiremeımekte ve hatta, mukavelenin feshine kadar gidillmektcdir. 

O takdirde de bütün, bir ihale prosedürü yeniden işletilmekte yatırımlardaki realıizasyonlav» gecikmekt 
termin plânlarına göre harcanamamakta iş «eneden seneye devrettirilmek suretiyle bariz maliyet artışlar 

1989 malî yılında Tekel Genel Müdürilüğ-ünim dış satış faaliyeti 

196!) malî yılında, Teke! Genel Müdürlüğünün \oğun bir reklâm ve propaganda faaliyetinde bulunarak 
liştirdiği tesbit edilmiştir. 

1969 malî yılında, yabancı memleketlere sefer yapan Türk uçak ve gemilerine Tekel mamüJler-inin sa 
manları ve hudut kapılarında vergisiz satış yapan mağazaların tesisi ve tesisi gerekenlerin pro:.;ramlaştır 
rına döviz mukabili manıulât satışının gerçekleştirilmesi, tekel mamullerinin dış basında reklâm ve propa 
ecnebi lisanlarda bastırılan tanıtma broşürleri, iştirak olunan önemli sayıdaki Uluslararası fuarlarda rekl 
gösterilmiş olması ve dış ülkelerde kurulan ortaklıkların faaliyetinin geliştirilmesine gayret sari'euiimiş olm 
zarlama çalışmalarına âzami derecede önem verdiğini ifade etmektedir. 

Plânlı ve programlı olarak yürütülen bu çalışmalar sonunda, Tekel idaresi mamullerinin ihracında gör 
ğıda gösterilmiştir. 

İhraç Maddeleri 1967 Malî Yılı 1968 Malî Yılı 1969 Malî 

Rakı 18 444 Litre 40 784 Litre 60 000 L 
Şarap 4 618 816 » 9 O04 573 » 9 100 000 
Şişeli Şarap 1 088 » 6 223 » 24 630 
Votka 2 808 » 4 391 » 2(3 000 
Kahve Likörü 14 250 » 37 628 » 40 000 
Tuz . — — 32 432 T 
Tütün Mamulleri 6 250 Kilo 7 609 Kilo , 7 800 K 
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Tekel Genel Müdürlüğü bu faaliyetine paralel olarak, iç tüketimden arta kalan çayların ihracı için olum 
müddet stokta kalan çayların evsafını kaybetmesi ve hattâ bozulması ve çay bölgesinde ve diğer mıntıka 
o'an çayı muhafazaya elverişli Kamu Sektörü ve özel sektöre ait fennî şartları haiz depolar bulunmaması 
fabrikaları ve depolarında yer açılması gibi mahal zaruretler iç tüketimden arta kalan çayların ihraç yo 
sini gerektirmiştir. Bu şartlar muavecehesindo yapılan Tekel Genel Müdürlüğünün çay ihracatı, son üc 
kuk etmiştir. 

İhraç. Edilen Vasati 
Malî Çay Miktarı Fiyat 

Yıllar Kilo Kr. 

1967 
19G8 
1909 

1969 malî yılında (4) milyon kiloluk bir çay partisinin daha ihracedileeeği gerek miktar ve gerekse v 
tahmin edildiği ifade edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün iştigal konusuna ,?iren maddelerden önemli miktarda döviz sağlanacağı 
çekleştirilmesi için bu maddelerin gelişen ihracatına paralel olarak alınması gereken tedbirler aşağıda k 

1. İhracatta izlenen mümkün mertebe serbest döviz sahasına ihracat politikasının tatbikine devam 
2. İçkilerin şişeli olarak ihraç politikası elde olunan başarı göz önünde tutularak ısrarla iakibedilme 
3. İhraeedileıı içkilerimizin kalite, etiket ve ambalajlarının en iyi ve cazip bir şekle getirilmesi sa 
4. Çaylarımızın kutulu olarak ihracım temin udu muhtelif bacımlarda cazip kutular imâl ettirilmelid 
5. Daha fazla mamul tütün ihracına, dış ülkelerde bulunan ortaklıkların satış ve ihracının artırılmasın 

6. Kapıkule'de tesisi düşünülen vergisiz satış mağazası 1970 yılında faaliyete geçirilmeli, Galat;-., yolcu 
satış mağazası haline getirilmesi sağlanmalıdır. Beynelmilel hüviyeti haiz hava. alanları ve limanlarda ve 
lorek rcalize edilmesi cihetine gidilmelidir. 

7. Tütün mamulleri, Votka ve Likörler için renkli reklâm ve propaganda, broşürü bastırılarak dış alıcı 
8. İhracatı gelişmiş ve gelişecek mamuller için dış basında daha fazla reklâm yayınlanması temin ed 
9. İthalâtçı memleketlerde «Türk Gün» leri tertip olunarak piyasalara girilmesine ve ihracatımızın g 
10. Uluslararası fuarlar, sergiler ve yarışmala>'da izlenen politikanın üzerinde hassasiyetle dun İmasına 

8 621 869 196,30 
7 292 588 2.18 
8 300 028 238 
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Yaprak tütün konusu 

Memleketimizde son beş yılda üretilen tütün miktarı 
Ürün Üretim 
yılı Ton 

niktaı 

Yılı 

1905 
1906 
1967 
1968 
1969 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

•lan : 
Tüketim 
Ton 

35 190 
37 676 
38 511 
40 711 
42 916 

132 
164 
189 
163 
144 

İhracat 
Ton 

64 820 
81 660 
91 039 
86 464 
53 000 

374 
196 
259 
037 
200 (Tahminî) 

Toplam 
Ton 

100 010 
119 336 
129 550 
127 175 
95 916 (Tahminî) 
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Bu iki tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere tüketim ve ihracatın toplam miktarı üretim miktarınd 
Dolayısiyle Tekel ve özel sektörün ekici piyasalarından satmaktı ki arı yaprak tütünlerden bir kısım 

devretmektedir. 
iSon senelerde stok terakümü bilhassa Tekel İdaresinin elinde büyük miktarlara vâsıl olmuş bulunma 
İhracat donemi başı (Eylül) itibariyle Tekel ve özel sektörün elinde işlenmiş ve ihracata tahsis e 

göstermektedir : 
Tekel Tüccar Toplam 

İhracat sezonu Ton % Ton % Ton 

1964 - 1965 23 559 26 67 933 74 91 492 
1965 - 1966 62 115 42 86 764 58 149 279 
1966 - 1967 76 000 52 71 000 48 147 000 
1967 - 1968 85 000 53 75 000 47 160 000 
1968 - 1969 126 000 63 73 500 37 199 500 

İşlenmiş olarak ihracata arz edilen 1968 mahsulünün de dâhil olduğu bu sene 
ise Eylül 1969 başında 

1969 - 1970 147 000 71 61 100 29 208 000 ton 
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Görüldüğü veçhile özel sektör stokları sened en seneye azalma göstermesine mukabil Tekel Ma resinin stoklar 
meydana gelmiştir. 

Bunun başlıca nedeni ekici tütün piyasalarından alımlarını azaltan özel sektörün yarattığı boşluğu kapamak 
yasalarında destekleme görevini yerine getirmek maksadiyle satışa arz edilen tütünlerin tamamını satınalmak 

Tekel İdaresinin elindeki 147 000 tonluk stok yaklaşık olarak (1 720 000 000) Tl. lık bir meblâğı kapsamakt 
İhraç sezonu itibariyle genel tütün ihracatımız ve bu ihracattaki destekleme tütünün payı şöyledir : 

hracat 

1964 -
1965 -
1966 -
1967 -
1968 -

sezonu 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Genel ihracat 
Ton 

66 940 
88 285 
83 706 
81 617 
88 166 

Destekleme 
ihracatı 
Ton 

9 907 
20 823 
22 891 
19 278 
25 962 

Tekel İdaresinin ihracat yönündeki gayretleri oldukça müspet sonuçlar vermiş ise de ihracattaki artışlar hi 
tamamının satılmasına imkân verecek seviyelere ulaşamamıştır. 

Dış pazarların Türk tipi tütün talepleri belirli bir seviyede olup ihtiyacın karşılanmasında Türkiye yalnız 
ketler bu pazarlardaki yerlerini muhafaza etmek ve genişletmek çabasındadır. Bu sebeple dış pazarların alım k 
büyük miktarlarda ihracat yapılmasına imkân olmadığı esasen Tekel İdaresinin ihracat yönündeki çalışmalarının 
risinde yürütülmesi zorunluğunda bırakılmış olması gibi kayıtlayım unsurlar nazara alındığı takdirde stokların k 
olmıyacağı neticesine varılmaktadır. 

Diğer taraftan memleket çapında tütün üretiminin yasaklanmasına gidilemiyeceği için daha fazla stok ar 
eritilmesini temin edecek tedbirleri süratle yerine getirmek gerekmektedir. 

Bu hususta yapılması öngörülen çalışmaları şu şekilde sıralıyabiliriz : 
a) Yürürlüğe giren 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun üretimi ayarlamak için vaz'ettiği ruhs 
b) Destekleme alımlarını sadece kaliteli tü tün üretimi yapanların faydalanmasına zamanla N;;;ie;;uo!i ola 
c) Devlet yatırımlarında dışardan temin edilecek makina, malzeme ve hizmet karşılığı ödenecek döviz miktarı 

deki tütünlerle karşılamak, 
d) Tekel İdaresinin tütün ihracatım artırmak çabalarını realize edebilmek için ihracat rejiminde özel bir 

Tekel. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : .1302) 
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e) Teraküm etmiş stokların eritilmesi için dış alıcılar nezdinde yapılacak temaslar ve yeni pazarlar ın 
delegasyonlar halinde iş seyahatlerini programlaş t ı rmak, bu temasları en uzak ülkelere kada r teşmil etmek 
den âzami istifade etmek, 

f) Tekelin imalât artışını sağlıyacak ve tüke t ime konu teşkil eden inşaat, tevsi ve yenileme projelerin 
masında kolaylık sağlamak. 

Bugün asli fonksiyonların ifa bakımından b ü y ü k zorluklar tevlideden ve donmuş bir Devlet sermayesin 
çok önemli ve hayat i bir problemin hallinde fayda mütalâa edilen y u t a r d a k i tedbirlerin yerine getirilmesi ha 
mesi 3 - 4 senelik bir süre içinde mümkün olabilir. 

Bu sebeple alınacak radikal tedbirlerin süra t le uygulanmasının gerektiği bü tün aeıklığiyle takdir ler ine 

Thk>lLXXİL'<l!l 
Ambalaj ve paket leme : 

Tekel mamullerinin satışlarında, bilhassa dış memleketlere yapılan satışlarda ambalaj ve paketleme çalış 
ren in bu hususta yeni bir anlayışla kesif çalışma" M-ha bulunduğu mahall inde yapt ığ ım te tk ik lerden anlaş 
bit ir i lerek çok iyi kal i tesi olan mamullerimizin Xvrupava r i ambalajlarla bilhassa dış pazar lara arz edilm 
i t ibar la çalışmaların biran evvel bitiri lmesi şayanı temennidir . 

Yaş çay yap rağ ı üre t imi : 
Yaş çay yaprağı istihsalinin aşağıdaki tahlod" g : : :-üh1üğü gibi her yıl ihtiyacın çok. i'evkiud" s'üması 

ması ve kalitenin de tü tünde olduğu gibi bir sistemle yükseli nem em! e- kuli 'imıası. r ay alanmda Hazineye 
bar la t ü tün mah ulünde ta tbik edilen tahdithvndrrme, dohıyısiyl0 kaliteli çav yet H i r m a sh;i-e-e<i-m s,.,-. ev 
etmekteyiz. Bu arada çay ambar lar ın ın daha tek "n:, depolamaya daha uygun bir d u r u m a getirilmesi şaya 

Tar ım Bakanl ığının çay ekimini, Clümrük ve Tekel Bakanl ığının da pazarlamasını temin mmem, istihlâ 
kooi'dine edilmemesi neticesinde Hazine dengesiz olarak zarara duçar olmakta, bu sistemin irtibatsızlığı net 
girmesine sebebolmaktadır . 

Son beş yılda yaş yap rak üre t imi 
(V.hmen para 

Yılı Aliktar kilo Lira 

19(55 «0 919 752 
1960 10! ()]?> 194 
1907 99 031 091 
1908 125 258 080 
19(59 160 140 041) 

Tekel G. Md. Bütçesi (S , Sayısı : 1302) 
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Teşkilât Kanunu : 
Yukarda personel durumu kesiminde açıklandığı üzere kurulmuş ve kurulmakta bulunmuş olan fabrika, idar 

tiyacımı) karşılanın;]sı maksadiyle hazırlanıp Büyük Millet Meclisine sunularak yasama döneminin sona ermesi y 
rük ve Tekel Komisyonunda görüşüldüğü öğrenilen Teşkilat Kanunu tadil tasarısının biran önce kanunlaştırılmas 

Döner sermaye : 
891 sayılı Kanunla (1 750 000 000) liraya çıkarılan döner sermayenin yukarda açıklandığı gibi iş hacmmda 

çektir. 
Her çeşit iptidai madde ve malzeme fiyatlarındaki artışlara, paralel olarak sermayenin de en azından (3 500 0 

kir. Bu suretle idarenin içinde bulunduğu malî sıkıntının, giderilmesi ve beklenen gelirin Hazineye1 intikâli sağlan 

TEKLİFLER 
Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 malî yılı Büt ;e kanunu tasarısına bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin tertipleri üzer 

da yazılı tertipler ödeneklerinin yeterli olmadıkları, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu gereğince yapıla 
nın tesbit işleri için hiç ödenek konulmadığı görüldüğünden ihtiyaç olan; 

2 250 000 Liranın 12.3-10 Tedavi ve cenaze giderleri, 
4 790 000 » 12.370 Enekli keseneği karşılıkları, 
1 150 000 » 12.520 Kasa tazminatları, 
3 528 000 » 12.813 Geçici görev yolluğu, 

11 718 000 

Maddelerine eklenmeleri, eklenen bu miktarın binde biri olan (11 718) liranın (A/3) işaretli cetveldeki 34.620 
maddesine, tamamı olan (11 729 718) liranın da (B) işaretli cetvelin 613.130 Tekel safi hasılatı maddesine ilâvesi 
lüğü 1970 yılı Bütçe kanun tasarısını komisyon tasviplerine arz ederim. 

Esk 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1302; 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/17 
Karar No. : 19 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1969 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhare tetkiki hususu Komisyonum 
«Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı», 
Gümrük ve Tekel Bakam, Tekel Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katıldıkları oturumd 
Söz konusu Genel Müdürlüğün 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile (A/ l ) cari harcamalar, (A/2) yatırı 

ve transfer harcamaları için sırasiyle, (78 000 000). (102 823 000) ve (G 792 483) lira ki, toplam olanık 
Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde gerekli incelemeleri yapmakla görevlendirilen sayın Triportö 

len hususlar hakkında verdiği tamamlayıcı bilgileri mütnakıp söz alan üyeler, Genel Müdürlüğün g<;'<;en. yı 
üzerinde tenkicl ve temennileri havi konuşmalar yaparak, bilhassa yatırımların gerçekleşme orar-nuı düşük 
dış pazarlarda- rekabet edilebilmesi için mamullerimizin kalite ve ambalajına önem verilmesi, 

Eksperlik müessesesinin ıslah edilmesi, mamul m .'nü1;:! ere yapılan zamların kısmen de olsa mü s t" ah sı la d 
muşlar, çeşitli konularda ilgililere sorular tevcih etmişlerdir. 

Gümrük ve Tekel Bakanı yaptığı konuşmada, Genel Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili geriş ve rakamla 
temennilerin ışığı altında eksikliklerin, giderilmesi ve büyük bir gelir kaynağı olan Genel Müdür İüğün «İn 
teminen gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etmiş, soruları cevaplandırmış ve mütaakıben maddelerin 

1 nci madde, 
(A/ l ) işaretli cetvelin bölüm (12.000), 12.813 (Geçici görev yollukları) maddesine, 1177 sayılı Kanun 

lanılacağı gerekçesiyle (3 528 000) lira, 
(A/3) işaretli cetvelin bölüm (32.000), 32.100 (Kamulaştırma ve satmalına bedeli) maddesine (2 000 0 

34.620 (7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil savunma fonu karşılığı) maddesine de, (A/ 
teşkili ve transfer harcamaları cetvellerinin muhtelif tertiplerine yapılan ve toplamı (5 528 000) liranın 
dolayısiyle toplam rakam, (193 149 011) liraya iblâğ edilmek suretiyle değiştirilerek, 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı ; 1302) 
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2 ne i madde, 
(B) cetveli, bölüm ((İ3.000), 63.130 (Tekel sâ l'i basdâ t ı ) maddesine, bütçedeki gelir ve gider t evazününü 

ilâve ve ^eîir tahmin rakamı (1 9^6 518 461) lir.-ya ibif\ğ edilmek suret iyle değiştir i lerek, 

3, 4, 5, (>, 7, 8, 9, 10, I I , 12 ve '3 ncü maddeler ise bağlı cetvelleriyim aynen kabul edil inişti]'. 
Genel Kurulun tasviplerine arz ed : lmek üzrrr-, Yüksek Başkanl ığa sunulur . 

Başkan 
Saika rya, 

N. Bayat 

Ankara 
Y. Köker 

B u r d u r 
N. Yavuzkan 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

îzımdr 
T. Orhon 

Mam isa 
JT. Okçu 

»Sivas 
.1/. Timini 

Başkan V. 
Aydın 

/. a. Ff/c 

Arıka:-a 
İL T. Tokcr 

C. S. Üyesi' 
R. tiner 

Unkay 
II. Özkan 

Kum 
K. Okıjay 

Maraş 
A. îmavıoğlu 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuzdur . 

AS". Özgür 

Uşak 
(). Dengiz 

Sözcü 
Ankara 

7!/. K. Yılmaz 

Ankara 
1. Yetiş 

Çorum 
A. Topçubası 

İçel 
C. Okyaynz 

İvasiaâUiOnu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

II. Tosyalı 

Ma.raş 
A. Karaküçük 

Tokat 
/. il. Balcı 

Urfa 
/. E. Karakapıcı 

Kâtiip 
Erzurum 

li. Da.mşman 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

Edi rne 
M. N. IW geneli 

î:-ila.:ıbul 
0. C. Fer soy 

Kütahya 
/ . E. Erdinç 

Muğla 
M. Akarca 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Znaı^nklak 
S. T. Müftüoğlu 

Ada 
M. K. Küçü 

Bo 
//, î. 

E d i 
M. Harm 

İzm 
M. A 

Mala 
N. Ak 

Ord 
K. Şe 

Trab 
A. II. U 

Zongu 
K. Ned 

Tekel (1. Md. Bütçesi (S.. Sayısı :' 1302) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (78 000 000) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (102 823 000) 
lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (6 792 483) lira, ki toplam olarak 
(187 615 483) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 920 984 933) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1970 yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 15u hükümlere istinaden elde edilecek ge
lirlerin tarh ve tahsiline .1970 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 Karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — 25 . 3 . 1957 tarih ve 6939 sayılı Kanuna bağlı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1970 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçlan) maddelerindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

Tekel G. Md. Bütçesi 

! BÜTÇE KAKMA KOM 
ı 
! Tekel Genel Müdürlüğü 

j MADDE 1. — Tekel Genel 
i (A/ l ) işaretli cetvelde gösteril 

harcamaları için (A/2) işaretli c 
lira ve sermaye teşkili ve trans 

j cetvelde gösterildiği üzere 
j (193 149 011) lira ödenek veril 

i MADDE 2. — Tekel Gene 
I işaretli cetvelde gösterildiği üze 
i edilmiştir. 

| MADDİ'] 3. — Tasarının 3 n 

MADDE 4. -— Tasarının 4 

MADDH 5. — Tasarıınn 5 

MADDE 6. — Tasarının 6 

(S. Sayısı : 1302) 
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(Hükümetin teklifi) 

a) 1969 yılı-bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

b) ]928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
delerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bu kanuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli 
cetvelin (Kamulaştırma \re satmalmalar) bölümüne aktarma yapnııya 
Maliye Bakanı yetkilidir.. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül bağlı (ît) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösteril iniştir. 

MADDİM 10. - Teke] Genel Müdürlüğü merkez ve taşra, teşkilâtına, 
ait evrak ve vesikaların imhası 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Ka
nun hükümlerine tabi olmaksızın hazırlanacak yönetmelik esasları 
dairesinde yapılır. 

MADDE 11. — Tekel Gene] 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 karşıla-
mıyacak kadar az olan yerlerde çalışan) işçilere, heyet raporu ile perhiz 
yapmaları icabeden veya yemek zamanı vazifeten dışarda bulunan işçi-

Tekel G. Md. Bütçesi 
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MADDE 7. — Tasarının 7 n 

MADDE 8. — Tasarının 8 n 

MADDE 9. — Tasarının 9 nc 

MADDE 1.0. — Tasarının 10 

MADDE 11. — Tasarının 11 
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(Hükümetin teklifi) 

iere yemek ve ekmek bedellerinin tekabül ettiği miktarda yemek bedeli 
verilebilir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe, girer. 

Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanları MADDE 13. 
yürütür. 

Başbakan 
/S. D emir el 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Balkanı 
A. Topaloğlu 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. î. Birincioğlu 

(Bütçe Karma Komis 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

Ulaştırma 
İV. Men 

Sanayi B 
8. Kı 

Turizm ve T 
N. Ce 

Köy İşleri 
T. Kap 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1302) 
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(A/ l ) GABİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödenenin cesidi 

1939 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

L2.0Ö0 PERSONEL GİDERLERİ 71 337 340 72 

AYLIKLA I i Kesim toplardı i l 740 484 42 737 062 

.12.110 Ayl ık lar 
12.150 819 saydı Kainin gerekince yapılarak öde 

meler 

ÜORİ'ITLKITÎ. Kesim toplamı 

12.21! M ^ n r t i d e r ücreti 
12,230 Hcc/ci !'i;:!tie(IiliM' üce t i 
12.250 Yabancı uzmanlarla yard ın^ ıbm ir-reti 
12.270 Teknik personel ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kusim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12,320 Doğum, yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
.12.380 »Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek, ve 

prim karşılıkları 

037 055 

•4: (H2 3İ-0 
I Î2 500 
5 ;• 000 

° G'̂ 8 ° î 5 

5 536 821 

755 000 
59 000 
75 000 

750 000 
18 000 

3 017 000 

262 821 

42 737 001 

17 037 515 

14 242 800 
112 500 
51- 000 

2 628 2!5 

5 556 821 

775 000 
59 000 
75 000 

750 000 
18 000 

3 017 000 

262 821 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

TAZMİNATLAR Kesini toplamı 

12*.520 Kasa tazminatı 
1 2.590 684-0 saydı Kanuna göre verilecek diğer 

tazminatlar 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

12.7.10 Temsil ödeneği 
12.730 443 sayılı Kanun gereğince ilkokul öğret

meni ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli g'örev yollukları 
12.8.1.3 Geçici görev yollukları 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
.12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

1969 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

o o 850 

7 

1 

6 

500 

000 

500 

500 

600 

4 200 

2 400 

3 350 000 

200 000 
1 200 000 

5 000 

330 000 

850 000 

200 000 

3 857 

3 850 

7 

1 

6 

500 

000 

500 

500 

600 

4 200 

2 100 

3 350 000 

200 
200 

5 
330 

850 

200 

000 
000 

000 
000 

000 

000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1302 



— 26 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe i 
Madde Böl 

Lira 

13.000 

DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 6 373 000) 

/ - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmani arla yardımcıları yurt 
dışı geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLAR[ 
Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRENİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 505 000) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

12.841 

12.853 
12.854 

12.861. 

12.871. 
12.872 

60 000 

100 000 

5 000 

200 000 

100 000 
100 000 

1 340 000 

350 000 
450 000 
500 000 

40 000 

2 782 001 

60 000 

100 000 

5 000 

200 000 

100 000 
100 000 

1 340 000 

350 000 
450 000 
500 000 

40 000 

Tekel G. Md. Bütçesi İS. Sayısı : 1302) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

G E N E L Y Ö N E T I M L E I L G I L I G I D E R 
L E R Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 

ULAŞT1RMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

KIRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira. 

345 000 

55 
40 
200 
10 
40 

000 
000 
000 
000 
000 

20 000 

1 022 001 

592 000 
430 000 

1 

55 000 

120 000 

20 000 
100 000 

863 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

345 000 

55 
40 
200 
10 
40 

000 
000 
000 
000 
000 

20 000 

1 022 001 

592 000 
430 000 

1 

55 000 

120 000 

20 000 
100 000 

Tekel G. Md. Bütçesi ;S. Sayısı : 1302) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.420 Nisbcti kanunla belirtilmiş kesenek ve 
ikramiyeler 
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 

14.441 Devlete alt gerçekleşmiş ve gerçekleşecek 
bina ve arazi vergileri 

14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 
(Vergi, resim ve harçlar toplamı : 60 000) 

14.490 Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe itet 
Madde Bölü 

Lira 

60 000 

10 000 

50 000 

338 000 

28 000 

30 000 
30 000 

250 000 

345 000 

50 
200 

10 
60 

000 
000 
000 
000 

60 000 

10 000 

50 000 

338 000 

28 000 

30 
30 

250 

345 

50 
200 

10 
60 

000 
000 

000 

000 

000 
000 
000 
000 

25 000 25 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı :,• 1302) 



— 29 — 

Solum Maddi ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hüküm ete o 
Madde Bö 
Lira 

15.00 

16.000 

KURUM GİDERLERİ 

TARIM KURUMLART GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TARIM VE TARİMSAL ARAŞTIRMA 
KURUMLARI GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 

15.7.14 Kira giderleri 
15.715 Giyim - kuşam, alım ve giderleri 
15.716 Malzeme alım ve giderleri 
.15.719 Diğer alım ve giderleri. 

(Tarım ve tarımsal araştırma kurumları 
giderleri toplamı : 645 000) 
TARIMSAL MÜCADELE KURUMLART 
GİDERLERİ 

15.726 Malzeme alım ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDLR-
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt k;i toplantıları giderleri 

670 000 

15.711 
15.712 

645 000 

60 000 
::o ooo 
50 000 
15 000 

!-50 000 
40 000 

25 000 

1 138 001 

645 000 

60 000 
.'}() 000 
50 000 
15 000 

450 000 
40 000 

25 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S.Sayısı : 1::02) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

1.3.000 
14.000 
15.000 
16.000 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
16.630 Gizli haber verme giderleri 

TEMSİL, AtfîRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

PERSON KL (i i DLRLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ITİZMHT GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

8 000 

30 000 

100 000 

71 337 940 

2 782 001 

863 000 

670 000 

1 3 38 001 

76 790 942 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

000 

30 000 

1 100 000 

72 
2 

1 

78 

Teke} G. Md. Bütçesi (S., Sayısı : 1302) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

21.000 

21.321 
21.322 
21.323 

21.331 
21.332 
21.333 

21.341 
21.342 
21.343 

21.351 
21.352 
21.353 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
Kesim, toplamı 

SİGARA FABRİKALARI 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Sigara fabrikaları toplamı : 775 000) 
EMANET AMBARLARI 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Emanet ambarları toplamı : 55 997) 
İÇKİ SANAYİİ 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(İçki sanayii toplamı : 85 000) 
ÇAY SANAYİİ 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Çay sanayii toplamı : 340 000) 

19 
Madde 
Lira 

169 ödeneği 

1 140 006 

20 
700 
30 

5 
50 
5 

20 
250 
15 

000 
000 
000 

000 
000 
000 

000 
000 
000 

1 
I 
1 

Bölüm topl 
Lira 

1 

• 

140 

amı 

006 

Hükümete, e 
Madde 
Lira 

B 

1 264 000 

5 000 
750 000 
20 

5 
39 
9 

20 
50 
15 

20 
300 
20 

000 

999 
999 
999 

000 
000 
000 

000 
000 
000 

is 
ölü 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

KLMVA MA'vAYH 
2!.0(i! E t ü t ve proje {.viderleni 
21.3G2 Teknik personel iieretleri 
2Î.')B;> Teknik. personel ?.>'e<:ici gövcv .yollukları 

(Kimya .sanayii toplamı : 8 000) 
SAt iLIK 

0 E t ü t ve proje giderleri 

İDARİM KINALARI VL M A T İŞ DHPO-
LA'RE 

21.1)81 JOfüt. ve proje ;ndeilori 
21.->82 Teknik personel m'iMlerî 
'•!.->8;> Teknik personel ^eçieı! j>'öre\r yollukları 

( İdare İtinaları ve satış depoları top
lamı : H) 

22.000 YAPI , TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

İMALÂT SAMAYİİ y ^ K T ö P f 
Ko'Âı^. toplamı 

TİJTÎ 'YY Vn : \U',A -I..S :.' AAU'I •? :'Ml\ 
22.011 Yapı, lesis ve [.•iiyük onarım giderleri 
22.012 Teknik personel ücretleri 
22,01:! Teknik personel f^riei yörev yolluklar* 

(Tütün, ve s igar ı mamulleri l . i A r o •. 
2 128 000) 

Tokri. < 

1 
1969 ödeneği Hükümete e istenen 

adde Holüm toplmnı Madde Holüm top 
-ira Lira Lira Lira, 

1 000 
(i 000 
1 000 

053 994 59 248 000 

2 100 000 
2': 000 
-!: 000 

5 000 

f> 000 ! 
:!> 000 i 
10 000 I 

E3 953 994 59 243 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 
Lira 

22.321 
22.322 
22.323 

22.331 
22.332 
22.333 

22.341 
22.342 
22.343 

SİGARA FABRİKALARI 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Sigara fabrikaları toplamı : 12 177 000) 

EMANET AMBARLARI 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Emanet ambarları toplamı : 893 997) 

İÇKİ SANAYİİ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(İçki sanayii toplamı : 13 477 000) 

ÇAY SANAYİİ 
22.351 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.352 Teknik personel ücretleri 
22.353 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Çay sanayii toplamı : 29 660 000) 

KİMYA SANAYİİ (Tuz ve kibrit) 
22.361 Yapı, tesis ve büyük onarım gider] eni 
22.362 Teknik personel ücretleri 
22.363 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Kimya sanayii toplamı : 912 000) 

9 377 000 
800 000 
45 000 

1 058 000 
75 000 
7 000 

18 324 000 
1 025 000 

40 000 

19 346 997 
600 000 
70 000 

919 997 
200 000 
10 000 

11 277 000 
850 000 
50 000 

806 999 
74 999 
11 999 

12 912 000 
525 000 
40 000 

28 540 000 
1 050 000 

70 000 

827 000 
80 000 
5 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S, Sayısı ; 1302) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

İDARE BİNALARI VE SATIŞ DEPO
LARI 

22.381 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.382 Teknik personel ücretleri 
22.383 Teknik personel geçici görev yollukları 

(İdare bina ve satış depoları toplamı :3) 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

TARIM SEKTÖRÜ 
0 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 721 000 
25 000 
10 000 

66 474 000 

200 000 

66 274 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

42 3 

42 311 000 

23.311 

23.321 

23.322 
23.323 

MEVCUT TÜTÜN VE SİGARA MAMUL
LERİ SANAYİİ 
Makina teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
SİGARA FABRİKALARI 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Tütün ve sigara fabrikaları toplamı : 

16 170 000) 

404 000 

17 193 000 
100 000 

10 000 

100 000 

16 060 000 
100 000 

10 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1302) 
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Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe i 
Madde Bö 

Lira 

İÇKİ SANAYİİ 
23.341 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.342 Teknik personel ücretleri 
23.343 Teknik personel geçici görev yollukları 
23.344 Taşıt alımları 

(İçki sanayii toplamı : 16 998 000) 

ÇAY SANAYİİ 
23.351 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.352 Teknik personel ücretleri 
23.353 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Çay sanayii toplamı : 7 963 000) 

KİMYA SANAYİİ (Tuz ve kibrit) 
23.361 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.362 Teknik personel ücretleri 
23.363 Teknik personel geçici görev yollukları 
23.364 Taşıt alımları 

(Kimya sanayii toplamı : 1 080 000) 
SAĞLIK 

0 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

15 290 000 
100 000 

5 000 

31 937 000 
300 000 

20 000 

668 000 
40 000 

7 000 
155 000 

45 000 

16 353 000 
100 000 

5 000 
540 000 

1 003 000 
40 000 

7 000 
30 000 

7 493 000 
450 000 
20 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1302) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

21.000 ETÜT YE PROJE GİDERLERİ 
Bö'lüınü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS YE "BÜYÜK ONARIM 
GİDURLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI YE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

1 140 006 

58 953 994 

66 474 000 

1 

59 

42 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 121 568 000 102 

Tekel G. Md. Bütçesi (S, Sayısı r 1302), 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1969 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 8 000 000 3 000 000 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö
re Millî Prodüktivite Merkezine yardım 5 000 5 000 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 234 875 213 828 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gere
ğince sivil savunma fonu karşılığı 211875 187 428 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gere
ğince sigorta fonu karşılığı 23 000 26 400 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 40 000 40 000 -

/ - Sermaye 'teşküi 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 8 000 000 3 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 279 875 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı :• 1302). 
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Bölüm Madde 

35.000 

35.210 
35.220 

35.230 
35.240 

35.691 
35.692 
35.693 
35.694 

35.710 

Ödeneğin çeşidi 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

Fidelik müsabakaları yardımı 
Bağ yardımı 
Kaçakla mücadele yardımı 
Tekel yardımları 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 
Tekel Genel Müdürlüğü Mensupları Yar
dım Derneğine (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerine yardımda kullanılmak 
üzere) 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm, toplamı 

Lira Lira 

2 823 095 

2 621 093 

% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

557 908 
1 500 000 

463 185 
100 000 

7 002 

5 000 
1 

2 000 
1 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 
Lira 

7 002 

3 060 652 

573 063 
1 500 000 

837 589 
150 000 

5 000 
1 

2 000 
1 

195 000 195 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1302) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 

36.700 Mütaahhit bono- borçları (A.M.F.) 

DİĞER BORÇ ÖDEMELERİ 
0 5582 sayılı Kanun gereğince verilen avans 

karşılığı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

36.000 

36.310 

36.320 
36.400 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 
Diğer geçen yıllar borçları 
İlâma bağlı borçlar 

63 000 

63 000 
200 000 

000 

2 353 496 

2 624 497 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira 

63 000 

1 
62 999 

200 000 

000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1302) 
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1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR ^ Bölümü toplamı 8 000 000 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 279 875 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 2 823 095 

36.000 BORCj ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 2 624 497 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 13 727 467 

Tekel O. Md. Bütçesi (S, Sayısı : 1302) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1969 yılı tahminleri Hükümetçe talimin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

52.000 

63.000 

52.000 
63.000 

B/l — Vergi gelirleri 

TEKEL GELİRLERİ 

52.130 Tekel maddelerinden alman İstihsâl Ver
gileri 

B/2 —- Vergi dışı gelirler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

63.130 Tekel safi hasılatı 

63.210 Para cezaları 

63.300 Çeşitli gelirler 

TEKEL GELİRLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

200 000 

1 700 

1 700 000 000 

9 000 000 220 

211 984 933 

200 000 

8 800 000 8 800 000 

1 700 

9 000 000 220 

9 000 000 920 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1302) 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

sidi Tarihi Numarası 

Kanun 25 . 1 . 1941 4036 

10 . 6 , 1949 5435 

9 . 5 . 1969 1177 

23 .12 . 1936 3078 

9 . 5 . 1955 6551 

» 

» 
»1 

» 

» 
rarname 

25 , 

7 . 
29 . 
1 . 

12 . 
1 . 

. 5 , 

. 1 , 
, 8 . 
, 9 . 

, 6 . 
. 8 . 

. 1942 

, 1932 
. 1956 
. 1956 

. 1942 
, 1942 

4223 

1918) 
6829) 
6846) 

4250 
2/18435 

Kanun 27 . 3 . 1969 1137 

— 42 — 

C - CETVELİ 

Ö Z E T İ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkın 
4896, 5804, 6939, 107, 108) 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi h 
maddesi) 

TÜTÜN 

Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 

TUZ 

Tuz Kanunu 
BARUT VE SAİRE 

Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve av mal 
kında (3 ncü maddesi yürürlüktedir.) 

KAHVE VE ÇAY 

Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu (Kahveye ait hükümler 495 
kaldırılmıştır.) 

KAÇAKÇILIK 

Kaçakçılığın men ve takibine dair Kanun ve bu k anunun bâz 

İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanunu (İlgili ek kanun 
İnhisarlar İdaresinin 12 . 7 . 1942 tarihinden itibaren in 
malt hulâsası, asit karbonik ve kolanya yapıp satması ha 
Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında 

/ 
Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1302) 
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D. Memuriyetin nev'i 

9 EÛorıuyucu 

10 » 

11 » 

12 » 

13 » 

Aded 

3 

51 
246 

142 

65 

Ücret 

500 

450 
400 

350 

300 

D. 

9 
10 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'i 

Dağıtıcı 
T> 

» 
» 

Toplam 

A 

2 
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E - CETVELİ 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcılar 

ücreti 

O - CETVELİ 

Kanun 
No. 

1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 

5113) Y. Tütün ambarlan, Y. T. Bakım ve İşleme atelyeleri yaptırmak veya satmialmak için gelecek 
6476) hakkında 
7425) 

4898) Fabrika, atelye, imal ve doldurma evleri yaptırmak, mevcutları genişletmek ve bunlara gerek 
7200) larla tuzlalar için donatım satunalmak ve kurmak maksadiyle gelecek yıllara geçici yüklenmeler 
260) 
527 Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1302) 
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L - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

4 iSivil Savunma Uzmanı 11 1 250 
5 Sivil Savunma Uzmanı 27 1 100 

R - CETVELİ 

1970 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için de uygulanı 

Bölüm Madde 

CARI HARCAMALAR 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 

Yönetim yollukları 
(Fabrika, atelye, tuzla ve diğer işyerleri kadrolarına dâhil memur ve hizmetlilerin yurt içi ve 
luklariyle iç ve dış sergilere katılacakların yollukları döner sermayeden ödenir.) 

12.813 Geçici görev yolluğu 
1177 sayılı Kanun gereğince teşkil olunacak kurullar üyelerinin gündelik ve yollukları da bu 
Tazminatlar : 

12.520 (Kasa tazminatı 
Kasa tazminatları, 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık tutarları üzerinden tüzüğündeki ni 
deden ödenir. 4036 sayılı Kanunun 4896 sayılı K,anunla değişik 30 ncu maddesinin (F) fıkra 
tüzük dışında kalan Tekel Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa bağlı cetveldeki ücretli mem 
edilen aylık tutarlarının % 15 - % 25 nisbeti üzerinden verilecek tazminatlar da bu maddede 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
Genel yönetimle ilgili alımlar 

'Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1302) 
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Bölüm Madde 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
6136 sayılı Ateşli silâhlar ve bıçaklar Kanunu ile 6/9408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
memurları için alınacak tabancaların paraları da bu maddeden ödenir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderler 
Sağlık servisine alınacak malzeme ve ilâçların paraları bu maddeden ödenir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : • 

Vergi, resim ve harçlar 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

;İdarehane ve bürolar için kanunları gereğince ödenecek vergi, resim ve harçlarla gecikm 
14.490 Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler 

1177 sayılı Tütün ve tütün tekeli Kanunu gereğince tütün tartma ve itirazları tetkik 
olmıyan üyelerinin gündelikleri, kanuna aykırı olarak ekilen tütünlerin sökülmesi, yasak 
kanuni takibata ait giderler bu maddeden ödenir. 

15.716 Malzeme alım ve giderleri 
|Bu maddeden yapılacak alım ve giderler için Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli 
simindeki formül uygulanır. 

YATIRIM; HARCAMALARI 

22.000 iYAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
Teknik öğrenim yapan ve sitaj yapmaları mecburi olan stajiyer öğrencilerin yevmiyeleri 
maddelerinden ödenir. Maltepe Sigara Fabrikasının anayollarla irtibatını sağlıyacak yol 
nci maddeden karşılanmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü emrine toptan ödenebili 
sağlıyacak yolların yapımı ve bakımları için gerekli para 22.361 nci maddeden karşılan 
lüğü veya iller özel idareleri emrine ödenebilir. 
Çay yolları ve tuzlaların anayollarla irtibatlarını sağlıyacak yolların yapımı ve bakıml 
maddelerden karşılanmak suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğü veya iller özel idarele 
Tuzlaların içme ve kullanma sularının tesis, isale ve bakımı için gerekli para 22.361 nci 
Bankası emrine toptan ödenebilir. 

'Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1302) 
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Bölüm Madde 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT ADIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLARI : 
IBu tertipten yapılacak harcamalarda yurt dışından mubayaası gereken yatırım ünitelerinin 
kışından için de 4890 sayılı Kanunun 7 ııci maddesi hükmü uygulanır. 

# 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARİ 

:i5.0()0 SOSYAL TRANSFERLER : 
35.693 Kaçakla mücadele yardımları 

Kaçak takibatında koruyuculara ait atların kaçakçı kurşunu iie vurularak veya hastalanarak 
kullamlmıyacak derecede sakatlanması halinde bu atların bedelleri nisbetinde koruyuculara 
ödenir. 

06.OOO IBORÇ ÖDEMELERİ : 
36.400 îlâma bağlı borçlar 

Döner sermaye1 muamelâtından mütevellit bulunan ilâma bağlı borçların maliyet ve masrafla 
giderleriyle iadesi gereken depozitolar hariç, diğer kısımları ve bütçeye taallûk edenler bu m 

237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar 

Aded Taşıtın cinsi Kullanılacağı yer 

İÇKİ SANAYİİ 
4 Kamyon tam yüklü ağırlığı en az 9 tonluk 

şasi kabin (4 X 2) D. Bakır, Paşabahçe içki, İstanbu 
fabrikaları şehir içi içki naklinde 

1 Traktör 5 ton M - 52 Paşabahçe1 içki fabrikasında fab 
naklinde 

KİMYA SANAYİİ TUZ 
8 At Tuzlalara içecek su naklinde 
2 Merkep Tuzlalara içecek su naklinde 

Tekol (İ. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1302) 
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ıSıra İdare 
No. No. Plâka No. Markası Modeli 

55 
'56 
'57 
38 
59 
>60 
61 
•02 
03 
04 
'05 
06 
07 
'08 
'09 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
m 

• 413 
170 
195 
2)16 
222 
'2318 
S'5'2 
268 
'269 
280 
2;84 
2:85 
295 
304 

375 
385 
388 
394 
399 
414 

00 
80 

147 
14'8 
254 
314 
72 

19'3 

04 K 772 
'34 AC 738 
34 AO 739 
m F F i204 
•34 AC 741 
44 AC 294 
134 AC 742 
.34 AC '743 
1314 AC 744 
06 AL 454 
134 AC 745 
134 AC '746 
>34 AC 748 
134 AC 750 
06 AR '127 
I34 rpF '542 
06 'ER Ö52 
134 F F '898 
134 F F '9117 
34 KE 230 

'34 AC 734 
C34 AC 755 
134 AO 756 
34 AC 757 
'34 AC 759 
'34 AC 760 
'34 AC 9'01 
!34 AC 763 

BMC. Morris 
Ford 

» 
İWolks - Wagen 
Jeetp 

» 
» 

l)odg>e 
Jeep 

» 
Wolks - Wagen 
Lan'd -Rover 
W'oLks - "VVa'gen 
Land - Rover 
lOhervrolet 

» 
Land - Rover 

» 
Skoda 
'W'olks - Waıgen 
Skoda 
ıDodge 
Ford 
Filda>e 
iDodige 
Jeep 
Mercii ry 
Ford 

» 

19108 
1944 
•J'94'6 
1900 
1944 
1955 
'1955 
1958 
4935 
1935 
1900 
(]'960 
1960 
1900 
1938 
'1958 
4900 
4900 
'1967 
4907 
4904 
(1902 
4962 
1962 
4962 
'1950 
4960 
1962 
4946 

Teked G. Md. Bütçesi 

Cin'si Bu 

'Kamyon 
Binek 
Kamyonet 
Minibüs 
(Binek 

» 
Otomobil 

» 
» 

Kamyonet 
Ambulans 
Kamyonet 

» 
Binek 
Otomobil 
II. Otobüs 
•Binek 

>* 
Kamyonet 
Ambulans 
(Kamyon el 
Kamyon 

» 
» 

Otobüs 
ıBinek 
(Kamyon 

» 
»' 

Nakliyat 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

[Kibrit F 
» 
» 
» 
» 
» 

Çay Fab 
» 

(S. Sayısı : 1302) 
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Sıra îdare 
No. No. Plâka No. 

'1113 
1114 
115 
10 6 
117 
118 
119 
120 
121 
132 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
181 
132 
'133 
134 
1319 
136 
'137 
138 
139 
140 
141 

404 
405 
297 
'327 
360 
296 
255 
227 

89 
•324 
25'G 
283 
.368 
(303 
1246 
3613 
343 
,387 

317 
212 
286 
217 
'335 
247 
301 
390 
204 
361 
218 

34 K E 763 
134 K E 7<6!4 
134 AıC 785 
814 AE !84'4 
01 O N ÜİO 
Ol AC 090 
01 ıDK 4132 
06 A D 275 
06 A D 276 
06 AD 277 
06 AD 279 
06 AD 1280 
m ıDZ 368 
06 DZ 352 
06 AL '455 
06 EK 451 
06 EO '597 
Î34 'FF '887 
58 AO 060 
34 AO 783 
36 AC 033 
90 AE 9413 
13 AC 621 
144 AC 259 
44 AC 257 
44 AE 1896 
69 AO 097 
B3 AE 138 
5;8 AC 098 

- 53 

Markası Modeli 

ıBMC. Morris 
» 

Wol'ks - Wagen 
Land - Rover 
Farigo 
Wolks - Wagen 
Je'ep 
•Ford 
Dodge 
Mercury 
•Wi]lys 
Ford'son 
Fargo 
•Wolks - Wagen 
Austin 
Thameıs 
Ford 
Band - Rover 
Dodge 
Jeep 
(Land - Rover 
Jeep 

» 
Austin 
Wolks - Waigen 
Land - Rover 
Wolks - W »gen 
Desoto 
Ford 

1909 
1969 
'1960 
1960 
1-967 
1960 
1955 
1995 
19412 
1960 
1'96'6 
19'5'5 
1967 
'1960 
1960 
19'63 
'19-60 
,1967 
1942 
1947 
1960 
(1944 
1903 
'1996 
1960 
Ü90O 
1900 
1964 
1952 

Tela-] G. Md. Bütçesi 

Cinsi Bu 

(Kamyon 
<» 

(Kamyonet 
Binek 
Kamyon 
Kamyonet 
(Binek 
(Kamyon 

» 
» 

©inek 
'Traktör 
Kamyon 
Kamyonet 
Kaan yon 

» 
Otomoibil 
Binek 
Otoibüs 
Binek 

'» 
» 

Kamyonet 
Kamyon 
Kamyonet 
Binek 
Kamyonet 
Kamyon 

Üsküdar 
» 

îstan'bul B 
İstanbul 
Adama Tü 

1»' 

Adana Y. 
Ankara B 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ankara B 
»t 
>:* 
» 

îyidere K 
» 

Kağızman 
Gülşdhir 
Bitlis 'Tüt 
(Malatya F 

» 
Malatya 
'Tekirdağ 

:» 
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Sıra idare 
No. No. Plâka No. Markası Modeli 

171 
'172 
173 
174 
'175 
1.1.76 
177 

'178 
179 
180 
181 
1:82 
183 
184 
185 
186 
187 
1'88 
489 
190 
191 
19'2 
193 
194 
195 
,196 
197 
M 98 
199 

273 
276 
245 
'250 
24'3 
305 
381 
329 
253 
891 
272 
383 
'384 
'339 
1342 
337 
336 
'340 
34lı 
oıoo 
O'-J'O 

'282 
'271 
!260 
270 
241 
281 
280 
1257 
'251 

61 
'55 
65 

AC 443 
AC 858 
AC 859 

16 AY 168 
46 
16 
'16 
(60 
17 
41 
'53 
53 
513 

m 
6i3 
'53 
53 
'513, 
513 
'53 
53 
53 
'^ 
•513 
'53 
53 
513 

m 
m 

A Y 020 
AC 3'81 
AC 084 
A F 973 
AC 090 
A F 708 
A D 037 
A R 070 
A R 007 
AC '110 
AC '116 
AO 1112 
AC 111 
AC 1114 
AC '115 
AC '113 
AC 027 
AO 029 
AO 032 
AC 030 
AO 031 
AC 028 
AC 036 
AC 033 
AC Ö35 

Jeep-
» 
» 

F i a t 
Aust in 
E n l e r 
iBedford 
Jeep 

» 
Land - Rover 
Jeep 
Land - Rover 

» 
Jeep 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

4955 
(1955 
1:950 
H955 
1950 
1900 
4967 
1900 
'1950 
1967 
1955 

'1907 
1907 
1903 
1903 

4903 
19*03 
'1903 
1903 
1903 
1955 
1955 
1950 
1955 
1955 
1955 
1955 
'1956 
1956 

Tekdl O. Md. Büteesi 

Cinsi Bu 

Kamyonet 'Trabzon Y 
» 'Samsun Y 

Binek » 
Kamyonet Bursa Y. 
Kamyon » 

» » 
Kamyonet » 
Binek Tokat Baş 

» Çanakkale 
» Kocaeli Y 

Otomobil Rize Cay 
Binek 

•» 
Kaim yon et 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
>> 
» 
s* 
» 
>:» 
» 
>* 
»< 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 
» 
» 

(S. Sa'yısv : 1302) 



•tü 

•4-3 
CD 

-ç& 

>5c 

I 
r* 
tf 

^ö 

g 
X2 
~cö 
& 
>> cö 

=ss J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A A ^ ^ A ^ A 

A ^ A ^ ^ 5̂ 

M 

* S ^ £ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ 

^ ^ A ^ ^ ^ ^ A ^ ^ 

ö 
Q 

+ J 

a> ö Q 
t ^ 

a cö 

^ 
Ö 
C 

** t*> 

a ?o 

-* -> <D 
C 
Ö 
S>> 

* a CÖ 

C 
c 
> 5 

a Sö 
t* ğ ^ £ 

Ö 
c 
>> a Ş3 

m 
:p 

*^§ 
-P 

E 
C 
^ a cö 

g o• & 

cö 

C5 Ş3 ffi ffl C3 Ol O 

cö 

cö 

o 

c 
be 

e 

4-> 

i o 
^ fca 

5c 
CÖ 

fe 
^ 
o 

fe 

> 
•03 r C 

r^ <î 
î>> 

et 

o 

cö 

<cö 

O ^> l ' ' • * - - M N - • Ö Ç tC t - LD ^ t ÇO N « LO tD ö ^ Ş-l öî CC 
n K c o ^ ö ö * f ' * K ) S K c o n ç ç ç ö 5 î ^ T t ı o ı c ı r : ' * ^ 
© © O © *-J — T—. H H n n - i ^ T ^ r - ^ O O O O O O O O © O e- r^ F- t -

O O Ü O O O H H S 

co cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc co co cc co cc 
1.6 B Ö B i ğ t i LC ıi5 [Ö ğ î f İ !'ç B L^ Ç1 [S 

Mİ 
•* n x cj n ı : 
•ğı ı—i LC CO CC ı'îT. 
ÇNI £\1 OQ CO CC CC 

! t X o c c o N ' t L ' : t p î j 3 î C i c ı x ı n î C * i O ' t ç ' : o c c R ' - ı c : 
^ r o ö î C C Ö < Ö c ^ ^ C C ^ © ı Ö ^ O O Ö O î C ® 5 P ^ t ' L r e i O i T 5 - * 
CC ÇO CC CC CC 00 CC CC CO CC C>] C?] CN1 tCQ Î M CO C3 C\] ÇJ ÇN] ÇÇ CO CC CC CO 

71 <H 2Z2 

O H ( N î C r ) i ı n C N X 0 1 Û " N M ^ L ' î C O N X C ; O H N f C T t ' O C C N X f f i Û 
O O O Ö Ö O C Ö O O - " ^ ^ ^ ^ ^ H - ^ N n M (?] ?1 « N N ^ C-l CC 
W W W N N N C l N N C a C 5 N C ^ C İ C İ c g î 5 c l C J f J j N C K ( N N 



— 57 — 

E - CETVELİ 
Bakanlar Kurulunun 26 . 3 . 1969 tarih ve 6/11521 sayılı karariyle alman kadrolar 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 'Geçici iizmeitMer ücreti 

Görevin aJdı 

Ür. Tütün Eks. K u m Öğretmeni 
Ür. Tütün Eks. Kuıis. Öğrettirmeni 
Ür. 'Tütün Eks. Kurs. Öğretmeni 
Üc. Memurin Kursu Öğretmeni 
Üc. Memurin Kursu Öğretmeni 
Üc. Memurin Kursu Öğretmeni 
Üc. Müskirat Eks. Kursu öğreltmeni 
Üc. Müskirat Eks. Kursu Öğretmeni 
Üc. Müskirat Efes. Kursu Öğretmeni 
Üc. Müskirat Efes. Kursu Öğretmeni 
Üc. Müskirat Efes. Kursu Öğreıtırrueni 
ilköğretim Kursu öğretminleri 

Aded 

5 
5 
4 
1 

4 
4 
3 
_! 
1 
1 
1 
2 

Ücret 
Lira 

300 
400 
500 
300 
400 
500 
500 
500 
400 
400 
400 
350 

Hizmet süresi 
ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
8 
10 
8 
6 
12 

Tutarı 
Lira 

12 000 
16 000 
16 000 
9 600 
12 800 
16 000 
9 999 
5 338 
2 666 
2 133 
1 599 
8 400 

Bölüm Madde 
Barem har*ioi yabancı uzmanlar kadrosu 

ödeneğin çeşidi 

12.000 12.250 Yabancı uzmanlarla yarımcıları 
ücreti 

Görevin adı Aded 
Ücret 

Lira 
Hizmet süresi 

ay 

112 535 

Tutan 
Lira 

Çay Uamgnı 1 4 500 12 54 000 

Teköl G. Md. Bütçesi (S. Sayısi : 1302) 

Kadro 
20 
26 
33 
20 
26 
33 
33 
33 
26 
26 
26 




