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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Yeter çoğunluk bulunmadığından saat 11 de 

toplanılmak üzere Birleşime ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 

Devlet Su İşleri ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı 

Bütçe kanun tasarılarının yeniden açık oya su
nulmaları ve tasnifler sonunda kanunlaştıkları 
bildirildi.. 

Ticaret Bakanlığı bütçesine geçilerek üzerin
de bir süre görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvckili Manisa 
İsmail Arar önol Sakar 

Kâtip 
Kars 

Adil Kurtel 

Sözlü sorular 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-

m, Sakarya'nın Sapanca ve Ceyve ilçelerindeki 
Akşam Kız Sanat okullarına yeni bir bina ya
pılması için şimdiye kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmış olduğuna dair sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir (6/253) 

2. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
10 Ekim 1965 tarihinden bu yana kaç vali, 
kaymakam ve idare memuru ile kaç savcı ve 
muavininin görevinden alınmış veya nakledil
miş olduğuna dair sözlü soru önergesi, İçişleri 
ve Adalet Bakanlıklarına gönderilmiştir (6/254) 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Sakarya'da ortaokula dayalı bir karma,ya 
da kız ilköğretmen okulu açılmasının hangi yıl 
sağlanabileceğine dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/2Ş5) 

4. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden yur
dumuza bağlıyan Dcreköy - Kırklareli, Pınar-
hisar, Vize ve Saray'dan İstanbul'a ulaşan turis
tik yolun bir an önce yapılması hususunda ne 
düşünüldüğüne daiu sözlü soru önergesi, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir (6/256) | 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Ticaret ve 
Sağlık Bakanlıkları bütçeleri görüşüldü ve 

bölümleri kabul olundu. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanun tasarısı da görüşülerek 
tümü açık oya sunulduysa da tasnif sonucunda 
yeter çoğunluk bulunmadığı anlaşıldığından oy
lamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı bil-
diı. ildi. 

22 Şubat 1966 Salı günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime saat 20 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bilecik 
İsmail Aarar Şadı Binay 

Kâtip 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

5. -— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
17 . 2 . 1954 tarih ve 6273 sayılı Kanunun tat
bikatında aksaklıklar yapılmış olup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına könderilmiştir. (6/257) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Malatya ile Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 
arasındaki yolun yapılıp yapılmadığına dair 
sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/258) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun, Yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edilmiş 
olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bulunma
dığına dair sözlü soru önergesi, Çalışma Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/259) 

8. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Millî Eğitim topluluğu içinde kaç 
öğretmenin, 10 Ekim 1965 Milletvekili seçimin
de, adaylıklarını koyduklarına dair sözlü soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/260) 

9. — Urfa Milletvekili Behice Hatko (Bo-
ran'm, kışa bir zaman önce Samsun'un Kuze
yinde düşen veya düşürülen Amerikan uçağı
nın, Türkiye'de, hangi hava alanından kalkmış 

SORULAR 
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olduğuna dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/261) 

Yazılı sorular 
10. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-

oğlu'nun, Eskişehiıspor'un maç yapmak üzere 
gittiği Bursa'da klüp mensuplarının Bursa 
Emniyet Müdürü tarafından kötü muameleye 
tabi tutuldukları hakkındaki neşriyat konusun
da ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir (7/71) 

1. — Iludut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/12, 

11. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-
lu'nun, Antalya ve Çukurova bölge plânlama 
projelerinin yapılmasına hangi tarihte başlandı
ğına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir (7/72) 

12. — Çorum Milletvekili Ilasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Kırklareli ile İstanbul arasındaki mo
torlu tren seferlerinin yeniden ihdası hususunda 
no düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir (7/73) 

Cumhuriyet Senatosu 1/621) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 40, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 725) 

BAŞKAN — İkinci defa oylamaya sunulmuş
tur. Kutular sıralar arasında gezdirileeektir. Lüt
fen oylarınızı kullanınız. 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 
KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Abdülbâri Akdoğan (Ağn) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 53 ncü Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ekseriyet olmadığından saat 11 de toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 10,02 

tk îNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 
KÂTİPLER : Abdülbâri Akdoğan (Ağrı), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Oturumu açıyorum. Müzakerelere başlıyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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2. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu île 1960 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Millet 
Meclisi S. Sayısı . <; 47; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 716) 

a) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
1966 YILI BÜTÇESİ : 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/17, Cumhuriyet Senatosu 
1/630) (Millet Meclisi S. Sayısı : 41, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 726) 

BAŞKAN — Tekel Bakanlığı bütçesi üzerin
de görüşmelere başlıyoruz. Söz alanları sırasiyle 
arz ediyorum : 

C. H. P. Grupu adına Sayın Mehmet Yüce
ler, 

Y. T. P. Grupu adına Sayın Misbah Ongan, 
C. K. M. P. Grupu adına Sayın Fuat Uluç, 
T. î. P. Grupu adına Sayın Ali Karcı, 
A. P. Grupu adına Sayın Süleyman Çağlar 

ve, 
Millet Partisi Grupu adına Sayın Hilmi İş

güzar. 
C. H. Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Yü

celer, buyurun. 
C. I-I. P. GRUPU ADINA MEMMET YÜCE

LER (Kayseri) — Sayın Başkan muhterem 
milletvekilleri; 

C. H. P. si Millet Meclisi -Grupu adına Güm
rük ve Tekel Bakanlığının 1966 yılı bütçesine 
ait görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Bilindiği gibi Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
fonksiyonları itibariyle birbirinden tamamen ay
rı iki genel müdürlük halinde faaliyet göste
rir. Her iki genel müdürlüğün gelirleri Hazi
nenin başlıca ana kaynaklarındandır. Şu anda 
üzerinde görüşmeler devam .eden 1966 yılı. büt-

. çesindeki tahmin edilen gelirlere göre her iki 
genel müdürlük hizmetlerinden ortalama ola
rak 3 milyar lira Hazineye gelir temini hesap
lanmıştır. Başka bir ifadeyle bütçenin 1/5 ge
lirini Gümrük ve Tekel Bakanlığı temin etmek- • 

tedir. Yalnız bu rakamların tetkikinden dahi 
bu Bakanlığın yurt ölçüsündeki önemi kendili
ğinden meydana çıkar. xBakanlığın aksıyan 
yönlerini tedavi etmek suretiyle hizmetleri daha 
düzenli yürütmek, hem vatandaş ve hem de Ha
zine lehine, daha faydalı hale getirmek imkân 
dâhilinde olduğu halde, maalesef çeşitli engeller 
yüzünden bugüne kadar mevcut problemlerin 
halli mümkün olamamıştır. Şu anda bunları za
manınızda yapsaydınız diyenler çıkabilir. Bu 
soruya cevap olmak üzere şunu huzurunuzda 
açıklamak isterim ki, plânlî devrede, yeni Ana
yasamızın ışığı altında ve plân hedeflerine uy
gun olarak diğer bakanlıklarda olduğu gibi 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının ana problemle
rinin halli istikametinde de meselelere nüfuz 
ederek, çözüm yollarını bilerek sistemli ve ıs
rarlı bir şekilde gayret sarf edenler olmuştur. 
Fakat hepimizin malûmu olduğu veçhile Yüksek 
Meclise intikal etmiş bulunan birçok memleket 
meseleleriyle birlikte Gümrük ve Tekel Bakan
lığının problemleri de günlük siyasi çekişmeler 
arasından kurtarılıp toplumun istifadesine su
nulamamıştır. Bunda memleketin aydın insan
ları ve Perlâmento üyeleri olarak hepimizin de
rece derece mesuliyet payı bulunduğunu ifade 
etmek isterim. Onun için lüzumsuz ve faydasız 
siyasi ve hissî münakaşaları bir kenara itip dâ
va bekliyen memleket meselelerine hep birlikte 
eğilmemiz ve iktisaden kalkman milletlerin se
viyesine yükselebilmek içinde plânlı, bilgili ve 
onlardan daha çok çalışmaya mecbur olduğu
muzu bilmemiz gerekir. 

İşte çözüm bekliyen binlerce memleket mese
lelerinden bir kısmı da Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı bünyesinde olup sizlerden alâka bekle
mektedir. 

Şimdi sırasiyle bunlara ayrı ayrı temas et
mek isterim... 

Halen yürürlükte bulunan 5383 sayılı Güm
rük Kanunu son yıllarda siyasi, kültürel, ticari, 
sosyal ve bilhassa turistik yönlerden gelişen 
milletlerarası münasebetlerdeki ihtiyaçlarımızı 
karşılıyacak durumda olmadığı gibi yurt içeri
sinde de pek çok haklı şikâyetlerin de kaynağı 
olmaktadır. Bilhassa plânlı kalkınma devresin-, 
de iktisadi ferahlık yönünden ümit ışıklarımız
dan birisi olan turistik münasebetlerimizi engel* 
lemekte ve turistik imkân ve kaynaklarımızın 
gelişmesine mâni olmaktadır. Her ne kadar t\ü 
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ristlere yurda giriş sırasında ve yurt içerisinde 
gerekli kolaylıklar gösterilmekte ise de mer'i 
mevzuat daha fazlasını yapmaya imkân verin er
mektedir. 

İşte bütün bu ihtiyaçlara cevap verecek muh
tevada hazırlanmış bulunan Gümrük kanunu ta
sarısı iki sene önce Millet Meclisine sunulmuş 
Karma bir Komisyonun tetkik ve tasvibinden 
de geçtikten sonra gündeme alınmıştı. Sarf edi
len gayretlere rağmen millî menfaatlerimiz yö
nünden çok lüzumlu bulunan bu kanun tasarısı
nın Millet Meclisinde görüşülmesi 1964 yılında 
mümkün olmamıştır. Bilâhara iş başına gelen 
4 ncü Koalisyon Hükümetinin Gümrük ve Tekel 
Bakanı Sayın Ahmet Topaloğlu 1965 yılı Güm
rük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin Millet Mecli
sinde müzakeresi sırasında Meclis tatilinden ön
ce bu tasarının kanunlaşabilcceğinc işaret etti
ği halde tatil öncesi şöyle dursun o tarihten bu 
yana günlük siyasi faaliyetleri asıl anamesele-
lere tercih eden Bakan bu konuya eğilmek lü
zumunu daha düşünmemiştir. 

Ekaliyette olmıyan ve Millet Meclisinin ek
seriyetine dayanarak iktidarda bulunan Hükü
metten ve onun yeni Gümrük ve Tekel Baka
nından bu kanun tasarısının biran evvel çıka
rılması istikametinde gayret sarf etmelerini te
menni ediyoruz. C. H. P. Millet Meclisi Grupu 
da bu konuda kendilerine yardımcı olacaktır. 

Biran önce kanunlaşmasında fayda umduğu
muz ve asrımızın modern gümrük mevzuatını ih
tiva eden Gümrük Kanununun tatbikata rahat
ça intikal ve intibak ettirilmesi için de iyi yetiş
miş, bilgili ve tatbikatçı, aynı zamanda manen 
ve maddeten tatmin edilmiş Devlet memuruna 
ihtiyacolduğu malûmdur. Halen yürürlükte bu
lunan ve 35 sene önceki iş hacmine göre hazır
lanmış olan Teşkilât Kanunu bugünkü ihtiyaç
lara cevap vermekten çok uzaktır. Yeni bir 
organizasyonla genişlemiş bulunan gümrük hiz
metlerini daha rahat, süratli ve emniyetli yürüt
mek mümkün olacaktır. 

Bu maksatla hazırlanmış bulunan Teşkilât 
kanunu tasarısı 5 Aralık 1964 tarihinde Başba
kanlığa sunulmuştu. Öğrendiğimize göre o ta
rihten bu yana bu kanun tasarısı da Millet Mec
lisine intikal ettirilmemiştir. 

Şimdi, Sayın Gümrük ve Tekel Bakanından 
şunları öğrenmek istiyoruz : 

1. Bu Teşkilât kanunu tasarısı 14 aydan 
beri niçin Başbakanlıkta beklemektedir1? 

2. Bu kanun tasarısının kanunlaşmasına ih
tiyaç var mıdır, yok mudur ? 

3. Personel Kanunu dolayısiyle bu kanuna 
ihtiyaç mı kalmamıştır1? 

4. Personel Dairesinin hazırladığı sınıf tü
zükleri ve görevler Bakanlığı tatmin etmiş mi
dir? 

Sayın milletvekilleri, 
Gümrük'işlemleriyle alâkalı önemli kanunlar

dan birisi de Kaçakçılığın men ve takibine dair 
Kanundur. Bu kanun da Teşkilât Kanunu gibi 
1932 yılından beri yürürlükte olup tatbikatta 
lüzumsuz ihtilâflara, sızlanmalara, zaman isra
fına ve Devlet otoritesine saygısızlığa scbebol-
maktadır. Bu kanunu ıslah için yapılan 
çalışmalar sonunda hazırlanan yeni tasarı 
23 Ekim 1964 tarihinde alâkalı bakanlıkların gö
rüşlerine sunulmuştur. Bu kanun tasarısı da 
halen nerededir ve Sayın Gümrük ve Tekel Ba
kanımızın bu kanun tasarısı üzerindeki görüş
leri nedir ? 

Görülüyor ki, mevcudiyetinden milletçe ge
niş çapta fayda gördüğümüz Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının, gümrük işlemleriyle alâkalı Güm
rük kanunu tasarısı, Teşkilât kanunu tasarısı ve 
Kaçakçılığın men ve takibine dair, olan kanun 
tasarıları, muhtelif kademelerde beklemektedir. 
Her üç kanun tasarısının da biran evvel kanun
laşmasını görmekle mutluluk duyarız. 

Sayın milletvekilleri, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının bünyesinde 

yurt ölçüsünde hizmette bulunan genel müdür
lüklerden biris'i de, Tekel Genel Müdürlüğüdür. 
Malûmunuz olduğu veçhile katma bütçeli bir 
müessese olan bu genel müdürlük bir taraftan 
sanayi ve ticari faaliyetleriyle geniş çapta Türk 
köylü ve işçisinin emeğini değerlendirmekte, di-
w*er taraftan imal ettiği mamulleri piyasaya 
arz etmek suretiyle de geniş halk kütlelerinin ih
tiyaçlarını karşılamakta ve bir yönden de hazi
neye güçlü bir destek olmaktadır. 

Bundan dolayı, Tekel Genel Müdürlüğü göre
vi icabı, hazine menfaatlarmı düşüneceği gibi. 
bin ıbir .elmeik ve gayrelt isarfıyla tütün, çay 
yaprağı, üzüm, arpa <ve ian'ason gibi zirai mah
sûlleri yetiştiren ve Ibu maJhsüllemn ımamulteri-
ni münasip fiyatla satımalmayı arzulıyan müs
tehliki de düşünmek mecburiyetindedir. 
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Bu tadar önetali görevlerle zorunlu bulunan 
bu Genel Müdürlük, lâyık olduğu desteği bir 
türlü bulamamış ve hâlâ çözüm yolu bekliyen 
çeşitli problemlerle karşı karşıya bırakılmıştır. 

Şimdi sırası ile önemli gördüğüm bâzı konu
lara temas etmek isterim. 

Tütün: memleketimizin başlıca üç bölgesinde 
ve geniş çapta tütün ziraatı yapılmakta ve or
talama 7500 köyde 450.000 ekici 3 milyon dönü
me yakın arazide tütün ziraatı ile iştigal etmek
tedir. Tütünün ticareti, işçiliği, nakliye ve 
fabrikasyonu da nazı itibara alınırsa geniş bir 
kütlenin geçim kaynağı olduğu meydana çıkar. 
Ayrıca Devlet bütçesine her sene mühim miktar
da gelir temin etmektedir. Nitekim 1966 yılı 
Bütçesi için 357.000.000 liranın üstünde gelir 
hesaplanmıştır. Son yıllarda 150 milyon kilonun 
üstünde tütün istihsal edilmekte bunun büyük 
bir kısmı da alıcı memleketlere satılmak sure
tiyle döviz sağlanmakla, dış ticaret gelirlerimi
zin ortalama yüzde otuzunu temin etmektedir. 
Yani tütüncülüğümüzün yurt ekonomisindeki 
değeri oldukça mühimdir. Buna rağmen tütün 
ziraatı, mubayaası, depolama, satış ve fabrikas
yonu arzulanan şekilde disiplin altına almama 
mıştır. Mcr'i mevzuatla tütün ziraat arazisini 
arzulanan seviyede ve sahalarda tutmak mümkün 
olmadığından yıllık istihsal, tütün ekicisinin ini
siyatifi ile iklimin himaye ve insafına terk edil
miş bulunmaktadır. 

Bu yüzden zaman zaman hem ekici ve hem de 
Hükümet zarar görmektedir. 

Bilhassa istihsalin yükse*: olduğu, hükümet 
lcrin çeşitli yönlerden güçsüz bulunduğu yıl
larda müstahsil çok daha müşkül duruma düş
mekte, mubayaa sırasında mâkul kazancı meş
ru sayan hakka saygı duyan tüccarlarımız 
üzülmekte ve fakat fırsatı ganimet sayan vur
guncular ise harekete geçmek suretiyle bütün 
yıl çoluk çocuğu ile emek sarf eden tütün eki
cisinin gözyaşlarmdan yüz binler kazanmakta
dırlar. 

Tütün ziraati tütüne müsaidolmıyan saha
lara da kaydığından kalite düşmekte ve böylece 
kalite, nefaset ve şöhreti dünyaca malûm bulu
nan Türk tütününün itibarı da sarsılmaktadır. 
Bu gelişi güzel plânsız ve programsız artış dola-
yısiyle iklim ve toprak bakımından fakir olan 
ve fakat tütün ekimine müsait sahaları bulunan 

Doğu ve Orta - Anadolu gibi bölgelerimizde dç 
tütün ekimini sokmak mümkün olamamaktadır. 

Tütünlerimizin imal tipleri standardize edilme
miştir. 

Tütün ihracatında imâl tiplerin standardizas-
yonu bakımından teknik kontroller yapılamamak 
tadır. 

Tütüncülüğümüzün inkişafında önplânda bu
lunan ve bu konunun meşakkatini severek ve 
duyarak üzerlerine almış olan tekel tütün eks
perleri maddi ve mânevi yönlerden tatmin edil
memişlerdir. 

Tütün üzerindeki ilmî araştırmalar himaye 
ve destek görmiyen bir müessesede, mahrumiyet 
ve imkânsızlıklar içerisinde çalışan bir ilâ iki 
idealist mütehassıs teknik elemana yükletilmiş-
tir. 

Bütün bunlara hal çaresi bulmak ve memle
ket tütüncülüğünü disiplin altına alarak, istik
balini garanti etmek ve tütüncülükle alâkalı 
ilmî görüş ve çalışmalardan istifade ederek mil
lî bir tütün politikası tesbiti maksadiyle 1964 
yılında hazırlanmış bulunan Tütün ve tütün te
keli kanunu tasarısı üzerinde, bakanlıkların gö
rüşleri alınmış, 1965 Şubat ayı içerisinde de Ba
kanlar Kuruluna intikal edecek hale getirilmiş
ti. 

Öğrendiğimize göre bu kanun tasarısı aynı 
kademelerde halen beklemektedir. 

Memleket ekonomisi ve binlerce tütün ekici
si yönünden bu kadar önemli olan kanun tasarı
sının aynı yerde bekletilmesinin sebepleri nedir ? 

Bu ihmale yeni Gümrük ve Tekel Bakanımız 
Sayın İbrahim Tekin'i iştirak ettirmek istemiyo
ruz. Yalnız, kendisinin bu kanun tasarısı üze
rindeki düşünceleri nedir? 

Tasarı ne zaman Bakanlar Kuruluna ve ora
dan da, Millet Meclisi Başkanlığınca intikal et
tirilebilir t Bu hususları öğrenmek istiyoruz. 

1964 Ege ekici tütün piyasasında binlerce 
tütün ekicisinin sıkıntıları unutulmamıştır. 

Piyasanın aksaklıkları ve halkın ıstırabının 
âmilleri piyasanın tehir edilmiş olmasına bağlan
maya çalışılmıştır. Bu gayretler piyasanın ak
sak gittiğinin, tütün ekicisinin sızlanmakta hak
lı olduğunun ikrarıdır. 

Tekelin Ege piyasalarından son üç yıl içeri
sinde satmalmış olduğu tütünlerin ortalama fi
yatlarının tetkiki de aynı piyasada İstırap du-
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yan ekici müstahsil feryadının haklı olduğunun 
ispatıdır. 

Bu fiyatlar şöyledir : 
19G2 - 11,83, 
1963 - 10,50, 
1964 - 7,57 liradır. 
Tütün tüccarlarının Tekelden daha yüksek 

fiyatla tütün satmalmıyacağı düşünülürse orta
lama fiyatın daha da düşük olduğu, 1964 yılı 
Ege ekici tütün piyasasında Tekelin destekleme 
vazifesini bihakkin yapamadığı hakikati ortaya 
çıkar. 

Sayın milletvekilleri, 
Tekel Genel Müdürlüğünün tütüncülüğümüz 

mevzuunda muvaffak olabilmesi için, halletme-
ye mecbur olduğu problemlerden birisi de Tekel 
tütün eksperliğidir. 

Lise öğretiminden sonra beş senelik bir mes
lekî öğretime de tabi tutulan Tekel tütün eks
perliği, bilgi, tecrübe, tatbikat ve tahammül is-
tiyen bir meslek dalıdır. Genel müdürdükteki 
eksper sayısı 250 - 300 arasında olup ihtiyacı 
karşılamaktan uzaktır. Bu yönden mahdut sa
yıdaki idealist gençler her mevsimde ve mesai 
dışında idari, fabrikasyon ve bizzat ekici tarla
sında başlamak üzere yetiştirme tekniği, idrak 
usulleri, tasnif değerlendirme, satışa ihzar, idare 
ihtiyacını temin, depolara nakil, istif, bakım, 
standart hale getirme, maniplâsyon ve hattâ 
ihracat işlerinde devamlı surette başarı ile faa
liyet gösterirler. 

BAŞKAN — İki dakikanız kalmıştır Sayın 
Yüceler, 

O. H. P. GRUPU ADINA MEHMET YÜCE
LER (Devamla) — Buna rağmen, tekrar edi
yorum bu gençler manen ve maddeten tatmin 
edilmemişlerdir. 

Sayın Bakandan Personel Kanunu muvace
hesinde Tekel tütün eksperlerinin sınıf tüzük
leri, görev ve yetkileri bakımından tatmin edi
lip edilmediklerini öğrenmek istiyoruz. Yüksek 
Meclise bu konudaki bilgi verirlerse memnun 
oluruz. 

Sayın Milletvekilleri; 
Şimdi, yalnız Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 

Tekel Genel Müdürlüğünün değil memleketimizin 
belli başlı problemlerinden biri bulunan çay ko
nusuna temas etmek istiyorum. 

Saym Başkan, birkaç dakikalık zaman vermek 
mümkün değilse... 
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BAŞKAN — Rica ederim, o benim yetkim 
dâhilinde değildir. Toparlamaya çalışmanızı rica 
ederim efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET YÜ
CELER (Devamla) — Çay ziraati Karadeniz 
bölgesinde Rize ve havalesinde yapılmakta ve or
talama 86 000 aile çay ziraati ile iştigal etmek
tedir. Son yıllarda ortalama 50 000 ton civarın
da yaş çay yaprağı hasat edilmekte, buna karşı
lık müstahsıla 150 milyon lira bedel ödenmekte
dir. Bu gelire ilâveten işçilik ve nakliye gibi mey
dana gelen yan gelirlerle erozyona çok müsait 
bulunan bölge topraklarının, korunmasındaki ro
lü de nazarı itibara alınacak olursa konunun öne
mi çok daha açık olarak ortaya çıkar. 

Bilindiği gibi bu bölgede çay üretimi .başla
madan önce diğer bölgelerimize geniş çapta işçi 
akını olurdu. Halbuki bugün bölgedeki fabrika 
ve atelyelerde çalışmak üzere diğer bölgelerden 
gelen işçileri görüyoruz. Halkın yaşama seviyele
rinin çay plantasyonlarının artışına paralel ola
rak yükseldiğine şahidoluyor ve gurur duyuyo
ruz. 

Bu yüzden çaycılığımıza sahip çıkmaya mec
buruz. Ayrıca, yurt içinde geniş çapta çay tüke
tildiği de malûmdur. Yakın zamana kadar imal 
edilen çaylar ihtiyacımızı karşılayamadığından, 
döviz karşılığı çay ithal etmek mecburiyetinde 
idik. Son yıllarda istihsalimiz tüketim ihtiyacımı
za cevap verdiğinden 1934 yılından itibaren çay 
ithali durdurulduğu gibi, dış memleketlere de ih-
racedecek duruma gelmiş bulunuyoruz. Ancak, 
hepinizin malûmu olduğu gibi, gerek iç ve gerek
se dış piyasalara arzulanan kalitede çay çıkara
mıyoruz. Bundan dolayı dâhilde vatandaş değe
rinden fazla bedel ödemeye mecbur o'duğu gibi, 
arzuladığı nefasette çay içme imkânından da 
mahrum kalmaktadır. 

BAŞKAN — Saym Yüceler, vaktiniz tamam
dır efendim. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, görüyorsunuz ki, memleket ça
pında önemi olan bir Bakanlığın Bütçesi üzerin
de bir tek konuya dahi temas etmek mümkün ol
muyor. Bu bakımdan, lütfederseniz 4 dakikalık 
bir zaman içinde şu konuşmalarımı bitirmek isti
yorum, Sayın Başkandan müsaade istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Saym Balkandan değil, Yüksek 
Heyetten... 
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Arkadaşımız devam etmek istiyor. Oylarınıza 
arz ediyorum, devamını kabul edenler... Kabul 
otmiyenler... Kabul'edilmiştir. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

18 - 39 liraya inal ettiğimiz çayların kilosu 
Londra Borsasında, çok daha uzak memleketler
den gelen çaylar 11 - 12 Tl. ya satılırken bizim 
çaylarımız ancak 3,5 - 5 liraya satılabilmektedir. 
(E AO bültenlerinden) 

İleride daha fazla genişlemesi muhtemel olan 
ihraç imkânlarımızın kısılmasından meydana ge
len döviz kayıpları düşünülürse konunun önemi 
daha açık olarak ortaya çıkar. Nitekim çay ihracı 
dolayısiyle kâr şöyle dursun 1965 yılının ilk ay
larına kadar yapılan satışlardan 23 milyon liraya 
yakın zarar edildiği malûmdur. 

Çayın bu ekonomik önemi dolayısiyle, 5 yıllık 
Kalkınma Plânı hazırlanırken üzerinde dikkat ve 
ehemmiyetle durulmuş, alınması lüzumlu olan ted
birlere de işaret edilmiştir. 

Verli ve yabancı çay mütehassıslarının ver
miş oldukları raporlara göre, bilgi -ve tekniğe ri
ayet edildiği takdirde yurdumuzda Darjenik ve 
Seylân çayları nefasetinde çay imal etmek müm
kündür. 

Son yıllarda tarlada mubayaada, fabrika ve 
atelyelerde plân hedefleri istikametinde alınmış 
•bulunan tedbirlerle çay kalitesinin yükseltilmesi
ne çalışılmış ve müspet neticeler de alınmıştır. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının Seriato'da 1965 
yılı bütçe müzakeresi sırasında bunu teyidederi, 
İngiltereden gelmiş olan bir raporu ve yine bu 
dikkatli çalışmalar neticesinde çaylarımızın dış 
borsalarda daha yüksek fiyatla satıldığını açık
lamıştır. 

Çaycılığımızın inkişafı istikametinde alınmış 
bulunan tedbirlere ve müspet neticelere rağmen, 
1965 yılı çay yaprağı mubayaası sırasında dü
zen maalesef bozulmuş ve görülmemiş şekilde 
kart çay yapraklarının mubayaa edilmesine sebe-
bolmuştur. 

Çay kalite ve evsafına tesir eden çeşitli fak
törler bulunmasına rağmen, yaprak evsafının bi
rinci derecede rol oynadığı bütün mütahassıslar-
ca bilinmemektedir. Onun için hesabedilip fabri
kaya getirilebilecek çay yaprağı veya başka bir 
ifade ile satmalmabilecek çay yapraklarının duj-
rum ve evsafları meri çay kanunlarınıil tatbika

tına ait talimatnamenin 15 nci maddesinde tarif 
1 edilmiştir. . 

İlmen tesbit edildiğine göre 2,5 yaprak yeri
ne 3,5 veya daha fazla yaprakların fabrikasyonu 
ile imal edilen çaylarda kalitenin % 25 - 50 nis-
betinde düşeceği kabul edilmiştir. Buna rağmen, 
]965 yılı kampanyasında siyasi mülâhazalrala bu 
esasa dikkat edilmemiştir. Bu yüzden: 

1. Odunlaşmış yaprakların satmalmmasiyle 
Hazine zarara sokulmuştur. 

2. Mayıs ayında fabrikalara normalin üstün
de çay yaprağı geldiğinden kapasite zorlanmış 
kalite daha da düşmüştür. 

3. Düşük kaliteli çayın piyasaya çıkmasına 
imkân verilmiş, çay içen her vatandaşa daha faz
la para ödeme külfeti yükletilmiştir. 

4. Gelen yaprakları aynı anda işleme müm
kün olamadığından, geniş çapta yaprakların çü
rümesine sebebiyet verilmiştir. 

5. Tekniğe uygun hasat yapılmadığından 
Haziran sürgünleri normal teşekkül etmemiş, bu 
yüzden Mayıs ayını mütaakıp aylarda da evsafı 
düşük yaprakların fabrikaya gelmesine sebebo-
lunmuştur. 

6. Çay ziraatine bitki gelişmesi ve ömrü yö
nünden menfi tesir yapılmış ve böylece istikbale 
muzaf üretici de zarara sokulmuştur. 

7. Dış pazarlardaki çay satışlarımızın şansı 
baltalanmıştır. 

8. Fabrikalardaki teknik müdürlerini istifa
larına sebebiyet verilmiş bölgeye yeni teknik ele
man bulunması güçleştirilmiştir. 

Şimdi yeni Gümrük ve Tekel Bakanımız Sa
yın İbrahim Tekinden soruyoruz. 

1. Son beş yıllık yaş çay yaprağı mubayaası 
yıllara göre nedir? 

2. Yine bu yıllara aidolmak üzere Mayıs ayı 
kampanyasında mubayaa edilen çay yaprakları
nın miktrı ve yıllık mubayaalara göre nisbetleri 
nedir? 

3. Bu yıllara göre imal edilen kuru çay mik
tarı ve yıllık yaş çay yaprağına göre nisbeti ne
dir? 

4. Fabrika ve atelyelerde yetişmiş teknik ele
man adedleri nedir? 

.5. Çaycılığımızın inkişafı ve kalitenin yük
seltilmesi için ekonomik ve teknik her türlü ted
birlerin alınması şart olduğuna göre yetkili ve 
yeter miktarda teknik eleman alınması hususun
daki. düşünceler. nedir? 
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6. Kaliteli çay imali için 1964 yılında Ho-
lânda'dan anlaşmalı olarak getirtilmiş bulunan 
çay uzmanları memleketimizden niçin ayrılmış
lardır? Çay imali hakkımda verdikleri rapor muh
teviyatı nedir? 

7. Ayrıca hazırlanmış bulunan çayla ilgili 
Teşkilât Kanunu Başkanlığa niçin sevk edilme
miştir? 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, vaktiniz bitti 
efendim. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, 
Netice olarak, 
Plânlı, dengeli, düzenli ve hızlı kalkınma id

diasında bulunduğumuz bir devrede, ana mese
lelere bu kadar uzak kalmanın mânasını anlamak 
çok zordur. Bu milletin daha fazla zaman kaybı
na tahammülü yoktur. Eğer, açıkladığımız konu
larda Sayın Bakan bizim anlayışlarımıza uyuyor
larsa, derhal sistemli bir şekilde icraata girmeli, 
meseleleri tek tek halletmeli ve böylece vazifesi
ni tam yapmış insanların huzurunu duymalıdır. 
Millî bütçemizin tümü ile birlikte Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı Bütçesinin de milletimize hayırlı 
olmasını temenni eder, sizlere C. H. P. si Millet 
Meclisi Grupu adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Nisbah Ongan, buyurunuz efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA MİSBAH ONGAN 
(Siirt) —• Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; Gümrük ve Tekel Bakanlığının, 1966 yılı 
Bütçesi üzerinde Y. T. P. Meclis Grupunun gö
rüşlerini yansıtmak için huzurunuzda bulunu
yorum. 

Bilginin ışığı ve paranın satmalma gücü de
mek olan sermaye, nema olarak iştirak nisbetin-
deki payına ve istihsalin büyük ünitesi emeğin 
de almteri hakkına, âdil gelir dağılımı sistemi 
içinde ulaşabilmesi; idealizmin henüz realize edil
memiş büyük ümidi ve hedefidir. Milletler bu he
defe ulaşabilmenin çabası içindedirler. Hükümet
lerin, bahusus bütçe muhasebesi yapılan bakan
lıkların başarısı, bu hedefe yaklaşabilme oranı 
ile ölçülmektedir. Mukayeseli metot ile dokümanı 
tetkik edersek, gerçeğin ucuna takılan soru şu 
olmak lâzımgelir: Tütün ürünü bakımından na
zarı itibara alınırsa bütçede, bu lâzımeye riayet 
edilmiş midir? Bu sualin cevabını gider bölümü
nün donuk rakamlarında aradığımız zaman müs

pet deyimde bulunabilmek için zorlandığımızı 
hissediyoruz. Çünkü tütün, millî ekonomimizde 
büyük yeri olan, yaklaşık oranla dış ticaret geli
rimize yüzde 30 nisbetinde etki yapan ve 500 bi
ne yakın aileye, yani istihdam imkânları mahdu-
dolan memleketimizde 4 milyona yaklaşan bir in
san kütlesine hayat gücü, yaşama hakkı veren bir 
üründür. 

Şimdi, şahsi veya parti çıkarları için özel ko
nuları işlemekte fayda uman fanatik mülâhaza
lar dışında ye kapsadığı öneme uygun değer an
layışı içinde memleketimizde problem olmuş bu 
meseleyi ve nedenlerini huzurunuzda eleştirece
ğiz. 

Plânlı dönemde bulunmanın tabiî icabı olarak 
en küçük meselelerde dahi plân anlayışının dışı
na çıkmamak gerekir, kanısındayız. Plân fikri
nin bu zarureti karşımıza ister istemez ekici prob
lemini çıkarır. 

Hiçbir siyasi teşekküle şâmil olmıyan beyanı
mızın genel anlamda istihdaf ettiği gayeden ha
reketle açık ve seçik olarak belirtelim ki, şimdi
ye dek, tütün piyasası, süre olarak ayarlı ölçü
den yoksun kalmış ve dış piyasa bakımından mil
lî ekonomiye tesir etse de çıkarcı âmillerin baskı
sından ve bu baskının tonajlı ağırlığından kur
tarılmamıştır. 

Binaenaleyh, iyi niyet sıratından geçecek olan' 
yeni sezon neticeleri; ekonomik taahhütle yüküm
lü iktidarın da iyi idare notu ve değer ölçüsü 
olacaktır. 

Ekici problemi bir kangrendir memleketimiz
de. Gerekli kredi imkânlarından yoksun toprak 
adamının gelişme şartları, ekonomik kuralların 
dışında, fakat küçük hesapların içinde saklı bu
lunmaktadır. Halbuki; 

«Kılıç kullanan kol yorulur, fakat saban kul
lanan kol her gün daha çok kuvvetlenir ve top
rağa her gün daha çok sahibolur.» 

Büyük Atatürk'ün 1923 yılında toplanan ik
tisat kongresinde ortaya attığı bu slogana dair 
görüş; haklılığı ile her gün biraz daha önem ka
zanmaktadır. Çünkü, bağlayıcı unsurun cazibesi 
ne ölçüde kuvvetli olursa, toprak adamının sa-
hiplilik isteği de o ölçüde artar. 

Esasen bu, ekonomik vasatta riayeti şart olan 
bir mecburiyettir. Çünkü taban sarsılırsa tavan 
çatlar.' Eşyanın tabiatında mevcut bu özelliğe 
adenıiriayetin faydasızhğmı izaha lüzum yok-
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tur. Binaenaleyh; alm teri sahibi toprak adamı
nın nasırlı elleri, yüzüne doğru yalnız ve yalnız 
Allah'a şükretmek için gitmelidir. Aksi halde, 
kahrın ıstırabı, karışık alnına yeni çizgiler geti
recekse, yüzde 30 nisbetindeki gelir hareketinin 
dış ticaret dengesine tazyik edeceği ve tahammül 
sanırlarını a^an bir kuvvetle sarsacağı tabiîdir. 
Binaenaleyh, ekiciye, geniş kredi imkânlarını, 
bundan öncekilerinden farksız bir nisbetle getire-
miyeıı bütçe ile kuracağımız ilişki; temenni ma
hiyetindeki dileklerimizi iletmekten ibaret ola
caktır. Onun için diyoruz ki: 

1. Taban fiyatlarını korumak için müdahale 
mubayaaları yapılmalıdır. 

2. Bilhassa değer fiyat politikası, müstahsil 
için emniyet supapı haline getirilmelidir ki, eko
nomik zorunluğun saik olduğu vasat içinde bo-
calıyan ekici, satış sonu psikozu ile paniğe kapı
larak, mahsulünü yok pahasına elden çıkarma
sın. 

3. tç ve dış spekülâsyonlara meydan veril
memelidir. 

4. Yaprak adedinin artırılmasını hedef tâyin 
eden teknik ile ekin sahaları iptidailikten kurta
rılmalı ve böylece dış piyasalarda rekabet şart
larını haiz kalitede iyi mahsul alınmalıdır. 

5. Yol olmadığı için mahsulünü ancak Ni
san ayında satabilen ve fakat ihtiyacın zorladığı 
sebeplerle bunu yok pahasına kaçakçılara kaptı
ran Bitlis, Kozluk, Muş, ilâ Doğu illerindeki eki
ciyi de düşünmeli ve ürününün en geç Kasım 
sonlarına kadar sattırma, ondan satınalma im
kânları hazırlanmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, millî kurtuluş; 1921 
Anayasasının, «Maksat ve meslek» kısmında da 
anlamını bulduğu üzere, antikapitalist ve anti-
emperyalist bir doğuştu, ama vasatın değişen 
şartları, kısa bir zaman sonra bu inanışı liberal 
bir kaideye doğru, tedricen, fakat tatlı bir itişle 
kaydırdı. Lâkin bu keyfiyetin tedbir niteliğini 
dahi taşıyamadığı kısa zamanda meydana çıktı. 
Çünkü, kaderi, hudut boylarında şehit, hayatı 
tarlasında ırgat olarak geçen ve bu oluşu yaşantı 
biçiminde benimsiyen Türk evlâdı; iktisadi kural
ların tümünden habersiz o zamanın muayyen bir 
zümre insanlarının adeta bekçiliğini yapmaktay
dı. O kadar ki; Ermeni tehcirinden sonra mem
lekette bakkallık dahi yapacak kimse kalmamış
tı. Yani memleket sermaye birikiminin mevcudol-

madığı bir iktisadi enkaz halinde idi. Binaenaleyh 
liberal kaide; kızaktan düşüp buzlar üstünde ka
lan çocuk misalinde olduğu gibi, soğutucu ve 
ürpertici bir netice doğurdu. Rahatsız edici bu 
dönem, bilâhara yerini yarı sömürge ekonomisin
den - millî ekonomiye (Büyük bir dinamizm ile) 
geçişe terk etti. Ama akabinden iki anlayışın siv-
rilip ayrıldığı veya yayılıp bir seviyede kaldığı, 
dönemler başladı. Ta günümüze kadar... 

Tarih içindeki bu oluşu; fanatizmin, siyasi 
teşekkülleri, parti çıkarları istikametinde tahribe-
den istismarını önlemek için senelerle ilgili dö
nemlere karışmıyor, yani dönemleri senelerle 
isimlendirmiyoruz. Çünkü gayemiz polemik ya
ratmak olmayıp, esas ile uğraşmaktır. Onun için, 
bu tarihî oluşu hazırlıyan ve zamanla etkisini ar
tıran bir faktör olarak, gümrük politikası üzerin
de önemle durmak istiyoruz. 

Bize göre gümrük mevzuu; memleket ekonomi
sinde ve Özgür olarak yaşantısında, tesir icra 
eden faktörlerin başında gelir. Meselenin önemi
ni, Türk'ün büyük evlâdı Atatürk 23 Şubat 1923 
te yani bundan 43 yıl önce, İzmir'de toplanan 
iktisat kongresi açış konuşmasında, şöyle tanım
lıyor : 

«Bir Devlet ki, gümrük muamelelerini, güm
rük resim ve vergilerini memleketin ve milletin 
ihtiyaçlarına göre düzenlemekten men edilmişse, 
böyle bir devlete müstakil denemez.» 

Bu beyanın doğruluğunu tarih sayfalarının 
gerçekçi satırları arasında bulmak için, çöküş 
yıllarını basit bir tetkikten geçirmek kâfidir. 
Şöyle ki: 

Buhar kudretinin 18 nci yüz yıl sonlarına doğ
ru sanayie tatbiki ve bu suretle doğan seri imalâ
tın müsbet sonuçları, iktisadi alanda en büyük 
ihtilâl olarak nitelenmişti. Fakat o zaman, Os
manlı İmparatorluğu yöneticileri, bu dünyayı sil-
keliyen oluşun dışında, sarayın kapalı havası için
de idiler. Lâkin çok geçmeden etkilendiler. Çün
kü tâbir caiz ise; iktisat ilmi kürrei arzı sarsıyor
du artık. Esasen hazır kapitülâsyonlar varken et-
kilenmemeye imkân yoktu zaten, zira kapitülâsyon
lar sebebiyle bol ve ucuz imalâtın yurda girme
sini engelliyecek bir gümrük duvarı mevcut değil
di. Olmayınca makinanm verileri, yerli sanayii ve 
el tezgâhlarını silip süpürdü. Yani memleketin 
gelir kaynakları kurudu. Ve ekonomik kanunların 
sert kuralları yine kendini gösterdi. Geliri olmı-
yan insan ne yaparsa, Osmanlı yöneticileri do 
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onu yaptılar, borç aldılar ve blnnetice yüksek 
faizli borçları karşılamak için gümrük kontrolü
nü tamamen yabancılara terk ettiler. Şimdi ta
rih sayfalarını burada kapıyarak ve lüzumlu der
si alarak konuyu değerlendirmek için bugüne 
gelelim. 

Huzurunuzda, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ic
raatını, olması gereken açıdan, tarih ışığında ve 
fakat bir tek sigaranın sığabildiği kavram içinde 
tenkidedeceğiz : 

Doğuda bir köylü ekici, kendi emeğiyle yetiş
tirdiği ürününden bir tek sigara sarıp içecek ol
sa, Türk Ceza Kanununun mer'i hükümleri, ya
kasına zamk gibi yapıştığı halde, salem deryasın
da pervasızca kulaç atan kimselere, neden hiçbir 
şey yapılmaz? Sigaranın sızdığı gümrük duvar
ları neden tıkanmaz? Bu basit bir misaldir. Fa
kat hem tütün, hem de gümrük mevzuatını kap
sadığı için çok büyük olan önemini kavramak lâ
zımdır. Zira her şey bir sigaradan çıkabilir. Tıp
kı en büyük yangınlar gibi. 

Aziz milletvekilleri, yüzbinlerce kefen pahası
na kurulmuş bu cennet vatanın temellerinde, 
Türk anasının evlâdı, gözyaşları ve tüm milletin 
ıstırabı yatmaktadır. Bunun bir. sigaraya feda 
edilemiyeceğine inanıyoruz. 

Y. T. P. Meclis Grupu adına Yüce Meclise 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oya iştirak etmemiş ar
kadaşlar, lütfen oylarını kullansınlar. 

C. K. M. P. Grupu adına Sayın Fuat Uluç, 
buyurun. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA FUAT ULUÇ 
(Mardin) —; Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1966 malî 
yılı Bütçesi hakkında Cumhuriyetçi Köylü Mil
let Partisi Meclis Grupunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bilindiği gibi Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
iştigal konuları yönünden birbirleri ile bağdaş-
tırılmaları asla mümkün olmıyan iki genci mü
dürlüğe ait hizmetleri düzenlemek ve yürüt
mekle vazifelidir. Bunların birisi Gümrük, di
ğeri Tekel Genel Müdürlüğüdür. 

Ne gariptir ki, Bakanlık, Devlet Hazinesine 
en büyük gelir sağlıyan bu iki genel müdürlük 
üzerinde etkilerini aynı müessiriyetle kullan
ma imkânına sahip değildir. Çünkü, teşkilât | 

yapısı buna müsaade etmez. Şube ve daireler 
olarak onbeş bölüm halinde faaliyette bulunan 
merkez teşkilâtı, sadece, gümrük ve gümrük 
kaçakçılığı işlerini düzenliyecek ve yürütecek 
nitelikte kurulmuştur. 

Bunlara karşılık merkezde Tekel Genel Mü
dürlüğüne ait işlerle uğraşan tek kurul «Tet
kik ve Murakabe Heyeti Başkanlığı» dır. Bu
nun da vazifesi genel müdürlükle Bakanlık 
arasında irtibatı sağlamaktır. 

Bakanlık müfettişleri, her yıl bütün Güm
rük Teşkilâtını eksiksiz teftiş ederler. Tekel 
Genel Müdürlüğünün ise, Bakanlığın lüzum 
gördüğü ahvalde bâzı işletme ve başmüdürlük
lerini teşfiş ve murakabeye tabi tutarlar. Öy
le anlaşılıyor ki,- Gümrük Genel Müdürlüğü 
bağlı, Tekel Genel Müdürlüğü muhtar bir mü
essesedir. Sebebi sual olunmaz «hikmeti Hü
kümet» lerden biri de bu olsa gerek. 

Halbuki, ithalât, ihracat, transit muamele
leri, yolculara ait özel işlemler ile gümrükçülük 
muayyen formalitelere bağlanmış bir çeşit ver
gi toplama ve emtia geçişinin kontrolü işidir. 
Devlet Tekeli ise, tekele tabi maddeler üzerinde 
istihsal, mubayaa, imal, depolama, ambalajla
ma, dağıtım ve piyasaya arz ile hülâsa edebile
ceğimiz 30 milyon vatandaşı ayrı ayrı ilgilen
diren, geniş, karmaşık ve çok yönlü bir faaliyet 
sahasıdır. Kaldı ki, tütünü, çayı, tuzu, kibri
ti, kahveyi, alkolü ve alkollü içkileri ile bir tek 
genel müdürlük için çok yüklü bir faaliyet sa
hasıdır, bu. Bakanlığın dikkati, işlere çeki 
düzen verme gayreti daha ziyade bu saha üze
rinde teksif edilmesi icabederken, maalesef 
böyle olmamaktadır. 

Gümrük ve Gümrük Muhafaza teşkilâtları
nın merkez kadrosu 60 ı münhal olmak üzere 
3.16 dır. Gümrük ve Gümrük Muhafazanın 
taşra teşkilâtı kadroları ise 269 u münhal ol
mak üzere 2 934 dür. Yani kadro olarak mer
kezin taşra teşkilâtına nisbeti bire dokuz, per
sonel olarak bire, onbirdir. Bu da, merkezde 
bir çeşit personel enflâsyonu bulunduğunu gös
termesi bakımından calibidikkattir. Şayet, Ba
kanlığın hizmete devamı arzu ediliyorsa, bu 
aksaklıklar giderilmelidir. 

Sayın milletvekilleri; 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olarak, 

öteden beri bu Bakanlığın lüzumsuz ve fayda-
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sız yere bütçemize külfet yüklediğini savun
maktayız. Bizim kanaatimize göre, Gümrük ve 
Tekel idareleri için ayrı bir Bakanlığa ihtiyaç 
yoktur. Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Par
tisi, Yeni Türkiye Partisi sözcüleri zaman za
man Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin bu 
kanaatini paylaşmışlardır. Fakat, muhalefette 
iken rahatlıkla dile getirdikleri bu kanaati, ik
tidarda iken dikkate almak hiçbirinin aklına 
gelmemiştir. Özellikle, Adalet Partisi 1901 se
çim beyannamesinde bu hususu vaid dahi et
miştir. Şimdi bâzı ihracatları için, «vaid]eri 
yerine getiriyoruz.»' diyenlerden, bu vaidlcriııi 
de yerine getirmelerini beklemek hakkımızdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Bugüne kadar gümrük kapılarımızdan geçen 

hiçbir yolcuya, gümrüklerimizden mal geçiren 
hiçbir vatandaşa ve iş adamına tesadüf etme
dik ki, uğradığı müşkülâttan şikâyetçi bulun
masın. Bizzat yaptığımız müşahadeler de bu 
şikâyetlerin haklı olduğu<nu teyidetmektedir. 
Memlekette turizmi geliştirmek çabası içinde
yiz. Turist, gümrük barajını rahatça aşamı
yor ki, memleketimize gelmeyi arzulasm. İtha-

#lât ve ihracat işleri kolay yapılamıyor ki, iş 
adamı bu sahaya yönelmek için istek duysun. 
Özellikle, gümrük muayene memurlarının şahsi 
takdir yetkilerini aynı kapıda bile değişik ve 
çelişik olarak kullanmaları içinden çıkılmaz 
bir durum yaratmaktadır. Birisi, iki gömlek
ten birini müsadere, diğeri birkaç bavul eşya
ya müsaade eder. Elbette olmaz böyle şey. 
Farklı muamele için içtimai mevki kıstası ol
mamalıdır. Fakir vatandaşlara «Devletin gü
cü yalnız buna yetiyor» zefhabmı uyandırmaya 
kimsenin hakkı yoktur. Hükümet, bu konu 
üzerine titiz bir itina ile eğilmeli, memurlar 
için de, yolcular için de yapılacak muameleye 
vuzuh vermelidir. Memurlar da yolcular da 
Türkiye'ye neler girer, neler girmez; Türkiye'
den neler çıkar, neler çıkmaz çeşit ve miktar 
yönünden hiçbir tereddüde mahal kalmıyacak 
şekilde kesin olarak bilmelidirler. Ne çeşidi 
ve ne de miktarı değiştirmeye kimsenin hakkı 
olmamalıdır. 

Büyük merkezi erimizdekiler hariç, gümrük 
kapılarımızın durumu hiç de ferahlık verici 
:değildir. YaJbancdar için ilk intibaın tesiri 
büyük olacağına göre, binalara, binaların tan

zimine, giriş ve çıkış muayenelerine, kırtasi 
muamelelere, müspet tesir bırakacak şekilde çe
ki düzen verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri; 
Gümrük konusunda Türk Milletinin büyük 

bir ıstırabı da kaçakçılıktır. Nedense, bu ka
nun dışı faaliyeti asgari hadde indiremiyoruz. 
Kanun mahalle bekçisi ve köy muhtarı dâhil 
bütün zabıta kuvvetleri ile mülkiye âmirlerini 
savcıları kaçaklığın meni ve takibi ile birinci 
derecede vazifeli kılmış, geniş salâhiyetlerle teç
hiz etmiştir. Buna rağmen, memleket kaçak
çılar tarafından âdeta bir açık pazar haline ge
tirilmiştir. Sınır kasabalarımızla, büyük şe
hirlerimizin hemen hepsinde kaçak eşya satan 
mağazalar, acayip bir pervasızlıkla faaliyette
dir. Bilhassa, Kilis, İskenderun, Gaziantep, 
Adana, İzmir, İstanbul ve Ankara'nın bu ba
kımdan ibret verici durumuna bakıp, insanın 
«Ey Devlet neredesin»' diye haykıracağı geli
yor. Za'bıtanm, muhafaza teşkilâtının, Maliye 
memuru ve mülkiye âmirlerinin en kesif olarak 
bulunduğu Hükümet merkezinde bile bu dere
ce açık faaliyete nasıl cesaret edebiliyorlar, 
şaşmamak mümkün değil. 

Konuyu tetkik ettik. Bu, yüzlerce, binler
ce mağaza dolusu kaçak eşyanın dört kaynağı 
var; 

1. Gümrük kapıları dışından kaçak olarak 
giren; 

2. Yolcu beraberinde gümrük kapılarından 
geçen; 

3. Servet transferi veya Göçmen Kanunu
na dayanılarak getirilen; 

4. Memleketimizde vazifeli olarak bulunan 
yabancı uyruklu personelden piyasaya intikal 
eden; 

Gümrük kapıları dışından yapılmakta olan 
kaçakçılığın büyük kısmı Suriye'den vâki ol
maktadır. 1953 te, Halep Ticaret Odasının 
resmî kayıtları üzerinde yaptığım kısa bir in
celeme benim için çok ibret verici olmuştur. 

Birinci Cihan Savaşından sonra, bizden ay
rılan Arap ülkelerinde manda idarelerinin hi
mayesinde yeni yeni hükümetler kurulmuştur. 
Bunlardan birisi de bugün 800 Km. yi aşan bir \ 
sınırla komşu bulunduğumuz Suriye'dir. Bu 
küçük memleket, harMen çıplak, yoksul, fakir 
ve iktisaden perişan olarak çıkmış bulunan 
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bölge halkının giyim eşyalarını ucuza temin et
me ihtiyacında bulundukları gerçeğinden ha
reket ederek, bugünkü muazzam dokuma sa
nayiine ulaşmıştır. Ağır kumaş sanayiinde, ile
ri memleketlerle rekabet imkânsızlığını dikkate 
alan Suriyeliler, bu rekabetin dışında kalacak 
bir dokuma tipi aradılar. Neticede kalite ba
kımından düşük, maliyet bakımından ucuz, 
renk ve desen bakımından cazibolan suni ipek 
dokuması üzerinde karar kıldılar. Bölgenin 
ekonomik şartlarına uygun bu pratik ve pis-
kolojik buluş geniş bir ihtiyaca cevap verdiği 
için süratli bir gelişme kaydetti. Bugün yüz
lerce dokuma fabrikası Halep'in etrafını esa
tiri kale burçları gibi çevirmektedir. 

Mevcut istatistiklere göre, 1952 senesinde, 
Suriye'de 640 fabrikatörün sahip bulunduğu 
583 modern dokuma tesisi vardı. Bunlardan 
436 sı tek şahıslara, 147 si muhtelif şirketlere 
aitti. Sermaye toplamları 47 milyon 538 bin 
Suriye lirası olan bu tesislerde 20 000 amele ça
lışmakta idi. 

• 1920 de 4; 1920 ile 1930 arasında 8; 1931 
ile 1940 arasında 39; 1941 ile 1945 arasında 45; 
1946 ile 1950 arasında 285; 1951 ile 1952 ara
sında 202 almak üzere 583 fabrika kurulmuş 
ve tam randımanla işletilmelerine başlanmıştır. 
Bunlar bütün anlamı ile modern fabrikalardır. 
1952 den sonraki artışı bilemiyoruz. Fakat, 
dalha önceki yılların gelişme hızı dikkate alı
nınca, artış seviyesinin nereye ulaştığını tah
min etmek güç değildir. 

Bu 583 dokuma ve iplik fabrikasının 24 
milyon 540 bin Suriye liralık sermayeli ve 14 
bin ameleli 418 i Halep'te kurulmuştur. Ha
lep ne ulaştırma, ne ham madde ve işçi temi
ni bakımından bir üstünlük göstermez. Esasen, 
bu fabrikaların yıllık istihsali, Suriye'nin 25 
yıllık ihtiyacını aşmakta idi. Dokuma sanayii
ne en büyük merkez olarak Halep'in seçilmesi, 
sa'dece Türkiye'ye yakınlığı yüzündendir. Do
kunacak kumaşların, Türkiye'ye kolaylıkla 
şevki için Halep, diğer Suriye şehirlerine naza
ran daha münasip mevkide bulunmaktadır. 

Hep biliyoruz ki, ziraat karakteri taşıyan 
memleketlerde sanayiin gelişmesi Devletin hi
mayesine bağlıdır. Suriye'de ziraat karakteri 
taşıyan bir memleketir. Dokuma sanayii, man
da idaresinin başlangıcından bu yana, değiş-
miyen ve gittikçe hızını ve hacmini artıran bir 

Devlet himayesi görmüştür. Dokuma sanayii
nin gelişmesini sağlıyacak ithalât da ihracat 
da, serbest bırakılmıştır. Sanayiin teşviki hak
kında neşredilen 103 sayılı Kararname ile her 
yeni teşebbüs 6 yıl için sermaye ve gelir üze
rinden alınacak bütün vergilerden muaf tutul
muştur. Sanayiin kurulması için gerekli her 
çeşit inşaat malzemesi ve makinalar Gümrük 
Resminden muaf olarak ithal olunmaktadır. 
Kurulacak fabrikalar için gerekli arsalar, ku
ruluşu takibeden 5 yıl içinde satmalmmak şar-
tiyle müteşebbislerin emrine verilmektedir. 
Müteşebbisler için Suriye 'bankalarının kasala
rı ardına kadar açıktır. İstihsalin yüzde clok-
sanbeşi kaçak yollardan ve maalesef Suriye 
Devletinin himayesinde olarak Türkiye'ye sevk. 
olunmaktadır. 800 Km. yi aşan Türk - Suriye 
sınırının tarafımızdan mayınlanmış olmasına 
rağmen kaçakçılığı önlemeye muvaffak olama
yışımızın bir sebebi de budur. Biz, Devlet ola
rak önlemeye çalışıyoruz. Suriye, Devlet ola
rak ibu kaçakçılığı himaye ve teşvik ediyor. 

Suriye'de suni ipek sanayii ile beraber cam
cılık, dericilik endüstrileri de kurulmak isten
miş, fakat muvaffak olunamamıştır. Bu iş
lere sermaye yatıran iş adamları iflâs etmişler
dir. Tek sebebi, bu sanayi mamullerinin Tür
kiye'de rağbet görmemesidir. 

Ayrıca, Suriyeli iş adamlarının büyük öl
çüde Amerika'dan topladıkları kullanılmış pal
to, ceket ve yelekler aynı kaçak yollardan Tür
kiye'ye sokulmaktadır. Memleketimizin en üc
ra köşelerinde bile kurulan pazar ve panayır
lar bu Amerikan kaynaklı kullanılmış mallarla 
dolup taşmaktadır. 

Dünyanın neresinde olursa olsun, her sı 
nırda mutlaka kaçakçılık yapılmaktadır. Yüz
de yüz bir önleme bahis konusu olamaz. Fa
kat, bizdeki kadar büyük hacimlisi hiçbir yer
de görülmüş değildir. Mücadelede muvaffak 
olamayışımızın büyük bir sebebi ise, kaçakçı
lığın meni hususunda sahip bulunduğumuz 
yanlış zihniyettir. Bu kanun dışı faaliyeti 
süngü, korkusu ile durduracağımızı sanıyoruz. 
Bu da arz ve talep kaidesine tabidir. Ucuz 
pahalıyı kovalıyaeaktır. Süngü korkusunun 
yanına, aynı sanayii Türkiye'de kurmak gibi 
iktisadi tedbirleri koymadıkça bu ıstırap sürüp 
gidecek, bizim kesemizden Suriye'nin kaçakçı 
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fabrikatörleri milyonlar kazanmakta devam, 
edeceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Uluç, iki dakikanız kal
mıştır. 

FUAT ULUÇ (Devamla) — 1932 - 1933 
yıllarına kadar, Suriye'den Türkiye'ye, bol 
miktarda şeker, tuz ve içki kaçakçılığı yapıl
makta idi. Türkiye'de şeker, tuz ve içki sana
yiinin fiyat ve nefaset yönünden rekabet ka
bul etmez inkişafı, bu maddeler üzerinde yapı
lan kaçakçılığı önlemiştir. Bu örnek bizim 
için bir emsal numunesi olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Yolcu beraberi namı altında memleketimize 

giren ve kaçak piyasasına intikal eden eşyanın 
haddi hesabı yoktur, özellikle, işçi olarak 
yurt dışma gönderilen vatandaşların getirdik
leri eşyalar büyük yekûna baliğ olmaktadır. 
îhracettiğimiz insan gücünün karşılığı döviz 
olarak memlekete girmesi icabederken, tedbir
sizliğimiz yüzünden birtakım işe yaramaz lüks 
eşya olarak yurda gelmekte muhtacoldüğümüz 
büyük bir* imkân heba edilmektedir. Hükümet 
bu konunun üzerine hassasiyetle eğilir, gerekli 
tedbirleri alırsa, kazancımız büyük olacaktır. 

Servet transferi ve Göçmen Kanununa da
yanılarak hiçbir kayda tabi tutulmadan yurda 
sokulan son derece lüks eşya üzerinde de dik
katli bulunmamız icabeder. 

Malûm olduğu üzere, Türkiye'ye göç eden 
ve dışarıda parası bulunduğu tevsik edilen 
her göçmen dilediği malı getirmek ve rahatça 
satmak hakkına sahiptir. Bu işe servet belgesi 
temininden başlıyarak birçok yolsuzlukların 
katıldığı aşikârdır. Servet, döviz olarak geti-
rilemiyorsa hiç olmazsa ithalât, Hükümetçe tâ
yin edilecek mallar üzerinden yapılmalıdır. Bn 
suretle zararlı olarak işliyen bir sistem, mem
lekete faydalı bir hale sokulmuş olur. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır, lütfen 
bağlayınız. 

FUAT ULUÇ (Devamla) — Efendim ben 
de rica edeceğim, birkaç dakikada bitireyim 
hiç olmazsa konuşmamı.. 

BAŞKAN — Kaç dakikada bitirirsiniz, tah
minen iki dakika daha sürer mil 

FUAT ULUÇ (Devamla) — Daha dört da
kika sürer. 

BAŞKAN — Zaten bir dakikanız geçiyor. 
Hatip dört dakika daha konuşmayı arzu etmek
tedir. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. («Usule 
aykırı» sesleri) 

Heyeti Umumiye arzu ediyor efendim ko
nuşmasını, ben ne yapayım, arzu etmezseniz 
konuşamaz efendim. 

FUAT ULUÇ (Devamla) — Sayın milletve
killeri ; 

Üzülerek beyan edeyim ki, memleketimizde 
misafir ve vazifeli olarak bulunan yabancı uy
ruklular, özellikle Amerikalı dostlarımız, kendi 
ihtiyaçları bahanesi ile getirdikleri yiyecekten 
giyeceğe, makinadan çocuk oyuncağına ve tu
valet malzemesine kadar çeşitli malı Türk piya
sasına sürmektedirler. Hem de doları 20 - 22 
Türk lirasından hesabederek. Bu yüzden halkı
mız, bu gibi eşyaların satıldığı yerlere «Ameri
kan pazarı» adını takmıştır. Dostluğumuzdan 
ve misafirperverliğimizden faydalanılarak ya
pılan bu iş, bizim için zararlı ve üzücü, onlar 
için ayıp ve günahtır. Hükümet teşebbüse ge
çerek dostlarımızın bu davranaışlarmı önlemeli
dir. 

Saym milletvekilleri; kaçakçılıkla mücadele
de muvaffakiyet için geniş imkânlı, sağlam bir 
istihbarat şarttır. Bu da para ile olur. Bu mak
sat için, Bakanlığın bütçesine sadece 25 000 
lira konmuştur,, Bunun birkaç milyon lira ola
rak teklif olunmasını beklerdik. Elbette Ba
kanlığın bu lüzumu takdir edememiş olması dü
şünülemez. Toplanacak sağlam kaynaklı doğru 
haber, mücadele ile vazifelileri karanlıkta di
dinmekten, ümit ve moral kırıcı yorgunluktan 
kurtarır. Bilerek tedbir alma imkânına kavuş
turur. Bu sebeple konulan tahsisatın ihtiyacı 
karşıliyacak bir seviyeye yükseltilmesi için Ba
kanlığın teşebbüse geçmesini tavsiye etmekte
yiz. 

Karsulanmızda, özellikle dinamit kullanıla
rak yapılan avcılık balık yataklarını tahribet-
mektedir. Bu zararlı davranışı önlemek mak-
sadiyle Marmara Denizinde kullanılmak üzere 
inşa ettirilecek üç motor için bütçeye konmuş 
olan 1 336 000 lirayı memnuniyetle karşılıyo
ruz. Ancak, bu kadarı kâfi değildir. Diğer ka
rasularımız için de aynı şekilde teşebbüse geçil
melidir. Ege Denizi ve Akdeniz karasularımın-

— 208 — 
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da Yunanlı ve İsrailli balıkçıların kaçak balık 
avlamak için çok kesif bir faaliyet sarf ettik
leri ve bu işte tahsisen dinamit kullandıkları 
dikkate alınacak olursa, acele tedbir almamız 
lüzumu kendiliğinden meydana çıkar. 

Ayrıca Türk - Suriye sınırının mayınlanma
sı sebebiyle kaçakçılık büyük çapta denize inti
kal etmiş bulunmaktadır. Lâzkiye Limanından 
yüklenen motorlar, Antalya'dan - İskenderun'a 
kadar olan sahillerimiz arasında mekik doku
maktadır. Bunlarla mücadele için de, kaçakçı
lığın men ve takibi ile vazifeli birliklerimizi ye
teri kadar deniz aracı, özellikle hücumbotları 
için teçhiz etmeliyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Devlet tekeli, Hazineye büyük gelir sağlı-

yan bir kuruluştur. Fakat, Devlet tekelleri re
kabeti önlediği için gelişmeye engel olurlar. 
Tek alıcı rakip olmadığı için fiyatları düşürür 
üreticinin ümidini ve şevkini kırara. Tek satıcı, 
rekabet tehlikesinden uzak bulunduğu için ge
lişme ve geliştirme endişesini duymaz. Hele 
Devlet memuru zihniyeti ile yapılan ve yürütü
len bu gibi işler umulan faydayı sağlıyamazlar. 
Nitekim, Tekel Genel Müdürlüğümüz, tütün ve 
çay üreticisi vatandaşlarımız için devamlı bir 
ıstırap kaynağıdır. 

BAŞKAN — Sayın Uluç, müddetiniz bit
miştir, bağlayınız. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA FUAT ULUÇ 
(Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Birçok Amerikan firmaları imal ettikleri si
garaların ambalajına «Bir yaprak Türk tütünü 
ile nefaseti sağlamıştır.» diye yazmak suretiyle 
kendilerini reklâm yaparlar. Bahis konusu ne
faset âmilinin yüzde yüzüne sahibolan Tekel 
Genel Müdürlüğü, aynı işi yaparak dünya pi
yasasında kendini gösteremiyor. Yeni olmakla 
beraber, çay sanayiimiz de aynı durumdadır. 
Uzun bir gelişme tarihi olan içkilerimizin de ka
deri başka türlü değil. 

BAŞKAN — Rica ederim, bağlayın efendim. 
FUAT ULUÇ (Devamla) — Kulüp ve tek 

rakılarımıza rağmen eski tiryakiler hâlâ özel 
teşebbüsün imal... 

(Başkan, hatibin konuştuğu mikrofonun se
sini kesti.) 

BAŞKAN — Devamda fayda yoktur Uluç 
lütfen.... 

I Bitmiştir. Zapta girmiyor efendim, boşuna 
I konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Açık oylamaya iştirak etmemiş 
I olan arkadaşlarımız var mı efendim? Lütfen bi-
I raz acele buyurun, açık oylama muamelesine 

son vereceğiz. 
I Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın Ali 

Karcı, buyurunuz. 
T. 1. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (Ada

na) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri 
T. 1. P. Meclis Grupunun Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşlerini bildirme-
I den önce önemli bir hususu Yüksek Meclisin bü-
I yük dikkatine sunmayı gerekli gördük. 
I Gümrük ve Tekel Bütçesi, Bütçe Karma Ko-
I misyonunda görüşülürken, Gümrük ve Tekel Ba-
I kanlığının kaçakçılık olaylarına dair bir soruya 

verdiği cevap Türkiye'nin gümrük politikasının 
I nasıl yürütüldüğünü göstermesi bakımından şa-
I yanı dikkattir. 
I Gümrük ve Tekel Bakanının Millet Meclisi 
I tutanaklarına geçireceğimiz sözleri, Bütçe Kar

ma Komisyonunun teyplerinde, kendi sesleriyle 
I yarınki kuşaklara bir ibret vesikası olarak kala-
I çaktır. 

Gümrük ve Tekel Bakanının sözleri aynen 
şöyledir : 

I (Biz mebusların çoğu, Amerikan viskisi kul-
I lanıp, Amerikan sigarası içmiyor muyuz?) 
I Sayın milletvekilleri; 
I Bu sözleri kim söylüyor? 
I Bu sözleri söyliyen Tekelin ve gümrüğün en 
I büyük sorumlusu değil midir? 
I Nasıl olur bu? Bir Gümrük ve Tekel Bakanı, 
I nasıl böyle konuşabilir? 
I Batıda hükümetlerin düşmesine sebebolabile-
I cek ağırlıktaki böyle bir olay, nasıl olur da hiç 
I yankı uyandırmaz? 
I Sayın milletvekilleri, 
I Sayın Bakanın burada tutanaklara geçirdiği-
I miz telypdeki sözleri, Türkiye'deki gümrük so-
I runlarmın hangi düzeyde bulunduğunu göster-
I n.ektedir. 
I Avrupa seferlerinden dönen vapurlardaki, 
I kaçak mallar, Suriye'den getirilen kaçak kahve-
I 1er, çoraptan biryantine kadar meydanlarda bile 
I satılan Amerikan giyim eşyaları, peynirler ve 
I sigaralar hangi gümrük politikasının sonucudur? 
I Bir taraftan ulusal servetlerimiz gizli yollar-
I dan dışarıya akarken öbür taraftan lüzumsuz 
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eşyalar çarşıları, pazarları doldurmaktadır. 
Sayın milletvekilleri, 
T. t. P. Grupu adma Bakanlığın bütçesini 

Gümrük ve Tekel olarak iki ayrı 'bölümde inceli-
yceeğiz. 

T. I. P. nin tekel hakkındaki görüşlerimizi 
Yüksek Meclise sunuyoruz. 

Tekel, bâzı maddelerin Devlet elinde bulun
ması, imal edilmesi, işletilmesi ve Devlet 
eliyle ihracedilmesi olarak nitelendirilebilir. 

T. İ. P. Devlet eliyle işletilen ve yürütülen 
bu politikanın yanındadır. Yalnız en büyük 
kalemleri elinde tutan, bütçeye en büyük yar
dımcı olan tekel, vasıtalı verginin Devlet eliy
le halkın omuzlarına yükletilmesi mekanizma
sının tipik bir örneğidir. 

İlk bakışta tekel özel sektörün çalışma ala
nını daraltıyor gibi görünür. Dolayısiyle tekel 
özel sektörün karşısmdaymış gibi bir durum 
meydana gelir. 

Gerçekte tekel, özel sektörün en büyük yar-
dımcısıdır, özek sektörün en büyük koruyucu-
sudur. Tekel bankerlerin, kapkaççıların, alın-
teri tüccarlarının servetlerinin korunmasında 
bir emniyet supabı görevi yüklenmektedir. 

Sayn milletvekilleri; 
İktidarlar tekel yoluyla özel sektörü korur

lar, dedik. Şu hususu bilhassa unutmamak lâ-
zmdır ki, bu konuşmalarımız, özel sektörün 
iktidarda oluş felsefesine göre yapılmakta
dır. Hepiniz bilirsiniz ki, kurulan sermaye ta
raftarı partiler, Meclislere bizzat sermaye sa
hiplerini veya onların, dünya görüşlerine, ha
yat felsefelerine, parti program ve tüzükleri

me uyacak ve inanacak kimseleri gönderir. 
Özel sektöre inanan bu partiler çoğunlukla ik
tidara gelince, haklı olarak Ticaret Bakanının 
dün de Meclis kürsüsünde söylediği gibi ken
di çıkarlarına en uygun .politik inançları yü
rütürler. İşte bu politikanın sonucu . olarak 
tekel özel sektöre iki koldan yardımcı olur. 

Birinci kol; taahhüt yoluyla özel sektörü 
desteklemek, 

İkinci kol; ki en önemlisi budur, tekel ken
di maddelerine, halkın aleyhine zam yapmak 
yoluyla, özel seötörü vergilendirmdkten kur
tarır. 

Az gelişmiş ve sermaye birikimi çabası için
de bulunan özel sektörün memleketlerde tekel, 
halkın tepesinde Demokles'iin kılıcı gibidir. 

i Vur abalıya, gibi Türkçeye yerleşen ata sözü-
I ne uygun bir şekilde tekel halkın sırtına inen 
I bir sopadır. Kapitalist toplumda bütçe açıkla-
I rmı kapatmak, kamu harcamalarını karşılamak, 
I istihsali hızlandırmak gerektiğinde, bu zengin-
I den vergi alımı şelklinde değil, tekel aracılığı 
I ile vasıtalı vergilerle halkın omuzlarına bin-
I dirilir. 

Anayasa ne kadar, (herkese gelirine göre 
I vergi) derse desin, mantık ve akıl vergilendir

menin, vergi almmıyan alanlara yönelmesini 
söylerse söylesin sonuç daima tuza, tütüne, 
sigaraya ve diğer gümrük maddelerine zam 
yapmak şeklinde kendini gösterir. 

Devletçilik bir kalkınma ilkesidir. Fakat 
Devletin başına bu politikaya inanmıyanlar ge
lirse, (kişinin yapamadığını Devlet yapar) di
ye Devleti verimsiz alanlara iterler. Kâr ge
tirecek konular özel ellere devredilir. Devlet 
personel isayısı ve memur sayısı gereksiz yere 

! yükseltilir. Dolayısiyle maliyet artırılır. Ta
ahhüt yoluyla Devletin varlığı 3 - 5 aracıya 
peşkeş çektirilir. 

Sonra da devletçiliğin zarar ettiği ileri sü
rülür, devletçiliğe cepheden hücuma geçilir. 

j Bu durumun kapitalist toplumun yapısı gere-
j ği olarak milyonların yarattığı bütün değerle

rin çoğunluğun elinden çıkıp mutlu bir azm-
J lığın eline geçmesi şeklinde kendisini gösterir. 
i Her dalda zenginlikler mutlu azınlık lehine ge

lişirken, şüphesiz tekel de aynı paralelde mut
lu bir azınlığa yardımcı olur. 

Şimdi vereceğim rakamlar özel sektör lehi
ne seçim yoluyla Devlet mekanizmasını ellerin
de tutanların vasıtalı vergiler aracılığiyle hal
ka ne kadar büyük külfet yüklediklerini göste
recektir. Rakamları detaylara inmeden oku
yorum : 

.1960 yılında 5 523 mükellef 1 milyar 179 
milyon lira kazanmış, 

1964 yılında 4 649 mükellef 1 milyar 486 
I milyon lira kazanmıştır. 

Buna göre 1960 yrlnda 5 523 mükellef 1 mdl-
I yar 179 milyon kazanırken 1964 te 4 629 mükel-
I lef 1 milyar 486 milyon lira kazanıyor. 
I 1966 malî yılı Bütçe tasarısı ve Karına Ko-
I misyon raporundan aldığım bu rakamlar 1960 
I, yılı ile 1964 yılları arasında şöyle bir durum 
I meydana getiriyor: 

— 2ia—. 
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Dört yılda mükellef sayısı 900 eksilirken 
kâr 307 milyon artıyor. 

Müsaadenizle şimdi bir de Gümrük ve- Teke
lin aracılığiyle gaz, tuz, çay, kahve, şeker, iç
ki ve bütün gümrük maddelerine eklenerek 
halktan toplanan paralara bakalıım: 

1960 genel bütçenin Vasıtalı Vergiler tuta
rı % 61,7 iken 1964 genel bütçenin Vasıtalı Ver
giler tutarı % 67,3 e çıkmıştır. 

Halbuki 1964 te tüccarların kazancı artar
ken dolaynsiyle tüccarların daha fazla vergi 
vermeleri Anayasa gereği haline gelirken, ge
lişmenin tamamen aksi istikamette olduğunu 
yani vasıtalı vergilerin çoğaldığını görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, Vasıtalı 
Vergiler dört yılda genel bütçeye % 5/6 ilâve
siyle ve Tekel aracılığiyle halkın aleyhine özel 
sektörün lehine bir sonuç vermiştir. 

Bu duruma göre vergiler kime yükleniyor? 
Yukarıda görüldüğü gibi doğrudan doğru

ya halka. Çünkü Vasıtasız Vergilerin her geçen 
gün bütçe içindeki yüzde oranları azalırken, 
Vasıtalı Vergilerin yüzde oranları artmaktadır. 

Üstelik mutlu azınlık daha fazla kazanır
ken bütçeye yüzde itibariyle de daha az iştirak 
etmektedir. 

Görülüyor ki, her geçen yıl milyon kaza
nanların sayıları yükseliyor. Yani en az kaza
nanlarla en çok kazananlar arasındaki fark 
büyüyor. Bu fark büyüdükçe Ankara'larda, İs
tanbul'larda, İzmir'lerde yeni yeni gökdelenler 
asfalt caddeleri süslüyor. Hepimiz bu gökde
lenlere bakıp, büyük kalkınma diyoruz. Ya bü
yük şehirleri çepeçevre saran. gecekondulara 
ne diyeceğiz? Herhalde buna vereceğimiz isim 
de büyüyen sefalet olacaktır. Demek oluyor ki, 
sermayen'.a arttığı oranda zenginlikler de bir 
avuç insanın lehine artış kaydediyor. 

Biz bunun adına kalkınma diyoruz. İşçisi, 
köylüsü, rençberiyle bütün emekçi halk büyük 
bir çoğunlukla Meclise giremediği için bu ku
ruluş yani Tekel kâr esasından ayrılıp ihtiyaç 
esasına yönelememelktedir. 

Kapitalist toplumun kendi tabiatı icabı ola
rak Tekel geniş halk kütlelerine yararlı ola
cağına zararlı oluyor ve mutlu azınlığın daha 
az vergilendirilmesi için bir araç olarak top
lumu yönetenler tarafından rahatlıkla kulla
nılabiliyor. 

Sayın milfotveıkilleri, büyük para kazanan

lar, kazanıyorsak vergi de veriyoruz, diyecek
ler. Pelki bu kâr, para, vergi nereden geliyor? 
Kimin sırt.'ndan çıkıyor? Halkın! 

Halktan türlü yollarla alınan fazlalıklar 
kâr olarak mutlu azınlığın celbine giriyor. Bu
nun bir kısmını vergi olarak ödeyince, «Dev
lete vergi veriyorum, Devlete milyon veriyo
rum.» diye öğünüyor. Sonra hak istiyene kur
şun sıkılıyor Zonguldak'ta. İzmir'de coplanıyor 
halk. İzmit'te çadırları yılkılııyor grevcilerin. 
Bütün bunların maaşlarını kim veriyor? Kur
şun sıkılanlar, coplananlar ve grev çadırları 
yıkılanlar... (Gürültüler.) Ben halkın yanında 
olan bir partidenim.. Mutlu azınlığın cebinde 
kalan diğer fazlalıklar ise, hepimiz biliyoruz ki, 
çöken spor ve sergi saraylarının artıklarıdır. 
Çatlıyan okulların artıklarıdır ceplerinde ka
lan. Yıkılan köprülerin, taahhüt yoluyla çev
rilen dalaverelerin artıklarıdır. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, yıkılan köprüle
rin ve sairenin mevzuumuzla ilgisi olmadığını 
siz de takdir buyurursunuz. Konu dışına çık
mak muvafık değildir. Görüyorsunuz, arkadaş
ların da müdahalesi oluyor, konuşmaların inti
zamı kayboluyor. Sınır dâhilinde konuşmanızı 
rica ediyorum. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De
vamla) — Sayın Başkanım, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Bütçesi konuşuluyor, bendeniz de 
tekelin niteliğini anlatıyorum. -

Sayın milletvekilleri... («Ne alâkası var?» 
sesleri.) Biraz düşünürseniz alâkasını görürsü
nüz. 

Sayın milletvekilleri, vergilerin ağır yükü 
geniş halk kütlelerine bimdirilirken (sermaye 
biriktiriimini teşvik) paravanası kullanılır hep. 

Yabancılarla rekabet için bu şarttır denir. 
İhracatı teşvik için bu şarttır denir. Sı

nai ihracatı meydana getirmek için bu şarttır 
denir. Ulusal ekonomiyi hâkim kılmak için bu 
şarttır denir. 

Bu durum, kapitalist toplumlarda yaşıyan 
bütün insanların müşterek kaderidir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, sınır dışıma çık
mayın efendim, 

ALİ KARCI (Devamla) — Sayın Başkanım 
teikelin niteliğini anlatıyorum. Bunun için de 
«Devlet sektörüne yardımcı olmalıdır» formü
lü kullanılır. -
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îşte bu istikamette Türk halkına yeni bir ha
ber : 

Bu açıklamamıza paralel olarak Hükümet, 
bu yıl getireceği (Tuz Kanunu) ile halka tekel 
aracılığı ile zam yapacaktır. Şunu da bilhassa 
belirtmek isteriz ki müteahhitlik müessesesini 
geliştirmeye pek hevesli olan Hükümet bütçe 
açıklarını kapatmak için diğer tekel maddeleri
ne zam yaparsa hiç de şaşırmıyacağız. 

Sayın milletvekilleri, 
Tokel için şüphesiz en önemli mesele tütün

dür. Tütün 2,5 - 3 milyon kadar vatandaşı ilgi
lendiren en önemli meselelerimizden birisidir. 

Sizlere birkaç soru soruyorum : 
Afyon alımında, satımında neden aracı tüc

car yoktur? 
Çayın alımında, imalinde neden aracı tüc

car yoktur? 
Sigaranın i'malinde ve ihracında neden aracı 

tüccar yoktur? 
İçkilerin imalinde ve ihracında neden aracı 

tüccar yoktur? 
Tütünün alımında, satımında, ihracında ne

den aracı tüccar vardır?. 
(A. P. sıralarından «komünist olmadığı» için 

sesleri) 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
ALÎ KARCI (Devamla) — Bütün bunların 

bu şekilde konuşmaların sizi kurtaracağını zan
nediyorsanız, aldanıyorsunuz arkadaşlar... (Gü
rültüler) 

SELAHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Ne-
demek, kendinizi kurtaracağınızı sanıyorsanız?.. 
Hangi felâketten kendimizi kurtaracağız, tav
zih etsin. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz, rica ederim 
yerinizden müdahale etmeyiniz. 

SELAHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Söz
lerini tavzih etsin. 

BAŞKAN — Rica ederim, size söz vermedim, 
lütfen oturun efendim... 

ALÎ KARCI (Devamla) — iktidardan düş
me felâketinden. 

BAŞKAN — Sayın Karcı eğer bu şekilde de
vam ederseniz sözünüzü kesmek mecburiyetin
de kalacağım, son defa rica ediyorum. 

TÜRKIYE işçi PARTÎSÎ GRUPU ADINA 
ALÎ KARCI (Devamla) — Tütün milyonlarca 
insanı emeğinin karşılığını bile alamamak duru-

22 . 2 . 19W O : 
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mu ile karşı karşıya getirirken küçük bir züm
reyi de inanılmıyacak bir refaha boğmaktadır. 
Geçen yıl tütün fiyatlarının pancar fiyatına sa
tıldığını hepimiz gördük. Kim aldı tütünü pan
car fiyatına? Aracı tüccarı. Kimden kazandı 
bu parayı? Halktan? Bugünkü gazetelerde yeni 
bir feryat var, Batıdaki tütün ekicilerinin fer
yadı. Tekel, bizi tüccara boğduruyor diyor, bu
günkü gazetelerde. 

Sayın milletvekilleri, 
Türk köylüsünü bu sefaletten kurtarma

nın yolu vardır, açıktır. Bu da tıpkı yukarıda 
söylediğimiz şekilde diğer maddeler gibi tütü
nün Devlet eliyle köylüden alınması yoludur. 
Bu takdirde tütün ekicisi köylü hem aracı tücca
ra boğdurulmamış, emeğinin karşılığını almış 
olacak, hem de Devlet buradan temin ettiği ge
lirlerle yatıranlarını gerçekleştirmek yoluna gi-
deeefk ve dolayısiyle başka maddelere zam yolu
na sapmamış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bir de şu konuya değinmek istiyorum: Te

kel kendi karşısında hiçbir rakip bulunmadığı 
halde neden gazetelere, dergilere, radyolara ilân 
verir? 

Amaç meydandadır. 3 - 5 kişiye para kazan
dırmak. Tekel genel politikasiyle tutumlu bir 
yöne doğru gitmelidir. 

Çay bâzı ahvalde bozuk ambalajı ve küflü 
muhtevası ile hiç de hoş olmıyan, tekele yakış-
mıyan bir tutumla tıpkı özel sdktör gibi halkı 
uyutmak yoluna gitmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Gümrük ve tekel hâsılatını toplamakla gö

revli bir Bakanlıktır. Bu cümlede «hâsılatını 
toplamakla görevli» cümlesinin altını çizmek is
teriz. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, iki dakikanız kal
mıştır efendim. 

TÜRKÎYE ÎŞÇÎ PARTÎSÎ GRUPU ADINA 
ALÎ KARCI (Devamla) — Çünkü bu Bakanlık 
ne tekel ve özellikle ne de gümrük politikasında 
son sözü söyliyen Bakanlık değildir. Tekel hâsı
latı, tekel vergileri üzerinde genel olarak tekelin 
genel gelir politikası üzerinde son söz öteden be
ri Maliye Bakanlığına ait olagelmiştir. Gümrük 
duvarlarının indirilip yükseltilmesi, uluslararası 
gümrük anlaşması ve tarifeleri üstünde de dü
şen, karar veren ve politikayı tesbit eden de öte-
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den beri Maliye Bakanlığıdır. Bu durumda bir 
politika değil bir uygulama bile yönetim organı 
olan Bakanlığın neden var olduğunu düşünmenin 
bile yeri vardır. Gerçekten birçok ülkelerde ör
neğin Birleşik Amerika'da bu Bakanlığın gör
düğü hizmetler Maliye Bakanlığına bağlıdır. Bu 
nedenle böyle bir ayrı Bakanlığın varlığına zaru
ret olup olmadığı düşünülmiye değer. 

Gümrük politikamız yurdumuzun kalkınma
sında önemle göz önünde bulundurulacak husus
ların başında gelmektedir. Çünkü, T. 1. P. ola
rak her vesile ile söylediğimiz gibi gerçek kal
kınma, gerçekten sanayileşmemize bağlıdır. Sa
nayileşme ise körpe endüstrimizin dış ülkelerin 
yetişmiş endüstrileri tarafından silinmemesine 
bağlıdır. Bu da gümrüklerle korunmuş yeter 
derecede geniş bir3iç pazarla mümkün olabilir. 

Şimdi birçoğumuzun sanayi gücüne hayran 
olduğumuz ülkeler sanayileşmelerini ancak bu 
yolla gerçekleştirebilmişlerdir. Almanya Güm
rük Birliğini kurduktan sonra bu yolla sanayii
ni kurmuştur. Birleşik Amerika gelişmiş İngiliz 
Sanayii karşısında ancak bu yolla sanayiini ku
rup geliştirmiştir. 

Tarihte ileri sanayi ülkeleri, genç endüstri
lerin bu çabalarına daima karşı çıkmışlardır. 

BAŞKAN —Sayın Karcı, müddetiniz bitmiş
tir, lütfen sözlerinizi bağlayınız efendim. 

T.I.P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De
vamla) — Sayın Başkan, Büyük Meclisin iki ar
kadaşımıza lütfettikleri dört dakikalık müddeti 
bana da verecekleri inancını taşımaktayım. (Gü
rültüler). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir da
kikanızı rica ediyorum. Grup sözcülerinin ko
nuşmalarının 20 dakika ile sınırlanmış oldu
ğu herkesçe malûmdur. Grup sözcüleri hazırla
dıkları konuşmaların evvelce 20 dakikaya sığıp 
sığmadığını ölçmeleri kontrol etmeleri ve böy 
leçe kürsüye gelmeleri icabederken bâzı arka
daşlar bunu aşmıya gayret ediyorlar. Bu kötü 
geleneğin ihdası Başkanlığı müşkül bir du
rumda bıraktığı gibi, Heyeti Aliyenizin de mü
samahasını suiistimal mahiyetinde oluyor. Bi
naenaleyh, bunun devamı mümkün değildir ar
kadaşlar. Bunu bir yerde kesmiye mecburuz. 
Lütfen bağlarsanız çok iyi olur. 

ALI KARCI (Devamla) — Sayın Başkanım, 
teşekkür ederim. Eğer bu söylediğiniz sözler i 

i birinci arkadaşın oylamasından sonra ikinci ar-
I kadaşa sıra geldiği zaman söylenmiş olsaydı, 

belki de daha anlamlı olurdu. 
I BAŞKAN — Israr ederseniz oylıyacağım 
I efendim. Eğer bu kabahat birinci defa söyle

mememden doğsa dahi şimdi söylemeye mec-
I burum. Israr ediyor musunuz efendim, heyeti 
I âliyeye arz edeceğim. 
I ALİ KARCI (Devamla) — Israr etmiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, diğer arkadaşlara 
I dört dakika verdiğimiz için arkadaşımız da dört 
I dakika konuşmak arzusundadırlar. Dört daki-
I ka daha konuşması hususunu oylarınıza sunu-
I yorum. Kabul edenler... («Konuşmak istemiyor» 
I sesleri). Efendim, kürsüden inmediğine göre ko

nuşmak isteriği belli birşey. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Buyurun efendim. 

I ALÎ KARCI (Devamla) — Teşekkür ederim. 
I İngiltere, Almanya ve Amerika'nın gümrük 
I duvarlarını yükseltmesinden hiç hoşlanmamış, 
I bu ülkeler zaman zaman gümrüklerini indirmek 
I için telkin ve baskı yapmıştır. 

Genç bir endüstri kurmak için, ilk kuru
luş yıllarında gümrüklerimizi yeterli yükseklik
te tutacağız. Ama büyük endüstri ülkeleri bu
nun karşısına çıkıyorlar. Az gelişmiş ülkeleri 
türlü şekillerde, bazan hile, bazan baskı ile zor-
lıyarak, kendilerinin yararına işliyecek bir re
jimin GATT rejiminin içine sokmuşlardır. 1947 

| de kurulan GATT yani «Ticaret ve Tarife Genel 
anlaşması» önce 20 ülke arasında kurulmuşken 
bugün 79 Devletçe kabul edilmiştir. 

Bu anlaşma az gelişmiş ülkelerin kendi 
endüstri ürünlerini, gelişmiş ülkelerin endüst
ri ürünleri ile rekabete sokma amacını güder. 
Böyle olsun ki, az gelişmiş ülkeler sanayileşme
sin, gelişmiş ülkelerce sömürülsün. Bununla da 
kalınmaz gümrük hadlerinin belli bir düzeyin 
üzerine çıkarılması, bu suretle genç endüstri
lerin kurulması önlenirken öte yandan az geliş
miş ülkelerin tarım ürünlerinin ihracını önli-
yen yasaklar bile GATT anlaşlamasında yok
tur. GATT teşkilâtının Cenevre'de çıkan «FO
RUM du Commerce International» adlı dergisi
nin Temmuz 1965 sayısında bu engellerin kal
dırılmasının «düşünüldüğü» yazılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetleri bu anlaşmaya girdiklerinden bu 
tarafa bundan ayrılmayı asla düşünmemişler, 
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az gelişmiş ülkelerin bu anlaşmayı kendi lehle
rine tadil teşebbüslerinde faal role sahip çık
maya bir türlü yanaşmamışlardır. GATT gibi 
anlaşmaların «kıraldan çok kıralcı» uygulayıcısı 
olmuşlardır. Adalet Partisi Hükümeti serbest 
mübadeleyi geliştirme, bu yolla ekonomiyi can
landırmayı kendine amaç olarak seçmiştir. Oy
sa bu bir çıkar yol değildir. Hükümet millî 
sanayimizi kurmaya ve ihraç ürünlerimizi koru
maya elverişli bir gümrük politikasına gitmeli
dir. Uluslararası bütün ilişkiler gibi GATT an
laşmasını da bu açıdan gözden geçirmelidir. 
Sanayileşmenin çarelerinden biri de himayeci 
gümrük tarif esidir. Müttefiklerimizin kaşları 
biraz çatılsa da biz millet olarak çıkarlarımı
zı düşünmeyi bilelim. Sizlere bu konuda Hintli 
bir Devlet adamının GATT konusundaki deme
cinden bir parçayı aynen okuyacağım. 

«Eşit işlem ancak eşitler arasında olabilir. 
Az gelişmiş ülkelerin istediği bütün şey, dış ti
caretteki engellerin azaltılması maskesi altında, 
kendi gelişmelerine en uygun gelen tedbirlerin 
alınmasına engel olunmamasıdır» (GATT'ın 
11 . 11 . 1964 toplantısı zabıtlarında). 

Girmek için, bunca telâş gösterdiğimiz Or
tak Pazarı da bu aynı anlayış içinde değerlen
dirmeliyiz. Bilindiği gibi Ortak Pazar, bir güm
rük birliğidir ve buna şimdiden üye olma he
vesine düşmek her türlü gerekçeden yoksun, teh
likeli bir harekettir. 

Sayın milletvekilleri, 
Millî endüstrimiz ve millî ürünlerimiz için 

ikinci yıkıcı darbe yine bir müttefik hükümet 
olarak Birleşik Amerika'dan geliyor. Bu devlete 
mensup misyonlar kendilerine tanınan gümrük 
muafiyetlerini gayet açık şekilde ve millî eko
nomimizi baltalıyacak ölçüde suiistimal etmek
tedirler. Pazarlarda, çarşılarda Amerikan P. X. 
le'rinden alınmış her türlü eşya sanki legal bir 
piyasadaymrş gibi serbestçe satılmaktadır. Bu 
gümrük kaçakçılığına bir Türk Başbakanı 
«Sade Amerikalılar mı gümrük kaçakçılığı ya
pıyor?» diye teşvik edici, en azından hoş görü
cü bir tavır takınmaktadır. Bu hale mutlaka 
bir son verilmesi, aynı zamanda bir millî onur 
meselesi olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 
Hükümet sınırlara hâkim değildir. Kolera 

dolayısiyle hacı gönderilmemesi teklifine karşı 

Sayın Başbakan «Nasıl olsa binlerce kaçak hacı 
gidiyor» mazeretini ileri sürmüştür. Bu cevap
taki gayriciddiliğe nereden bakılsa ibret verici 
bir sonuca varılabilir. Ancak biz sadece şunu 
söyliyeceğiz • «Sınırlarına bile hâkim olamıyan 
bir Başbakan, en az bunu açıklamamak basire
tini göstermeliydi.» Sınırlardan geçen sadece 
kanun dışı insanlar değil, Güney sınırlarından' 
yapılan kaçakçılık, bir meslek sayılmaktadır. 

BAŞKAN -— Vaktiniz tamam öf endim, lüt
fen bağlayınız. 

ALÎ KARCI (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim, cümlemi bağlıyorum. 

Hiç şüphesiz toplumumuzda bir, tarafta en 
yüksek fiyatla kaçak eşya sa'tınalabilenler ve 
öbür tarafta açlığın ve işsizliğin baskısı ile can
larını 100 - 120 lira için mayın tarlalarına sü
renler bulunursa kaçakçılık önlen'emez... 

Sayıları milyonları geçen işsiz vatandaşlar 
ekonomik ve sosyal koşulların bir sonucu ola
rak kaçakçı adı ile hapishaneleri dolduracak, 
a'ma.... 

BAŞKAN — Tamamdır efendi, sözünüzü 
kesmek mecburiyetinde kalacağım... 

(Başkan tarafından mikrofonun sesi kesildi.) 
ALÎ KARCI (Devamla) — Türkiye işçi 

Partisi Meclis Grupu adına hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (T. î. P. sırasından alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamaya iştirak etme
miş arkadaşımız var mı efendim? Yok. oylama 
işlemi bitmiştir. 

Millet Partisi Grupu adına Hilmi işgüzar, 
buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA HÎLMÎ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan ve muhterem millet
vekilleri, Millet Partisi Meclis Grupunun Güm
rük ve Tekel Bakanlığı 1966 yılı Bütçesi üzerin
deki görüş, düşünce ve temennilerini arz etmek 
üzere yüksek huzurlarınıza gölmiş bulunmakta
yım. 

Muhterem arkadaşlar, genel bütçemize ol
dukça fazla bir gelir temin eden Gümrük ve 
Tekel Genel Müdürlüklerinin bütçesi hakkında 

.görüşlerimizi burada birlikte ifade etmede fay
da görmekteyiz. Gümrükler Genel Müdürlüğü 
memleketimize gelen ve memleketimizden çıkan 
her türlü emtia, vasıta ve insan gibi çeşitli olan 
konular üzerinde bilhassa kendilerine kanunla
rın verdikleri hakları tatbik eden bir müessese-
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dir. Memleketimizde gümrük muameleleri Os
manlı İmparatorluğundan kalmış bir alışkanlı
ğın içinde ve tutumunda kalınmak suretiyle de
vam ettirilmektedir. Bütün vatandaşların üze
rinde hassasiyetle durdukları ve zaman zaman 
gazete sütunlarına kadar akseden gümrük şikâ
yetlerinden de bu idarenin tutumunu anlamak 
mümkündür. Her şeyden evvel gümrükte çalış
tırılan memurların sayıları nisbetinde yüksek 
tahsil yapmış olanlar çok azdır. Bütün işlerin 
kendilerine tevdi edildiği masaların başında bu
lunan memurlar gümrük gibi üzerinde çok taL 

raflı hassasiyet ve itina istiyen işlerin erbabı 
olmadıkları gibi yapmış oldukları muamele de 
vatandaşı gümrük idarelerine karşı soğutmak
ta ve haklı olarak ruhunda o idareye karşı an-
tipati beslettirmektedir. Halbuki gümrük ser
vislerinde bulunanlar hem vatandaşlarımızla ve 
hem de memleketimize gelecek olan çeşitli tâ
biiyetteki yabancılara muhatabolacaklardır. Bu 
bakımdan işin önemi bir kere daha nezaket kes-
betmektedir. Kendi vatandaşlarımızın mâruz 
kaldıkları formalist ağır muameleler ve nazik 
olmıyan davranışlar bir yana yabancı turistle
rin ve yolcuların bu gibi muamelelere duçar ol
malarını memleketimizin hal ve âtideki turist 
politikasiyle bağdaştırmak her haliyle mümkün 
olmıyacaktır. 

Gümrüklerdeki formalitelerin çıkmazı bir 
taraftan ciddiyetle ele alınması lâzımgelen bir 
mesele olmakla beraber, diğer taraftan giriş ve 
çıkış yerlerinde vatandaşların gümrük muaye
ne ve kontrolü adı altında mâruz kaldıkları çok 
değişik muamelelerin bir düzene sokulması için 
gerekli her türlü tedbirin alınması ve talimatı
nın da verilmesi şarttır. 

Bilhassa Gümrük İdaresinin hassasiyetle üze
rinde durması lâzımgelen meselelerin başında 
giriş ve çıkış kapılarındaki gerek vatandaşla
rımızın, gerekse yabancı turistlerin mâruz kal
dıkları muamelelerin gazete sütunlarına akse
den kısımları üzerine eğilmeleri şarttır. 

Bendeniz burada bir ibret mahiyetinde ol
mak üzere 13 pazar 1966 Şubat nüshasında Hür
riyetin bir serbest kürsü sütununa geçmiş olan 
bir kısmı burada kısaca hemen pasaj mahiye
tinde arz eder esas mevzuumuza geçmek iste
rim. 

Serbest kürsüde şöyle diyor : «Kapıkule'de-
kiler Koçero ve Hakimo'yu da bastırdılar. Güm 

rük memuru olayını, ayda beş bin lira veririm. 
Doğu'da silâhlı şakilerin soygunlarından habe
rim vardır, fakat Batı'da Edirne'den Avrupa'
ya çıkışındaki Kapıkule gümrüklerinde kıravat-
lı muayene teşkilâtımızın rüşvetli soygunları 
Koçera'lan Hakimo'ları bastırdı. İnanmazdım 
bu kadarına, şüphem olabilirdi ama, başımdan 
tam dört defa hâdise geçince artık şüpheni kal
madı. İddia ediyorum ki, bu Kapıkule Gümrü
ğündeki çalışanların ekserisi korkunç şekilde 
çarpıcıdır. Buraya gönderdiğiniz bir müfettiş 
hüviyetini belli etmeden iki günde her şeyi bü
tün çıplaklığı ile görüp anlar. Başbakan, İçişleri 
Bakanı rüşvetle katı şekilde mücadele edilece
ğinden dem vururlar. Nasıl mücadele edecek
siniz? Bu kaçıncı ihtar ve şikâyet ki rüşvet ve 
çarpıcılık bütün şiddeti ile devam etmektedir. 
Sizden üste maaş almak değil, bu yiyicilik baki 
kalırsa, noter senedi ile teklifimi tevsik ederek 
ayda Bakanlığınıza beş bin lira vermek sure
tiyle muayene memuru olmaya talibim. 

Bu yazı olarak Gümrük ve Tekel Bakanlığı
na da gönderilmiştir. 

Ergin Tanmaz» 

Hürriyet Gazetesinden okuduğum bu yazı
dan sonra gümrük muameleleri gayet basit ya
pılmalı, gümrük muayene ve kontrolları vazifeli 
memurlar tarafından bütün vatandaşlara eşit 
bir şekilde ve ciddî olarak tatbik edilmelidir. 
«Kanunlar kuvvetlilerin delip geçtiği ve zayıf
ların takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibi ol
maktan kurtarılmalıdır.» sözünü burada da tek
rar etmek isterim. Ancak bir ihbar konusu ol
duğu takdirde işin önemine binaen ayrı bir mu
amelenin de olacağını tabiî karşılamaktayız. 
Gümrük memurlarının kadroları takviye edil
mek suretiyle lisan bilen ve yüksek tahsil gör
müş olanların istihdam edilmelerinin doğru ve 
bizim gibi turist çekmek iddiasında bulunan 
milletler için biraz da mecburiyet olmalıdır. 
Mevcut kadrolar esaslı bir revizyona tabi tutul
malı ve hudutlarda bulundurulanların seçilme
sinde özel dikkat sarf edilmelidir. Hudutları-
mızdaki gümrük muayene binalarımızı memle
ket ve Devletimizin şahsiyetine mütenasip bir 
şekilde ele alınarak yeniden inşa edilmelidir. 
Memleketimize gelen ve çıkan yerli yabancı yol
cuların oturabilecekleri bir salonun bulunması 
üzerinde durulmalıdır. Ayrıca Avrupa devlet-
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lcrindc olduğu gibi yabancı turist ve yolcuların 
üzerindeki paraların son kuruşuna kadar har
canmasını temin edici mahiyette her çeşit hu
dut, karakol ve binalarında sigara, hâtıra ola
bilecek her çeşit ufak sanayi mamulleri, vazo
lar Türkiye'ye ait el sanatları bulundurulması
nın temini mutlaka yapılmalıdır. Çoğu turistler 
üzerindeki parayı dışarı çıkarmamak için hu
dut kapılarında ve muayeneye tabi oldukları 
yerlerde alış - veriş yapacak imkânları bulama
maktadırlar. Bu hususta Sayın Vekilin dikka
tini çekmek isterim. Sayın Bakanlığın da izle
diğinden asla şüphe etmediğim gazetelerde çıkan 
gümrük muamelesinin ağırlığı ve zorluğundan 
şikâyet eden vatandaşlar özellikle yurt dışında 
bulunan Almanya'daki işçilerimizin giriş ve çı
kışlarında zorluk çekmekte olduklarını oku
maktayız. 

Sayın arkadaşlar, 
Bu şikâyet mektup ve yazılarında çok büyük 

hakikat payı bulunmaktadır. Üzerinde hassasi
yetle durmamız gerekir. Senede bir - iki defa 
yurdumuza gelen ve her gelişinde beş - altı bin 
Türk lirası kıymetinde döviz bırakan Almanya 
ve Avrupa'daki işçilerimiz için olduğu gibi dı
şarıdan eş ve dostuna bilhassa her çeşit bayram
larda muayyen değerde ve miktarda gönderil
mesi mümkün olan bâzı hediye eşyalarında güm
rük muafiyetinin tanınmasının yerinde olacağı
na inanmış bulunmaktayız. 

Değerinden fazla gümrük verilen hediyele
rin bizce bilinen tarafları çoktur. 

Geçenlerde bir Fransızdan almış olduğum 
bir mektupta Türkiye'de bulunan eşine gönder
diği matbu 100 etiketten Türkiye'de 750 kuruş
luk Gümrük Resmi alınmış olması hakikaten 
Gümrük Teşkilâtının ne kadar formalist ve kır
tasiye içerisinde bulunduğunun bir delilidir. 

Yurdumuzdaki yerli sanayii korumak için 
konulmuş bulunan gümrük vergilerinin ancak 
memleketimizde imalât sanayii fabrikası olan
lar için pek tabiî karşılamakta ve hattâ takdir 
etmekteyiz. Fakat bu zihniyet ve iddia altında 
memleketimizde eğitim ve öğretim aracı olarak 
kullanılmak üzere getirilecek her çeşit televiz
yon,. mağnotefon, elektrofon ve emsali gibi apa-
reyl erden gümrüğün alınmasının doğru olmadı
ğına inanmaktayız. 

Geliri düşündüğümüz kadar içerideki duru
mumuzun da dikkate alınması elbette ki, en az 

gelir kadar önemli olduğunu hesaba katmamız 
gereklidir. 

Hudutlardaki kaçakçılığın önlenmesi için bu
ralarda kaliteli ve elit memur kullanmalı ve bun
lar tatmin edilmelidir. Bilhassa bugünkü Hür
riyet gazetes'nde, Sayın B-ışbakana açık mektup, 
başlığı altında yazılan yazı ibret vericidir. Bu
nun mahiyetini okumak istemiyorum. Gümrük
lerde Güney - Anadolu hudutlarmdaki kaçakçı
lığın önemine değinen bu yazının bilhassa ilgili 
Bakanlık tarafından tetkik edilmesini temenni 
etmekteyim. Vakit olmadığı için okumadan bu 
kısmı geçiyorum. Teşkilât kanunlarında Güm
rük ve Tekel Bakanlığı müntesiplerinin en iyi, 
en bilgili ve yabancı dillerden birini bilenler
den tercih edilerek alınmalıdır. Her yıl bütçe
mize oldukça fazla gelir getiren bir teşkilâtın 
elemanlarının da tatmin edilmeleri gerekir. Hattâ 
bunların çocuklarının tahsili için imkânlar ara
mak Hükümte düşen vazife olmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Şimdi de kısaca da olsa vaktin müsaadesi 

nisbetinde sizlere hükmi şahsiyete haiz mülhak 
bütçeli bir malî monopol müessesesi olan Tekel 
Genel Müdürlüğünden de bahsetmek istiyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü inhisar maddeleri 
olan tütün, çay, ispirto, tuz ve her nevi sigara 
olmak üzere bunlarla birlikte bir de iştigal sa
hasında monopol kanunlarını aşan faaliyetlerde 
de bulunmaktadır ki, bira, şarap, vermut, kibrit 
ve kahve inhisar maddeleri olmadıkları halde 
bunları da imal etmekte ve satmaktadır. İnhisar 
yani monopol statüsü sebebiyle Devlet müessese
si sıkı bir kanunla bağlı bulunmaktadır. Evve
lâ bu kısıtlayıcı kayıtlardan bu müessesenin ha
fifletilmesi ve hareket sahasının daha da geniş
letilmesinin lehinde olduğumuzu burada işaret 
etmek isterim. Bu şekilde çalışabilmesi için de, 
İnhisar Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki Teş
kilât Kanununun bugünkü şartlara göre yeni
den ele alınıp revizyondan geçirilmesi de lâzım
dır. Gerçekten ticari bir faaliyet yapmak suretiy
le bütçemize oldukça büyük kâr veren bu mües
sesenin elemanları maalesef maddi bakımdan hiç
bir avantaja da sahip değildir. Umumiyetle Te
kel Genel Müdürlüğünün cari harcamalar gide-
riyle yatırım harcamaları gerekçelerine uygun 
bir şekilde hesaplanmış olduğu görülmektedir. 
Tekel Genel Müdürlüğü mamul tütünlerinin sa-
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tısının 43 000 kilo olacağmı tahmin etmektedir. 
Tütün mevzuu memleketimiz halkının yüzde 25 i-
ni ilgilendirmekte memleket dövizinin de aşağı -
yukarı 3 te birini teşkil etmektedir. Bu kadar 
önemli olan tütünlerimizin dünya piyasasında 
gereği kadar alıcı bulamamış olması üzerine Hü
kümetin aktif bir şekilde ve çok taraflı bir poli
tika takibetmek suretiyle durması gerekmektedir. 
1965 -1966 yılında ihracat mevsimine 153 000 ton
luk bir stokla girmiş bulunmaktayız. Bu stok 
1966 - 1967 yılında 75 000 tonu ihracedildiği tak
dirde her sene elde 75 000 tonluk bir ihraç fazla
sı tütün problemi ile karşi karşıya bulunuyoruz 
demektir. Bunun için Hükümetin ne gibi tedbir 
düşündüğünü öğrenmek isteriz. Ancak, bugünkü 
dahilî istihlâk konusu olan tütünlerin harmanlan-
dırılması ve sınıflandırılması iyi bir şekilde 
yapılmadığı gibi ambalajının da bozuk olması se
bebiyle satış üzerine menfi tesir yaptığı bir ger
çektir. Tütünlerin kalitesinin daha da iyi ol
masını temin için Hükümet asgari tütün fiyatla
rını tesbit etmesi yüksek fiyatla piyasa açıldık
tan sonra çok dü^ük fiyatla tütünleri alma yolu
nu gitmemesi gerekir. Aksi takdirde tüccarların 
ellerine bırakılan tütün müstahsili ezilmiş ve za-
rardide olmuş olur. Tütün fiyat politikasında ma
alesef bugüne kadar gelmiş geçmiş Hükümetler 
asgari bir fiyatı tesbit edememişlerdir. Tütün ba
kım evlerinin daha fenni ve teknik bir çalışma 
evi haline getirilmesi tütünlerin sınıflandırılması
nın ehiller tarafından yapılmasının sağlanması 
şarttır. Tütün gibi yorucu ve çok emek istiyen 
bir dalın himaye edilmesi gerekir. Tütün stokla
rının tüketimi için bütün dünya devletleriyle 
ticari münasebetler kurulmalı hattâ Afrika ve As
ya memleketleriyle olduğu gibi demirperde geri
si memleketlerle de temas imkânları aranmalı
dır. 

Dâhildeki sigaraları onMlik sigaralardan 
ibaret zarif ambalajla piyasaya sürmenin satı
şı arttıracağı kanaatindeyim. Mamul sigaralar 
yurt dışında tutunabiimesi için klâsik ambalaj
dan vazgeçip arz ettiğim şekilde cazip ve için
de oniki sigara olan paketler halinde piyasaya 
isürülmelidir. Mevcut sigara fabrikalarımız, 
modern inde ve ihtiyacı karşılıyacak kapasite
ye getirilmelidir. Memlekette bazan sigara kıt
lığı da dikkati çekmekte, bazan Yenice, Har
man, bazan da Gelincik ortadan kaybolmakta
dır. Bütün bunların üzerinde durulmalı, bir 

tüccar gibi hareket edilmelidir. Çay mevzuu 
üzerinde Genel Müdürlüğün ço"k daha hassas 
davranmasını, artan ihtiyaçların tatmin edici 
bir şekle getirilmesinde fayda görmekteyiz, is
tihsalin bol olması kâfi değil, bol istihsalin ay
nı zamanda da kaliteli bir şekilde yapılması 
gerekmektedir. Mevcut istihsalin her yıl orta
lama olarak 6 bin ton arttığı halde zaman za
man piyasada çekilen çay sıkıntısının mânası
nı da anlamada güçlük çektiğimizi burada işa
rete mecburum. Çay istihsalinin, artan ihtiyaç
ların tatmini ve yurt dışına çıkacak döviz ta
sarrufu yönünden istihsalin daha da artırılma
sını faydab bulmaktayız. Ancak çayların kali
tesinin çok bozuk, bâzı hallerde" içilemiyecek 
kadar bir durum arz etmesi karşısında Güm
rük Tekel Bakanlığı bu çay istihsalini ciddî bir 
şekilde kontrola tabi tutmasını ve kalite tas
nifine önem vermesini bir mesele olarak ele al
malıdır. Belki de kalite bozukluğuna sebebo-
ian faktörlerin başında kaçak ekimler gelmek
tedir. Kalite kontrol ve tasnif işinin ciddî şekil
de ele alınması bu mahzurları ortadan kaldı
racak tedbirler olarak görülmektedir. Artık 
piyasaya sürülecek olan çayların ambalajı ga
yet zarif ve kaliteleri iyi ve muayyen katego
ride sınıflandırılarak satışı yapılmalıdır. Çay 
istihsali artırılmak ve iyi bir kalite kontrolü 
yapılmak suretiyle yabancı memleketlere ihra
cat yapmak ve döviz sağlamak yollarının mem
leketimiz için mümkün olduğu da nazara alı
narak daha geniş bir programla çalışılmalıdır. 

Bütün alkollü içkilerden kâr temin eden ve 
bıı bakımdan Hazineye gelir getiren Tekel Ge
nel Müdürlüğü, içkilerin kalitesi üzerine ciddi
yetle eğilmeli ve yurdun her köşesinde aranan 
içkinin aynı fiyat ve kalitede bulunmasını sağ-
lıyacak tedbirleri alması hem kendi çalışmala
rının verimli olması bakımından ve hem de va
tandaşlara yapılacak: hizmet bakımından lü
zumlu ve hattâ meobur olmalıdır. Tuzların da 
istihsalinde kaliteye Önem verilmeli, fiyat ayar
lanması yapılmalıdır. 

Kibrit ve kibrit sanayiinin yılda yapmış ol
duğu kâr azımsanmıyacak kadar bir yekûn 
tutmaktadır. Oysa ki, kibrit Tekelden çıkartıl
mış, özel sektörlere bırakılmıştır. Hemen ilâve 
edelim ki, serbest olarak satılan kibritlerin ka
litesi hissedilir şekilde bozulmuştur. Bunların 
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başlıca sebeplerinden biri de, Tekelin muvaze
ne olmak vazifesini hafifletmiş olmasıdır. Rad
yolardan bile bâzı kibrit imal eden kibrit iş
letme firmaları kalitesi bozulan kibritlerin ken
di sanayi] eriyle ilgili 'bulunmadıklarını ilân 
edecek duruma düşmüşlerdir. Bu hususta görü
şümüz şudur ki, Tekel Genel Müdürlüğü kib
rit sanayiine gerekli ilgiyi esirgemeden işlet
melerini düzenleyip kalitesini normal hale ge
tirmesidir. Mevcut fabrikalara ilâveten bir kib
rit falbrikaısmı daha inşa etmesi ve bunu yıl
lık çalışma plânına alması Bakanlığın ihtiyaç 
duyduğu bir konu olmalıdır. Her yıl artan nü
fus ve kibrit istihlâkindeki fazlalık yanında 
özel sektörlerin normal çalışmasını temin et
mek, fiyatta sabit ve istikrarlı bir politika sağ
lamak için Tekel Genel Müdürlüğü yeni bir 
fabrika açmalıdır. 1931 senesinde her türlü ha
zırlıkların yapıldığı ve kibrit fabrikasının açıl
masına kesinlikle karar verildiği halde Sinop 
ilinden bu faJbrilkanın, kaldırılmasının sebeple
ri hâlâ Sinop ve civarı halkını meşgul eden 
ıbir mesele olarak ortadadır. Geri kalmış bir 
ilimiz olan Sinop'ta böyle bir fabrikanın ku
rulmasını, işçi bulmak, ham madde tedarikinin 
kolaylığı ve her çeşit imkânların müsait bulun
ması halamından arzu etmekteyiz. Sayın Ba
lkan ve ilgili Genel Müdürlüğün bu hususta ti
tizlikle durmasını önemle rica ediyoruz. Her 
türlü yatırımların kısa zamanda amorte edilme
si bir yana Sinop ilinin, gelişmesine de bir ve
sile olacaktır. İşsiz vatandaşlara iş kaynağı az 
da olsa temin edilecektir. Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının üzerine düşen vazifesini gerçek mâ
nâda yapabilmesi için Teşkilât kanununa ve 
onunla ilgili teknik ve idari yönleriyle elit ele
manlara ihtiyacı büyüktür. Mevcut kadroları-

B AŞK AN — Muhterem arkadaşlar, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı 1966 Bütçesi üzerindeki gö
rüşmelere devam ediyoruz, söz A. P. Grupu adı

nın yetersizliğini zannederim ki, Bakanlıfk da 
takdir ederler. Zannımızca yüksek tahsilli ve 
iyi yetişmiş personelle bugünkü durumundan 
kısa zaman içinde sıyrılarak çok daha randı
manlı ve kârlı çalışma yapılma imkânı doğa
caktır. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi bitirme
den evvel bir noktaya daha temas etmek iste
rim. O da yıllardan beri kurulması plân ve yıl
lık programa alınmış olan Yozıgat Bira Fab
rikası işidir. Gümrük Tekel Bakanlığının her 
yıl görüşülen bütçesinde muhtelif arkadaşlar 
tarafından bu konu dile getirilmiş, yapılması 
kararlaştırıldığı halde yapılmadığı aeı bir şe
kilde tenkid edilmiştir. Ben acı tenkidde değil, 
başlanması programa alınmış olan fabrikanın 
biran evvel bitirilmesini temenni etmekte ve 
Sayın Bakan ve Bakanlık mensuplarına başarı
lar dileğiyle M. P. Meclis Grupu adına hepini
zi hürmetle selâmlar, saygılar sunarım. (M. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Grupu 
adına Süleyman Çağlar'mdır. Sayın Süleyman 
Çağlar, 10 dakikamız kalmıştır. Bu müddet zar
fında konuşmanızı bitiremiyeceğinize göre biti
rinceye kadar konuşmanızın devamını oya suna
cağım. («Öğleden sonraya kalsın» sesleri) 

Açık oylamanın neticesini arz ediyorum. 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Genel Müdürlüğü 

1966 yılı Bütçe kanunu tasarısının açık oylama
sına 228 arkadaş katılmış, 144 kabul, 72 ret ve 2 
çekinser oy kullanılmıştır. Ekseriyet tamam ol
duğundan bütçe kanunlaşmıştır efendim. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 12,50 

na Sayın Süleyman Çağlar'mdır, 'buyurun. (A. 
P. sıralarından, alkışlar) 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Âdil Yaşa (Siirt), Sadık Tekin Mtiftüoğlu (Zonguldak) 
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A. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ÇAĞ
LAR (Manisa) — Sayın Başkan, Millet Mecli
sinin değerli üyeleri; 

Adalet Partisinin 1966 malî yılı Gümrük ve 
Tekel Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi Yüce He
yetinize arz etmek üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Halen tatbik edilmekte olan 5383 sayılı Güm

rük Kanunu, denizi olmıyan İsviçre Gümrük Ka
nunundan alınmış, memleketimizin bugünkü ih
tiyacına cevap verememektedir. Kaldı ki, dev
letlerarası turistik münasebetleri geliştirmek için 
milletlerin yarış halinde bulunduğu hususunu da 
dikkate alırsak, adı geçen kanunun süratle bu
günkü ihtiyaçlara cevap verebilecek şekle getiril
mesi tavsiye ve temennilerimizin başında gelir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Hudutlarımızda devam edegelmekte olan ka

çakçılık olayları, malûmları olduğu veçhile, ti
caret politikamız ve ticaret muvazenesinin aley
hine bir işlem yaratmakta, bühassa henüz inki
şaf halinde olan sanayiimizin de hamlesine en
gel teşkil etmektedir. Kaçakçılığın mühim bir 
kısmı Suriye hududumuzdadır. Esasen komşu
muz Suriye Hükümeti maalesef ticaret politika
sının (bir yönünü de Türkiye aleyhine kaçak eşya 
alma veya satmaya bağlamış durumdadır. O hal
de bu hududumuzda gereken idari tedbirler me-
yanında aşağıda sıraladığımız hususlar yer al
malıdır : 

1. Kaçakçılığa ait 1918 sayılı Kanunun bu
günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde de
ğiştirilmelidir. 

2. Hayvan kaçakçılığı yapılan yerlerde hay
van borsaları kurulmalıdır. 

3. Açık hudut pazarları ihdas olunmalıdır. 
4. Gümrük Muhafaza Teşkilâtı tamamen si-

vilize hale getirilmeli ve personel kifayetsizliği 
giderilmelidir. 

5. Neticeyi çabuklaştırmak gayesiyle kaçak
çılık mahkemeleri kurulmalıdır. 

6. Gümrüklerimizde kanuni bekleme sürele
rini doldurmuş mal ve sair eşyalara, Bakanlar 
Kurulu kararı ile sık sık izin verilmemelidir. 

7. Gümrük Kanununun 126 ncı maddesine 
uyularak, kota ve rejim dışı gümrüklere gelmiş 
olan mallar irat kaydedilmelidir. 

8. Türk İran transiti, bu iki memleket ara
sındaki vâki anlaşmaya uyularak, bu devletlerin 
tavsiye ettiği işletmelerce ve karayolu ile bir mik
tar eşyanın nakli yapılmaktadır. Ancak, ilerde 
İran transit hacmma uygun memleketimizden 
geçecek eşyanın artırılması için daha elverişli im
kân ve şartlar aranmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, gümrük bütçesi üze
rindeki görüşlerimizi arzdan sonra Tekel konu
suna geçiyoruz. 

1930 tarih ve 1660 sayılı Kanunla hükmi şah
siyeti haiz mülhak bir bütçe ile idare edilen bir 
Devlet müessesesi olan Tekel Genel Müdürlüğü 
hem malî idarenin bir kolu olarak Tekel vergile
rini toplamakta, diğer taraftan da Devlet teke
linin verimli olmasını sağlama bakımından ka
mu yasaklarının denetim ve kontrolü olduğu gibi, 
işletmeci bir idare olarak döner sermaye ile çe
virdiği işletmeleri ile de bütçeye Tekel hâsılatı 
adı altında önemli bir Devlet geliri sağlamakta
dır. Ayrıca Tekel dışı bâzı maddelerin imal ve 
satışını da yapmaktadır. 

Tekelin malî fonksiyonu ve finansman duru
mu ise, 7424 sayılı Kanunla çıkarılan 750 milyon 
lira döner sermayesinin Ödenmemiş kısmı 245 
milyon 162 bin 724 liradır. Bu malî takat çer
çevesi içinde tanzim edilen Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânına göre 1962 de 15 milyon, 1963 
te 40 milyon, 1964 de 49 milyon ve 1965 te 100 
milyon lira konmuş ise de 1965 yılı yatırım prog
ramının ancak % 50 si tahakkuk etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bu bünyedeki sanayi mamulleri üzerindeki 

görüş, kanaat ve tenkidlerimizi kısaca arza çalı
şacağız. 

Umumiyetle içkilerin üretim kapasitelerinde 
bir artış olmamıştır. Şarap, rakı, votka ve bira 
sanayiinde karşılaşılan başlıca meseleler şöylece 
hulâsa edilebilir : Şarap sanayiine daha fazla 
Önem verme, memleketimizde yetişen çeşitli 
kaliteli ve nefaset bakımından, üstün evsaflı 
üzümlerimizin değerlendirilmesi için de ayrıca 
ehemmiyet taşımaktadır. Tekelin imal ettiği şa
raplar alkol bakımından diğer rakiplerimize 
nazaran üstün, fakat, kalite ve ambalaj yönün
den kusurlu oluşu, Tekelin 1965 yılma kadar 
gerektiği ölçüde ihracatımıza imkân vermemiş
tir. Şarap sanayiimize biraz daha dikkatle eği
lirsek, esaslı döviz kaynaklarımızdan biri hali
ne geleceği aşikârdır. Nitekim 1965 yılı içinde 
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ihracedilmiş olan şaraplarımız müstehlik pazar
larda rağbet bulmuş, talepler çoğalmıştır. Bu 
arzu istikametinde imalâtımıza yön verilmesini 
tavsiyeye şayan buluruz. 

Rakı ve votka sanayiinde de şarap sanayiinde
ki temennilerimiz yönünden kıymetlendirilmesi 
gerektiği kanaatindeyiz. Bu meyanda, lüks içki 
sayılan viskinin de daha kaliteli hale getirilme
sini döviz tasarrufu bakımından faydalı mütalâa 
etmekteyiz. 

Bira sanayiinde ise, bira kapasitesi yeterli 
olmamasından üretim, tüketimi karşılıyama-
maktadır. Bu sebeple, bira ihtiyacının karşılana
bilmesi için Yozgat'ta inşasına başlanmış bulu
nan bira fabrikasının biran evvel ikmaliyle ihti
yacın karşılanması ve hattâ bira ihracını da 
mütalâa ederek memleketimizin birçok yerlerin
de bu istikamette yatırımlara gidilmesi gerek
tiğine inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri; 
Bilindiği üzere, istihsal ve imalâtiyle 300 

milyona yakın bir iktisadi potansiyeli olan çayın 
üzerinde durmak faydalıdır. Sadece Doğu - Ka
radeniz bölgesi için değil, kalkınma devresi 
içinde memleketin ihtiyacı olan çay Türk ekono
misini ilgilendiren önemli bir meseledir. Geniş 
imkânlar vadeden bu kaynağa değer verilerek ve
rim sağlanması iktisadi ve sosyal bir dâvadır. 
Bugün 200 bin dekara yakın arazide ziraati ya
pılan çayın dört senelik istihsali ve imalâtı 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 
Senesi Yaş yaprak Kuru çay 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

24 milyon 
37 » 
45 » 
45 » 
59 » 

5 milyon 
8 » 
10 » 
10 » 
13 » 

Görülüyor ki yaş çay istihsaline muvazi ola
rak kuru çay imalâtı da artmakta ve memle
ket ihtiyacının üstünde bir seviyeye ulaşmak
tadır. Halen 11 fabrika, 13 atelyede kuru çay 
imalâtına devam edilmektedir. Fakat, soldur
ma ve kurutma ameliyeleri neticesinde elde edi
len çay kalitesi, ihracata elverişli vasıfta değil
dir. O halde ihracatı mümkün ve borsada mu
amele görebilecek dünya piyasalarında standart 
kalitede imalâtta bulunmalıdır. Çaylarımızın 
dünya borsalarında kote edilmeleri hedefimiz 
olmalıdır. Bu bakımdan, çay fabrikaları bir ik

tisadi kuruluş haline getirilmeli ve çay tarımı
nın kontrolü de bu kuruluşa ait olmalıdır. Çay 
Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
hazırlanan kanun tasarısının biran evvel kanun
laşması temenni ve tavsiyelerimiz arasındadır. 

Bu arada tuz hakkındaki düşüncelerimizi de 
kaydetmek isteriz. Tuz işletmelerinin zarar kay
dettiği malumlarınızdır. İsrail Hükümetinin 
Lût gölünde istihsal ettiği tuzdan kendi ihracatı
nı karşıladıktan sonra, Japonya'ya 500 bin ton 
satışta bulunması karşısında, memleketimizin bu 
konuda da ne kadar geride bulunduğu izahtan 
varestedir. Her yıl zarar vermekte bulunan tuz 
imalâtının bilhassa 1965 yılında 6 milyon lira 
zarar kaydetmesi karşısında, bu maddeye zam 
yollarım aramayıp istihsali çoğaltmak ve ihraç 
imkânlarını araştırmak gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tekel İdaresinin meşgul olduğu konunun ba

şında ve 7 769 köyde 453 586 ekici ailesini alâ
kadar eden tütün mevzuuna geçiyoruz. 

Tütün mahsulü bir yandan yukarda zikredi
len müstahsil ailesini ilgilendirmekle kalmayıp 
diğer taraftan da yaprak tütün işletmeciliği, 
navlun, nakliye sigara sanayiimizde çalışan bin
lerce işçi vatandaşlarımızın maişet kaynağı ol
makta ve Hükümetimizin de gelir kaynakları
nın mühim bir kısmını teşkil etmektedir. Bu 
bakımdan memleketimizin iktisadi ve sosyal ha
yatında büyük fonksiyonu vardır. 

Tütün politikamız ne olmalıdır? 
Türkiye'de tütün istihsaliyle istihlâk ve ih

racat arasında muvazene sağlanmadığından dai
ma surprodüksiyon endişssi hâkim olmaktadır. 

Son 7 yıl zarfında tütün üretimi, iç muba
yaa ve ortalama fiyatlar şöyledir : 

Mubayaa Fiyat 
Yıllar milyon kilo ortalaması 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

124 
122 
98 
86 
125 
188 
135 

527 
471 
793 

1 164 
889 
752 
930 

Bu tablodan anlaşılacağı veçhile, 1961 - 1962 
senelerinde mavi küf hastalığı dolayısiyle tütün 
istihsalinde düşüklük olmuştur. 1964 senesinde 
ise, 186 bin tona çıkmış olması, anormal bir du-
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rum yaratmıştır. 1965 senesinin tahminleri ise 
135 milyon kilo tasavvur edilmektedir. 1959-1965 
yılları arasındaki fiyat değişmelerinin istihsal 
üzerinde büyük tesiri olmamıştır, iç istihlâk inik 
t a n dâhil, ihraç mevsiminde dış piyasalara arz 
olunacak cem'an 153 milyon kilo stok mevcuttur. 
Ancak, bunu istihsal fazlası olarak kabul etmek 
hatalı olur. 1964 senesi hariç, diğer yıllarda is
tihsal miktarının muntazam bir seyir takibettiği 
görülüyor. Bununla da son yıllarda ihracatın 
normal bir seyir takibetmediği anlaşılmaktadır. 
Bilhassa' 1963 - 1964 mahsulünün ihracatı 31,4 
milyon kiloya düşmüştür. 

Türk tipi tütün üreten diğer rakip memleket
ler Yunanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya'dır. 
Bunların dört senelik istihsalini aşağıdaki muka
yeseli taiblodan anlamak mümkündür. 

1960 1961 1962 1963 

Türkiye 122 98 86 125 
Yunanistan 64 72 91 125 
Bulgaristan 61 67 104 105 
Yugoslavya 30 '14 34 50 

Bu tablo gösteriyor ki rakip memleketler me
sahalarına nazaran Türkiye ile mukayese edile
cek olursa, memleketimiz istihsalinin ne kadar 
düşük seviyede olduğunu kolaylıkla tesbit edebi
liriz. Diğer taraftan 1960 - 1964 yılları ara
sında yine hu memleketlerle ihracat mukayese
si yaparsak Türkiye'nin birinci sırayı işgal et
mediğini göreceğiz. 

Şöyle ki, Türkiye 336,7, Yunanistan 304,1, 
Bulgaristan 358,4, Yugoslavya 88 milyon kilodur 
ve Bulgaristan başta gelmektedir. Bu mukayese
den edindiğimiz netice göz önünde bulundurula
rak aşağıdaki tedbirlerin alınmasını uygun bul
maktayız : 

Hazırlanmış olan Tütün ve tütün tekeli kanun 
tasarısı 3437 sayılı Kanunda noksan olan birçok 
teknik hükümleri ihtiva etmiş olmasını memnu
niyetle müşahede etmekteyiz. Ancak, aşağıda 
sıraladığımız temennileri de içine alarak süratle 
kanunlaşmasını zaruri bulmaktayız : 

1. Yukardaki iki tablodan anlaşılacağı gibi 
yaprak tütün ihracatında görülen sıkıntılara son 
vermek üzere bâzı çevrelerin düşüncesi olan tü
tün sahalarının tahdidi yoluna gidilmsyip bilâkis 
iktisadi ve sosyal bir durum arz eden bu konuda 
teşvikkâr olunması, 

2. Dâhil bulunduğumuz Avrupa Ekonomik 
Topluluğunda ıtanzim edilmiş olan protokoldeki 
tütüne ait 12 milyon 500 bin ton kontenjan mik
tarının artırılmasına çalışılmalıdır, 

3. Tütünlerimizi halen istihlâk eden memle
ketlerde satışı artırmak, tütünlerimize henüz alış
mamış memleketlerde de yeni pazarlar bulabil
mek için gerektiği kadar propagandaya yer ve
rilmelidir, 

4. Yaprak tütün saltığının müşkilâtmı göz 
önüne alarak sigara endüstrisini Tekelin inhisa
rından çıkarıp İç piyasada fiyat rekabetini önle
yici ve bütçe gelirlerini engellemiyecek tarzda 
mevzuatımızda değişiklik yaparak özel sektör ile 
yabancı sermayeye bu vadidede de imkân veril
melidir, 

5. Türk tütününün dünyada lâyık olduğu 
değer ve haiz olduğu şöhreti muhafaza edebilme
si için, zamanın ihraç şartlarına uygun, kaliteli 
tütün yetiştirebilmek için, tohum ıslahı veya ye
tiştirme usullerinin inkişafı, hastalıklarla müca
dele, bir de yeterli derecede zirai kredi sağlan
ması ve ekicinin teşkilâtlandırılması gerekmekte
dir. 

6. Meclise sevk edilmiş olan Türkiye tütün 
ekicileri ve tarım satış kooperatifleri birlikleri 
kanun tasarısının biran önce kanunlaşmasına gay
ret sarf edilmelidir, 

7. Tütün mamullerinin kalite, harman ve 
novilerinın dünya gelişmeleri ve standartlar göz 
önüne alınarak ıslah edilmeli ve bir programa 
bağlanması icabetmektedir. 

8. Hükümetin bundan sonraki yıllarda da 
müdahale mubayaalarına devam etmesi temenni 
olunur. 

Bu münasebetle ifade edelim ki, 17 Ocak 1966 
tarihinde açılmış olan 1965 mahsulü Ege tütün 
piyasası, Hükümetimizin almış olduğu destekle
me mubayaasına kararını azimle yürütmüş ve bu 
sayede müstahsilin alınteri muhassalası olan mah
sulü değer fiyatla satılmıştır. Gerek secim be
yannamesi ve gerekse Hükümot programında yer 
alan bu tanihhüdünü yerine getirmiş olmakla 
Başvekilimiz Sayın Süleyman Demirel, Sayın Te
kel Bakanı İbrahim Tekin ve ayrıca değerli Tekel 
Genel Müdürlüğü camiasına Ege tütün ekicileri 
adına şükranlarımızı arz ederiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
1966 malî yılı Gümrük ve Tekel Bütçesi üze

rindeki mâruzâtımıza burada son verirken büt-
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cenin memleketimize hayırlı olması temennisiyle 
Adalet Partisi Meclis Grupu adına Yüce Heyeti
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkşadaşlar, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde altı arka
daşımız konuşmuştur, yeterlik önergesi de gel
miştir. Evvelâ Sayın Bakana söz vereceğim, Sa
yın Balkandan sonra sırada bulunan1 bir arkadaşa 
da söz verdikten sonra yeterlik önergesini oylıya-
cağım. 

Sayın Bakan buyurun. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 

TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, muhterem 
Milletvekili arkadaşlarım; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1966 malî yılı 
Bütçesi 'üzerindeki tenkid, temenni ve ikazları 
dikkatle dinlemiş bulunuyorum. Grup adma ko
nuşan arkadaşlarımın ikaz ve temennilerinden 
dolayı peşinen teşekkür etmeyi bir vazife bili
rim. Bu teklif, temenni ve ikazların iyi niyetle 
yapılanlarının bize ışık tutacağını peşinen söy
lemek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı konusu üzerinde evvelâ umumi bir ma
lûmat vermek, ondan sonra da sözcü arkadaşları
nım tenkidlerine cevap vermek isterim. Bu me-
yanda evvelâ gümrükler mevzuu üzerindeki mâ
ruzâtımı bildirmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bilindiği üzere gümrüklerimiz giriş - çıkış ve 

transit gümrük işlemlerini yürütmekte ve ayrıca 
Devletin dış ticaret ve para koruma rejimleri tat-
Ibikatmı uyigulamaktadır. 

Hükümet programında da belirtildiği gibi 
ıgümrük mevzuatının, uluslararası iktisadi, tica
ri, sosyal ve turistik münasebetleri seyrine mu
vazi olarak ve günün şart ve icaplarını karşılıya-
câk şekilde hemen ıslah edilmesinin gerekli ol
duğu yer almış bulunmaktadır. 

Büyük Meclisin geçen devresinde, hazırlanan 
ve Meclis gündemine giren ve fakat kanunlaşmak 
imkânını bulamıyan Gümrük kanunu tasarısı ye
niden ele alınmış ve Yüksek Başkanlığa sevk edil
mek üzere hazırlanıp Başbakanlığa 'verilmiştir. 

Bu tasarıda yer alan yeni hükümler ile, gi 
riş eşyasına ait ıgümrük vergilerinin tahakkuk iş
lemlerinin mükelleflerce yapılabilmesi ve gerek
tiğinde muayenesiz dahi teslim edilmelerinin 
mümkün kılınması, verginin nakden tahsili ya

nında, üç aylık vadeli senetlerle tahsili cihetine 
•gidilmesi gibi kolaylıklarla, yolcu beraberinde ve 
posta ile gelen gayriticari ve hediyelik eşya hak
kında şikâyetleri önleyici hükümler konulması 
'hususları prensiplere bağlanmış bulunmaktadır. 

Yeni Gülmrük Kanunu hükümlerinin sıhhatli 
bir şekilde yürütülmesi için, Personel Kanunu 
çevresinde uzmanlar kurulu ihdas edilmek sure
tiyle kaliteli eleman teminine de çalışılmaktadır. 

Bu suretle ıgümrüklerde muayene memurları 
hakkındaki şikâyetler önlenmiş olacaktır. Yalnız 
bu tedrici bir şekilde olacaktır. Ancak üç dört 
senelik bir tatbikattan sonra bütün kapılarda ve 
giriş yerlerindeki .gümrüklerde bu usulü tatbik 
etimiş olabileceğiz. 

Gümrüklerde bekliyen eşyanın, tasfiye karar
namesi şu günlerde neşredilmek üzeredir. Yeni
den hazırlanan ve kaçakçılığın önlenmesini sağ-
lıyacak olan kanun tasarısı, mültallâaları alınmak 
üzere, bakanlıklara sunulmuş bulunmaktadır. 

Hudut, pazarlarının açılması hakkında da, 
bakanlıklararası çalışmalar yapıltoaktadır. Bu 
suretle hudut halkının ihtiyacının mahallen temi-

I ni mümkün olacaktır. 
Gümrük kapılarının hepsinin elektrik işleri 

ve tamirleri bitirilmiştir. Kapıkule ve ipsala 
kapılarında açık muayene sahaları bitirilmek 
üzeredir. Gürbulak mömur lojmanları ile gümrük 
binalarının esaslı tamiratı 1966 yılı programına, 

I alınmıştır. 
Muhterem arkadaşlarım, 'gümrük hakkında arz 

I ettiğim husustan sonra şimdi Tekel Genel Müdür
lüğünün' faaliyet konuları hakkında ayrı ayrı ol
mak üzere Yüksek Heyetinize izaüıat vermek is
tiyorum. 

Tütün : 
Tütünün ımemleketimiz için taşıdığı ekonomik 

ve sosyal ehemmiyet malûmunuzdur. 
Filhakika, fiilen tütün ziraati yapan müstah

sil yanında ziraatinde çalışan işçi, ticareti ile 
meşgul tüccar, bakım, işleme, nakliye ve fabri
kasyonunda çalışanlar da hesaba katıldığı tak
dirde (5) milyona yakın bir nüfus kütlesinin ge
çimini sağlaması ve ihracatından temin olunan 

I dövizle de dış ticaretimize kazandırdığı imkân-
I 1ar küeümsenmiyeeek değerdedir. 

Diğer taraftan', iç istihlâke arz ettiği tütün 
mamıtllerinin Devlet bütçesine temin ettiği 
1 399 0515 130 liralık umumi gelir içindeki payı 

I da 357 278 500 liradır. 
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Yıllık vasati tütün istihsalimiz 120 - 140 mil
yon kilo civarında bulunmaktadır. 

îç istihlâk için Tekel İdaresi tarafından bu 
rakamın 1/3 ü (memleket dâhilinde imal edilip 
tüketilen mamullerde kullanılmakta bakiyenin1 

ihracı zaruri 'bulunmaktadır. 
1964 mahsul yılında Türkiye tütüncülük tari-

ıhinde şimdiye kadar idrak edilmemiş bir mah
sul olarak 193 451 000 kilo tütün elde edilmiştir. 

Böyle bir rakam elde edilmiş olmakla beraber 
okicinin bütün ikazlara rağmen taban araziye 
kayması ve sair sebeplerle kalite düşük olmuştur. 

Bu sene elde edilen 123 643.000 kilo tütün 
ise kalite bakımından geçen seneye nazaran yük
sektir. 

ıBu izahatımız muvacehesinde tebellür eden 
durumu nazarı itibara alarak tütün istihsalinin 
ortaya koyduğu zirai, ekonomik ve sosyal mese
lelerin üzerine ciddiyetle eğilmek icabettiği anla
şılmış ve Hükümet programımızda da yerini bul
muş olan (Tütün ve tütün tekeli) kanunu tasarı
sının Yüksek Meclise sunulması derpiş edilmiş
tir. Bu kanunu pek yakında Yüksek Meclise sevk 
etmiş olacağız. 

Bu kanunun getirdiği yeniliklerden mühim 
olanlarının şjöyle özetlenmesi mümkündür : 

1. Kanun, biri tütüne mütaallik umumi hü
kümleri ve diğeri Tekelin vazife ve vecibelerini 
şümulüne alan iki bölümden ibarettir. 

2. Fevkalâde hallerin vukuunda tütün istih-
saliriin iktisadi ve ticari icaplara göre ayarlan
masını mümkün kılmak üzere hükümler konulmuş
tur. Yani rubsat usulü ihdas edilmektedir. 

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

4. Tütüncülükle ilgili görüşlerin bir millî 
tütün politikası istikametinde koordine edilme
sini sağlıyacak hükümlere yer verilmiştir. 

Bu suretle iç istihlâk ve dış pazarlar yönün
den tütün konusu dalha evvelden tetkik edilecek 
ve muta akıp sone ekimlerine istikamet vererek 
elde edilmesi düşünülen rekolte ayarlanmış ola
cak ve ruhsat sistemi ile tatbikatın bu istikamet
te yürütülmesi sağlanacaktır. 

5. Tütün eksperi yetiştirilmesi için yüksek 
dereceli bir okul aıçılması derpiş edilmiştir. 

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

7. Mer'i 3437 sayılı Kanunun ekici, tüccar 
ve Devleti lüzumsuz külfet ve masraflara icbar 

eden mükellefiyetleri tahfif edilmiştir. 
8. Türk tütünlerinin imal tiplerinin stan-

dardize edilmesini sağlıyacak yeni hükümler ko
nulmuştur. 

9. Tütün ihracatında imal tiplerinin stan-
dardizasyonu bakımından teknik kontrol sağ
lanmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, her sene olduğu gibi 
bu sene de piyasadan önce ekiciye avans tev
ziatı yapılmış 1964 mahsulü için 28 632 000 lira 
dağıtılmış, 1965 mahsulü için do 35 000 000 lira
lık bir miktar tefrik edilmiş ve bunun 27 000 000 
liralık kısmı bu tarihte fiilen tevzi edilmiştir. 
Tevziata devam olunınalkltadır. 

Tütün piyasalarının ilkini teessüs eden te
amül gereğince bu sene do Ege Bölgesinde 
17 Ocalk 1966 Pazartesi günü açmış bulunuyo
ruz. Anbarlamada 86 milyon kilo tahmin edilen 
Ego 1965 mahsulünün, 85 milyon kilosu muba
yaa edilmiş durumdadır. Tesellüm vo ödemeler 
devam etmekte olup, vasati fiyat müstahsili 
memnun edicidir. Diğer piyasalarda, hazırlıklar 
tamamlandıkça geçikmiyo mahal verilmeden sı
rası ile açılacaktır. Samsun dizi piyasasının 
3 Mart 1966 Perşembe günü açılması kararlaş
tırılmıştır. 

Yaprak tütün ihracatına gelince : 
Son üç yıllık ihracat mevsimleri itibariyle 

ihraç rakamları şöyledir. 
Yıllar Miktar - Ton 

1962 - 1963 57 376 
1963 - 1964 31 232 
1964 - 1965 64 804 
1965 - 1966 Henüz ihraç devresi bit

memiştir. En son tarih iti
bariyle 60 903 tür. 

Henüz sona ermemiş bulunan 1965 - 1966 
ihracat sezonuna ait miktar nazarı itibara alı
nırsa bu devrede ihracatımızın geçen yılın 
çok üstünde bir rakama ulaşacağına muhak
kak nazariyle bakılabilir. 

Devam etmekte olan tütün tesisleri ile yeni
den yapılması derpişedilen bakımevi ve bakını 
işleme evi, mamulât anbarı vo sigara fabrikaları 
inşaat ve tesisatları için 39 910 000 lira tefrik 
etmiş bulunmaktayız. 

Bu meblâğın büyük kısmı Maltepe'de inşa 
etmekte olduğumuz modern sigara fabrikasına 
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ait inşaat ve makinalara sarf olunacaktır. Bu 
fabrika ile, fazla mesai yapmak suretiyle temin 
ettiğimiz 40 milyon kiloluk sigara imal kapa
sitemizi 20 milyon kilo arttırmış olacağız. Bu 
fabrika yeni tip ve yeni ambalajlı sigaralar imal 
etmek suretiyle halkımızın zevkine hitabetmiş 
olacaktır. 

İspirto ve ispirtolu içkiler : 
Tetkikinize sunulan Tekel İdaresine ait ya

tırım bütçesinde alkollü içkiler sanayii için 
20 092 000 lira ödenek tefrik edilmiştir. Bu öde
nekler bira fabrikaları içki ve şarap fabrikala-
rmnı tevsi, ikmal ve ıslahı ile Yozgat 'ta inşa 
etmekte olduğumuz bira fabrikasına taalluk 
etmektedir. 

Mevcut iki bira fabrikamızın kapasitesi faz
la mesai yaptırılmak suretiyle 33 milyon litre
dir. Memleketimizin bira istihlâki hacmi ise bu 
miktarın fevıkindedir. 

Bu itibarla Yozgat'ta 10 milyon litre bira ve 
2 000 ton malt imal edecek kapasitede bir bira 
fabrikasının kurulmasına tevessül edilmiş ve 
makinalarınm ihalesi 9 . 9 . 19G5 tarihinde 
23 600 000 liraya bir İngiliz firmasına ihale 
edilmiştir. Makinalar ihale edilen firma bina 
projelerini tekele teslim ettiğinden bu projele
re göre bina inşaatı keşifleri hazırlanmakta 
olup yakından ihaleye çıkarılacaktır. 

Ç a y : 
Çok yakın bir geçmişi olmasına rağmen çay 

istihsal miktarı iç istihlâkin üstünde bir sevi
yeye ulaşmış bulunmaktadır. Halen 200 000 de
kara baliğ olan ve memleketimizin bir bölgesi
nin ekonomisine çok müspet tesirler icra eden 
çay ziraati halen 650 yi mütecaviz köyde 80 000 
civarında müstahsil tarafından ziraati yapılmak
ta ojan bir memleket mahsulü haline gelmiştir. 

1965 kampanyasında 59 000 000 kilo yaş çay 
yaprağı elde edilmiş ve mukabilinde müstahsı-
lına 177 milyon lira ödenmiştir. 

Bu rakam sadece yaş yaprak bedeli olup 
esas merkezi Rize olmak üzere komşusu bulunan 
diğer vilâyetlerle birlikte bu bölge halkının eli
ne işçilik, nakliye vesair sebeplerle çay dolayı-
siyle geçen para bu rakama ilâve edildiği tak
dirde yukarıda işaret ettiğim ekonomik inki
şafı daha belirli olarak meydana çıkmaktadır. 

Halen bölgede 8 fabrika ve 16 atelye mev-
cudolup bunlara ilâveten inşası derpiş edilen 
7 fabrika da ikmal edilerek bir kısmı geçen 

kampanyada faaliyete geçmiş diğerleri de bu 
sene faaliyete geçecek duruma getirilmişlerdir. 

1965 bütçesine vaz'edilmiş ödeneklerle inşa
sına karar verilen üç yeni fabrikanın daha (Ar-
deşen, Salarha, Of) arsalarının istimlâki yapıl
mış olup tavsibinize sunulan bütçe ile de inşa
atları için gerekli tahsisat konulmuştur. Büt
çenin tasvibinden sonra derhal inşaata baş
lanacaktır. Halen çaylarımız Rize, İstanbul ve 
Ankara'da kurulmuş çay paketleme makinaları 
ile ambalajlanıp istihkâke arz edilmektedir. 

Konunun tek elden idare edilmesinin işlet
mecilik yönünden arz ettiği faydalar göz önüne 
alınarak Rize^de kurulması derpiş edilen çay pa
ketleme tesisinin makinalarınm ihalesi yapıl
mış olup, inşaatına önümüzdeki bütçe devresin
de tevessül olunacak ve süratle ikmaline gayret 
sarf olunacaktır. 

Yukarıda belirttiğim iç istihlâkin fevkinde 
elde edilen kuru çayların dış piyasalara arzına 
devam edilmekte ve dış satışların artırılması 
yönünde gerekli gayretler sarf edilmektedir. 

Bu cümleden olarak 1965 ihraç devresi için
de 1964 mahsulünden 2 100 000 kilo ve 1965 
mahsulünden de 2 000 000 kilo olmak üzere 
cem'an 4 100 000 kilo kuru çay dış memleketlere 
satılmış bulunmaktadır. 

Çay tesislerinin ikmal ve ıslahı, yeni çay 
fabrikalarının inşaası için tasvibinize sunulan 
yatırım bütçemizde 13 616 000 lira ödenek ko
nulmuştur. 

Tekel hasılatı içinde çay satışlarından elde 
edilecek safi gelir 204 875 000 lira olarak hesa-
bedilmiştir. Müstahsil çay umum müdürlüğü ku
rulması için hazırlanan kanun tasarısı yakında 
Yüksek Meclise sevk edilecektir. 

Tuz : 
Tekel Genel Müdürlüğünün iştigal konula

rından birisinin de tuz tekeli olduğu yüksek 
malûmlarıdır. 

Kaya, menba, göl ve deniz tuzu olmak üze
re 4 çeşit ıkaynaktan ekle edilen senelik tuz is
tihlâk rakamımız vasati 500 000 - 600 000 tondur. 

Yürürlükte ıbulunan Tuz Kanunu tuz sa
tış fiyatlarını tuzla teslimi 3 kuruş bedel ve 
1 kuruş Millî Müdafaa Vergisi >olmak üzere 
4 kuruş olarak tesbit etmiştir. 

30 sene evvel tesbit edilmiş olan satış fi
yatları bugünkü şartlarla zarara sebebolmakta-
dır. 
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Filhakika 1965 malî yılında tahmin edilen 
1 960 000 lira zarar 1965 malî yılında 6 090 000 
liraya yükselmiştir. 

Satış fiyatının günün şartlarına ve maliyet 
unsurlarına intibakını temin etmek gayesiyle 
mezkûr 3078 sayılı Tuz Kanunun tadili husu
sunda gerekli hazırlıklar yapılmış ve Yüksek 
Meclise sunulmak üzere Başbakanlığa takdim 
edilmiştir. 

Tasvibinize sunulan bütçenin yatırım kıs
mına tuzlalar için lüzumlu teçhizat ve inşaat
lar için 4 O00 000 liralık ödenek vaz'edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu umumi maruza
tımdan sonra sözcü arkadaşlarımın dokundukları 
bâzı mevzulara cevap vermek isterim. Ümidede-
ımı ki, konuşmamda bir kısım sorular cevaplan
dırılmıştır, Diğerlerini de ayrı ayrı cevaplandır
maya gayret edeceğim. 

Sayın Mehmet Yüceler 1962, 1963, 1964 yıl
ları Ege vasati alım fiyatı ile alınacak 1964 yı
lında destekleme yapılamadığı iddia edilmekte
dir. 1964 fiyatları Sayın Yüceler'in Bakanlığı 
zamanında tesbit edilmiştir. Bu fiyatlar piyasa 
açılışında artırılmış olmasına rağmen 1964 mah
sulü evsafının düşüklüğü sebebiyle 757 kuruş va
sati fiyat tahakkuk etmiştir. Selefim Topaloğlu 
tarafından Sayın Yüceler'in tesbit ettiği fiyat ar-
tırılmasaydı bu vasati fiyat dahi elde edilemezdi 
kanaatindeyim. 1965 mahsulü Ege mubayaasın
da Tekelin vasati fiyatı 900 kuruşun üzerinde
dir. (Orta sıralardan bir müdahale) 

Evet efendim, resmî kayıttır, fakat 1964 tü
tün fiyatını siz tesbit etmişsinizdir, Sayın To
paloğlu tarafından artırılmasına rağmen bu va
sati fiyat tekevvün etmiştir. 

Teşkilât Kanununun günün şartlarına uygun 
olarak hazırlanması söylenmiştir. Bu hazırlan
mıştır. Başbakanlığa sunulmuştur. Fakat 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun meriyete gir
miş olması sebebiyle bunu Yüksek Meclise sevk 
etmemiştir. Personel Kanununa istinaden hazır
lanmış olan tüzükler, Bakanlık hizmetleri müş
terek nitelikte görülmediğinden Başbakanlığa 
bu hususta itirazda bulunulmuştur. Tüzükler 
hakkında yaptığımız talepler nazarı itibara alın
dığı takdirde, ki, bunu ümidediyorum, Teşkilât 
kanunu tasarısı ile istenilmiş bulunan yenilikleri 
içine almış olacaktır. 

Yeni tütün ve tütün tekeli hakkındaki soru
larınızı konuşmamdaki izahatımız karşılamıştır 
kanaatindeyim. 

Çay yaprağı üzerinde Saym Yüceler'in sor
muş olduğu hususları da cevaplandırmak iste
rim. 

Seneleri itibariyle son 5 yıllık yaş çay yapra
ğı mubayaasını sormuşlardı. 
1960 yaş yaprak 25 945 370 
1961 24 220 086 
1962 37 522 477 
1963 45 508 274 
1964 45 312 817 
1965 59 620 353 tür. 

Mayıs ayı çay mubayaasını sormuşlardı. 
1960 11 589 485 % nispeti 44,71 
3961 10 460 515 » 43,17 
1962 10 987 691 » 39,95 
1963 14 126 942 » 31 
1964 18 744 440 » 39,89 
1965 26 898 268 » 45 tir. 

Yine sayın arkadaşım, mevcut teknik perso
nel hakkında sual sordular. Arkadaşım biliyor
lar ki, yeni bir çay kanun tasarısı sevk edilecek. 
O zaman bu teknik elemanlar da temin edilmiş 
olacak ve personele bu kanun ile istikamet veril
miş olacaktır. İsterlerse yine kendilerine aded 
olarak zikrederim. 

Halihazırda çay. fabrika ve atelyelerinde 10 
aded ziraat yüksek mühendisi, 3 aded makina 
mühendisi, 1 aded elektrik mühendisi, 2 aded zi
raat teknisyeni, 2 aded Ekonomi ve Ticaret Aka
demisi mezunu, 1 aded İktisat Fakültesi mezunu 
mevcuttur. 

Ben şunu da itiraf edeyim ki, ve kimse de 
iddia edemez ki, bugün çay mevzuu yetişmiş tek
nik elemanların elindedir. Ancak bu zaman işi
dir, bunu zamanla daha iyi başaracağımızı ümi
dediyorum. 

Arkadaşımız konuşmalarında zikrettiler, yine, 
Holânda'dan iki eksper ve bir uzman gelmiştir. 
Rapor vermişlerdir. Bu raporlar daima nazarı 
itibara alınmakta ve bunlardan istifade edilme
ye çalışılmaktadır. 

Arkadaşımız 1964 senesinde çaylarımızın da
hil iyi kaliteli olduğunu, 1965 senesinde ise poli
tik sebeplerden dolayı bu çayların bozulduğunu 
ileri sürdüler. 

— 225 — 
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Muhterem arkadaşlarını, biz nedense her sa
hada, her mevzuda muhakkak bir politik sebep 
arıyoruz, veyakutta nedense her meseleye ve her 
mevzua bir politik mesele muhakkak karıştırı
lıyor. 

Yalnız ben şu kadarını söyliyeceğim; politik 
mesele var mıdır, yok mudur arkadaşlarımın 
takdirine bıra'kacağım; 1965 senesi mahsulü çay, 
1964 senesinin kalitesinden düşük değildir. Ve 
'biz 1965 senesi mahsulü çayı Londra'da 1964 se
nesi mahsulü çayından daha yüksek fiyata sat
mış bulunuyoruz. Takdirlerinize arz ederim. 

Şimdi Y. T. P. Sözcüsü muhterem arkadaşım 
Mishah Ongan'm ıbâzı suallerine cevap vermek 
isterim. 

Muhterem arkadaşım, Tekel tarafından ya
pılan müdahale mubayaasının, taban fiyatını mu
hafaza ederek yapılmasını söylediler. Biz de bir 
taban fiyatı tesbiti usulü yoktur. Yalnız Tekel 
kanalı ile, eli ile yapılan Devlet mubayaasında 
daima müstahsilin almteri değerlendirilmek is
tenir, tütünün tanı karşılığı, tam değeri veril
mek istenil-. Yalnız taban fiyatı tesbit usulü 
yoktur. 

«İç ve dış spekülâsyonlara meydan verme
mek lâzımdır.» dediler arkadaşım. Öyle zanne
diyorum ki, iç ve dış spekülâsyonlara Devlet 
müdahale mubayaası yolu ile hiçbir zaman mey
dan verilmemektedir. Bu sene de mubayaa aynı 
şekilde Ege'de devam etmiştir. Diğer mıntaka-
larda da aynı şekilde devam edecektir. 

. Değu illerindeki tütünler üzerinde durdular. 
Muhterem arkadaşım burada çok haklıdır. Doğu 
illeri tütünlerinin değerlendirilmesi4lâzımdır. Biz 
bunun üzerinde duruyoruz ve fiyatlar bu sene 
ona göre tesbit edilmiştir. Doğu illerinde kali
teye ehemmiyet verilmektedir. Ayrıca maalesef 
dedikleri yine doğrudur; mubayaaya geç başla
nıyor, karlar yolu kapatıyor ve ancak Nisan ve 
Mayıs ayında mubayaa yapılıyor. Biz şimdiden 
tedbirini alarak gelecek sene kış bastırmadan 
mubayaaya girmek istiyoruz. Yalnız şimdi Şark
ta ki Adana ve Hatay'da giriyor - Adıyaman 
ve Malatya'da mubayaaya Ibaşlanmış vaziyette
dir. 

Sayın 0. K. M. 1\ Sözcüsü Fuat Uluç. Bakan
lığın lağvı hususunda temennide bulundular. 
Bu hususta şimdilik Hükümetçe bir hazırlık ve 
düşüncemiz olmadığım söylemek isterim. 

Gümrüklerden geçişteki şikâyetler, yolcula
rın getirdikleri eşyaların bilinmesi, giriş ve çı
kış yerlerindeki binalardan şikâyetler, öyle zan
nediyorum ki, umumidir. 

Şurasını itiraf etmek lâzımdır ki, hali hazır
da Gümrük personeli tam yetişmiş değildir. Biz 
mümkün mertebe iyi kaliteli, yüksek tahsilli ve 
lisan bilen personeli giriş ve çıkışı çok olan Ka
pıkule, İpsala gibi kapılara gönderiyoruz. Buna 
rağmen şikâyetler eksilmiyordu. Bunu personel
de aradığımız kadar kendi iç bünyemizde de ara
mak lâzımdır. Dünyanın her tarafında her 
memleket kendi tebaasını başka huduttan kendi 
hududuna girerken muayeneye tabi tutar. Bu
nun bizde de olması gayet tabiîdir. Bizlerin de 
kanun hükümlerine riayet etmemiz şarttır, tu
rist olarak çıktığımızda, işçi olarak gelirken. 
Buna rağmen biz işçilerimize îş ve İşçi Bulma 
Umum Müdürlüğü vasıtasiyle, ne gibi şeyleri ge-
tiremiyecekleri hakkında bir sirküler gön
dermiş bulunuyoruz, zaman zaman da uyarıyo
ruz. Buna rağmen hazan fazla eşyalar geliyor 
gümrüklerde birikiyor. Gümrük Kanununun 
umumi hükümlerine tabi olarak tasfiye edilmesi 
icabeder. 

Cenup, Şark hudutiarmdaki kaçakçılık üze
rinde duruldu. Bilhassa İzmir, İstanbul, Ankara 
gibi yerlerde kaçak eşyaların bol olduğu üze
rinde duruldu. Demin de arz ettiğim gibi, Ka
çakçılık Kanununda değişiklik yapılacaktır. Ka
çakçılık. Dahiliye Vekâleti kanaliyle seyyar jan
darma tarafından hudutlarda takibcdilmektedir. 
Buna rağmen gümrük kapılarından da bâzı yol
lardan kaçakçılık olmuyor diyemiyeceğim. Bu
nun tedbirlerinin iktisadi olduğunu hepiniz bi
lirsiniz. Biz bu. bakımdan bâzı iktisadi tedbir
lere tevessül etmiş bulunuyoruz. Serbest hayvan 
pazarları kurulması için çalışılmakta, sonra ser
best pazar ve limanlar üzerinde çalışmalar ya
pılmaktadır. Fakat maalesef halen bir neticeye 
varılamadığmı da söylemek isterim. 

Kaçakçılığın kaynaklarını arkadaşımız sa
yarken servet transferinden ve göçmen vatan
daşların getirdikleri eşyalardan bahsettiler. Doğ
rudur. arkadaşlar. Servet transferinden bu mem
lekete bol bol eşya girmektedir. Maliye Vekâle
ti İm servet transferi üzerinde çalışmaktadır. 
Öyle zannediyorum ki, yakında huzurunuza bir 
kanun tasarısiyle çıkacaktır. Maliye Vekâletinin. 
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bırakmadığı eşyaların bir kısmı da Şurayı Dev
let karariyle yine çıkıyor. O çarşılarda gördüğü
nüz lüks eşyaların, bir kısmı kristal avizeler fa
lan servet transferinden geliyordu. Bunu kabul 
etmek lâzımdır. 

Bir de memleketimizdeki yabancı uyruklu 
personel kanaliyle kaçak eşya getirildiğinden 
bahsetmektedirler. Bu da vardır, bu da inkâr 
edilemez. Biz bunun tedbirlerini almak üzereyiz. 
Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve 
Genelkurmay Başkanlığından müteşekkil bir 
heyet bunun tedbirlerini almak üzeredir. 

Sigaranın dünya piyasasında tutmaması ve
yahut da tutturulamaması üzerinde durdular. 
Biliyorsunuz, sigara ihracı çok zordur, gümrük 
duvarlar] çok kalındır, mamul sigara ile o güm
rük duvarlarını aşmak çok zordur. Bu sebeple 
mamul sigara ihracı imkânsız gibidir. 

Türikyc İşçi Partisi Sözcüsü Sayın Ali Kar
cı benim Karma Bütçe Komisyonundaki bir ko
nuşmam üzerinde durdular ve bunu ağır bir dil
le ifade ettiler. Doğrudur arkadaşlarım, ben 
Karma Bütçe Komisyonunda öyle konuştum. 
Doğru değil midir acaba? Yalnız kanunlarla her 
şeye mâni olunabilir mi? Kanunların menettiği-
ni kullanmamak veya yapmamak da vatandaş
lık vnzif'^i değil, midir? Evet, Devlet olarak, Hü
kümet olarak biz buna mâni olalım, ama va
tandaşlığın da bir vazifesi vardır: Kaçak eşya 
kullanmak veya içmek de kanunlara riayet et
memek demektir. Ben sırî bu mânada söyledim, 
yani vatandaşın da bir vatandaşlık vaizfesi var
dır, demiştim. 

ALÎ KARCI (Adana) — Amerikan sigarası 
içiliyor. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Evet, sizler de içiyorsu
nuz beyler, viski de içiliyor; kaçak Amerikan si
garası da içiyorsunuz. İçmiyor musunuz, lüt
fen, içmiyor musunuz?... İnkâr edebilir misiniz? 

HASAN TEZ (Ankara^ — Mâni olun da kul
lanmasın efendim. 

GÜMRÜK VE TEKE I, BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Vazifemizdir diyorum 
efendim, vazifemizdir. 

BAŞKAN — Lütfen Hasan Tez, müdahale 
etmeyiniz 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Ben size haklı değil

siniz demiyorum, haklısınız, vazifemizdir mâni 
olmak. Ben size hak verimyor değilim. Haklısı
nız, ama mâni olamadığımız zaman geçenleri 
de lütfen siz kullanmayınız diyorum. Bu vazi
femizdir. Tenkicl ediniz, ikaz ediniz; bu vazife
mizdir, yapamıyoruz da diyorum. Ama kullan
mamak da vatandaşın vazifesidir (A. P. ve Y. T. 
P. sıraarmdan alkışlar) 

Muhterem arkadaşım «özel sektörü tutan 
partilere yine kapitalistler kanaliyle bir takım 
kimseler giriyor; Tekel Ida, esini destekleriz; 
- her halde öyle demek istiyorlar - bizim de ide
olojimize prensiplerimize uygundur, ama tatbi
katı iyi değildir» diyorlar. «Burada yine de 
kapitalistler desteklemiyor» diyorlar. Muhterem 
arkadaşım. Tekel taahhüt işini de üzerine ala
cak değil ya... Bu bizatihi kendi bünyesinin 
icabıdır. 

Arkadaşım hem mutlu azınlıktan bahsettiler. 
Halkla olan partilerin yanmdayim dediler. 
Muhterem arkadaşım, siz halkla olan partile
rin yalımdasınız da biz halk ile beraber değil 
mifviz? Ben sizden çok halkın içinden geliyi-
rum. Sizden çok, ben köyden geliyorum. Hâlâ 
köyün içindeyim, işçinin içindeyim, işçinin der
dini, bilirim. Her zaman da işçinin derdi ile 
meşgulüm. Dört senelik teşriî hayatımda da 
Çalışma Komisyonunda bulundum. Bütün bu 
şimdiki kanunlarda çalışma emeğim vardır. 
Ben, hep işçinin hakkını müdafaa ettim lâzmı-
gelen yerlerde. Siz neredesiniz işçi içinde? 
Ben bunu anlıyamıyorum. Adana'da nerede 
güründünüz siz işçinin içinde? (Sağdan alkış
lar.) 

Benim ricam şudur: Her mevzuda, her me
selede muhakkak bir işçi meselesi, muhakkak 
bitr sağ - sol meselesi ortaya atmamak lâzımdır.-
Tekel mevzuunda da illâ da bu hususa girmek 
istiyorsanız o zaman başka. 

Tuz Kanununyla halkın ihtiyacı olan tuz 
fiyatı artacaktır, dediler. Muhterem arkadaş
larım, biz tuz kanun tasarısını getiriyoruz, bel
ki artırırız, belki artırmayız. O kanunla artacak 
değildir, fiyatlar. Tekelin bütün mamullerinde 
müdürler kurulu kararı, Gümrük ve tekel 
Bakanlığı ile, Maliye Bakanlığı kararlariyle fi
yatlar tesbit edilir, yürürlüğe, girer. Yalnız 
tuz fiyatları kanunla tesbit edilmiş. Tekel mev
zuu üçinde olduğundan, biz de bunu aynı pro-
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scdürc tabi tutmak için, fiyat tcsbitiııdc, bu 
kanun tasarısını getirmiş bulunuyoruz. Malû
munuzdur, zarar da çok artıyor. Belki bir ar
tırmaya da gidilebilir. 

Tekel biz} tüccara boğduruyor diye bugünkü 
gazeteler yazıyor dediler. Ben bunu hiçbir ga
zetede okumadım. Lütfen bunu arkadaşım söy
leşinle-, böyle bir şey varsa... (Müdahaleler) 

Muhterem arkadaşını, tekel demiyor orada. 
orada diyor ki, «tüccar ödemiyor.» Lütfen dik
katli okuyalım. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım efen
dim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — «Tekel mamulleri, teke1 

olduğu halde neden ilân yapıyor» diyor. Muh
terem arkadaşım, her mamul için reklâm yap-
nryoruz. Meselâ yeni bir mamul piyasaya sü
rülüyor, onun reklâmı yapdıyor. Ağır alkollü 
içkilerin reklâmı yapılmıyor, yeni şeylerin rek
lamı yapılıyor. 

Mille!; Pa tisi Grup Sözcüsü S y n Işgüza~ 
arkadaşımın bâzı lehte temennilerine cevap ve ' 
inek isterim. Giriş ve ç/:kıştaki z >ı hıkla" ı demi: 
izah etmiştim. Bunlar gittikçe izale edilmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, turistlere hiçbi 
zoıluk gösterilmemektedir. Bunu kim söylüyor
sa, bu ada mübalâğa ediliyordur, diye ben id
dia ediyorum. Tu istler, yazdı ihbar ve kat ' 
şüpheler hu.'julc gelmedikçe, hiçbir şekilde güm
rüklerde aranmazlar. Fakat nedense gümrük-
lerdan şikâyet etmek âdet haline gelmiştir - ki 
vardır şikâyet edilecek dunımdadr - turistleri 
de araya katıyorlar. Turistler hiçbir şekilde 
ihbarsız muayene edilmezler ve g^yet rah".t gi
rip çıkarlar. Fakat personc'in bilmem esliğin
den bâzı kötü muameleler el muş olabilir. Fakat 
arkadaşlarım, «kaz ettikleri takdirde bunların 
üzerinde duruyoruz. 

Muhterem arkadaşım, 13 Pazar tarihli 
Hürıiyet Gazetesindeki bir ilândan bahsettiler, 
doğrudur. Bundan önce böyle bir telgraf bana 
da gelmişti'. Biz yazdık, giriş ve ç kışlarda 
böyle bir isim yok. Polisten de sorduk bfy'c 
bir isim yok. Adresini araştırıyoruz, yak. Mü
fettişimize bunu dün Hürriyet Gazetesinden 
öğrenmesini bildirdik, inşaallch bulabiliriz. He" 
yazılan doğru mudur? Adam yazmış jıd; esini 

ar;yor, arıyor bulamıyoruz. Gümrüklerden de 
geçmemiş. Bulursa arkadaşım lütfen bize bil
dirsinler. 

Işçiicrin gönderdikleri hcd'yclerdcn gümrük 
muafiyeti talebettiler. Bugünkü gümrük mevzu
atımız maalesef buna müsaade etmiyor. Fakat 
MeeUse sevk edilen kanun tasarısında bu hü
kümler vaz'cdilmiştir. 

Bâzı siğaralann bulunmadığından bahsetti 
arkadaşlarım. Doğrudur. Harman S'ğarası, Ye
nice ve diğer sigaraların istihlâki artımıştır, 
'malâtı kâfi gelmiyor. Bir makina ilâve edil
miştir, bir tane daha ilâve edilecektir. Buna 
^ağmen Yeni Harman Sigarasnun :'ntihlâkini 
karşılıyamıyaeağımızı tahmin ediyorum. 

Yeni bir kibrit fabrikası. açmayı hiç düşün
müş değiliz. 

S:>n olarak muhterem arkadaşım Adalet Far
isi Sözcüsü Süleyman Çağlar'm, konuşmaları

nın bir iki noktasına da cevap vermek isterim. 

Şarap sanayiine ehemmiyet verilmesini söy-
'cdiler. Icabcttiği kadar ehemmiyet veriliyor. 
1965 senesinde şarap .ihracatı rekor vaziyettedir 
ve 4 milyon G03 bin litredir. Buna göre gelecek 
•"icne mubayaa d ıha iyi devam edecektir. 

Ka'itc ve ambalajlardaki bozuklukların üze
ride duruldu. D( ğrudur. Rakılar Antcp, Diyar

bakır fabrikalarında bozuktur. Üzerinde duru
yoruz, yakında izale edilecektir. Ambalaâjlar 
üzerinde de ayrıca duruluyor. 

Ortak Pazar kontcnjannıdaki artırmaya ge
lince; biliyorsunuz, 12 500 tondur, son bir te
şebbüs ile 13 125 kilo yükseltilmiştir. Bu yük
seltme pek azdır, cüzidir. Yükscitmck için gay
ret sarf ediyoruz. 

Burada mâruzâtımı bitirmiş elliyorum. Beni 
dinlediğinizden dolayı hepinize teşekkür ederim, 
saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Say n Bakan sual soracak ar
kadaşlarımız vardır, ilk soru Nazmi Oğuz'un
dur. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Sayın Bakan; 
gümrük kanunları her hangi bir kaçak eşyanın 
görüldüğü yerde müsaderesini ve ayrıca hâmil
leri ve âmilleri hakkında takibatı emreder. Bu 
böyledir. Bundan iki ay evvel sayın Bakanlığı
nıza verdiğim bir sözlü soru önergesi ile, yalnız 
Ankara'da adedi 500 ün üstünde olan ve tama-
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men kaçak eşya satan pazarların mevcudiyetin
den ikazda bulunmuştum. Bu müesseselere şim
di bir memur gönderseniz arka dolaplar içinde 
kaçak eşyaları çattıkları tesbit edilebilir. 

Buna rağmen aylarca bu müesseselerin faa
liyeti ikaza rağmen hâlâ nasıl devam etmekte
dir? Bir işçi vatandaşın, Almanya'dan veya
hut da her hangi bir yerden gelirken çocuğuna, 
yavrusuna getirdiği küçücük bir oyuncak güm
rüğe tabi tutulurken - gözlerimle görmüşümdür -
bu müesseselerin bu derece pervasızca, âdc:a im
tiyazlı olarak kaçakçılık yapmalarına müsama
ha edenler hakkında bir takibat düşünmekte mi
siniz? Ve bu müesseselerin elimizdeki kanunlar 
gereğince 24 saatte kontrol edilmesi mümkün 
iken, neden buna müsamaha edilmesinde devam 
edilmektedir? Sorum budur. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim 
Sayın Bakan. \ 

Sayın arkadaşlarım, sual bu şekilde izahatlı 
sorulamaz. Çok rica ediyorum, sualin veciz, kı
sa olması lâzımgclir. İzahat verilecekse o konuş
ma yerine geçer. (Gülüşmeler) Müsaade buyu
run, s^nra, soru soracak arkadaşların lütfen ön 
ir raya teşriflerini rica ederim. Günkü zapta 
alınamıyor. O vakit çok müşkül durumda kalı
yoruz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 

TEKİN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
demin de arz ettiğim gibi kökten tedbir almak 
üzereyiz. Buna rağmen birçok eşya satılıyor. 
Ama ellerinde faturaları vardır. Gittiniz mi fa
turaları çıkarıyor, bu faturalarla gelmiştir, diyor. 
Demin de arz ettiğim gibi muhtelif kanallarla 
CCİiyor ve ellerinde faturaları vardır. 

İşçilerden almıyor diyorsunuz. Biz bugünkü 
mevzuata göre âzami toleransı gösteriyoruz. Ve 
orada satılan eşyaların maalesef bir kısmı Türk 
malıdır ve yabancı damgası vuruluyor. 

BAŞKAN — Sayın i] yas Kılıç. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Bakanm 

beyanatından Samsun ekici tütün piya-ascırn 
3 Mart 1966 Perşembe günü açılacağını öğren
miş bulunuyoruz. Tütün borsası kanunu çıkma
dığına göre ve köylünün ayağında alım yapıla
cağına göre, köyde tcsbitlcr yapılmakta m:dır 
ve piyasa müddetince yapılacak mıdır? Bu yıl 
buraya ne kadar eksper gönderilecektir ve eks
perler her yıl olduğu gibi bu yıl da yine tü

tün deposunda bir ranzanın üstünde mi yata
caklar ve günde 10 lira mı alacaktır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
3 Mart günü Samsun tütün piyasası açılacaktır. 
Buna göre biz tedbirlerimizi almışızdır. Ege'de 
çalışan eksperlerimizin bir kısmı Karadeniz'e 
aktarılmıştır. Teknik bütün imkânlarımızı sefer
ber ederek bugünkü imkânlarımızla çalışacağız. 
Her halde benim bugün tutup iki, üç ay içinde 
eksper ithal cdecok halim yoktur. Bütün tek
nik imkânları seferber ederek âzami kolaylığı 
göstermeye çalışacağız. 

Diğer bir husus; ranzalar üzerinde yatılıyor, 
diyorsunuz. Biz eksperlere fazla mesailerinin 
karşılığını veriyoruz. Bu hususta, eğer öyle bir 
ney varsa, ben Vekil olarak şahsan tedbirlerini 
alacağım, daha rahat etmeleri için... 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Ekiciden tütün 
alınmasının faydası yanında ekiciden aracı 
tüccarın almış olduğu tütünü Tekel, bundan 
evvelki senelerde olduğu gibi almaya devam ede
cek midir? Yoksa bunları direkt olarak ekiciden 
alacak ve aracı tüccardan tütünü almıyacak mı
dır? Yoksa bunları direkt olarak ekiciden ala
cak ve aracı tüccardan tütünü almıyacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç sualleriniz 
devam edecekse birkaçını birden sorun da, kar
şılıklı konuşma olmasın, çok rica ederim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Prensibolarak Tekel müs
tahsil dan mubayaa ediyor. Prensibolarak yine 
mibtalısıldan mubayaaya devam edilecektir. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Yani aracıdan 
almıyacak mısınız? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Bu, duruma bağlıdır Ne
sil oluyor, aracıdan alıyor Tekel? Tüccar için 
yarın siz gelip y'no bizi mi sıkıştıracaksınız? 
Bin müstahnldan mubayaa edeceğiz. 

BAŞKAN — İşte arz ettiğim gibi bu şekil
de karşılıklı konuşmaya giriliyor. Beyefendi rica 
ediyorum, sualleriniz ne ise lütfen sorun, ona 
göre de cevaplandırsın Sayın Bakan Karşılıklı 
konuşmaya geçiyoruz. Olmaz bu şekilde, soru 
bu mânada değildir. 

İLYAS KILIÇ (Sr.aıisoı) — Sorunun bir 
br.-.ka soıuıo, şekli vaıua söyleyin de öğıenelJm 
•efendim. 
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Sayın Başkan; 1717 sayılı Kaçakçılık Kanu
nu muvacehesinde, 3 ncü şahısların yurda ge
tirdiği vasıtaların kaçak olup olmadığını biza
tihi tesibit etmeleri mümkün o'lmamasına rağ
men, Devletin muayyen kontdolundan geçtik
ten sonra hüsnüniyeitli olarak satmalınan bu 
otıamjobillerin bdlâbara kaçak olduğu tesibit 
edilmek suretiyle hüsnüniyetli üçüncü şahısla
rın elinden alındığı malûmunuzdur. 21 nci mad
de gereğince tekrar kendilerime para ile satma 
yolu mümkündür. Bu yolu tıkamak suretiyle 
bu insanların vasıtalarını kendilerine geri ver
meyi düşünüyor musunuz ? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI iBRA-
HlM TEKÎN (Devamla) — Muhterem arkada
şımız bu noktada çok haklıdır. Hüsnüniyetli 
üçüncü şahısların Devlet vesikasına istinadede-
rek aldığı otomobiller nnevzuuatta uygun ola
rak Hükümet tarafından müsadere edilmekte
dir. 

Fakat, biz de bu şahıslara (bir kolaylık gös
termek: istiyoruz. Vatandaş gayet haklı. Bir 
hüsnüniyetli, iki Devlet vesikasına istinadedi-
yor. Ama mevzuat benim elimi kolumu bağla
mış, bir şey yapamıyorum. Yalnız af kanunu 
tasarısına bir madde, yahut da 'bir fıkra ekle
diler, ben mutabakatlımı bildirdim. Başka ya
pacağım bir formül vansa, arkadaşlara dedim, 
lütfen bir formül getiriniz bu vatandaşları ıstı
raplarından kurtaralım. Ama yeni kanun tasa
rısında 'bu hükmü sevk etmiş 'ölüyoruz. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Tütün piyasa
sında fiyatlara vâki itirazların tespitinin aynı 
eksperler tarafından yapılmaması ve âdil ıbir 
ikinci kontrol sisteminin kurulması için 'bir ça
banız var mı ? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRA
HİM TEKİN (Devamla) — Yapacağız. Eğemde 
'tespitlere itiraz edildiği taJkdirde tesbiti yapan 
•eksper o heyette iştirak etmemiştir. 3 kişilik bir 
•eksperler heyetti tarafından ikinci bir tesbite 
gidilmiştir. Samsun'da. da üç eksper heyeti ol
masa da başka bir eksper tarafından tesîbiti yo
luna gidebiliriz. Bu gibi hususlar olursa bizi 
ikaz etmenizi de rica ederim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bafra - Alaçam 
bölgesi Samsun'un en iyi tütün yetiştiren böl
gelerinden birisi olduğu malûmunuzdur. 1958 
den beri bu bölge Sinop ikinci bölgesine bağlı
dır. Bunu ikinci bölgeden çıkartıp birinci böl

ge olan Samsun'a bağlamayı düşünüyor musu
nuz? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Bugün için birşey söyli-
yemiyeceğim. Zaman işidir, zamana bağlıdır. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Tekel tarafın
dan ekiciye verilen avansların tekelin arzusuna 
göre değil, ekicinin ihtiyaç hissettiği zamanda 
ve anda kendilerine verilmesinin faydası malû
munuzdur. Bu yolu tercilh etmek suretiyle eki-
cinin arzu ettiği zamanda, verilmesi lâzımge-
len avansları bir veya iki defada vermeyi düşü
nüyor musunuz ? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHÎM 
TEKİN (Devamla) — Bu mıevzu üzerinde dura
cağız. Mümkün mertebe ekicinin ihtiyacı oldu
ğu zamanda vermeye gayret sarf edeceğiz efen
dim. Karma Komisyonda da soruldu. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Tütün tüccarı 
olmadığı halde Ticaret Kanununun boşlukların
dan istifade etmek suretiyle ekim bölgesinde 
zürraa kendisini tüccar gibi gösterip alım yap
tığı, buna mukabil tütün parasını ödemediği 
birtakım şikâyet ve müracaatlara sebebiyet ver
diği malûmunuzdur. Bu yıl bu hususu önlemek 
için daha sıkı tedbir almayı düşünüyor musu
nuz ? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Kanuni hakkımız olma
dığını siz de gayet iyi bilirsiniz. Ticaret ser
besttir, elinde vesikası vardır. Yalnız biz Tica
ret ve Sanayi Odaları kanalı ile, Tütün Ekicile-
r i Derneği kanalı ile ve Ziraat Odaları kamalı 
ile ilka'Z ediyoruz ekiciyi. Başka yapacağımız 
hiçbir şey yoiktur. Ticaret serbesttir. Sen girme 
piyasaya diyemiyoruz. Yalnız ikaz vazifemizi 
yapıyoruz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Teşekkür ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mazbar Basa. 
MAZHAR BASA (Rize) — Sayın Gümrük 

ve Telkel Balkanından kısa birkaç sualim var. 
Bugünkü hayat şartlarına göre Rize çay fi

yatlarında bir ayarlama düşünmekte misiniz? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Efendim, tek tek cevap 
vereyim. Biliyorsunuz ki, çay fiyatları bir ko
misyon tarafımdan tesibit edilmektedir. Cay fi
yatını yine aynı komisyon tesfcit edecek/tir. 
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MAZHAR BASA (Rize) — Biliyorum ama 
Komisyon âzalarının çoğu Hükümetten geliyor, 
vsiz bir tedbir- düşünüyor musunuz ? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Bugün iğin bir şey dü
şünmedik. 

MAZHAR BASA (Riz'e) — İkinci sualim: 
Çay kalitelerinin daha iyi olması için bâzı 

faktörler vardır. Bilhassa bizim Rize'nin yol 
dâvası çok mühim. Acaba Gümrük ve Telkel Ba
kanlığı bu yolların onarılması için bir talhsisat 
ayırır mı, bir tahsisat ayırıp da bu yollan ya
parsa daha çalbuık çay tarladan fabrikaya ge
lir. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — 1966 bütçesinde böyle 
bir tahsisat yoktur. Yalnuz Bakanlık olarak Na
fıa Vekâletinin yapacağı yollarda yardımcı ola
cağız, daha doğrusu bunların takipçisi olaca
ğız. Tahsisatımuz yoktur, takipçisi olacağız. 

BAŞKAN — Sayın Basa karşılıklı konuş
mayınız efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Nafıa Vekâleti nezdinde 
takipçisi olacağız ve yardımcısı olacağız. 

MAZHAR BASA (Rize) — Üçüncü sualim, 
tuz konusudur. Bugünkü sofra tuzu ve yemek 
tuzu tamamen sağlığa aykırıdır deımiyeceğim 
ama iyi kaliteli ve daha iyi bir tuz yemek im
kânlarımız vardır. Bilhassa şehirlerde, zatıâli-
niz de demiştiniz, 40 kuruşa mal oluyor ama 
biz 75 kuruşa yeriz. Köylü vatandaşlar da aynı 
şekildedir. Tuzu daha kaliteli ve temiz olarak 
piyasaya çıkarmak imkânı vardır. Bu hususta 
ne düşünmektedirler? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Vardır, bunu temin ede
ceğiz. 

MAZHAR BASA (Rize) — Dördüncü bir 
sorum daha vardır. Çay kanununun biran ev
vel Meclise gelip kanunlaşmasına yardımınızı 
rica ederiz. Bunun için ne düşünüyorsunuz ? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Çay kanunu tasarısında 
Tarım Bakanlığı ile aramızda küçük bir görüş 
farkı vardır, bunun üzerinde bir toplantı yap
tıktan sonra Yüksek Meclise sevk edeceğiz. 

MAZHAR BASA (Rize) — Gerek Bütçe Ko
misyonunda gerekse Mecliste Tekel Bakanlığı 
Bütçesinin müzakeresinde, Rize'nin bir kazası 

olan Pazar'da çıkan puro tütünü ele alınmış
tır. Puro tütünü yetiştiricisini teşvik için ted
bir düşünülüyor mu ? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — O sebeple fiyatlar yük
seltilmiştir. Sırf bu Pazar'dalki puro tütününü 
teşvik etmek için fiyatlara yüzde yüz zam ya
pılmıştır. Bu, sırf teşvik ve istihsali artırmak 
içindir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar sorula
rın kifayeti hakkında bir önerge verilmiştir, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Soruların kifayetini arz ederim. 

Nevşehir 
ibrahim Boz 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Kabadayı, bu
yurun. (A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» 
sesleri.) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, iltifatınıza te
şekkür ederim, sizler de sağ olun. 

Altı yıldan beri Parlâmentoda bulunmak
tayım. Bu seneye kadar bütçede topyekûn mil
letvekillerinin dilsiz kılındığını görmemiştim. 
Bu bana çok acı gelmektedir. Demokratik ni
zam, çeşitli fikir ve kanaatlerin dinlenmesi ve 
ondan sonra selâmet yolunu bulmak şeklidir. 
Nasıldır, ne garip bir tecellidir bilmiyorum, bu 
devrede ve bilhassa bütçe münasebetiyle Par
lâmentoda, bir nevi gruplar hegemonyası doğ
muştur. Gruplardan milletvekillerine sureti ka-
tiyede söz sırası gelmemektedir. Bu yanlış bir 
tutumdur. Muhterem Büyük. Millet Meclisinin 
iki organı vardır, teamül Senatoda başkadır, 
Mecliste başkadır. Şunu iyi bilelim ki, politika 
asîl bir meşgaledir. Çoğu ile hizmet, azı ile söz
dür. Biz sözün azından da vazgeçtik, hiç ko
nuşamaz hale geldik. Nedir bu arkadaşların te
lâşı bikniyoruım ? Bırakın, arkadaşlara kendi 
kanaat nam ve hesabına konuşma fırsatı veril
sin. Öbür mevzuda konuşmalardan kezıa vaz
geçtik; sual sorma hakkı dahi yok. Sadece, 
topyekûn milletvekilleri arikadaşlar yalnız ve 
yalnız buraya bir el kaldırma, rey verme ma-
kinası gibi işletilmeye gelmiş kanaati doğmuş
tur. Evet, bizim buradaki vazifelerimiz yalnız 
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parmak kaldırmak değildir. Af buyurun, çam 
sakızı çoıban armağanı, herkesin söyiiyeseği 
şeyler vardır. Bu sene bütçe pazarı Parlamen
toda kesat ise, milletvekilleri buraya gelmiyor 
ve nisap doldurulamıyorsa basında, efkârı umu-
miyede bunun mâkesi oluyor ise, sebep ve hik
metini herkesin karınca kararınca dert ve ıstı
rabı vardır, faıkat maalesef söyleme fırsatını 
vermiyorsunuz; kendi aramızda konuşma im
kânı ve; iniyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, kifayet aley
hinde söz aldınız. 

ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Fikir
lerimizi söyleme imkânı vermiyorsunuz. Kifa
yet diyorsunuz, hiçbir parti gözeterek söylemi
yorum, parmaklarınızı kaldırıyorsunuz, tamam
dır diyorsunuz. Benim kanaatime göre hiçbir 
şey tamam değildir. İnsanoğlunun gönlünü do-
yurmadıktan sonra onu mesut kılamazsınız. Bu 
'bütçede maşerî vicdan acılı sancılı, mustarip 
kaldığı gibi benim de şahsan gönlüm dertli ve 
acılı kalmıştır. Kifayeti reddediniz, arkadaşlar 
da kendi paylarına bir şeyler söyliycbilsinlcr. 
Hürmetlerimle efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

Son söz milletvekilinin olması sebebiyle sı
rada bulunan arkadaşımıza söz veriyorum. A. 
P. Grupu adına Sayın Süleyman Çağlar, buyu
run. 

A. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ÇAĞ
LAR (Manisa) — Muhterem .arkadaşlarım, Mil
let Meclisinin çatısı altında hizmet almış olan 
•altı Meclis 'grupundan 'bir grup hariç diğer beş 
grup Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki olumlu tenkid ve temennilerde bulun
muş, Ikıymetli Tekel Vekili arkadaşımız da ge
reken şekilde cevap vermiş bulunmaktadır. Bu 
sebeple 1966 Gümrük ve Tekel Baıkanlığı Büt
çesinin Tcikel camiasına ve Türk Milletine ha
yırlı ve uğurlu olması 'temennisiyle hepinizi 
hürmet ve muhabbetle selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Bütçesi baklandaki konuşmalar bitmiştir. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gümrük <ve Tokel Bakanlığı Bütçeai üzerin

deki müzakerenin 'kifayetini arz ederim. 
İstanbul 

Mehmet Yardımcı 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini otkutmuş 

bulunuyorum. Yeterliği kabul edenler... Kabul 
ctmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri 'okutuyorum. 
(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lirr, 
11.000 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 41 101 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 320 050 
BAŞKAN _ Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

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

16.003 Çeşitli giderler 295 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 1 336 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 149 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

35.030 Sosyal transferler 52 C03 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

36.003 B:>rç ödemeleri 440 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Tekel- Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçesi
nin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul eıdcnler... Etmiycnler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
cari ıharcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
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gösterildiği üzere 63 877 563 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 77 618 000 lira ve sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 3 337 928 lira -ki, 
toplanı olarak 144 853 491 lira ödene/k veril
miştir. 

BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz. 
(A) cetvelini okutuyorum. 

' (A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 59 888 861 

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

13.000 Yönetim giderleri 2 272 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 649 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kuram giderleri 289 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 778 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 342 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyüık onarım 
giderleri 32 026 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Maltına, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 44 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 465 000 

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

34.000 Malî transferler 179 108 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 442 819 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
36.000 Borç ödemeleri 271 001 

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

(Birinrd madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi okunan cetvelle 

birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 1 608 217 880 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B — Cetveli 
B / l Vergi gelirleri 

52.000 Tekel gelirleri 1 598 217 880 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B/2 Vergi dışı gelirler 
63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 10 000 000 

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

2 nci maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul -edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
1966 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı ('C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere isti
naden elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 
1933 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağiı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3356 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ite 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 5. — 25 . 3 . 1957 tarih ve 6939 
sayılı Kanuna 'bağlı cetvelde yazılı kadrolar
dan, 'bağlı (L) işaretli cetvelde "gösterilenler 
1966 Ibütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza ısunuyo-
' ram. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen ıbütçe yıllarına aido-
lup da Muha'söbei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları .bütçelerinde bulunan borç
lar, 1966 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiple
rinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri ha
riç) ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere 
dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
desine, Maliye 'Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul ©denler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanuna bağlı (A/2) işa
retli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarını gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden, (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Yatırım harcamalarının pro.ic 
dökümleri (U) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Proje tutarlarında zam ve tenzil, Devlet Plân
lama Teşkilâtının uygun mütalâasına dayanı
larak Maliye Bakanlığınca yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapı
lacak harcamalara ait formül bağlı (R) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sun uy .-
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — 8 . 2 . 1960 tarih ve 7424 sa
yılı Tekel Genel Müdürlüğü Mütedavil Serma
yesinin 750 000 000 liraya çıkarılması hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesindeki miktara ait 
hükmü 1966 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1966 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde konuşmak istiyen arkadaşı
mız var mı? Yok... Kanunun tümünü açık oy
larınıza sunuyorum. Sıralar arasında kupalar 
gezdirilecektir. 

B) TARİM BAKANLIĞI 1966 BÜTÇESİ: 

C) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1966 BÜTÇESİ : 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisi/onu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/10% Cum
huriyet Senatosu 1/635) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 42, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 727) 

5. — Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/16; Cumhuriyet Senatosu 
1/633) (Millet Meclisi S. Sayısı : 43; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 728) 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı 1966 Bütçe
sinin tümü üzerindeki görüşmeler başlıyoruz: 
Tümü üzerinde grupları adına söz almış olan 
arkadaşların isimlerini okuyorum: 
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C. H. P. Grupu adına Sayın Turan Şahin, 
Y. T. P. Grupu adına Sayın Halil Balkıs, 
C. K. M. P. Grupu adına İsmail Hakkı Yılan-

lıoğlu, 
T. t. P. Grupu adına Yahya Tanbolat, 
A. P. Grupu adma Mehmet Göbekli, 
M. P. Grupu adına Hilmi İşgüzar. 
Şimdi söz sırası C. H. P. Millet Meclisi Gru

pu adına Sayın Turan Şahin'indir. Buyurun 
Sayın Şahin. 

C. H. P. GRUPU ADTNA TURAN ŞAHİN 
(Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri, 1966 yılı Tarım Bakanlığı Bütçesinin görü
şülmesi vesilesiyle Cumhuriyet Halk Partisi gö
rüşünün, tarım sektörünün geliştirilmesi, tarım 
politikasının amaçlarına ulaştırılması imkânla
rı hakkındaki görüşlerinin yeniden tesbiti, tes
cili bakımından huzurunuza gelmiş bulunmak
tayım. 

Maruzatım, 20 dakika gibi kısa bir devre 
içerisinde, tarım politikası gibi memleketin 
kaderi ile alâkalı bir mevzuda anlatma güçlüğü 
yüzünden temel bâzı noktalara ve muhalefet 
veya iktidar olarak karşı karşıya kısır çekiş
meler içerisinde bulunan siyasi teşekkül man
zarasının dışına çıkıp, Türkiye'nin kaderiyle 
ilişkin bu meselede bir ortak yol bulmanın ça
releri şeklinde olacaktır. 

Tarım Bakanlığının senelerden beri bütçe
leri üzerinde konuşulurken değerli sözcü arka
daşlarımız bu kürsüden birçok 'hakikatleri dai
ma dile getirirler. Bu hakikatlerin yeniden 
dile gelmesinde, içinde bulunduğumuz kalkın--
ma çabasının kuvvetlenmesi bakımından, Tür
kiye'nin özlenen uygarlık seviyesine ulaşması 
bakımından, senelerden beri söylediğimiz (Türk 
köylüsü milletin efendisidir) sözünün teminat 
bulması bakımından lüzumludur arkadaşlar. 

Kalkınma gayretlerinde bulunan her mem
leketin ulaşacağı hedef sanayi olacaktır. Ama 
ister geri kalmış memleketlerde bugünkü şart
ları ile, ister kalkınmış memleketlerde kalkın
manın yolu, sanayileşmenin yolu, tarımdan ge
çer. Türkiye'de böyledir. Yahaneı literatürde 
ve Türkiye'de, «Türkiye bir tarım memleketi
dir» sözü söylenir, haklıdır. Millî gelirin yarı
sını tarımsal gelirler teşkil eder; dış ticaretinin 
% 85 ini tarımsal ürünlerden temin eder. Küt
lesinin bugünkü şartlarda 20 milyonu fiilî ta

rımla uğraşır ve geçimim bu sahadan bekler.-
O halde Türkiye tarımı, sanayi sektörü ihtiya
cından tutunuz millî gelirdeki hissesine kadar ve 
ziraatle uğraşanın refah seviyesini temin edici 
her türlü çabayı kapsıyan bir saha olduğu için, 
Türkiye bir tarım memleketidir ve Türkiye'nin 
kalkınmasında tarımın yeri ve ehemmiyeti bu ba
kımdan çok büyüktür. 

Türk Anayasası, 9 Temmuz 1961 Anayasa
sı, Türkiye tarımının ve gerçeklerinin bu ehem
miyetinden dolayı tarımsal hizmetleri teminata 
bağlamıştır, kendi haline bırakmamıştır. Ana
yasanın 18, 38, 41, 42, 51, 52 ve 131 nci madde
leri tarımsal faaliyetleri ve tarım sektöründeki 
çalışmaları teminata 'bağlamıştır. 52 nci mad
desinde «"Devlet, halkın gereği gibi beslenmesi
ni, tarımsal üretimin toplumun yararına uygun 
olarak artırılmasını sağlamak, toprağın kaybol
masını önlemek, tarım ürünlerini ve tarımla uğ
raşanların emeğini değerlendirmek için gereken 
tedbirleri alır» derken, Türk Anayasası, Türk 
Devletine âmir hüküm olarak zirai sahada eko
nomik hayata müdalhaleyi kabul etmiş durum
dadır. 9 Temmuz 1901 Anayasasına dayalı de
mokratik bir kalkınma gayreti içinde giren Tür
kiye Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında da 
Türk tarımına bu ağırlığı Türkiye'nin zirai ger
çekleri dolayısiylc vermiştir. 

O halde muhterem arkadaşlarım, bir mem
leket tasavvur ediniz, gerçekleriyle tarımsal 
karakterdedir, Anayasasıyla tarım teminata 
bağlanmıştır, bu Anayasa düzeni içinde bir 
plân tatbikatına girmiştir ve plânın bütün ağır
lığı tarım sektöründedir, o halde Türkiye'de 
tarım politikasının yeni alternatiflerini ara
mak, Türkiye tarımına yeni icatlarla yeni şey
ler katmaya, kalkmak, memleket gerçeklerin
den, plân anlayışından ve nihayet teknikten 
bilgiden uzak olmak demektir. 

«Tarımsal bünyemiz nedir ve gerçeklerimiz 
nelerdir?» mevzuunda rakamlara bağlı olarak 
bir mukayese yaparsak bu gerçeklerden doğan 
tedbirlerin ne olması lâzımgeldiği müşterek 
bir anlayışla ortaya çıkar ve mutlak surette 
Türkiye'nin tarımsal kalkınması bu rakamlara 
istinadeden bir çalışma ile neticeye ulaşabilir. 
Türkiye'de tarımı karakterize ederken ve Tür
kiye'nin gerçek bünyesini ortaya koyarken 
herkesin rahatlıkla değişik şekillerde kullana-
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bileceği rakam yoktur. 1952 tarım sayımı, 
1961 tarım anketi, 1952 tarım anketi, 19G3 ta
rım sayımı, nüfus sayımı, millî gelir rakamla
rı... Bunlar, bizim ölçülerimizdir. Ve bu öl
çüler, kim kullanırsa kullansın, kendi değeri 
içerisinde, maksat dışı olmamak şartiylc, kul
lanırsa; «Türkiye tarımının gerçekleri neler
dir»1 de birlenmemek, anlayış sahibi olmamak 
mümkün değildir. 

Türkiye'de zirai sektörde bir nüfus fazlalığı, 
tarımda bir nüfus baskısı vardır, elediğimiz za
man gayrikabili inkârdır. 1960 istatistiklerinin 
rakamları daha çok kıymetlendiril meye değer öl
çüde olduğu için onlardan bahsedeceğim. 1965 
nüfus sayımının ön rakamlarmdan öteye yeni 
rakamlar derinliğine çıkmamıştır. 

Türkiye'de, 1969 sayımlarına göre, yüzde 2,2 
artış hızına sahip bir memleket olarak nüfusun 
yüzde 71,3 ü takriben 19 - 20 milyon insan köy
de fiilen yaşamakta ve plân hedeflerine göre 
topraklarımızdaki bu nüfus baskısı 1977 sene
sinde yüzde 58,1 olduğu zaman Türkiye'de nü
fus baskısını nispî olarak ortadan kaldırıcı ted
birlerimizin yer bulduğuna hükmedeceğiz. Kal
dı ki plân tatbikatının bütün sektörlerde özlc-
nilen istikamette işlemesi halir.de nüfusun top
rak üzerindeki tazyiki bu nispî hüviyete 1977 
d"; ulaşacaktı.".*. Diğer taraftan aktif nvfus ola
rak 15 senelik bir perspektif .«onunda 10 milyon 
aktif zirai nüfusa bir milyon daha ilâve edile
cek, 11 milyon aktif nüfus olacaktır. «O halde 
Türkiye'de topraklar üzerinde bir nüfus bas
kısı vardır ve bu baskı daha uzun zaman de
vam edecektir» katî hükmünü koyduğumuz za
man bu gayrikabili inkârdır. 

Di<>er taraftan 1963 zirai sayımının verdiği 
rakamlara göre, Türkiye'de 303 899 aile top
raksızdır. Yine bu sayımlara göre Türkiye'de 
yüzde 9.43 nisbetinde insanlar kiracılıkla çalı
şırlar. Yine Türkiye'de yüzde 16,81 nisbetindc 
aileler ortakçılıkla çalışır. Türkiye tarımının ki
racılıkla ve ortakçılık eliyle işletilmesi şekli bir 
kangren, gibi, çok uzun senelerden bu yana gel
mektedir. Bütün, ziraat teknisyenleri bilir ki, 
kiracılık, yarıcılık veya ortakçılık, marabaeılık 
dediğimiz sistem. İptidai bir ziraat sistemidir. 
Daha 1945 senesinde kıymetli hocam Sayın Şev
ket Raşit Hatipoğlu, «Bir kangren gibi işlemek
tedir» lâfını daha 1945 senesinde söylemişti. 

1965 - 1966 senesinde Türkiye'deki kiracılık ve 
yarıcılık primitjf sisteminin durumu ogünkün-
elen bugünküne inkişaf etmiş, daha zarar verici 
hale gelmiştir. O halde Türkiye'de kiracılığın, 
ortakçılığın, yarıcılığın bir düzene bağlanması 
ihtiyacı vardır ve teknik zarurettir, arkadaşlar. 

Bunun, dışında 1950 - 1952 senesinde yapılan 
ankete göre Türkiye'de aded olarak 15 milyon 
işletme sahası - yuvarlak rakam - 1963 te 21 
milyon adede varmıştı:*. Türkiye'de toprak bö
lünmesi, ufalanması dediğimiz iş yüzde 40 nis-
bcl'nde arturştır. O halde Türkiye'de mütema
diyen. parçalanmaktan doğan cüce işletme mey
dana g:'lmesi hali bir riyazi katiyetle vakıadır 
ve asgari ekonomik ünite olmak vasfını kaybe
den. işletmeler mütemadi çoğalmaktadır, 1970 te 
daha fazla olacaktır veya 1971 de daha fazla 
olacaktır. Buna ait rakamları ortaya koyduğu
muz zman Türkiye tarımının bir ufalanma, bir 
cüce işletme haline gelme şekli vardır, dediği
n i zaman, gayrikabili inkârelır ve bu hususta 
birleşmek zorunlumu vardır. 

Kaldı ki, ziraatte çalışan nüfus aile olarak, 
1950 sayımlarına göre, 2 milyon 322 bin aile 
tesbit edilmiştir. 1963 senesinde bu miktar, 3 
m'lvon 514 bin aileye çıkmıştır. Mütemadi bir 
şekilde bu sektör içinele çoğalma, Türkiye'de 
e>'"tçi. ailesinin adedçc artması hali bir vakıa ha
linde gelişmektedir ve istikameti gelişmek isti-
dadındadır. Toprakların aded olarak, vasati 
çiftçi ailesi başına yedi parça halinde düşmüş 
olması Türkiye'nin zirai bünyeslnele işgücünün 
cuianslf bir şekilde birim sahaya teksif edilme
si tekniğini tamamen ortadan kalelırıcı bir un
sur halinde tecelli etmektedir. Bu bir vakıadır. 
O hakle Türkiye'de, mutlak surette bir arazi 
konsol id asyonu lâzımdır, elendiği zaman gayka-
VI i. inkâr vakalara ve rakamlara istinadediyo-
ruz demektir. 

Bunun dışında Türkiye'nin gelir dağılımın
da, zirai sektörde yaşı yan insanlariylc Türkiye 
millî gelir vasatisini karşılaştırdığımız zaman'; 
küydo yaşıyanlar, toprakta yaşayanlar bu va
sati rakamın - k i 2 200 lira olarak tecelli eder -
yansından az bir gelire sahiptirler. Diğer sek-
törenlcrde çalışan insanların gelir vasatile
rine nazaran da elörtte birelen az bir gelire sa
hiptirler. 

Mekanizasyon sahasında Türkiye traktöre 
boğulmuştur gibi lâf ettiğimiz zaman, bilecek-
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siniz ki, Türkiye'de 20 milyon hektar arazi ha
len karasapanla sürülür. 1 milyon 700 bin hek
tar arazi do Türkiye'de traktörle sürülür. 45-49 
bin aded traktör vardır, iki milyondan fazla 
karasapan vardır. Bunun dörtte biri at gücü 
dür, dörtte üçü öküz gücüdür. O halde Türkiye 
bu zirai, karakterleri içinde göz önüne kondu 
mu, bunun üzerinde Türkiye tarımının kalkın
masını' sağlayıcı tedbirler nelerdir, diye düşün
meye başladık mı sosyal ve strüktürel tedbirleri 
almak lâzımgelir bir; verimi artırıcı, üretgen-
liği artırıcı tedbirlerin birbirine bağlı alınması 
lâzımgolir, iki. Bunun dışında hiçbir alternatif 
yoktur, bunun dışında yeni tedbirler yoktur. 
Galen, her siyasi iktidar birbirine bağlı tedbir
leri almak suretiyle Türk ziraatine hizmet eder 
İ33, Türkiye'nin kalkınması hayal değildir, ar
kadaşlar. 

Bu noktaya geldiğimiz zaman, sosyal ve bün-
yevi bozukluklar noktasına, bunun düzenlen
mesi yolu insan ile, insanın üzerinde yaşadığı 
toprak arasındaki hukukî düzenin, nizamın ku
rulması yolu, toprağın o insana benimsettiril-
mesinin yolu noktasına geldik mi, üzerinde ça
tıştığımız polemikler yapılan, hattâ ithamlara 
kadar giden bir mevzuun içerisine gireceğiz. 
Bunun açıklanmasında ve vuzuha erişmesinde, 
Türk Parlâmentosu bakımından, Türk siyasi 
hayatı bakımından lüzum olduğu kanısındayım. 
Bir memlekette bu zirai bünyeyi ele alıp bu 
s^rliktürel dür^nlcnmeyi, arazi ile insan arasın
daki münasebeti, sosyal adalete uygun ama ay
nı zamanda topraktan faydalanmayı âzami hale 
getiren bu hukukî düzene sokmak amaciyle 
Devlet eli ile tedbirler alırsak buna toprak re
formu denir, arkadaşlarım, bunun adı toprak re
formudur. 

Toprak reformunun muhtelif memleketler
de tarihî gelişimleri vardır. Bir memlekette 
toprak reformu arazi dağıtımı şeklinde anlaşı
lır. Büyük arazinin küçük çiftçilere, üzerinde 
çalışan işçilere, kiracılara, ortakçılara verilmesi 
mânası çıkar. Bu, dar mânada bir toprak refor
mudur. Diğer memlekette bu gelişim içerisinde 
toprak reformu anlayışı arazi dağıtmakla bit
mez. Benimsonme'sini ve üzerinde her türlü iş
lemi yapmasını sağlayıcı tedbirleri de beraber 
g3tirir. Bu geniş mânada toprak reformudur. 
Bu fiiliyatta, tarım- reformu tâbiri üzerinde ko
nuştuğumuz zaman - birazdan anlatacağım - o 

tarım reformu dediğimiz tedbirleri kapsıyan 
şekle sokulur. Birleşmiş Milletler literatürü top
rak reformu mevzuunu bu geniş mânada alır 
ve tarımsal tedbirleri de bünyesinde bulundu
rur. 

Şimdi memleketimizde sık sık konuşulan ve 
siyasi partiler arasında münakaşa mevzuu olup, 
ortaya sürülen mesele nedir? Türkiye bir toprak 
reformu ile mi kalkınır, Türkiye'nin tarımı, ta
rım reformu ile mi kalkınır?.. 

Muhterem arkadaşlarım, tarım reformu, top
rak reformu tâbirlerini evvelâ ele alıp, bu kav
ramlar nelerdir bunları görmemiz lâzımdır. Ta
rım reformu ile toprak reformu tâbiri birbirinin 
dışında, birbirini iten tâbirler değildir. Tarım 
reformu geniş mânasiyle toprak reformuna da
yalı, bunun üzerinde her türlü zirai prodüktivi
teyi artıran tedbirleri de kapsıyan bir hareket 
tarzıdır. Çelişik değildirler, karşı kargıya değil
dirler, beraberdirler, birbirlerini tamamlayıcı
dırlar. Ama bileceksiniz ki, bünye ıslahatı dedi
ğimiz, insanla toprak arasındaki münasebeti tan
zim etmek dediğimiz, araziyi kullanma dengesi 
dediğimiz şartı tahakkuk ettirmezsek, tarım re
formu dediğimiz diğer tedbirleri kaydetmemiz 
mümkün değildir. O halde tarım reformu dedi
ğimiz nesne toprak reformuna istinadeder, onu 
kapsar ve üzerine diğer bütün tedbirleri bina 
eder. O halde tarım reformu mu, toprak refor
mu mu münakaşası diye bir münakaşa yoktur. 

BAŞKAN — İki dakikanız kalmıştır, Sayın 
Turan Şahin. 

TURAN ŞAHİN (Devamla) — Çok özür di
lerim. Bu kadar kısa zamanda arkadaşlarıma bü
tün meseleleri dile getirmek isterdim ama iki da
kika kaldı... 

Şimdi dikkat ediniz, bu mefhumlar ürerinde 
birleşmek için Hükümet programında ne diyor? 
Bir toprak politikası bahsini ortaya atıyor. Sa
yın Tarım Bakanı, Bütçe Encümenindeki konuş
malarında ne diyor? «Bizim toprak rejimimiz, 
bizim toprak reformumuz» diyor. Bütçe konuş
malarını takibediyorumı Senatoda A. P. Grup 
Sözcüsü çıkıyor diyor ki, «Bu toprak reformu 
yanlıştır; toprak işgali ve tasarruf rejimidir» 
diyor. Şimdi ister toprak işgali deyiniz, ister top
rak rejimi deyiniz, ister toprak politikası deyi
niz, düzenlemek istediğiniz mevzu doğrudan 
doğruya toprak reformu adı altında, benim an-
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latmak istediğim insanla arazi münasebetidir. 
Bunun nereye kadar söylüyorsunuz? Meselâ 1966 
Hükümet programında, Adalet Partisi Sayın 
Hükümetinin, Başbakanın ve Hükümet âzaları
nın imzaladığı program, tedbirler kısmında ta
rımsal bünyede şunu söylüyor : 

«Tarımsal bünyenin iyileştirilmesine ilişkin 
tedbirler kısaca, toprak reformu olarak tanım
lanmaktadır. Bugün yurdumuzda mevcut dağı
nık tarla işletmeciliği, özellikle sulu tarım siste
minin istenilen hızla gelişmesi bakımından bir 
engel teşkil etmektedir. Ayrıca, bugünkü tasar
ruf düzeni araziyi istenilen teknik ıslahat yap
ması için gerekli teşvik edici unsurları taşıma
maktadır. Bu bakımdan arazi mülkiyetindeki 
dengesiz dağılımı gidererek sağlıyacağı sosyal 
faydalar yanında tarımdaki teknik gelişmeye et
kisi dolayısiyle toprak reformu kanununun çı
karılmasına çalışılacaktır.» 

Kim söylüyor?.. Adalet Partisi iktidarı. Ne
rede söylüyor? Programında. O halde kelimele
rin arkasına girmeksizin, polemik yapmaksızın, 
kelimeleri istismar etmeksizin ve hiç kimseyi top
rak reformu mevzuundan dolayı itham, etmeksi
zin memleketin gerçeği olan bir noktadan birle
şeceğiz. Toprak reformu dediğimiz şey, Türkiye'
nin gerçeğinden doğar, Türkiye'nin realitesidir. 
Ziraat tekniğinin icabıdır ve Türk sosyal haya
tının kalkınmasında temel unsurdur. O halde bu 
unsurda Adalet Partisi ve diğer partiler birleş
tiği anda mesele kalmaz. Size bir suali... 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam. Lütfen bağ
layınız efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURAN ŞAHİN 
(Devamla) — Bir dakika, bağlıyacağım efen
dim, ondan sonra bir istirhamımı olacak. 

Türk ziraatçilerinin ikinci teknik kongresin
de bir sual sorulmuştur. Profesör Reşat Aktan 
tarafından, «Toprak reformunun felsefesi ne
dir?» diye anlamak için. Bu iki suale cevap bul
mak lâzımdır. 

Türkiye'de toprak - insan münasebeti bakı
mından insan toprağın kölesi mi olacaktır? Bir. 

İkincisi, Türkiye'de toprakta yaşıyanlarm bir 
kısmı diğer kısım ile sulh ve sükûn içinde mi 
yaşıyacaktır, yoksa bir kısmı diğer kısmının istis-
mariyle mi karşı karşıya kalacaktır? 

Muhterem arkadaşlarım, bu felsefede birle-
şirsek, Türk tarımının kalkınmasında bütün si

yasi partiler olarak bu anlayışta birleşirsek, 
memleketimize hizmet ederiz ve Türkiye'ye bu 
hizmetin doğuracağı şeref ve itibara bütün siyasi 
partiler olarak sahiboluruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA TURAN ŞAHİN 

(Devamla) — Sayın Başkanım, benden evvel 
konuşan konuşmacılar gibi bir istirhamım var. 
Dört veya ikişer dakika gibi bir müsamaha ile 
onlara Yüksek Meclis konuşmak imkânını tanı
dı. Lütfeder misiniz memleketimizin 2/3 çoğun
luğunun kaderi ile alâkalı, Türkiye'nin kaderi 
ile alâkalı tarım politikası mevzuunda 3 - 5 daki
ka daha konuşma fırsatını Yüksek Meclis verir
se, konuşayım. 

BAŞKAN — Yalnız ben bu hususu Heyeti 
IJmumiyenin oylarına sunmakla mükellefim. Şu
rasını da arz edeyim ki, (C. H. P. sıralarından, 
«konuşsun efendim/müsaade edin» sesleri) Mü
saade buyurunuz efendim. Bundan evvel Umu
mi Heyetin kabul ettiği 20 dakikalık müddet, sa
yın konuşmacıların hepsinin malûmudur. Konuş
maların buna göre ayarlanması ve buna göre ko
nuşmaları icabeder. Bunun asgarisi evvelki He
yeti Umumiye kararma riayetsizlik olur. Kaç 
dakika istiyorsunuz efendim? (C. H. P. sırala
rından «10 dakika» sesleri) 

C. H. P. GRUPU ADINA TURAN ŞAHİN 
(Devamla) — Beş dakika. 

BAŞKAN — Arkadaşımız beş dakika konuş
mayı arzu ediyor. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. Buyurun Sayın Şa
hin. (Ortadan alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA TURAN ŞAHİN 
(Devamla) — Çok teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktada yine bir 
açıklığa varmak için, üzerinde çok şey söylenmiş 
ıre Üçüncü İnönü Hükümeti zamanında Meclise 
sevk edilmiş Toprak Reformu tasarısının gerek
çesinde yazılı amaçlarına ait kısa bilgi verirsem 
bu mevzudaki ayrılıklarımızın olup olmadığını 
ifadede rahatlık buluruz. 

Bu reform tasarısının asıl gayesi, yurdumuz
da ziraat arazisinin sosyal adalete uygun, muva
zeneli bir şekilde benimsenmesini sağlamak, mül
kiyet dışında temerküzü önliyecek toprağı işliye-
ııc vermek. Bakın, Senatoda Sayın A. P. Grup 
sözcüsü arkadaşımızın çok beğendiğim, fakat ke
lime olarak benim şimdiye .kadar hiç düşünme-
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diğim bir beyanatını da ilâve edeyim. A. P. Grup 
sözcüsü arkadaşımız Senatoda diyor ki : «Ama 
hiçbir zaman, hiçbir yerde bir toprak kapitaliz
mi doğmasını kabul etmiyeceğiz, bunun karşısın
da olacağız ve daima mücadele edeceğiz.» 

Ne demişiz biz? «Toprak temerküzüne mâni 
olucu tedbir almak ile - ben kullanmadım top
rak kapitalizmi diye bir tabir - toprak kapitaliz
mine mâni olacağız» dediği zaman A. P. cephe
sinde de onun grup sözcüsü olarak arazi temer
küzüne 'karşı bir fikir ayrılığımız var mı? Yok. 
Toprak vereceğiz dediğimiz zaman Hükümet 
programında, Sayın Tarım Bakanının konuşma
sında «toprak vereceğiz» yok mu? Var. Peki. 
toprak verme, az topraklıyı topraklandırma te
mel unsurları mevcut ise bu toprak reformu 
tâbiri içinde kelimelerin istikametini değiştirme 
diye bir şey olmaz. Kaldı ki, Türkiye'de hiç kimse 
bir tarım reformu ihtiyacını inkâr etmez arka
daşlarım. Tarım reformu dediğimiz prodüktivi
teyi artırıcı tedbirleri inkâr mümkün değildir. 
Ancak bir toprak reformu yapılmadan tarım re
formu tatbikatı olmaz ve kredi, donatım, pazar-

• lama, gübreleme bütün teknik unsurların bir ka
nun tasarısında tesbit edilip tatbikata vaz'etme 
çaresi bulunmamıştır. Toprak reformu yapılacak, 
toprak reformunun üzerine teknik tedbirler bina 
edilecek ve böylece Türkiye'nin kalkınması sağ
lanmış olacaktır. 

Adalet Partisinin Sayın Sözcüsü Aydın Yal
çın Bey burada konuşurken, lütfetsinler toprak 
reformu kelimesini basamak ittihaz edip, top
rak reformunun komünist düzenine geçişin bir 
yolu 'olduğunu imâ etmek suretiyle, toprak re
formunun savunuculuğunu yapanlar - bunu ka
tiyetle söyledi ve o zaman da ifade ettik - böyle 
bir savunmaya doğru gitmek doğru bir hareket 
değildir. Toprak reformu nedir, bunu bildikten 
sonra bunun bu düzen için bir basamak olduğu
nu ifade etmek hatalı'dır, büyük ölçüde yanlıştır. 
Sayın Yalçın'm o arada müracaat ettiği bâzı ki
taplar vardı. Faraza Amerikalı Prof. Manzes 
Haltern'in Orta - Doğuda ve Kuzey - Afrika'da 
Sosyal Değişme Politikası adlı eserine müracaat 
etti. Ama yüzüncü sayfadaki, lütfeder, şu satırı 
okursa, «tarımda geleneksel sosyal ve politik iliş
kileri muhafaza edip yalnız verimliliğin artması
na önem vermek, tarım kesimindeki hoşnutsuzlu
ğu gidermeye yetmez.» Bu tâbire uygun olarak 

t A. P. Grup Sözcüsü arkadaşım yine Senatoda 
I ne diyor? Bu nüfus baskısından dolayı Türkiye'-
I nin kısıntıya düştüğünden bahsediyor ve cümle

sinin sonunda diyor ki, «Arazi kapitalizmi hali 
l Türkiye'de huzursuzluk yaratıyor» Kim diyor? 

Adalet Partisi Sözcüsü. Doğru, haklı olan da bu, 
t doğru olan da budur. Aynı şeyi bir Amerikalı 

profesör orada yazıyor. Daha alta iniyorsunuz 
aynı adam «Devlet büyük toprak sahiplerinin 
mülklerinden mülk almadıkça köylünün ne yok
sulluktan ne de tabiî durumundan kurtulabile
ceği şüphelidir,» 'diyor. Ben bu tâbiri mülk sa
hiplerinin yoksun bırakılması olarak almıyorum. 

Türkiye'de topraksız var diyoruz, az toprak
lı vardır diyoruz, bunlara toprak vereceğiz diyo
ruz. Vereceğiz, dedik mi, toprak bulacağız de
mektir, bunun karşılığı odur. Nereden buluruz? 
Devlet elindeki rezervlerinden buluruz. Nerden 
buluruz? İslah edilecek arazilerden buluruz. 
Nereden buluruz? İşte o toprak temerküzünden 
dolayı, sosyal, ekonomik, politik mahzurları olan 
özel sektör elindeki topraklardan da, istifade et
mek suretiyle buluruz. Bir taban ve bir tavan çi
zeriz. Bu tabanın ve tavanın münakaşası rahat
lıkla yapılır. Bu ölçüler üzerinde mutabakata 
varmamak mümkün değildir, ama felsefesinde 
mutabakata varmak lâzımdır. Bir tahdit var 
mıdır? İster 10 bin dönüm deyiniz, tahdittir adı 
ve bunun adı Anayasaya saygısızlık değildir ar
kadaşlarım. Ne diyor Tarım Bakanı beyanatın
da? Anayasanın 11 nci maddesindeki mülkiyete 
saygı fikrini esas alarak. Anayasanın 11 nci mad
desinde mülkiyete saygı fikri vardır. Anayasanın 
bir başka maddesinde, insan haysiyet ve şerefi, 
itibarlı yaşama hakkı vardır. Bu iki hakkı eş de
ğerde tutmazsanız (C. H. P. sıralarından alkış
lar), mülk emniyetiyle rızk emniyetini beraber 
mütalâa etmezseniz Türkiye tarımının kalkınma
sı mümkün değildir arkadaşlar. (O. H. P. sıra
larından, alkışlar) 

Siyasi partiler olarak üzerinde, bu mevzular
da anlaşamıyacağımız nokta yoktur. Buna inanç 
içindeyim. Çünkü bir işin tekniğini, bir işin yo
lunu, metodunu inkâr etmek mümkün değildir. 

Kooperatifçilik, toprak reformunun ilkesi de
diniz mi, Türkiye'de zirai istihsalin artmasının, 
ziraatte çalışan insanların emeğinin değerlendi-

J ril meşinin, zirai mahsullerin pazarlanmasımn yo-
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lunu kooperatifleşmeye bağladınız mı, bu teme
le yatıracağınız reformun bir anailkesi koopera
tifçilik olur. O halde kooperatifçilik tâbirinden 
sosyalizan, sol tabirinden komünizme giden bir 
yola doğru girdik mi kısır çekişmeler, memleket 
kaderine büyük etkisi olan ve biran evvel bekle
nen bu toprak reformu hâdisesini ortada bıra
kır. Lütfedin, Anayasa Komisyonunda Sayın 
Hükümet G - 7 ay sonra getirebileceği düşünce
leri içinde toprak reformu kanun teklifimizi de 
geri bıraktırmıştır. 1966 programında der ki, 
«Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizliğini gider-
men'n tek yolu toprak dağılımının düzenlenme
sidir.» Toprak reformunu yapmazsak, toprak re
formuna başlamazsak Türkiye'de gelir dağılımı 
politikası sosyal adalet ölçüleri içinde bu plânın 
hedeflerine ulaşmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Şahin, beş daki
ka da bitmiştir, fazlasi ile bile lütfen cümlenizi 
bağlayınız. 

TUKITAN ŞAHİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, sözlerimi, tarım politikasının bir 
sektöründe, bir faktöründe ama temelinde birkaç 
ölçü içinde ifade etmiş durumdayım. Prodükti
viteyi artırıcı tedbirler, ormancılık politikası, 
hayvancılık politikası ve bu muazzam dâva Türk 
Parlâmentosunda daha geniş ölçüde konuşulsay
dı, tartısılsavdı bundan memnun olurdum. Ama 
toprak reformu tâbirinden kaçınanlar, toprak 
reformu tâbirini bir başka tâbirle maskelemeye 
çalışanlar lütfetsinler, belgelerde kabul ettikleri 
«toprak reformu» tâbirini kamu oyu önünde si
yasi çıkarları için kabul etmesinler. Bunun adı
na şahane çelişikçilik denir. Saygılar sunarım. 
(Orta sıralardan alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Halil Balkıs. Buyurunuz efendim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Baş
kan, bir takririm vardı efendim. 

BAŞKAN — Takriri şimdi okutamam müza
kerelerin hitamında okutacağım. Çünkü bir ar
kadaşımız yirmi dakika konuşsun, diğer bir ar
kadaşımız yarım saat konuşsun... Bu olmaz. Sa
yın Turhan Şahin Beyefendi zaten otuz dakikayı 
da tecavüz ederek konuştu. Onun için müsaade 
buyurunuz, bu nizamı bozmıyalım efendim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Muhterem 
Heyetin ıttılaına arz edilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Ittılaına arz edeceğim ama za
manı vardır. Bir tarafı yirmi dakika, diğer ta-

| rafı otuz dakika konuşturmak gibi bir tefavüt, 
bir çelişme yapamam efendim. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Yarımşar 
saat olarak tesbit edelim öyleyse efendim. 

BAŞKAN — Müzakerenin sonunda arz ede
ceğim efendim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Baş
kan, konuşmalar devam ediyorken arkadaşları
mız da bundan istifade etsinler. 

BAŞKAN — Buyurun, sayın hatip. 
Y. T. p . ADINA HALİL BALKiS (Urfa) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu'nun 19GG 

malî yılı aTrım Bakanlığı Bütçesi üzerinde gö
rüşlerimi. arz ediyorum. 

Bu vesile ile A. I', nin gerek seçim beyan
namesinde ve gerekse Hükümet Programında 
beyan edilen yurdumuzda müzmin iktisadi, içti
mai huzursuzlukları mucibolan ve son derece 
hayati ehemmiyeti haiz eskiden olduğu gibi 
bu gün de memleketimizin bir numaralı dâva
sı ziraat politikamızı ele almış bulunan Adalet 
Partisi Hükümetine Partimiz yardımcı olma
yı prensibolarak kabul etmekle beraber Sayın 
Bakan ve kıymetli. Bakanlık erkânının talep ve 
temennilerimiz istikametinde dertlere deva ol
maya çalışmasını bekleriz. 

Muhterem, arkadaşlarım : 
Memleketimiz bugünkü haliyle hakiki mâ

nada bir ziraat memleketi sayılmazsa da her 
türlü imkânı bir araya getirerek bu hedefe uları-
mal: zorundayız. 

32 milyon nüfusumuzun 20 milyonuun ziaat-
lc idarci maişet zorunda bulunduğu düşünülür
se gayeye ulaşmak, için ihtiyar etmeye mecbur 
olduğumuz fedakârlığın ehemmiyet ve ciddi
yeti meydana çıkar. 

Grupumuz mülkiyet ve miras hakları ile 
sosyal adalet zaruretlerini bağdaştıracak top
rak ıslahatı, zirai reform çerçevesinde olmak 
kaydı ile bir toprak reformu kanununun ta
raftarıdır. Ancak, biz toprak reformunu arazi-
n:n çok ufak parçalara bölüştürülmesi mâna
sında telâkki etmiyoruz. Bu bakımdan miras 
hukukunda arazinin çok. küçük parçalara bö
lünmesini önleyici kanuni, müeyyidelerle bir
likte mütalâa edilmesi, kanısındadır. 

Fenni vasıtalardan mahrum küçük bir işlet
me ile gerçek mânada bir toprak reformunu ka-

— 240 — 



M. Meclisi B : 53 22 . 2 . 1966 O : 3 

bul etmek mümkün değildir. Küçük arazi sa
hipleriyle düzenli işletme sahiplerinin muhtaç 
olduğu kredi ve ucuz zirai aletlerle teçhiz ve 
takviye edilmesi zaruretine inanmaktayız. 

Bu anda zirai işletmelerimiz her türlü tek
nik vasıta ve imkânlardan mahrumdur. în-
tilısal vasıtaları noksan, iptidai ve işletme ser
mayeleri kifayetsizdir. Nitekim, halen moda
sı geçmiş traktör ve biçer - döverlerin yanında 
yüzbinleıce karasapanla ziraat yapmakta oldu
ğumuz düşünülürse çiftçimizin ne derece peri
şanlık içerisinde olduğunu anlamaya kâfi. ge
lir sanırım. Zira bir çift öküz temin etmek 
iktidarından mahrum Türk köylüsünün kara sa
panın bit* yanına cılız bir inek, diğer yanma da 
a.'edersiniz, bir merkep bağlamak suretiyle 
bütün yetkililerin gözleri önünde tarlasını sür
meye çalışan köylümüzün, yr.ni memleketimizin 
hakiki efendisinin durumu yürekler acısıdır. 

Bununla beraber fennî _ ziraat aletlerinden 
olan traktör ve biçer-döverin zirai islihsalâ kı
mızda meydana getirdiği artışı inkâr cd?meyiz. 
Ancak bunların imal ve ithalinin düzen sizlik-
leriyle el değiştirmek suretiyle çiftçimize 
mal olnu* bakımından meydana gelen fiyat far
kının korkunçluğu malûmdur. Bir zirai ekip
mana sahibolmağa yeltenen Türk çiftçisinin ih
tiyar etmeye mecbur kalacağı maddi külfet he-
sabedilirse çiftçimizin kimlerin hesabına emek 
ve sermayesini hasrettiği kolayca anlaşılır. 

Binaenaleyh, evvel emirde teknik ziraat 
aletlerinin Türk. çiftçisine en ucuz fiyat ve en 
az külfetle temin edilmesi şarttır. 

Bugünkü toprak, baremine istinaden çiftçiye 
verilmesi mukarrer zirai kredinin kifayet
sizliği malûmdur. Zira hakiki bir çiftçi muh-
tacolduğu işletme kredisini Ziraat Bankasın
dan ihtiyacı olduğu zaman ve ihtiyacı nisbe-
tindc alamamaktadır. Bugün mukarrer akar
yakıt ve çevirme kredisi kifayetsiz olup çiftçi
nin zaruri kredi ihtiyacı baştan ele alınarak 
düzeltilmesi ve bu yüzden çiftçinin murahabacı-
lara ödemeye mecbur kaldığı büyük faiz külfe
tinden kurtarılması zaruridir. 

Bugün çiftçimiz tohumluk ihtiyacını lâyıki 
ile temin edememektedir. Her sene Bakanlığın 
hiçbir ciddî tetkike istinadetmeksizin ekseri
yet politik mülâhazalarla vilâyetlere gelişi 
güzel tohum tahsis edilmektedir. Bu da hakiki 

ihtiyaç sahiplerinin ellerine geçmeden buğday 
tüccarlarının ambarlarına aktarılmakta ve ha
kiki çiftçi muhtacolduğu tohumluğunu büyük 
fedakârlıklar ihtiyar ederek bu tüccarlardan 
karşılamaya mecbur kalmaktadır. Bu cihetle 
göz önüne alınarak tohum tahsisi işlemlerinin 
daha ciddî ve kontrollü ve çiftçinin ihtiyacına 
yeter miktarda yapılmasını rica ederiz. 

Topraksu Teşkilâtının çalışmasındaki ti
tizlik ve ciddiyet şayanı takdirdir. Ancak, bu 
tc}k'lâtm hasırladığı projelerin Ziraat Bankala
rınca tatbik edilmemesi ve minkülât çıkarılması 
çiftçiyi çok üzmektedir. Birçok emek ve masraf
la meydana gelen projelerin Ziraat Banka1 arı ar-
şivlcr'nde beklemesi kalkınmamızı köstekleyici 
mahiyettedir. Bu durumun Sayın Köy İşleri ve 
Tarım Bakanlarımızın dikkatine arz ederiz. 

Birçok eifteilerimiz'n Ziraat Bankasına borç
lu olduğu Yüce Meclisin malûmudur. Ve maaV 
sef bu borçlarını ödiyememektedirler. Faiz m'k-
t-arı nerede ise anaborcu tecavüz etmektedir. Ger-
ci çiftçimiz bu borcu ödeme çabası içerisinde ise 
de kar:anc:nm büyük bir kısmını faizcilere ver
mek mecburiyetinde kaldığından Bankanın ala--
eağmı ödemeye imkân bulamamak sıkıntısı içe
risindedir. Aynı zamanda yeni bir yardım da 
alamadığı cihetle çok müşkül durumda olduğu 
b'r vakıadır. Bu zirai borçların uzun vadeli tak
sitlere bağlanarak bir kısım faizinden de vazge
çilmesi ve hattâ yeniden pamuk ve zirai kredi te-
m'ni ile içinde bulunduğu maddi sıkıntılardan ve 
falzc'lerin elinden kurtarılması zarureti ile karşı 
karşıya bulunmaktayız. Bunun için gerekli âc'l 
tedbirin alınmasını bir zaruret telâkki etmekte
yiz. 

Zirai istihsali artıran faktörlerden birisi de 
zirai sanayiin inkişafıdır. Yurdumuzda istihsal 
edilen zirai mahsullerin işletilmesi ve mamul ha
le getirilerek kıymetlendirilmesi icabeder. 

Bu cümleden olarak, süt, konserve, makar
na. şarap ve emsali sanayiin artırılması ve bu 
sahada diğer bakanlıklarla müşterek çalışma. 
neticesi istihsalin değerlendirilmesi zaruridir. 

Hayvancılığımızın da cazip durumda olma
dığını kabul etmek lâzımdır. Türkiye'mizde mev
cut büyük baş ve küçük baş hayvanlarım-zm ip
tidai bir şekilde muhafaza ve bakım içerisinde 
bulunduğu malûmdur. Hayvancılığın bakım ve 
ıslahı için gereken yardım yapılmamakta ve yem 
sanayii de kifayetsiz ve pahalıdır. Bu maksatla, 
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kurulmuş olan teşkilâtların gerek hayvan temi
ni ve bakım hususunda lüzumlu ve ucuz yem te
darikine ve çiftçiye damızlık temininde yardım
cı olmasını rica ederiz. 

Zirai Donatım Teşkilâtının kuruluş gayesi 
çiftçiye yardımcı ve ucuz ziraat alet ve vasıtala
rını temine matuf olmasına rağmen bugün kö
tü bir tüccar haline gelmiş bulunmaktadır. Zira 
çiftçinin hizmetine hasredilen bu teşkilât hiçbir 
ihtiyaca cevap verecek mahiyette değildir. Elin
deki imkân, sermaye ve kendisine tanınan kâr 
haddi küçümsenmiyecek miktarda olmakla be
raber gerek tamir ve gerekse yedek parça bedeli 
çiftçiyi istismar etmekte ve çiftçiye müşkülât 
göstermektedir. Bu durum karşısında bu teşki
lâtın ciddî bir ıslaha ınuhtacolduğu aksi takdim
de vücuduna lüzum ve sebep kalmadığı kanaatin
deyiz 

Devlet Üretme Çiftliklerine gelince : 
Çalışmalarını bizzat yakinen müşahede etti

ğimiz. bu teşkilât mensuplarının cefakâr ve ve
fakâr mesailerini takdir ile karşılamakla bera
ber, kuruluş gayelerine uygun bir sistemden 
mahrum oldukları; ellerindeki araçlarla elde et
tikleri mahsul ve yaptıkları masraflar tetkik 
edilirse bu teşkilâtı muvaffak addetmeye imkân 
yoktur. Aynı zamanda kuruluş gayelerine ve el
lerindeki imkânlara göre bölgelerindeki muh
taç çiftçilere hiçbir yardımda bulunmamaktadır
lar. Gayet düzenli ve bol imkânlar içerisinde 
faaliyet gösteren bu teşkilât ancak büyük bir 
çiftçi durumundan ileri gidememektedir. Bu teş
kilâtın her bakımdan Türk köylüsü ve çiftçisi
ne yardımcı ve örnek olmasını Sayın Bakanın 
dikkatine arz ederiz. 

Bir de seçim bölgem olan Urfa'da kurulmuş 
2 milyon dönümlük Ceylânpmar Devlet Üretme 
Çiftliğinin ancak 1 milyon 200 bin dönüm top
rağı işlenmekle, geri kalan büyük miktardaki 
toprak boş bırakılıp istifade edilmemektedir. 
Aynı çiftliğin civarında oturup toprağı olmıyan 
köylülerimizin ihtiyaçları büyük olup çiftlikçe 
beğenilmiycn ve fakat köylülerin bu araziye ih
tiyaçları hudutsuz olduğu ve bu arazinin köylü
lere icar mukabili verildiği takdirde çiftliğe hiç
bir zararı dokunmayacağı cihetle bu hususun tet
kik edilerek o civarda bulunan köylülerin top
rak ihtiyaçlarının karşılanmasını rica ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Balkıs, iki dakikanız kal
mıştır, efendim. 

HALİL BALKIS (Devamla) — Sayın Baş
kan, bendeniz de beş dakika zaman rica edece
ğim, bu hususu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bitirin de efendim, ondan son
ra oylarım. 

Y T P. GRUPU ADINA HALİL BALKIS 
(Devamla) — Orman politikamıza gelince, mev
cut ormanların sınırlarına sadık kalınarak korun
ması ve bu sınırlar içindeki tabiat ormanlarının 
bakımım, ıslahını ve imarını sağlıyarak geliştir
mek, 

Tabiat ormanı vasfında bulunan ve çeşitli oluş
lar dolayısiyle ki, bunlar kontrolsuz orman yan
gınları, usulsüz kesimler, tarla açmalar ve tabiî 
âfetler dolayısiyle düzeni bozulan orman varlık
larıdır, bunların bir taraftan ormancılık fenninin 
isteklerine uygun olarak verimli ve bünyeli or
manlar haline getirilmesi için mevcut imkânlarla 
çalışırlırken bir taraftan da orman yetiştirme ka-
biliyetleri henüz bozulmamış orman içi ve kenarı 
açıklıkları yeniden ağaçlandırma voliyle takviye 
edilmesi zaruridir. 

Bu izahatımızla bir taraftan korunmasını te
min bir taraftan da normal yapıya gelmelerini 
desteklediğimiz ormanların verim kabiliyetlerine 
göre millî ekonomimizin ihtiyaç hissettirdiği ke
reste, maden direği, tel direği, travers, küçük el 
sanayii ve yakacak odun gibi hammaddelerin de 
tekniğine uygun olarak alınması tabiî ve zaruri
dir. 

BAŞKAN — Sayın Balkıs, bir dakikanızı ri
ca ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Balkıs'm 20 da
kikalık müddeti bitmiştir. 5 dakika daha konuş
mayı arzu etmektedir. Oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul eteriydiler... Kabul edil
miştir. Buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA HALİL BALKIS 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

.A.ncak millî ekonomimizin isteği bulunan odun 
hammaddesinin arta kalan kısmının da dış piya
salara intikalini sağlıyacak tedbirlerin alınması
nı da faydalı mütalâa etmekteyiz. O kadar ki, 
memleket dâhilinde, ilgili resmî sektörün stokla
rında millî ekonominin istihlâk edemediği odun 
hammaddesine ithalât kapısının açılmasında ve 
bu yola «idilmesinde millî menfaatlerimiz yönün
den çok uyanık ve titiz hareket edildiğine inan
mak istiyoruz. Şu hale göre köylümüzün, kent-
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limizin orman hammaddesine olan ihtiyaçlarının 
orman mevzuatının koyduğu esaslara göre mem
leket şartlarına ve günün icaplarına göre karşı
lanmasında gerekli hassasiyetin gösterildiğini ve 
fakat tatbikatta daha uygun şekil ve yön veril
mesinin yerinde bir tedbir olacağını işaret etmeyi 
favdalı bulmaktayız. 

Bir misal olarak arz edeyim ki, kendi seçim 
bölgem bulunan Urfa'da ve fakat emsali yerle
rin de mevcudolduğuna inandığım geniş yabani 
fıstık sahalarını arz edeyim. Bu sahalar üzerinde 
gerek orman mevzuatına ve gerekse Tarım Ba
kanlığı ile ilgili mevzuat muvacehesinde süratle 
ele alınmak ve mahalli halkın doğrudan doğruya 
ekonomisine tesir edecek ve dolayısiyle onu kal
kındıracak tedbirler ihmal edilmemelidir. 

Maruzatımla varlığını ve dolayısiyle millî eko
nomi yönünden önemini belirtmeye çalıştığım or
manlar için ne yapmalıyız? 

Her halde birinci derecede: Ormanla halkı
mız arasında doğan sınır ihtilâflarını kesin 
esaslarla giderilecek orman tahdit işlerine 
süratle yön verilmeli ve mutlaka hava 
fotoğraflarından bu maksat için faydalanılmalı-
dır. Bir taraftan bu işlerin süratlendirilmesi sağ
lanırken diğer taraftan da hudut ihtilâflarını çö
zecek pratik tedbirler aranmalıdır. Saha yönün
den muayyeniyeti sağlanacak olan orman varlı
ğımızın bünyesi yoklanmalı ve fennî verim kabi
liyetini tesbit eden metotlarla plân ve program
ları da en modern metotlarla tesbit olunmalıdır. 
Ormancılık konusunda sözlerimi bitirmeden evvel 
ağaçlandırma, toprak erozyonu ve ormanlık köyle
re daha faydalı olma yönlerinden bu teşkilâtın 
yapmakta bulunduğu çalışmaların gerek resmî ve 
gerekse özel sektörlerle olan münasebetleri ve iş
birliğindeki koordineyi sağlıyacak tedbirlerin alın
masına, gözden geçirilmesine ve genel kalkınma 
plânının o seneki icra programında yer verilme
sine bilhassa işaret etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım... 
Mâruzâtıma son vermeden yurdumuzun en 

büyük tarımcı illerinden biri olan Urfa'nm âcil 
dertlerinden de bahsetmek isterim. 

10 milyon dönümlük ekim sahasına sahip Ur-
fa hiç de garantili olmıyan bir ziraat memleketi
dir. Yapılan jeolojik tetkikler neticesinde mebzul 
yer altı suyuna malik bulunan Urfa'nm halen ku
ru ziraate mahkûm edilmesi, bugünkü medeni 
dünyanın nimetlerden faydalandırılmama^ bü-

vük bir üzüntü vesilesidir. Gerek Tarım Bakan-
hğı gerekse Köy İşleri ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlıklarının bu vilâyete göstereceği 
âcil alâka, Urfa çiftçilerinin sulu ziraate geçmesi
ni temine medar olacaktır. 

Yeraltı sularının yerüstüne çıkarılması için 
lüzumlu fenni araçların temini aynı zamanda 
muhtacoldukları kifayetli bir zirai kredinin sağ
lanması ve toprak bareminin ıslahı ile bugünkü 
değere göre ayarlanması şarttır. Her ne kadar 
Dicle ve Fırat sahilleri arasındaki köylerin iç
me sulan için 15 milyon lira ayrıldığı malûmu
nuz ise de, bunun zirai kalkınmaya çok büyük 
yardımı olacağına ve kifayetli bulunacağına ka-
ani değiliz. Sayın Bakanlardan bu çok geri kal
mış vilâyetin dertleri üzerine ciddî bir şekilde 
eğilmeleri zaruretini belirtmeyi bir vazife telâk
ki ederiz. 

Yukarıda uzun uzun arz ve talebettiğimiz 
hususlar her sene Mart ve Nisan aylarında su
suzluktan çatlayan topraklarına bir damla su 
vermesi için yüzbinlerce Urfa'İmin ellerini se
maya kaldırarak Allah'tan yağmur taleplerine 
ilgili bakanların sadece âmin mukabelesiyle kal
mamasını ve ciddî teşebbüsleriyle hizmete muh
taç Türk çiftçi ve köylülerini ve bu arada çok 
geri kalmış olan Urfa'miza lâyık oldukları yar
dım ve alâkayı göstermelerini yürekten dileriz. 

Bu vesile ile Tarım Bakanlığı bütçesinin 
millete, Türk çiftçisine ve Tarım Bakanlığına 
hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle cümlenizi 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına hürmetle se
lâmlarım (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sayın 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, buyurun. 

C.K.M.P. MECLİS GRUPU ADINA İSMAİL 
HAKKI YILANLIOĞLU (Kastamonu) — Muh-
ıterem Başkan, değerli milletvekilleri, 

Tarım Bakanlığının 1966 yılı Bütçesi hakkın
daki C.K.M.P. Meclis Grupunun görüşlerini arz 
ediyorum. 

Tarım Bakanlığı, 1966 yılı Bütçe teklifine gö
re Bakanlık Bütçesi 716 460 224 lirayı bulmak
tadır. Bu rakamıa Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü ile Orman Genel müdürlüklerin'in 
katma ve döner sermaye bütçeleri dâhil değildir. 

Bütçenin % 5!2,5 nu cari 'harcamaları, 
% 43 nü, yaftırım harcamaları, % 4,5 nü sermaye 
teşkili ve transfer harcatmaları teşkil etmektedir. 
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Huzurunuz getirilen bütçe ile tarım politika
mızı yürütecek olan Tarım Bakanlığının anadâ-
valları şunlardır : 

1. Reorgariizasyon, 
2. Toprak reformu, 
3. Yatırımlar. 
Reorganizasyon çalışmaları Bakanlıkça bir 

'hayli pahalıya mal olacak şekilde yürütülmüş ve 
nazari olarak bir rapor [hazırlanmıştır. Raporun 
tetkikinden, organizasyon biriminin ortaya koy
duğu organizasyon şekillerinden veya metotların
dan hangisinin 'benimsendiği ve Bakanlık organi
zasyonu için1 esas alındığını anlamk çok güçtür. 
Reorganizasyonda; mutlak surette ve ehemmiyet
le 'göz önünde tutulması lâzımgelen 40 yıllık tat
bikatın Bakanlık içinde ünitelerarâsı mücadele
lerin scbebolduğu millî kaybın göz önüne alın
mamış olması mühim bir noksanlıktır. Yapılması 
düşünülen rcorgarniziasyon tarım kaynaklarımızı 
bugüne nazaran 'hiç olmazsa biraz daha süratle 
akt'ive etmelidir. Oysa ki, reorganizasyon tatbi
katı daha başlangıçta:, vetolarla karşılaşacak ve 
en muinim istilhteal kaynaklarımız çok tecrübesiz 
ellere geçerek ve bütün bu neticeler millî gelirde 
ve tarım sektöründe bir azalmayı tevlidedecektir. 

Organizasyon (biliminin ışığından çok, siyasi 
nüfuzun müessir olduğu uzun ve masraflı bir 
ealış'ımanm heder olmasından endişe duymaktayız. 
Yine denilebilir ki, ıbu raporun teklif ettiği, (bir 
organizasyon tatbikatı Türkiye'ye ayrıca milyon
ları aşan ve belki de milyaırlık zarar tevlidettik-
ten 'sonra, Bakanlığın teşebbüsten ricatına mün
cer olacaktır. 

'Bugünkü teşkilât ile Tarım Bakanlığının 
Türkiye ziraatine, hayvancılığına ve ormancılı
ğına bir yenilik, yeni bir ıgörüş, anlavış veya ye
ni Ibir sistem getirecek nitelikte olmadığı aşikâr
dır. Bu teşkilât ile Yüce Meclis ne kadar geniş 
Ibütçe imkânları verirse versin, Türkiye ziraıa-
tinde verilen imkânlarla ölçülü millî gelir artışı 
ıbeki emek lüzumsuz bir iyimserlik olacaktır. Söz
lerimi teyidoden birkaç misal arz edeyim : 

Bakanlık bünyesinde Ibir Zirai Mücadele Ge
nel Müdürlüğü var. Fonksiyonu nedir? 

Hububatımıza, meyvalarımıza ve sınai bitki
lere arız olan haşerelerle mücadele e)tmek. Müca
dele şekillerini hepimiz görmüşüzdür. Bir fikri
miz vardır. Hububat tarlalarına ekseriya uçak
larla ilâçlar püskürtülür, veya köylüler "bizzat 

tarla İçinde yabancı 'otları temizlerler. Bahçe sa
hipleri ise, meyvalara arız olan haşerelerle mü
cadeleyi fiilen kendileri yaparlar. Bütün bu 
mücadelenin elzem olduğuna faydalı neticeler 
alındığına hiç şüphe yoktur. Ancak; yine hiç 
şüphe yoktur ki, 'bütün bu işler Teknik Ziraat 
Genel Müdürlüğü tarafından da rahatlıkla yürü
tülebilir. Teknik Ziraat Genel Müdürlüğü lü
zumlu teknik personeli kendi bünyesinde pekâlâ 
'bulundurabilir. Bu suretle, Zirai Mücadele Ge
nel Müdürlüğünün cari harcamalarının büyük 
kısmı, yatırım giderlerine tahsis edilebilir. 

Devlet teşkilâtını şişirtmek suretiyle iş hacmi 
varatmak da belki bir ekonomi kuralıdır. Fa
kat, neticeleri verimsizdir. Amacımız, yatırım
larla üreyen işyerleri açmaktır. Cani harcama
ları çoğaltarak açılan İşyerleri ezcümle, teşkilât 
kadrolarında yaratılan şişkinlik, ekonomimizi 
za'fa uğratır. 

Topraksu Genel Müdürlüğü hizmetleri de ay
nı şekilde, Devlet ISU işleri Genel Müdürlüğüne 
ilâve edilerek bir daire ile pekâlâ görülebilir. Ve 
bu Genel Müdürlüğün de cari harcamalarının bü-
vük kısmı yatırımlara tahsis olunabilir. Her iki 
Genel Müdürlüğün de cari harcamalar] yatırım
larının iki kaltı kadardır. 

(Muhterem arkadaşlarım; 
Üçüncü ve acı bir misal daha arz edeyim; 

Doğu - Anıadiolumuzda bir Muş ovamız vardır. 
iklim ve toprak karakteri zlraate bilhassa hubu
bat ziraatine elverişli değildir. O kadar müsait 
değildir ki, modern ziraat ekipmanları ıslah edil
miş tohumlukları, teknik ziraat elemanları ve ge
niş sermaye .yatırımları ile, baştan aşağı meradan 
n'cma .arazi üzerinde Muş ovasının göbeğinde sı
ralanabilir arazı üzerinde kurulmuş Devlet Üret 
me Çiftliği kuruluşundan beri, yani 16 yıldır her 
vıl ısrarla 'zarar etmektedir. Muş ovasının iklim 
ve toprak karakterinin ziraaıte elverişli olmadığı 
Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında da var
dır. 

Bölge hayvancılığa müsaittir, halkı hayvancı* 
^ğı sanat edinmiştir. Ovaları ve yaylaları ile 
Muş toprakları-mera karakteri gösterir. Tarım 
Bakanlığı bütün bunları bildiği veya bilmesi 
i'cabettiği halde, bu vilâyeti zirai pilot böl^e yap
mıştır. 100 - 150 lira yevmi veli ziraateiler bu 
bölgede ne kadar fayda yaratabilmişlerd'ir? Dev
let Üretme Çiftliğinde (bütün imkânlara sahip 
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daha çok sayıda teknik ziraatçı olduğu halde, çift
lik fayda yerine zarar tevlidetmektedir. 

Neden bu bölge hayvancılığın gelişmesi için 
pilot bölge yapılmamıştır? Hayvancılıkla ilgili 
teknik meslek sahipleri bu bölgede neden teşvik 
edilmezler? Neden alınterlerinm karşılığını ala
mazlar? Bu suallerin cevabını almak mümkün de
ğildir. Bütün bunlar Bakanlığın organizasyon 
bilimi ışığından kaçan ve sadece zümre menfaat
lerini temine matuf siyasi nüfuzla çalışan teşki
lâtlar peşinde olduğu ve içinde cari harcamalar 
ocağı 'haline geldiğinin delilleridir. Bütün anlat
tıklarım, Sayın (Bakanın icraatından olmamakla 
beraber, yanlışların nasıl düzeltileceği hakkında 
bütçede bir düzeltme yoluna ıgidiknediğini görme
mizden ileri gelmektedir. 

Bu hatalı organizasyonun verimsiz cari mas
raflarla memlekete ne kadar pahalıya mal oldu
ğunu belirterek Sayın Bakanın dikkatini organi
zasyon konusuna çekmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İkinci müUıkn konu, toprak reformu davasıdır. 
Bu konu gelmiş geçmiş Hükümetler tarafın

dan yıllardan beri istismar edilmiş, Türk köylü
sünün de baştan aşağı toprak 'salhilbi olabileceği 
zannı uyandırılmıştır. Toprak reformunun kısa 
zamanda ve bütçe imkânları ile halledilemiyece-
ğini bilen Hükümetler tasarı hazır, Meclise veril
di, komisyona iade edildi, filân, falan engellerle 
geri kaldı, Hükümet düşmeseydi çıkacaktı gilbi, 
birtakım sudan sebeplerle topraksız kövlü inti
zarda bırakılmıştır. Gerek Hükümet programın
da ve gerekse program müzakerelerinde Sayın 
Başbakan gerçeğe uygun beyanlarda b-ulundu. 
B'izi'm görüşümüz şudur : 

Toprak reformunu asla toprak tevzi etmek an
lamında kabul edemiyoruz. Toprak reformu her 
şevden evvel biriım toprağın verimini yükseltmek 
demektir. Salhiboldue-u toprağı ile ac orezen köv
lü yerine topraksız dahi olsa, tok köylü vatandaş 
yaratılmalıdır. Birim toprakın verimi bizim anla
dığımız mânada toprak reformundan önce zirai 
rönesansla mümkündür. Zirai rönesansı erelistir-
medikce toprakta reform yapmanın tatminkâr 
neticeleri alınamaz. 

Topra$m. biriminin verimini yüks'eltecek un
surları evvelâ Türkiye'de bol ve ucuz istihsal et
mek gerekir. Bunun için : 

1. ©ol ve ucuz gübre, 

2. Geniş sulama imkânları, 
3. îyi tohumluk, 
4. Modern ziraat ekipmanları, 
5. Toprak tahlil müesseseleri, 
6. Toprak İslah müesseseleri. 
Bü'tün bu problemlerin halli zirai rönesansm 

Türkiye 'ye girdiğinin delilleridir. Bu imkânların 
Ibilimin ışığı alfanda toprağa tatibikine toprak re
formu denilir. Aksi halde, Türkiye topraklarını 
en sosyalist görüşle dağıtsanız, her köyde bir aile 
toprak sahibi olamıyacaktır. Toprak sahibi olan 
her köydeki tek ailenin karnını o toprak doyura-
mıyaeak ve Türkiye toprak açlığından kurtula-
mıyacaktır. Dağıtılan topraklar hangi sistemle 
dağıtılırsa dağıtılsın, sosyal nizamda ;geniş ölçü
de memnuniyetsizlikler tevlidedecektlr. Dağıtı
lan toprakların verimi düşecek millî 'gelirdeki ar
tış Itemposuna menfi etki yapacaktır. 

(Bütün bu menfi neticelerine rağmen sadece 
C 500 dekarın üzerindeki topraklar alınsa ve aile
nin terkibine 150 dekar toprak verilse) her köy
de bir aileyi toprak sahibi yapamıyacak olan ba
sit mânada bir toprak tevzii dört milvar lira ve 
virmi yıl zamana ihtiyaç göstermektedir. Böyle 
bir teşebbüse 'girmek zamanı ve parayı israf et
mekten başka bir şey delildir. Diğer taraftan 
bilhassa Doğu illerimizde bahsedilen toprak ağa
lığı önemini kaybetmektedir. Ağa, ekseriva ne 
toprağı işliyene ve ne de zannedildiği gibi topra
kına bakim bulunmamaktadır. Toprak sahibi çok 
defa verimsiz topraklarının düşük olan rantını 
dalhi alamamaktadır. ÖBu bir tabiat kanunudur. 
Ekonomik kuraldır. Verimin düşük oldu§u ölçü
de rant düşer ve sıfına müncer olur. Toprak sa-
hiilbi olmıvarak, toprakları islivenlcrin co^u top
raka fülen sahip durumundadırlar. Bıiıpiınkü 
so<wal düzen ve p«sikoloiik faktörlerin1 tesiri ile 
sadece toprak tevziinden beklenen neticelerin 
alınamaması ihtimali de mevcuttur. Meselâ: bir 
kövün o köy halkına da^ıtılımasivle tfonrak salhilbi 
ola.n kövlü, sfosıval faktörlerin tesiri ile sahibi ol
duğu tonram satmak temaviilünü gösterir. Sade
ce. bir tapu ile toprak sahibi kılınan topraksız 
kövlü. 'sowal ve ekonomik durumunda bir e-elisme 
göstermivebilir ve bu ihtimal çok daha fazladır. 

Muhterem arkadaş! arım; 
Bütün bu misallerle, dünedüz toprak tevzi inin 

i-Taıbettaizlipine işaret etmek iistivomz. Halbuki; zi
rai rönesansı getirecek ve çalıştıracak bir tarım 
politikasının önemi üzerinde durmak, daha fay-
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dalı olur kanaatindeyiz. 1960 sayımına göre 
Türkiye toprakları, 3 milyon 514 bin çiftçi aile
sini besliyememekıtedir. Tarım politikamız hiçbir 
zaman Ibu kadar çok çiftçi ailesini topraktan ge-
çindirmeyi amaç edinemez. Binaenaleyh, sana-
yiimizıin geliştirilmesiyle nüfusun mühim olduğu 
kadar çoğunun topraktan uzaklaştırılması sınai 
politikanın aımacı olmalıdır. Toprak dağıtımı 
ile geniş köylü kütlelerinin aldatılmamasma, 
ümitlendirilmemesine 'taraftarız. Toprak dâvası 
bültün çıplaklığı ile samimî şekilde ortaya konul
malıdır. ıSöylediklerimizfle asla toprak reformu
nun aleyhinde olduğumuz anlaşılmasın. Biz top
rağın verilen kısmı ile toprak sahibi olan ailenin 
doymasını ve toprağına sıkı, sıkı bağlanmasını 
istiyoruz. Tarım Bakanlığı küçük ölçüde zirai 
rönesansı ve neticesinde de toprak reformunu 
tait/bik edebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Büvük ve ciddî çalışmalar ve maisraf karşılığı 

temin edilecek sonuçlar ilk yıllarda genel anlam
daki toprak reformu yanında demonstratif ola
cak fakat, Hükümete ve topraktan geçinmek i's-
»tiyenlere güven sağlıyacaıkftır. Meselâ; Bakanlı
ğın elinde milyonlarca dekar boş veya kısmen iş
lenen' arazi vardır. Her yıl 500 bin dekar arazi 
î'slaih edilerek üzerinde iskân bölgesi kurulabilir. 
Bu toprak parçası üzerinde Bakanlık öyle işleme
lidir ki, birim arazinin verimi mümkün olan tek
nik imkânlar ölçüsünde artırılmalı ve iskândan 
sonra da çiftçinin iştigal konusu olan ziraat ve 
hayvancılık bugünkü istihsal ölçüsünde değil, fa
kat- çok daha yakın yepyeni bir 'sistemle Tarım 
Bakanlığının yakın ilgisi ile takilbolunmalıdır. 

Kısaca, bu ilgi sadece bu bölge için Şeker 
Fabrikaları Genel Müdürlüğünün pancar müs
tahsili ile olan karşılıklı yakın teknik ve ekono
mik münasebetleri şeklinde olmaldnr. Temen
nimiz, ideal mânada, zirai rönesansı toprak re
formunu belli bir arazi üzerinde örnek şekilde 
Tarım Bakanlığının ortaya koymasıdır. Eğer 
muvaffak olunursa, mütaakıp yıllarda çalışma
ları genişletmek imkânları aranabilir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Şimdi de; Tarım Bakanlığının yatırımlar ko

nusuna geçiyorum. 
Bakanlığın, topraksu konusundaki projeleri 

istisna edilirse hayvancılık ve diğer ziraat konu
larında neticeleri müessir ve devamlı projeler

den yoksun yatırımlara paralar sarf ettiğini gö
rüyoruz. 

Tarımsal bir konunun teşkilâtlanıp, projeye 
bağlanıp tahakkuklarına yatırılmıyan paraların 
millî gelirde artış husule getirebileceğine inan
mak güçtür. Gönül ister ki, Tarım Bakanlığı 
belli bir bölgenin zirai reformunu tahakkuk et
tirecek bir projeye yatırım yapsın. Aksi halde, 
bina yapımı ve tamiri vasıta alınması teknik 
personel aylıkları gibi yatırım şekilleri, plân 
devrinden önce de yapılagelmekte olan yatırım 
nevilerindendir. 

Tarım Bakanlığı gibi istihsale müessir görev 
taşıyan bir teşkilâtın yatırım masrafları bütçe
sinin % 43 ü olmamak lâzımgelir. Bu nisbeti 
yatırım harcamalarını artırarak değil daha önce 
cari harcamaları büyük ölçüde azaltarak yatı
rımlar lehine artırmak yoluna gidilmelidir. Ka
naatimiz odur ki, bu Bakanlıkta cari harca
malar bütçenin % 30 undan fazla olmamalıdır. 

Netice : 
Bakanlık cari masraflarında büyük tasarruf

lar sağlıyacak reorganizasyona süratle gitmeli. 
toprak reformunu, bir taraftan efkârı umumi-
yeye geniş ölçüde anlatırken, diğer taraf
tan toprakları üzerinde yaşıyan aileleri 
doyurabilecek nitelikte ıslah ederek belli iskân 
bölgeleri meydana getirmeli ve bu ailelerin top
rakla bağlantısına yakından ilgi göstermelidir. 

Yatırımlar, istihsale direkt olarak tesir ede
cek projelere ayırmalıdır. 

Bugünkü haliyle Bakanlık, taşra teşkilâtının 
bâzı ünitelerde halka o ünite için yapılan mas
raf kadar faydalı olduğu, bâzı ünitelerde eleman 
yığıntısı olmasına rağmen gerekli faydayı yara
tamadığı merkez teşkilâtı ile büyük bir masraf 
unsuru olduğu bilinmesi ve düzeltilmesi gerekli 
bir teşkilât halinde çalışmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu Bakanlığın önem vermesi gereken konu

lardan biri de hayvancılıktır. Hayvancılık mem
leketimizi ve köylüyü refaha ulaştırabilecek en 
mühim bir sektördür. Hayvancılığı zirai eko
nominin Türkiye halkının beslenmesi ve çiftçi
nin refahı ile ilgili ana konusu olarak görmek
teyiz. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu, iki dakikanız 
kalmıştır, efendim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA ÎSMAtL HAK
KI YILANLIOĞLU (Devamla) — Hayvan ırk-

— 246 — 
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larının ıslahı, meraların ıslahı ile, ahır ve besi 
hayvancılığının inkişâfını Bakanlığın teşvik et
mesi lâzımdır. Bilhassa; Devletin elinde bulu
nan iyi kalitedeki, damızlık hayvanların yetiş
tiriciye intikal ettirilmesi şarttır. Halen bir 
yetiştirici damızlık hayvan bulma ve alma müş
külâtı içindedir. Devlet hara ve çiftliklerinde 
bulunan binlerce damızlık hayvan köylüye ve 
yetiştiriciye intikal etmedikten sonra umulan ve 
beklenen fayda nedir bir türlü anlıyamamakta-
yız. 

Ayrıca, kümes hayvancılığının ev ve köy eko
nomisi hudutlarını aşmıyan bugünkü mühmel 
durumdan çıkarılması ve memleket çapında ge
niş çiftlikler halinde yetiştirilmesi, iç pazar ih
tiyaçlarının karşılanması ile ihraç imkânları sağ-
lıyacak şekilde üretim hedeflerine ulaşılmasını 
faydalı telâkki etmekteyiz. Ayrıca, arıcılık, su 
ürünleri, balıkçılık gibi halkın beslenmesinde 
önemli rolü olan konuların üzerinde durulmalı, 
inkişaf ve üretimi teşvik edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Devlet Üretme Çiftlikleri hakkındaki görüş

lerimize gelince : 
Devlet Üretme Çiftliklerinin kuruluş gayesi 

Türkiye'nin kaliteli.hububat tohumu ihtiyacını 
karşılamaktadır. Bunun dışında hayvancılık 
dâhil diğer ziraat kollarında yan görevleri de 
vardır. Üretme çiftlikleri bu görevlerini kay-
den üç milyon dört bin dekar arazi üzerinde 
(- hakikatte ise beş milyon civarındadır -)yap 
maktadır. 

16 yıldan beri elde edilen neticeler, toprak
ların genişliğine en modern zirai ekipmana. 
Avrupa ve Amerika'da tahsil ve ihtisaslarını ya 
pan en üstün teknik elemana ve istediği kadar 
sermayeye sahibolmasına rağmen başta, hubu
bat olmak üzere hayvancılık, pamuk ve diğer 
ürünlerin üretiminde dekara verimi ve hayvar 
birimine verimi orta halli bir çiftçinin seviyesini 
aşamamaktadır. Buna ait 16 yıllık rakamlar 
yüksek denetleme kurulu raporlarında yıllar 
üzerinden belirtilmiştir. Bu rakamlar, köy va 
satisini belirten İstatistik Genel Müdürlüğü 
rakamları ile mukayese edildiği takdirde, neti
celer üretme çiftliklerini köylüye nisbetle yu 
karda arz edilen üstün imkânlara sahibolmasına 
rağmen bu müessesenin yüzünü güldürecek ma
hiyette değildir. 

— 247 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu müddetiniz 
bitmiştir. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam
la) — Efendim, ben de istirham ediyorum; iki 
üç dakika müsaade edilirse... 

BAŞKAN — Sayın hatip üç dakika daha ri
ca ediyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun 
efendim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Devamla) 
— Teşekkür ederim. Devletin zirai sahada ba
şarısızlığının en güzel delilini daha sıkı tedbirler 
alınmasına rağmen Sovyet Rusya vermektedir. 
Gerek üretme çiftliklerinin 16 yıllık neticele
rinin köy verimleri ile mukayesesi gerek aşırı 
sosyalist bir devletin bu konudaki gayretleri
nin neticeleri, üretme çiftlikleri hakkında bizi 
düşündürmekte ve yepyeni bir karara doğru it
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tarım Bakanlığının, bir fonksiyonu da üre

tilecek tohumları daha önce ıslah etmektir. Bu 
görevi Teknik Ziraat Genel Müdürlüğüne bağlı 
tohum ıslah istasyonları yapmaktadır. Devlet 
üretme çiftliklerinin ıslah edilmiş tohumu, 
üretme fonksiyonunu bu konuda lâakal üretme 
çiftlikleri kadar modern çiftçilik yapan köylüye 
devretmesi ve kendi çiftliklerinin merkez ünite
leri, yani çiftlik merkezleri tohum ıslah istas
yonu olarak bir kısmı da (Tarım deneme istas
yonu) şeklinde çalıştırılması ve kuruluşundan 
bugüne kadar zarar eden çiftliklerin merkez 
ünitelerinin de, (Yatılı köy bölge okulları) ya
pılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına devri. 
memleket için çok uygun ve faydalı olacaktır. 

Çiftliklerin merkez üniteleri civarında cüzi 
miktarda, meselâ; 4 ilâ 5 bin dönüm kadar arazi 
bırakılmak suretiyle mütebaki, 5 milyon dekar 
civarındaki arazinin hazırlanacak Toprak refor 
mu Kanununa uygun olarak topraksız çiftçiye 
dağıtılmasında isabet ve büyük faydalar olaca
ğına kaani bulunmaktayız. 

İslah edilmiş tohumu, köylüye ürettirilmesi 
hem gayet kolay ve mümkündür. Üretme çift
liklerinin bugüne kadar kârlarının mühim bir 
kısmını, hattâ bazan tamamını tohumluk buğ
day satışları teşkil etmiştir. Şöyle ki : 

Üretilen buğdayın kilogramına üç, beş kuruş 
selektör masrafı ilâve edilmek suretiyle, altmış 
ilâ yetmiş kuruşa satılması gereken buğday, 
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120 kuruşa kadar tohumluk olarak satılmakta
dır. Halbuki köylü, üretilmesi hububat tohum
larına nazaran daha çok emek istiyen, pancar 
tohumunu üretmektedir. Şeker Şirketinin pan
car tohumunu üreten çiftçiye gösterdiği yakın 
alâkayı Teknik Ziraat Genel Müdürlüğü daha 
çok imkânlara sahibolması hasebiyle, kolaylıkla 
gösterebilir. Tohumluğu üreten çiftçi varsa, 
muhitte, Tarım Bakanlığının selektörlerinden 
ücreti karşılığında (ki bu ücret 4 ilâ 5 kuruş
tur) tohumluk buğdayını selektörden geçire
bilir ve böylece yemeklik buğdayla tohumluk 
buğday arasındaki 50 kuruş, gibi muazzam bir 
fark, çiftçinin elinde kalmış ve cebine girmiş 
olur. 

Netice : 
1. Devlet Üretme Çiftliklerinin bâzılarını, 

Millî Eğitim Bakanlığına yatılı bölge okulları 
yapılmak üzere devredilmesi, 

2. Bir kısmını 4 ilâ f) bin dönümlük civar 
arazisi ile tohum ıslah istasyonu veya tarım de
neme istasyonları olarak Teknik Ziraat Genel 
Müdürlüğüne bağlanması, 

3. f) milyon dekar civarındaki toprağının 
topraksız köylüye dağıtılmasının uygun ve çok 
faydalı olacağı, kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, orman işlerimize ge
lince : 

Yıllardan beri tevali edip giden halk ve or
man münasebetlerinin Türkiye'mizin gerçekle
rine uygun bir şekilde tanzim edilmemiş ve edi
lememiş olması 

BAŞKAN — Sayın Yılanboğlu, müddetiniz 
bitmiştir. Son üç dakikayı da ikmal ettiniz, lüt
fen bağljaimani'zı rica edeceğim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Devamı-
la) —• Ben tahminen söylemiştim, efendim. 

BAŞKAN — Ama mü'saalde buyurun efen
dim siz ü'ç dakika yerine 10 dakika isteseydiniz, 
bugün Yüca Meclisin 'müsamahası bol, (belki ve
rirlerdi. Ama .siz üç dakika istediniz ıben de bu 
şekilde hareket etmietkle mükellefim, binaenaleyh 
bağlamanızı rica ederim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAK
KI YILANLIOĞLU (Devamla) — Bugün Tür
kiye'de -orman ıdâvamızı ciddî ve Ikatî olarak 
teısıbit etmiş değiliz. Bir rivayete göre onmanla-
rımüz 11 milyon 'hektar, bir iddiaya göre de or
man sayılan, orman sahalarına ithal edilen kı
sımlarla birlikte 17 - 18 milyon hektardır. 
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Bu iddia ve rivayetleri (bir (tarafa bırakırsak 
istihsal yapabilecek orman ısaihalan >gün göçtük
çe daralmakta, orman ısaihalan ne kadar genişle-
tilinse genişletilsin istihsal bakımımdan bir ço
ğalma bekle/mek asırlara bağlıdır. Bu orman böl
gelerinden istihsale müsaidolan sahaların ye
kûnu.... 

BAŞKAN — Sayın Yılanboğlu, sözünüzü 
kesmek meöburiyeitinıde kalacağım. Lütfen bağ
layınız efendim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAK
KI YILANLIOĞLU (Devamla) — Bağlıyaca
ğım efendim. 

Son kusanını &öylüyioruftn efendim. Esas ka-
kanatimiz şudur: 

Orman 'teşkilâtında 'çalışan (bütün persone
lin, önce ağacı değil 'orman (bölgesinde yaşıyan 
aç insanı düşünmesini temenni etmekteyiz. Aç 
insanı doyuramazsın, gözü önündeki nimete elini 
uzatmaktan menedemezsin. Onman bölgesinde 
yaşıyan insanların açlık ve sefaletten kurtarıl
masını temin etmedikten sonra lonmanlarım lâ-
yıkı veçhile korunabileceğine imkân görmemek
teyiz. 

BAŞKAN — Tamam 'efendim. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam

la) — Sözlerimle nibayet Verirken Tarım Balkan-
lığma muvaffakiyetler dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Yahya Kanbolat, buyurun. 

T. 1. P.GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 'milletve
killeri, tarım üretimini 'çoğaltarak sanayileşmeyi 
gerçekleştirmek için 'ihracatı artırmak ve sana
yiin 'hamumadde ihtiyacını karşılamak, Beş Yıl
lık Kalkınma Plânımızda öngörülen hedefler
dendir. Memleketimizde tanımın önemi, şüphe
siz hununla 'kalmamaktadır. Tarım (kesimi sana
yimize 'gereken işıgücünü ısağlıyan ve ayraca sa
nayimizin başta gelen bir pazarını teşkil etmek-

j İtedir. 
j Faka/t tarımımız bugünkü durumu ile, mev-
; cu't imkânların rasyonel şekilde kullanılmama-
I sı ve gereken kölklü dönüşümlerin yapılanaması 
ı ido'layıısiyle, 'hızlı bir sanayileşmeye temel ol

maktan çıkmıştır. Çünkü tarım kesimimiz ge
nel hatlariyle çok geri bir manzara arz etmek
tedir. Mevcut 23 milyon 843 'bin hektar arazi
nin hâlâ 19 milyon 961 hin hektarı hayvanla ve 
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kalan 3 milyon 884 bin hektarı ise traktörle 
işlenmektedir. Bu durum işlenen topraklarımı-
zm yüz/de 19 unun modern tekniğin nimeitl erin
den yararlandığını ve kalan yüzde 81 toprakla-
rın işlenmesinde ise ilkel tanımsal metotların 
hâkim olduğunu açıklamaktadır. Nitekim nıeım-
leketimizde iş hayvanları sayısı yıllar boyunca 
azalacağına, imüt'emaddyen artmıştır. 1943 yı
lında iş'(hayvanlarının çift Sayısı 2 milyon 423 
ıbin iken, 1964 te 2 milyon 749 Ibine çıkması ve 
karasapan adedinin yıllardan beri 2 milyon et
rafında seyretlmieısi, ıtarım kesiminin temel ola
ra/k kara öküz ve karasapana dayamdığmı mey
dana çıkarmaktadır. 

Memleketimizle diğer yabancı ülkeler yapa
cağımız mukayeseler, tarım kesimimizde hâkim 
olan ilkellik ve yoksulluğu dalha açık şekilde 
gözler önüme koyacaktır. Dağlar memleketi İs
viçre'de 67 dönüme (bir traktör isabet etmekte
dir. Hollanda'da 95 dönüme bir (traktör, Belçi
ka'da 161 dönüme bir traktör, Danimarka'da 
186 dönüme bir tralktör, İsrail'de 432 dönüme 
bir traktör ve Yunanistan'da 1361 dönüme bir 
traktör düşmektedir. Türkiye'de ise 5044 dönü
me bir traktör isabet etmektedir. 

'Tarımda üretimin artırılması alanında şüp
hesiz yalnız traktörün 'kullanılması büyük (bir 
anlam ifade etmez. Tarım 'kesiminde sulaıma, 
gübreleme ve ilaçlama gibi tedbirler, tarımsal 
entansitenin temel meselelerini İt eskil ederler. 
Çöller memleketi bilinen İsrail'de işlenen .top
rakların yüzde 35 i sulanmaktadır. Bu alanda 
Türkiye komşu küçük devletlerden bile geri 
durumda bulunmaktadır. Irak'ta tarımsal top
rakların yüzde 32 si, Lüblan'da yüzde 27 si, 
Yunanistan'da yüzde 11,3 ü, Suriye'de yüzde 
7,5 i sulanmaktadır. Türkiye'de bu oran ise 
yüzde 5,7 dir. Türkiye'nin 'miemlefcette mevcut 
geniş su imkânlarından pek az yararlandığı ve 
kuru 'ziraatin Türk tarımında hâkim olduğu or
taya çıkmaktadır. 

Türkiye azotlu, fosforlu ve potaslı gübrele
rin kullanımı bakımından da çok gerilerde 
bulunmaktadır. Holânda'da dönüme 56,3 kilo, 
Belçika'da 53,3 kilo ve İsviçre'de 28,6 kilo suni 
gübre kullanılmaktadır. İsrail'de dönüme 8,5 
kilo ve Yunanistan'da 5,7 kilo suni gübre sarf 
edilmektedir. Türkiye'de ise kompoze gübreler 
dâhil, dönüme isabet eden suni gübre miktarı 
2,5 kilodur. 

Bu duruma göre Türk tarımını kara öküz, 
karasapan ve rahmet karakterize etmektedir. 
Bu ilkel teknik dolayısiyle, tarla ürünlerinde 

• verim düşük kalmaktadır. Holânda'da bir dö
nümden 420 kilo buğday elde edilmektedir. 
Bu miktar Belçika'da 377 kilo, Danimarka'da 
367 kilo, İsviçre'de 288 kilo, İsveç'te 261 kilo, 
Mısır'da 259 kilo, Yunanistan'da 148 kilo ve 
Türkiye'de ise 91 ilâ 127 kilo arasında değişmek
tedir. 

Toprak ürünlerini üretimi alanında görülen 
bu ilkellik, hayvancılık kesiminde çok daha 
derin ve yaygın bir manzara arz etmektedir. 
Genel hatlariyle memleketteki hayvancılık 
kesimi, hâlâ bir çöl hayvancılığının ilkelliği 
içkidedir. Halbuki Türkiye hayvan mevcu
du bakımından dünyanın sayılı memleketle
rinden birisidir ve 71 milyonu aşan hayvan 
adediyle ön sıralarda yer almaktadır. Ancak 
göçebe üretim metotlarının hayvancılığımızda 
temel olması, mevcut hayvan kalabalığına rağ
men, Türkiye hayvan ürünleri alanında çok geri 
bir memleket durumundadır. 

İsveç 2 447 büyükbaş hayvandan yılda 3 
milyon 782 bin ton süt istihsal etmektedir. 
Belçika 2 805 büyük baş hayvandan yılda 3 mil
yon 993 bin ton, Danimarka 3 343 büyük baş 
hayvandan 5 milyon 86 bin ton süt sağlamak
tadır. İsviçre 1 716 büyük baş ve 230 küçük 
baş hayvan miktarından sağladığı yıllık süt tu
tarı 3 milyon 124 bin tonu bulmaktadır. 
Türkiye'de ise 14 milyon 459 bin büyük baş ve 
53 milyon 816 bin küçük baş olmak üzere 68 mil
yon 275 bin hayvan sayısından sağlanan süt 
miktarı, 1964 yılma göre 4 milyon 135 bin ton
dan ibarettir. 

Birim başı hayvansal üretimi ele aldığımız 
takdirde, Türkiye'nin bu alandaki geriliği daha 
açık olarak meydana çıkmaktadır. İsveç'te bir 
inekten yılda ortalama olarak 3 200 kilo süt 
istihsal edilmektedir. Bu miktar Danimar
ka'da 3 590 kilo, Belçika'da 3 810 kilo ve Holân
da'da 4 100 kilodur. Japonya'da bir inekten 
yılda ortalama olarak 4 340 kilo ve Türki
ye'de ise 584 kilo süt sağlanmaktadır. 

Yapağı ve et üretiminde de durum aynı
dır. Hayvanlarımız cılız oldukları için birim 
başı istihsali düşüktür. Bakımsızlık yapağı 
verimini de düşürmektedir. Hayvancilığı ileri 



M. Meclisi B : 53 22 . 2 . 1966 O : 3 

olan memleketlerde koyun başı sağlanan yapağı 
miktarı 3 - 4 kilo, iken, bu miktar Türkiye'de 
1,35 kilodur. Hayvansal üretim seviyemiz, hay
vancılıkta ne kadar geri olduğumuzu açık 
şekilde göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye orman bakımından da fakir bir 

ülkedir. Memleket ormanları şehir ve kasaba
lardan uzak, engebeli yerlere çekilmiş ol
makla beraber, insanlarımızın hiç de uzakta 
değildir. Çünkü kalabalık bir nüfus kütle
sini nefsinde barındırmaktadır. Orman içeri
sinde ve orman sınırlarına 10 Km. mesafe dâ
hilinde bulunan köylerimizin miktarı 20 333 
âdedi bulmaktadır. Bu miktar genel köy mevcu
dunun % 58 ne tekabül etmektedir. Ormam Ge
nel Müdürlüğü bütçe raporundan anlaşıdığına 
göre, mezkûr, köylerde 10 milyon 500 bin yok
sul insan oturmaktadır ve bu insanların 
«ekonomik ve soyal durumlarının çok bozuk 
olduğu» raporda haklı olarak açıklanmakta
dır. 1965 yılı genel nüfus sayımına göre şe
hirlerde 10 milyon 800 bin kişi oturduğuna göre 
orman içinde maişet arayan köylü nüfusumu
zun miktarının, şehir nüfusumuza denk olduğu 
meydana çıkmaktadır. 

Ormanlarımızın engebeli yerlerde bulunduğu 
ve oradaki arazinin de kıraç ve verim kabili
yeti düşük topraklardan müteşekkil olduğu 
düşünülürse, genel köy nüfusumuzun % 50 sini 
aşan kütle nezdinde, ormanlarımızın ne derece 
hayati bir önem taşıdığını tasavvur etmek ar
tık kabildir. Ormanlarımız bu geniş yoksul 
köylü kütlesi nezdinde yalnız yakacak ve yapı 
malzemesi sağlıyan bir kaynak teşkil etmekle 
kalmayıp, dar ve kıraç toprakların temin etme
sine imkân olmıyan bir maişetin vazgeçilmez 
tamamlayıcısı haline girmiş durumdadır. Or
man nüfusumuz bu yoksul haliyle, sanayimiz 
için ciddî bir pazar olmadığı gayet açıktır. 

Bu kadar ilkel bir tarımdan, halkımızın 
dengeli bir beslenme rejimini sağlaması müm
kün değildir. Gerçi Türkiye'de fert başı gün
lük gıda istihlâki 3.110 kaloridir. Bu miktar 
Fransa'da 2.940 kalori, Batı - Almanya'da 2.930 
kalori, İsveç'te 2 980 kalori ve Holânda'da 
2.890 kaloridir. Türkiye, fert başına isabet eden 
günlük 3.110 kalori ile görünüşte Fransa'dan, 
Batı - Almanya'dan, İsviçre'den ve Holânda'dan 
çok daha müreffeh bir ülke manzarası arz et

mektedir. Fakat şahısların istihlâk ettikleri 
gıda maddelerimin dökümü yapıldığı zaman, 
halkımızın tarım kesimindeki ilkellik ve yok
sulluğun bir sonucu olarak, dengeli bir bes
lenme rejimi içinde olmaktan çok uzak bu
lunduğu görülür. Nitekim Batı - Almanya'da 
fert başına isabet eden günlük 2.930 kalori
nin 745 kalorisi hububattan ve 387 kalorisi de 
et istihlâkinden gelmektedir. İsveç'teki fert 
başı günlük 2.980 kalorinin 674 kalorisi hubu
battan ve 348 kalorisi de et tüketiminden doğ
maktadır. Memleketimizde ise durum tamamen 
tersinedir. Fert başı günlük 3.110 kalorinin, 
2.133 kalorisi hububattan ve 59 kalorisi de et is
tihlâkinden gelmektedir. Bu şekilde halkımızın 
hububattan karın doyurduğu hayvansal ürün
leri pek az istihlâk ettiği meydana çıkmakta
dır. Görülüyor ki, Türkiye, açlar memleketi adı 
verilen üçüncü dünyanın önemli üyelerinden bi
risidir. 

Saym milletvekilleri, bu üretim yapısı ve 
artan nüfusa, gayriâdil şekilde bulunan mülki
yet düzeni de ilâve edilince, köylümüzün niçin 
artan bir yoksullaşma süresine mâruz kaldığı 
daha açık olarak meydana çıkmaktadır. 1950 
yılı ziraat sayımına göre köylerimizde yaşıyan 
2 732 391 aileden 410 bin köylü ailesi tarım 
işçiliğiyle geçimini sağlamakta, 47 716 aile yal
nız hayvan yetiştirmekte ve kalan 89 694 çiftçi 
ailesi de tamamen topraksız durumdadır. 1963 
Genel Tarım Sayımı örnekleme sonuçlarına gö
re, topraksız çiftçi ailelerin miktarı 308 899 a 
yükseldi. Şu halde 13 yıl içinde topraksız çiftçi 
aileleri, 219 205 miktarında artmıştır. 

1952 yılı Sonbahar anketine göre 20 dönüm
den aşağı cüce işletmelerin sayısı 772 800 aded 
iken, bu miktar 1963 yılında 1 268 818 adede 
çıkmaktadır. Bu sefer 11 yıl içinde cüce işlet
melerde 496 018 adedlik bir arti'ş meydana gel
mektedir. 

Tarım kesiminde görülen bu topraksızlaşma 
ve işletmelerin cüceleşmesi sürece, memleketi
mizde köylünün gayet kesif bir toprak talebi
nin doğmasına imkân vermiştir. Türkiye'de yok
sul köylüye dağıtılacak toprak yoktur veya 
toprak bulmak için başka bir memleketi mi is
tilâ edelim, demenin1 hiçbir faydası yoktur. 
Çünkü, Türkiye'de dağıtılacak toprak olması, 
köylünün bir toprak talebi zaten doğmazdı. 
1952 yılı Sonbahar anketine göre 500 dönüm-
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den yukarı işletmelerin miktarı 38 400 adedi 
bulmakta ve işledikleri saha 48 milyon 255 bin 
dönümdür. 1963 yılı Genel Tarım Sayımı ör
nekleme sonuçlarına göre ise 500 dönümden 
yukarı işletmelerin adedi 25 352 ve işledikleri 
saha 18 444 3'20 dönümdür. Gerek işletme ade
dinin ve gerek işlenen sahanın böyle düşük ol
masına sebep, örnekleme hesaplarının 17142 777 
hektar üzerinden yapılmış olmasından ileri gel
mektedir. Halbuki Türkiye'de ekilen arazi var
lığı, yine 1963 yılı istatistiklerine göre 25 mil
yon 513 bin hektardır. Bu duruma göre örnek
leme sonuçlarına 83 702 230 dönüm arazi ithal edil
memiştir. iktisadi hayatta temerküz temel bir ka
nun olduğuna göre, örneklemede eksik bırakı
lan 83 702 230 dönüm de hesaba katıldığı tak
dirde, toprak reformuna mâruz kalacak özel 
mülklerin arazi varlıklarının hayli yüksek bir 
miktarı bulacağı açıktır. Onun için bu alanda 
«köylüye yanlış intiba veriliyor» demek doğru 
olmadığı gibi yoksul köylüye toprak bulmak 
için de başka memleketleri istilâ etmeye lüzum 
yoktur. Sadece Anayasamızın 37 nci maddesini 
savsaklamayı artık terk etmek ve Türkiye'de 
mevcut fazla toprakları özel mülk veya Hazi
ne mali demeden yoksul köylüye dağıtmak kâ
fidir. Şu halde yalnız tarım reformu tedbirle
riyle yoksul köylümüzün hayat seviyesini yük-
seltemiyeceğimiz gibi, tarımda mevcut yoksullaş
ma süresini de durduramayiz. Satmalma gücü 
olmıyan bir şahsın, modern' teknikten yararlan
ması mevzuubahsolamaz. Köylümüzü mâruz bu
lunduğu yoksulluktan kurtarmak ve modern 
tekniğin nimetlerinden faydalandırabilme'k için 
her şeyden evvel köklü bir toprak reformu ile 
onu toprağa kavuşturma gerekmektedir. Top
rak reformu yapılmadan, tarım reformu alanın
da alınacak tedbirlerden yoksul köylümüzün, 
yararlanması mümkün değildir. Sayın Başba
kan, Hükümet programının müzakereleri sıra
sında, 1964 yılında Ziraat Bankasının tarım ke
simine direkt şekilde sağladığı kredilerin dö
kümünü vermiştir. Rakamların analiziyle tarım 
reformu konusunda alınan tedbirlerle, orta ve 
büyük mülkleri modernize etmek amacının gü
düldüğü ve küçük köylü işletmelerinin bundan 
hiçbir esaslı fayda sağlamadıkları açıkça görü
lecektir. Sayın Başbakanın verdiği kredi dökü
müne göre : 

1 lira ile 1 000 lira arasında Ziraat Banka
sından kredi alan küçük ve yoksul köylü işlet
melerinin miktarı 1 336 000 adedi bulmaktadır. 
100 liradan aşağı kredi alan perişan köylülerin 
sayısı 214 000 kişidir. Fakir 461 000 köylü 
ailesi de 100 lira ile 200 lira arasında yıllık kre
di almaktadır. 1 lira il'e 1 000 lira arasında Zi
raat Bankasından istifade eden 1 336 000 yok
sul köylü ailesinin, yıllık ortalama kredi tutarı 
359 liradan ibarettir. 

5 000 liradan yukarı Ziraat Bankasından 
kredi alan orta ve büyük mülklerin sayısı 
28 880 adedi bulmaktadır. 1 milyon 336 bin 
yoksul köylünün yıllık tutarı 480 milyon iken, 
orta ve büyük mülk sahiplerinden ibaret 28 880 
şahsın kredi toplamı 458 milyon liradır. Büyük 
mülk sahipleri arasında 642 şahsın aldığı kredi 
tutarı 35 milyonu bulmakta ve 238 şahsın yıllık 
kredi toplamı da 27 milyon liradır. 

Yıllık ortalama kredi tutarı 359 liradan iba
ret olan 1 milyon 336 bin köylü ailesinin Dev
letin himayesinden istifade ettiğini iddia et
mek imkânsızdır. Banka kapılarında müteselsil 
kefaletle günlerce bir iki yüz lira için sürünen 
insanların aldıkları kredinin geçim zaruretleri 
yolunda sarf edildiği herkesçe bilinen bir ger
çektir. 

Türk tarımı bugünkü haliyle hızlı bir sana
yileşmenin temeli olmaktan çıkmıştır. Yoksul
luk, topraksızlık ve üretim düşüklüğü, köylü
müzün ayrılmaz birer vasfı niteliğindedir. Zey
tinlikler haricolmak üzere, ekilen 25 milyon 454 
bin hektar araziye ve 71 milyon 619 bin aded 
hayvan mevcuduna rağmen, Türkiye kendi ken
dini besliyememekte ve dışardan tarımsal ürün
ler ithal etmek zorunda kalmaktadır. Oysa ki, 
Türk tarımı, gerek sanayileşmemizin hızla ya
pılması ve gerek halkımızın dengeli bir beslen
meye varması alanında, potansiyel büyük im
kânlara sahiptir. Yıllardan beri ısrarla uygu
lanan sakat bir tarım politikası, mevcut potan
siyel gücü harekete geçireceğine köylümüzü 
yoksullaştırmış ve tarım kesimini sanayiimiz 
için cMdî bir pazar olmaktan çıkarmıştır. Orta 
ve büyük mülkleri Devlet eliyle modernize et
mekle, Türkiye'deki tarım meselelerini çözme
nin mümkün olmadığı bugün iyice anlaşılmış
tır. Yoksulluk denizi içinde müreffeh adacık
ların inşacı, Türk tarımını arzu edilen şekilde 
geliştireceğine, şehirlerde sefahat ve sefalet yu-
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valarmm inkişafına sebebolmuştur. Buna rağ
men Adalet Partisi iktidarı hâlâ tarım reformu 
üzerinde ısrar etmektedir. Bu alanda alacağı 
tedbirlerle yoksul köylüyü daha fazla yoksul-
laştıracak, buna mukabil orta ve büyük mülk 
sahiplerini de daha fazla zenginleştirecektir. 
Tabiaten böyle bir tarım politikasını Türkiye 
işçi Partisi asla tasvibedemez. 

Sayın milletvekilleri, toprak reformu, or
manda yaşıyan köylüyü ihya edecektir. Ayrıca 
tarım reformu tedbirlerinin yoksul köylü lehin
de kullanılmasına imkân vereceği gibi, memle
ket hayvancılığında da mucizeler yaratacak ni
teliktedir. 

Türkiye'nin fazla üretimden doğacak güç
lüklerle karşılaşmayacağı kesim, hayvancılıktır. 
Hayvansal ürünler için Türkiye geniş bir po
tansiyel pazar teşkil ettiği gibi, dış taleplerin 
kesafeti dolayı siyle de bu ürünler kolaylıkla ih-
racedilebilecek niteliktedir. Ama Türkiye 71 
milyonu aşan hayvan mevcudu ile, beslenmesin
de tahıl tüketen bir memleket durumundadır. 
Buna sebep hayvancılık kesiminde, göçebe üre
tim metodunun hâkim olmasıdır. Bu ilkel üre
tim şeklinin zaruri sonucu olarak, bugün hay
vancılığımızda beslenme yetersizliği ve çeşitli 
hastalıklar temel iki dâva olarak kendini gös
termektedir. Hayvancılık kesiminde açık saha 
hayvancılığının en ilkel şekli uygulandıkça, 
hayvan mevcudunda küçük baş hayvanlar hâ
kim. durumda kaldıkça ve otlak!anmi'z bugün
kü orta malı şeklini muhafaza ettikçe, bu alan
da uygulanacak entansite ile ilgili tedbirlerden 
geniş çapta müspet bir sonuç almamız mümkün 
değildir. 

Hayvancılık kesimindeki, çeşitli hastalıkla
rın kontrol altına alınabilmesi ve rasyonel bir 
beslenme imkânına varılabilmesi için, açık saha 
sisteminden ahır hayvancılığına geçmek şart
tır. Bu alanda başta gelen tedbir, köklü bir top
rak reformudur. Büyük hayvan sahiplerinin 
yararına işliyen ve otlakların tahribine müncer 
olan, orta malı otlak sistemine artık bir son ver
melidir. Otlaklar yoksul hayvan üreticileri ara
sında dağıtılmalıdır. Toprak reformu, hayvan
ların rasyonel şekilde beslenmesi ve çeşitli hay
van hastalıklarının kontrol altına alınması için 
gereken maddi ve sosyal şartları yaratacaktır. 
Otlakların bakımı sağlanmış olacak ve büyük
baş hayvan besiciliği de daha kârlı bir hale ge-

j lecektir. Verimli otlakların yoksul köylü ara
sında dağıtımı, bir taraftan yem bitkilerini ve 
diğer taraftan da tarla ziraatini teşvik edecek
tir. Şu halde hayvancılık kesiminin bugün mâ
ruz bulunduğu meselelerin çözümünü, biz Tür» 
kiye işçi Partisi olarak, köklü bir toprak refor-

I munda görmekteyiz. 
Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın öngördüğü 

gibi : 
— Tarım kesiminde aşırı gelir dağılımını ön

lemek, 
— Tarım üretimini çoğaltmak, 

I — Tarımsal ürünlerin ihracatını geliştirmek, 
— Halkımızın beslenme seviyesini düzelt

mek, 
I —• Ve hızlı bir sanayileşmeye imkân vermek 

için, 
Türkiye îşci Partisi köklü bir toprak refor

mu üzerinde İsrar eder. Ve Adalet Partisi Ikti-
I darmm, toprak reformuna gereken önemi ver-
I memesini esefle karşılarız. 
I Konuşmama son verirken, Türkiye işçi Par-
I tisi Meclis Grupu adına, Yüksek Kurulu say-
I giyle selâmlarım. (T. I. P. sırasından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
I Sayın Mehmet Göbekli, buyurun. (Alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET GÖBEK-
I Lt (Afyon Karahisar) — Saym Başkan, Yüce 
I Meclisin saym üyeleri, değerli Bakan ve onun 
I çok kıymetli mesai arkadaşları, Bakanlık men-
I subu, 
I 1966 yılı Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerin-
I deki tenkid, temenni görüş ve dileklerimizi yük

sek huzurunuza sunmanın mutluluğu içinde 
I Adalet Partisi Grupu adına hepinizi engin hür-
I metlerimle selâmlarım. 
I Çok geniş ve çok teferruatlı olan Tarım Ba-
I kanlığı hizmetlerinin tümüne değinmek bu kı-
I sa zaman içinde mümkün olamıyacağmdan 
I yüksek müsamahanıza sığınarak sadece tarım 
I politikanızın teknik ve bünyevi problemleri ile 
I hal çareleri ve anahatlarma temas etmek sure-
I tiyle Yüce Heyetinize mâruzâtta bulunacağım. 

Fert başına millî geliri 2 300 Tl. sı olan, 
I ekonomisi büyük ölçüde tarıma bağlı, endüstri-
I si gelişmemiş, nüfusunun % 75 şi geçimini ta-
I rımdan temin eden, ihracatının % 80 i tarım 
I hammaddesinden müteşekkil millî gelirin 
J % 40 ı tarımdan elde olunan yurdumuzun, ta-> 
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rım politikamızın amacı, kısaca tarım sektö
rü üretimini halkın besleme şartlarını düzelte
cek, sanayiimizin hammadde ihtiyacını karşı
ladıktan sonra ihracatımızı artıracak, çiftçile
rimizin gelirlerini ve yaşama standartlarını 
yükseltecek seviyeye çıkartmak şeklinde özet
lenebilir. 

Tarım sektöründe üretimi tahdidedcn fak
törler tarımsal bünye, teknoloji ve pazarlama 
ile ilgili problemlerdir. 

Teknoloji, ekim, dikim, bakım, bitki besle
me, ilaçlama, hasat, hayvan besleme ve bakı
mı ile hastalık ve zararlarla mücadelenin tek
niğin gerektirdiği şekilde yapılması; gübre, 
yem, ilâç., sulama, alet, makina ve benzeri gir
dilerin yeteri kadarının kullanılması gibi ko
nuları içine almaktadır. 

Pazarlama, üretiminden tüketimine kadar. 
muhafaza, nakliye ve pazarlama kolaylıkları 
ve fiyat politikası meselelerini kapsamaktadır. 

Tarım politikamızın gerçekleşmesi ancak 
tarımsal üretimi tahdidedcn faktörleri ortadan 
kaldırmak veya etkilerini azaltmak suretiyle 
mümkün görülmektedir. 

Yukarda belirtilen tarım politikası amaçla
rını yerine getirebilmek için bir seri tedbirlerin 
alınması gerekmektedir. Şimdi bu tedbirlerin 
önemlilerini tek tek gözden geçirmeden önce 
memleketimizde birtakım kısır münakaşaların 
konusu ve çeşitli politik maksatların istismar 
ortamı haline getirilmek istenen toprak refor
mu hakkındaki görüşümüzü belirtelim. 

Gerçekten nüfusunun % 75 inin geçimi top
rağa bağlı olan bir memlekette konu istismara 
müsaittir. Ancak, istismarların millet haya
tında ciddî faydalan görülmemiştir. 

Bizim görüşümüz odur ki, tarıma elverişli 
arazisi zannedildiğinden çok daha dar olan 
yurdumuzda, geçimini toprağa bağlamış olan 
büyük kütleleri başka alanlara ve özellikle sa
nayii alanına çekmedikçe, yıldan yıla hızla ar
tan nüfusumuzu tarım sektöründe kalkındır
mak ve özlediğimiz hayat seviyesine kavuştur
mak bir hayal ve daha doğrusu bugünkü gibi 
bir istismar konusu olmaktan ileri gitmiyecek-
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, bizi toprak refor
muna karşı göstermek gayretinde olanlara ve 
hiç olmazsa onu geciktirmekle sorumlu tutan

lara sormak isterim; 1945 yılından bu yana uy
gulanan 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununa göre dağıtılmış olan 22 000 000 dö
nüm tutarındaki arazi tarımda ne gibi bir üre
tim artışı sağlamıştır ve kendilerine arazi ve
rilen 350 000 aileden kaçı müstahsildir ve ka
çının elinde arazi kalmıştır? Bu hususta ciddî 
ve inandırıcı bir araştırmaları var mıdır acaba 
arkadaşların ? 

Muarızlarımızın ucuz bir polemik konusu 
haline getirdikleri topraf reformu konusundaki 
titiz ve gerçekçi davranışımızın sebebi, bu za
rarlı ve verimsiz tatbikatı tekrarlamak gibi al
datıcı ve oyalayıcı bir tutum ve davranışın 
tekrarından kaçınmak anlayışındaki samimiyc-
timizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, mevcut istatistik 
bilgileri göstermektedir ki, yurdumuzda haya
tını tarımla kazanan vatandaşları toprak sahi
bi yapacak imkânlara sahip değiliz. 

Türkiye'de yüz ölçümü 1 000 dekardan faz
la 8 534 750 dekar arazi mevcuttur. Bunun 
üçüncü koalisyon toprak reformu tasarısına 
göre kamulaştırılarak dağıtıma tabi tutulacak 
miktarı 4 645 300 dekardır. Bu miktar 30 636 
çiftçiyi topraklandırmaya müsaittir. Öyle zan
nediyoruz ki. memlekette toprak sahibi yap
mak istediğimiz vatandaşların adedi bundan 
ibaret değildir. 

Memlekette geniş bir arazi. mülkiyeti denge
sizliği olduğu ileri sürülerek 1 900 000 çiftçi 
ailesinin 75 dekardan az araziye sahibolduğunu 
beyan ile küçük bir kütlenin büyük arazi par
çalarını ellerinde bulundurdukları iddia edil
mektedir. 

1 900 000 çiftçi ailesinin önemli bir kısmı 
çay, fındık, sebze ve meyva müstahsilidir. 
Önemli diğer 'bir kısmının da geçimi hayvancı
lıktadır. 10 - 75 dekar genişliğinde bu tip ara
ziyi işletenlerde iyi hir hayat standardına sa-
hibolan ailelerdir. Bu itibarla bu konuda ra
kam verirken daha ciddî olmak ve rakamları 
yanlış kıymetlendirerek kamu oyunu yanılt
maktan kaçınmak gerekir. 

Bizim toprak reformu deyimine karşı ta
rım reformu deyişimizin sebepleri vardır. Zi
ra toprak reformu diye sadece mülkiyet ihakkı-
nı sınırlandıran memleketlerin (meselâ Küba, 
Mısır ve Rusya'nın) tarım alanında kalkın-
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dıklarını iddia etmek her halde kolay olmıya-
caktır. Buna mukabil Holânda, Almanya, İtal
ya ve Fransa gibi tarımsal reformla kalkın
mış memleketlerde alınan tedbirlere zirai re
form ve benzeri terimler kullanıldığını ifade 
etmek isterim. 

Grupumuzun, memleket ziraatinde ödeme 
gücüne sahip, entansif tarımda daha çok in
san gücünün çalışmasını temin eden, bu suret
le yerli sanayiin de sağlam bir pazara sahip kı
lınmasını sağlıyan, endüstriyi teşvik eden ve 
birim sahadan yüksek verim elde eden bir ta
rım reformunun gerçekleşmesine azimlidir. 

. Çok fazla sayıda, parçalanmış tarım işlet
melerinin iktisaden yaşayabilen optimal tarım 
işletmeleri haline getirebilmek tarım reformu
nun bir parçası olan toplulaştırmayı gerçekleş
tirmek için evvelemirde kadastroya ihtiyaç var
dır. Kadastro sonunda sınır ve mülkiyet ihti
lâfları da halledilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, söze başlarken 
belirttiğim gibi Türkiye'nin tarımının anadâ-
valarma da kısaca değinmek faydalı olacaktır. 

Toprak muhafaza ve tarımsal sulamanın ga
yesi; tarım alanında, toprak ve su gibi doğal 
kaynakların korunması, kapasitelerinin yüksel
tilmesi ve mevcut potansiyellerinden dengeli bir 
şekilde faydalanılmasıdır. 

Toprak erozyonu memleketimizin ve tarımı
mızın en başta gelen meselelerinden biridir. Bit
kilerin önemli bir gıda deposu olan üst toprak 
kalınlığı erozyon sebebiyle kaybolmaktadır. 

Memleketimizin birçok kıyı sahilleri ve hattâ 
Van Gölünü çeviren dağların yamaçları yüzlerce 
yıl önce teraslı zeytin ve bağ tesisleri ile kablı 
iken bilâhara ihmaller yüzünden bakılmıyan, bu 
prodüktif sahalar, suların ve diğer Mim fak
törlerinin tesiri altında kalarak yerlerini maki
lik, çalılık ve bitki floransma fakir meralara terk 
etmişlerdir. 

Toprağı koruyan ormanların ve ağır otlama
ya tabi tutulan meraların çok tahribedilmesi ne
ticesi erozyonun korkunç derecede hızlanması
na sebebiyet vermektedir. 

Halen bütün topraklarımızın % 72 si ve kül
tür arazisinin % 65 inin aktif erozyonun tesiri 
altında kaldığı bir gerçektir. 

Suların sebebolduğu toprak kayıpları mem
leketimiz için başta gelen bir mesele olmakla be-
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raber toz fırtınalarının sık sık vukubulduğu, 
kurak sahalarda rüzgâr erozyonları da son yıl
larda tahribatını artırmış ve özellikle Orta-
Anadolu'da önemli derecede hasar tevliedegel-
mektedir. 

Erozyon yalnız ziraate elverişli toprakların 
prodüktivitesini düşürmekle kalmaz aynı zaman
da hidro - elektrik enerji, sel kontrolü ve sula
ma suyu bakımından gelecek nesillerin dayana
cağı yolları reservuarları tıkar ve mahveder. 

Bu itibarla bu önemli problem üzerinde has
sasiyetle eğilmemiz icabettiği kanaatindeyiz. 

Türkiye'de toprak ve su muhafaza çalışmaları 
ancak 1950 yılında ele alınmaya başlanmış ve 
Topraksu Teşkilâtı çalışmalariyle bu konuda 
olumlu bir yolda gelişme kaydedilmiştir. Ayrı
ca meraların tahdidi, mülkiyet veya irtifak hak
larının tâyin ve tesbiti, meraların tahsis, kul
lanma bakım ve idame şartlarını muhtevi mera 
kanunu biran evvel Büyük Meclise getirilmesi 
zorunludur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bitgisel ürünlerde gübre, yalnızbaşına ve

rimi % 35 - 40 oranında arttırmaktadır. 
Memleketimizde gübre, ahır gübresi, yeşil 

gübre, kimyevi gübre olarak kullanılmaktadır. 
Ahır gübresi, diğer bir deyimle çiftlik güb

resinin % 80 i köylü tarafından yakacak olarak 
kullanılmaktadır. Çiftlik gübresinin tarlaya ve
rilebilmesi yakacak dâvasının halline bağlıdır. 
Bu problem halledildiği takdirde bitki için çe
şitli besin maddelerini ihtiva eden ve toprağın 
fizikî vasfını düzelten çiftlik gübresinin tarımda 
kullanılması üretimde artışa sebebiyet verecektir. 

Amerika ve bâzı Afrika devletleri ile mu
kayese yapıldığı takdirde Mısır ve Yunanistan 
da dâhil olmak üzere memleketimizde gübre tü
ketimi en geridedir. Beher hektara Danimarka'
da 700 kg., Holânda'da 1 000 kg. gübre kulla
nıldığı halde bizde bu miktar 30 kg. dır. 

Türkiye'de gübre tüketiminde hissedilir de
recede bir ilerleme mevcut ise de bugün için 
özlenen seviyeye ulaşılmamıştır. Gübre tüketi
minde müşahede edilen bu gelişmede Tarım Ba
kanlığı Zirai Yayım personelinin ve Türkiye Şe
ker Fabrikaları Anonim Şirketinin köylerde 
çiftçi tarlalarında yaptığı kimyevi gübre göste
rilerinin büyük etkisi olmuştur. 1965 yılında 
800 000 ton suni gübre kullanılmıştır. 1966 yi-
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Unda ise 1 200 000 tondan fazla suni gübre tü-
ketileceği tahmin edilmektedir. 

Gübrenin daha yaygın halde kullanılması 
krediye dayanan ucuz ve iyi bir tevzi sistemiyle 
mümkün olacağına inanmaktayız. 

Fosforlu gübrelerin, diğer memleketlerle 
mukayese edildiği takdirde pahalı olduğu gö
rülecektir. Bu itibarla gerek dâhilde imal edi
len ve gerekse ithal edilen fosforlu gübre fiyat
larında bir indirme yoluna gidilmesi gerekli
dir. Tüketim hedefimiz olan 6 milyon ton güb
re miktarına ulaşmak için halen memleketimiz
de kimyevi gübre üreten Kütahya, Yarımca ve 
iskenderun fabrikalarına yenilerinin ilâve edil
mesi ve bu suretle ihtiyacımızın tamamen mem
leket dâhilinden temin edilmesi mühim hedef
lerimiz meyanmda olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yüksek malûmlarınız olduğu üzere yurdu

muzda ekim sahasına açılacak yeni topraklar 
bulunmadığına göre birim sahadan alman ve
rimin yükseltilmesi lâzımdır. Yağmur rejimi
nin düzensiz ve yetersiz olduğu iklim kuşakla
rında sulama, verimliliği artıran en önemli fak
törlerin birisidir. Tarımda ileri gitmiş memle
ketler üretimlerini ve verimlerini sulama ve di
ğer tedbirlerle yükseltmişlerdir. 

Buğdayda 1962 - 1964 yılları hektara verim 
ortalaması İtalya'da 1946 kg., Yugoslavya'da 
1 733 kg., Yunanistan'da 1 530 kg., memleketi
mizde ise 1 090 kg. dır. 

Tarımda sulama; gübre, iyi tohumluk gibi 
verim artırıcı tedbirle düzenlendiği takdirde, 
memleketimiz üretimini birim sahada asgari 2 
misline çıkarmak imkân dahilindedir. 

Türkiye'de, 64,5 milyon hektar tarım arazisi
nin 26 milyon hektarı işlenen, 28 milyon hek
tarı mera, 10,6 milyon hektarı ormanlık sahayı 
ihtiva etmektedir. Buna göre, nüfusa oranla mem
leketimiz dünyada işlenen saha bakımından 
10 nen, mera bakımından 16 ncı ve orman bakı
mından da 40 ncı gelmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Göbekli, iki da
kikanız kalmıştır. 

MEHMET GÖBEKLİ (Devamla) — Sayın 
Başkan, diğer arkadaşlara verdiğiniz avantajı... 

BAŞKAN — Bitirin de... Ben avantaj vermi
yorum, Yüksek Heyet veriyor, rica ederim, siz 
bitirin de... 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET GÖBEK
Lİ (Devamla) — İşlenen 26 milyon hektar ara
zinin halen 1,5 milyon hektarı sulanmaktadır. 
Yapılan araştırmalara göre daha 4 milyon hek
tar arazinin sulanması mümkün görülmektedir. 

Sulanan sahanın Birleşik Amerikada 13 mil
yon, İtalyada ise 6 milyon hektar olduğu dikkate 
alınırsa Türkiye'nin sulanabilecek »aha bakımın
dan büyük bir avantaja sahibolduğu meydana 
çıkar. 

Bu arada ekilmiyen ve nadasa bırakılan saha
lara yemlik baklagillerin ekilmesi suretiyle nadas 
toprağının azaltılması ve bu sahaların da kıymet

lendirilmesi sağlanmalıdır. 
Sulama alanlarında su dağıtım kanalları, tar

la içi sulama tesisleri yapılmalı, gübre, iyi'to
humluk, zirai mücadele ve yayım faaliyetlerine 
önem verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, endüstride ilerlemiş, 
kültür seviyesi yüksek memleketler genel olarak 
hayvancılıkta da ileri durumdadır. Almanya, İn
giltere, Fransa ve İtalya'da tarımsal gelirin 
% 40 - 71 ini hayvancılık teşkil etmektedir. Mem
leketimizde ise bu rakam % 30 civarındadır. 

Nüfus başına et tüketimi Almanya'da 48 kg., 
İtalya'da 20 !kg., Belçika'da 53 kg., Yunanistan'
da 18 kg. olduğu halde bizde bu miktar 15 kg. a 
düşmektedir. 

Buna rağmen memleketimiz hayvan popülas-
yonu bakımından birçok dünya memleketlerinden 
zengin, fakat hayvan başına elde edilen verim 
çok düşüktür. 

Halen sahilbolduğumuz 28 milyon hektar mera 
arazisi ağır otlatmaya tabi tutulmuş düşük kali
teli, köy orta malı, kendi haline terk edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Göbekli, bir da
kikanızı rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sayın hatibin müddeti 
bitmiştir... Yalnız, beş dakika kâfi geliyor mu 
efendim? 

MEHMET GÖBEKLİ (Devamla) — 15 daki
ka rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN ~ Şimdiye kadar, beş dakika iste
di arkadaşlar. 

MEHMET GÖBEKLİ (Devamla) — Hiçol-
mazsa on dakika olsun efendim. 

BAŞKAN — On dakika rica ediyorsunuz. 
Sayın Hatip on dakika rica etmektedir. On 

dakikayı kabul edenler... Kabul ettniyenler... Ka
bul edilmiştir efendim, buyurun. 
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A. P. GRUPU ADINA MEHMET GÖBEK
Lİ (Devamla) — 71 milyon baş hayvan bu mer
adan istifade etmektedir. Memleketimizde aşırı 
ve ağır bir otlatma sisteminin uygulanması mera 
florasının bozulmasına sebebiyet vermektedir. 
Meralarımızın bozulmasını önliyecek ilk akla ge
len tedbir baklagil ve buğdaygil yem bitkilerinin 
ve şeker pancarının diğer kültür bitkileri ile mü
navebeye sokulmasıdır. Bundan başka vejetasyo
nu çok bozulmuş tabiî meralarda, otlatma kapa
sitesi yüksek suni meralar tesisi yoluna gidilme
lidir. Tarım Bakanlığının bu yolda yeni mera te
sisleri konusunda kısmen de olsa olumlu ve tak
dire şayan bir çalışması vardır. Hayvani mahsul 
üretimi artırmanın bir yolu da yem sanayiinin 
geliştirilmesi, çeşitli küspe ve dane yemlerin hay
vanlarımıza yedirilmesidir. 

Bakanlığın hayvancılık politikası da esas ola
rak evvelemirde mevcut popülâsyonun daha ve
rimli hale getirilmesi yolundaki gerekli çalışma
lara hız verilmesi, diğer taraftan ıslah edilen ırk
lar üzerinde durularak bölge hususiyetlerine gö
re elit sürülerin teşkiline çalışmak ve bu sürüle
rin sistemli bir şekilde halka intikalini sağlamak 
olmalıdır. 

Yapılan araştırmalar bakım ve iyi yemleme 
ile yerli sığırlarımızın iki misli süt ve et ver
diklerini göstermiştir. Yerli koyunlarımızda da 
bilgili seleksiyon ve bakımla yapağı verimini art
tırmak ve yaprağın kalitesini yükseltmelidir. 

Bugünkü hayvan sayısını sabit tutarak birim 
başına verimin artırılması, çiftçinin damızlıkları
nı seçmede teknik yardımda bulunulması, hayva
ni mahsullerin pazarlanması bakım ve besleme 
şartlarının düzeltilmesi alınacak diğer tedbirler 
meyanındadır. 

Yem sanayiinin inkişafını temin etmek mem
leket hayvancılığını geliştirmek bakımından üze
rinde durulacak başlıca meselelerdendir. Gerek 
özel ve gerekse kamu sektörünün bu yönde yatı
rım yapmalarını teşvik etmelidir. 

Sanayi sektörünün ihtiyacı olan ve büyük dö
viz sarfı ile hariçten getirtilen ince yapağının 
mutlaka ve mutlaka memlekette üretimi teşvik 
edilmelidir. Çok çeşitli ekolojik şartları bünyesin
de toplamış memleketimizin bölgelere uygun; ve
rimi yüksek ırkları geliştirmekle memleket hay
vancılığımız iyi yönde bir döviz kaynağı haline 
getirilmelidir. 

Hayvan hastalık ve zararlıların sebeboldukla-
rı ölüm ve verim düşüklüğü 2,5 milyar liralık 
bir millî gelirin heba olmasına sebebolmaktadır. 

Hayvan sağlığını korumak Tarım Bakanlığı
nın en önemli görevlerinden biri olmalıdır. Şap 
hastalığı yüzünden ihracatımızın gerilediği ve 
birçok dış pazarlar kaybettiğimiz bir hakikattir. 

Salgın halinde olan, kütle halinde ölüm ve 
tehlikelere sebebiyet veren, çiftçinin bizzat sava-
şamıyacağı hastalıklarla mücadeleyi Devlet üzeri
ne almalı, diğer mevzii ve hayati tehlike arz et-
miyen hastalıklar ve zararlılarla savaşta ilâç, 
malzeme ve teknik yardım yapmak suretiyle çift
çiye kolaylık göstermeli ve yardımcı olmalıdır. 

Bitkisel ürünlerimizi hastalık ve zararlılar
dan korumakla standart, kaliteli ve verimi yüksek 
mahsul almamız kabil olmaktadır. Bitkisel ürün
lerde hastalık ve zararlıların yaptığı tahribat kıy
meti 2 milyar civarındadır. Sadece sürme hasta
lığının buğdayda % 15 nisbetinde bir zarar yap
tığı tasavvur edilirse bunun yıllık kıymeti 450 
milyon liradır. Depolardaki zarar ise 144 milyon 
liraya baliğ olmaktadır. 

Bütün mücadele işlerinde Tarım Bakanlığı ile 
üretici sıkı bir işbirliği içerisinde çalışmalıdır. 
Bunun için sistemli bir mücadele metodunun ih
das edilmesi gerektiği kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tarımsal kredi : 
Malûmları olduğu üzere tarımsal üretimi ar

tırmak ve çiftçilerin hayat seviyelerini yükselt
mek için en lüzumlu faktörlerden birisi de gü
venilir bir'tarımsal kredi kaynağıdır. 

Her ekonomik faaliyette olduğu gibi tarımsal 
üretimde de tabiat (arazi), iş (insan emeği) ve 
sermaye üç anaunsur olarak rol oynamakta ve 
4 ncü üretim unsuru olarak da müteşebbis söz 
konusu olmaktadır. 

Türkiye tarımında tabiat ve iş bol miktarda 
bulunduğu halde, buna karşılık sermaye kıttır. 
Bu durum ise tarımsal prodüktivitenin düşük 
bir seviyede kalmasına sebebolmaktadır. 

Türkiye'de halen ekilebilecek saha son hudu
duna gelmiş ve hattâ az da olsa mutlak mera 
arazisi bile tarla haline getirilmiş bulunmakta
dır. O halde üretimin artması, birim üniteden da
ha fazla ürün kaldırmakla gerçekleştirilmelidir. 
Prodüktivitenin artırılması ise ekstansif ziraatten 
entansif ziraate geçmekle diğer bir deyimle iyi 
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tohumluk ve damızlık, gübre kullanmak; sulama, 
arazi ıslahı, hastalık ve zararlılarla mücadele et
mekle yani işgücü ve sermayenin en uygun şe
kilde kullanılması ile kabildir. Bu ise tarım ala
nında sermayenin bugünkünden daha fazla kul
lanılmasını icabettirmektedir. Böylece birim sa
hadan yüksek hâsıla elde ederek büyük bir kütle
nin geçimini tarımdan temin etmesini kolaylaştır
manın kabil olacağına inanıyoruz. 

Diğer memleketlerde olduğu gibi Türkiye'de 
de tarım sektörünün gelişmesi için gerekli kredi
yi kendi içerisinden sağlaması çok zordur. 

Az gelişmiş veya kalkınmakta olan ülkelerde 
halkın marjinal tüketim temayüllerinin yüksek 
oluşu sebebiyle gelirlerinin hepsinin tüketilmiye-
rek tasarrufa ayrılması ve sermaye terakümü çok 
yavaş olmaktadır. 

Halbuki kalkınma hızı ile tasarruf veya ya
tırım arasında çok sıkı bir münasebet vardır. Ge
lir artışları ne kadar çok yatırımlara kanalize 
edilirse kalkınma da o nisbette süratli olacağı ka
nısındayız. 

Sermayenin zirai sahaya aktarılması zorunlu
dur. Bu konuda Hükümetin olumlu bir şekilde 
hareket edeceğine inanıyoruz. 

Birleşik Amerika ve Batı Avrupa'da tarımın 
ihtiyaç duyduğu sermaye ekonominin diğer sek
törleri tarafından toplanarak çiftçilerin faaliyet 
sahasına aktarılmıştır. 

Ziraat Bankası çiftçiye ödeme gücü yerinde 
olduğunda yeteri miktarda para vermeli, çiftçi
nin kredi için başka kaynaklara başvurup ağır 
ödeme şartları ve yüksek faiz nisbetleri ile karşı 
karşıya kalmasını önlemelidir . 

Memleketimizin dörtte üçünü teşkil eden 
Türk çiftçisinin yegâne kredi kaynağı Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleridir. Çift
çimiz Ziraat Bankasına olan borcunu ödemekte 
güçlük çekmektedir. Donmuş hale gelen bu borç
ların konsolide edilmesi lâzımdır. 

Vâdeler çiftçilerin borçlarını kolaylıkla öde
yebileceği, yani elde edilen ürünlerin değer fi
yatla satış yapılabilme zamanlarına ve bölge 
özelliklerine uygun bir şekilde düzenlenerek, ka
nuni ve idari takibata geçilmeye lüzum görülme
den, çiftçinin mahsulünü yok pahasına satması
na sebebiyet verilmemelidir. 

Çiftçilerin kredilerini kolaylıkla alabilmeleri 
için formaliteler basitleştirilmeli, şehirlerde uzun 

müddet kalarak fuzuli masraf yapmalarının önü
ne geçilmelidir. Krediler köyde ikamet eden her
kese seyyanen değil, hakikî çiftçi ve üreticiye ih
tiyacını karşılayacak miktarda verilmelidir . 

Kredilerin dağıtılmasında ve kontrolünde Ta
rım Bakanlığı personeli aktif bir görev almalı
dır. Tarım kredileri Tarım Bakanlığı yetkilileri
nin sorumluluğu esasına göre verilmeli ve bun
lar tarafından kontrolü yapılmalıdır. Tarım Ba
kanlığınca açılacak kurslarda çiftçiler, kredilerin 
faydaları, kullanılması ve ödenmesi konusunda 
eğitilmelidir. 

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif
leri Ticaret Bakanlığına bağlı bulunmaktadır. 
Ziraat Bankasının merkez ve iller teşkilâtında 
bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek miktarda 
tarımcı uzman kadrosu mevcut değildir. Halbuki 
diğer memleketlerde olduğu gibi memleketimizde 
de kredinin yerinde sarfını sağlamak çiftçiye ge
rekli teknik bilgiyi vermek, tavsiyelerde bulun
mak ve onların ihtiyaçları bulunan işletme plân
larını yapmak için çok sayıda tarımcı elemanla
ra ihtiyaç bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Göbekli, vaktiniz bitmiş
tir efendim, lütfen bağlayınız. 

MEHMET GÖBEKLİ (Devamla) — En 
önemli noktaya geldim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
MEHMET GÖBEKLİ (Devamla) — Bir sa

niye efendim, şunu bitirivereyim... 
Ziraat Bankasının Ticaret Bakanlığına bağlı 

olması yukarda sayılan hizmetlerin yapılmasına 
mâni olmaktadır. 

Ziraat Bankası, Teşkilâtı olan il ve ilçelerde 
tarımcı eleman istihdam etmesi birçok masraf ve 
külfetlere sebebiyet vermektedir. Araştırma ve 
üretim kurumları, tarım okulları ve yayım teşki
lâtı ile çiftçinin her zaman yanında, tarlasında 
ve hizmetinde olan Tarım Bakanlığı, kalifiye ta
rımcı, ormancı ve veterineri zirai kredi sahasın
da görevlendirdiği takdirde çiftçi, için ve mem
leket tarımı için hayırlı ve faydalı olacaktır. Bu 
sebeple Ziraat Bankası Tarım Bakanlığı Teşki
lâtı içinde yeralmalı ve en kısa bir zamanda Ta
rım Bakanlığına mutlaka bağlanmalıdır. Bunun 
gerçekleştirilmesini Tarım Bakanlığından sabır
sızlıkla bekliyoruz. 

BAŞKAN — Tamam efendim.. 
MEHMET GÖBEKLİ (Devamla) — Bitti 

efendim, son... 
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BAŞKAN — Beyefendi, vaktiniz bitti, bunun 
sonu kalmadı. Sözünüzü 'kesmek mecburiyetinde 
kalacağım. 

MEHMET GÖBEKLİ (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

BAŞKAN — Bir saniye değil, iki dakika geç
ti efendim. (Başkan mikrofonun çalışmasını dur
durdu.) 

Millet Partisi Grupu adına. Sayın İşgüzar, bu
yurun. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan ve muhterem milletve
killeri Tarım Bakanlığının 1966 yılı bütçesi üze
rinde görüş ve temennilerimizi bildirmek üzere 
Millet Partisi Meclis Grupu adına huzurlarınıza 
gelmiş bulunmaktayım. 

Tarım Bakanlığı ekonomik bünyemizin ve 
% 75 halkımızın geçim kaynağı ve temeli olan 
problemlerin çözümünü yapacak olan en hayati 
bir vazifenin yükünü üzerinde tutan bakanlık
tır. Bunun bütçesini yirmi dakikalık bir zaman 
içinde incelemenin nekadar zor olduğunu takdir 
edersiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün ihracatımızın 
% 88 ini ve millî gelirimizin % 40 mı asgari bu 
sektör temin etmektedir. 

Hemen ifade edelim ki, millî ekonomimizin 
temelini teşkil eden tarım bugünkü haliyle çok 
iptidaidir. Çiftçimizin işliyeceği yeterlikte top
rağı yok, var olan topraklarının işletme düzeni 
bozuk ve bakımsızdır. Nüfus devamlı bir şekilde 
artmakta ve miras yolu ile mevcut topraklar par
çalanmak suretiyle, işletmeler durmadan küçül
mektedir. Milletimizin tarım ürünleri özellikle 
hububattan ibaret olup bitkisel üretim tek yön
lüdür. Tarımda kullanılan alet ve araçlar yok 
denecek kadar azdır. Köylülerimizin ürettikleri 
malları az ve bu malların kalitesi de düşük bu
lunmaktadır. Bunların yanında üretilen malların 
fiyatları da esaslı bir şekilde istikrarlı olmamak
ta, fazla ürün elde edildiği zaman da satmakta 
güçlüklerle karşılanmaktadırlar. Daha sonra te
mas edeceğimiz veçhile, nüfusumuzun 3/4 ünün 
tarım alanında toplanmış oluşu tarımsal geliş
meyi önleyici faktörler olmuştur. Millî ekonomi
nin diğer dallarını teşkil eden madencilik, sanayi 
enerji, ulaştırma ve imalât gibi sektörlerin geliş
mesini temin etmeden tarımın gelişeceğinin müm
kün olmadığını artık bilmeliyiz. 

Toprakların durumu belli ve her yıl artan 
nüfusun gelişimi ortada iken bu nüfusun nor
mal bir şekilde beslenmesi, sanayiin gelişti
rilmesi ve kalkınmada kullanılacak malzemele
rin ithali için ancak tarımda birim sahasında 
alman verimin artırılması ile mümkündür. 

Kalkınma Plânımızda tarım politikasının 
amaçları özellikle bir kaç noktada toplanmıştır. 

Tarım üretimini millî gelirin yılda ortalama 
% 7 hızla gelişmesini destekliyecek seviyeye 
çıkarmak, halkın beslenme şartlarını düzelt
mek, plânın sosyal amaçlarına hizmet etmek 
ve nihayet arazi kullanışında uzun süreli denge 
tesis etmektedir. 

Plân bu ifade edilen anaçerçeve içinde ta
rımda bünye değişikliğini sağlıyacak reform
lar yapılmasını, çiftiçilerin kooperatifler kuru
luşlar içinde teşkilâtlandırılmasını ve entansif 
tarımın geliştirilmesini sağlamak için gerekli 
zeminin yaratılmasını şart koşmuş bulunmak
tadır. 

Kısaca tarım politikamızın hedefi; tarım 
ürünlerimizi, halkımızın iyi beslenme ve giyin
mesi, sanayiimizin gelişmesini! temin ve ihraca
tın artırılması iç ve dış pazar şartlarını da göz 
önünde tutarak hızlı bir tempo ile artırmaktadır. 
Tarımda çalışanların geçim seviyelerini yükselt
mek ve gelirlerini artırmaktır. İşte tarım po
litikasının hedefi bu olmalıdır. Fakat bizde 
tarım politikası maalesef daima şahıslara göre 
yönetilmiş, çiftçilerimizin tabiatın kucağında 
kendi kaderi ile başbaşa bırakılmıştır. 

Topraklarımız asırlardan beri sömürülmüş 
ve bakımsız bırakılmış, toprak takatsiz ve bit
kin hale gelmiştir. Bugün yorgun ve bakımsız 
olan taprakları en son imkânlarımiz ve tekniğin 
en son bilgisinden istifade ederek bakımlı ve 
verilmli hale getirirsek o zaman tarım ürünleri
nin verifaıini artırmış olacağız. Türkiye'de ta
rıma elverişli arazi sınırlı olup, bunun geliş
tirilmesinin mümkün olmadığını bilmemiz gere
kir. Tarıma elverişli tarım arazisi - İşlenür ara
zi olarak 26 milyon hektar, mera olarak 28 
milyon hektar ve orman olarak da 10 milyon 
hektar arazi olmak üzere toplam arazi varlığı
mız 64 milyon hektarı bulmaktadır. 

Tarıma elverişli arazi bakımından Sovyet 
Rusya ve Kızıl Çin haricolmak üzere Birleşik 
Amerika, Hindistan, Kongo, Kanada, Avustu-
ralya, Arjantin ve Zambiya'dan sonra 8 nci 
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gelmekteyiz. Mera bakımından ke 28 ııei bulun-. 
maktayız. Bu dununda dikkat edildiği takdir
de, memleketimiz nüfusu 50 milyonu gecen bir 
•;;::k memleketlerden tarım arazisi bakımından 
çok daha avantajlı bulunmaktadır. Fakat buna 
mukabil mera bakımından çok fakir ve 70 mil
yonu bulan hayvan sayısı ile yetersizdir. 

Topraklarımızın hektardaki verimi de diğer 
memleket arazilerinin veriminden eok daha dü
şük bulunmaktadır. Tarım ürünlerinin hektar
dan. alman miktarını yükseltmek, teknik ve or
ganik yollardan olmaktadır. Verimin yüksekliği 
sayeainde federal Almanya. 5 milyon hektar hu
bubat arazisinden elde ettiği mahsulle 00 mil
yon nüfusunun % 75 inin ihtiyacını karşılamak
ladır. Verdim bu memleketlerde yüksek ol
ması teknik tedbirlerin zamanında alınması ve 
iklim şartlarının da daha müsaidol masından 
ileri gelmektedir. Almanya 5 milyon hektar
dan nüfusunun % 75 ihtiyacını giderir İven, bi
zim 20 milyon hektardan elde ettiğimiz ürün
lerimizle 30 milyonun ihtiyacı karşılanmamakta, 
aksine ithalât yapmaktayız. Bu bir tarım mem
leketi olduğu iddia edilen yer için üzücüdür. 
Bizce tarımda gelişmeyi engelliyen çeşitli fak
törlerin ortadan kaldırılması şarttır. Memleke
timiz ekonomik bakımdan az gelişmiş bir ül
kedir'. Bu bakmıdau- L'ert basma düşen millî 
gelir diğer memleketlere nazaran azdır. Meselâ 
memleketimiz tipik bir tarım ülkesi olduğu ve 
nüfusunun % 75 i l>u kesimde bulunup geçimini 
bundan temin ettiği halde, 195;) - l'Hi.l ortala
ması olarak, millî gelir fe;t basma 187 dolar
dır. T fal bu ki Amerika'da bu 2 281 dolar, Kana
da Via 1 817, isveç'te 1 ö37, Yeni Zellûnda'da 
.1 (İ27; Federal Almanya 1 280, İsrail'de î)5(i, 
Finlandiya'da 88-!, İtalya'da 5G6, Güney .Afri
ka'da -1-14, Yunanistan'da 342 ve İspanya'da ise 
.''00 dolar olmuştur. Millî gelirin en düşük ol
duğu memleketimizde tarım sektörüne yapılacak. 
yatırımlar elbette ki, millî gelirle sıkı sıkıya 
ilgilidir. Millî gelir azaldıkça tarım .sektörüne 
Yapılacak yatırımlar da azalacak ve etkileri de 
millî geli'-i artırıcı olmaktan uzak kalacaktır. 

Ayrıca tarım alanını içine alan köylerin 
çok olması dolayısiylc kalkınmanın hızını azalt
maktadır. Bugün tarım alanı içinde 35 bin kü
sur muhtarlık bulunmaktadır. Çoğu köy, okul
dan, yoldan ve sudan mahrum bulunmaktadır. 
Eğitimden ve öğretimden olduğu gibi maddi 

bakımdan da gereği gibi nasibini alamamış in
sanların bulunduğu yerlerde ekonomik, sosyal 
ve kültürel ihtiyaçları karşılamadan bu köyle
rimizin kalkınmasının ne kadar güç olduğunu 
kestirmek te zor olmasa gerektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün ekonomik, sosyal ve kültürel bakı

mından kalkınmış olan memleketlerde kurulmuş 
olan çeşitli resmî ve hususi teşekküller tarımda 
mevcudolan potansiyeli teknik ve ekonomik 
icaplara göre değerlendirmek suretiyle bugün
kü duruma ulaşmışlardır. 

Bizde bu gibi kuruluşlar bünyemize uygun 
olarak kurulup işletilmcdikçe tarımdan bekle
nen artış olamaz. Bütün ileri memleketlerde 
tarımın kalkınmasını temin, edici durumda tü
ketim ve üretim kooperatifleri kurulmuştur. Bu 
kooperatifler çiftçinin mallarını gereği gibi 
kıymetlendirme imkânını bulduğu gibi, ona ta-

] rım ürününün artırılmasında en önemli yardım
ları da gübre, âlet ve makinayı, mücadele ilâç
larını en müsait fiyatlarla üyelerine vermek, ve 
bu suretle arazi varlığı az olan üyelere çok ge
niş faydalar sağlamak yolu ile yardımcı olmak
tadırlar. Bizde 23 milyon kişi ziraatle geçin
mektedir. Tarım memleketi olduğumuz gerçeği 
karşısında, çiftçilerimizin hayat seviyelerini yük
selten, verimini artıran ve onlara her türlü kre
dilerin verilmesini temin için bu kuruluşlara 
çok daha önem vermek mecburiyetinde olduğu
muzu artık anlamalıyız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tarımın bütün dal]arında kurulacak koope

ratifler sayesinde bugün içinde bulunduğumuz 
durumdan kurtulmuş ve verimli bir tarım poli
tikasına kavuşmuş olacağız. Memnuniyet virici 
birkaç kooperatif müspet çalışmalara'başlamış
tır.' Bunlardan biri ve faydalı olanı Topraksu 
kooperatifidir. Münferidolarak kurulan koope
ratiflerin tarımın her dalında kurulmasını ve 
organize edilmesini temenni ederken, Hüküme
timizden bu işlerde öncü olmasını ve yardımda 
bulunmasını temenni etmekteyiz. Tarımda ge
lişmeyi engelliyen faktörlerden biri de şüphesin 
ki arazilerin, toplu olmamalarından ileri gelmek
tedir, Zirai bünyenin ıslâh ve inkişafını temin 
için bâzı. tedbirlere başvurmak ve bunu garp dev
letlerinin hallettikleri şekilde yapmak zamanı
mı! geldiğine kaani bulunmaktayız. Esasen 
Türk köylüsünün elinde kâfi miktarda toprağı, 
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yok, üstelik de rantabl çalışma imkânından da 
mahrum, bu şartlar altında geniş ve rantabl iş 
letmelerin kurulamıyacağı meydandadır. Miras 
yolu ile parçalanan araziler o kadar küçülmüş
tür ki köylü bu toprağa bağlanamamakta ve ya
vaş yavaş toprakla olan bağını da kesme paha
sına şehirlere akın ederek, bugünkü şehirlerdeki 
gecekondu ve işsizlik meselesini doğuran olay
ları meydana getirmektedirler. Bu hal karşısın
da yapılması icabeden şey, bir yandan toprağın 
bölünmesini önliyen tedbirler alınırken, diğer 
taraftan da bölünmüş olan küçük işletmeleri bir 
araya getirmek, toplulaştrımak ve bunları daha 
düzenli ve büyük işletme haline getirmektir. 
Batı - Almanya, Avusturya, İtalya ve ispanya, 
İsviçre arazi toplulaştırması sayesinde tarım is
tihsalini artırmışlar, işgücünü daha randımanlı 
ve iyi kullanma imkânını bulmuşlardır. 

Avusturya'da arazi toplulaştırması yapıldık
tan sonra süt istihsali % 50 nisbetinde, çiftçinin 
brüt geliri % 20 - 40 nisbetinde artmıştır. Bu 
memlekette ortalama olarak net hâsılanın % 2r> 
arttığı hesaplanmış olup. bu artış işgücünden 
yapılan % 10 tasarruf sayesinde olmuştur. Al
manya'da arazilerin parçalanması yüzünden 
rantabl olmıyan toprakların istihsali azalmış, 
geçim sıkıntısına mâruz kalan çiftçilerin sanayi 
kollarına kaymaya başlaması üzerine, Hükümet 
gerekli tedbirleri almış ve kanunu çıkarmıştır. 
Bu kanun sayesinde başlangıçta 1.58 milyonu 
bulan işletmeler 13 yıl içinde 364 000 e düşürül
müştür. İşletmeleri bu şekilde azaltırken, diğer 
taraftan da dağınık araziler toplulaştırılmıştır. 
1945 - 1961 arası toplulaştırılan arazi miktarı 
2,55 milyon hektarı bulmuştur. Bunun 302 000 i 
1961 de gerçekleştirilmiştir. Böylece Federal 
Almanya, toprağı terk etmek istiyen köylüyü 
toprağa bağlamış, onların geçim seviyelerini 
ve millî gelirlerini de artırmış, sanayi kollarına 
kaymalarını önlemiştir. 

Memleketimizde de böyle bir plâna ihtiyaç 
olduğunu öğrenmek zamanı artık gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; çok kısa da olsa, bu* 
iki cümle ile toprak reformuna da bilhassa de
ğinmek istiyoruz. 

Toprak ve tarım reformu artık halledilmeli
dir. Yıllardan beri devam eden, dedikodusu 
âdeta bir doktrin konusu haline gelen bu toprak 
reformu, maalesef ciddiyetle ele alınmamıştır 
İnsanın aklına, acaba toprak reformu sadece 

bir isim olarak kullanılmak için mi icadedildiği 
tezi gelmektedir. Millet Partisi olarak toprak 
reformu ile birlikte bilhassa tarım reformunun 
üzerinde durulmasını, fakir olarak toprağına 
bağlı köylü vatandaşların; karınlarının duyuru
labilmesi için gübreye, suya, âlet ve edevata da 
ha önce kavuşması meselesi üzerine Hükümetin 
eğilmesi gerektiğine kaani bulunuyoruz. 

Bugün topraklarımız yorgun, gübre isti
yor, çatlak topraklar suyun hasretini çekiyor, 
o toprağın üzerinde geçe gündüz çalışan, kışın 
fırtınası yazın aleviyle mücadele öden geçim sı
kıntısının en ağır yükünü taşıyan fakir Türk 
Köylüsü toprak ve onunla birlikte tarım re
formu bekliyor. 

Türk Köylüsü kendisini idare edenlerden 
elbetteıki toprak istiyecektir. Malının kıymetin
de satılmasını istiyecek, iş istiyecek, dolayısiyle 
bununla ilgili hastane, doktor, huzur istiyecek
tir. 

Sayın arkadaşlarım; Kamu ve özel teşeb
büslerin acilen yatırım yapmaları icabeden ko
nulardan birisi de Toprak ve Su muhafazasıdır. 
Topraklarımızın muhafazası için asgari 100 mil
yarlık bir yatırıma ihtiyaç vardır. Birinci Beş 
Yıllık Plân bu alanda 500 milyon lira harcanma
sını öngörmektedir. Buna göre bu alana yılda 
100 milyon lira ayırabileceğiz. Bu miktar yatı
rımlarla topraklarımızı muhafaza ve erezyondan 
kurtarmak için bir asır zamana ihtiyacımız 
vardır. Biz bu yönden bu plânların ihtiyaçla
ra cevap verecek şekilde ve önemli tarım ya
tırımlarına daha fazla tahsisat ayrılmasını isti
yoruz. Her şey tarım, her şey köylü için pren-
slbolarak ve memleket gerçeklerine eğilen insan
lar olarak yapmalıyız. 

Millet Partisi olarak, verimli bir ziraat ve 
politikasının halk beslenmesinin temeli olduğu
na, arazisine bağlı köylü halkının sosyal yaşama 
hayatının da bir temel taşı bulunduğuna inan
maktayız. 

Muhterem milletvekilleri; Tarım üretimin
de çok geri olduğumuz gibi beslenme bakımın
dan da İsrail'den bile geri bulunmaktayız. 

Memleketimizde yaşıyan insanlar en çok ta
hıl, en az da et ve süt istihlâk etmektedirler 
ki, bunun mânası bizim karınlarımız şiş, fakat 
tok değildir demektir. Dünya devletleri tahıl 
yemeyi azaltıp, ona ihraç yolları ararken, biz-
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de her yıl insan başına 248 kilo tahılın yenmesi 
hakikaten anormaldir. Yılda insan başına bizde 
12 - 14 kilo et, 103 kilo süt, 2,5 kilo balık ve 
2,5 aded de yumurta düşerken İsrail'de yılda 
insan başına düşen et 959 da 30,5 kilo, yumurta 
ise 350 tane, süt ise 144, balık muntazam ola
rak 10 kilodur. İleri memleketlerde proteinli 
gıdalara önem verilmekte, tarım ürünlerini geri 
kalmış memleketlere vermek suretiyle onları 
midesinden yakalamak politikasını gütmüşler
dir. Batı Almanya'da bugün, 950 tarihinde et 
miktarını 13 kilodan 50 kiloya çıkarmışlar, ek
meği ise 100 kiloya indirmişlerdir. 

Bütün bunlar (bizde proteinli ve besin mad
delerinin üretim ve tüketimi hakkında plânlı 
bir çalışmanın olmadığını gösteren delillerdir. 
Hayvancılık ve balıkçılık sahasında çok daha 
müsait bir ortam içinde yaşamamıza rağmen, 
bir kısım dış memleketlerden ithal edilmekte 
olan çok miktarda dâhil ve az miktarda da süt 
ve et, yumurta ile beslenmekteyiz. Diğer mem
leketler bizim tamamen aksine bir tarım poli
tikası içindedirler. Zira Türkiye'de 950 yılında 
adam basma 19 ıkilo et düşerken, 9 sene sonra 
bunun azalıp 12,4 e düştüğü; keza sütün de 141 
kilodan 113 kiloya azaldığı görülüyor ki, bugün 
miktar 103 e kadar düşmüştür. 

Memleketimizde hayvancılık gerekli şekilde 
ele alınmış değildir 70 milyon hayvana karşılık 
elde ıslaha muhtaç ve verimsiz 28 milyon hek
tarlık bir mera vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Zirai Donatım Teş
kilâtı üzerinde de 'birkaç kelime söylemek is
terim. 

Zirai Donatım gübre teminini bol olarak 
sağlamakla beraber bu işin daha düzenli olma
sını temin bakımından kooperatiflere de yap
tırma imkânları teşvik edilmelidir. 

Çiftçinin traktör ve parça ihtiyaçlarını çok 
az bir kârla temin etmeli ve ithalâttan sakın
mak yolları aranarak faydalı olmalıdır. 

Zirai mücadelede muvaffak olunabilmek 
içinde tesirli ve taze ilâçların bol olarak bulun
ması lâzımdır. Zirai Mücadele ve Karantina 
Müdürlüğü bunun üzerinde önemle durmalı, 
bu konuda sık sık kontrollarm yapılmasını te
min ederek bir yerde hastalık olduğu ihbarını 
beklememelidir. 

Yem sanayinin ve süt endüstrisinin memle
ketin muayyen ihtiyaç duyulan yerlerde ku

rulmasının doğru olacağına inanmaktayız. Mem
lekette merinosculuğun inkişafı için bunun köy
lere kadar intikalinin sağlanmasının yerinde 
olduğuna inanmaktayız. 

Teknik elemanlar mevzuu üzerinde de dur
mak isterim. 

Tarım Bakanlığında teknik elemanlar bil
hassa ziraatçının köye gitmesinin, Yüksek Zi
raat mühendislerinin organize unsurları olması 
bakımından, istihsalin artımında nazım rol ala
caklardır. Bunun için mutlaka kasabaya ve ta
rımın kaynağına inmeleri gerektir. Ziraat ve 
Bahçıvanlık Okulu, Bölge Ziraat Okulu ve Köy 
Ekonomisi okullarını olumlu karşılamaktayız. 
Yalnız orta ziraattan mezun olanlara üst okul
lara gitme imkânının verilmesini de faydalı gör
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı 
bütçesi münasebetiyle, kısaca da olsa Devlet 
üretme çiftlikleri hakkında görüşlerimi arz et
mek isterim. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
müessesesi memleketimizin % 75 nüfusunun çift
çilikle iştigal ettiğini nazara almak suretiyle 
köylüye damızlık hayvan, tohumluk buğday, fi
dan ve bu fidanları yetiştirmek suretiyle tevzi 
etmek vazifesini, bugünkü imkânları içinde kar
şılamak maksadiyle olumlu bir çaba içinde bu<-
lunduğunu ifadeye mecburuz. 

Geçen sene bütçe tatbikatından öğrendiğimi
ze göre 1965 yılı katma bütçesiyle verilen 
10 235 980 liralık ödeneğe mukabil 7 481 214 lira 
masraf yapılmış bulunmaktadır. Bu durumdan 
ve kesin hesaplarının geçmiş yıl hesaplarından 
anlaşıldığına göre, müessese, her yıl % 20 - 30 
nisbetinde tasarruf gayreti içinde bir çalışma 
yapmaktadır. 

Çiftçinin ihtiyacı olan tohumluk buğday, da
mızlık hayvan ile aşılı ve aşısız fidanların bol 
olarak ve ucuz bir fiyatla onlara temin ederek 
rasyonel bir çalışma yapılmasını bu müesseseden 
beklemekteyiz. 

Yalnız, yeri gelmişken bir iki noktaya da te
mas edeceğiz. Böyle müesseselerin âmme vic
danında yerini bulabilmesi için, bilhassa yayım 
ve propagandaya önem verilmelidir. 

Millet Partisi Meclis Grupu olarak tarım ala
nında çiftçinin eğitim ve öğretimi ile tarım sa
hasında yapılacak faydalı yayımlar için konul-
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muş bulunan 10 000 lir avı az bulduğumuzu bu
rada arz etmek isterim, 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, iki"dahika kal
mış olduğunu arz ederim. 

MÎLLET' PARTİSİ GRUPU ADINA HİL
Mİ İŞGÜZAR (Devamla) — Peki efendim. 

Aynı zamanda 16.390 maddede yer alan di
ğer propoganda ve tanıtma giderlerini de noksan 
bulmaktayız, işletmelerde her 'bölgenin hususi
yetlerine göre, tarla günleri yaparak çiftçilere 
toprak hazırlanması, zaruri mücadele, ekim, ha
sat ve diğer ziraat usul ve çeşitlerini göstermek 
maksadiyle yapılacak çalışma ve yayınlar Jçin 
konulmuş bulunan 10 000 lirayı çok az bulmak
tayız. Hemen işaret edelim ki, hu çalışmalar ak
tif ve faydalı biır çaba olduğu takdirde iddiamız 
yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin ak
tüel konularından 'birini teşkil eden Orman Ge
nel Müdürlüğü hakkında .da'birkaç, kelime söy-
liyerek sözlerimi bitirmek isterim. 

Orman Genel Müdürlüğü 1937 tarihinde 
3204 sayılı Teşkilât Kanunu ile Tarım Bakanlı
ğına bağlı olarak kurulmuş hükmü şahsiyetli ye 
katına bütçeli bir müessesedir. 

Bu müessese 29 senelik bir zaman içinde Teş
kilât Kanununda ifadesini bulan vazifeleri ara
sında yer alan yurt ormanlarını korumak, işlet
mek, imar etmek, yeniden orman yetiştirmek ve 
orman verimlerini çoğaltmak ve bu vazifelerin 
ifası için icabeden müesscselei'i kurmak, fon 
adamları yetiştirmek ve hususi kanunlarla veri
len vazifeleri ve ormana mütaallik bilûmum hiz
metleri görmek» işleriyle çalışan... 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, vaktiniz tamam. 
M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 

(Devamla)—Muhterem Başkanım.. 
BAŞKAN — Mümkünse bağlayınız.. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — 10 dakika

lık bir zaman istirham edeceğim. Orman Genel 
Müdürlüğü üzerinde eğer arkadaşlarım tensip 
buyururlarsa... 

BAŞKAN — Beş dakika kâfi.değil mi Sayın 
İşgüzar? On dakika mı istiyorsunuz? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — 10 dakika 
istiyorum. Orman Genel Müdürlüğü bütçesi hak
kında konuşmak için bir 10 dakikalık müddet 
tanımanızı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Şimdi katî istediğinizi lütfedi
niz de oylıyacağım. 

M. P. MECLİS GRUPU ADİNA HİLMİ İŞ
GÜZAR (Devamla) .— 10 dakika daha istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN '— Sayın Işgüzar'm konuşma süre
si bitmiştir. Şimdi 10 dakika daha uzatılmasını 
arzu etmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edil
miştir. Devam edin Sayın İşgüzar. 

M. P. MECLİS GRUPU ADINA HİLMİ İŞ
GÜZAR (Devamla) — Çok teşekkür ederim. 
Hemen ifade edeyim ki, bu •genel müdürlükten 
istenen vazifeler tam olarak yapılmamıştır. Za
man zaman ormanlar siyasi konular olarak işlen
miş ve bu yüzden teşkilâtın çalışmaları gerçek 
anlamı ile olmamıştır.Onun için memleketin var
lığı ve yokluğu ile sıkı sıkıya bağlı bulunan yurt 
ormanlarının azalması günden güne artmış bu
lunmaktadır. Son olarak Anayasamızın temina
tı altına alman ormanlar temenni ederiz ki, bun
dan sonra partiler üzerinde bir konu olarak mil
letin ve vatanın malı şeklinde kalsın ve onu ço
ğaltmak için bütün partiler ve hükümeti er ted
bir alsın, gayret sarf etsin. 

Muhterem m illet vekille ri. 
Memleketimizin süsü ve aynı zamanda gücü 

olan orman varlığımız miktar itibariyle azdır. 
Ormanlarımızın işgal ettikleri arazinin genişliği 
bakımından dünyada kırkıncı sırayı işgal etmek
teyiz. Bu miktar ise hektar olarak 10 583 687 
milyon hektardır. Bu miktar memleketimizin 
umum sahasının % 13,7 sini teşkil etmektedir ki, 
bu komşu memleketlere göre çok azdır. Bu oran 
Sovyet Rusya'da % 39, Yugoslavya'da % 30,5 
Bulgaristan'da % 28 ve Yunanistan'da % 18,5. 
Bu yönden yurdumuz nicelik vç nitelik bakımın
dan ormanca fakir bir ülkedir. Bu haliyle or
manlarımız ne memleketin orman mahsullerine 
olan ihtiyaçlarına " cevâpverecek durumda ve 
ne de toprak verimini koruyacak ve ÖII kaynak
larının emniyetini sağlıyacak büyüklüktedir. 

Nüfusumuz her yıl % 2,97 oranında artmak
ta, artan nüfusun odun ihtiyaçları da bununla 
orantılı.. olarak büyümektedir. Ormanlarımız ise 
maalesef her sene yangınları açmalar, otlatma 've 
usulsüz kesimlerle-saha itibariyle azalmakladır. 
Mevcut nüfusumuzun 1/3 üne yakın, ortalama 
olarak 9 - 10 milyonu ormanlar içinde barın
maktadır. Zaman zaman memleket ormanları çe
şitli faktörlerle büyük zarar görmüş, kanunların-
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da ormana tahmil ettiği İmdutsuz intifa hakkı 
ile bu azalma 'büsbütün artmıştır. 

Devlet Orman İşletmeciliği modern anlamı 
ile Türkiye'mize geldiği tarihten bu yana olum
lu çalışmalar yapmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü kuruluşundan bu 
yana oldukça geniş bir vazife yükü altına gir
miş bulunmaktadır. Tarım Bakanlığına bağlı 
olan Ziraat Genel Müdürlüğü o tarihten bu ya
na on genel müdürlüğe ayrılmış olmasına rağ
men Orman Genel Müdürlüğünün bir genel mü
dürlük halinde kalması sebebiyle de âmme hiz
metleri gereği kadar görülme çabası içinde tu
tulmasına rağmen işlerin çokluğu ve çeşitliliği 
ile birlikte zamanın icaplarına yeterli cevap ve
rilememiştir. Bu durum gerçek ormanların vü
satini tam olarak tesbit edememe ve dolayısiyle 
de mülkiyet münazaasının devamına, sebebol-
makta, başlı başına ağaçlandırma ve erozyon, 
amcnajman halk orman münasebetleri, orman
ların korunması ve ondan faydalanması, millî 
parklar ve turizm faaliyetlerine de beklenen ilgi 
gösterilememiştir. 

Bu görüşümüzü teyideden bir de rapor mev
cut bulunmaktadır. 18 Eylül 1963 tarih ve 
6/2223 sayılı Bakanlar Kurulunun karariyle «Ta
rım hizmetleri ve teşkilâtının yeniden düzenlen
mesi» amaciyle Ziraat, Veteriner, Orman, Si
yasal Bilgiler, Orta - Doğu Üniversitesi İdari 
İlimler fakülteleri, Türkiye ve Orta - Doğu 
Âmme İdaresi, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve 
Devlet Personel Dairesi uzmanlarının da işti
rakiyle reorganizasyon çalışmalarına girişilmiş 
ve süreli çalışmaların neticesinde bir rapor tan
zim edilerek yetkili mercilere verilmiştir. Bu 
rakora göre ormancılık hizbetlerinin, amenaj-
mâri ve orman halk ilişikleri, ormanları koruma 
ve ormanlardan faydalanma, ağaçlandırma, eroz 
yönü kontrol şeklinde üç ayrı genel müdürlük 
kurulmak suretiyle yürütülmesinin uygun ola
cağı kanaatine varılmış ve bu raporları ilgili 
mercilere gönderilmiş bulunmaktadır. En yet
kili makamların mensupları tarafından tanzim 
ve teklif edilen bu rapor malesef bugüne kadar 
ele alınmamış ve neticesi belli olmamıştır. 

Muhterem milletvekilleri; ; 

Yeri gelmişken bir noktaya daha işaret et
tikten sonra diğer hususlara geçmek istiyorum. 

4 ncü Koalisyon Hükümeti zamanında or
mancılık millî politikasını meri Anayasanın ışı-

l ğı altında daha müstakil ve daha reel bir şe
kilde yürütebilmek için hükümetler değişmesi 

i karşısında bile bu politikanın değişmez durumu
nu daha iyi izlemek bakımından, Orman Bakan
lığının kurulması olumlu karşılanmış bulunmak
taydı. Bizim de temennimiz partiler üzeri bir 
durum kazanan orman politikası ve orman ida
resinin halk - orman münasebetlerini millî men
faatlere çok daha uygun bir şekle sokulması 

I için bir Orman Bakanlığının kurulması yönün-
| dedir. ., 

Sayın arkadaşlarım; 
Her yıl durmadan artan nüfusun ilerdeki 

I yaratacağı sosyal ve ekonomik ve kültürel mese
lelerin büyüklüğü ve çözüm yolunun güçlüğünü 
de dikkatten uzak tutmamıza imkân yoktur. Ge
nel nüfusumuzun % 38,9 unu orman içi köylü
lerimiz teşkil etmektedir. Esasen memleketin 
yakıt ihtiyaçlarının yarısını dahi teminden uzak 
ve yetersiz olan ormanlarımızın her yıl azalan 
miktarını' da göz önünde tutarak âti için çok 
büyük tedbirler almak mecburiyetinde bulundu
ğumuz aşikârdır. İskân dâvası halledilmemiş 
bir memlekette gelişigüzel yerleşmelerin de he
saba katılması anında orman içinde yaşıyan in
sanların daha da çok yekûn tutacağı ve bunla
rın plânlı ve programlı olarak çalışma, yerleşme 

, ve çeşitli ekonomik yollarla diğer sahalara akta
rılması düşünülmediği takdirde, ormanların 
süratle azalıp sel ve seylâp tehlikesi ile başbaşa 
kalacağımız günlerin yakın olduğunu söylemek 
kehânette bulunmak değildir. 

Asırlardan beri insan ihtiyaçlarının gideril
mesini temin etmek amaciyle ve menfaat saikiyle 
tabiata yapılan yersiz müdahaleler bugünün 
acı neticelerini hazırlamış bulunmaktadır. Ta
biatın ve ziraatın sigortası durumunda olan or
manların ve toprak örtüsünün nizamsız ve plân
sız "bir şekilde tahribedilmiş olması ve buna 
memleketi idare eden politikacıların da göz 
yumması ve gerekli tedbirleri almamış olmaları 
bugün memleketimizi sık sık tehdideden tehli
kelere zemin hazırlamıştır. Ormanları kanunla
rın değil, milletin sevgi ve himayesinin temina
tı altına almadıkça ormanlara ve tabiata yapı
lan her türlü nizamsız müdahaleler Önlenmedik-
çe, asgari orman memleketi sayılacak durumda
ki bir genişlikte ormanları kazanabilmek için, 
gerekli ağaçlandırma çâlişamsı ve çabası göste
rilmedikçe, yılda milyarlara yaklaşan millî eko-
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nomimizdeki zarar bir yana, toprak kayması 
ve ta§mmaları ile yaşamayı tehdideden âfetlerin 
önlenmesi asla mümkün olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar, iki dakikanız 
kalmıştır. 

HÎLMI İŞGÜZAR (Devamla) — Orman içi 
yol ve inşaatlarının yerinde olduğunu, fakat 
etütlerinin özel sektörde yaptırılması tarafta
rıyız. 

Orman yangınlarının haber alma cihazları 
olan telsizlere verilmesine taraftarız. Orman 
fidanlığı ve kereste fabrikaları gibi pasif olan 
yerlerde yüksek orman mühendisleri değil, ikinci 
derecede teknik eleman kullanılmasına taraftarız. 

Orman köylerinin sosyal, ekonomik yönden 
kalkınmasını temin edebilmek için bilhassa Or
man Kanununun 40 ncı maddesinde yer alan 
köy orman kooperatiflerinin çalışır hale getiril
mesi temennisinde bulunmaktayız. Aynı zaman
da Orman Kanununun 13 ncü maddesinde yer 
alan ve 20 sene müddetle her sene bütçeye 50 
milyondan aşağı konulmaması icabeden para bu
güne kadar konulmamış, bundan sonra devamlı 
bir şekilde konulmasını ve mutlaka 50 milyon
dan aşağı olmamak üzere konulmasını burada 
temenni etmekte ve bu fasılla 40 ncı madde ara
sında bir irtibat kurulmasını da ayrıca istemek
teyiz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Meslek ve halkın birbirini sevmelerini, iyi bir 

anlayış içinde âmme hizmetlerinin görülmesini, 
takibedilen personel politikasına da bağlı gör
mekteyiz. Orman mühendislerinin ve orman mü
hendis muavinleri ile teknikerlerin sınıf tüzük
lerinin diğer emsalleriyle uygun ele alınmasını 
lüzumlu görmekteyiz. Ayrıca orman içinde haya
tını ömrünü tüketen her türlü tehlikelerle baş-
başa kalan orman muhafaza memurlarının kad
rolarının sınıf tüzüklerinin bir insaf ölçüsü için
de ele alınacağından da şüphemiz yoktur. Bun
lar gibi orman kâtiplerinin, kesim memurlarının 
durumları da ele alınmalıdır. Muhasebede para 
üc ilgili veznedar ve muhasip ve mutemetlere 
muayyen imkânlar tanımalı veya bu durumları 
nazara alınarak tüzüklerinde yerleri verilmeli
dir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Kısaca zamanın müsaadesi nisbetinde görüş

lerimizi arz etmiş bulunmaktayım. Millet Partisi 

Meclis Grupu adına bütçenin Taran Bakanlığına 
ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder 
hepinizi hürmetle selâmlar, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Tarım 
Bakanlığı 1966 yılı Bütçesi üzerinde altı arka
daşımız konuşmuş bulunmaktadır. Üç aded ye
terlik önergesi gelmiştir. Şimdi Sayın Bakana 
söz vereceğim. Son söz olarak bir milletvekiline 
söz verdikten sonra önergeleri okutacağım, efen
dim. 

Sayın Bakan, buyurun. 
Açık oya iştirak etmemiş olan arkadaşlarımın 

var mı? Varsa lütfen biraz acele buyurun, çün
kü oylama işlemi bitecektir. 

Sayın Bakan buyurunuz. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli Meclis üyeleri, 

Tarım Bakanlığının 1966 yılı Bütçesi üze
rinde ileri sürülen düşünceleri ve ifade edilen 
soruları büyük bir ilgi ve istifadeyle dinledim. 

Memleketimiz tarımının gelişmesi ve tarım
sal kalkınma için, Bakanlık olarak alınmasını 
uygun bulduğumuz tedbirler ve yapacağımız ça
lışmalar hakkındaki mâruzâtım ile tarım refor
mu, tohumluk, gübre, zirai kredi ve fiyat, zirai 
pazarlama, çiftçilerin teşkilâtlandırılması, hay
vancılık ve ormancılık gibi tarımın ana konula
rına tallûk eden sorulara aynı zamanda cevap 
vermeye çalışacağım. 

Türkiye tarımına göz atmadan evvel dünya 
tarımı hakkında kısaca arzı malûmat eylemek 
isterim. 

Halen genel olarak dünya nüfusu çoğalmak
tı' ve bu çoğalış daha ziyade dünyanın az geliş
miş memleketlerinde yer almaktadır. Son yıllar
da dünyada nüfus artışı, yılda ortalama % 2 
gibi yüksek bir seviyeye çıkmış ve bu nisbet az 
gelişmiş memleketlerin birçoğunda % 3 ün üstü
ne ulaşmıştır. Gelecek yıllarda bu artışın aynı 
tozla devam edeceği ve halen 3 milyar 300 mil
yon civarında olan dünya nüfusunun 2 000 se
nesinde 6 milyarı bulacağı tahmin edilmektedir. 
Bu miktarın hemen hemen % 80 i beslenme sevi
yeleri çok düşük olan az gelişmiş memleketlerde 
yer almaktadır. 

Bu nüfus artışı karşısında halkın beslenme 
durumu bugünkü seviyesinde kalsa dahi, dünya-
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daki üretimin, nüfus artışına ayak uydurabil
mesi için, 2 000 senesinde bugünkünün 2 misline 
çıkarılması gerekmektedir. Bununla beraber az 
gelişmiş memleketlerde bugün çok düşük seviye
de olan beslenme durumunda vukubuîacak geliş
meler, hakiki gıda maddeleri ihtiyacını daha da 
artıracağı şüphesizdir. 

Diğer taraftan tarımsal ürünler üretimi ge
nellikle artmasına devam etmekte ise de, bu ar
tış esas itibariyle iktisaden gelişmiş olan mem
leketlerde yer almaktadır. Bu memleketlerde 
zirai nüfus devamlı olarak hem mutlak hem de 
nispî mânada azalmış ve modern tekniğin zira-
atte büyük ölçüde kullanılması dolayısiyle arazi 
ve işgücü başına düşen prodüktivitede süratle 
artmıştır. Bu durum genel olarak üretimin ge
niş ölçüde niçin gelişmiş olan memleektlerde yer 
almakta olduğunu izah etmektedir. 

1952 - 1964 yılları arasında dünyanın ileri 
memleketlerinde nüfus 'başına düşen gıda mad
deleri üretimi, yılda ortalama yüzde 1,4 nis
betinde ve geri ıkalmış 'memleketlerde ise, yılda 
0,4 nisbetinde artmıştır. İleri memleketlerde yıl
lık ortalama nüfus artışı yüzde 1,3 ve geri -kal
mış memleketlerde ise yüzde 2,3 nisbetinde ol
muştur. 

Az gelişmiş memleketlerde ise zirai nüfu
sun genel nüfus içindeki oranı tedricen azal
makla beraber, mutlak rakamlar itibariyle zi
rai nüfus artmıya devam etmiştir. Modern zi
raat tekniğinin henüz geniş ölçüde kullanılama
dığı bu memleketlerde tarımsal üretim, gelişmiş 
memleketlerdeki derece ve süratte artmaktadır. 

Başlıcaları Kuzey Amerika'da olmak üzere 
1950 senelerinde birikmeye başlıyah tarımsal 
üretim fazlalıkları üretimi sınırlamaya yönelen 
politikaya ve az gelişmiş memleketlerin ekono
mik kalkınmalarında, gıda yardımları dâhil, çe
şitli yollarla elden çıkarılma gayretlerine rağ
men, bu stokların artışı 1961 senesine kadar de
vam etmiş ise de 1961 yılından bu yana stokla
rın yavaş yavaş azalmakta olduğu görülmekte
dir. 

Bu gelişmiş memleketlerin, üretim fazlalık
ları stoklarının azalma seyri karşısında, az geliş
miş memleketlerin besin maddeleri açığını dün
ya sürplüslerinden karşılama imkânları azal
maktadır. Kısaca arz ettiğim bu dünya tarım 
durumunu memleketimiz tarım politikasının tes-
bitinde göz önünde tutmak zorundayız. 

Memleketimizin genel tarım durumuna gelin
ce; bilindiği üzere Türkiye Ekonomisinin teme
lini tarım teşkil eder. Millî gelirin % 40'ı, ihra
catımızın % 80'i tarım sektöründen elde edildiği 
gibi çalışma nüfusumuzun da ••% 75'i tarımla iş
tigal etmektedir. 

Memleketimiz nüfusu halen % 2,5 oranında 
artmaktadır. Zirai nüfusumuz genel nüfus için
de nispî olarak azalmakta ise de, mutlak rakam
lar itibariyle devamlı bir artış göstermektedir. 
Diğer sektörlerdeki istihdamın kâfi derecede 
gelişmemesi karşısında, ziraatte artan nüfus, is
tihdam imkânını gene ziraatta aramak zorunlu
luğunda kalmaktadır. Bu yüzden ziraatte az is
tihdam ve işsizlik bir problem olarak halli ge
reken önemli bir konu halindedir. 

Bunun neticesi, tarımda nüfus basma ge
lir diğer sektörlere göre çok düşüktür. Zirai 
nüfusun alım ve tüketim gücü yetersizdir. Zirai 
sektör, arz edilen bu nüfus ve gelir durumu do
layısiyle endüstri sektörünün mamullerini yeteri 
kadar kullanamamakta ve bu yüzden bu sektö
rün gelişmesine kuvvetli bir destek olamamakta
dır. 

Nüfusumuzun hızla artışına uygun olarak, 
tarımsal üretimimizde o nisbette bir gelişme 
olmamış ve bu yüzden insan beslenmesinde 
esas olan gıda maddelerinde ve hayvan yemi 
üretiminde açığımız kapatılamamıştır. Bunun 
neticesi insan ve hayvan beslenmesi özlenen 
şekilde yapılamamaktadır. Millî gıda rejimimiz
de karbon hidrat ve hayvansal protein mikta
rının azlığı bir dengesizlik meydana getirmekte
dir. 

FAO bültenlerine göre 1951 ve 1962 yıl
ları arasında nüfus başına düşen hububat istih
lâki bâzı hallerde ileri memleketlerde yüzde 24 
civarındadır. Ve bu hububat istihlâkine muka
bil protein istihlâki ise yüzde 80 in üstünde 
bulunan memleketlerde Garp âleminde ekseri
yettedir. Geri kalmış memleketlerde de protein 
ve karbonhidrat tagdiyesi tıpkı bizim memleket
te olduğu gibi daha ziyade tahıla, hububata da
yanmaktadır. 

Nüfusumuzun hızlı artışına uygun olarak 
tarımsal üretimimizde o nisbette bir gelişme 
olmamış ve bu yüzden insan beslenmesinde esas 
olan gıda maddelerinin ve hayvan yemlerinin 
üretimi açığımızı kapattırmamıştır. 
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Bu doğrudan doğruya biraz sonra arz ede
ceğim. dar boğazların hal yoluna so/kulmamasın-
dan ileri gelmiştir. Şayet biz bu dar boğazlar 
üzerinde bütün ciddiyetimizle * durmadığımız 
takdirde, gıda istiklâlimize kavuşmamız da, bu
radaki çekişmelerin dışında, bir mâna ifade et-
miyeceıktir. Bizim kanaatimiz odur ki, bu dar 
boğazlar üzerinde politikacısı ile, teknik elema
nı ile bütün memleket seferber olmak zorunda 
ve bunları bütün gücümüzle, bütün kuvveti
mizle izale etmek zarureti ile karşı karşıyayız. 

Tarımsal üretimin nüfus 'artışına ve mem
leket ihtiyacına muvazi olarak gelişmemesinin 
nedenleri teknik, ekonomik, bünyevi ve mües-
seısevi olarak: çeşitlidir. 

Bu arada 'modern tarım tekniğinin -ekolojik 
şartlara göre memleket .ölçüsünde arzu edildiği 
gibi kullaııılmayışı, sulu ziraatın imkânlarımız 
oranında geliştirilmemiş olması, gübrenin ve 
sertifikalı tohumluğun hâlâ yeteri kadar kul-
lanılmayışi, tarımda arazi ve işgücü prodüktivi
tesinin düşük 'olmasına sc'bebolmaktadır. Bu 
yüzden bitki ve hayvan üretiminde genel bir 
randıman azlığı vardır. 

Bundan başka kurak ve yarı kurak bölge
lerimizde hattâ endüstri bitkileri yetiştirilen 
yerlerde 'dahi, rnonökültür bir ziraat sisteminin 
uygulanışı, baklagillerin ye hayvan yeğnileri
nin münavebede yer almayışı, aşırı otlama ve 
erozyon yüzünden mer'a ve çayırların tahribedil-
miş olması, hayvancılığımızın gelişmesine olum
suz tesirler yapmıştır. Bitkisel üretimde olduğu 
gibi, hayvansal ürünlerde de hayvan başına ve
rimin düşüklüğü genel bir problem halindedir. 
Bundan başka zirai işletmelerimizin bünyesel 
bozukluğu, çak parçalanmış olması, ekonomik 
bir ölçüde bulunmayışı, Tapu ve Kadastro hiz
metlerinin tamamlanmaması tarımsal gelişmemi
ze ayrı hir engel teşkil etmektedir. 

Bu manzarası ile Türkiye tarımı, genel ola
ra/k, hâlâ ekstansif ziraat sisteminin tipik bir 
modelidir. Şimdiye kadar entansif bir ziraata 
geçme yolundaki çabalarımız ve gayretlerimiz 
beklediğimiz karşılığını tam vermemiştir. Hal
buki genel iklim ve hâkim olan çeşitli ekolojik 
şartlarımız altında mevcut 26 000 000 hektar iş
lenen arazi, 28 000 000 hektar mera arazisi ve 
10,5 milyon hektar orman arazisi, tekniğin icabet-
tirdiği gibi kullanılsa., bugünkü nüfusumuzun 
bir mislini dahi rahatlıkla hesiiyebiliriz. 
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Dünya tarım üretiminin ve stoklarmnı bu
günkü _ durumu karşısında millî iaşemizi tama
men (kendi kaynaklanmızdan sağlamak, hem 
yerli sanayiimizin hanı madde ihtiyacını kar
şılamak, hem de yatırım malarının ithali için 
ihtiyaç duyduğumuz döviz kazancını artırmak 
ve ziraatteki farzla nüfusun istihdam, imkânları
nı fazla!aştırmak için şimdiye . kadar 'yapılan 
çalışmalarımızı tamamlayıcı mahiyette olmak 
üzere şümullü bir zirai reforma ihtiyacımJ1:-; bu
lunmaktadır. 

Arkadaşlarım, 'benim 'raporumu gayet güzel 
izliyorlar, teşekkür ederim. ( C H P . sıraların
dan, «tabiî tabiî, ama bu kadar da olmaz» se
si) Nasıl yani, ardıyamadım. Onu bendeniz ha
zırlamıştım, Karma Bütçe Komisyonunda ay
nen okumuştum. Elbetteki politikamızda başka.' 

. bir görüş olmadığı için Yüksek Mealisin de ıt-
tıâlına aynı görüşleri arz etmek vazifem ol
ması gerekir. Değil vnl (boldan alkışlar) Çün
kü aksi hakle başka (başka görüşlerin ifadesi bir 
parti bünyesinde mümkün olmıyacağına göre, 
görüşümüzü (gerek Yüksek Kanma Komisyonda, 
gerek Yüce Senatoda, gerek Yüksek Mecliste 
aynı açı altında aksettirmek vazifem ica/bıdır. 
(A. P. sıralarından «ibravo» sesleri) 

Memletimizde tarımın geliştirilmesi için geç
miş yıllarda zirai araştırma, zirai öğretim, 
eğitim ve yayım ve üretim alanlarında çeşitli 

- faaliyet yapılmış ve bir kısım müesseseler de 
kurulmuştur. Bunların yurt ziraati, hayvan
cılık ve ormancılığının gelişmesi yönünde fay
dalı hizmet olduğu şüphesizdir. Bu arada 
toprak rejiminin ıslahı yönünde .4753 sayılı 
Kanunla önemli bir adım da atılmıştır. 

Biz toprak rejiminin düzenlenmesi, zirai 
reformun' içinde faraza Batı - Almanya'da bu 
deyimi, «agra strüktür» ün gelişmesi şeklinde 
ifade ederler. Başka bir yerde total istihsa
lin gelişmesi için ziraatte alman tedbirlere 
zirai reform adı verilir. Zirai reform içinde 
elbetteki toprak rejimimin düzenlenmesi de bir 
esas, bir zarureti teşkil etmektedir. Gayet ta
biî ki, bu düzenlemeler arasımda siyasi görüş 
sahibi diğer partilerle bizim de görüş ayrı
lığımız olacaktır. Ancak esasta, bir arazi re
jiminin düzenlenmesine Adalet Partisi olarak 
inanmaktayız. Onun da esalarmı şimdi 
ariz ve amik arz edeceğim. 
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TURAN ŞAHİN (Muğla)'—Toprak reformu, 
toprak reformu.. Programınızda, sizin de imzanız 
var. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, lütfen 
müdahale etmeyim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞI)AŞ (De
vamla) — Fakat bu sahadaki çalışmaların ihtiyaç 
nisbetinde geliştirilmemiş olması tarımda özle
nen kalkınmayı sağlamamıştır. Bu sebepten 
memleket tarımının medorneleştirilmesi, entan-
sitenin artırılması, üretimin çoğaltılması ve 
dolayısiyle çiftçinin satmalına gücümün yük
seltilmesi ve bu yoldan sanayiin teşviki için şim
diye kadar yapılanlara ilâveten çeşitli ve şü
mullü tedbirler alınmasını gerektirmektedir. 

Grenci olarak zirai reform olarak ifade ede
bileceğimiz bu tedbirler konusunda görüş ve 
politikamızın hedeflerini ve bu maksatla verimi 
artırma, toprak rejiminin ıslahı bümyevî, bitki
sel ve hayvansal üretim ve ormancılık sahala
rında yapılacak faaliyetleri hatlariyle kısaca arz 
edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, sulama konusunda el
bette ki, Yüksek Meclise ders verecek değilim. 
Ben geınel olarak sulamanın, memleketimizde
ki, sulama imkânlarının total potansiyel üze
rinde duracağım ve bunların şimdiye kadar 
ne miktarından faydalandığımızı, ve sulama 
sitemimiz üzerindeki g-örüşlerimizi kısaca arz 
edeceğim. Gayet tabiîdir ki, bu konuların 
herbirisi üzerinde altı sat, sekiz saat, bir hafta, 
iki hafta konuşulabilir. Ben amahatlarına de
ğinerek fazla zamanınızı almıyacağım. 

Yurdumuzda yapılan hesaplara göre su po
tansiyelimizin beş milyon hektar arazi sula
yacak -'kapasitede olduğu ileri sürülmektedir. 
Bunun, yalnız iki milyon hektarı Fırat hav
zasının ıslahı sonunda mümkün olacağı ileri 
sürülmektedir. Diğer bakiyesi de sair nehirle
rimizin, yeraltı ve yerüstü sularımızın yekûn 
rezervuarını teşkil etmektedir. Bugün akarsula
rımız, gayet tabiîdir ki, yüksek malûmunuz 
olduğu veçhile, tatlı su problemi, petrolden 
daha mühim bir problemdir. Bütün dünya, 
bu tatlı su problemi üzerinde bütün gücü ile 
eğilmiştir. Fakat, bizim memleketimizde, açıkça 
belirtmek gerekir ki, tatlı su problemi üzerine 
henüz çok yakın bir mazide eğilinmiştir. Bir 
rejim ve bir sistem olmadığından Anadolu'
nun çok değerli topraklarımı bâzı zaman sel 

22 . 2 . 1966 0 : 3 

alıp götürür. Yazın da yine, bağrı yanık Ana
dolu'yu orada susuzluk ve kuraklıkla karşı 
karşıya bırakır. Bunun tipik örneğini çok ya
kın zamanda Adana'da, Söke'doki, sel baskınları 
vermektedir. 

Kışın 650 - 700 mm. yalnız o iklim kuşağı
nın tipik bir hususiyeti olması dolayısiyle, kış 
ve ilkbahar aylarına inhisar eder. Bu sular 
kendi muhitinde bulunan nehirleri taşırır, bu 
suretle kültür arazisine yayılır. Böylece her 
türlü tarla hazırlığını, Iher türlü teknik çalış
mayı önler. Bu suretle de ekolojik olarak. 
enerji bakımından aşağı - yukarı beş, altı mil
yon civarında insanı besliyen bu ülkede 100 -
120 Kg. pamuk, o da Seyhan Barajı olduktan 
sonra ulaşılmıştır, bu suretle de su rejiminin 
yalnız miktar üzerinde değil, aynı zamanda re
jime alınması ve hâkim olunması bahis konu
sudur. Yalnız 2 - '.) barajın yapılması değil, 
bütün Toroslar üzerinde, yan derelerin ıslahı 
ve bu yan dereleri rejime almak suretiyle bi
zim Çukurova'dan beklediğimiz senede iki ilâ 
üç mahsul veriminin mümkün kılınacağına 
inanmaktayız. O bakımdan yalnız Çukurova 
misalini söylemiyorum, bunu Söke'ye de teş
mil edebiliriz, Muş ovasına da teşmil edebiliriz. 
Dahası var, demin bir arkadaşım yana yakıla 
şurada anlattı. Urfa'da yazın susuzluktan, ha
kikaten, millet olarak, Devlet olarak utanç 
duyduğumuz şekilde ne hayvan, ne insanın iç
me suyunu dahi tedarik etmemiş olmamıza rağ
men, geniş miktarda gerek Keban Barajı do
layısiyle gerek yeraltı sularından faydalan
mak suretiyle bu su potansiyelini harekete ge
çirmek suretiyle tarla verim ve tekniğini geliş
miş hir imkân dâhilinde köylünün emrine ama
de kıldığımı?; takdirde, 'bugün prodüktivite her
halde bu seviyede kalmıyacak, beş misli, altı 
misline çıkacak raddelere ulaşması imkân da
hilindedir. Tabiî kıstaslarım bugünkü vasati 
istihsallerimizdir. Faraza buğday istihsali 
yetmiş, seksen kilo civarında seyrederken, iyi 
bir rejimle, münavebeli bir sistemle bunun 250, 
300, 500 kiloya çıkartmak mümkündür. Görü
lüyor ki, bunlar da bir nevi istihsal reformu
dur. Bu istihsal reformu da elbetteki şimdi 
beslediği nüfusun, eğer bir milyonu besliyorsa 
dört, beş misli bir artış nisbetinde besleme ta
katinde olacaktır. .. . , 
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M. Meclisi B : 53 22 . 2 . 1966 O : 3 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arka- I 
dağlar varsa lütfen kullansınlar efendim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — istihsal artışında diğer bir konu da 
gübrelemedir. Sulama konusunda, gayet ta
biî, sulama sistemleri, araştırma müesseseleri 
çoraklaşmaya karşı alınacak tedbirler, sulama 
zamanları, miktarları üzerinde aynca çalış
malarımızda daha genişleteceğiz. Dolayısiyle 
zirai sahada birim sahada azami verimi elde et
mek için elimizden gelen, Hükümet programın
da Öngördüğümüz her türlü tedbiri alacağımı
za ve elimizden gelen bütün gayretle buna ça
lışacağımıza Yüksek Meclisin emin olmasını 
rica ederim. 

Gübreleme konusu : I 
Gübre dâvası, 1950 yılında Şeker Şirketi- I 

nin verdiği gübreler hariç, Bakanlık olarak I 
tevzi edilen gübre miktarı 5 bin ton civarında 
seyretmekte idi. Zamanla yapılan demonstra-
tif çalışmalar, şeker fabrikalarının tevsi edil
mesi, çoğaltılması, yurdun çeşitli ekolojilerine 
yayılması neticesinde hamdolsun bu miktnr I 
Ibugün yalnız Tarım Bakanlığı kanalı ile 1964 
senesinde 8 yüzbin tona, 1966 senesinde ise I 
1 milyon 2 yüzbin ton civarına ulaşmış bu- I 
Ummaktadır. Bizim kanaatimize göre, 1968 I 
senesinde yurdun suni gübre ihtiyacı 2,5 mil- I 
yon tona, 1970 - 1972 den itibaren de asgari I 
hadlerde 6 - 7 milyon ton civarına ulaşmak zo- I 
runluluğundadır. Aksi halde artan nüfusun 
gıda ihtiyacını karşılamak, beslemek her hal- I 
de bu gübreyi temin etmediğimiz taktirde 
mümkün olamıyacağı kanaatindeyiz. 6 - 7 mil- I 
yon ton dediğimiz zaman, dönüme 30 kilo üze
rinden hesaplıyorum ki, bu da asgarinin tam 
altındadır. Yani bugün kurak sahada, Orta - I 
Anadolu ve geçit bölgeleri ile Doğu - Anado
lu bölgesinde buğday ekim sahalarında kul- I 
landığımız dozajlardadır. Daha çok çeşitli I 
mahsuller ektiğimiz zaman elbette bu miktar I 
dönüme 60 - 80 - 100 kiloya kadar çıkacaktır. 
Benim verdiğim rakamlar gayet ihtiyatlı ra- I 
kamlardır ve asgari rakamlardır bunlar. 

Birim sahadan azami verim elde edebilmek 
için üretime tesir eden faktörlerden diğer biri I 
de iyi kaliteli tohumluk fidan ve fide ihtiya- I 
cıdır. I 

Genel olarak yurdumuzda bir atoğan bitki 
olarak hububat, buğday tohumluk ihtiyacı, 
2 - 2,5 milyon ton civarındadır. Yani fiilen pul
luk altında bulunan araziye atılan tohum mik
tarı 2 - 2,5 milyon ton civarındadır. Fakat bu 
tohumluklar fiziksel ve genetik bakımdan fevka
lâde düşük bir kalite arz etmektedir. Bu da gös
teriyor ki, mevcut populâsyon gerek fizik bakım
dan ve gerekse genetik bakımından mutlak bir 
tohum ıslâhını zaruri kılmaktadır. Köylümüz 
genel olarak dönüme 30-35 kilo, bâzı yerlerde 
40 kilo, bâzı yerlerde 25 kilo tohum atarlar. 
Bâzı arkadaşlarımız bunun mibzer kullanmak
tan ileri geldiğini söylediler. Değil arkadaşla
rım; köylü bunu gayet iyi biliyor, elindeki to
humun kalitesi, intaş gücü, çıkma gücü fevka
lâde düşük olduğu için diğer şartları da fevka
lâde kısır olduğu için, asgari atması icabeden 
tohum miktarının 1 -1,5 misli fazlasını bugün 
toprağa atmaktadır. Bunun da başlıca sebebi, 
tohum ıslâh müesseselerimizin yurt ölçüsünde 
gelişmemesinden ileri gelmektedir. Hali hazır
da memleketin çeşitli yerlerinde bulunan tohum 
ıslâh müesseseleri yurt ihtiyacına kifayet ede
cek derecede değildir. 

Bunun dışında teksir müessesesi olarak eli
mizde çok iyi niyetlerle kurulmuş olan Devlet 
Üretme Çiftliklerinin mevcut arazi varlığı var
dır. Bizim kanaatimize göre Devlet Üretme Çift
likleri bundan sonra anaç ve elit kademeye 
orijinal kademisindeki tohum teksirine yönele
cek. Ondan sonraki teksiri ise yurt içine dağıl
mış çeşitli ekolojiker arz eden düzenli işletme
lerin özel sektöre intikali zaruridir. Eesasen 
bunun tedbirleri 308 sayılı Kanunla alınmış bu
lunmaktadır. Bu gibi düzenli işletmelerin fay
daları fevkalâde büyüktür. Birincisi, sayın mil-
letvekillerimiz, gerek sonbahar ekimleri ve ge
rekse ilkbahar ekimlerinde çeşitli vesilelerle se
çim mmtakalarmda tohumluğun zamanında gel
mediğini ve tohumluk miktarının kâfi derecede 
tahsis edilmediğini ileri sürerler; haklıdırlar, 
menba bir, dert bin. Devlet Üretme Çiftlikleri 
20 tanedir. O da Anadolunun çeşitli bölgeleri
ne teksif edilmişlerdir. Diğer Anadolunun ücra 
köşelerine gitmesine maddeten imkân yoktur. 
Bizim kanaatimize göre teksir materialinin elit 
ve orijinal kademesi bundan sonra tamamen 
bu çiftliklerde teksir edilecek, fakat diğer ser
tifikalı ve kontrollü kademedeki tohum distri-
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büsyomı ve zamanında tohumu çiftçinin emrine 
amade kılmak için çeşitli ekolojilerde, Anado-
lunun çeşitli yerlerine dağıtmak zarureti var
dır. Bunun için de Bakanlığımız, geçmiş yıllar
da olduğu gibi, büyük çalışmalar vardır, ted
birler alınmaktadır. înşaallah önümüzdaki sene 
olmasa bile bir dahaki seneye bu düzenli işlet
melerde nizam ve kanunun emrettiği şekilde 
tohumluk ihtiyacını karşılama yoluna gideceğiz. 

Diğer taraftan, bu atoğan bitkilerin yanın
da bir de alogan bitki vardır ki bu alogan bit
kiler hakikaten hususiyet istiyen spesiyal bir 
iş istiyen konudur. Bunların tohumlukları doğ
rudan doğruya ilmî bir murakabeye tâbi tutl-
duğundan bunlar için de ayrıca gerek özel te
şebbüs nczdindeı gerek Devlete ait müesseseler
de tedbirleri alacağız. 

Bunları kısaca arz ediyorum, tarım refor
munun tabiî anaunsurları olduğu için kısaca 
değiniyorum, gayet tabiî. 

Bitkisel ürünlerimiz halen hastalık ve zarar
lılardan lâyıkı şekilde korunamamakta ve bu 
yüzden önemli kayıplara uğramaktadır. Bu se
bepten bitkisel mücadele hizmetlerimizi bölge 
esasına, ziraat sistemine ve bitki çeşidine göre 
daha da geliştirmek zorundayiz. 

Bunun için bir taraftan hastalık ve zararlı
lara dayanıklı bitki çeşitlerinin elde edilmesi ve 
üretilerek çiftçilere intikali üzerinde durulurken, 
diğer taraftan da en ekonomik yoldan kimyevi 
mihaniki ve biyolijik mücadele mctodlarınm 
geliştirilmesine gerek Devlet ve gerekse çiftçi 
ili ile uygulanmasına önem verilecektir. 

Punun dışında yaygın halde mülevves saha
larımız vardır. Kımıl gibi, bambul gibi, zarmus 
gibi Anadolu'nun çeşitli ekolojisine yayılmış 
buğday zararları olduğu gibi, diğer kültür bit
kilerine de musallat olan yaygın şeyler vardır. 
Bunların mihraklarını bir harita üzerinde tes-
bit ediyoruz. Biyolojik mücadele üzerinde ça
lışmalarımız devam etmektedir. Önümüzdeki 
yıllarda total bir mücadeleye de bunları tabi tu
tacağız. 

Birim sahada âzami veıime tesir eden diğer 
bir konu da elbette ki, zirai alet ve makinalar-
la çiftçinin teşkilât] andırıl maşıdır. Sayın Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşımın bu 
kürsüden gayet veciz bir şekilde belirttiği gibi 
biz de çiftçinin çeki gücünü hattâ primitif bir 
sistem içerisinde tedvir edilen tarla işlemesinin 

daha iyi geliştirilmesi için bir mekanizasyona git
mek zarureti ile karşı karşıya olduğumuza ina
nıyorum. Ancak 1902 - 1963 istatistiklerine gö
re mevcut 51 bin traktörün ihtiyacı karşılamı-
yacak durumda olduğa, için plâna göre her se
ne. altıbin tane traktörün çiftçinin emrine ama
de kılınması öngörülmüştür. Bizim edindiğimiz 
tecrübeler, bu 6 bin değil, 12 bine de çıksa az 
geleceği merkezindedir. Bu bakımdan gerek 
özel teşebbüsteki imkânlar, gerek Devlete ait 
müesseselerdeki imkânlar tetkik edilmektedir. 
Evvelemirde ziraat alet ve makinaları yönünden 
yurt içinde yapılmakta olan ziraat alet ve ma-
kinalarmm tesbitine çalışılmaktadır. Bu envan
ter çalışmaları çıktıktan sonra ziraat alet ve 
makinalarmın en iyi ve, en ucuz şekilde nasıl 
tedvir edileceği konusunda Bakanlığımızın geniş 
çapta bir çalışması vardır. Bu çalışmalarımıza 
ilim temsilcileri de, profesörlerimiz de iştirak et
mektedirler. 

Gayet tabiîdir ki, bu arada Zirai Donatımın 
fonksiyonu üzerinde de sayın hatipler durdular. 
Zirai Donatımı bir tanzimci müessese olarak gö
receğiz ve bundan sonra Zirai Donatım daha zi
yade bir düzenleyici müessese olarak çalışacak
tır. Zirai Donatımın hizmetlerinin bir kısmının 
özel teşebbüse intikali konusunda da büyük gay
retler sarf edeceğimi arz etmek isterim. 

Gelelim birim sahaya... Birim sahaya tesir 
eden en önemli konulardan birisi de, toprak re
jiminin düzenlenmesi veya ıslahıdır. Biz bunu 
böyle ifade ediyoruz. Zirai istihsalin artırılma-
siyle ilgili önemli hususlardan birisi de toprak 
rejimi ile ilgili meselelerdir. Zirai nüfusumuz, 
genel nüfusumuz içinde nispî olarak azalmakta 
ise de mutlak rakamlar itibariyle devamlı bir 
artış göstermektedir. Bu yüzden ziraatte az 
istihdam ve işsizlik ciddî bir problem olarak kar
şımıza çıkmaktadır. 

Ayrıca, zirai işletmelerimizin parçalanarak, 
küçük işletmeler sayısının gittikçe artmakta ol
ması ve ziraatte ortakçılık ve kiracılığın bir dü
zene bağlanmamış olması tarımsal gelişmemize 
engel teşkil etmektedir. 

Toprak politikamızın hedefi ve esasları Hü
kümet programında da açıklanmıştır. Bu konu
daki görüşümüzün anailkeleri şunlardır : 

a) Anayasanın temel haklar arasında^ say
dığı mülkiyet hakkına saygı fikrini muhafaza 
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elmek ve bunu sağlamak için Toprak Reformu
nu öncelikle tapu ve kadastro işleri tamamlan
mış sağlam bir zemin üzerine oturmak, bu su
retle ve aynı zamanda tarımsal istihsalde önem
li etkisi bulunan arazi ıslahı ve toplulaştırılma
sını mümkün kılmak, 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Yani toprak 
reformu ile mümlkün kılmak. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) -— Boy efendi demin de arz ettim, tek
rar arz ediyorum, 'bakın elimde. Toprak refor
mu nedir ? Birisi diyor ki, işletme (bünyelerinin 
düzenlenmesi. Birisi diyor ki, toprak reformu 
meselâ Şimal ülkelerinde Ibuna toprak refor
mu diyorlar. Tamam mı? Biz de diyoruz ki, 
arazi ıslahının düz önlenmesi. Arazi rejimimi
zin bir düzene sokulması. Almanya da diyor 
ki, aıgrar strüktürünün geliştirilmesi... Çeşitli 
ifadeler var. Düzene s okulm adıdır. Buna top
rak rejiminin düzenlenmesi diyoruz. Madem ki 
aynı fikirdeyiz, büyük igelişme vardır. Turan 
Beyle aramızda büyük gelişmeler var, bunu 
belirtmek isterim. Çünkü Turan Bey zirai re
form içinde ifade ediyorlar. Toprak düzenlen-
ımosi ide esastır ve şarttır diyor. Aynı görüşte
yiz, faukımız yoik. Daha evvel isiz zirai refor
mu ıhcpten reddetmiştiniz 'de onun için temas 
etmek istiyorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Lütfedin de 
Bakanlıktaki (beyanlarımı okuyunuz. 

' ; BA'ŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

' T A R I M BAKANI BAHRİ DAÖDAŞ (De
vamda)— Aramızdaki yaklaşmadan duyduğum 
'memnuniyeti ifade etmek isterim. Bir polemik 
yoktur. 

Yine aynı şdkildc Senatodaki muhterem 
tmesleJktaşımın ıda bizim ıgörüşümüze iştirakini 
de memnuniyetle kaydetmek isterim. Meselâ de
lmişlerdir İki, Birleşik Amerika'da »bundan yüz 
sene evvel çiftçi nüfusunun total nüfusa oranı 
% 71 dir ; ibugün % 12 ye düşmüştür. Biz de 
aynı şeyi diyoruz. Diyoruz ki, çiftçi nüfusu
nun hakikaten bugün arazi varlığımız üzerin
deki oranı ıçok ıbüyüktür. O halde ne yapaca
ğız? Optimal işletme düzeni içine 'gideceğiz. 
Optimal işletme düzeni içine /gittiğimiz zaman 
çıkan konular -nedir Önümüze? Evvelâ ekolo
jik şartlardır, iklimdir. Bunu /biz etikiliyeıııe-
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yiz. Biz ona tabiiz, kanaatimiz ıbudur, ona ta-
biyiz. Aile işletmesi mi diyelim, optimal işlet
me imi diyelim? Bize ıgöre optimal işletmedir. 
Sebep: Hedefimiz 'birim sahadan arazi verimi 
sağlamaktır. Hedefimiz ıbu. 

İkinci (konuya geliyoruz. Anayasanın 87 ve 
38 nci maddelerinin kamu yararına öngördüğü 
uygulamada, düzenli işletmeleri bu maddelerin 
esprisi içinde ele almak ve 'böylece bir taraftan 
toprak mülkiyetinin sınırlandırılması fikrinin 
Anayasanın öngördüğü işletme ekonomisi an
lamında değerlendirmek, diğer taraftan da iş-
lenmiyen araziyi onu ıslah ederek işliyecek ha
kiki çiftçiye tevzi etmek... Bunun da metotla
rı vardır. Araziyi ıslah edeceğim, ıgeliştirip çe
virime kredisiyle mücehhez kılacağım, istihsal 
unsurlarmı ucuz olarak emrine vereceğim. Ama 
bunları bedava mı vereceğim? Ehil ve hakiki 
çiftçiyi nasıl tâyin edeceğim? Bu bir etüt işi. 
Meselâ Holânda'da Holderi ıslah ediyor, uzun 
vadeli faizle, ıçevirme kredileriyle, sununla bu
nunla mücehhez kılıyor, ıbu şekilde tedvir edi
yor. Bu da (bir konu. 

Meselâ, ıburada yine değiniyoruz; diyoruz 
ki, «Tarımsal istihsalde etkisi bulunan araızi ısv 
lahı ve toplulaştırılmasını mümkün kılmak.» 
Toplulaştırma... Toplulaştırma Batı anlamında 
başkadır, Şimal anlamında başkadır. (Gülüş-: 
meler.) Faraza ıbir -köyü total -olarak toplulaş
tırma veyahut ıbir vilâyetin içindeki ıbütün köy
lerin arazisini toplulaştırma. Bu da toplulaştır
madır. Biz öyle demiyoruz. Bizim toplulaştır-, 
madaki hedefimiz, 'düzenli işletmeleri sağlamak, 
ekolojik şartlara göre işletmeleri sağlamak. Ya
ni Batı anlamında. Bakın, fara-za fikrimizi da
ha iyi ifade etmek için (ıbelıge (göstererek) şu 
sekilide karakterize dağılmış, parçalanmış bir 
arazi varlığını bunun 'ekolojisi içinde, optimal 
işletmeler -büyüklüğünde arazi toplulaştırması
na giderek şu şekle sokacağıız. Yani neye gidi
yoruz? Mülkiyet hakkına. Efendim, <optimal iş
letmelere, düzenli işletmelere riayet ediyoruz. 
Aksi halde ıbunun hepsini toplulaştırmak... Yok 
bu bizde. (C. H. P. sıralarından «ikim demiş» 
sesleri.) Bunu öbür taraf diyor. Siz de demi
yorsunuz. Onu siz de demiyorsunuz... (Soldan 
alkışlar, C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, lütfen 
müdahale etmeyin. Sayın Turan Şahin, rica 
ederim yerinizden müdahale etmeyiniz. 
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TARIM .(BAKANI BAHRİ DA&DAŞ (De
vamla) — Turan Bey, onu isiz de demiyorsunuz, 
diyenlere cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın İncesulu, siz bari mü
dahale etmeyiniz. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Hiç toprağı lolmıyan ve yeteri ka
dar toprağı ıbuhınımıyanlara, temin edecekleri 
toprakları işletmek ve istihsali artırmak için 
gerekli edinme, donatım ve işletme serınayele-
riyîe teçhiz etme... Gayet medeni. Bütün mede
ni milletlerin yaptığını Ibiz de Hükümet prog
ramında öngörüyoruz 've (bunların detaylarını 
ve nasıl tedvir edileceğini de izah ediyoruz. 
Bunun dışında Ibir şey 'var mı? Çünkü, A. P. 
toprak reformuna karşıdır diye bir şey yok. A. 
P. hür nizam, düzen içinde mülkün... Devleti 
anlayışlımızı anlatayım. Bize göre Devlet ta
pusu ile parası olandır. Bize göre Devlet budur. 
Mülkiyete hürmet edeceğiz ve saygı gösterece
ğiz ve bu suretle de (mülkiyet rejiminin devam
lılığının bekçisiyiz. Meşru sermayenin bekçisi
yiz. (A. P. sıralarından alkışlar.) Elbette, ka
naatimiz budur. Turan Bey siz alınmayın. Ben 
size söylemiyorum, sadece kanaatimizi arz edi
yorum. 

Ziraatte kiracılığı ve ortakçılığı düzenleme. 
Konuyu açıklryayım. Kiracılık ve ortakçı

lık müessesesi ımühim ıbir müessesedir, inanıyo
rum. Muhterem hocam burada. Birçok yerler
de arazi ıgelişmesini, draa te sermayenin teşvi
kini düzenli şekilde tedvir ettiğimiz takdirde 
büyüik faydaları olan 'bir müessesedir. Biz ortak
çılığı ımarabacılık şeklinde anlamıyoruz, hiçbir 
zaman. (.Soldan alkışlar.) Ama, bunun örfü
müze, 'ammemize, geleneklerimize, yundun çeşit
li yerlerinde tedvir sistemlerinin bir nizama so
kulmasına ihtiyaç vardır, bera'beriz. Sureti ka
fiyede marabacılığı reddediyoruz. Türk çiftçisi 
maraıbacı değildir, bu örfü, kültürü olan şe
refli bir (müessesedir. (Alkışlar ve «ibravo» ses
leri.) 

Şimdi bu esasların ışığı altında gerekli ha
zırlıkları yapmak üzere Bakanlığımızda kuru
lan özel bir komisyon çalışmalara (başlamıştır. 
Bu komisyonun mesaisi sonunda ilgili bakan
lıklar ve teşekkül temsilcilerinden teşkil edi
lecek daha ıgeniış ıbir komisyonda ıgerekli ta
sarı (hazırlanacaktır. (Bu çalışmalar sırasında 

halen yürürlükte -bulunan 4753 sayılı Çiftçiyi 
topraklandırma Kanununun hükümleri ve bu
nunla ilgili uygulamalar ve ayrıca bugüne ka
dar toprak reformu üzerinde yapılmış olan ça
lışmalar ıgöz önünde bulundurulacaktır. Bitti... 
Toprak reformu hakkındaki görüşümüz bu mer
kezdedir. 

Gelelim hayvancılık politikaaiiıza: 
Hayvansal üretim seviyemizi kalite ve kan-

titece yükseltme lüzumu üzerinde herkes, müt
tefiktir. Bunun için ımemleketimiz şartlarına 
uygun yolları seçip, yakından izlemek kararın
dayız. Bu maksatla evvelâ çeşitli bölgelerin ta-: 
(biî ve ekonomik şartlarında en kârlı bir şekil
de yetişti ölebilecek çiftlik hayvanlarının araş
tırılıp bulunması ve üretilmesi faaliyetlerine 
önem verilecektir. Bu konuda 7İraat ve vete
riner faktı İtelerimizin zootekni kürsü! eriyle de 
geniş bir işbirliği yapmak kararındayız. Bu > 
faaliyetlerde duş ımemleketlerden ithal edilen. 
damızlıkların yüksek verim kabiliyetleriyle yer
li hayvani anımızın hastalıklara ve kötü bakım 
şartlarına dayanma kabiliyetlerini en uygun 
olanlarla komibine etmek prensibini kabul edi
yoruz. Bu vasattaki hayvanların üretilmesinde 
özel sektöre, yani çiftçilerimizle sıkı bir işbir
liği halinde çalışmak kararımız kesindir. Bu 
konuda suni 'tohumlama tekniğinden de daha 
büyük ölçüde faydalanmak bir zarurettir ve 
bunun icapları yerine getirilecektir. Hayvancı
lığımızın kendilerinden Ibeklenen verimleri, ve
rebilmesi için, usulüne 'göre yemlenmeleri, (ba
kımları, hastalık âmillerinden korunmaları da 
şarttır. Bunun için evvelâ yeteri kadar hay
van yemi yetiştiıımek, rasyonel, bir yemleme: 
yapmak gerektir. Bu işlerin çiftçilerimize yap
tırılmasını sağlıyabilmek için verimli bir. zirai 
yayım ve eğitim teşkilâtına ihtiyaç vardır. Bu
nu gerçeklestinmek ve teknik elemanlarımızın 
çiftçilerle daha yakından temas etmelerini te
min etmek kararındayız. 

Çayır ve (mera : 
1964 yılı istatistik rakamlarına 'göre mem

leketimizde 28 286 000 hektar çayır ve mera 
arazisi bulunmaktadır Memleketimizde hayvan 
yetiştiriciliği daha ziyade meraya . dayanmak
tadır. Yetiştiricilerimizin 'büyük bir çoğunluğu 
orta imalı meralara her hanıgı bir yatırım yap
madan, masrafsız hayvan yetiştirme yolunu ter-
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cin 'etmektedirler. Bundan dolayıdır ki, mera
larımız bakımsız kalmakta, üzerinde otlayan 
hayvanları rasyonel olarak besliyememektedir. 
Meralarımız bugünkü durumu ile halen mev
cut 70 milyon baş hayvanın ancak üçte ikisi
ni besliyeeek kapasitede bulunmaktadır. 

Meralarımızda yapılan incelemelerde, kapa
sitenin . ço»k üstünde ağır otlama yapıldığı, bu
nun neticesi olarak da verimin azaldığı, dola-
yısiyle hayvanlardan beklenen et, süt, yağ, ya
pağı ve iş gücünün de lâyııkiyle alınmadığı gö
rülmektedir. Bunun için verimsiz ımeraların ıs
lahı ve meraların teknik ve hukukî yönden ni-
zamlanması yoliyle ot istihsali artırılacak, yeni 
çayır ve meralar tesis edilecek, münavebeye 
«sokulmak suretiyle yem bitkilerinin bol mik-
ıtarda üretilmesine önem verilecektir. Yem bit
kilerinin ve bilhassa baklagillerin münavebeye 
sokulması suretiyle diğer ürünlerin artırılma
sına yardım edileceği gibi, ara mahsulü olarak 
elde edilecek tane ve yeşil yemlerle de hayvan
cılığın ve bilhassa ahır hayvancılığının gelişti
rilmesine çalışılacaktır. 

Çayır ve ımera ve yem bitkileri üretimi ya
nında sanayi yemi imalinin geliştirilmesi üze
rinde önemle durulmaktadır. Halen 46 bin ton 
olan sanayi yemi istihsalimiz, stok bulundurul
ması zarureti göz önünde bulundurularak, mev
cut fabrikaların tam kapasiteyle istihsal yap
maları sağlanacağı gibi, ihtiyaç görülen bölge
lerimizde de yeni fabrikaların kurulması cihe
tine gidilecektir. Hayvansal ürünlerin değerlen
dirilmesi konusunda; hayvancılığımızın gelişti
rilmesinde önemli bir faktör de çiftçinin elde 
ettiği hayvansal ürünlerden beklediği geliri 
sağlaması ve bunun artırılmasıdır. Bunun için... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, program gereğince 
saat 19,30 da müzakereler bitecekti. Ama bu hu
susla ilgili iki önerge gelmiştir, okutup oyları
nıza arz edeceğim. Sayın Bakan bir dakikanızı 
rica ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı bütçesi müzakeresinin biti

mine çok az bir zaman kalmıştır. Bu sebeple mü

zakerelerin bitimine kadar birleşime devam edil
mesinin ojdanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Aydın 

îsmet Sezgin 
Yüksek Başkanlığa 

Yüce Meclisçe kabul buyurulan programın 
tamamlanması kanaatimce uzun sürmiyecektir. 

19.30 da ara verilmeden programın tamam
lanması hususunun Yüce Meclise arzını saygı ile 
teklif ederim. 

İstanbul 
Kaya özdemir 

BAŞKAN — önergeleri dinlediniz. Oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Devam ediyoruz, buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De

vamla) — Bunun için bu ürünlerin pazarda de
ğer fiyatlarını bulması lâzımdır. Bu konu üze
rinde önemle durmaktayız. Hayvansal mahsulle
ri değerlendiren Devlet kurumlarının faaliyet
lerini genişletmek' daha verimli bir hale getir
mek üzere de tedbirler alınmış ve alınacaktır. 
1963 yılı sonunda faaliyete geçmiş bulunan süt 
endüstrisi kurumu 1966 yılında Kars, İstanbul, 
İzmir ve Adana fabrikalarının inşaat ve maki-
naları tamamlanacak ve bu fabrikalar 1967 yı
lında faliyete geçecektir. Bu suretle bu bölgeler
deki sütlerin değerlendirilmesi sağlanacak ve ay
rıca yurdun diğer bölgelerinde do özel teşebbüs 
ile işbirliği yapmak teşvik ve önderlik etmek su
retiyle süt mahsullerinin kıymetlendirilmesi için 
gerekli faaliyetlerde bulunulacaktır. 

Yurdumuzda istihsal edilmekte olan inca ya
pağının müstahsıldan zamanında ve yerinde mu
bayaa edilmesi ve müstahsilin teşviki maksadiyle 
uygun bir fiyat politikasının tatbiki yapağı ve 
tiftik anonim şirketi tarafından temin olunacak
tır. Merinoslaşmâda, merinoslaşma programının 
geliştirilmesi maksadiyle ilk yıllarda yapılması lü
zumlu sübvansion bu müessese eli ile ve Bakan-
Lğımız bütçesinden verilecek 2,5 milyon liralık 
tahsisatla karşılanacaktır. Ayrıca 43 bin tonu 
bulan yerli yapağı istihsalimizin mühim kısmı
nın tasnif, basit yıkama ve balyalama işleri de 
ele alınarak ihracatı geliştirilecek, diğer taraf
tan halıcılığımızın muhtacclduğu yapağı da iyi 
evsaf lı olarak, sağlanacaktır. 
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Mevcut tiftiklerimizin ıslâh edilmesi maksa-
diyle yapılacak çalışmalar yanında, tiftiğin kali
tesine göre para ödenmesi suretiyle kalitesinin 
yükseltilmesi ve dış pazar etütleri yapılarak ih
racatının da müstakar bir hale getirilmesine ça
lışılacaktır. 

Bu arada şunu da arz edeyim; müessesemize 
bağlı bulunan mevcut inekhanelerin, mevcut me
rinos çiftliklerinin ve mevcut haraların ve Dev
let Üretme Çiftliklerinin bünyelerini ıslah ve 
memleketin arzu ettiği elit sürülerinin teşkili 
için büyük bir çalışma periodu içine girmiş bu
lunmaktayız. Bunları diğer medenî âlemde ol
duğu gibi, memleketimizde birer damızlık üret
me müesseseleri haline getireceğiz. 

Hayvan hastalıkları ile mücadele : 
Zayiat ve verim düşüklüğü sebebiyle büyük 

ekonomik zararlar tevlideden hayvan hastalıkla
rı ile mücadele daha geniş bir şekilde ele alına
caktır. Mevcut Veteriner Bakterioloji Enstitüsü 
ve lâboratuvarlarımızda bölgelerin hastalık en-
vertasyonu ve envansiyonuna uygun olarak ya
pılan araştırmalarla mücadele metotları tesbit 
ve teşhis edilen hastalıklara göre istihsal edilen 
aşı, serum, biyolojik ve kimyevi maddeler hay
van hastalıklarına karşı koruyucu veya hastalık 
çıkması halinde hastalığın söndürülmesi maksa-
diyle mücadeleler yapılmaktadır. Bu müessesele
rimizin daha iyi teçhiz edilmelerini sağlamak ve 
bölgelerin ihtiyacına göre yeniden kontrol ve 
teşhis lâboratuvarları açmak suretiyle yılda 
milyonlarca lira zarar tevlideden salgın ve pa
razitler hastalıkların ekonomik kayıplarının had
di asgariye indirilmesi ve halkımızın sıhhi gıda 
maddeleri ile beslenmeleri üzerinde önemle du
rulacaktır. 

Ayrıca günün aktüel konusu olan ve bütün 
Avrupa ve Asya kıtalarını epidemik olarak sey
reden, büyük iktisadi kayıplara sebebolan şap 
hastalığı ile daha etkili bir mücadele programı 
tatbik edilecek ve kurulmakta olan Şap Enstitü
sü 1966 yılı sonbaharında faaliyete geçirilerek 
bugün pek mahdut imkânlarda istihsal edilen 
şap ağısı üretimi yılda sekiz ile on milyon doza 
yükseltmiş ve koruyucu aşılamalar için lüzumlu 
aşı temin edilmiş olacaktır. Bilhassa memleketi
mizde, Doğu ve Güney - Doğu komşularımızdan 
gelen ve Avrupa için ekzotik olan virüs tipleri
nin tevlidettiği şap hastalıklarının yurdumuz

dan tamamen kaldırılarak Avrupa pazarlarına 
canlı hayvan veya et ihracının sağlanması üze
rinde önemle durulacaktır. 

Ormancılık politikamızın hedefleri : 
Ormancılık politikamımızın esaslarını özetle

meden önce, orman varlığını tarif etme zarureti 
vardır. Ormandan ne anlıyoruz, orman arazisi 
neresidir, orman ekolojisi nedir? Bunda büyük 
zaruret vardır. O bakımdan Yüksek Meclise arz 
ediyorum. Ormancılık politikamızın esaslarını 
özetlemeden önce orman varlığının, kanuni, ilmî 
ve pratik mânada tarif edilmesinde ve bu tarif
te ilgililerin ittifakında fayda mülâhaza etmek
teyim. 

Orman, ekoîojikman, komşu muhitin etkisin
den kurtularak dengeli özel bir iklim, toprak ve 
biyolojik münasebet yaratacak kadar bir saha 
mevkiini haiz olan ve bu saha üzerinde yeter bir 
kapalılık teşkil eden ağaç ve ağaççılıkların mey
dana getirdiği hayat müşareketi olarak, sahası
nın ise ekoîojikman ve ekonomikman tarım, hay
vancılık, sulama ve sair açık saha işletmelerine 
müsaidolmıyan tabiî şartlar ve millî ekonomi 
yönünden orman sahası orman sahası olması ge
reken yerler olarak anlamaktayız. Bunun ilmî 
tarifi bu. Tabiî yerleştirme muhiti şartları icabı 
ormanlarımız yayılış ve dağılışları ile genişliği 
millî ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte de
ğildir. Ormanlarımız daha ziyade kıyı dağ silsi
lelerine ve içte yüksek mmtakalara inhisar et
mektedir. Bu kısa girişten sonra Anayasa ve 
memleket gerçekleri karşısında takibetmek zo
runda olduğumuz millî ormancılık politikasının 
anahatlarmı şöylece özetliyebiliriz : 

Ekolojik şartların idamesinde en büyük rolü 
oynıyan ormanların ziraat, hayvancılık ve sula
ma gibi açık saJıa işletmeleri ile komşuluk müna
sebetlerini esas alan biyolojik korunmasını sağ
lamak ormanla ilişkin, otlak, meraları islâh et
mek, orman içi ve orman kenarı halka ormanı 
benimsetip, onun maddi ve mânevi faydaların
dan kendilerini yararlandırmaktır. Bilim ve 
tekniğin icabına uygun olarak rasyonel bir şekil
de işletmek ve memleketin muhtacolduğu orman 
ürünleri ile ihtiyacını karşılamak ve fazlasını ih-
raeetmek. 

Tabiî, ekolojik şartların gerektirdiği toprak, 
iklim ve bitkisel sermayeyi göstermiyen orman 
sahalarının imar ve islâhma yönelmek ve bu ara
da yaşlı artımdan kalmış ormanları tabiî ve suni 

— 273 — 



M. Meclisi B : .53 22 . 2 . 1966 O : 3 

yollarla gençleştirerek, orman köylülerine ve do-
layısiyle millî ekonomiye yeni kıymet ilâveleri 
yapmak. 

Orman ürünleri sanayimi genel ormancılık 
politikası ve memleket gerçeklerine göre genişle
tip, geliştirmek. 

Teknik ve yardımcı elemanlarla işçilerin eği
timine ihtiyaç oranında hız vermek, ve araştır
ma faaliyetlerini genişletip realize ötmek. 

Bu politikanın uygulanmasında orman - halk 
münasebetlerine hizmet ve faydalanma esasları 
dâhilinde her iki varlığın da menfaatine uygun 
bir istikamette geliştirmeye büyük önem ver
mekteyiz. 

Ormancılık hizmetlerini ifa etmekle görevli 
orman idaresi ile vatandaşlar arasında süregel
mekte olan mülkiyet anlaşmazlıklarını bertaraf 
etmek maksadiyle Yüce Meclisçe kabul" edilin iş 
bulunan 663 sayılı Kanunun gerekli tüzüğü çı
karılmış ve kanunun öngördüğü komisyonların 
teşkiline başlanmıştır. Tatbikat hazırlıklarının 
ikmali için başmüdürler merkeze çağırılmış ve 
gerekli hazırlıklar ikmal edilmiştir. Çalışma mev
siminin başında, yani önümüzdeki İlkbaharda bü
tün komisyonlar, Orman tahdit komisyonları ile 
koordineli bir şekilde faaliyete geçirilecek ve ka
nunun tâyin ettiği süre içerisinde bu konudaki 
şikâyetler asgari hadde indirilmiş olacaktır. Bu 
kanunun tatbikatı ile ilmen, feıınen ve fiilen or
man olmaktan çıkmış, ormancılıktan başka bir 
işletme kolunda kullanılan sahalarla, ekolojik 
ve millî ekonomi yönünde naranciye, zeytincilik 
ve sair tarım kolunda kıymetlendirilecek yerler 
vatandaşların istifadesine arz edilecek ve bu 
suretle uzun zamandan beri halk - orman müna
sebetlerini arzu cdilnıiyen hale getiren dâva ve 
münazaalar ortadan kalkacak ve sahalarda yer
leştirilecek ürünlerle millî ekonomiye hizmet 
edilecektir. 

İstihsal, imalât, nakliyat, ağaçlandırma ve 
yol yapımı gibi çeşitli ormancılık hizmetleri ile 
ilgili kanunlar, esprisine uygun olarak devam 
etmekte olup, bu amaliyclerin hassaten orman 
içi ve civarındaki yaşıyan köylü vatandaşlara 
gördürülmesi esastır. İstihsal ve nakil işinde ça
lışan bu vatandaşlarımıza kanunun tanıdığı ma
betlerde pazar satışı için kerestelik tomruk ve 
yakacak odun verilmeye devam olunacağı gibi, 
istihsale paralel olarak bu imkânların artırılma

sına çalışılacaktır. Ayrıca köylerin kendilerine 
tanınmış bu haktan doğrudan doğruya faydalan
maları ve aracıların istismarından kurtarılmala
rı imkânları hususunda çalışmalara başlanmış
tır. Bu konudaki görüşümüz, kanunun da öngör
düğü gibi fiilen çalışan ve bugüne kadar kendi 
sine kâr temin etmek maksadiyle satılmak isteni
len malı dahi alacak ve satış mahalline sevk ede
cek güçten mahrum kalan orman köylüsünün ön 
ödemeler suretiyle ikinci, üçüncü şahısların el in
den kurtarılması ve aradaki kârın doğrudan 
doğruya kendilerine kalması ortamını yaratmak 
olacaktır. 

Esasen bâzı milletvekili arkadaşlarımızca 
teklif edilen 6831 sayılı Kanunun 34 ncü mad
desinin tadili ile ilgili kanun teklifi üzerindeki 
Bakanlığımız çalışmaları, arz edilen gayeyi te
min edecek şekilde devam etmektedir. 

Gene bu gayeye matuf olmak üzere 6831 sa
yılı Kanunun 40 ncı maddesi ışığı altında köy 
orman kooperatiflerinin kurulu]) geliştirilmesi 
suretiyle, kârın mütaahhide değil, köy koopera
tif ortaklarına intikal ettirilmesine ehemmiyet 
verilecektir. Hayvancılık ve ormancılık münase
betlerinin düzenlenmesi, orman içi ve civarı me
ra ve otlaklarının ıslâhı ile ilgili envanter çalış
maları imkânlar nisbetinde bitirilmiş, ön teshil
lere göre bir milyon, beşyüzbin hektar vüsatinde 
olan orman içi meralarının, 2,5 yıllık plân dev
resinde 25 250 hektarlık kısmının İslahı öngörül
müştür. 

özel olarak memleket ikliminin, toprağın ve 
su düzeninin korunmasında millî savunma kadar 
önem. taşıyan ormanlarımızın iyi halde bulundu
rulması ve korunması, bakımı, işletilmesi yönün
den faaliyetlerimiz, artan bir hızla ve titizlikle 
devam edecektir. 

Çiftçinin teşkilâtlandırılması konusuna da 
bir iki kelime ile işaret etmek isterim. 

Ziraatimizde arzulanan gelişmenin biran ev
vel gerçekleşmesine diğer tedbirlerin yanında 
çiftçilerimizin teşkilâtlandırılmasına da ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu ihtiyaç bugün için özellikle 
tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve pazarla n-
ması sahasında görülmektedir. Memleketimizde 
tarım alanında kooperatifçilik bugüne kadar ge-

I reken önemle ele alınmamıştır. Ayrıca Ticaret 
Kanununun kooperatifçilik ile ilgili hükümleri 
yetersiz ve tarım kredi ve satış kooperatiflerine 
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ait özel mevzuat da eksiktir. Bu bakımdan tarım 
alanında kooperatiflerin gelişmesi ve korunması
nı sağlıyan mevduata ihtiyaç vardır. Çiftçileri
mizin teşkilâtlanmasında önemli rolü bulunan 
Ziraat Odaları ve Birliğinin kuruluş kanunun
da birçok aksaklıklar vardır. Bu odaların daha 
faydalı ve müessir bir şekilde çalışabilmeleri 
için bunların Ticaret ve Sanayi Odaları ve Bir
liklerine -benzer olarak kurulup faaliyette bu
lunmaları gerekmektedir. Bu hususta gerekli ka
nun tadil tasarısı Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Kredi ve fiyat politikamız : 
Tarımsal üretim hedeflerinin gerçekleştiril

mesinde önemli bir vasıta, zirai kredi ve fiyat 
politikası olduğu yüksek malûmlarıdır. Zirai 
kredi konusunda Devletin yegâne kredi mües
sesesi Ziraat Bankasıdır. Ve bu bankanın im. 
kânlarının genişletilmesi ve bunların en verimli 
bir şekilde kullanılması zorunluluğu vardır. 

Memleketin tarım politikasını yürütmekten 
sorumlu olan Tarım Bakanlığı olduğuna göre 
çiftçilerimizin, zirai kredi ihtiyaçlarının tesbi-
tinde, kredilerin tevzii ve sarf yerlerinin kont-
rolunda da Bakanlığımız teşkilâtı görev alma
lıdır ve alacaktır. 

Zirai kredilerin bunlara muhtacolan esas 
müstahsil] ara ve yeteri kadar verilmesi ve bu 
kredilerin tarım dışında kullanılmaması üze
rinde önemle durulacak ve özellikle zirai bün
yesi geri olan Doğu ve Güney bölgelerimizde ta
rımsal üretimde entansitenin geliştirilmesi ve 
üretimin artırılması için kredi mekanizmasının 
iyi işlemesini temin bakımından gerekli ted
birler alınacaktır. 

Çiftçilerimize zamanında ve yeteri kadar 
kredi sağlanması imkânları yanında ödenme
miş birikmiş borçlarının uzun vâde ve düşük 
faizle konsolide edilmesi bir zorunluk haline 
gelmiştir. Borçların konsolidasyonu suretiyle 
kredi alamıyacak duruma gelmiş olan çiftçi
lere de yeniden kredi almak imkânı sağlanmış 
ve ödemy şekli de kolaylaştırılmış olacaktır. 

Çiftçilerimizin kalkınması sadece tarımsal 
üretimin artırılması ile sağlanamaz. Üretim 
artışının yanısıra bu ürünlerin pazarda değer 
fiyatlarında bulunması lâzımdır. Tarımsal 
ürünlere uuygulanacak fiyat politikası, birim 
başına yüksek verim almayı teşvik edecek ma
hiyette olmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek 
için, taban fiyatlarının tesbitinde, entansif zi-

raatin şartları ve geliştirilmesi göz önünde 
tutulacaktır. 

TARIM ÜRÜNLERİNİ DEĞERLENDİRME 
VE PAZAR KONUSU : 

Memleketimizde tarımsal ürünlerin değer
lendirilmesi ve pazarlanması konusu, bir taraf
tan üreticinin emeği karşılığı tam olarak ala
bilmesi ve diğer taraftan üretimi teşvik bakı
mından çok önemli bulunmasına rağmen şimdi
ye kadar şümullü bir şekilde ele alınmamış
tır. Bu konuda Bakanlığımız ve diğer bakan
lıklarla çeşitli kuruluşlar tarafından birtakım 
faaliyetlerde bulunulmakta ise de bunlar ye
tersizdir ve birbirleriyle tam bağlantılı halde 
değildir. 

Tarım politikasının en önemli bir kısmını 
teşkil eden tarım ürünleri değerlendirme ve 
pazarlama konusunun şümullü bir şekilde 
ele alınması ve bu sahadaki faaliyetlerin koor-
dine edilmesi lüzum ve zaruretine inanan Ba
kanlığımız, bugünkü kanuni yetkileri dahilin
de çalışmalarda bulunmak üzere «Tarım Ürün. 
leri Değerlendirme ve Pazarlama Dairesini» 
kurmuştur. 

Bu dairenin bahis konusu sahadaki hizmet
leri tam olarak yapabilmesi için kanuni kuru
luşuna ait gerekli esaslar Bakanlığımızın reor-
ganizasyonuna ait konu tasarısı içerisinde yer 
alacaktır. 

ZİRAÎ ARAŞTIRMA, ZÎRAl YAYIM VE 
ZİRAÎ EĞÎTlM HİZMETLERİ : 

Zirai sulama, gübreleme, iyi tohumluk ve 
damızlık kullanılması hastalık ve zararlılarla 
mücadele, toprak işlemesine uygun mahsul mü
navebe tatbiki gibi üretimi artırıcı tedbirle
rin geniş ölçüde çiftçilerimiz tarafından uygu
lanabilmesi, bunlara ait gerekli bilgi ve tekniği 
kendilerine ulaştırılacak kuvvetli bir zirai ya
yım ve eğitim teşkilâtına ihtiyaç gösterir. 

Bitki ve hayvan üretiminde ve elde edilen 
ürünlerin işlenip değerlendirilmesinde çiftçile
rimizin I arşılaştığı pek çok meseleler vardır. 
Tarım Bakanlığı olarak her şeyden önce araş
tırma ve deneme müesseselerimizde bu problem
lere çözüm yolları bulmaya devam etmemiz ve 
bunları en kısa yoldan çiftçilerimize ulaştıra
rak tatbikata intikal ettirmemiz gerekmek
tedir. 

Çiftçilerimize ulaştırılacak yeni ve modern 
bilgi ve teknik usuller meyanmda özellikle tar-
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la ziraatinde münavebeye yer verilmesi ve bu 
arada yeni bitkileri, yemlik baklagiller müna
vebeye sokulması ve yemleme bakımından çift
çinin eğitilmesi suretiyle aynı zamanda hayvan
cılığın geliştirilmesine çalışılacak ayrıca yağ 
bitkileri ziraati üzerinde önemle durulacaktır. 
Bunun yanında, geleneksel ihraç metaımız olan 
tütün, pamuk ve fındık gibi mahsullerin dışın
da, çok büyük bir potansiyele sahibolan ve çe
şitli ekolojik karakterler arz eden Anadolu'
muzda yaş mcyvacılığa ve sebzeciliğe de geniş 
çapta önem vereceğiz ve bunların ihracı üzerin
de duracağız ve bunların geliştirilmesi için de 
Hükümet olarak elimizden gelen hiçbir şeyi 
esirgemiyeceğiz. 

Reorganizasyon konusu : 
Şimdiye kadar Yüksek Meclisinize arz et

meye çalıştığım Bakanlığımızın hizmet ve faali
yetlerini şöyle özetliyebiliriz : 

Bitki ve hayvan üretiminde prodüktiviteyi, 
kaliteyi ve bunlardan faydalanmayı artıracak 
her türlü tarım araştırmalarını yapmak, 

Elindeki toprağından ve hayvanlarından da 
ha bol ürün almayı arzubyan çiftçiye faydalı 
bilgi ve ileri tarım usullerinin öğretilmesine, ya
yılmasına ve benimsetilmesine çalışmak; 

Çiftçinin ihtiyacı bulunan tohum, fidan, fide. 
damızlık hayvan, alet, makina, gübre, ilâç, kre
di gibi üretim girdilerinin temininde yardı inci 
olmak; 

Çiftçilerin teşkilâtlandırılması, tarım ürün
lerinin değerlendirilmesinde ve pazarlanmasm-
da teknik yardım ve desteklemelerde bulunmak 

Bu hizmetlerin en kısa yoldan, ekonomik ve 
tesirli bir şekilde çiftçilerimize ulaşmasını sağ 
lıyacak yeni bir teşkilât düzenine muhtaç bu
lunmaktayız. 

Bu konuda son iki yıl zarfında yapılan ça
lışmalar sonunda Tarım Bakanlığının reorgani-
zasyonuna ilişkin esasları ihtiva eden bir rapo
run yayınlandığı ve bu raporun yetkili merciler
ce de incelenerek esasları itibariyle uygun gö
rüldüğü malûmlarımızdır. 

Raporda ileri sürülen teklif ve tavsiyelere 
uygun olarak bugünkü kanuni yetki ve imkânlar 
dâhilinde bâzı reorganizasyon uygulamalarına 
gidilmekle beraber Tarım Bakanlığının Devlet 
teşkilâtı içerisinde uhdesine düşen hizmetleri lâyı-
kiyle ifa edebilmesi için bakanlığımızın bahis ko
nusu raporda yer alan anaesaslar dâhilinde yeni- | 
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den teşkilâtlanmasına ihtiyaç vardır. Buna ait ka
nun tasarısı kısa zamanda hazırlanarak Yüksek 
Meclise sunulacaktır. 

Ancak şunu arz edeyim: önümüzdeki Per
sonel Kanunu ve bu reorganizasyon tasarısının 
ışığı altında makra hizmetlerin, Şemdinli'nin her 
köyüne ulaşacak bir şekilde yeniden teşkilâtlan
ması için vilâyetler çapında bir çalışma içeri
sinde bulunmaktayız. Bu organizasyonumuz 
tamamen köyler üzerinden ve arazi potansiyeli 
üzerinden olacaktır ve bundan gaye çiftçiye ih
tiyacı olan kontrollü kredi, gübre, zirai âlet ve 
makinaları ve istihsale matuf her türlü ilmî ve 
teknik işlerin biran önce köy çapında yapılma
sını sağlamaktır. Bunun için de büyük etütlere 
esasen ihtiyaç yoktur. Memleketimizde bu yön
de kurulmuş fevkalâde güzel hizmet gören bir 
teşkilât vardır; şeker sanayiini ziraat teşkilâtı 
esası üzerine dayandırıyoruz. Vilâyeti bir işlet 
me olarak alıyoruz. Bunun için de bir ziraat 
müdürü bölge müdürü, kaza adedi ve arazi po
tansiyeline göre de 2 - 3 yardımcısı, ama bunun 
dışında bütün merkez kaza ve diğer kazalarda 
arazi potensiycli ve köy adedi üzerinde teknik 
eleman kadrolarını tesbit etmiş ve önümüzdeki 
yıl, Cenabı Hak nasip ederse, tatbikata sokula
caktır. (Alkışlar) 

Sabrınızı istismar ettiğimden dolayı özür 
diler, hepinizi hürmetle selâmlarım (Soldan sü
rekli alkışlar) 

(«Bakana sual sorulacak» sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar. 
Muhterem arkadaşlar, açık oylamaya iştirak 

etmemiş olan arkadalşar var mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Köy İşleri Bakanı Sabit Osman Avcı 

söz istemiştir, buyurun. 
(«Sorularımız var» sesleri) 
Efendim, müsaade buyurun Sayın Bakan ko

nuşsunlar, ondan sonra Tarım Bakanını davet 
edeceğim sorular için. («Tarım Bakanlığına ait 
sorularımız var» sesleri) Müsaade buyurun Be
yefendi. 

Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN AV

CI (Artvin) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Tarım Bakanlığı bütçesi içerisinde müzake
reye konu olan Bakanlığıma bağlı Toprak - Su İş
leri Genel Müdürlüğünün vazifeleri, çalışmaları 
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ve bu arada bugünkü müzakereler sırasında si
yasi parti gruplarımızın sayın sözcülerinin te 
mennileri ve tenkidlerini sırayla ve çok kısa ola
rak yüce huzurlarınıza arz ve takdim edeceğim. 

Sayın milletvekilleri; Toprak-Su Genel Mü
dürlüğü, memleket sathına yayılmış bulunan 16 
bölge müdürlüğü, 41 ekip başmühendisliği, 2 
araştırma istasyonu, 12 toprak lâboratuvarı ve 2 
eğitim merkezi ile 7457 sayılı Kanunun kendisi
ne verdiği «toprakların ve su kaynaklarının zi-
raate en uygun bir şekilde muhafazası ve kulla
nılması» görevini ifa etmektedir. 

Bu görev içerisinde 1965 yılı çalışmalarımızı 
çok özet olarak arz ediyorum. 

136 milyon liralık bir Devlet yatırımı ile 
115 000 hektar sahada 523 aded sulama tesisi, 
sulama developmam, toprak muhafaza, drenaj ve 
arazi ıslahı projesi gerçekleştirilmiştir. 

134 000 dekarlık çiftçi arazisinde zirai sula
ma, toprak muhafaza ve arazi ıslahı tedbirleri
nin alınması için 1 131 aded kredi projesi hazır
lanarak, bu projelerin gerçekleştirilmesi için çift
çilere 18 milyon liralık Toprak-Su kredisi veril
miş ve 8,5 milyon liralık çiftçi iştiraki sağlan
mıştır. 

Çiftçi arazilerinde .toprak ve su problemleri
nin çözümlenmesinde çiftçiler arasındaki daya
nışmayı sağlıyarak çiftçi iştirak ve mesuliyetini 
geliştirmek ve bu konudaki Devlet yatırımlarını 
daha verimli bir hale getirmek için, şimdiye ka
dar 226 aded «Toprak ve Su kooperatifi» kurul
muştur. 

15 ilçede 2 600 000 hektar arazinin iştikşafi 
toprak etütleri bitirilmiştir. 

Toprak ve su işleri umumi politikamız : 
Toprak-Su görevli bulunduğu hizmetlerini 

Devletin mahdut yatırım imkânlarına çiftçinin 
imkânlarını katarak en iyi bir şekilde ve isteni
len hızda yürütebilmek için : 

Çiftçi arazisindeki toprak ve su problemleri
nin hallinde çiftçilerin teşkilâtlandırılmasına bü
yük önem verecektir. Bu maksatla hazırlanmış 
olan Toprak - Su birlikleri kanun tasarısı yakın bir 
zamanda Büyük Millet Meclisine sevk edilecek
tir. 

Çiftçi yatırımlarının Devlet yatırımlarına 
paralel olarak yürütülebilmesi için kredi ve mali
yete iştirak gibi çiftçi yatırımlarını teşvik edici 
tedbir alınmaktadır. 

Toprak - Su yatırımlarının hızlandırılması için 
plân, proje ve inşaat işlerinde mütaahhitlik mü
essesesi teşvik edilecek ve geliştirilecektir. 

Çiftçilerin kredi almak ve kendi imkânlarını 
katmak suretiyle yapacakları yatırımları proje
lere bağlıyarak kontrollü kredi usulü üzerinde 
önemle durulacaktır. 

Devletin ve çiftçinin yaptığı yatırımlardan 
beklenen faydaların acilen sağlanabilmesi için, 
çiftçilerin Toprak - Su konulannda eğitilmeleri ile 
ilgili program üzerinde çalışmalara devam edile
cektir. 

Türkiye'deki toprak ve su kaynaklarının da
lış bilgili ve plânlı bir şekilde değerlendirilebil-
meleri için toprak ve su envanter çalışmalarının 
kısa zamanda tamamlanması üzerinde önemle 
durmaktayız. 

1966 yılı faaliyetlerimiz : 
179 milyon liralık bir Devlet yatırımı ile 

J07 000 hektar sahada 470 aded sulama tesisi, 
sulama developmam, toprak muhafaza, drenaj 
ve arazi ıslahı projesi gerçekleştirilecektir. 

150 000 dekarlık çiftçi arazisinde arazi sula
ma, toprak muhafaza ve arazi ıslah tedbirlerinin 
alınması için kredi projeleri hazırlanarak, bu 
projelerin gerçekleştirilmesi için çiftçilere ge
rekli kredi verilecektir. 

Yeraltı sularının geliştirilerek Türkiye'nin 
yerüstü suyundan mahrum bulunan geri kalmış 
bölgelerinde sulama yapılabilmesi için Topraksu, 
DSt ve Ziraat Bankası arasında bir protokol ha
zırlanmıştır. Buna göre 1966 yılında 300 derin 
kuyu açılarak 90 000 dekar arazinin sulanması 
sağlanacaktır. 

Tarım sektörünün beş yıllık plânlarının ve 
icra programlarının hazırlanmasında büyük öl
çüde eksikliği hissedilen Türkiye toprak envan
ter çalışmalarına başlanmış ve 4 yıl içerisinde 
bitirilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. 1966 
yılında 20 milyon hektar arazinin toprak envan
teri tamamlanmış olacaktır. 

Türkiye'de 12 toprak tahlil lâboratuvarı var
dır. Bugüne kadar 414 378 aded toprak tahlili, 
JC 662 aded su tahlili, 380 aded gübre tahlili 
yapılmıştır. 

Halen Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Sam
sun, Amasya, Sinop vilâyetlerinin verimlilik ha
ritaları çıkarılmıştır. Türkiye'nin tamamının ve
rimlilik haritalarının çıkarılması işi 1969 yılın
da bitirilecek şekilde plânlanmış, programlaştı-
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rılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, şimdi siyasi parti grup

larımızın sayın sözcülerinin temas ettiği konu
lar hakkındaki görüşlerimizi ve cevaplarımı arz 
ediyorum. 

Sayın Halil Balkıs, (Y.'T. P.) Meclis Gru-
pu adına, yeraltı sularının yerüstüne çıkarılma
sı, sulu ziraatin yapılması, buna önem verilme
si, kredilerin arttırılması temennisinde bulundu
lar, Urfa'nm sulu ziraate geçmesini talebettiler. 

Toprak - Su kredilerinin umumi maruzatım
da da arz etmiş olduğum veçhile daha iyi işle
mesini temin için; 

Toprak - Su birlikleri kanun tasarısı üzerin
de çalışmalar yapılmaktadır. Yakında Yüce 
Meclise sunulacak hale getirilmiştir. 

Urfa emrine bir aded sondaj makinası tahsis 
edilmiştir. 

Faaliyete geçmek üzeredir. Ayrıca Dicle'den 
faydalanmak üzere 110 000 dekarı pompayla 
sulayacak projeler hazırlanmıştır. Bu bölgelere 
esas itibariyle Hükümet olarak gerek içme su
ları bakımından, gerek sulama developlarınm 
yapılması bakımından bu bölgeye hususi önem 
vermekteyiz. 

Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu (C. K. M. P.) 
Grupu adına, Toprak - Su ile DSİ birleştirile
bilir, bu suretle cari masraflar da azaltılabilir, 
şeklinde bir mütalâa ve beyanda bulundular. 

DSÎ münhasıran Devlet yatırımı yapmak
ta ve yaptığı yatırımı kısmen veya tamamen 
döner sermaye yolu ile tahsil etmekte ve geri 
almaktadır. 

Toprak - Su Teşkilâtı ise, münferit çiftçi 
veya çiftçiler gruplarının yatırımlarını düzen-
liyen, onlara teknik, malî ve ekipman yardımı 
yapan bir kuruluştur. 

Toprak - Su çiftçiyi proje sahibi yapar ve 
yapılan tesislerin bakım ve işletmelerini o te
sislerden faydalananlara bırakmaktadır. Bu se
bepten DSÎ Devlet yatırımlarını, Toprak - Su 
ise çiftçi yatırımlarını tanzim ve temsil etmek
tedir. 

Toprak - Su projelerinde halk iştiraki vardır. 
Burada Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, her 

işi teşkilâtın birleştirilmesi şeklindeki temenni
sini, vazifelerin birleştirilmesi, vazife yaparken 
aralarında bir koordinasyon mânasında kasdet-
miş ise kendileriyle tamamen beraberiz. Biz de 
Toprak - Su ve bilhassa toprak muhafazası ça

lışmalarında su havzalarını ünite olarak ele 
alıp, bu sahada çalışan Orman Genel Müdürlü
ğü toprak muhafaza çalışmaları, Toprak - Su 
İşleri Genel Müdürlüğü toprak muhafaza ve 
DSİ toprak muhafaza mühendislik hizmetleri 
üzerindeki çalışmalarını aralıksız, gediksiz ola
rak bir koordinasyon içerisinde yapmanın tama
men taraftarıyız. Kasdı bu ise mutabıkız; kasdı 
teşkilâtın birleştirilmesi ise, biraz önce arz et
tiğim sebeplerle, bu hususta mutabık değiliz. 

Sayın Hilmi İşgüzar, kooperatifçilik teşvik 
edilmeli ve geliştirilmelidir, dediler ve arazi top-
lulaştırılması zirai istihsalin arttırılmasında 
çok önemlidir. Bu konuya önem verilmelidir. 
Toprak ve su muhafazasına önem verilmelidir, 
diye buyurdular. Arazi toplulaştırümasmın, 
Toprak - Su yönünden olan kısmına bendeniz sa
dece cevabi mâruzâtta bulunacağım. Diğer kı
sımlarına biraz önce Sayın Tarım Bakanı arka
daşım esasen daha geniş ve tafsilâtlı olarak ce
vaplarını sunmuşlardır. 

Toprak - Su kooperatiflerinin sayısı umumi 
maruzatımda da arz ettiğim veçhile 226 yıl bul
muştur. Çiftçi bu kooperatifleri benimsemiştir. 
Projeye dayanan bu kooperatif çalışmalarım 
teşvik etmek ve desteklemek maksadiyle 1966 yılı 
bütçesine 14 milyon liralık ödenek koymuşuzdur. 
Gelecek yıllarda bu miktarı arttırmanın çareleri
ni, imkânlarını arayacağız. Arazi toplulaştınl-
ması çalışmalarına başladık. Halen gönüllü ola
rak 5 bölgede yaptığımız çalışmalar çok iyi so
nuç vermiştir. 

Ayrıca Toprak - Su Kanunundaki arazi top
lulaştırma hususu üzerine eğilmiş bulunuyoruz. 
Hazırlanmış olan tüzük tasarısı Danıştayca tet
kik edilmektedir. 

Toprak ve su muhafaza hizmetlerinin millete 
maledilerek yürütülmesini öngören Toprak - Su 
birlikleri kanun tasarısı yakında Yüksek Meclise 
sunulacaktır. 

Sayın Hilmi İşgüzar, bu vesile ile bir de or
man köylerinin kalkındırılması ve orman köyle
rindeki kooperatiflerin kurulması, bunların teş
viki konusuna temas ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, esas olarak yeri bir 
başka Bakanlık bütçesi olmasına rağmen temas 
edilen bu konu hakkında da kısaca maruzatta 
bulunacağım. 
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Orman köylerinin kalkındırılması, orman 
içinde ve orman civarında yaşıyan köylülerin 
kooperatifler şeklinde teşkilâtlandırılması daima 
her kooperatif kuruluşundan bahsettiğim yerde 
tekrarladığım veçhile demokratik ve hür koo
peratifçiliğin daima teşvikçisi ve daima yanın
dayız. Orman köylerinin kalkındırılmasında da 
kooperatifler halinde birleştirilmesini biz de 
arzu ediyoruz. Bu hususta çalışmalara başladık. 
Bakanlığımıza bağlı orman köylerinin kalkın
dırılması daire başkanlığında hem kooperatif
çilik uzmanı ve hem de orman köy el sanat
ları kadın ve erkek uzman getirtmiş bulunuyo
ruz. İlk deneme Kastamonu ve Cide'de yapıl
mıştır. Kastamonu'da orman köyleri küçük el 
sanatları konusunda birkaç aydan beri başlamış 
olan çalışmalarımız çok iyi sonuçlar vermiştir. 
Bir misal olarak arz edeyim. Orada ziyadesiyle 
orman tahripçisi olan ve ormanın çok yakınların
da iskân edilen bu köylülerimiz, artık orman 
tahribinden elini çekmişlerdir. Çünkü, çok kü
çük zannedilecek, Mevlâna'nın ağaçtan yapılmış 
bir maketi dahi oradaki kooperatiflere bu yıl 
Mevlâna Haftası dolayısiyle 40 000 liralık bir 
gelir sağlamıştır. Ayrıca bu orman el sanatları
nın yapmış oldukları çeşitli el sanatı mamulle
rinden ilk defa bu yıl Batı - Almanya'ya da 
ihraca başladık. Batı - Almanya, bu nevi el 
sanatlarının birhayli geniş ölçüde müşterisi bu
lunmaktadır. Oradan gelen uzman hem köylü
lerimize bu sanatı öğretmekte, hem onları teş
kilâtlandırmakta, hem de yurt içinde satılanlar
dan başka birçok mamullerimizi de Batı - Al
manya satınalmak istemektedir. Bu bakımdan 
orman el sanatları, orman içi ve orman civarın
da yaşıyan köylülerimizin yerinde kalkındırıl
ması ve ormanlara zararsız hale getirilmesi ko
nusundaki bir yıla yakın çalışmalarımız müspet 
ve semereli olmuştur. Bu çalışmalarımızı birkaç 
gün önce yaptığımız bir plânlama ile Karade
niz bölgesine ve yurdun diğer bölgelerine de 
teşmil etmekteyiz. O yerlerde de aynı koopera
tifleri ve el sanatları kursları açmak suretiyle 
bu mıntıkanın fakir halkının başka yerlere nak
line lüzum görülmeden bulundukları yerlerde 
yan gelir ile ve ziraatten artakalan zamanları
nı değerlendirmeleri hususunda çalışmalarımız, 
programlarımız, plânlarımız vardır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Ziraat Bakanından 20 ye yakın arkadaş soru 
talebinde bulunmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bir hususu daha sizle
re arz etmek istiyorum. Vakit hayli ilerlemiştir. 
Bu sorulara eğer girecek olursak asgari gecenin 
iki üç saatini daha alır kanaatindeyim. Eğer 
arkadaşlarımız muvafakat ederlerse, bu teknik 
hususları daha etraflı cevaplandırmak üzere ya
zılı olarak Bakana versinler. Cevaplarını da Sa
yın Bakan versin. Tasvibinize arz edeceğim efen
dim. Sayın Bakan siz bu şekilde cevap verecek 
misiniz efendim? 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Yüee Meclisin takdirine bağlıdır efen
dim. 

BAŞKAN — Şu halde bu arz ettiğim şekilde 
yazılı olarak cevapların verilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lütfen soru sahibi arkadaşlarımız Bakanlığa, 
sorularını yazılı olarak versinler, cevaplandırı
lacaktır. 

Şimdi, son söz milletvekilinin olmak üzere sı
rada bulunan Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Sedat Akay'a söz vereceğim. 

Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sıra 

bende efendim. 
BAŞKAN — Grup var efendim, grup adı

na söz istiyorlar. 
A. P. GRUPU ADINA SEDAT AKAY (Ko

caeli) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, 
Sayın Bakan, Tarım Bakanlığının değerli men
supları ; 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına 
Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde ko
nuşmak üzere söz almıştım. Fakat müzakereler 
sona ermekte olduğu için bu mümkün olmadı, 
kısaca gerek ormancılık, gerek hayvancılık, ge
rekse tarımla ilgili ana birkaç noktaya temas 
etmek suretiyle son konuşmayı yapmış olacağım. 

Teferruat üzerinde durulursa, gayet tabiî
dir ki, memleket nüfusunun % 76,6 sının mese
leleriyle meşgul olan bu Bakanlığın ve bu Bakan
lığa bağlı genel müdürlüklerin meseleleri, prob
lemleri ve çalışmaları üzerinde saatlerce konuş
mak mümkündür. Ama teferruatı kenara bıra
kıp. biz sık sık rastladığımız, ekseriya bir prob
lem olarak gördüğümüz birkaç noktaya temas
la yetineceğiz. 
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Türkiye'mizde, acı bir gerçek olarak, tabiat 
şartlan sertleşmekte, iklim bozulmakta ve bütün 
bunların sebebi olan ormansızlaşma ve ormanla
rımızın harabiyeti, maalesef bütün tedbirlere 
rağmen, devam etmektedir. Çünkü Osmanlı İm
paratorluğu zamanından beri müteaddit emirna
meler, kanunlar çıkartılmış, yasaklar, eczalar 
konulmuş ve daima zannedilmiştir ki, problem
ler yasaklarla halledilebilecek kadar basittir. 

Problem tamamen ekonomiktir. Bugün, ba
kıyoruz, yurt sathının % 13,7 sini teşkil eden iyi, 
kötü bütün ormanlarımız içinde ve kenarında 
nüfusumuzun % 34 ü oturmakta ve geçimini de 
buralara bağlamış bulunmaktadır. Bilhassa bu 
nüfusun orman sahasına muvazeneli bir şekilde 
dağılmayıp da kenarlarında temerküz ettiğini 
de düşünürsek orman kenarlarımızın ne şiddet
te bir geçim isteği ve temini mücadelesi içinde 
olduğunu kolayca anlamak mümkün olur. 

Diğer bir problem, yangın ve usulsüz kesim
ler, taşımalar gibi ormanlarımızı azaltan unsur
lar yanında, dikkatimizi çeken bir husus, dün
yada Hindistan'dan sonra ikinci olduğumuz ke
çi miktarımızdır. Hindistan ile Türkiye'nin mc-
sahai sathiyeleri mukayese edilirse kesafet nok-
tai nazarından düşünülürse, Türkiye keçi kesa
fetinde dünyada birincidir. Bütün ileri dün
yanın yalnız bu konuda birinciliği acaba niye 
bize bıraktıklarını acı acı düşünmeye her halde 
ihtiyacımız vardır. 

Keza bir diğer nokta, ormanlarımızın kenar- I 
larmdaki saha azalmaları sebebiyle çeşitli prob- I 
lemlerin halli için kendisinden ümit beklenen 
663 sayılı Kanun tatbikatı. Bu kanunun tatbi
katında orman rejimi dışma çıkartılacak saha- I 
lar için şartların tam bir objektivitc ile tesbit I 
edileceği yani, ihtilâflara, itirazlara ve orman- I 
lann tahribine meydan vermemek için gerekli I 
tedbirlerin alınacağı muhakkaktır. Ancak, sa- I 
ym milletvekilleri, bir kere daha belirtmekte I 
fayda vardır, bu kanun da, orman sahalarından 
bir hayli feragate rağmen, orman köylüsünün I 
her yıl büyük ölçüde üreyen bu vatandaşların 
ekonomik gücünün takviyesine yetmiyecektir. I 
Temennimiz bu kanunun tatbikatı ile birlikte, I 
tekrar ormanm aleyhine neticelerin önlenmesi I 
için ciddî ve ekonomik tedbirlerin alınmasıdır. I 

Bir diğer nokta, ormanlarımızdan amenaj- I 
man plânlarında gösterilen senelik kesim mik- I 
ta rl arından fazla istihsal, kanunen, ilmen, fen- | 

nen mümkün değildir. Bu sebeple ormanlar için
de ve bitişiğinde bulunup da, ormanın senelik 
istihsal miktarının tam ihtiyacı karşılıyamadığı 
yerlerde, maalesef halkımız ormanın verdiğine 
razı olmıyarak plân dışı tedarike tevessül etmek
tedir. Ormanların harabiyetinc yol açan bu key
fiyet ilk nazarda teşkilâtın ihtiyaçları tam kar
şılayamaması gibi görünürse de, hattâ idare halk 
münasebetlerini gerginleştirirse de durum böy
le değildir. Burada mühim olan husus, orma
nın yıllık veriminin miktarıdır. Hiç şüphesiz 
işin aslını bilen hiçbir kimse ormanın yıllık ve
rimi üzerinde bir istihsali talep ve tervicetmi-
yccektir. Zira sermaye yenmiş olur ki, bunun 
müdafaası yoktur. 

Diğer bir mühim nokta, yangın v. s. sebep
lerle tahribe urğamış olan ormanların içinde, 
dışında ve açık sahalarda ağaçlandırma yapılıp 
yapılmaması keyfiyetidir. Bu sual ekseriya so
rulur 

1964 yılı sonuna kadar 150 000 küsur hek
tar orman içi, 13 000 küsur hektar orman dışı 
sahanın 347 milyon küsur aded fidan dikilmesi 
ve 490 bin küsur kilo tohum ekmek suretiyle 
ağaçlandırıldığı, keza 178 köy ve belediyeye ko
ru tesis edildiği, özel şahıslara da 194 milyon 
aded fidan dağıtıldığı görülmektedir. Problem, 
büyük masraflara vabeste olan yeni ağaçlama
ların devamı yanında, mevcutların da koruna
bilmesi ve geliştirilcbilmesidir elbet... 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'mizde pek ya
kın zamana kadar, maalesef orman sadece or
mancının korumak ve gözetlemekle vazifeli ol
duğu tabiî bir varlık sayılmıştır. Hattâ büyük, 
küçük köylüsünden kentlisine, işçisinden poli
tikacısına kadar herkes bu konuda ormancıyı 
menfaatlerine set çeken bir insan olarak gör
müştür. Milyonlarca vatandaşın huzur dolu yu
valarında çoluk, çocuk başbaşa ve her tehlikeye 
karşı emin bulundukları şu anda, eminim ki, 
yüzlerce genç orman yüksek mühendisi ve per
soneli ıssız ormanların sarp yollarında, yarının 
Türkiye'sine ormansız bir vatan bırakmamanın 
çabası içindedirler. 

Bugün faal nüfusumuzun yüzde 77,6 sının 
tarım kelimesinde toplanan hayvancılık, ziraat 
ve ormancılık faaliyetleri ile meşgul bulunma
dı, millî gelirimizin yüzde 40 mı, ihracatımızın 
yüzde 80 ini tarım ürünlerinin teşkil etmesi kar-
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şısmda, tabiî olarak görmekteyiz ki, Türkiye 
ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Hiç şüphesiz 
bu hal ilânihaye ve hele bugünkü hali ile bir ta
rım ülkesi olarak kalmayı arzuladığımız mâna
sına srelmez. 

Fakat sanayileşme arzu ve gayretleri içinde 
tarım sektörünü ihmale, sanayileşmenin ilk 
kaynağı olarak tarımı dikkatten uzak tutma
ya da imkân yoktur. Türkiye'nin refahı ancak 
tarım:m en yüksek verim seviyesine ermesi ya
nında ilk hızını bu yükselişten almak sure-
tiylo sanayileşerek mümkün olacaktır. Zira 
bir memleket nüfusunun % 77,6 kısmı iştigal 
mevzuunda en yüksek verim seviyesine ula-
şamazsa, geriye kalan % 22,4 onu refaha ulaş-
tıramaz. 

BAŞKAN — Sayın Akay, iki dakikanız kal
mıştır efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SEDAT AKAY 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, gayet ko
lay hesaplanabilir, Türkiye'mizin bugün ve
rebildiği dönümde buğday, Türkiye'mizin bu
gün verebildiği beher başta et miktarı çok 
küçük gayretlerle ve pek cüzi artırmalarla Türk 
ekonomisini refaha ulaştırmak gayet kolay
dır. Yeter ki, bir -memleketin temelini teşkil 
eden ziraatı kalkındırmanın tek sorumlusu ola
rak sadece bir teşkilât ve bakanlık görülme
sin. Burada bir memleketin istihsal ettiği ürün
leri pazarlanmasından, vergilenmesine kadar 
her sektöre, her mesleke düşen ayrı ayrı vazi
feler vardır. Şimdiye kadar bunları belki de 
koordine edemediğimiz içindir ki, bir tarafta 
alabildiğine teknik gayretlere rağmen netice 
hüsran olmakta veya beklenildiği kadar ola
mamaktadır. Temennimiz Türkiye ekonomisini 
geliştirecek olan tarımsal kalkınmanın bütün 
bakanlıklararası bir koordinasyonla vo bütün 
münevverin önem atfetmesi suretiyle elbirliği 
ile temin edilsin. 

Hepinizi Adalet Partisi Grupu adına saygı 
ilo selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Tanm 
Bakanlığı 1966 yılı Bütçesi üzerindeki görüş
meler bitmiştir. Yalnız rmbaade buyurun, açık 
oylama neticesini arz edeyim. Açık oylamaya 
291 arkadaş iştirak etmiştir, 192 kabul 99 ret 
oyu kullanılmıştır. Bu suretle Tekel Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçesi kanunlaşmıştır. 

Şimdi, yeterlik önergesini okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde gruplar 

adına altı kişi konuşmuştur. Bu itibarla durum 
aydınlanmış olduğundan, görüşmelerin yeterli
ğini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

Sayın Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde müzakerele

rin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Bolu 

A. Çakmak 
BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul odenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.003 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Bir cnerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Teftiş ve tahkik işleri dış-nda ve münhası

ran ( Müfettişlerin meslekî tetkiklerde bulun
maları, bilgi ve görgülerini artırmaları, incele-
m-> yapmaları) kaydiyle İçişleri, Maliye, Ti
caret, Gümrük ve Tekel, Sanayi Bakanlıkları büt
çelerinde 12 861 maddede muhtelif miktarlarda 
ödenekler konmuştur. 

Aynı maksatla Tanm Bakanlığı bütçesinde 
12 861 maddenin ihdasını ve 12 871 yurt dışı 
staj ve Öğrenim yolluğu maddesinden 
(185 000) lira indirilerek bu yeni maddeye kon
masını arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Sedat Akay 

BAŞKAN — önergeye komisyon iltihak edi
yor mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 
BAYAR (Sakarya) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu? 
TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ 

(Konya) — Büyük Meclisin tasvibine bağlı efen
dim. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Bölümü oylarınıza runuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
13.000 Yönetim giderleri 24 680 710 

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

14.000 Hizmet giderleri 56 810 471 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 30 596 680 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 14 471 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 26 550 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 190 262 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 52 975 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 1 150 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 12 168 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 İktisadi transferler 22 169 238 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 1 748 854 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 3 503 351 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
36.000 Borç Ödemeleri 

Lira 
75 000 

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

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 
bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 19 236 675 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 759 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 056 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 552 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 506 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 4 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 750 000 

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

34.000 Malî transferler 105 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 59 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 4 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin maddelerine 
geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Derlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
9 824 974 lira, yatırım harcamaları için (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 840 000 lira, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
507 012 lira ki, toplam olarak 11 171 896 lira 
ödenek verilmiştir. 

(A/l) Cari harcamaları 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 8 968 492 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 295 080 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 386 402 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 13 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 162 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 840 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 16 272 

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

35.000 Sosyal transferler 238 790 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36,000 Borç ödemeleri 251 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okunan cetvelle birlikte oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli 

cetvelde gösterildiği üzere 11 171 986 İdra olarak 
tahmin edilmiştir. 

B - Cetveli 
B. Lira 

(B/2) Vergi dışı gelirler 
61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 

hâsılatı 11 100 000 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 71 986 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi cet veliyle birlikte kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğünce 1966 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirim tarh ve 
tahsiline 1966 bütçe yılında da devam olunur. 

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

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetli
lerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karan ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe Kanunu ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

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

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 7.6.1949 
tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1, 2) sayılı cet
vellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1966 bütçe yılında kullanı
lamaz. 

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

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebe! Umumiye Kanunumun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
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karşılıkları bütçelerinde bulunan borçları, 1966 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil öde
neklerden (geçen yıllar borçları) maddesine, 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nir. 

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

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari-
rinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

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

Tümü üzerinde söz istiyen?. Yok. 
Tümü açık oya sunulacaktır efendim. Ku

tular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 
Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi kanun ta

sarısının maddelerini okutuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 87 148 769 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 51 835 000 lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 7 130 778 lira ki, 
toplam olarak 146 114 547 lira ödemek veril
miştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 72 504 767 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 460 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
14.000 

Lira 
237 002 Hizmet giderleri 8 

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

15.000 Kurum giderleri 4 310 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler " 637 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 12 541 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 31 744 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 7 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye tepkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılma paylan ve 

sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 3 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 215 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 832 776 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 133 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 146 114 547 lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum efendim. 
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Bölüm Lira 
61.000 Kurumlar hâsılatı 137 114 545 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 9 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza 
sunuyorum., Kabul edenler... Etmiyenîer... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1966 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet-
veldo yazılı gelirin tarh ve tahsilline 1966 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenîer... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunum 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu Karan ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı 
ilo Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenîer... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğünün 
kuruluşu hakkındaki 4 . 6 . 1937 tarihli ve 
3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1966 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenîer... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
d?. Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zaamnaşımma uğramamış ve 
karşılıkları yıllan bütçelerinde bulunan borç
lar 1966 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertip
lerinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri 
hariç) (A/l j , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvel

lere dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borç
ları) maddesine Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

. MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalına-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenîer... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenîer... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Orman Genel Müdürlüğü or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenîer... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar ge
reğince ormanların sınırlama isine 1966 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN •— Kabul edenler... Etmiyenîer... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11, — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hük
mü 1966 yılında orman mühendis muavinleri 
ve teknikerler için de uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenîer... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari-
rinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenîer... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Ta
rım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenîer... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde konuşmak istiyen 
arkadaşımız var mı? Buyurun Sadi Binay. 
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SADÎ BtNArY (Biledik) —• mMmm. arka
daşlar; ıtoüjsaadfe ederdeniz kısa 'bir febnuşma. ya
pacağım. 

Orman rejimini te^nt eden kanunlarımızın 
halk ve orman münasebetlerini ayarlıyanıamış 
olması ve (bilhassa orman köylümüzün, bugün için 
da&i, birçok ıstıraplarla karşı karşıya bulunmuş 
olması benî bu konuşmayı yapmaya ımecbur etti. 

«Ormansız vatan olmaz'»' düsliurtr ne kadar 
doğru işer, vatandanız ormanın da yatan' teşkil 
etmiyeceği bir hakikattir. Tabiatın verdiği nk-
betlerin insanların istifadesine en iyi bir şekilde 
arzı, tekniğin ve ekonominin amacını teşkil et
mektedir. Ormanlardan ekonomik neticelerin 
alınması çok uzun yıllara ve 'hattâ asırlık zamana 
ihtiyaç göstermektedir. iBu itibarla ;̂  ormanları
mız hakkında alınacak kararlarda ileriye doğru 
ciddî (bir ıgörüşe sahibolmalk, amenajman ve sivri 
kültür metotlarına (bağlı «Bulunmak zoonmlüğu 
vardır. 

Diğer taraftan orman içerisinde yaşayan 11 
milyon fâylünün ifetiyaıçlarını, if güçlerini tenlin 
etme zorunluğu vardır. 115 000 i aşan orman 
davalarına bir çare bulmak zorunluğu vardır. 
150 - 200 lira ftutan avukat ücretlerin bir çare 
bulma zfortınluğu vardır muhterem arkadaşlar. 

Yurdumuzda orman rejimine alınan sahalar; 
tabiatın yerleştirdiği klorunaıgelmlş (bulunan or
manlık kısmı teşkil etmektedir. Ormanlarımızın 
ilmî ve ıkanuni 'öbnalk üzere mevcutt tariflerinde; 
üzerine oturduğu toprağa gereği kadar önem ve
rilmemiştir. Cumlhuriyetlin ilânından (bugüne 
kadar nüfusumuz 13 milyondan 30 milyona çık
mıştır ve nüfusumuzun yüzde 76 sı gibi büyük 
bir kısmı tarımla meşgul olmaktadır. Nüfus ar
tışı ile meralarımızın ımüfhim. bir kısmı tarla zi-
raatine taihsis edilmiş, 70 milyon civarındaki hay
vanlarımızın beslenmesi de kifayetsiz meralara 
'bağlı, bulunan ve hayvan yemi 'bakımından gereği 
kadar münavebe usulü tatbife edilmiyen çıkmaz 
bir devreye girmiş bulunmaktayız. Bu itibarla 
kaybedilecek bir dakikamız bile' y&fctür. Hamle 
gücümüzü Itop'laımak, seferber etmek- kaçınılmaz 
bir zarurettir. Tarım Bakanlığının, Hükümetin, 
partilerin ve fert fert milletin teknik icaplara uy
gun bu seferberlikte vazife alması vatan müda
faası kadar mukaddem bir ödevdir, Müreffeb: bir 
Türkiye yaratma'Mizin tefc çıkar yola da bü ola
caktır, 

Muhterem arkadaşlarım; meslek taassuplarını 
terk etmemizin zamanı çoktan gelmiştir. Top
raklarımızı detaylı olarak sınıflandırmak ve ay
rıca kullanma kabiliyeltleMni teöbit; etmek Tarım 
Bakanlığının (bugüne kadar ye*eri kadar üzerin
de duramadığı, Köy İşleri- Bakanlığına bağlı 
Topraıksu, Genel Müdürlüğünün de yeleri kadar 
fâaliyet 'gösteremediği bu kotlu, gatecekte Ğj&fc Mı 
neticeler verebilir. TöpralâarımiKi âmmenin 
menfaatine arz etmenin yolunu bulmak, yurt 
sathındaki toptralklanmızın kabiliyetlerini tâyin 
ile mümkündür. 

Onun için Tarım Bakanlığından ve Köy İş
leri Bakanlığından bu yolda kısa sürelerle olum
lu çalışmalar beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, son olarak kısaca bir 
hususa tema» edeceğim. Sayın Sabit Avcı ar
kadaşımızın teklif ye Yüce Meclisin de 
15 . 7 . 1965 tarihinde kabul ettiği 663 sayılı 
Orman Kanununa ek Kanun arz ettiğim husus
ları! kısmen olsun kapsamına almaktadır. Bü 
kanunun tatbikine ait yönetmelik 15 . 12 . 1965 
tarihinde ancak yürürlüğe konulabilmiş, bugüne 
kadar da tatbikata intikal ettirilememiştir. Beş 
yıllık tatbik süresi bulunan bu kanunun sekiz 
aya yakın bir zamanı geçmiştir. Kanunun sekiz 
satırlık âmir hükmü, muhterem arkadaşlar çok 
önemli bir noktadır, altı sayfalık şartlar silsi
lesine bağlanmıştır. Bu pratik değildir. Ayrıca 
bu şartların arasından çıkarak rejim dışına alı
nacak orman sahasını bulmak çok zordur. Sayın 
Bakandan, bu yönetmeliği tekrar incelemesini1 

tatbik edilebilecek pratik bir neticeye bağlan
masını, böylece orman, ormancı ve vatandaşla
rımızın birbirine hasım değil, hısım hale getiril
mesini temenni ederim. Beni dinlediğiniz için 
teşekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Orman 
Genel Müdürlüğü 1966 yılı bütçesini açık oyla
rınıza arz ediyorum, kutular- sıralar arasında 
dolaştırılacaktır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri' hakkındaki açık 
oylamaya iştirak etmemiş arkadaşımız var mı?.. 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Devlet Üretmi Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün' 1966- yılı bütçesinin açık: oylamasina 112 
arkadaşımız katılmış, 91 kabul, 21 ret oyu çık
mıştır. 

— SSK — 
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Gerekli nisap sağlanamadığı için önümüzde
ki birleşimde tekrarlanacaktır. 

Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı bütçesi 
açık oylamasına oy kullanmamış arkadaşımız 
var mı? («Var» sesleri) Lütfen. 

Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı açık oy
laması işlemine 94 arkadaşımız iştirak etmiş.; 
77 kabul, 17 çekinser oy çıkmıştır. Kâfi nisap 

olmadığından oylama önümüzdeki birleşim tek
rarlanacaktır. 

Vakit tamam olduğundan 23 Şubat 1966 Çar
şamba günü saat 10.00 da toplanılmak üzere 
JBirleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,55 

>s-< 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların 
sonucu 

(Tasan kabul edilmiştir) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dil igil 
İbrahim Tekin 
Tahiı* Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oelâlettin Topala 

ANKARA 
Orh^n Alp 
Ali Rıza Çctiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Oıhan Eren 
Recai Ergüder 
H. Turgut Toker 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgav 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

üyo sayısı : 450 
Oy Verenler : 228 

Kabul edenler : 144 
Reddedenler : 72 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 221 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ç». Nihat- Bayr&moğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Nilüıeı* Giirsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Sa'ih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİTARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
tlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin<?ek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHtR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Alil Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabrı özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adrlı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
A'i ihsan Balım] 
Süleyman Demire! 

İÇEL 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Ere:» 
Nuri Eroğan | 

Muhiddin Güven 
Orhan Seyfettin Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Osman Nuri Ulusoy 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Ali Ay t aş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar ilksel 
Şinasi Osmn 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 
M eh m ot Atcşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyan Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Oüner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofnoglu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
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Mehmet Brsoy 
î. Hakkı Yıldırım 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Nahit Ycnişeh rlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Seyfi Güregtan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
îzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağdcn 
Arif Hikmet Onat 

RİZIÎ 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Muslihittin Gürcr 
^erafottin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Jüreyya Uluçay 

Şevki Yücel 
StlRT 

Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNO? 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SIVA* 
Seyf Kurt bek 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başoi 
llyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karacı kek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 

Osman Ferit Turan 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven! 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslin Görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Salih Ekmel Çetiner 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Suıngun 

[Reddedenler] 

ADANA 
Kasım Gü ek 
Ali Karcı 
Bekir Tünay 

AFYON KARAHISAT 
Mustafa Akahn 
Murat öner 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALTKESİB 
Fennî Islimycli 
Süreyya Koç 

BtNGÖfl 
Cemal Yavuz 

BİTLİSİ 
Zarife Koçak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cilrd Baban 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DEXÎZLt 
Muzaffer Karan 
Âtı i Sohoğ-lu 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
?ürkân Seçkin 

ERZİNCAN 
\dil Sagıro£ln 

ERZURUM 
Necati Güven 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GÜMÜŞANE 
Necati Aka gün 

HATAY 
Yahya KanboJat 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
7otin Altan 
^alıın Aren 
Mehmet Ali Aybar 
luphi Bavkam 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turan Feyzjoğlıı 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet De! ikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAîT 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
tbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı E^atoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
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TOKAT 

Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

ADANA 
Sabahattin Baybora 
Mahmut Bozdoğan 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Kema1 Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaçı 
Ahmet Dallı 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Pafesüt 
Zühtü Pehlivanlı (Î.Ü.) 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Refet Eker 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 

TRABZON 

Ahmet Cebi 
Hamdı Orhon 

Kemal Ziya öztürk 
BALIKESlB 

Adnan Akın 
ibrahim Aytaçj 
Cihad Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücettirk 

BlLECÎK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BÎTLÎ3 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
SadretJtin Çanga (t. Ü.) 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
ihsan Akhun 
Hasan Lâtif Sanyüce 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Mfctin Cizreli 
Recai tskenderoğhı 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Saıtn? 

ERZİNCAN. 
"Nafiz Giray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu (I.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sarıca 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

I GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Burhan Bozdoğan 
Kemal Ataman 
ismail Çataloğlu 

I Kadir Çetin 
C. Sadık Kutlay 

ISTANBUÜ 
Hüseyin Ataman 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgig 

• Orhan Birgit 
IFerruh Bozbeyli 
(Başkan) 

'Orhan Erkanh 
Mustafa Ertuğrul 

| .Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
ilhamı Sancar 

:Selim Sarper 
iFuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Reşit .Ülker 

İZMİR 
Şevket Adatan 

•Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
»ihsan Gürsan (B.) 
Nihad Küıgad (B.) 

I 'Enver Turgut 

[ÇekinserlerJ 
KASTAMONU 

I. Hakkı Yılanlıoğlu 
YOZGAT 

Celâl Sunıgur 

[Oya kahlmıyanlar] 
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KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Gölo 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüm 
Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaettin îzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Kemal Kaçar (I.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağa oğlu 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirincçioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermm Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

. . .> . . . . 

NÎĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

•SAMSUN 
A. Fuat Alişan (B.) 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç. 
Osman Şahinoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Sarag 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet. Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan ünKi 

URFA 
Atalay Akan 
Behiee Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Ta1 ât Asal 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fıraıt 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelikler] 

Hatay 1 

Yekûn 1 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kan-mu tasarısına verilen oylann sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 291 

Kabul edenler : 192 
Reddedenler : 99 

Çekinserler : — 
Oya katılmıyanlar : 158 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Turhan DiLigil 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıilıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
II. Turprut Toker 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytag 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
i. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Nilüfe? Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALK 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
İhsan Akhun 

Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Bayd 1 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmı Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kovni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Ilüyametıtin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
Naşı t Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali' Köymen 

GÜMÜŞANE 
AH İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRt 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Osman özer 
Kaya öz'demir 
t. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
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KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
M. Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Bağdaş 
M. Ziyaettin Izerdem 
Mehmet Necati Ka^ycı 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 
Mesut Erez 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MA.NISA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğral Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 

Feridun Cemal Erklin 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattiın Uzunoğlu 
ŞeVki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güveni 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyaa Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ta1 ât Asal 
Salih Ekmel Çetiner 
Fevzi Fıraıt 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Surngun 

[Reddedenler] 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Bekir Tünay 
AFYON KARAHlSAR 
Murat öner 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

AYDIN 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
ismail Se^uk Çakıroğln 

BlTLlS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fothi Çelikbaa 

BURSA 
Sadrettin Canga 
ibrahim ö'ktem 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

Şefik inan 
ÇANKIRI 

Dursun Akçaoğlu 
ÇORUM 

Hasan Lâtif Sarryüce 
Hilmi incesulu 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDlRNfi 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
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HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İÇEL 
C. Sadık Kuilay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Birgit 
A. Coşkun Kırca 
ilhamı Sancar 
Fuad Sirmon 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Muzaffer Şan "loğln 

ADANA 
Sabahattin Bay bura 
Mahmut Bozdoğan 
Aii Bozdoğanoğlu 
Kemal Sanibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
Reeai Ergüder 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Pafesüt 
Zühtü Pehlivanlı (İ. Ü.) 
Ilyas Seçkin 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
ihsan- Kabadayı 
Yunus Koçak 
Fakih özfak'h 

KÜTAHYA 
Himmet Erdo&muş 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlr 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Vefik Pirinççioğlu 

Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN! 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mevlüt Yılmaz 
Cihat Turgut 
Mesut Ozansü 

BİNGO! 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 

MUĞLA 
Seyf Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nennin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Selâhatıtin Kılıç 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 

Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Atalay Akan 
Behiee Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Oe.lâı •Suıriıgur 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinç'ek 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyf i Öztürk (B) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytiııoğılu (İ.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kâmil Ocak (B.) 

GİRESUN 
Kııdı'et Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
I. Etem Kılıçoğlu 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirci (Baş
bakan) 

[Oya kattlımy anlar] ılmıy anlar] 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ö. Doğan Öztürkrıicıı 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir1 Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Gü]er 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Hasan Değer* 
Reeai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.)j 
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İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çatal.oğu 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Ali Esat Birol 
Fcrruh Bozbeyli 
(Başkam) 

Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfettin Orhon 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Ay taş 
Ali Naili Erdem (B.) 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
Enve]« Turgut 
Lobi t Yurdoğlu 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 

Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Adil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Hasan Dinçer (B.) 
ismet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar (I.) 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
ismet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
ilacı Ahmet öz,ı:oy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Itifat Havkal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NlĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RlZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alıişan (B.) 
Yaşar Akal 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Misbah Ongan 

[Açık üyelikler] 

Hatay 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muhlis Gören!ta§ (I. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmh 
Nuri KodamanoğUı 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kâmil Kırıkoğlu 

Yekûn 

»0<İ 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen 
oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy veren1 er : 112 

Kabul edenler : 91 
Reddedenler : 21 

Oya katılmıyanlar : 337 
Çekinserler : — 

Açık üyelikler : 1 

(Yeter sayı yoktur.) 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Tahir Yücekök 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kema1 Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çe+iner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BÎLECIK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 

ÇORUM 
ihsan Akhun 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmı özoğul 

ELAZIĞ 
Kemi Nedimoğlu 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Ankan 

ISTANBUIİ 
Muhiddin Güven 
Osman özer 
Kaya özdemir 
O. Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şükrü Akkan 

Mehmet Ali Aytaş 
Hüsamettin Gümüspala 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
M. Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MANİSA 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
izzet Oktay 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NlĞDfl 
Haydar Özalp 

RlZB 
Erol Yılmaz Akçal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Balıattin Uzunoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaplan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 

TOKAT 
Osman Hacıbploğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ömer Usta 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kimyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Ali Karcı 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

ADANA 
Sabahattin Baylmra 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dil'igil 
Kasım Gü'ek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
A :i Turanlı 

AFYON KARAH1SAR 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin .Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbagı 
Orhan Eren 
Recai Er güder 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 

ERZURUM 
Necati Güven 
Adnan Şenyurt 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSTANBUL 
Orhan Birgk 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Mustafa Uyar 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

MALATYA 
Şaban Erik 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin 

[Oya katılmıyanlarj 
Zühtü Pehlivanlı (1. Ü.) 
İlyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihad Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
ismail Selçuk Cakıroğlu 

^ BlNGöİ 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbafl 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga (1. Ü.) 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazir 

ÇAN VKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

TRABZON 
Ham di Orhon 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
M. Salih Yndız 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
MJaLin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE; 
Ahmet. Bilgin (Bşk. V. 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nuı'ettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinç'ek 
Âdil Sağıroğlu 
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ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Scyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 
Alil' Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

H \ T A Y 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başjbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 

Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgici 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
0. Seyfi Orhon 
ilhamı S/mcar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gursan (B.) 
Setıtar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Gölo 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yelıtefkin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

î. Hakkı Yılanlıoğlu 
KAYSERİ 

Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemiır 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Hasan.Dinçer (B.) 
İhsan, Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar (I.) 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Voi'ik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazıni Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyf. Sadi Pencap 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğkı 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE! 
Mazlıar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
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Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülozoglu 
Süreyya Uluç.ay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SÎNOP 
Hilmi İşgüzar 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 

Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Pala oğlu 
Gü'ltekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
tlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâbattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ürilu 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Orhan Dengiz (B.) 
VAN 

Muhlis GörenJta§ (1. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmh 
Nuri Kodamanoğhı 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Ta'ât Asal 
S. Ekmel Çötiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 

Hatay 1 

Yekûn 1 

»&<( . . < . . 
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Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarına verilen oyların sonucu 

. (Yeter sayı yoktur) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 355 
Açık üyelikler 

94 
74 
17 

1 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Tahir Yücekök 

AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Uiubahşi 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kema1 Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
M. Kemal Yılmaz 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BOLÜ 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Çop 
Ahmet Çakmak 

ADANA 
Ali Karcı 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

BURSA 
Nilüfei' Gürsoy 
Cemal Külâhlı 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 

GAZİANTEP 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Babın 

İÇEL 
Mazhar Ârıkan 

İSTANBUL 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Osanan özer 
Kaya özdemir 
Osman Nuri Ulusay 

Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlıı 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Nahit Yenişehirlioğlu 

Feyzi Kalfagil 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

[Reddedenler] 

IZMlR 
Mustafa Uyar 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

MALATYA 
Şaban Erik 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Bahattin Uzunoğlu 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 

TOKAT 
Osman HacıbaloğUi; 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ömer Usta 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kkıyas Kartal 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Suıngun 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin 
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SîlRT 
Âdil Yaşa 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAıN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Omlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbagı 
Orhan Bren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (î. Ü.) 
tlyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 

SİVAS 

Gıyasettın Duman 

Ahmet Üstün 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akm 
Cihad Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Se'çuk Çakıroğkı 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan Özean 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

TRABZON 

Hamdi Orhon 

Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadretrtin Çanga (I. Ü.) 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
ö Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
ihsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Arslan Tonçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

D E N l Z H 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

Recai îskenderoğlu 
EDlRNfl 

Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nunettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinç'ek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu (I.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüg 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak 
Naşit Sanca 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

[Oya katilmıyanlar] 
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GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özean San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çatal.oğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgirt 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Teskin Erer 
Orhan Erkanh 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmaoı Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orlıon 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 

İZMİR 
Şevket Adalan 

Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan O ursan (B.) 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Envei' Turgut 
Lebit YurdoğJu 

KARS 
Abbas AH Çetiın 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç, 
Adil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltokin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğan!ı 
Adil Aydın 
Ahm.efc Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılan!loğlu 

KAYSERİ 
Fohmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 

ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet De! ikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğhı 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğl" 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RtZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Covat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Musühiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Aldgan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
İlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluç.ay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdül halim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
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SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SÎVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
îlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
îrfan Solmazer 

TRABZON 
A. îhsan Birmcioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ali Ri2a Uzımer 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıa 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Muhlis Görentaş (I. Ü.) 

YOZGAT 
îsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınh 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelik] 

Hatay 1 

Yekûn 

- 303 ~ 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
53. BİRLEŞİM 

22 . 2 . 1966 Sah 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı (Millet 
Meclisi 1/12; Cumhuriyet Senatosu 1/621) (Mil
let Mecli'si S. Sayısı : 40, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 725) 

II 
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 

X I . — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu rapora (Millet 
Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Mil
let Meclisi S, Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 716) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe* kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere

leri (Millet Meclisi 1/17; Cumhuriyet Senatosu 
1/630) (Millet Meclisi S. Sayısı : 41, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 726) [Dağıtma tarihi : 
9 .2 .1966] 

X 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/10, Cum
huriyet Senatosu 1/635) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 42, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 727) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 .1966] 

X 4. — Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/16, Cumhuriyet Sena
tosu 1/633) (Millet Meclisi S. Sayısı : 43, Cum
huriyet Senatosu S, Sayısı : 728) [Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 2 .1966] 

X 5. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/19, Cumhuriyet Sena
tosu 1/636) (Millet Meclisi S. Sayısı : 45, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 730) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 .1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Dönem : 2 # I 
Toplantı : ı M Î L L E T M E C L l S Î S. Sayısı : H| 

Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/17; 

Cumhuriyet Senatosu 1/630) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 726) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 . 2 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5906 - 1/630 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17 . 1 . 1966 gün ve 1/17 - 16 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1966 tarihli 43 ncü Birleşiminde, aynen kabul 

olunan Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçesi ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Fikret Turhangil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Not : Açık oy neticesi : (115) 
Kabul : 89 
Ret : 26 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 7 .2 . 1966 

Esas No. : 1/17, C. S. : 1/630 
No. : 15 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun G . 2 . 1966 tarihli 43 ncü Birleşiminde aynen kaıbul olu
nan (Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 2 # A 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 Z 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 

Meclisi 1/10; Cumhuriyet Senatosu 1/635) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 727) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 9.2 .1966 
Sayı : 5922 - 1/635 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

tlgi : 18 . 1 . 1966 gün ve 1/10 - 17 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1966 tarihli 44 ncü Birleşiminde aynen kabul 

olunan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçesi ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 
Başkanvekili 
Sim Atalay 

Not : 

Açık üye neticesi : 131 
Kabul : 102 
Ret : 29 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 9 . 2 . 1966 
Esas No. : 1/10 C. S. : 1/635 

No. ; 8 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1966 tarihli 44 ncü Birleşiminde aynen kabul 
olunan (Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

tsmet Sezgin 





Dönem : 2 / • } 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 ü 

Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/16»; 

Cumhuriyet Senatosu 1/633) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 728) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 9.2. 1966 
Sayı : 5915 - 1/633 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 18 . 1 . 1966 gün ve 1/16 - 18 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1966 tarihli 44 ncü Birleşiminde aynen kabul 

olunan Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçesi ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y.. 
Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

Not : 
Açık oy 
Kabul 
Ret 

neticesi : 123 
96 
27 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 9.2. 1966 
Esas No. : 1/16 C. S. : 1/633 

No. : 14 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1966 tarihli 44 ncü Birleşiminde aynen kabul 
olunan (Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 




