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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğlu, Azot 
Sanayii T. A. Ş. ile Türkiye Çimento Sanayii 
T. A. Ş. nin Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrika
ları İşletmesinin iştirakleri olarak gösterilmesi
nin bir zühul eseri olduğuna dair gündem dışı 
demeçte bulundu. 

Adalet Bakanı Hasan Dineer.'in, Avukatlık 
kanunu tasarısının Çalışma ve Adalet komisyon
larından seçilecek yedişer üyeden kurulu bir ge
çici komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
kabul olundu. 

iKamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporlarının görüşülmesine devam edile
rek : 

Yazılı sorular 
1. — Eskişehir Milletvekili Ilayri Başar'm, 

Türk Kanser Araştrıma ve Savaş Kurumuna 
bütçeden ayrılan tahsisata, ve sarf yerlerine 
dair yazılı soru önergesi, Maliye, Sağlık ve Sos
yal. Yardım bakanlıklarına gönderilmiştir. 
"(7/314) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucuiıun, 
Konya'nın Yunak ilçesinin elektrik enerjisi ih
tiyacına dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar, İmar ve İskân bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/315) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet 
Meclisinin 44 ncü Birleşimini açıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletmesi ile, 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve bu
na bağlı müessese ve iştiraklerin bilançoları ve 
hesap neeicelcri kabul ve idare kurulları ibra 
olundu. 

2 . 2 . 1967 Perşembe günü saat 14,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,35 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Nurettin Ok Önol Sakar 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

LAK 

3. — Konya. Milletvekili Nazif Kurucu'nun. 
Konya'nın Yunak ilçesinde bir elektrik enerjisi 
üretim yeri kurulmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar, Ticaret bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (7/316) 

4. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğlu'-
.iıun, resmî veya özel okul açılabilmesi için as
gari şartların ne olduğuna, dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/317) 

Yeterli çoğunluğumuz vardır. (Jörüşmclere 
başlıyoruz. 

som 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (Kars), önol Sakar (Manisa) 
• 

— 162 — 
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2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. •— Sayın'üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/566) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

(lenel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetle izinleri Başkan
lık Divanının 2 . 2 . 1967 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fcrruh Bozbeyli 

Ankara Milletvekili Osman Bölüşbaşı, 3 ay, 
hastalığına binaen, 21 . 1 . 1967 tarihinden iti
baren. 

İstanbul Milletvekili Ali Fuat Başgil, 15 gün, 
hastalığına binaen, 1 6 . 1 . 1967 tarihinden iti
baren. 

İzmir Milletvekili Şevket Adalan, 2 ay, 
hastalığına binaen, 18 . 1 . 1967 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

Ankara Milletvekili Osman Bölüşbaşı, 3 ay, 
hastalığına binaen, 21 . 1 . 1967 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Ali Fuat Başgil, 15 gün. 
hastalığına binaen, 16 . 1 . 1967 tarihinden iti
baren. 

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

İzmir Milletvekili Şevket Adalan, 2 ay, 
hastalığına binaen, 1 8 . 1 . 1967 tarihinden iti
baren. > 

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

2. — Bir ioplantı yılında iki aydan çok izin 
alan Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'na 
ödeneğinin verilebilmesi için keyfiyetin Genel 
Kurulun kararma sunulduğuna dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/567) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Genel Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla izin alan Ankara Milletvekili Osman 
Bölükbaşı'na ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun kara
rma bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasviplerine 
arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fcrruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
c:lenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GünJdem'C geç iyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki ra
porlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu raporu (3/165) (S. Sayısı : 18 e 1, 
2, 3, 4 vn 5 nci ek) 

J) Toprak Mahsulleri Ofisi 

BAŞKAN — Toprak Mahsulleri Ofisi hak
kındaki görüşmelere başlıyoruz. 

Grupları adına söz alan sayın üyelerin isim

leri : C. H.P. Grupu adına Sayın Ruhi Soyer, 
M. P. Grupu adına Sayın Mustafa Akalın. 

Şahısları adı'iıa söz alan sayın üyele'r : Sayın' 
Musli'hi'ttin Gürer, Sayın Reşat Özarda, Sayın 
Lâtif Aküzüm, Sayın İbrahim Boz, Sayın Tür
kân Seçkin. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın' Ruhi 
Soyer'indir. 

Buyurun Savın Soyer. 
C. II. P. GRUPU ADINA RUHÎ SOYER 

(Niğde) — Muhterem arkadaşlarım; Kamu İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin çoğu Atatürk'le 
bir kuruluş ve itilâ devrine ulaşmış fakat, bi-
1 âhara ve bilhassa geçmiş 10 yıllık Demokrat 
Parti Devrinde süratli bir yıpranma ve inhitat 

— 163 
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devrine girmiştir. Bu inhitatın bence başlıca iki 
sebebi şunlardır : 

Bunlardan : 

1. Siyasilerin bu teşekküllerin esas hedefi
ni ve kıymetini' kavrıyanıtyacak, işe ehil adam 
bulmak değil, birtakı'm aylak ve işe yaramaz, 
kalpazan partizanlar için İktisadi Devlet Te
şekküllerini bir nevi arpalık gibi kullanmaları 
ve bu tesisleri çalışmadan para alan bir sürü 
insanlarla tıkabasa doldurmuş olmalarıdır. Bu 
yüzden cari masraflar bir hayli kabarmış ve bu 
hal müesseselerde işçi tecanüsünü alabildiğin» 
bozmuş, çalışma hevesini kırmış ve randımanı 
düşürmüştür. 

2. Bu teşekküllerin, döner sermaycleriyle 
gene aynı zihniyetle hayali bâzı özel sermaye
lerle bu teşekküllerden koparılan paralarla ga-
ye'siive uygun olup olmadığı düşünülmeden, bir
takım şirketler kurulmuş ve kuruluşlardan ko
parılan sermayenin bitmesinden, daha doğrusu, 
yenilip içilerek iflâsından sonra da tabia
tı yi e bu şirketler tasfiye edilmiş, fakat te
şekküllerin1 koparılan sermayesi asla yerine gel
memiş ve binnetiec bu teşekküllerde bir nevi 
sermaye buhranı meydanla gelmiştir. 

Bu iki faktöre, fabrika, ve tesislerin asla ona
rım görmiyen normal: yıpranma ve idari keş
in eknslerini de ilâve buyurursanız; iktisadi Dev
let Teşekküllerinin verimli olmadı'ğı Devletin 
m il varları mn bu teşekkül I'ere, hiçbir kâr alın
madan bağlan'mrş olduğu yolundaki iddiaların 
ne kadar yersiz-ve haksız olduğu takdir buyu
ruru r. 

Denetleme meselesine gelince; Millet Mecli
sinde bizim yaptiP'imrz ve hattâ İktisadi Devlet 
Teşekkülleri Komisyonunda yapılmış olan bü
tün bu muameleler bir nevi settarüluyup vazi
yetinde bütün bu muamelelerin üzerine bir örtü 
çekmiş olmaktan ileri gitmiyeeektir. Hakiki de
netlemenin bence Yüksek Murakabe Kurulu
nun1 muhtar bale getirilmesinden ve hâkimle
rimiz gibi teminata bağlanmasından sonra bu 
kurullar tarafından yapıl a hilece »i ne kaani bu
lunduğumu bilhassa ve açıkça yüksek huzur! a.-
rınırda ifade etmek isterim. 

Muhterem: arkadaşları'm, bu kısa başlangıca 
şunları da ilâve etmekliğime müsaadelerinizi 
rica ederim. 

C. H. Partisinin Büyük Kurtarıcısı Ata
türk'ten miras olarak devraldığı altı oklu bay
rağındaki umdelerden birisinin de «Devletçilik» 
okluğu malûmu âlileridir. 

Muhterem, arkadaşlarım; bizim Devletçi
liğimiz Atatürk'ün de bizzat tarif ettiği 
gi'bi; «;19 ncu asırdan beri sosyalizm nazari
yelerinin ileri sürdükleri fikirlerden alınarak 
tercüme edilmiş bir sistem değildir. Bizim 
Devi elçiliğimiz, Tü rkiye 'nin ihtiyaçlarından 
doğmuş, Türkiye'ye has bir sistemdir. Bunun 
dışında kalan bütün iddia ve tezvirleri red
dederiz...» 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Atatürk 
Devletçiliğinin kurduğu millî bir müessese
miz üzerinde; Toprak Mahsulleri Ofisi hak
kındaki Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 
görüş ve mütalâalarım grupumuz adına hu
zurlarınıza arz edeceğim. 

Muhterem •arkadaşlarım, 'Toprak Mahsul
leri Ofisi, süratle artmakta olan nüfusumu
zun beslenmesi ve memleketimizin ekonomik 
kalkınması bakımından lüzumlu yabancı dö
vizlerin tedarikinde daha uzun müddet zirai 
mahsullerimizin daima önplânda yer alacağı 
mülâhazasiyle bilhassa müstahsil ve müstehli
kin himayesi, çiftçilik yapan halkın mah
sûlünü zamanında ve değer fiyatla paraya çe-
vircbilmcsi; tefecinin eline düşüp ezilmemesi; 
tüketici kütlenin ekmeğini fahiş fiyatlarla 
tedarik etmeye mecbur kalmaması gibi çok asil 
ve ulvi gayeler ile 24 Haziran 1938 tarihin
de 3491 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bun
lara ilâve 'olarak; ><:•:! o ve ambarlar inşası, ek
mek ve her nevi un mamulleri sanayii kur
mak görevi de bu ofise verilmiştir. Ayrıca 
uyuşturucu maddelerin imal ve işletmeciliği 
do bilâhara ilâve olarak ödevleri arasına gir
miş bulunmaktadır. 

'Bu ka'dar ulvî ve bu 'kadar geniş bir vazife; 
yükletilmiş olan bu nıücssese.nfjzin itibari 
sermayesi 600 milyon lira olduğu halde 1961 
yılma kadar ödenmiş olan sermayesi yekû
nu sadece 258 692 340 liradan ibaret olduğu 
ve henüz kendisine verilmiş olan gayelere ulaş
mış olmaktan çok uzak olduğu halde poli
tikanın müdahale zorlayışla r'vl e Güneş Si
gorta ve Gima gibi şirketlere sermaye iştiraki 
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mecburiyetinde bırakılmıştır. Halbuki Orta 
ve Güney - D-oğu Anadolu'nun kurak iklim 
şartları ve erozyon tesiri ve asırlardan beri 
etkilemek suretiyle kabiliyetimi bir hayli azalt
mış bulunan topraklarımızın ıslahı ve verim
liliğinin artırılması gibi meselelerimiz henüz 
bir hal yoluna girmemiş olması sebebiyle Top
rak Ofisin hiçbir senesi diğerini tutmıyan 
hava şartlarına bağlı olan vazifelerinin zor
luğu ve ağırlığı meydandadır. Bu kadar ağır 
ve değişik şartlar altında koca bir milletin bes
lenme zorluğuna düşürülmesi vazifesi ile mü
kellef bulunan Toprak Mahsulleri Ofisinin 
itibari sermayesi 600 milyon lira olduğu halde 
(1961) yılma kadar bu sermayenin ancak mik
tarı 258 692 340 lirası ödenebilmiş olduğunu 
arz etmiştim. Toprak Mahsulleri Ofisi, bugün 
kuruluşunun 29 ncu yılı içerisinde bulunmak
tadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi kuruluşundan bu 
yana bilhassa müstahsili düşük fiyat ile mal 
satmaya karşı himaye ve müstehliki, tüke
ticiyi yüksek fiyat tazyikine karşı koruma 
hususundaki çalışmalarında muvaffak olmuş 
bulunduğunu iftiharla arz etmek isterim. Bun
dan başka müstahsıla ödediği paralar ile iç 
ve dış satışlarda 'oynadığı rol, ticari sabadaki 
faaliyetlerini de başarılı kılmıştır. Buna mu
kabil; ekonomik ve sosyal yönden müspet bir 
durum arz eden bu teşekkülün çalışmaları, 
kendi bünyesi için yani, prodüktivite ve ran-
tabilite bakımlarından hiç de yeterli olama
mıştır. Meselâ Horozlu'da kurulan 350 ton ve 
24- saat kapasiteli değirmen, işletmeye alın
dığı günden beri arzu edilen kapasiteye ula
şamamıştır; yurdun muhtelif bölgelerinde 
tesis edilmiş 'bulunan çeşitli silolardan da 
'beklenilen hâsıla alınamamış, açılmış işyerle
rinden bir çoğunda senelerden beri memnun 
edici neticeler istihsal edilememiştir. 

Bunlara ilâve olarak, güçlükle saklanan 
yabancı kaynaklar gelirlerinin başka bakanlık. 
teşekkül ve birlikler emrine tahsis edilmesi 
gibi muameleler bu millî ve eok faydalı te
şekkülümüzü rantabilite ve prodüktivite bakım
larından daima ıslaha muhtaç malî bir durumla 
karşı karşıya bırakmıştır. 

Siyasi müdahaleler Toprak Mahsulleri Ofi
sini öyle müşkül bir hale getirmiştir ki, 500 mil

yon liralık bir borcunun tahkimi ile ilgili 6571 
sayılı ve 18 Mayıs 1955 günlü Kanunla yapılan 
muameleler ile 1 milyar liralık borcunun tah
kimini temin eden 154 sayılı ve 13 Aralık 1960 
tarihli Kanunla tevessül olunan operasyonlar bu 
müessesede ancak devamsız ve gayet az bir fe
rahlık temin edebilmiştir. İlgili mercilerce ted
bir alınmamış olmasından, istenilen sonuca ka-
vuşulamamıştır ve teşekkül Yüce Meclisin tet
kik ve denetlenmesine dâhil 5 yıl içinde müte
madiyen zarar etmiştir. 

Faaliyet neticelerinin yıllar itibariyle kay
dettiği zarar şunlardır : 

Lira K. 

1959 da 9 699 023 77, 
1960 da 42 056 580 01, 
1961 de 2 482 817 83, 
1962 de 2 562 610 20, 
1963 te 47 580 262 75 liradır. 
Bu zararların başlıca sebepleri : 

1. Muhafaza ve stok masraflarının fazlalığı, 
2. Satış maliyetleri ile fiilî satış fiyatları 

arasındaki farkın bunları karşılamaması, 
3. Sermaye yetersizliği, 
4. Bu yetersizlik yüzünden yüksek faizle 

para tedariki mecburiyetinde kalınması, 
5. Bâzı faaliyet sonuçlarına tesir edecek 

iktisadi tedbirlerin zamanında alınmamış olması, 
6. Ekonomik neticelere büyük tesir icra 

eden siyasi fakat hiçbir hesap ve kitaba dayan-
mıyan müdahalelerdir. Bu millî müessesenin ge
rekli tedbirlerle biran evvel sağlam ekonomik 
bir zemine oturtulması; prodüktif ve rantabl 
bir hale getirilmesi, memleketin iktivıJi ve zirai 
inkişafına daha müessir hizmetler görebilmesi 
için çok lâzımdır ve şarttır. 

Ofis bünyesinde düzeltilmesini yerinde ola
rak kabul ettiğimiz bâzı hususlarla alınmasına 
lüzum gördüğümüz bâzı tedbirleri sırasiyle arz 
etmek istiyorum : 

1. Hiçbir siyasi mülâbaza ve müdahale Ofi
sin muamele ve ekonomik faaliyetlerine tesir ic
ra etmemelidir. 

2. İncelediğimiz 5 yıllık faaliyet süresi için
de alım miktarları personel başına 8,172 ton 
isabet etmektedir. Bu nisbet bir personel fazla
lığına dikkati çekmekte ise de, gene bu süre zar
fında Ofis idaresinin personel adedini yani bi-
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zim denetleme süremiz zarfında her yıl tedricen 
fakat azimli ve daimî bir azaltmaya gayret sarf 
etmekte oldukları da görülmektedir. Bu suretle 
personel miktarı 5 yılda 7 162 den 6.087 ye dü
şürülmüş yani beş yılda 1 075 personel azaltıl
mıştır. 

3. Alımlar, iş yeri başına 4 291 - 160 ton ola
rak isabet etmektedir. Bu nisibet de bâzı işyerle
rinin açılmasında 'bir isabetsizlik olduğu kanaa
tini uyandırmaktadır. Fakat idarenin yeni bir 
iş yeri açmakta gösterdiği isabetli titizlik bu hu
susun da hal yolunda bulunduğu kanaatini 
uyandırmıştır. Muibayaalarla, satışların miktar 
ve mmtakaları göz önünde tutularak işyerlerini 
'hakiki ihtiyaç bölgelerine inhisar ettirmek sure
tiyle hem iş yeri masrafından ve hem de perso
nel miktarından tasarruf mümkün olacaktır. 

4. 8 .12 .1962 tarihinden 19 .5 .1964 tarihi
ne kadar yani 3 sene 9 ay 7 günlük bir müddet 
zarfında Toprak Mahsulleri Ofisinin başına 5 
adedi vekil olmak üzere 8 umum müdür gelip 
gitmiştir. Bunun da idarenin tedvir ve inkişa
fında menfi bir tesir yaptığını nazarı itibara 
almak zarureti vardır. Bir idarenin başına asil 
olarak tâyin edilmiyen ve hattâ uzun süreli ola
cağına itimadedilmiyen yüksek kademe idareci
lerinin yetki kullanmakta ve uzun süreli işlere 
ve teşebbüslere girişmekte ne kadar çekingen 
olacakları kolayca tahmin edilebilir. 

5. Toprak Mahsulleri Ofisi Amerika'da 
muhtelif işlerinin tedviri için 1963 yılında ibir 
büro kurmuştur. Bu büronun masrafı 55 bin 
dolar, bizim paramızla 500 bin liradır. Hal
buki, bu büronun bulunmadığı zamanlarda da 
aynı hizmetler aksaksız görülmekte idi. Top
rak Mahsulleri Ofisinin Amerika bürosunun baş
lıca üç vazifesi vardır. Bunlara ilâve olarak 
hububat fiyatlarının, afyon durumunun ve 
gemi nakil fiyatlarının ve sairenin tetkiki gibi 
mevzular varsa da, bunların esasen New York 
ve Vasin gton'da büroları bulunan dış ticaret 
dairelerimizden temini mümkün olan husus
lardır. Bu itibarla ofisin ecnebi bir memleket
te ayrıca büro tesisi gibi bir külfete katlan
masını icabettiren bir durum mevcut değildir. 
Kaldı ki bu büronun yapmakta olduğu Ame
rika'dan mubayaa edilen buğdayların alım ve 
Türkiye'ye sevk işlerini, Vasin gton'daki Malî 
Müşavirliğimiz yapmakta idi. Bugün de aynı 

müşavirliğimizin bu işi yapması mümkün oldu
ğuna göre, Toprak Ofisi bu dış büroyu biran 
evvel lâğvederek malî külfetten kendisini kur
tarmalıdır. 

Bu büronun yaptığı işlerden birisi de Af
yon satışıdır. Ama büro kurulduktan sonra 
aynen satışında ne bir ilerleme olmuştur, ne 
de bir değişme olmuştur. Yine 1963 yılma ka
dar olduğu gibi ayni müesseselerimiz tarafın
dan satış işleri yürütülmektedir. 

6. Muhterem komisyonun ve Meclisimi
zin denetleme konusu olan 5 yıl içerisinde ofi
sin iç ve dış alımları miktarları yekûn olarak 

şudur: 
Ton Türk lirası tutarı 

İç alım 2 947 540 1 677 704 683 
Dış alımlar 2 933 366 1 617 451 333 tür. 
Muhterem arkadaşlarım, bu rakamlar cid

den hüzün vericidir. Dom ek oluyor ki, kendi 
istihsalilmiz yekûnuna hemen hemen yakın 
-miktarda hububat ithali zorunda kalmakta
yız. Bu cidden fecidir. Bu zaruretten (milleti 
biran evvel kurtarmak en başta gelen millî 
vazifemiz olmalıdır. Topraklarımızın verimi
ni artırmak için sulamak ve gübrelemek ve 
modern ziraat usullerini başödev olarak ele al
mak zorundayız. Türk Milletini ekmeğini baş
kalarından satmalır halden kurtarmak için ne 
lazımsa ilk iş olarak milletçe- bunu yapmalı
yız. 

7. Verdiğim rakamlardan da görüle
bileceği gibi ofisin 600 ımilyon liralık serma
yesi yetersizdir. 600 milyon liralık sermaye 
ye mukabil iç alım olarak 1 677 704 683 lira 
dış olarak da 1 617 451 333 lira gibi büyük para
lar sarf etmekte olan ofisin 600 bin lira üze
rindeki sermayesinin üstünde kalan kısım
lara ağır vergilerle sağdan soldan ticaret et
mek zorunda, kalmış olması ofisi daima en müş
kül vaziyette bırakan meselelerden birisidir. 

BAŞKAN —• Sayın Soyer bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, grup sözcüleri için 
yirmi dakikalık bir tahdit kabul edilmiştir. 
Sayın Soyer'in ise 20 dakikalık zaımanı dolmuş
tur. Muhterem arkadaşlarımın grup sözcüleri 
için olan bu tahdidi bildiklerine göre yir
mi dakikalık tahdit içinde bitecek şekilde ko
nuşmalarını hazırlamaları temenni edilir. 
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Şimdi Sayın S-oycr yirmi dakika içinde 
konuşmalarının bitmiyeeeğini söylüyorlar ve 
Yüksek Heyetinizden müsaade istiyorlar. Kaç 
dakikada biteceğini lütfen söyler misiniz; 
10 dakika yeter mi? 

C. H. P. GRUPU ADINA RUHÎ SOYER 
(Davamla) — 10 - 15 dakika içinde biter 
efendim. 

BAŞKAN — 15 dakika daha süreceğini 
bildiriyorlar. 15 dakika daha konuşmasını ka-
'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
C. H. P. MECLÎS CxRUPU ADINA RUHÎ 

SOYER (Devamla) — Çok teşekkür ederim 
efendim. Sayın Başkan, göstermiş olduğunuz 
müsamahaya bilhassa teşekkür ederim, arka
daşlarımın da lütuflarıua minnettarım. 

Arz ettiğim rakamlardan da görülebileceği 
gibi Ofisin 600 milyon liralık sermayesi ye
tersizdir. Kaldı ki, bu sermayenin 438 mil
yon lirası sabit hizmetlere bağlanmıştır. Alı
nan güvenlik tedbirleri icabı Ofis 300 ton 
ekmeklik hububat ve 10 bin ton da yemlik ola
rak stok bulundurmaya mecburdur. Bunlar 
için en az 217 milyon lira bağlanmış «olaca
ğına göre 438 milyon sabit kıymetler + 217 
milyon ihtiyat stok = 655 milyon lira tutar. 

Bunlar bile Ofisin sermayesini 55 milyon 
aşmış oluyor. O halde iç ve dış alımları 
hangi para ile karşılanacak; Ofisin bu perişan 
haline bir son vermek zarureti aşikârdır. 
Yüksek faizle para bularak hizmetin selâ
metle devamı sağlanamaz. Daima zararına 
çalışan bir müessesenin akıbeti iflâstır. Ofis 
memleketin en büyük ihtiyaçlai'inı karşılamak 
zorunda olan bir müessesemizdir. Bu ağır 
ve felâketli durumdan kurtarmak için ne 
lazımsa biran evvel yapmak Hükümetin en 
başta gelen vazifesidir. 

8.. Meselelerimizin birisi de, hububat fi
yat politikası ve alım fiyatlarının ilân zama
nıdır. Hububat yetiştiren bölgelerimizin he 
men hemen tek mahsulünün ve ihraç mad
desinin hububattan ibaret olduğu düşünül
meli ve fiyat ayarlanması dış piyasa fiyatla
rına kıyasla değil, dengeli kalkınma plân ve 
prensibimize uygun bir şekilde ayarlanmalı
dır ve ilân zamanı da, mahsul idrak zama

nında değil ekileceği zaman vatandaşları teş
vik edici şekilde ilân edilmelidir. Aksi tak
dirde hububat müs'talhsıllarımızı her şeyin fi
yatlarımın astronomik rakamlara yükseldiği 
bir devirde perişan bir hale, yoksulluğa 
mahkûm etmiş oluruz. Ve bir gün artık on
ları da hububat istihsalinden vazgeçmeye zor
lamış bulunuruz. 

9. Afyon alımlarının son senelerde satış 
miktarının üstünde olması şayanı dikkat
tir. Bu itibarla afyon ekim sahalarının satış 
miktarının satış miktarı ile orantılı olarak 
tahdidi zaruri bir tedbirdir. 

10. Hububatın fenni bir şekilde muhafa
zası ve stoku için yaptırılan çelik ve beton 
silolarda görülen ve komisyon raporunda ariz 
ve amir zikri geçen arızaları giderilmeli ve 
müsebbipleri aranmalıdır. 

11. Toprak Ofisin, şimdiye kadar arz et
tiğim aksak ve noksan tarafları biran önce 
ıslah edilmek şartiyle Kamu İktisadi Te
şekkülleri Komisyonunun raporunu Yüksek 
Meclisin tasvibini grupumuz adına arz ve tek
lif ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; Toprak Mahsulleri 
Ofisimizin iştiralki lOİaıı şirketlerin basında bu
lunan Aksaray Azmi Millî fabrikası veya Ak
saray Azmi Millî Türk Anonim Ortaklığıdır. Bu 
şirket Türkiye'de Millî Mücadeleden, sonra Ata
türk'ün arzusu üzerine o zaman milletvekili 
ıolan çok muhterem ıbcmşehrim Vehbi Çorakçı'-
nın büyük gayretleriyle kurulmuş bir fabrika
dır, 1924 den beri çalışmaktadır. Bugün bizim 
denetimimize tabi .bulunduğu müddet zarfında 
da her sene birer miktar kâr sağlamak sure
tiyle hiçjbir 'zaman zarara girmeden çalışmasına 
dovam etmiştir. Halkikaten memleketimizin un 
istihsali hususunda büyük hizmetleri görülmek
tedir. Bu ibakımldan muhterem hemşehrimi Yük
sek Huzurlarınızda (hayırla yadetmeyi vazife 
telâkki ederim. Bu şirketin nominal sermayesi 
6 milyon lira olduğu halde 1963 yılma kadar 
ancak 5 591 bin lirası ödenebilmiştir. Buna mu
kabil şirket ıbu sermayenin bir hayli üstünde 
büyük hizmetler yapmıştır. Yüksek Huzurları
nızı 'muhtelif rakamlarla işgal etmiş olmamak 
için yalnız kapasitesini arz edeyim : 

1959 da 45 , 1960 da 45, 1961 de 104 ve on
dan sonra 1963 yılma kaıdar 105 olarak devam 
etmiştir, ve bu şirketin sermayesinin yüzde 

— 167 — 



M. Meclisi B : 44 2 . 2 . 1967 O : 1 

42 si 'Toprak Mahsulleri Ofisinin, yüzde 84 ü 
Türkiye Ziraat Bankasının, yüzde li2,ö u Ak
saray Belediyesinin, yüzde 10,3 ü Sümeriban-
kın, yüzde 4,8 i de özel kişilerindir. Şirketin 
kâr miktarı, rantabilitc hesaplarına uygun ol
mamakla beraber, memleketimize hizmet et
mekte .olan bir .şirkettir ve hakikaten faydalı 
olmaktadır. Bu itibarla bu şirkete ait raporun 
da tasviplerini Yülksek Heyetinize hürmetle
rimle arz ederim. 

Teşekkür ederim ıSayın Başkan. ('O. II. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu Adına 
Mustafa Akal ın! («'Burada, gelecek» sesleri.) 

Yeni Türkiye Partisi Grupu Aidına Süley
man Arif Emre, buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (Adıyaman) •— Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlar, 1959 senesinden 1968 senesi
ne kadar devam eden süre içerisinde Toprak 
Mahsulleri Ofisinin iktisadi durumu üzerinde 
Y. T. P. Grupu adına görüş'lerim'izi arz ve izah 
için söz almış ıbulunuyorum. 

Karma Komisyona 'takdim edilen alt komis
yon raporu ve ekleri tetkik edilecek olursa, 
denetime taıbi süre içerisinde hemen her sene 
ofisin 'bilançosunu zararla Ikapattığı görülür. 
Seneler itibariyle zarar 'bilhassa 1960 ve 1963 
senelerinde daha fazladır. 1959 senesinde zara: 
9 699 023 olduğu halde 1961 ve 1962 yılların
da ise ^ortalama 2,:5 milyon lira civarında ol
duğu halde, 1960 yılında 42 milyonun üstünde, 
1963 yılında ise 47,5 milyon liranın üstündedir. 
Bu 2 senenin diğer senelere nazaran çıok fazla 
•zarar etmesinin sebepleri alt komisyon raporun
da mukayeseli bir şekilde açıklanmamıştır. 

Bilançoların tetkikinden bu büyük farkın 
daJha ziyade mezkûr senelerde satış kânlarının 
diğer senelere nazaran çok düşük ©İmasından 
ileri ıgeldiğl anlaşılmaktadır. 

1960 ve 1963 senelerinde satış kârlarının bu 
kadar az olması sadece Hükümetin hububat 
fiyatlarına verdiği fiyatların az olmasından 
mıdır; yoksa neticeye müessir ıbaş'ka faktörler 
'de var mıdır? Bu 'hususun ilgililer tarafından 
açıklanmasını istirham ediyoruz. 

Haddizatında temel vazifesi buğday piya
sasını tanzim ve fiyat dalgalanmalarını önliye-
rek istikrarı sağlamak olan Toprak Mahsulleri 

Ofisi, .bu gayeyi önplânda 'tutmaya meclbur bir 
teşekküldür. 

Bu gayeyi temin için zarar etmeyi dahi bile 
)ilc göze alması mümkün olabilir. Bu bakım-
ian da muahc;zeye hedef yapılmaması gerekir. 

Ofis, Hükümetin teslbit ettiği fiyatlar üze-
.İnden alım satıma mecburdur. Buna mukaSbill 
Jfisin bilançolarının tetkiki bâzı seneler zarar 
miktarının azalarak 47 milyon liradan 2 milyon 
liraya kadar düştüğünü göstermektedir. 

Bu düşüş, daha rasyonel çalışıldığı takdirde, 
ofisin kâra dahi geçebileceğine işaret eden bir 
ümit ışığı sayılmalıdır. 

Tedbir alarak 'ofisin sermayesinin takviye 
edilmesini, güvenlik tedibini eri olarak, ofisin 
muhafazaya mecbur olduğu 300 000 ton ekmek
lik ve 100 000 ton yemlik 'hulbubat stoklarına 
karşılık ofise faizsiz kredi bulunmasını ve 
ofisin alacaklarının kooperatif vesair müesse
selerden talhsil edilmesini tavsiye eden alt ko
misyon raporuna aynen katılıyoruz. 

Rapora nazaran inşaatta yapılan bâzı hata ve 
'kusurlar dolıayısiyle Ofise ait bâzı silolar hasara 
uğramıştır. Van ve Boğazlıyan siloları, temci
lerinden su çıkmış olması dıolayısiyle, sflkül-
müştür. M,ersin silosunun ise hasıl olan çatlak
lar sdbcıbiyle kapasitesi 100 000 tondan 50 000 
tona düşmüştür. Bu gibi zararlara sebcibolanlar 
hakkında açılan tahkikatlardan ne gilbi neti
celer alındığının da açıklanmasını istiyoruz. 

Verilen rakamlara ıgörc Ofisin yaptığı iç 
alımlar ile dış alımlar, hemen hemen şu 5 yıl
lık sene içinde birbirine denk bulunmaktadır. 
Bu durumda iç alımların artırılması için liâzım-
gelen tedbirlerin alınması lüzumunu ortaya çı
karmaktadır. 

Kanaatimize ıgörc Ofis, esas gayesi olan fi
yatlarda istikrar sağlamak, müstahsili ve müs
tehliki istismardan kurtarmak vazifesini başar-
malktadır. Bu başarı, Ofisin hâsıl olan zararlara 
rağmen millî ekonomimize faydalı (hizmetler 
yaptığını kalbul ettirmeye kâfidir. 

Ofisin reonganiızasyona 'gidilerek, daıha ba
siretli hareket edildiğinde zarardan tamamen 
kurtulacağına da kaaniiz. 

Grupumuz adına hürmetlerimi sunarım. 
(Y. T. P. sıralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Millet Partisi grupu adına Mus
tafa Akalın. 

Buyurun Sayın Akalın. 

M. P. GRUPU AÜINA MUSTAFA AKALIN 
(Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre Yük
sek Denetleme Kurulu ve Mecliste teşekkül eden 
Komisyon raporlarının tetkiki, genel görüşme su
retiyle Mecliste tetkiki, bundan evvelki konuşma
mızda bu yolun faydalı bir denetleme olabileceği 
kanaatini izhar etmiştik. Fakat bir haftadan be
ri devam eden bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
umumi denetleme görüşmelerine Parlâmento üye
lerinin alâka göstermemiş olmaları ve konuşmala
rın sonlarına doğru ve hattâ şimdiden de görülü
yor mevcudun 35 - 40 kişiye inmesi keyfiyeti, bu 
ümitlerimizi kırmış ve bu denetlemenin fiilî bir 
menfaat sağlamıyacağı kanısını bizde uyandır
mış bulunmaktadır. Ancak bu denetleme mevzu-
unun 440 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan Ka
mu İktisadi Devlet Teşekküllerinin denetlenmesi 
keyfiyeti kanunun verdiği yetkiye göre bir sene 
sonra her yıl yapılacağı esasını koymuş olduğu 
cihetle ve ilk defa bu sene 1959 ile 1963 yılları 
arasındaki faaliyetin denetlenmesi keyfiyeti ce
zai ve hukukî sorumluluğun ortadan kalkmış ol
ması ve binnctice bu denetlemenin bir seremoni
den ibaret telâkki edilmesinden neş'et ettiği neti
cesine vararak, bundan sonraki yıllarda yine ümi
dimizi böylece takviye ediyor, Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumunun denetimi sırasında izhar 
ettiğimiz kanaat veçhile; bu denetimin ilcriki yıl
lar için fayda sağlıyacağmı da arz etmek istiyo
ruz. 

İşte muhterem arkadaşlar, bu ümit ışığı altın
da 1959 - 1963 yılları arasında Toprak Mahsulle
ri Ofisinin faaliyetini tetkik etmiş olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, teferruata ve ayrıntıla
ra girmeden Makina ve Kimya Endüstrisi Kuru
munun denetlenmesi sırasında işaret ettiğimiz ge
nel ilkelerden bâzılarını hatırlatmak ve bâzı hu
susları da eklemekle yetinmek istiyoruz. 

Malûmu âliniz bu mevzuu tenkid edebilmek 
için o mevzuda malûmat sahibi olmak gerekir. 
Milletvekilleri bilgi kaynaklarını aramakla mü
kelleftirler ve bulmak zaruretindedirler. Ancak 
bilgi kaynaklarının da var olması iktiza eder. Bu 
itibarla benim şahsi kanaatim odur ki, her ka

mu teşekkülü kuruluşu yetkilerinin kendi mevzu
larının müzakeresinden evvel Yüce Mecliste san
ki bir brifingte olduğu usul dairesinde geniş bir 
izahat ve malûmat vermelerinin yerinde olacağı
na kaniim. 

İkincisi; bakanlığın, o Kamu İktisadi Te
şekküllerinin bağlı olduğu bakanlıkların denet
lenmeye intikal edecek raporlardaki rakamların 
mukayesesinin yapılabilmesi için dış memleketler
deki ona mümasil teşekküllere ait çalışma sistem
lerini ve faaliyetlerini gösteren raporların da ek
lenmesi gerekeceğine kaniim. Elimize verilen ki
tap halindeki komisyon raporlarında birçok ra
kamlar var. Yukarıda izah ettiğim gibi, bu ra
kamların, - ki birçokları zararla kapatılmış - ne
denlerini araştırabilmek ve hakikaten zarar edi
yorsa neden ettiğini, bu misillû dış memleketler
deki teşekküllerin nasıl faaliyet gösterdiklerini 
onların da aynı hizmeti görürlerken zarar edip 
etmediklerini, yahut da zarar ediyorlarsa bizim 
memleketimizde olduğu gibi aynı sebeplerden mi 
bu.zararın tevlidettiği hususlarını karşılıklı mu
kayese imkânını elde edebilmemiz için, yukanda 
işaret ettiğim gibi, dış memleketlere- ait ölçülerin 
de bu raporlara katılması ve daha doğrusu ilgili 
bakanlığın yalnız bu mevzu için değil, bütün Ka
mu İktisadi Teşebbüsleriyle ilgili bakanlıkların 
buna. ait malumatları da bundan sonraki denetle
meler sırasında Yüksek Meclise sunmalarının ye
rinde olacağını hatırlatmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; Toprak Mahsûl
leri Ofisi 34'91 sayılı Kanunla 1938 de ku
rulmuştur. İştigal mevzuu olarak da çok mah-
dud bâzı vazifeler yükletil mistir; iç ve dış pi-
lasalardan buğday almak, istihlâk bölgelerine 
sevk etmek ve gerekirse un ve ekmek fabrika
ları açmak yetkisi verilmiştir. Önceki vazifesi, 
kuruluş gayesindeki vazifeleri bunlar idi. Bilâ-
hara bizim yıllardan beri meslekimiz icabı çok 
meşgul olduğumuz afyon alım - satım mevzuu, 
müteaddit kanunlarla bu kanunun içindeki 
maddelerini değiştirmek suretiyle ithal edildi 
ve bu suretle de Toprak Mahsûlleri Ofisinin 
vazifesi o mahdut birkaç nokta içinden dışa 
doğru taşırıldı ve karmankarışık bir hale ge
tirildi. Biliyorsunuz; 5759, 6573, 6768 sayılı ka
nunlarla bu hizmetler bu teşekkülün uhdesine 
yüklenmiş 'bulunmaktadır. 

Hemen ilâve edeyim muhterem arkadaşlar: 
Her teşekkülün muhakkak ki, kuruluşunda 
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memlekete hizmet gayesi esas olarak alınmış
tır ve Toprak Ma'hsiilleri Ofisi de bu gaye ve 
iyi niyetlerle kuru lmuş tu ve hak ika t en bu 
memlekete, vatandaşlara, da büyük hizmetleri 
olmuştur. O kıtlık senelerini unutmuyoruz . 
Ancak, ben diğer teşekküllerin de raporlar ını 
te tk ik ettim, ayrı bir hususiyeti var. Onu ka
bul ediyorum. Memur çokluğu ve her Kamu 
İkt i sadi Teşebbüslerinde olduğu gibi, az işi 
çok insana, gördürmek gibi bir düşünce maale
sef Toprak Mahsûlleri Ofisi Teşkilâtını da bir 
geçim kapısı haline getirmiş, hizmeti olmakla 
beraber biraz da memur doyurma kapısı, ni
teliğini kazandırmışt ı r . 

Aklıma gelmişken şu hatırayı arz edece
ğim. Özür dilerim, kimse üzerine alınmasın, 
çünkü geçmiş yıllara, ait konuşuyorum; öyle 
zaman oldu ki Toprak Mahsülle'd Ofisi Müdür 
ve şefleri bir zamanlar bulunduklar ı şehrin 
birer kiralı haline de -gelmişlerdi. Bu, o devir
de Toprak Mahsûl ler i Ofisi Teşkilât ının çok 
büyük, <;ok mühim roller oynadığı devirlere» 
rast lar . ' Bu, yukar ıda arz ettiğim gibi, me
mur besleme keyfiyeti, evvelden, olduğu gibi 
bahis mevzuu denetleme devresinde de başka 
tü r lü olmamıştır, aynı şekilde devam etmiş
tir. 

Muhterem arkadaş lar , her kamu teşekkiilim-
deki memur çokluğu bilhassa hepinizin na
zar lar ına çarpını:.; olmalıdır. Faka t Toprak 
Mahsûlleri Ofisi Teşki la t ındaki kada r memur 
yığınağını hiçbir teşekkül yapmamışt ı r . İsta
t ist ikler de bunu gösteriyor, biraz sonra oku
yacağım raporhvr da bu sözlerimi teyidedecek-
tir. Öyle ki ben, bizim, ilden misal verebilirim, 
diğer mil'ctvekillori de aynı duruma kat ı l ı r lar 
zannederim. 

Bir bölgede, Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge
sinde 10 memurun görebileceği bir iş ve hizmet 
vardır , ama bakarsanız 120 tane memur vardır , 
çeşit çeşit isimler al t ında 120 tane memur. Bu 
konuda bâzı arkadaşlarla konuştum, bunlar da 
vatansever, tâbir imi mazur görün, bunlar da böy
le hampacı 'değildir, bunlar da çalışarak, hizmet 
görerek helâl rıızk kazanmak istiyen insanlar, bun
lar da iş göremediklerinden üzgündürler , yani 
bunlar yan gelip yatalım, ay sonu gelince para
mızı alalım diyen insanlar değil, bunlar da bi
zim memleketin evlâtları, dostlarımız, kardeşleri

miz.. Ama o ı ıkra gereken hizmet verilmiyor. Bi
liyorsunuz Toprak Mahsulleri Ofisinin istimlâk 
bölgelerine hububat şevkiyle meşgul olan bir kı
sım memurlar hariç, diğerleri senenin muayyen 
aylarında çalışan ve geri kalan aylarında hizme
ti olmıyan insanlar. Şu halde ben derim ki evvel
den beri, mümkünse bir işgücünü, çalışmak isti
yen insan kırı ya 'başka sektörlere, başka yerlere 
kaydır ıp hizmet gördürülme! i, onlar da ta tmin 
olmalı - Bedava pa ra al, ye demek onlara da do
k u n u r - ve yalhut da bunlar ı mağdur etmiyöoeik 
şekilde, tazminat vermek suretiyle tasfiye ciheti
ne ıgidilmeli. Ama içlerinde çok iyi elemanlar, 
çok iyi yetişmiş vatansever bilgili insanlar var, 
bunlar ın tasfiyesine de gönlüm razı olmuyor. O 
halde bunları diğer yönlere, belki gene Ofis teş
kilât ından parası verilmek suretiyle yani ona gö
re ibir formül bularak, bu genç elemanları çalış
ma., hizmet görme yerlerine aktarmalıdır , benim 
ka.naıatim evvelden beri budur, bu yola gidilme
sini bi'ılnassa genç, ve çok sevdiğimiz Bakanımız
da n istirham, ediyorum. 

Arkadaşlar, silolardaki buğday alımına ve 
ondan sonra, da afyon alımına temas etmek isti
yorum. Ben bilirim, çünkü kendim çok a m a n si
loya, gitmiş, buğday teslim, etmişimdir. Zamanın
da, ve bu tetkik ettiğimiz yıllar içinde silodaki 
buğday alıcı memurlar ın t a r t ıda alımda, şunda 
bunda halika nasıl zorluk çıkardıklarını bilirim. 
öy le güçlükler çıkarırlardı ki, insan siloya gidip 
buğdayını .satmaya çekinirdi ve daha ucuz fiyata 
dışarıya ısaimıak arzusuna kapıl ırdı . 

Şimdi arkadaşlar, demin yukarıda arz ettiğim 
kanunlar la Ofise .afyon alım satımı işi de verilin
ce, eskiden buğday alımında gösterilen zorluk 
devede kulak kaldı, hiç mesabesinde kaldı. Şimdi 
bunun nasıl, o lduğunu bir levha halinde nazırla
rınıza, arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar , afyon benim ilimde en-
çok yetişen bir mahsul. Köylülerin Ofis merkezi 
veya alım yerlerine afyonunu getirip satmasın
dan korktuklar ım, mümkün olsa afyonunu be
dava bırakıp ayrılacak hale geldiklerini bilirim. 
Oünkii bunu gözlerimle defaatle gönmüşümdür. 
Ofisin mubayaa edeock memuru sıraya koyar onu 
bekler bekler, sıra .gelmez, git derler, ya bir kö
ye .misafir olur veya bir hana gider, ertesi gün 
gelir yine vakit bulamaz, daha ertesi gün gelir, 
sıra, gelmişse birkaç gün sonra afyonunu teslim 
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eder. Afyon teslim edilmesi de bir meseledir. Ya
ni basit gibi gelir size, bu defa afyonu eksper 
•eksperi ya ilerideki mesuliyetten kurtuimalk için, 
biliyorsunuz afyon, (a), (ıb), («) diye değerlen
dirilir, derecelenir; ekseriya gayet güzel, hani bi
zim mahallî tâbirle sarısakız gıübi, kehribar gibi 
olan afyona, bizim ölçülerimize göre birinci smıf-
denir. Artık bunun ötesi yok, böyle afyona eks
per, bugün afıyon eksperleri (ıb) der (a) demez. 
(b) sınıfındaysıa (c) der, (Ib) demez. Çünkü, bun
ların fiyatları arasında fark vardır ve ileride eks
per mesuliyetten korkar, böyle yapmak zorunda 
kalır. 

BAŞKAN — Sayın Akalın vaktinizin dolma
sına iki dakikamız kalmıştır. 

M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKALIN 
(Devamla) — Birkaç dakika daha istirham ede
ceğim.. 

BAŞKAN — Beş dakika kâfi mi efendim? 
M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKALIN 

(Devamla) — 10 dakika rica edeceğim. 

BAŞKAN — Bitirin de efendim, ondan son
ra teemmül edelim. 

M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKALIN 
(Devamla) — Arkadaşlar işi teferruata dökme
den hemen ifade edeyim : Haşhaş ekimi ziraata 
yapan ve haşhaş ekimine müsaade edilen iller
de olan budur ve bu haş'haş ekimi yapan il 
milletvekilleri, arz ettiğim güçlükleri çok duy
muş, görmüş ve meşgul olmuşlardır kanaatin
deyim. 

Şimdi arkadaşlar, Ibu eksperlerde de bir huy 
vardır; ekseriya (A) sınıfından olması lâzım-
gelen afyonu (B) sayarlar. Şöyle ki, biliyor
sunuz haşhaş olgunlaşmış, morarmış olan ve • 
kelle tâbir edilen kısmı çizilir ve ondan çıkan 
sakız bir gün sonra da alınır. Alınırken bizim 
memlekette mevcudolan âdete göre buna ko
nak tâbir ederler, ince yeşil zarı ile alman bir 
şey. Böyle bir zarı en iyi kalitedeki afyonda, 
afyon sütünde oldu mu, eksper balbane bulur, 
«Bunun değeri düşmüştür» der. Bu ekseriya 
yağmur mevsiminde alındığı için haşhaş çizilip 
de hafif bir yağmura mâruz kalmışsa, süt ka
rarır. Bu sefer der ki : «Efsafmı kaybetmiş
tir.» 

Yine memlekette bir âdet vardır, bilirsiniz 
henipiz, afyon sakızı topak haline getirildiği 

zaman olgunlaşmış afyon yapraklarına sarı
lır, bu sefer de eksper fire-düşer. 

Yani bu vesile ile 'bu derdimi dökmek isti
yorum : Afyon meselesinde Türkiye'de zaten 
bir sürü yeni kayıtlarla ekimi tahdidedilmiş-
tir, ekim için müsaade alınacaktır. Yağmur 
yağdığı zaman afyon sütünü alamamışsa hemen 
mücacaat edecektir, ibir sürü işlerden sonra af
yonu noksan getirmemek için gayret eder. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, müsaadenizi rica 
ediyorum, bir dakika. 

Sayın Akalın, 10 dakika fazla konuşma mü
saadesi istiyorlar. Bu hususu reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun, devam edin efendim. 
MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Afyon 

sütünü binbir müşkülâtla elde eden müstahsil 
bunu elde edinceye kadar ta baştan ekim mü
saadesi ve sair kayıtlardan geçtikten sonra 
- onlar da şudur : Meselâ, 6, 18 ve 27 nci mad
delerin muhakkak köylünün yararına değişti
rilmesini, biraz sonra teklif edeceğim -• bütün 
bu kayıtlardan geçtikten sonra teslim muamele
sinin bilhassa üzerinde defaatle duruyorum, 
teslim keyfiyeti, Eksperlerin muamelesi, derece
lerin tâyini meselesi, paranın ödenmesi keyfiye
ti ayrı ayrı birer ölümdür. Yani artık Türkiye'de 
haşhaş ekimi geçmiştir, ama ne çareki hâlâ 
birçok bölgelerimizde biliyorsunuz haşhaş yağı 
gıda maddesi olarak ehemmiyeti haizdir, hele 
bugün sadeyağın ve diğer yağların da paha-
lılanması karşısında haşlhaşın ekilmesi zarure
ti, ayçiçeğininin de âdet olmadığı yerlerde mec
buri, zaruri halde olan bu mahsulü, bir taraf
tan iki defa çapa edilmesi, çizgisi, algısı, kırıl
ması gibi binbir zahmetle elde edilen bu mah
sulü, binbir güçlüğüne rağmen köylü ekmek 
zorundadır. Benim istirhamım o dur ki, haş
haş ekicileri ve müstalhsıllarma biraz daha mü
samahalı, daha insaflı davranılsm. Bu hususu 
Yüce Huzurunuzda arz ile, sayın teşkilâta ve 
yüksek basma duyurmak istiyorum. 

Efendim bir noktaya daiha temas etımek isti
yorum: Raporda vakıa bu noktaya temas edil
miş, afyon sütü fiyatları, bizde kaçakçısı gelir, 
kaçaik olarak mahsulün bol olduğu zaman aısıga-
ri fiyatı 200 lliradan az olduğu zamanda asıga-
ri fiyatı 3O0 - '500 liradan (kaçak afyon almaya 
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•çalışırlar. Köylünün çıolk büyük •emetkile yetiştir
diğini biliriz, çapa parasını, çiziği parasını, kır
ma parasını elide ettiği afyonla ödiyemez. Ama 
cezai müeyyideler karşısında çok zaman afyon 
sütü elde edemiyen köylünün başkasından sa-
tmalıp yaptırdığını da biliriz. Bu fiyat farkı 
karşısında taahhüdettiği afyon miktarından 
fazlasını kaçağa sevk etmek yollarını arıyor ve 
bu 'yüzden de bir sürü vatandaş nara yanıyor. 
Bu itibarla afyon sütü satıcısının muhakkak 
'bugünkü rayice göre, ben kıyas ettim, çocuklu
ğumda 13 lira idi kilosu, şimdi besab ediyorum 
90 lira, bugünkü eşya fiyatı ile o günkü eşya 
fiyatını kıyas ediyorum, hiç olmazsa afyon sü
tünün o ıgünkü rayice göre fiyatının 400 - 500 
lira olması lâzım. Geçtik ondan, bunun hiç ol
mazsa fiyatının 200 liraya çıkarılması yerinde 
olur. Ancak raporda afyon sütünün, Hindistan'
daki kalitesiz afyonlar karşısında dünya piya
sasında alış fiyatını dahi tutmadığı zikredilir 
ki, ben talbiî bunun inceliğini de bilmiyorum, 
nasıl okuyor, aşağıda da âcizane tavsiyelerimde 
•bu noktaya temas etmek istiyorum. 

Şurada hemen yeri 'gelmişken ifade edeyim, 
eğer mümikünse, raporda da bilhassa bahsedil
miş, yarı mamul bir hale getirmek suretiyle dış 
piyasaya sürülüp müstahsilin emeğinin değer-
lcndirilm'esi ve kilosunun ne olursa olsun, 200 
liradan aşağıya alınmaması yolunun aranması 
gerekeceğine Ikaaniim; gereikmesi de lâzımdır. 

Şimdi efendim, yeri gelmişken arz edeyim, 
yukarıda da temas ettim '3491 sayılı Kanunun 
6, 18, 27 nci ımaddeleri meselesi: 

Bu maddeleri huzurunuzda uzun uzadıya 
okuyacak değilim. Yalnız şu kadarını ifade 
edeyim, Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunumun 
16, 18 ve 27 nci maddelerini tadil eden 7368 sa
yılı Kanunla tadil edilen bu maddelerle haşhaş 
ekicileri büyük kayıtlar altına alınmış, disip
line edeyim denilirken köylü canından bezdiril-
ımi'ş/tir. Arzusu, daha doğrusu niyeti ollmadığı 
halde pek çok müstahsilin, her köyden yılda 
15 - 20, 30 - 40 vatandaşın ya belgesini noksan 
vermesi, ya (ekeceği mahsulünün, ben haşhaşını 
alacağım, afyonunu a'lmıyacağım, şeklinde be
yanda külunduğu halde, yahut şöyle diyeyim 
daha açılk bir tâbirle, normal ekim yapıp bilâ-
hara şu veya bu zaruretlerle, çizip afyonunu 
almıyacağı zarureti karşısında, zamanında mü

racaat etmesini bilmediğinden müsaade edilen 
yerin yakınındaki, bitişiğindeki tarlaya haşlhaış 
ekmiş olmasından birçok vatandaşın maihsulıle-
ri gittiği için, cezalar da çok ağır konduğu 
için o vatandaşın inim inim inlediğini 'gördüğü
müz için 6, 18 ve 27 nci maddelerin müstahsil 
Ilın yararına kolayca anlaşılır ve tatlbik edilir 
şekilde değiştirilmesini ilgililerden istirham et
tiğim gibi, bu hususta da aklımın yettiği şe
kilde, köylüye faydalı olacak şekilde bir ka
nun teklifi hazırlamış bulunuyorum. 

BAŞKAN — itki dakikanız kalmıştır efen
dim. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Efen
dim, rapora yeni geliyorum. 

Ofisin 1963 yılında 6 087 personelli 2 245 iş
yerinde çalışmış ve 79 533 828 lira ödemıe ya
pılmıştır. Diğer yıllardaki tablo da hemen he
men buna yakın bir rakam. Bu rakamları ofi
sin yılda birkaç ay devam eden ajlum ve mah
dut yerlerdeki satım hizmeıtlleriyle kıyas eder
sek, aylarca boş yere nasıl para ödendiği ve Ha
zinenin nasıl zarara uğradığı kendiliğinden an
laşılır. 

Raporda 1959 - 19G3 yıllarında daima ofisin 
milyonlarca lira zarar ettiği kaydedilmiştir. 
Toprak Mahsulleri Ofisi kârlılık için kurulma
mıştır, bunu müdrikiz. Fazla verimlilik de isti-
yeciek 'değiliz. Ancak 1963 yılındaki 47 580 260 
lira zararın, personelin lüzumundan fazla olu
şundan ileri geldiğine kaaniiz. Ben diyorum ki, 
Toprak Malhsulleri Ofisi Vakıflar idaresini 
gölgede bırakmıştır. 

Raporun netice kısmında, işyerlerinin gay
ri iktisadi olduğu New - York ve Waslhington'-
daki ofis bürosunun lüzumsuz olduğu kaydı 
vardır ki, buna katıllıyorum. Ofisin, raporda 
yapılan tavsiyelere önem vermesi gerekir kana
atindeyim. 1959 - 1963 devreleri arasındaki 
(bilançoda ıgörülen yüz milyonlarca liralık zara
rın, ofisin fena yönetilişi karşısında mazur gör
meye imkân yoktur kanaatindeyim. 

Bu mâruzâttan sonra tavsiyelerimi şöyle 
hulâsa etmek isterim: Ofis, elinde memuru da 
çok olduğuna göre, bilhassa afyon sütü alına
cak yerlerde alımı, muayeneyi ve ödemesini 
köylere göre plânlayıp, mâkul vasıtalarla çok 
evvelden köylere duyurulması ve bu suretle 
alım işini zamanında kimseye zıorluik vermeden 
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yapması (ödeme gecikirse, geçmiş ödemeler için 
faiz tahakkuk ettirmesi ve ödemeyi 'geciktiren 
memura ibu faizler için rücu edilmesi... Afyon 
alınır aılımmaz hemen bedelinin ödenmesi ve bu 
işin organize edilmesi, afyon sütünün ham ha
liyle dış piyasalarda satılması, bu mümkün ol
muyorsa yukarda da arz ettiğim giıbi, yarı ma
mul halle getirmek suretiyle satış imkânlarının 
aranması. New - York ve Washin!gton,da birer 
külfet olan büroların da kaldırılması cihetine 
gidilmesi ve 440 sayılı Kanun kapsamından 
mümkünse daha evvel verilen yetkili Bakanlar 
bunu düzenlemişlerdi, buna konunun 'kapsamın
dan çıkarılarak Devlet daireleri şeklinde, bu 
hale getirilmesini tavsiye 'ediyorum. 

•BAŞKAN — Vaktiniz bitmiştir, lütfen bağ
layın. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Aksa
ray Azmi Millî Bankası hakkında konuşacak
tım, vaktim doldu, onun için oraya temas et-
mlyeceğim. Alt'komisyon raporuna katıldığımı 
arz eder, Yüksek Heyetinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞIKAN — Türkiye îşiçi Partisi G-rupu 
adına 'Sayın Ali Karcı. 

Buyurun. 

T.İ.P. GRUPU ADINA ALÎ KARCI (Ada
na) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; söz
lerime «Hububat, pamuk, ayçiçeği, zeytin, tütün 
yetiştiren çiftçi, aracı tüccara, kısmen de olsa, 
boğulmaktadır. Bunun da sebebi, her şeye rağ
men, Toprak Mahsulleri Ofisidir» diye başlamak 
isterim. Önce stok konuları üzerindeki raporu 
incelemek istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi
nin elindeki buğday stoklarının bir spekülâsyo
na engel olacak durumda olduğunu bu yıllar 
içinde görüyoruz diyemiycceğim. Bâzı yıllarda 
elde tam stok mevcut iken bâzı yıllarda yıl sonu 
itibariyle iki, üç aylık stok olduğu görülür. Yıl 
sonu itibariyle 1959 da 302 000 ton, 1960 da 
310 000 ton, 1961 de 195 000 ton hububatın stok 
olarak bulunduğunu görürüz Bu spekülâsyona 
kapının hemen hemen açılışının tipik bir örne
ğidir. Kaldı ki, stok azaldıkça piyasada buğday 
fiyatları kendiliğinden yükselir. Bu yılların ga
zete koleksiyonları tetkik edilirse, stokların 
Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde az bulunduğu 
sıralarda yükseldiği görülür. 

Sayın milletvekilleri, bu rakamlara karşıt 
olarak da 1962 de stokun 627 bin tona ve 1963 te 
ise 1 136 000 tona yükseldiğini görüyoruz. Bu 
büyük stokların nedeni ise dışardan ithal edi
len hububattır. Biz ziraat memleketiyiz diye 
övünürken, ifade ettiğimiz şu son rakamlara ba
kın, 1961 de ithal edilen hububat miktarı 946 000 
ton, 1962 de 1 047 000 ton, 1963 te 527 000 ton. 

Sayın milletvekilleri; hububatın ithalâtı üze
rinde dururken burada dönen bir ithal dalavere
sini de açıklamadan geçemiyeceğim. Hepiniz 
biliyorsunuz ki, ithal edilen bu buğdaylar Ame
rika'nın mahsul fazlasıdır ve Amerika, ihra-
cettiği memleketlerden döviz istememektedir. De
mektedir ki, siz kendi paranızla bize ödeyin. Bu 
teklif bizim Hükümetlerin hesabına gelmektedir. 
Nasıl olsa biz döviz vermiyoruz denmektedir ve 
bu suretle âdeta gönüllü olarak hububat ithali 
cihetine gidilmektedir ve hububat ithali cihetine 
gidildiği vakit şöyle bir durum görüyoruz: Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Amerikalı
ların milyarı aşan Türk Liraları toplanıyor ve 
sonra Amerikalılar bu fondan yatırım yapmıya 
kalkıvorlar. Biz yabancı sermaye geliyor diyoruz, 
bir bakıyoruz Amerikalılar montaj istasyonları 
kuracaklar, bir bakıvoruz Amerikalılar sanayii
mizi kal kındı racakmış gibi kokokola, pepsikola 
fabrikaları kuruyorlar ve işte bu fondan mahsul 
fazlası fonundan, Kulev fonundan çektikleri 
milyonları arsalara yatırıyorlar, büvük fabrikalar 
kuruyorlar ve dışardan dolar olarak hiçbir şey 
getirmedikleri halde, burava yatırdıkları bu pa
ralarla yabancı sermave geldi seklinde gösteri
yorlar ve sonra asıl işin garibi bundan sonra baş
lıyor. Bizim yerli paramızla kurulmuş olan bu 
tip Amerikan şirketleri genellikle yatırdıkları 
naralardan eok daha fazlasını bizim bankaları
mızdan kredi olarak çekiyorlar. Büvük Meclisin 
bu hususa eğileceğine olan inancımı bilhassa be
lirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri; kangren olmuş bir ka
çakçılık olayına sebebolan afyon konusu üzerinde 
durmak istiyorum. Afyon ticaretinin kontrol 
altına alınması görevi kuruluş kanununda hepi
nizin bildiği gibi, Toprak Mahsulleri Ofisine 
verilmiştir. Kaçakçılığa sebebolan asıl konu 
yani fiyat üzerinde duracalk olursak, kaçakçılı
ğın neden yapıldığı ve bundan sonra da ne
den yapılacağı 'kendiliğinden meydana çıkar. 
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A sınıfı m'orfin derecesi 13 ve dalha yüksek 
afyon, yıllara göre Toprak Mahsulleri Ofi
since şöyle fiyatlandırı'1'mıştır: 

1959 yılında primsiz olaralk 77 lira, primli 
olara'k 88 liraya; 1960 yılında prinısiz olarak 
100 lira, primli olara'k 110 liraya; 1961 yılında 
primsiz 100 lira, primli 110 liraya satınalmmış-
tır. 1962 ve 1963 yıllarında yine primsiz ola
ra'k 100 liraya ve primli •olara'k 110 liraya sa-
tınalmmıştır. Demek iki, afyon fiyatı dört yıl 
sürede sabit 'kalmıştır. Hiç yüksel m emişti r. 
Şimdi soruyorum, 'daha bugün gazetelerin bi
rinci sayfalarında inhisar maddelerine zam ya
pıldığı yakılmıştır. Dört yıl içinde hiç za>m ya
pılmadı im, hiç fiyatlar artmadı .mı! Hiç ver
gilendirme 'kanunları gelmedi 'mi (ki, bu fiyat
lar salbit 'kaldı 'böyle dört yıl sürece? Bir ba,ş-
ka deyimle sormak isterim, «ayın milletvekille
ri, (bu dört yı'l ıs ürece hayat pahalılığı hiç art
madı mı! Hatta balkınız bunu hububat fiyatla
rı yüz'de (kaç arttı şeklinde incelersek biraz da
ha aydınlığa 'kavuşmuş oluruz. Bu dört yıl 
içinde hububat fiyatlarının artışı tam yüzde 
30 'dur. Ama afyonun fiyatı yerinde saymıştır. 
Bu bir arz ve talep meselesidir. Afyon, biraz 
(ince de söylediğim gibi, .1.10 liraya satmalınır-
ken yerinde kaçakçılar tarafından İran ve Su
riye'ye gönderilme'k üzere 250 - 300 liraya sa-
tınalınmaktadır. Gaziantep ve Adaııa'ya teslim 
afyon 600 liradır. 700 Jİradır, Malatya'ya 'tes
lim Ikilosu 1 000 lira ve Van'a teslim kilosu 1 500 
liradır. Biz fiyatları saibit tutuyoruz. Vatan 
ve 'millet nutukları ile işi halle çalışıyoruz. 
Efendim, "'kaçakçıhık yapmasınlar diyoruz. Ne
yi (kaçakçılık yapmasınlar? Daha 'dün bu Mec
liste 'konuşuldu; Ziraat Bankası raporları üze
rinde. 78 milyonu bir bakan nüfuz suiistimali 
ile yürütmüştür, İvromit (lâvaşında ve af 'ka
nunları cılktı, bil iyonsunuz hepiniz. Af kanun
ları ile birçok bakanların suiistimalleri affa uğ
ramış olmadı rai? Biz vatn ve millet nutukla-
riyle afyoncııya, sen 'kaçakçılık yapma gibi 
şeyler söylüyoruz. BinaenaleyHı kaçakçı 1 ı'k o'la-
caiktır. Çünkü liberal dkonominin bir deyimiy
le söyliyeyim, bu 'bir arz ve talep meselesi
dir. Burada yüz liraya biz sa/tmalmaya kal'k-
tı'kç.a ve 'bunun fiyatı da Van'da 1 500 lira ol
dukça bu kaçakç.ı'lılk olacaktır. 'Kanunları ağır
laştırmakla da her hangi bir mesele halledil
mez. Oüıılkü bu gibi meseleler İdari 'kararlar

la değil, iktisadi tedbirlerle yerine getirilir. 
Biz maalesef iktisadi tedbirler yerine meseleyi 
idari 'kararlarla halle çalışıyoruz ve yukardan 
bir emirle kaçakçılık dursun fiyoruz ve bu 'ka-
çakçılı'k durmıyacaktır. Bunun içindir ki, Bü
yük Meclisin afyon 'meselesi üzerine gerçekten 
eğilmesi ve bu 'kangren olmuş olan 'konunun 
ortadan 'kaldırılması için çaba sarf etmesi lâ-
zımgclmeJktedir. 

Sayın Milletvekilleri, bir başjka 'konuya da
ha değinmek istiyorum, bu da Toprak Mahsul
leri Ofisinin 'kişi olarak ve işyeri olarak yıllar 
itibariyle sayısının azalmasına. Meselâ 1959 
yılında 385 işyerinde 7 060 İkisi çalışıyormuş. 

1960 yılında 336 işyerinde 6 791 kişi, 1961 
yılında 330 işyerinde 6 490 'kişi, 1962 yılında 
260 işyerinde 6 348 kişi, 1963 yilnnda 245 işye
rinde 6 087 'kişi çalışıyor*. 

Yani ı'bir baş'ka deyimle bir taraftan işyeri 
adedi dört yılda 140, personel sayısı 973 azalır-
'ken personel masraflarına baktığımız zaman 
hayret ve dehşet içinde kalıyoruz. Artış 22,5 
milyon lira, Şu tezata bakınız. Bir taraftan 
işyeri ve personel sayısı azalıyor, fakat öbür 
taraftan 22,5 milyon lira daha fazla personel 
ücreti ödeniyor. Elimizde detaya inecek ra
kamlar olmadığı için bunun nedeni üzerinde 
durmuyorum. Ama, 'bunun politikası üzerinde 
duracağım. 

Muhterem arkadaşlar, Topra'k Mahsulleri 
Ofisi hububatı satmaldılktan sonra 'maalesef 
araya aracı girer ve yukarda da görüldüğü gibi 
1963 te 245 işyeri vardır, bu işyerini siz 67 ile 
dağıttığınız vakit her ile düşen T. M. Ofisi işye
rinin dörtten eksik olduğunu görürsünüz. 

Ankara'yı düşünün bakalım; kaç kilometre 
uzaklıktaki birisi Toprak Mahsûlleri Ofisine 
kilometrelerce yol sürecek bir şekilde arabası
na buğdayını yükleyip de getirebilir mi? Hiç 
şüphesiz 'getiremez ve getiremediği içindir ki, 
aracıya muhtaç duruma düşer. Maalesef Ana-
dalu'da durum 'böyledir, aracının eline düşmek
tedir ve bu suretle ucuza mal kapatılmaktadır. 
hattâ o kadar ucuza mal kapatılmaktadır ki, 
buğday gibi önemli bir konuda bile yarı para, 
yarı bono çalışılmaktadır. Bunun 'günahı Toprak 
Mahsulleri Ofisinindir. Toprak Mahsulleri Ofi
si 1959 daki işyeri sayısını 19İÎ3 senesine ka-
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dar 385 ten 245 e düşüneceğinle, 500 e yükselt
meli idi, 1000 e yükseltmeli idi ki, doğrudan 
doğruya köylünün ayağına gitsin, köylünün 
mahsulünü alsın ve bu suretle aracı tüccara 
köylüyü boğdurmasın. Bir an düşünelim; işyeri 
sayısı daha da düştü, 100 e düştü ne olacak1?.. 
Mesele meydanda ve acık; aracının eline dü
şecek. Bunu artık yapmıyalım, gerçekten Top
rak Mahsulleri Ofisi yıllardır bu memlekete 
hizmet etti. Gerçekten çok faydalı oldu, eğer 
biz, liberal ekonominin tabii bir sonucudur bu 
der ve aracı tüccarları köylü ile karşı karşıya 
bırakırsak, hani bu memleketin efendisidir de
diğimiz köylümüze gerçekten yazık etmiş olu
ruz. 

Sayın Milletvekili erim bu da gerçekten üze
rinde önemle durmamız gereken konulardan 
biri ve mutlaka duracağız. 

Bu arada yine bir başka hususa değinmek 
istiyorum. Bu da mefruşat masraflarıdır. Bilan
çolara bakıyorum, • 1959 da mefruşat masrafı 
13 milyon lira. İşyerinin de azaldığını nazarı 
iti'bare alın. Eğer yeni işyeri açılmış olsaydı da 
15 milyon liralık bir mefruşat masrafı gösteril
miş olsaydı biz bunu tabii karşılardık. Bir ta
raftan işyeri azalıyor, öbür taraftan mefruşat 
masrafları biniyor. 

Geliyoruz şimdi 1960 yılma : Mefruşat mas
rafı 14 milyon lira. Geliyoruz 19'fil yılma; mef
ruşat masrafı 14 milyon lira. 'Geliyoruz T'962 yı
lma ; mefruşat masrafı 15 milyon lira ve 1963 
yılında 19 239 000 lira ki beş yılda cem'an 75 
milyon lira. Yani bir taraftan iş yerlerimizi 
azaltacağız, ajanslarımızı azaltacağız ama öbür 
taraftan mefruşat masrafları 'binecek. İşte bü
tün bunlar bu politikasıyla, bu masraflarıyla 
'Toprak Mahsulleri Ofisinin üzerinde büyük Mec
lislim ne kadar durması icalhettiğini gösterir. 

TİP grupıı adına hepinizi saygıyla selâmla
rım. Teşekkür ederim. (TİP sıralarında alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhit1 rem arkadaşlarım, grupıı 
adına başka söz isteyen"? 

Buyurun Sayın Mustafa Kemal Yılmaz, 
Adalet Partisi Grupıı adına. 

A. P. GRUPU ADINA MUHTAFA KUM AL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 'huzurunuzu, Toprak Mah
sûlleri Ofisinin 1959 - 1963 yılları hesap ve 

muameleleri üzerinde Adalet Partisi Meclis 
grupıı adına görüşlerimizi arz etmek üzere 
işgal etmiş bulunuyoruz. 

Bilindiği üzere Toprak Mahsûlleri Ofisi 
Türkiye'de hububat piyasasını tanzim ve bil
hassa hububatın mubayaasında çiftçi malının 
değerine alınmasını ve Karadeniz bölgesi ile, 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin 
ekmeklik ihtiyacını temin maksadiyle kurulmuş
tur. Bilâhara, bilindiği üzere afyon, yağ ve pi
rinç gibi ürünler de Ofisin faaliyetleri ara-
sı&a^almmış bulunmaktadır. 

Ofisin 1959 - 1963 yılları arasındaki faaliyet
lerini iki anagrupta toplamak mümkündür. Bun
lardan birincisi hububat işletmesi faaliyetleri; 
ikincisi ise afyon ve uyuşturucu maddeler işlet-

• mesidir. Hububat işletmesinide Ofis ve 1959 dan 
1963 yıllarına kadar çıkarılan muhtelif kararna
melerle buğday 55 kuruştan 78 'kuruşa kadar sa-
tınalınmış, buna mümasil olarak diğer hububat 
da çavdar meselâ, 45 kuruştan 57 kuruşa kadar 
çiftçiden satın alınmıştır. Keza musir .da 40 ku
ruştan 56 kuruşa kadar çiftçi elinden satınalm-
mış bulunmaktadır. Bu rakamlardan, da .anlaşıl
maktadır ki, yurt içinde müstahsilin malını de
ğerlendirmek ve memlekette hububat temininde 
güçlük çeken Karadeniz bölgesiyle büyük şehir
lerin yiyecek ihtiyaçlarının temini hususunda bir 
supaıp vazifesini bir regülâtör vazifesini görmek
tedir. 

1959 dan 1963 yıllarına kadar tedrici surette 
alım fiyatlarında bir artış görülmektedir. 

Binaenaleyh çiftçi daima Ofis tarafından is
tihsalinin değerlendirilmesi hususunda himaye 
görmüş ve dolayısiyle çiftçi, emeğinin karşılığım 
almış bııulnmalktadır. Birçok yıllarda memleket 
istihsali yiyecek ihtiyacını karşılamadığı için 
Ofis, buğdayı dışardan ithal etmek zorunda kal
mıştır. Bilindiği üzere hububat ziraati memleke
timizde tamamiylc hava şartlarına tâbi bulun
maktadır. Hava şartlarının müsait olmadığı yıl
larda istihsal memleket yiyeceğine kâfi gelmedi
ği için, mecburen dışarıdan buğday ithal edil
mektedir. Burada bir hususa temas etmek istiyo
rum. Sayın T. 1. P. Sözcüsünün, Amerikalıların 
Merkez -Bankasında milyarları birikirmiş de bu 
milyarlardan Amerikalılar bunu yatırım için iste
diği gibi kullanırmış iddiası, ya arkadaşımız Mer
kez Bankası muamelelerini bilmemekte veyahut 
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da beynelmilel anlaşmaları tetkik etmemiş bulun
maktadır. Gaye o değil, ortaya gelişi güzel bir 
iddia atılmaktadır ki, ufaik bir tetkikle bunun ha
kikî mahiyetinin ne olduğu ortaya çıkar kanaa
tindeyiz: 

Muhterem arkadaşlarum; Toprak Mahsulleri 
Ofisi muhtelif yıllarda, meselâ 1959 yılında yurt 
içinden 620 210 ton huibübat alarak çiftçiye 
283 395 937 lira ödemiş, buna mukabil stoklar 
mevcudolduğu ve memleket ihtiyacına yettiği için 
1959 yılında yurt dışından her hangi bir ithalât 
yapılmamıştır. Buna mukalbil 1960 yılında çift
çiden 581 185 ton hulbuibat alınmış ve çiftçiye 
260 148 000 lira para ödenmiştir. Muhtelif sene
ler 'bu devam edegelmiş ve 1963 yılında 1 051 355 
tona, 688 948 221 lira ödenmiş bulunmaktadır. 
Buna mukalbil Ofis ,aynı yıllar zarfında gayet 
taıbiî olarak satışlarda bulunmuş ve buğdayı 58 
kuruş'lla 80 - 88 kuruş arasında değişik fiyatlar
la muhtelif senelerde nasıl çiftçiden alırken ted
rici bir fiyat artışı olmuşsa satışta da bu tedrici 
fiyat artışı görülmektedir. Bilindiği üzere Ofis, 
lrulbübat fiyatına her kilo üzerinden 10 kuruşluk 
bir kâr nisıbeti koymaktadır ki, biraz ısonra arz 
'edeceğimiz gibi, bu 10 kuruşluk kâr nisıbeti de 
ofisıin üzerinde çalışmış olduğu mevzularda zaten 
zarar etmiş bulunduğu için, açığını kapataıma-
makta ve dolaıyıısiyle Ofis her yıl zarar etmekte
dir. Fakat Ofisin asıl vazifesi kâr gayesi ile de
ğil, biraz önce de sözlerimizin başında arz ettiği
miz gibi, müstahsilin istihsal etmiş olduğu hubu
batın fiyatlarında istikrar sağlamasıdır ve bilin
diği üzere Karadeniz bölgesinde hububat yetiş
mediği için Karadeniz Bölgesi yiyecek iıhtiyaciy-
le büyük şehirlerin yiyecek ihtiyacını temin et
mek malksadı bulunduğundaın, gayet taıbiî olarak 
halka ucuz ekmek vermek aımacı bulunduğundan 
Ofis zarar edecektir. Binaenaleyh bu zarar da 
daima Ha;zime tarafından karşılanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; malûmunuz olduğu 
veçhile iç .satışlarımızın büyük bir kısmı, bir az 
önce de arzettiğimüz gibi, totanibul, Ankara, İz
mir Adana ve Karadeniz böJlgesinde olmaktadır. 
Karadeniz bölgesinin hususiyeti ve önemi hepi
miz için malûmdur. Her yıl bu 'bölgenin e'kmek 
ihtiyacının temini kaçınılmaz 'bir zarurettir, bu 
zaruret karşısında Ofis Teşkilâtı Karadeniz böl
gesinde yeterli olmadığından, Karadeniz 'bölgesin
deki Ofisin satışları bilindiği üzere Fjisko - Birilik 

tarafından yapılmaktadır. Biraz sonra Ofisin bu 
Fisko - Birlik olan münasebetinden, bahsedece
ğiz. 

Ofisin stok işleri de önemlidir. Ofis muayyen 
bir stok seviyesini daima muhafaza etmek, ayak
ta tutmak zorundadır. Evvelce hepimizin bildiği 
üzere Ofisin mubayaa etmiş olduğu mahsul tar
lalarda, açıklarda yığınlar halinde, çamurlar için 
de bulunmakta ve birçok alınmış, muibayaa edil
miş olan mahsul çürümekte idi. Gayet tabiî biran 
önce bu durumdan kurtarmak ve millî geliri ye
rinde kullanmak amaciyle Ofis stok işlerinde fa
aliyetini süratlendirmiş ve bu maksatla bilindiği 
üzere, çelik ve betonarme silolar inşaatına geç
miştir. 

1963 yılı sonu itibariyle % 50 nisbetinde 
874 900 tonluk betonarme ve çelik silolar yap
mıştır. Bu sebeple bugün ofisin stok aracı de
mek olan çelik ve betonarme silbları hakikaten 
memleketin ihtiyacına yeter durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarını, ikinci işletme ko
nusunu teşkil eden afyon ve uyuşturucu mad
deleri için hakikaten1 ciddî bir problemle karşı-
karşryadır ofis. Ofis maale'sef her yıl bu mad
dede büyük mikyasta zarar etmektedir. Afyon 
fiyatlarında, arkadaşlarımızın da ifade ettiği 
gibi, bu yıllar zarfında alım fiyatlarında' her 
hangi bir değişiklik olmamıştır. 5 yıl içerisinde 
ofis 1 335 810 kilogram afyon mubayaa etmiş 
ve maalesef bu mubayaasından 600 343 kilo
gramını satabilmiştir. Diğer kısım maalesef 
ofisin elinde bulunmaktadır. Afyon, arkadaşı
mızın biraz ön'ce ifade' ettiği gibi afyon, hakika
ten karşısında büyük rakipleri bulunan bir me
tadır; Çekoslovakya, Polonya, Macaristan gibi 
memleketler bize nazaran daha ucuza maletmek-
te ve bilhassa Hindistan çok düşük maliyetlerle 
düşük kaliteli afyonu dünya piyasasına sür
mektedir. Bu bakımdan Türk afyonu için dış 
memleketlerde müşteri1 bulmak hakikaten ciddî 
bir problem olmaktadır. Bu sebepledir ki, müş
teri güç bulunduğu içindir ki, ofis mubayaa et
miş olduğu afyonu elinden çıkaramamakta ve 
dolayı'siyle her yıl stoku biraz daha kabarmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, ofis 1959 - 1963 
yıllarında hakikaten personel adedinde' ciddî 
bir azaltma yapmıştır. Gerçi ofisin, çiftçinin 
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ayağına kadar giderek mubayaa yapması çiftçi 
için faydalı ise de birçok yerlerde açmış olduğu 
şubeler - maalesef yılda 150 - 300 ton mubayaa 
öden bir ajansı düşünün - bunun yapmış olduğu 
masrafla mubayaa etmiş olduğu buğdayın fiya
tını' kıyaslarsak, buğday ofise iki misline mal 
olmaktadır. Nakliyesi de bir problem teşkil et
mektedir. Ofisin masraflarının bizce artmasının 
asıî sebeplerinden* birisi ofisin sermayesinin ki
fayetsiz oluşumdandır. Ofis ana sermayesi, öz 
kaynakları müsaidolmadi'ğr için yabancı kay
naklardan istifade etmekte, yabancı kaynak
lardan istifade ettiği için de yabancı sermayeye 
yüksek nisbetli faiz ödemekte ve dolayısiyle de 
ofisin masrafları artmaktadır. Asıl zararın se
beplerinden birisi de budur. Biraz önce arz et
tiğim gibi, Karadeniz bölgesinde ofis satışlarını 
Fisko - Birlik kanalı ile yaptığı1 için, Fisko - Bir
lik ofis adına yaptığı mubayaaların bedellerini 
zamanında ödiye'memöktedir. Daha doğrusu bir 
bayi olarak Fisko - Birlik, ofisin satmış olduğu 
buğday bedelini bir nebze de olsa, bir müddet 
de olsa, rahatlıkla kullanabilmektedir. Bence, 
Toprak Mahsulleri Ofisince alınacak en büyük 
tedbirlerden birisi Fisko - Birliğin satıp para
sını el'de ettiği zaman süratle ofise almış oldu
ğu buğdayın bedelini iade etmek keyfiyeti ola
caktır ve bu hususta biz ilgililerden hakikaten 
buna bir hal çaresi bulunması için rica ediyor 
ve ofisi bu külfetten kurtarmalarına grupça 
ehemmiyet veriyoruz. Bu arada Toprak Mah
sulleri Ofisinin muhtelif kurum veya müessese
lerden de bir hayli alacağı mevcut bulunmakta
dır. Bu alacakları 1958 den beri devam edegel-
mektedir. Bu arada Çuko - Birlik, Petrol Ofisi, 
Tari'ş, Fisko - Birlik, yaş meyva tarım ve satış 
kooperatifleri gibi muhtelif kurum ve müesse
selerden hakikaten ofisini alacağı bir hayli ka
barmış bulunmaktadır. İlgililerin bu alacakların 
tahsili hususunda süratle bir hal çaresi bula
caklarına inanıyoruz. • 

Ofis muhtelif yıllarda, biraz önce de temas 
ettiğim gibi, zarar etmiştir. Meselâ 1959 yılında 
9 699 023 lira, 

1960 yılında 42 056 580 lira, 
1961 yılında 2 482 817 lira, 
1962 yılında 2 662 610 lira, 
1963 yılında 47 580 262 lira zarar etmiştir. 
Bizce zararının en önemli sebepleri stok ve 

muhafaza masraflarının fazlalığından ileri gel

mektedir. Aynı zamanda kilo başına konmuş 
olan 10 kuruş gibi kârın da yapılan bütün bu 
masrafları karşılıyamamasmdan ileri gelmektedir. 
Diğer taraftan da biraz önce arz ettiğimiz gibi, 
yabancı kaynaklardan istifade etmesi dolayı
siyle yabancı kaynaklardan temin etmiş olduğu 
paralara büyük nisbette faiz ödemesinden ileri 
gelmektedir. O halde, bunun için ne yapmamız 
gerekiyor? Kanaatimizce, ilgililerin aşağıda arz 
edeceğimiz hususlara bir an önce çare bulması, 
hal çaresi bulması zaruridir. 

Evvelâ 1958 den beri tahsil edilmiyen Ofis 
alacaklarının süratle tahsil edilmesi. Merkez 
Bankasından ree'skont kredisinden elde edilen 
gelirlerle münhasıran bu bonoların itfasının te
mininin Ofise sağlanması. Alım yerlerinin ciddi 
bir etüt yapılarak masrafları karşılıyacak durum
da olanlarının muhafazası, Ofis için hakikaten 
ciddî masraf kaynağı teşkil eden ve alım nis-
beti düşük olan ajansların en yakın alım merkez
lerine bağlanması. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz iki dakikanız kal
dı. Lütfen bağlayınız. 

A. P. GRUPU ADINA M. KEMAL YILMAZ 
(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Burada Ofisin dış mubayaaları yapması için 
Amerika'da bir bürosu bulunmaktadır. Ofis ka
naatimizce bu büro ya tasfiye etmelidir ve bu bü
roya düşen görevlerin Ticaret Vekâleti, Maliye 
Vekâleti ve Hariciye Vekâletinin teşkilâtları bu
lunduğu için Amerika'da bu teşkilâtlardan ku
racakları bir müşterek heyete bu vazifeyi devret
melidir. Amerika'daki bu Ofisin senelik masrafı 
500 000 lira tutmaktadır. Bir an önce bu mas
rafın ortadan kaldırılması için, bilhassa ticari 
ataşelerimiz de bulunduğuna göre bu ticari ata
şeliklere bu vazife verilebilir. 

Buğday istihsalinin artırılması ve kalitesinin 
yükseltilmesi için Tarım Bakanlığı ile ciddî te
maslarda bulunması ve Ofis sermayesinin süratle 
artırılması gerekmektedir. Kaldı ki, Ofis se
nede asgari olarak 300 000 ton stoku ayakta tut
mak mecburiyetindedir. Binaenaleyh, bu 300 000 
tonluk stoku ayakta tutabilmek için asgari bir 
sermayeye ihtiyacı olduğu aşikârdır. Diğer ta
raftan Ofisin çalışmalarında, işletmecilik, iktisa-
dilik prensibine riayet etmesi başta gelen ve alına
cak tedbirler arasındadır. Eğer Ofis yabancı 
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kaynaklardan istifade edecekse bu takdirde Ofise 
düşük nisbetli faizle para bulmak zarureti vardır. 
Bilhassa müdahale mubayaalarında Hazinenin 
bu hususu göz önünde bulundurması, Ofisin za
rar etmemesi bakımından yerinde olur kanaatin
deyiz. 

Keza Fisko - Birlik ile münasebetlerini yeni
den gözden geçirip bunu yeni esaslara bağlaması 
zarureti aşikârdır. Diğer taraftan ham afyon 
yerine mamul afyon satma çarelerini araması 
yerinde olur kanaatindeyiz. 

Diğer taraftan hakikaten ziraatçinin büyük 
yardımcısı olan Ofis teşkilâtında siloların yapı
mında bâzı usulsüzlükler olmuştur. Bu usulsüz
lükler hakkında bir an önce tahkikat açıp neti
celendirmesini yine Ofisin teşkilâtından bekle
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar Türk 
çiftçisine büyük hizmetleri olmuş ve büyük şehir
lerimizin, Karadeniz bölgesinin yiyecek ihtiya
cına cevap vermiş olan ve hakikaten feragatle 
çalışan Toprak Mahsulleri Ofisi teşkilatındaki ar
kadaşlarımıza bu hizmetleri için teşekkür eder, 
bundan sonraki mesailerinde de başarılı olmaları
nı temenni eder ve beni dinlediğiniz için teşekkür 
ederim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, grup söz
cülerinin konuşmaları bitmiştir. Şahısları adına 
konuşacak arkadaşlara söz veriyorum. 

Sayın Muslihiddin Gürer, buyurun. 
MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Şimdi 468 sayılı Kanunun ahkâmına göre 

Yüksek Meclisinizde İktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin mürakalbesi meyanında büyük bir te
şekkül ve teşebbüs olan Toprak Mahsulleri Ofi
si hakkında ıgörüşılerimi huzurunuzda ara et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 'bu hususta söz
lerime başlamadan evvel grup temsilcileri ar
kadaşlarımızın, hiç olmazsa diğer milletvekil
lerine de sıöz verileıbilmesini temin için Yüksek 
Meclisin aldığı karara atfen 20 dakika içinde 
fikirlerini toparlamasında büyük fayda gördü
ğümü bir temenni lolıaralk huzurunuzda arz etmek 
isterim. Çünkü, zaten gruplar konuşunca milletve
killerine güç sıra geliyor. Zamanın da darlığını 
nazarı dfilbara almalk suretiyle bundan sonraki 
kısımlarda görüşecek grup sözcüsü arkadaşla

rım artık bu Meclisi ibir grup demokrasisi ol
maktan kurtarmak suretiyle .milletvekillerinin 
konuşacağı ve dile getireceği meselelere de yer 
vermelerinde Ibüyük faydalar mülâhaza ettiği
mi huzurunuzda arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Toprak Mahsulleri 
Ofisinin 1959 - 1963 yılları arasındaki bilanço 
ve hesaplarını tetkik ettiğimiz zaman, bu mü
essesenin Ibu müddet zarfında kâr değil zarar 
içinde buulnduğunu görmekteyiz. Biraz da 
bu zararlılık her şeyden önce müessesenin gör
müş lolduğu işin daha ziyade âmmeye yönelir 
yönden mütalâa edilmesinin bir neticesidir. 

440 sayıllı Kanun ahkâmına göre İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin herşeyden önce kârlılık 
ve verimlilik prensibine 'göre hareket etmeleri 
ve dolayıısiylc Ibu teşekkülleri rasyonel bir şe
kilde çalıştırmaları elzemdir. Ama (görülmek
tedir ki, denetimini yapmış olduğumuz Ofisin 
'O devrede maalesef tatbikat olarak 'birtakım aik-
sajklıklar içinde bulunduğu .sabittii1. 

İlk önce idari yönden işi ele almak istiyo
rum. Ofisin herşeyden evvel personel rejiminin 
doğrudan 'doğruya bu müessesenin karakterine 
uygun, verimliliği artırabilecek kaliteli eleman
lardan teşekkül etmesi arzuya şayandır ve ni
tekim bu müessesede çalışmış olan değerli ar
kadaşlarımızın, 1959 - 1963 seneleri arasında 
birtakım idari değişmeler neticesinde bü
yük bir huuzr içinde çalışamadıkları bir 
gerçektir. Bunun neticesinde hu devre zar
fında, muhterem arkadaşlarım, 8 tane 
Umum Müdür veyahut da Umum Müdür vekili 
Ofisin .başına gelmiş ve yönetmiştir. Şimdi bir 
İktisadi Devlet Teşebbüsünde verimlilik ve 
kârlılık araılken, ıbahusus Türkiyenin gerçekle
rine de uygun io.lar.ak, her iş başına gelen ar
kadaş kendi vaziyesinden 'birtakım reformist 
hareketlere girmiş olsa dahi, arkasından gelen, 
kendisini göstermek bakımından, başka bir şe
kil ta'tlbik etmek suretiyle bu müessesenin idari 
yönü tam bir rasyonellik içinde .olmamıştır. 
Onun için bu müesseseye memur tâyinlerinde 
olsun, keza bu müesseseyi yönetecek değerli 
elemanların tâyininde olsun, şahsi kanaatim 
odur ki, siyasi baskılardan azade kalınmak ica-
betmektedir. Bu siyasi /baskılan İktisadi Dev
let Teşekküllerinden kaldıraıbildiğim'lz ölçü
de bıı müesseselerin 440 sayılı Kanunun ahkâ-
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mına uygun olarak verimlilik ve kârlılık esasla
rının tahakkuk ettirecekleri, hiç olmazsa bu mü
esseseleri ziyandan kurtarmaya çalışacakları bir 
gerçe'ktir. 

Muhterem arkadaşlarım, Toprak Mahsulleri 
Ofisi alım işleri üzerinde görüşlerimizi şöyle hu-
lâsalamak istiyoruz, vaktin darlığını da nazara 
alarak : 

Hakikaten bu müessesenin, müstahsilin ma
lını değerlendirmek, yurt ihtiyacını sağlamak ve 
istihsali teşvik etmek yönlerinden büyük ham
leler yapmış ve temin etmiş olduğu, depolamış 
olduğu ürünleri Ankara, İzmir, İstanbul gibi 
bilhassa 3 büyük şehre teksif ve bir de Ka
radeniz'e ekmeklik temin etmek suretiyle büyük 
faydalar sağlamış olduğu da bir gerçektir. Yal
nız Karadeniz'e Fiskobirlik vasıtasiyle yapmış 
olduğu işlem nazarı itibara alınacak olursa - çün
kü Ofis namına bu işleri yapan orada Fiskobir-
liktir - raporun tetkikinden de anlaşıldığı veçhi
le, bu mevzuda maalesef işlerin pek parlak ol
madığı görülmektedir. Fiskobirlik eliyle yapı
lan bu işlemler yüzünden şu anda Karadeniz'de 
mevcut 45 müessese 1959 - 1963 arasında atalete 
uğramış bulunmakta, borçlarım Birlik Ofise öde
memiştir. Zaten zarar içinde olan Toprak Mah
sulleri Ofisinin, şahsi kanaatime göre fonksiyo
nunu ve kendi işlerini hakiki bir şekilde ya
pabilmesi için, muhakkak mevcut sermayenin, 
genişletilmesinde ve maliye olarak buraya yar
dım edilmesinde büvük favdalar gördüğümü de 
huzurunuzda arz etmek istiyorum. Çünkü, bu ka
dar dar bir sermave ile geniş rant temini hiç
bir zaman arzu edilen şekilde olmuyor, onun 
için sermavenin tevsii lâzımdır ve bunun zamanı 
gelmiş hattâ geçmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, stok mevzularını na
zarı itibara aldığımız zaman görmekteyiz ki; 
1959 - 1963 yılları arasında yapılmış olan silolar 
artık Türkiye'nin ihtiyacına bu seneler zarfında 
kâfi gelmiştir ve o sırada daha fazla silo yapıl
masına da lüzum hâsıl olmamıştır. Yalnız, bu 
yapılmış olan silolarda bâzı çatlaklıkların, ra
pordan da anladığımız gibi, bâzı ziyanların hu
sule gelmesi hakikaten tenkidi mucip bir cihet
tir. Bu hususta ilgililerin nazarı dikkatini eel-
bedin ona göre hareket etmelerinde büvük fav
dalar fförmekteviz. Su hususu arz etmek istiyo
rum; ürünlerin muhafaza ve stok masrafları nor

malin üstündedir. Masrafları idarenin daha dik
katli bir şekilde ayarlamasında büyük faydalar 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir diğer husus da 
Toprak Mahsulleri Ofisinin uğraştığı ve bugün 
memleketimizde hakikaten bâzı mmtakaların ha
yatiyetini teşkil eden ve zürram «Niçin ektiri
yorsunuz, niçin ektirmiyorsunuz?» diye büyük 
münakaşalarını mucibolmuş bulunan afyon 
mevzuu... 

Memleketimiz için afyon bir döviz kaynağıdır. 
1959 - 1963 yılları arasında afyon mevzuunu 
tetkik ettiğimiz zaman görülmektedir ki, bugün 
gayet calibi dikkattir, fazla ekim neticesinde o 
arada stok edilen afyon dünyanın bir senelik ih
tiyacına kâfi gelecek derecede Türkiye'de mev
cuttur. Şimdi, tasavvur buyurunuz, dünyanın 
bir senelik afyonunu stok yaptığımıza göre ve 
dolayısiyle bunun bu hale geleceğini bilerek, bu
nun daha evvelden tedbirlerinin alınması iktiza 
etmez mi idi? Saniyen, madem ki, birtakım si-
vasi sebeplerle yapılan ekimlerle ve o zamanın 
birtakım idari bozuklukları yönünden bu stok 
mevdana gelmiştir, hiç olmazsa bunun tasfiyesi, 
en kısa zamanda eritilmesi, elden çıkarılması yol
larının araştırılması da büyük bir zarurettir. 

BAŞKAN — Sayın Crürer, bir (dakikanız 
kalmıştır. 

MUSL1HİDDİN GÜRER (Devamla) — To-
parlıyacağım, Mu'h'terem Başkanım. 

Bunun için afyon ticaretinin de Ibir kontrol 
altına alınmasında büyük faydalar vardır. 
Benden evvel görüşen değerli grup sözcüleri 
esasen bu husus, hattâ mevzuumuz haricine da
hi çıkarak, ekiminden başlayıp, ta zamanımı
za kadar da getirdiler; binaenaleyh, büyük de
taylarına girdikleri için söz vaktim de daral
dığından görüşlerimi dalha fazla izah etmiyece-
ğî'ttl. 

Onun için muhterem arkadaşlarım, bu mü
essesenin en kıza zamanda kârlılık ve verimlilik 
esasına göre rasyonel bir şekilde çalışmasını di
ler ve hakikaten bunun iyiye doğru yöneldiği
ni görmekle, başında bulunan 'değerli vekil ar
kadaşıma ve bütün müessese "mensuplarına hür
metlerimi arz eder. Yüksek Heyetinize saygı 
lar sunarım. 
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BAŞKAN — Reşat özarda, buyurun. 

EEŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın ımilletvekilleri, Toprak Mahsulleri 
Ofisinin kuruluşu, bugünkü hale gelişi, mak
sat ve gayeleri zamana göre çeşitli sebeplerden 
ileri gelmiştir. Cumhuriyetin ilk kurulduğu 
senelerde Türkiye'nin nüfusu 12 000 000 kadar 
olduğu halde 'Türk toprakları bugünkü hacim
de idi. Binaenaleyh o zamanlar Türkiye'de bir 
buğday noksanlığı sıkıntısı değil, buğday faz
lalığı hissedilmekte idi. Nitekim 1933 senesin
de buğday fiyatı 3 kuruşa kadar düşmüş, köy
lü buğdayını satamamış, bunu takibeden se
nelerde Hükümet tedbir olarak Ziraat Bankası 
vasrtasiyle, köylünün satamadığı buğdayı 5 ku
ruş fiyat üzerinden almak gibi yollara gitmiş. 
bunlar da denenmiştir. Nihayet İkinci Dünya 
Harbinin başlaması üzerine, mevsimin kurak 
gitmesi, hayat pahalılığının birdenbire artma
sı, buğdayın kıymet kazanması ve buğdayın 
şehirlere kadar ulaşabilmesi imkânından mah
rum bulunması ve şehirlerin büyük sıkıntı çek
mesi karşısında maksat ve gaye tamamen baş
ka olmak üzere bu Ofisi teşkilâtlandırmak ge
rekmiştir. Esasen Ofis 1938 senesinde kurul
muş ve ondan sonraki senelerde daha ziyade 
büyük şehirlerin ihtiyacını karşılamaya çalış
mıştır. 

Hkiııcisi; bilhassa ^ekmek, buğday Türk Mil
leti için diğer milletlere nazaran bir hususi
yet arz etmektedir. Dünyada en çok ekmek yi
yen ve gıdasını ekmekten alan millet Türk Mil
letidir. Bu bakımdan buğday fiyatını sabit tut
tuğumuz, ekmek fiyatı sabit kaldığı takdirde 
hayat pahalılığı önlenir gibi bir zihniyetin hâ
kim olduğu günlerde diğer maddeler alabildi
ğine yükseldiği 'halde, zamanın hükümetleri 
buğday fiyatını ve dolayısiyle «kmek fiyatını 
aynı düşük seviyede tutmakta ısrar etmiş, 
inadetmiş ve bunun neticesi olarak zamanla 
köylü kendisi için verimli olımıyan buğday zi-
raatinden başka yollara kaymak mecburiyetini 
duymuştur. Bugün nüfusumuz çok şükür 32 
milyonu bulmuş, inşallah çok daha artacak. 
Bugünkü şartlarda ilik günlerdeki şartların ak
sine olarak nüfus fazla, fakat yetiştirdiğimiz 
buğday çok zaman halkımızın ihtiyacına yetmi
yor. Bu bakımdan dış memleketlerden buğday 
ithal etmek mecburiyeti hâsıl oluyor. Bu me

seleyi halletmek Toprak Mahsulleri Ofisinin 
Ikendi bünyesi içinde kendi yed-i kudreti dışın
da olan bir konudur. Bu bir Devlet politikası 
olarak ele alınması gereken meselelerdendir. 
Ofis ancak kendisine verilen görevi yapar. 
Toprağın verimini artırmak ve buğdayı köy
lünün fazla istihsali ile kendisini tatmin ede
cek hale getirmek suretiyle buğday ziraatinin 
devamını sağlamak gibi promlemler vardır. 
Bunlar konumuzun dışında ayrıca Devletin baş-
lıbaşma bir problemi haline gelmektedir. 

Burada konuşan birçok arkadaşlarımız za
man zaman şu senede memur adedi arttı, ek
sildi, ücretler arttı v. s. gibi bâzı konular üze
rinde durdular. Biz daha bir, birbuçuk ay ev
vel şu Meclisten bir kanun çıkardık, Avans Ka
nunu. Bütçeye 470 milyon lira para tahmil et
tik. Bunlar nereye gidecek? Elbette ilgili dai
relerin masraf bütçelerine bu 470 milyon lira 
gidecek yükselecek. Vaktiyle Devlet memur
larının maaşı şu kadarken, bir kanunla iki mis
line çıkmış, diğer bir kanunla % 35 zam ya
pılmış, eUbetteki bu kanunlarda, ücretlerde, ay
lıklarda yapılan artışlar o müessesede çalışan 
memurların, müstahdemlerin aylığına intikal 
edecek. Bundan dolayı Toprak Mahsulleri Ofi
sine, niçin memur maaşı arttı, diye sormaya 
hakkımız yok. Bu sorulacaksa Büyük Meclis
ten sorulmalıdır. Sonra, memur adedinin azal
ması çoğalması, buradaki kıstas nedir, bunu 
ortaya koyan arkadaşımız olmadı, ben de koya
cak durumda değilim. İş hacmi genişlemesine 
rağmen, memur mu azaldı, yoksa mevcut me
mur aynı seviyede kalmasnıa rağmen iş hacmi 
mi çoğaldı; bunlar, memurun artması, azalma
sı o müessesenin iş hacminin azalıp çoğalması
na 'bağlı hususlardır. 

Yalnız, Ofisin bugün birçok siloları maale
sef boş durumdadır. Ofis Türkiye'de diğer 
toprak mahsullerini de mubayaa etmek ve hal
kın ihtiyacını daha geniş çapta karşılamak 
durumundadır. Bu da elbetteki sermayeye bağ
lıdır. Bugün Ofisin -zarardan kurtulmasının 
çareleri vardır. Meselâ Türkiye bugün sulh 
samanında yarım milyona yakın asker besle
mektedir. Ofdunun gıdasının yüzde 90 mı 
buğday, nohut, fasulye ve saire gibi toprak 
mahsulleri teşkil etmektedir. Birçok yatılı 
okullarımız vardır. Binaenaleyh Ofise imkân 
verip sermayesini artırıp Ofisin elde edeceği 
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bu gibi gıda maddelerinin Ordu tarafından, ya
tılı okullar tarafından alınmasını da mecburi 
kılmak mecburiyetindeyiz. Bu suretle piyasa
dan düşük kaliteli, çeşitli dalavereli ve birçok 
defa neticesi 'mahkemelerde sonuçlanan alış -
verişlerden kurtarmak, böylelikle Ihiçolmazsa 
Ordunun ihtiyacını, okulların ihtiyacını Toprak 
Mahsulleri Ofisinden temin etmek suretiyle 
hem bu müesseselere iyi, güzel, mükemmel gı
da temin etmek, hem de Ofisin diğer taraftan 
uğradığı zararları, kısmen 'buralardan kapat
mak lâzım. Yani Devleti bir küllolarak mü
talâa ettiğimiz takdirde birinin zararını diğer 
bir müessesenin önlemesi gayet normal ve ta
biîdir. 

Muhterem arkadaşlar bu son beş altı sene 
içerisinde, memleket birçok siyasi buhranlar ge
çirdi. Bunun Türkiye'de en büyük etkisine 
mâruz kalan müesseselerden birisi de maalesef 
Toprak Mahsulleri Ofisi oldu. Ve insan tet
kik ettiği zaman durumu, görüyor ki, 1959 -
1963 seneleri arasında Ofisin en büyük faali
yet sahası kendi bünyesinde memur ve müdür
leri değiştirmek hususuna inhisar etmiş. Bu 
vaziyet karşısında elbette bu müesseseden daha 
verimli çalışma beklemeye imkân yoktur. Ama, 
bundan sonra inşallah Ofis kıymetli elemanları
nın devamlı çalışmaları ile yolunu bulur ve 
memlekete daha faydalı hizmetler görür. 

T. 1. P. Grupu adına konuşan Ali Karcı 
arkadaşımın bir hususta ileri sürdüğü bir nok
taya değinmek isterim. Bakamlar okudu, 1959 
senesinde 13 milyon küsur mefruşat, 1960 ta 14 
milyon küsur, 1961 de 15 ve nihayet 1962 de 
19 milyon ki yekûn olarak 5 senede 75 milyon 
liralık mefruşat parası ödemiş olarak gösterdi. 
Halbuki Ofis 1938 senesinde kurulmuş, 1938 se
nesinden 1959 senesine kadar 29 senelik devre 
içinde mubayaa edilen ve (henüz amorti edil-
miyen mefruşat miktarı 1959 senesinde 13 mil
yon küsur lira oluyor ve bu meblâğ 29 sene
lik alınmış mefruşatın alış değeri olarak def
tere sabit kıymet olarak geçiyor. Ertesi sene... 

BAŞKAN — Bir dakikanız- kalmıştır, Sa
yın özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Ertesi sene 14 milyonu buluyor. Demek ki 
birkaç yüzbin liralık daha mefruşat alınmış 

ve nihayet 1962 senesinde 19 milyona baliğ 
oluyor ki bu beş sene içinde Toprak Mahsul
leri Ofisi 75 milyon liralık mefruşat almış de
ğil, beş sene içinde 13 milyon küsur liralık sa
bit kıymeti olan mefruşat bedeli 19 milyona 
çıkmış, yani bu beşmilyon küsur liralık mef
ruşat mubayaa edilmiştir, yoksa 75 milyon de
ğil. Bu Devletin malı o kadar da deniz olamaz. 
Buna kimse de müsamaha edemez ve oradaki
ler de bunu böyle yapmaz. 

Sözlerime son verirken, hakikaten Devlet 
himayesine daiha uzun müddet ihtiyacı olan 
Türk Milletinin Toprak Mahsulleri Ofisinin daha 
geniş mubayaa sahasına girip, daha büyük hi
maye kanadını milletin üzerine açmasına ihti
yacı vardır, önümüzdeki hesapların gelişin
de ümit ederim ki, Ofisin daha geniş faaliyeti
ni görmekle bundan ancak memnuniyet ve if
tihar duyacağız. Bütün arkadaşlara başarılar1 

dilerim. Saygıylarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Top
rak Mahsulleri Ofisi üzerinde yedi arkada
şımız konuşmuş bulunuyor. Yeterlik önergesi 
gelmiştir. Okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak Mahsulleri Ofisi hakkında yapılan 

müzakerelerde mevzu aydınlanmıştır. Görüş
menin yeterliğinin oya arzını saygı ile rica 
ederim. 

Ankara 
İbrahim Sıtkı Hatiboğlu 

BAŞKAN — Aleyhte iSayın Sarıyüce, bu
yurun. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sarıyüce, 
buyurun Sayın Bakan, öncelikle Sayın Bakana 
söz verme durumundayız efendim. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Muhterem arkadaşla
rım, Toprak Mahsulleri Ofisi 1959 - 1963 yılları 
blânçosu üzerinde görüşürken kıymetli fikir, tel
kin, temenni ve tenkidlerini esirgemiyen arka
daşlarımıza önce teşekkür ederim ve şunu da ifa
de etmek isterim ki, bu telkin ve temennilerden 
hakikaten istifade edilebilecek hususlar olduğu 
gibi tatbikatı halinde müesseseye de birçok puvan 
kazandıracak noktalar vardır. Bunları değerlen-
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dimıeye gayret edeceğiz. Ancak bu kıymetli be
yanlar ve fikirler yanında, arkadaşlarımızın bâzı 
görüşlerine de kısaca cevap vermek istiyorum. 

Bir, iki arkadaşımız Amerika'da Toprak Mah
sulleri Ofisinin açmış olduğu bürodan bahsetti
ler ve bu büronun kapatılması, bu hizmetin Hari
ciye, Maliye veya 'Ticaret Bakanlığı temsilcileri 
tarafından görülmesi lüzumu üzerinde durdular 
ve bu noktada yıllık olarak 500 - 550 bin liralık 
bir masraf olduğunu ifade ettiler. 

Durum şudur muhterem arkadaşlarım: 
Büro, 1962. yılında kurulmuştur. Kurulduğu 

tarihten bugüne kadar eğer bu büro orada olma
saydı, oradaki alıcılar, komüsy oncular marifeti 
ile bizim afyonlarımızı alacağı için, geçen bu dev
re içerisinde komüsyonculara, komüsyon ücreti 
olarak 540 871 Türk lirası ödememiz icabedecek-
ti. Halbuki, aynı devrede ise bu büronun yap
mış olduğu masraflar 840 312 Türk lirasıdır. 
Demek oluyor ki, 1962 den 1966 sonuna kadar 
büronun komüsyon giderlerini karşıladıktan son
ra veya komüsyondan olacağı kaybı mahsubettik-
ten sonra vâki masrafı 299 441 liradır. 5 senelik 
masraf yekûnu bu olduğuna göre, arkadaşlarımı
zın tenkid ettikleri hususlarda tekrar fikirlerin
de ısrar edip etmedikleri hususu şu anda benim 
için meçhul bulunmaktadır. Ayrıca kendileriyle 
görüşmekte fayda umarım. Nitekim bu mevzuu 
Sayın Ruhi Soyer, Sayın Kemal Yılmaz arkada
şımız ve zannediyorum Süleyman Arif-Emre ar
kadaşımız da işlediler. 

Mustafa Akalın arkadaşımız daha ziyade ko
nuşmalarının başında, müzakere usulüne ait kişi
sel görüşlerini beyan ettiler ki, bu biraz hem bu 
blânçonun tetkikine dair olan Kanunla, hem de 
bizim Meclis İçtüzüğü ile alâkalı bir mevzu ol
duğu için şu anda cevap vermek mümkün olma
maktadır. Arkadaşım temenni mahiyetinde Ofis
te fazla memur bulunduğu, Ofisin ancak muay
yen aylarda mubayaa yaptığı, binaenaleyh bu ay
lar dışında Ofis memurlarının başka vazifelerde 
istihdam edilmesi veya madem ki, muayyen za
manlarda istihdam ediliyorlar, ona göre kişi 
alınmasının veya statünün buna göre tâyin edil
mesinin lâzımgeldiği hususuna değindiler. Had
di zatinde muhterem arkadaşlarım, ilk nazarda 
Ofisin mubayaaları muayyen aylara şâmil gibi 
görünüyorsa da durum tamamen böyle değildir 
Yıl sonuna kadar Ofis devamlı olarak mubayaa 

halinde olduğu gibi, yalnız mubayaa değil, bir 
de bunun satış kısmı vardır. Ayrıca bu sene ilk 
defa tatbik etmekte olduğumuz pirinç destekleme 
alımlarını da malûmuâliniz, Ofis kanaliyle yap
tığımız için arkadaşlarımızın, «boş duruyorlar, 
çalışmadan para alıyorlar» gibi bir intibalarınin 
doğru olmadığını ifade etmek isterim. 

(Sayın Ali Karcı arkadaşımız Amerika'dan 
alınan (buğdaylara değindiler, arkasından Af 
Kanunundan balhseıttilcr. Diğer taraftan Ofi
sin bir taraftan işyeri ve işçi sayısı azalırken, 
öbür taraftan işçilere verilen, memurlara veri
len ücretlerim arttığından, masrafın fazla "oldu
ğundan, mefruşat masraflarının 75 milyon li
rayı bulduğundan bahisle, meseleyi tahlil et
tiler. Bendeniz, Sayın Ali Karcı arfaadaşımı-
zm konuşması munıhasıran şahsi adına olsaydı 
fazla durmamayı münasip görecektim. Ancak, 
Karcı arkadaşımızın 'konuşması T. 1. P. adına 
olduğuna .g'öre fikirlerinin ve tenkidlerinin üze
rinde lâyıkiyle durmak lâzımgeldiğine kaani'im. 

Müşahede ettiğim iki husus var: Temas et
tikleri noktalar ve söyledikleri sizler hakikat
lere uymamaktadır. Bunun iki mânası olabilir: 
Ya okuduklarını 'anlamıyorlar veya anlıyorlar 
kasten yanlış ifade ediyorlar. Dediler ki, «Ame
rika'dan aldığımız buğdayların karşılığı Türk 
parası .olarak ödeniyor, bu Merkez Bankasında 
Amerikalılar tarafından bloke ediliyor ve Ame
rikalılar bu paralardan Türkiye'de yaptıkları 
yatırımlar için; (İşte dışarıdan döviz getiriyo
ruz, yatırım yapıyoruz) Bunu demek suretiyle 
böbürleniyor ve bu yapılan yatırımlardan son
ra da kârlarını döviz olarak transfer ediyorlar.» 
Bu, yalan 'kardeşim. Bir defa Amerika'dan 480 
Tl. ye göre almış ^olduğumuz buğdayların para
sı evet 'hakikaten Türk Parası olarak ödenmek
te ve dışarıya bir 'kuruşumuz Dolar 'olarak git
memektedir. Ancak bu paralar Türkiye'de bu
lunan Amerikan eşyası için yine Türkiye'de 
sarf edilmek üzere Amerikan makamlarınca o 
'kişilere verilmektedir. Tamamen bunun dışında 
olan ve ifade ettiği, misal olarak verdiği Ko
ka - Kola meselesine gelince: 480 PL ile kati
yen alâkası olmıyan ve fakat 6224 sayılı Yaban
cı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre kurulan 
ve muayyen bir prosedürden ve muayyen ka
nallardan geçen ve tamamen teknilk elemanla
rın kanaatlerine ve o kanaatlerin 'bir kararname 
ile ortaya koyduğu imkânlara dayanan bir du-
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rumdur ki, 6224 e göre gelen bu şekildeki tek
liflerde dahi her halükârda Türkiye'nin döviz 
kaybetmemesine .hassasiyetle dikkat edilmekte 
ve çıkan kararnamelerde bilhassa dışarıya 
transfer edeceği döviz kadar asgari Tüılkiye'den 
dışarıya aynı değerde mal ihracetm'iş olmasının, 
diğer bir ifadeyle en az transfer edeceği kâr 
kadar Türkiyeye döviz 'getirmesinin ieabe'ttiği 
hükme bağlanmaktadır. Binaenaleyh bu nokta
da arkadaşımın söylediği şeyler hakikatlere 
uymaz ve bilinçli kişilerin bilinçsiz olduklarına 
delâlet eder mahiyettedir ifade ettiler, dediler 
k i ; «Af Kanunlariiyle birçok ba'kanlarm suiisti
maller affa uğramadı mil» Suiistimallerin ve 
zimmetlerin affa girmediğini herhalde arkada
şımın ıbilmesi lâzımgelir, bir iki; tazminat hak
ları da her halükârda ve ahvalde müesseseler 
için bâJki (kalmıştır. Arkadaşım ilâve ediyorlar, 
diyorlar k i : «Bir taraftan işyeri ve işçi sayısı 
azaJİıyor, öbür taraftan bunlara verilen ücret
lerde bir artış oluyor» Ben ıbu konuşmada bi
zatihi arkadaşlarımın parti olarak ifade ettik
leri felsefe ile arkadaşımın çelişme halinde ol
duğunu müşahede etmekteyim. Bir taraftan 
ismi İşçi Partisidir, öbür taraftan işyerleri aza
lıyor, işçi sayısı azalıyor ve fakat bunlara ve
rilen masraflar, bunlara verilen ücretler artı
yor iddiası şu mânaya gelir ki, siz işçilere ve 
Toprak Malhsulleri Ofisinde çalışan m'emur ar
kadaşlara 'eskisinden daha fazla, daha yüksek 
ücretler veriyorsunuz. Hani sosyal adaleti isti
yorduk? 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Bakan, ben 
söbebini sordum. 

TİCARET BAKANİ ıSADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Söböbi yüzde 35 zam
ların tatbik edilmiş olmasıdır. 

Son olarak arlkadaşım, Sayın Reşat olarda• 
arkadaşımın da ifade elt'fcikleri gilbi, mefruşata 
•ait rakamlara takılmıştır. Durum şudur muh
terem arkadaşlar: 1959 senesi Toprak Mahsul
leri Ofisi bilançosunun aktif kısmın 6 ncı kıs
mında mefruşat ve demirbaşlar paragrafı var
dır. Bunun karşılığında 13 132 427 lira 71 ku
ruşluk bir miktar gösterilmekte, 1960 senesi için 
aynı kısmın karşısında 14 033 600 lira 26 kuruş 
gösterilmekte, 1961 yılında bu miktar 14 182 548 
lira 82 kuruş, 1962 yılında 15 181 177 lira 36 ku
ruş ve nihayet müzakeresini yaptığımız son sene 

olan 1963 yılında 19 239 693 lira 64 kuruş. Ar
kadaşım bu rakamların delâlet ettiği mânayı 
ifade ederken sonunda görülüyor ki, beş yılda 
Toprak Mahsulleri Ofisi sadeoe 75 000 000 lira
lık mefruşat almak suretiyle işte şöyle yapmak
tadır, böyle yapmaktadır diye Ibirtakım edebi
yatın içerisine girdiler. Şayanı şükrandır ki, aziz 
özarda arkadaşımız bu rakamların neyi ifade 
ettiğini burada dile getirdiler. Aziz arkadaşla
rım, bu demek değildir ki, her sene bu kadar 
mefruşat alınmıştır. Bunlar, paragrafın başın
da görüldüğü gübi aktif kısmında olup mefru
şat ve demirbaş dediğine göre, 1938 senesindeki 
kuruluştan bugüne gelen ve kümülâtif mânada 
değerleri ifade eden rakamlardır. Haddizatında 
bunların büyük bir kısmı, takri'ben 11 milyon 
liralık bir kısmı amortize edilmiş, amortize edil-
miyen. miktarı da 7 milyon küsur bin lira civa
rındadır. Demek oluyor ki, arkadaşlarımız parti 
olarak bir taraftan bilinçli olduklarını ifade 
ederler, öbür taraftan, yalan 'söylemediklerini 
ifade ederler ve fakat kürsüye çıkariz, ya keli
melerin, rakamların dilinden anlamayız, o tak
dirde bilinçsiz olduğumuzu kabule medburuz ve
ya kelimelerin, rakamların dilinden anlarız bi-
linçliyizdir ve fakat o takdirde yalan söylediği
mizi kabule meehuruz. 

Saygılarımı sunarım arkadaşlar. (Alkışlar) 

ALÎ KARCI (Adana) — Bir sorum var Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Soru yok efendim. -
ALÎ KARCI (Adana) — Toprak Malhsulleri 

Ofisi... 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, soru 

yoktur bu konuşmalarda. Müsaade buyurun... 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Sayın Başkan, Bakandan sonra son söz milletve-
kilinindir. Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sırada arkadaşlar var efendim. 
Siz yeterlik önergesinin aleyhinde söz istemişti
niz. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Grup namına söz istiyorum efendim. Bakandan 
sonra konuşacağım... 

BAŞKAN — Bakandan sonra grup namına 
söz istiyorsanız, Grup yetkilisinden imzalı bir 
kâğıt getirin, lütfedin, ona göre vereyim. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Grup Başkanı buradadır öf endim. 
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BAŞKAN — Lütfen imza etsinler göndersin
ler vereyim efendim. Paşa, zatıâliniz kaJbul edi
yor musunuz grup namına konuşmalarını? 

HÜSEYİN ATAMAN (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Srıyüce, Grup 
adına. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA-
RIYÜCE (Çorum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, bâzı arkadaşlarımızın müzakereleri 
îbiran önce bitirmek için, haklı olarak belki de 
sabırsızlandıklarını görüyorum. Fakat konu ha
kikaten çok ciddî bir konudur. 200 milyar lira
lık Devlet yatırım yapmış bu İktisadi Devlet 
Teşekküllerine ve burada biz bilançolarını tet
kik ediyoruz; durmadan zarar ediyorlar. Hal
buki normal olarak yüzde 5 veya yüzde 10 kâr 
getirseydi bu kadar yatırım, Devletin vatandaş
lardan vergi almasına bile ihtiyaç kalmazdı, büt
çesini yalnız İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
kârları ile düzeni iyebilirdi. Bu kadar önemli bir 
konuyu biz burada 15 - 20 kişi ile müzakere 
ederken, bazan ivedelik göstermek suretiyle ko
nunun biran önce kapatılmasını istiyoruz. Hal
buki bu konular üzerinde kılı kırk yararcasma 
durmamız icafceder. Biz burada İktisadi Devlet 
Teşekküllerini ibra edeceğiz, onaylıyacağıa, on
ların vazifeye devam imkânlarını temin edece
ğiz. Böyle bir önemli vazifede elbetteki görevi
miz çok ağırdır, kılı kırk yararcasma inceleme 
yapmamız şarttır. Sekiz sene geçsin, on sene 
geçsin, mademki önümüze bir mevzu getirilmiş
tir ve ilk defa burada 'bu vukubulmaktadır, o 
halde vazifemiz hakikaten, bilinçli, anlayışlı va
zifesini müdrik bir müfettiş gibi konu üzerinde 
durmamızı icabettirir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi konusuna gelince : 
Bu konu üzerinde arkadaşlanmız bir hayli gö
rüşler ileri sürdüler. Bence konunun en önemli 
yönü şu : Toprak Mahsulleri Ofisi kurulduğu 
günden bu yana hakikaten faydalı hizmetler ifa 
etmiştir. Çiftçinin ürettiği ürünleri, bolluk sene
lerinde yok pahasına satılmaktan, kıtlık sene
lerinde ateş pahasına satılmaktan kurtarmıştır. 
Nizamlayıcı rol oynamıştır, bunu kabul etmek 
lâzımdır, fakat bugün Toprak Mahsulleri Ofisi 
bu vazifesinde artık çiftçi aleyhine doğru bir 
gelişme göstermek istidadmdadır, hattâ istidat
tan daha öte bir durum arz etmektedir: Evet, 
bugün bir çiftçinin elde ettiği bir kilo buğda

yın çiftçiye kaça mal olduğunu incelediğiniz 
takdirde bu durumu göreceksiniz. Yapılan he-

I saplara göre bugün bir çiftçinin elde ettiği buğ-
I day çiftçiye 50 - 75 kuruşa mal olmaktadır. Çift

çi gerçi bunun hesabını incelikle yapamıyor, 
I kendi bedenini çalıştırıyor, öküzünü, araibasmı 

koşturuyor, çalıştırıyor ve bunları verim hesa-
I bı üzerinden incelemiyor. Fakat burada ziraatçi 

arkadaşlanmız vardır, bilhassa çiftçilikle yakın
dan alâkalı arkadaşlarımız bunu bilirler; bugün 

I hakikaten çiftçiye buğdayın kilosu en az 50 ku
ruşa mal olmaktadır. E, bunu Toprak Mahsulleri 

I Ofisi kaça alıyor? 70 - 80 kuruş arasında muba-
I yaa ediyor. Bu, çiftçiyi yerinde saydırmak de-
I mektir, çiftçinin yükselmesini, ıgelişmesini ve 
I iktisaden kalkınmasını önlemek demektir. Bu-
I nunla mutlaka buğdayın yüksek fiyatla alınma

sını ve bu vesile ile ekmeğe de zam yapılmasını 
kasdetmiyoruz. Bugün hakikaten ekmeğe zam 
yapılmadan da buğdayın kilosunu bir liraya al
mak mümkündür benim kanaatime göre. Ofis 

I daha rantabl çalışmak suretiyle, daha verimli 
çalışmak suretiyle, nakliyat masraflarını kıs
mak, kendi öz masraflarından kısıntı yapmak 
suretiyle ve bilhassa serbest değirmenlerle, un 
fabrikalariyle rekabet yapmak suretiyle böyle 
bir tesis meydana getirerek ekmek fiyatına zam 
yapmadan buğday fiyatına zam yapmak müm-

I kündür benim kanaatime göre. Ama görüyoruz 
I ki, Hükümet bu işe yanaşmıyor. Yanaşsa bile 

bir - iki kuruşluk bir zamla yetiniyor. Bu da şu 
I demektir : Demek ki, köylünün ürettiği mahsul 
I para etmiyecektir, köylünün elinden çıktıktan 
I sonra bu mahsul para edecektir. 

* Geçen gün bakkaldan 'bir kilo un aldırdım, 
I iki lira aldı bakkal benden. Unun kilosu iki lira 

ama köylü bunu satıyor 70 kuruştan, 75 kuruş-
I tan buğday olarak, köylünün elinden çıktıktan 
I sonra kıymet buluyor. Hani köylünün birisi çar

şıda dolaşırken, leblebinin yüksek fiyata satıldı
ğını görmüş de, «ektiğim -nohut, biçtiğim nohut 
şehre gelmiş, leblebi olmuş» demiş. Bunun gibi 
köylünün ektiği, biçtiği yetiştirdiği bütün mah-

I sul köylünün elinde iken kıymetsiz, köylünün 
I elinden çıktıktan sonra da ateş pahasına, yanma 

yaklaşılmaz oluyor. Asıl işte Türk köylüsünün 
kalkınmamasmm sebebi bu noktadadır. Bu nok
ta üzerinde ehemmiyetle durmak lâzımdır benim 
kanaatime göre. Çünkü köylünün bütün ürettti-

I ği mahsullerin fiyatını donduracağız, ama köy-
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lünün elinden çıktıktan sonra da serbest bıra
kacağız. Köylü 15 liraya tiftiğin kilosunu sata
cak, onu kumaş olarak belki 300 liraya tekrar 
satmalacak. Bu köylü lehine bir hareket değil
dir. Köylünün iktidarı olarak, çiftçinin iktidarı 
olarak, bir iktidarın bu meselelere her halde 
esaslı surette parmak basması icabecler. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin diğer ayrıntılı 
meselelerine pek dokunmak istemiyorum. Yalnız 
bir iki mevzu var. Madem ki, Toprak Mahsulleri 
Ofisi zarar etmektedir, böyle lükse kaçan, fan-
taziye kaçan, hattâ memleketimizin şartlarına 
göre de normal görünmiyecek davranışlardan da 
Ofisin kaçınması icabeder. Meselâ Ofisin Silivri'
de bir dinlenme kampı vardır, milyonlarca lira 
sarf edilmek suretiyle lüks meskenler inşa edil
miştir buraya. 1963 senesinde bu kampta bir 
hafta da ben bulundum. Burada dinlenen kim
seler memurlar değildi. Yüzde 70 i Ankara'nın 
eşrafı, avukatları, tanınmış doktorları idi, yolu
nu hulup bu kampa gelmişler, buradaki binalar
da yan gelip yatıyorlar, akşama kadar poker 
masaları, gece de bir sürü skandal meydana 
geldi. Mademki, bu teşkilât buraya bina yaptır
mıştır, dinlenilecekse, Ofis memurları dinlenme
lidir. Hem de Ofisin yüksek dereceli memurları 
değil, bekçisine varıncaya kadar, en küçük me
muruna da bu dinlenme imkânı tanınmalı, yeri
ne getirilmelidir. 

'Burada personel çokluğundan ve Ofisin per
sonelini azaltma gayretinden de bahsedildi. Bu 
nokta kanaatimce iyice anlaşılmamıştır; bu per
sonel çokluğu ihtiyaç dolayısiyle değil, geçen bir 
arkadaşımızın da işaret ettiği gibi siyasilerin 
Ofisin üzerine baskı yapmak suretiyle Ofise 
adam aldırtmalarından ileri gelmiştir. Her mil
letvekili veya siyasi Ofis üzerine müessir olmak-
suretiyle kendi adamlarını, kendisine iş için mü
racaat eden vatandaşları oraya yerleştirmek su
retiyle hakikaten personel yekûnu kabarmış ve 
Ofisin aleyhine işliyen etken haline gelmiştir. 
Eğer siyasilerimiz bu huylarından vazgeçer Ofis 
üzerine müessir olmak suretiyle adam yerleştir
me, adam kayırma politikasını terk ederlerse 
Ofis de serbest çalışmak suretiyle kendi perso
nel rejimini ilme, tekniğe ve ihtiyaçlarına uy-
ıgun şekilde yürütmek imkânını bulacaktır. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini tekrar oku
tup aylarınıza arz edeceğim. 

(Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı Hatiboğ-
lu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun Sayın Ba
şar.. Yalnız kifayetin aleyhinde konuşunuz rica 
ederim. 

HAYRÎ BAŞAR (Eskişehir) — Çok muh
terem arkadaşlarım, hakikaten o kadar az din
leyicisi olan bir Mecliste bir mevzuun kifa
yeti aleyhinde konuşmak benim için biraz müş
kül ise de fevzuu ehemmiyetli gördüğüm ve 
hakikaten alâkadarların bilmesinde fayda ümi-
dettiğim için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten 22 mil
yon çiftçiden 16 - 17 milyonunu alâkadar eden, 
hububat çiftçisinin müstakar pazarını teşkil 
ederek mahsûlünün değerine satılmasını temin 
eden Toprak Mahsulleri Ofisinin yaptığı hiz
metler büyüktür. Bu hizmetler yanında çift
çinin ektiği diğer mamullerin de müstakar 
bir pazara kavuşması bakımından aynı Ofi
sin vazife görmesine; yalnız pirinç üzerinde 
başladığı bu vazifenin diğer mahsûllere de 
teşmiline, mutlaka zaruret vardır. Çeltik üze
rinde yaptığı mubayaa... 

BAŞKAN — Çok rira ederim, kifayet 
aleyhinde konuşacaksınız, esas hakkında konu
şuyorsunuz. 

HAYRÎ BAŞAR (Devamla) — Kifayetin 
aleyhinde olduğumu ifade etmek için söylüyo
rum. 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde konuşun. 
HAYRÎ BAŞAR (Devamla) — Arz ede

ceğim. Bu 15 - 16 milyon insanın faaliyetiyle 
durumuma tesir eden bir müessese hakkında 
daha ne gibi mevzular konuşulması icabet-
tiğini arz etmek için, bir iki misal vermek 
mecburiyetindeyim, esbabı mucibe olarak 
Sayın Başkan. Yalnız pirinç mubayaası ha
kiki müsthasil çiftçinin mahsulünün değer
lendirilmesine, değer kazanmasına faydalı 
olmamaktadır. Kaldı ki, pirinç de bir iki 
yerde göstermelik olarak mubayaa edilmek
tedir. Arkadaşımın misal olarak verdiği 
giıbi, Boyabat ve civarındaki yerde ufak 
bir gösteri şeklinde mubayaa yapılmış, diğer 
mubayaalar yapılmamıştır. Halbuki aslında 
pirinç değil, müstahsilin malını değerlendir-
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mek için çeltiğin mubayaasına zaruret var
dır. Bu mubayaanın, fasulyeye, bilhassa ih
raç fasulyesine teşmiline de büyük bir za
ruret vardır. Asıl mühim olan mesele, bun
lardan daha mühim olan mesele Türkiye'
nin hububat politikasında söz sahibi olması 
icaJbeden Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, zaman 
zaman hububat fiyatlarının tesbitinde, bunu 
memlekete, Hükümete bu mevzuda söz sa
hibi olacak iktidarlara mutlaka telkin et
mede zaruret vardır. Eğer Türkiye'de iyi 
bir hububat politikası tanzim edilirse Tür
kiye Amerika'dan buğday almıyacak bir istih
sale kavuşabilir. Bunun nedenlerini... 

BAŞKAN — Rica ederim, sözünüzü kese
ceğim. 

HAYRİ BAŞAR (Devamla) — Bunun ne
denlerini burada izah etmeye vaktimiz mü
sait değil. Fakat bunların da konuşulması
na lüzum vardır. Ben yalnız mevzua bu ka
dar işaretle yetinmek mecburiyetinde kalıyo
rum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin hesaplarının 
oylanmasına geçiyoruz. 

Toprak Mahsulleri' Ofisi ve buna bağlı 
olarak faaliyette bulunan teşekkül ve mües
seseler hakkındaki konuşmalar sona ermiş 
bulunmaktadır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. M. 
nee denetlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki 
468 sayılı Kanunun 3 neü maddesi gereğince 
bilançoları tasvibe arz olunması gereken te
şekkül ve müesseselerin hesap yılı itibariyle 
bilançolarını ayrı ayrı (tahkik konusu olan 
ve kaza mercilerine intikal etmiş veya ede
cek olan hususlardan doğacak sonuçlar saklı 
kalmak kaydiyle) okutup bilanço ve netice he
saplarını tasviplerinize sunacağım. 

Bu suretle bilançolar ve netice hesapları 
tasvibedilmiş olmakla idare kurulları da ibra 
edilmiş olacaktır.. 

468 sayılı Kanunun 4 neü maddesinin 1 nci 
bendi kapsamına giren kurumlarım da isim
leri okutulacak ve aynı kanunun 3 neü mad
desinin 4 neü bendi gereğince biligileninize su
nulacaktır. 

Yıl besaJbı ile okutuyorum efendim. 
Toprak Mahsulleri Ofisi : 
1959 zarar : 9 699 023.77 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

KaJbul edilmiştir. 
1960' zarar : 42 056 580.01 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

KaJbul edilmiştir. 
1961 zarar : 2 482 217.83 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kalbul edilmiştir. 
1962 zarar : 2 662 610.20 Tl. 

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

1963 zararı : 47 580 262.75 Tl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kaibul edilmiştir. 
İştirakleri okutuyorum : 
•«Aksaray Azmi Millî Türk Anonim Şirkleti» 
BAŞKAN —< Bilgilerinize sunulur. 

K) Devlet Malzeme Ofisi: 
BAŞKAN — Devlet Malzeme Ofisinin müza

keresine başlıyoruz. Şahsı adına söz istiyen, Sa
yın Muslihiddi'n Gürer, buyunınuz. 

MUSLÎHİDDÎN GÜRER (Sakarya) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin denetiminde 
Devlet Malzeme Ofisi1 hakkındaki 468 sayılı 
Kanun ahkâmına göre denetim görevimizi ya
parken kısa olarak görüşlerimi huzurunuzda 
arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Malzeme 
Ofisinin 1959 - 1963 arasındaki hesap ve bilan
çolarını tetkik ettiğimiz zaman, iştigal ettiği 
mevzuu ve sermayesi nazarı itibara alındığı 
takdirde bu beş yıllık müddet içinde rapora 
göre 84 milyon lira kâr etmiş bulunmaktadır. 
Yalnız bu kârın, müessesenin haddizatında 440 
sayılı Kanun'a göre verimlilik ve kârlılık pren
sibi nazarı itibara alındığı takdirde pek tatmin 
edici olmadığı meydandadır. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel 
bu teşekkülün kamu sektörüne büyük bir mal
zeme yardımı temin etmesi, yazı makinası, he
sap makinası, teksir makrnal'arı ve iştigal ko
nusu olan nakil vasıtalarını temin etmesi lâ-
zımgeldiği halde 1959 - 1963 arasındaki tatbi
katta kendisine verilmiş olan bu temin, vazife
lerini yerine getirememiştir. Şu kadar getireni e-
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mistir ki, kamu sektörünün ihtiyacının yüzde 
50 den fazlasını karşılıyamamış, ancak yüzde 
50 nin altında bir karşılamada bulunmuştur. 
Bu bakımdan kendisine büyük ümit bağlanan 
Devlet Malzeme Ofisinin daha rantabl bir şekil
de çalışması ve şahsi kanaatime göre bütün bu 
işleri yapabilmesi yönünden, sermayesinin biraz 
daha genişletilmek sureti ile bu sıkıntılardan 
kurtarılması icabettiği de büyük bir gerçektir. 
Muhakkak olan bir şey varsa, bünyesinde bu 
işleri gören personel bakımından Devlet Malze
me Ofisinde kıymetli arkadaşlar mevcut bulun
maktadır. Ama bu verimliliği artırmak için, 
muhakkak olan bir şey varsa, kendilerinin' daha 
randımanlı çalışması v-e bu randımanı doğru
dan doğruya verim ve kâra yöneltmek sure
tiyle rantabilitenin fazl'alaştırılmasmda büyük 
faydalar olduğu da bir gerçektir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi iktisadi Dev
let Teşekkül1] erinde birçok matbaalar mevcut
tur. Her ne kadar Devlet Malzeme Ofisi ten-
kid ediliyorsa da, kendilerinin haklı olduğu 
birçok noktalar vardır. Bunlar muhtelif teşek
küller halinde her İktisadi Devlet Teşekkülü
nün veyahut Devlet sektörünün elinde bulun
makta, muayyen bir kanaldan organize edilme
diği için muvaffak olunamamaktadır. Ama mat
baaların hepsi Devlet Malzeme Ofisinin elinde 
toplandığı takdirde daha randımanlı bir çalış
ma temin edilecek ve neticede hem kâr miktarı 
bakımından, hem rasyonel çalışma bakımından 
netice daha iyi sağlanacaktır. 

Kendisinin dairelere temin etmiş olduğu de
mirbaşlar ve aynı zamanda nakil vasıtaları çok 
çeşitlidir. Bizim - 1959 - 1963 arasında hesap ve 
bilançosunu tetkik ettiğimiz zamanda Malzeme 
Ofisinin bu çeşitli malzemeden ve çeşitli nakil 
vasıtalarından sarfınazar etmek suretiyle artık 
bu işlerin standart bir hale sokulduğu ve stan-
dardizasyona gidildiği takdirde işlerin hem kâ
rının, hem de veriminin artacağı kanaatini ta
şımaktayım. O zamandan bugüne kadar bu hu
susta yapmış olduğum temenni ve tenkidlerin 
Devlet Malzeme Ofisince peyderpey ele alındı
ğını: görmekle şahsan bahtiyarlık duyuyorum. 

Benden sonra konuşacak grup arkadaşları
mız bu mevzuda rakamları dile getirecekleri 
için bendeniz, büyük hizmet sebk edebilecek 
olan Devlet Malzeme Ofisi değerli mensupları

na ve ilgili Vekil arkadaşıma huzurunuzda hür
metlerimi arz eder, Yüksek Heyetinizi selâmla
rım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına İbrahim 
Sıtkı Hatipoğlu. Sayın Hatipoğlu, buyurun. 

C. H'. P. GRUPU ADINA İBRAHİM SIT
KI HATİPOĞLU (Ankara) — Muhterem mil
letvekilleri, Devlet Malzeme Ofisinin 1959 - 1963 
yıllarına ait hesap ve muamelâtına dair Cumhu
riyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini arz 
etmeye çalışacağım. 

Devlet Malzeme Ofisi, 6400 sayılı Kanunla 
1954 te statüsü değişmiş, şahsiyeti hükmiye ka
zanmış, bilûmum Devlet deva ir ve müessesatmm 
her türlü ihtiyacını bir elden yerinde, ucuz, kali
teli ve zamanında tedarik etmek maksadı ile ku
rulmuştur. 440 ve 468 sayılı kanunlara göre idare 
ve murakabe olunan Maliye Bakanlığına bağlı 
yüz milyon nominal sermayesi bulunan bir İkti
sadi Devlet Teşekkülüdür. Görevi, genel bütçeye 
dâhil dairelerle katma ve özel bütçeli idarelerin, 
belediyelerin sermayesi tamamen Devlete ait te
şekkül, banka, ofis, kurum ve sandıkların, ser
mayesinin yarısından fazlası yukarıda yazılı 
idare ve müesseselere ait ortaklıkların kâğıt ve kâ
ğıt mamulâtı, kırtasiye ve büro malzemesi, büro 
makinaları ve malzemesi, büro mefruşatı aydın
latma ve teshin malzemesi, temizlik malzemesi, 
münhasıran resmî daireler hizmetinde kullanılan 
motorlu nakil vasıtaları, matbu evrakın tabı ve 
diğer tabı işlerine taallûk eden ihtiyaçlarını temin 
etmektir. 

Devlet Malzeme Ofisi, kendisine tevdi edilen 
görevleri ifa edebilmek için, 

1. Ticari işletme (Satış mağazaları ve depo
lar) 

'2. Sınai işletme (Matbaa ve kırtasiye atel-
y eleri) 

Olmak üzere iki cins işletme olmak üzere teş
kilâtlanmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet Malzeme Ofisi temin ettiği malzemeyi 

memleketin her tarafında tek fiyatla satmakta ve 
satış fiyatlarını kuruluş kanunu esaslarına göre 
mutlaka piyasadan ucuz olarak temin etmektedir. 
Ofis satış malzemesinin memleketin her tarafında 
tek fiyatla satılması, fiyatlarının piyasadan 
daima ucuz olarak tesbit edilmesi ve kalitesinin 
piyasadaki emsaline nisbetle yüksek oluşu ile sa
tış formalitelerinin basitliği müşteri dairelere 
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âzami kolaylık ve tasarruf sağlamaktadır. Bu se
bepledir ki, Ofis satışları müşteri miktarına para
lel olarak süratle yükselmektedir. Ofis sayesinde 
satışların süratle yükselmesine rağmen fiyatlarda 
hissedilir derecede düşmeler kaydedilmiştir. Ha
len Ofis fiyatlarında, yüzde yirmibeş ile yüzde 
elli arasında bir ucuzluk bahis konusudur. Bu 
itibarla Ofis kendisi kâr ettiği gibi 1960 yılından 
sonra Hazineye her yıl 30 milyonluk bir tasarruf 
sağlamaktadır. Ofisin sınai faaliyetleri İzmit'te 
bulunan kırtasiye atölyeleri ile İstanbul'daki tab 
işleri ile iştigal eden matbaa faaliyetlerine inhi
sar etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Devlet Malzeme Ofisi, bütün bu işleri 11 taşra 

ünitesi ve merkez teşkilâtı dâhil 499 memur ve 
müstahdem ile 488 işçi tarafından yürütmektedir. 
Ofisin daha yararlı çalışabilmesi için İstanbul 
Matbaa Müdürlüğünün 440 sayılı Kanuna isti
naden müessese haline getirilmesi, müşteri daire
lere, daha iyi hizmet edebilmek için mühim mer
kezlerde Ofis satış mağazaları ve ajanslar açıl
ması; müşteriler tarafından talebedilen malze
melerin en kısa zamanda ve emniyetle mahalline 
ulaştırılması için dağıtımın Ofis vasıtaları ile ya
pılması; memleketimizde kurşun kalemi imâli ile 
yazı ve hesap makinası montaj sanayiinin kurul
ması ; işyerlerinde verimin artırılması için modern 
organizasyon ve metot tekniklerinden faydalanı
larak iş basitleştirilmesi, iş ölçümü ve iş dağıtım 
etütleri yapılması sağlanmalı, ayrıca resmî sektör 
elindeki matbaalar tevhidedilmelidir. 

Devlet Malzeme Ofisi, daha müessir çalışabil
mesi için Başbakanlığa bağlanmalı, her yıl kâr 
eden bu müessesenin daha normal çalışabilmesi 
için ya idare meclisi tamamen kaldırılarak başka 
kontrol sistemi kurulmalı veya idare meclisi ka
lacaksa idare meclisi ekseriyetinin, yani beş ki
şiden üçünün - İdare meclisi reisi dâhil - seçil
miş kimselerden kurulması daha faydalı olur 
kanaatini taşırız. 

Taşra teşkilâtının muhasebeleri de merkezden 
tutulduğu için bir sürü kırtasi muameleler doğ
makta, onun için taşra şubelerinin ve depoları 
muhasebelerinin yerinde tutulması uygun olur 
1959 dan 1963 e kadar yalnız İstanbul Şubesine 
ait muhasebe mahallinde tanzim edilmektedir. 
Şubelerce yapılmasına zaruret hâsıl olan müte
ferrik mubayaalara tahsis edilen ödenekler kısa 
zamanda tükendiğinden bu gibi alımlara imkân 

kalmamakta fuzulH muhabereye yol açmakta ol
duğundan bu aksaklığı gidermek kasdı ile bundan 
böyle yeteri kadar şubelere fon tahsis edilmelidir. 
Ofisçe standardize edilen bir kısım demirbaşın 
sağladığı fayda göz önüne alınarak iştigal konu
suna giren büro malzemesi, kırtasiye ve matbu 
evrakın da süratle standardize edilmesi hususuna 
gayret edilmelidir. Ayrıca, son beş senelik kâr 
miktarı ve verilen Kurumlar Vergisi ile Beş Yıl
lık Plânda derpiş edilen işler ve bunlardan biti
rilenler nelerdir ve son yıllarda ne miktarda 
otomobil alınmış ve bunlar nerelere ve nasıl tevzi 
edilmiştir? Bunları öğrenmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisinin memleketin gerçeklerinden ilham alan dev
letçiliğine uygun bulunan bu müessese her gün 
biraz daha kuruluş gayesine hizmet etmektedir. 
Devlet Malzeme Ofisi nominal sermayesini de 
aşmış, Devlet Hazinesine her yıl kazandırdığı 
30 milyon liradan ayrı olarak 4 küsur milyon lira 
da nominal sermayesinin üstünde fazla kâr dev
retmiştir. Yeni bir teşkilât kanunu hazırlanan 
bu faydalı müesseseye, memleketin çektiği döviz 
sıkıntısı bedihi olmakla beraber, yeteri kadar 
döviz tahsis edilmesi ve sermayesinin tezyidedil-
mesini tavsiye ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Devlet Malzeme Ofisi 1959 - 1963 yıllarına 

ait bilanço kâr ve zarar hesaplarının tasdik ve 
kabulünü, bu yıllarda hâsıl olan safi kârlardan, 
mevzuat gereğince müstehakkma takdir ve teşvik 
maksadiyle, emsali teşkilâtta olduğu gibi, her 
bilanço yılı için ayrıca birer maaş tutarında ik
ramiye verilmesini uygun mütalâa ederiz. 

Bu arada, değerli arkadaşlarım, şahsi müşa-
hademi arz etmek isterim. Bu müessesede geze
rek gördüğüm intizam ve vazife ciddiyeti karşı
sında Sayın Umum Müdür ve ilgilileri şahsım 
adına tebrik eder, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu namına Yüce Meclisin muhterem üyelerine 
saj'gılar sunarım. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Nihat 
Paısinli. 

NİHAT PASİNLI (Erzurum) — Gruptun 
adına değil, şalhsım adına (konuşacağım. 

BAŞKAN — Belki efendim. 
T. 1. P. Grupu adına «Sayın Ali Karcı, buyu

run. 
T. İ. P. GRUPU ADINA ALI KARCI (Ada

na) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ger-
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pekten çok muntazam çalışan bir müessese olan! 
Devlet Malzeme Ofisinin raporları üzerinde ko
nuşuyoruz. Devlet Malzeme Ofisi - raporda da 
igörüleceği üzere - beş yıl içinde 68 milyon li
radan 109 milyon liraya çıkan büyük bir iş 
bacımında bulunmuştur. Yine İmalât için 6,9 
milyondan 18,8 milyona çıkan büyük bir iç bac
ımıma kavuşmuştur. Fakat buna rağmen Devlet 
Müesseselerinin artan ihtiyacı yanında kendi 
yaptığı iş ancak bu ihtiyacın % 50 sini fcarşılı-
yabilmektedir. Başka bir deyimle, bu kadar 
muntazam çalıştığı halde maalesef Devlet mü
esseseleri ihtiyacının ancak % 50 sini karşılıya-
'bilmektedir. Bizim temennimiz; Maliye Bakan
lığı döviz tahsis etmek suretiyle Devlet Malze
me Ofisine yardımda bulunursa bu miktarı ar
tırmak ve Ikısa bir zamanda bütün Devlet mü
esseselerinin ihtiyacını karşılıyacak duruma ge
tirebilirler. 

Yalnız şu hususa değinmek isterim Kâr nis-
beti gerçekten - piyasayı nazarı itibara alıyo
rum. - biraz yüksek gibi geldi bize. 

Gene rapordan öğrendimiz 1963 rakamları
na göre, yıl sonu itibariyle elde bulundurulan 
kâğıt stokunun miktarı 50 milyon lira imiş. 

Muhterem milletvekilleri, geneülMe Devlet 
Malzeme Ofisinin kullandığı kâğıt İzmit malı^ 
dır. Bu fabrikanm 50 milyon liralık bir kâğıdı 
elinde bulundurması demek fabrikanın uzun süre 
Devlet Malzeme Ofisine çalışması demektir ve bo
şu boşuna orada stok olmaktadır. Boşu boşuna 
stok olunca da piyasada ister isteme>z bir kâğıt 
kıtlığının yaratılmasına sebebolmaktadır. Yani 
belirli bir plân dâhilinde bunu çökmek müm
kün olsa, o takdirde çok iyi olacak. BeErii bir 
plâna uymadığı içimdir ki, 50 milyon liralık 
kâğıdı stok halinde bulunduruyor ve piyasada 
ıbir spekülâsyon hareketine sebebolmuş oluyor. 
Çünkü, 50 milyon lira kâğıt da gerçekten yekûn 
(tutan birşey. Eğer o sırada İzmit Kâğıt Fabri
kası uzun süre Devlet Malzeme Ofisine çalışma
mış, piyasaya çalışmış olsaydı bu fiyat artışları 
olmazdı. Meselâ, şimdi şu anda da «iSırf, bu yüz
den Devlet Malzeme Ofisine çalışılıyor.» den
di, ne derece doğrudur bilmiyorum; piyasada 
ikromof karton yok idi, bundan bir hafta evvel 
fabrika ancak yeni çıkardı. Bir ay sürece kro-
ımof karton olmadı ve knomof kartonun 425 -
430 kuruş olan satış fiyatı maalesef sırf bu 

yüzden beş liranın üzerine çıktı, piyasada. Bu 
hususu belirtmek isterim. 

Yine 6400 sayılı Kanun gereğince birleşme
ye tabi Devlet daireleri ve İktisadi Devlet Te
şebbüsleri elindeki matbaaların 10 yıldan beri 
birleşmesi için ofisçe yapılan etütlerin kuvve
den fiile çıkarılmasını temenni ederiz. İşletme
cilik, verim, kârlılık bakumiindan bu birleşme
de büyük yarar vardır. Yine rapordan öğren
diğimize göre İktisadi Devlet Teşekkülleri elin
de 26 matbaa, diğer mahallerde de 17 matbaa 
olmak üzere 43 matbaa varmış. Eğer bu 43 
matbaanın birleştirilmesi mümkün olabilirse, 
büyük müesseseler daima 'küçük müesseseler
den ucuza mal edecekleri için her malı, dola-
yısiyle kendi imalâtını da en ucuza mal etmek 
imkânına sahibolur. Çünkü 43 tatte matbaanın 
evvelâ 43 tane deposu vardır; 43 matbaanın 
43 ustabaşısı vardır, ona göre müdürü vardır. 
Eğer bunlar bir çatı altında toplanırsa bundan 
bâzı tasarruflar 'elde etmek, dolayısiyle imalâtı 
ucuza mal etmek ve bu sebep dolayısiyle de 
müşterilerine Devlet Malzeme Ofisince daha 
ucuza mail verine imkânları doğmuş olur. Nite
kim bu matbaaların verimliliğini biz rapordan 
şu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Randıman 
% 0;58 den % 29 a kadar çıkmış. Ayrıca tek
nik gelişmektedir. Bugün ofset baskı usulü bi
le eskimek üzere ve tifdruk baskı makinaları 
vardır. Devlet Malzeme Ofisi bu miktarlardan! 
da getirmek suretiyle her halde kendi müesse
selerine kendi müşterilerine daha da yararlı 
olacaktır. 

Sözlerimi bitirmeden şu hususa da bühassa 
değinmek isterim; Eğer Devlet Malzeme Ofisi 
okullara kadar inme imkânını bulursa gerçek
ten büyük bir yarar temin etmiş olur. Çünkü, 
okullarda kullanılan kâğıtlar hepinizin bildiği 
gibi dışarıdaki matbaalarda basıl/maktadır ve 
bunların fiyatı Devlet Malzeme Ofisinin verece
ği fiyatın çok üstündedir. Yine okullarda kul
lanılan zarflar, aynı şekilde Devlet Malzeme 
Ofisinin verdiği fiyatlardan, sattığı fiyatlardan! 
çok daha yüksektir. Eğer Devlet Malzeme Ofi
si okullara kadar inebilirse, hattâ defter yapa
bilirse - bu imkânı araştırmak lâzım, statünün 
üzerine eğilmek lâzım - çok faydalı olacaktır. 
Çünkü, bilhassa defter fiyatları, mevsimi geldik 
ği vakit, yüksek bir durum arz etmektedir. 
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TürMyie İşçi Partisi G-rupu aıdma Sayın mil-
iletvefcillerini ive Bıüyülk Meclisi saygı ile selâm-
iarıim. 

BAŞKAN — Şadı Binay. Sayın Binay bu
yurun efendim. 

ŞADI BÎNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, ben kısa bir hususa işaret 
etmek istiyorum. 6400 sayılı Kanunla bir İkti
sadi Devlet Teşekkülü olarak kurulmuş bulunan 
Devlet Malzeme Ofisinin mevcudiyetine lüzum 
var mıdır, yok mudur? Kuruluşunda belki... Bir
takım ithalât tıkanıklıkları, belki bu mevzuda 
özel teşebbüsün istenilen şekilde yeteri derecede 
yetişmemiş olması, teşkilâtlanmamış, kanalize 
edilmemiş olması bu mevcudiyeti doğurmuştur. 
Binaenaleyh prensip itibariyle özel teşebbüsün 
yapamadığı veya yapmadığı işleri Devletin yap
ması lâzımgeldiğine göre, Devlet Malzeme Ofisi
nin belki buhranlı zamanlarda mevcudiyeti iyi 
olmuş olmakla beraber, artık bu mevcudiyetin 
zait olduğuna şahsan kaani bulunmaktayım. Bi
naenaleyh ilk yapılacak iş bu teşekkülün serma
yesini artırarak, yahut da yeni birtakım ek va
zifeler vererek, kanunu tadil ederek genişlet
mek değil, bilâkis kısmak veya olduğu yarde 
tutmak olmalıdır kanısındayım. 

Kâr meselesine gelince muhterem arkadaş
lar; Devlet Malzeme Ofisi ithalâtçıdır, imalâtçı
dır, satıcıdır, Kime karsı satıcıdır? Devlet daire
lerine karşı satıcıdır. Plangi prensip kabul edil
miştir? Devlet daireleri evvelâ bir talepname dol
duracaklar, gidecekler Devlet Malzeme Ofisinin 
müdürü ile, ambar şefi ile temas edecekler, baka
caklar, bunları puvante ettirecekler, hangisi var
sa orada, bunları bir fiyat pazarlığı yapmaksızın, 
her hangi bir münakaşa yapmaksızın al m ava 
mecbur olacaklar. Binaenaleyh, buradaki kâr 
acaba tamamıvle bir özel teşebbüs rekabetine acık 
olan bir sahada yapılan kâr mıdır? Yoksa mec
buri bir alışverişten doğmuş olan bir kâr mıdır? 
Bunun üzerinde eiddivetle durmamız lâzımdır. 
Sonra, bu kuruluş Devlet ihtiyaçlarının yüzde 
50 sinden fazlasını sağlıva.mamıs olduğuna göre. 
hammadde veva bâzı mamulleri bir tek, veyahut 
da merkeziyetçi sistemden ötürü zamanında şaft
lı varnamı s bulunduğuna göre, bir sürü kırtasî 
muamelelerle vakit zavi ettiğine evire ve 1968 
yılı sonuna, kadar bilanço devresindeki demirbaş 
eşyalar ve nakil vasıtaları dışında büro malzeme

lerinin, kırtasiyenin ve matbu evrakın standar-
dizasyonunu tekemmül ettirip ikmal edemediği
ne göre bu hususlar üzerinde de ciddiyetle dur
mak lâzımdır. 

Matbaaların, Ankara içinde bulunan 26 mat
baa ile umumen 46 matbaanın bu teşekküle bağ
lanması ve böylece sanki bir matbaalar şubesi 
kurulması gibi bir teklife yahut da görüşe ben 
şahsan tamamiyle karşıyım. Bugün Türkiye'de 
özel teşebbüs matbaacılık sanayiini namütenahiye 
varacak şekilde ve diğer Avrupa devletueriyle 
yarışacak şekilde inkişaf ettirmiş ve Türk işçisi, 
Türk sanatkârı ustalığını göstermiştir. Buna en 
vakm misal olarak kabartma Türk pulları veya
hut da PTT pullarını gösterebiliriz. Renkli ba
sımlar, ofset basımlar fevkalâde inkişaf etmiştir. 
Mademki bu binde 58 ilâ yüzde 29 arasında tek 
vardiya ile bir randıman alınmaktadır, faydalı 
değilse, matbaaların satışı, makin al ar halinde ga
vot mümkün, gayet kolaydır. Özel teşebbüs bu 
% 29 u % 75 e kadar çıkaracaktır. Binaenaleyh 
bu mevzuda fazla söz söylemeyi şahsan zait adde
diyorum. 

Ama, rapordaki bütün iyi görüşlere rağmen 
vinç Devletçilik burada kopmuştur. Meselâ fon 
de rulman kullanmamışlardır. Meselâ memur sa
yısı 1959 - 1963 mukayesesinde bir misli art
mıştır; 226 iken 443 e çıkmıştır. Acaba satışta da 
övlo midir? Yahut da iş hacmi bu derecede mi ge
nişlemiştir? Yani zikredilecek, savılacak pek 
cok sebepler var. Sözlerimin başında arz ettiğim 
gibi, bu teşekkülün genişlemesi değil, hiç olmaz
ca olduğu verde bırakılması, hattâ bir kısmının 
özel teşebbüs imkânlarına devredilmesinin en 
isabetli hareket olacağı kanaati ile hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Pasinli. 
NİHAT PAStNLİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, Devlet Malzeme Ofi
sinin kuruluşu hakikaten memlekette bir boşluğu 
doldurmuş, Devlet hizmetlerinin büvük bir 
kısmını üzerine almıştır. Fakat bu kuruluş za
manla amacından uzaklaşmış, çeşitli istikamet
lerde yön vermiştir. Bugün Devlet Malzeme 
Ofisi şu şekli almıştır ki, Devletin her hangi bir 
müessesesinde her neye ihtiyaç varsa buradan 
almma tarafına gidilmiştir. Bu bakımdan bâzı 
"•ecikmeler, bâzı vakit kayıpları, hattâ Bes Yıllık 
Plânda dahi tahakkukuna engel olacak bâzı hu-
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suslar meydana gelmiştir. Bunları bir nebze 
arz etmek isterim. 

Meselâ bugün Devlet müesseseleri, katma büt
çeli olsun, gerek umumi bütçeden olsun, gerekse 
iştirakleri olan, müesseseler olsun motorlu va
sıtalarını Devlet Malzeme Ofisi kanaliyle alır
lar. Devlet Malzeme Ofisinde o motorlu vasıta 
yoksa veya temini mümkün değilse, ondan sonra 
bu motorlu vasıta piyasadan alınmak istenir. Bu 
yazışmalar, bu kırtasiyecilik büyük bir zaman 
alır. Netice itibariyle senenin ortası geldiği za
man maalesef bu vasıtalar ihaleye çıkar. O sene 
ya tedarik edilir veya edilemez. Bu bakımdan bu 
gibi bâzı hususlar vardır ki Devlet Malzeme Ofi
sinin yetkilerinin dışında bırakılması icabeder. 
Hakikaten Devlet Malzeme Ofisi kırtasiyeciliği 
kaldırmış, biraz daha Devlet kırtasiyesini stan
dart bir şekle sokmuş, muayyen yerlerde muay
yen ölçüler üzerinde hazırlamış, stoklar yapmış 
ve çeşitli müesseselere sevk etmiştir. Bu yerin
dedir. Ancak bunlardan kazandığı kârlar nere
den kazanılmıştır, bunun üzerinde bir nebze dur
mak isterim. Bir Devlet müessesesi olan Kasıt 
Fabrikasından aldığı malzemeyi, kâğıdı kesmiş. 
top haline getirmiş veya blok yapmış, bunu yine 
bir Devlet müessesesine, üzerine muavven bvr 
yüzde hesabivle kâr ilâve etmek suretivle devret
miştir. Bundan çıkan kâr kâr değildir. Devletin 
bir cebinden almış, öbür cebine bırakmıştır. Bn 
bakımdan bu hususlarda kârlarını ben kâr olarak 
kabul etmivorum. Bunun ancak kendi, lüks, ken
di siskin kadrosundaki memurların maaşlarını 
dahi karsılamıyacak bir şekilde cüz'i bir kâr ol
ması lâzımdır. 

Sonra ikincisi : Birçok gazetelerde görüyo
ruz, hiç birinde Devlet Malzeme Ofisinin ilânlarını 
görmüyoruz. Muayyen yerlerden teklif almak su
retiyle Devlet fabrikalarından, Devlet müessesele
rinden temin edemediği malzemeleri almak
tadır ki, bu da kanaatimce salkat bir usuldür. 
mutlaka ilân edilmeli, eksiltmeye konmalı, daha 
ucuz fiyata, daha iyi 'evsafta malzemelerin alın
masını sağlaması lâzımdır. Büro malzemelerin
de zannediyorum M yine muayyen fabrika
larla anığajmanian vardır, ortaklıkları vardır, 
buralardan büro malzemeleri temin edilmek
tedir. Halbuki, Ibugün hususi sektörde aynı ev-
ısa'fta çeşitli malzemeler vardır. Eğer bir ilân 
yapmak suretiyle eksiltmeye gidilecek olur

sa bu hususta da çok büyük istifadeler edilir, 
indirimler mümkün olabilir. 

En son değinmek istediğim önemli bir nokta 
da; bugün Devlet Malzeme Ofisi tarafından' 
Devletin çeşitli makamlarına, müesseselerine 
satın alınacak, verilecek olan binek arabaları 
ve Steyşin vagonlardır. Bunlar maalesef en 
lüks markalardan intifhalbedilme'ktedir. Bir mi
sal arz edeyim; valilerin bugün mubayaa edi
len aralbaları Pleymuthtur. Pekâlâ valilere 
Pleymuth yerine memlekette harcı âlem olan 
dalha başka, daha ucuz, meselâ Chevrolet, Ford 
ve buna benzer bâzı seri halde imal edilen ara
balardan mubayaa edilseydi bunlar daha ve
rimli olurdu. Çünkü valiler yalnız şehir içeri
sinde arabayla dolaşmazlar. Köylere, kazalara 
gideceklerdir, stablize yollar üzerinde gidecek
lerdir. Bu kadar lüks arabaların bunlara alın
masını l>en hakikaten lüks olarak kabul ediyo
rum. Sonra Steyşin vagonlar, yine seri halde 
imal edilmiş daha ucuz arabalar dururken bun
ların en lüksleri alınmak suretiyle Devlet mües
seselerine verilmektedir ki, bunların da mutla
ka ucuzunu intilhaib etmek ve mümkün merte
be birkaç markaya inhisar ettirilmesi icabe-
derdi. Çünkü İkinci Cihan Harbi yıllarında ol
duğu gibi, parçasızlıktan ne büyük sıkıntılar 
çekildiğini hepimiz idrak etmiş kimseleriz. İk
mali imkânı olmıyan şeylerdir, modeller değiş
tikçe parçalar birbirine uymamaktadır. Bina
enaleyh herhangi bir araJba arızalandığı tak
dirde, o araba uzun zaman garajlarda ve tamir
hanelerde beklemektedir. Bu bakımdan mut
laka standarda doğru /gitmeli. Bir tek markayı 
alalım demiyorum, herhangi bir firmanın inhi
sarına da sokalım demiyorum, fakat muayyen 
bir, iki, üç marka üzerinde, memleketimiz için 
en verimli, en müsait hanıgi motorlu vasıta ise 
bunların tipleri tesbit edilmeli, evsafları tesbit 
edilmeli ve bunlar alınmalıdır. Bugün ordu
da, dikkat ediyorum, komutanların bindikleri 
araibalar yine en ucuz aralbalardandır. Fakat 
buna mukaibil Devlet müesseselerinde ve vali
lerin bindiği arabalar Pleymuth gibi az daya
nır ve çok lüks olan arabalardan alınmıştır ki, 
kanaatime göre bu lüks ve israftan bu müesse
senin biraz sakınması icabeder. 

Sonra, ıbir konuya daha temas etmek iste
rim, o da Devlet Malzeme Ofisinin yaptırdığı 
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binanın memleket için çok lüks olduğunu gö
rüyorum. Hakikaten bizim memleketimiz için 
bu kadar lüks binaların yapılması kanaatimce 
yersizdir. Devletin müessese binaları, umum 
müdürlükleri ve bakanlıkları ve sairesi stan-
dardolması lâzımdır. Herkez o ölçüde, o ev
safta (her hangi bir bina yapmalıdır. Her mi
marın estetik zevkine ıgöre ve Iher Devlet mü
essesesi bir mimarın (kendisini afişe eden bir 
eseri olmaması için mutlaka 'bunun üzerinde 
durmak lâzımdır. Bunlar yazıktır, günahtır. 
Bunların üzerinde hassasiyetle durmamız 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Pasinli, bir dakikanız 
kalmıştır efendim. 

NİHAT PASİNLİ (Devamla) — Peki 
efendim. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşlarım 
matbaaların bir elde toplanmasının, bir elden 
idare edilmesinin daha verimli olacağı tezini 
savundular. Bendeniz aynı fikirde değilim. 
Böyle, matbaaları bir araya topladığımız za
man mutlaka başına bir umum müdür koyaca
ğız, bir umum müdür muavini koyacağız, Dev
let için yeni bir masraf kapısı açacağız. Bina
enaleyh her matbaa kendi teşekkülünde çalış
sın, kendi işlerini kendi yerinde yapsm. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Reşat Özarda. Sayın Özarda bu
yurun efendim. 

KESAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milctvekilleri; bu konuda konuşmak için 
söz almıştım. Benden evvel konuşan kıymetli 
arkadaşım Sadi Binay'm bâzı fikirlerine ce
vap vermek lüzumunu kendimce duymamış ol
saydım konuşmayacaktım. 

Arkadaşım burada Devlet Malzeme Ofisi
nin lüzumsuzluğundan bahsetti ve bu teşkilâ
tın kaldırılmasını savundu. Bu, şayet özel 
teşebbüsçülüğün, şayet liberal bir zihniyetin 
ifadesi ise, şunu hatırlatmak isterim ki ken
dilerine, bugün, liberal devletlerin başında ge
len Amerika Birleşik Devletleridir. O, libe
ralizmi bütün teferruatı ile temsil eden Ameri
ka Birleşik Devletlerinde dâhi bugün Devlet 
Malzeme Ofisi vardır ve oradaki Devlet Mal
zeme Ofisi Türkiye'dekinden çok daha geniş ve 
şümullü olmak üzere Devlet dairelerinin bütün 
ihtiyacını, iğnesinden ipliğine temin etmekte

dir. Peki, liberal ve özel teşebbüscülüğe daya
nan bir Amerika Devletinde niçin böyle Devlet 
Malzeme Ofisi kurulması ve Devlet daireleri
nin bütün ihtiyacının bu kanaldan sağlanması 
yoluna gidilmiştir ? Şu sebeple gidilmiştir: Dev
let dairelerini her türlü şaibeden kurtarmak.. 
Başlıca sebep bu. Biz hepimiz biliyoruz, birçok 
dairelerde ihaleye çıkarılan bâzı işlerin yapıla
bilmesi, mubayaa edilebilmesi için 3 - 5 madra
baz kapının önüne toplanır, ondan sonra al 
o 000 lira sana, 5 000 lira sana, bir kısmı geri 
çekilir, ondan sonra öteki gelir istediği fiyata 
alır ve Devleti soyar. Bizde budur, Devlet ile 
özel teşebbüsün münasebetinde budur kaide. 
Ama bu, diğer memleketlerde, Batı ülkelerinde 
daha namuslu bir şekilde mi yapılıyor?... Yok. 
Onlar da öyle. Görüyoruz, iki sene evvel bu 
Meclisin şu kürsüsünde aylarca 33 lokomotifin 
düdüğü öttürülmekle vakit geçirildi. Filân şir
ketten alınsın, falan şirketten alınsın.... Bu 
gibi işlerde demek ki, Devlet dairesi ihaleye 
girdi mi dedikodusu, şaibesi çoktur. Malını sa-
tamıyan şirket, firma gider ötekini berikini ih
bar eder, bir sürü gürültü ve saire kopartır. 
Devlet Malzeme Ofisi olmasaydı, kurulmamış 
olsaydı ve bugüne kadar bu hizmeti yapmamış 
olsaydı Devlet dairelerinin bütçelerinin gider 
kısmı bugünkünden mutlaka birkaç misli faz
la olacaktı. Bugün her hangi bir kaymakamlık
ta iki tane daktilo makinasınm mubayaasına 
kal kısıldığı takdirde, bir sürü insan arada, ben 
satayım, o satsın diye küçük menfaat peşin
de, iki tane daktilo makinası için '50 tane şikâ
yet yapılacak, kaç defa teftiş yapılacak, bir 
sürü yazışma olacak, oradaki o işi yapan me
murların da huzuru kaçacakdı. Binaenaleyh 
Devlet Malzeme Ofisinin lüzumsuzluğu değil, 
bilâkis bu dairenin çalışmalarında her hangi 
bir aksaklık varsa, bu bir tecrübe devridir, 
onu ıslah ederek faaliyet sahasını çok daha ge
nişletmek ve hakikaten bütün Devlet müesse
selerini ancak kendi bütçeleri içinde çalışır, 
faaliyette bulunur birer organ olarak düşün
mek ve bütün ihtiyaçlarını buradan temin et
mek lâzımdır. Hattâ üç torba, beş torba çi
mento ihtiyacı var kalkıp münakaşaya mı gi
recek? Yazar Devlet Malzeme Ofisine oradan 
'ihtiyacını karşılar. Devlet Malzeme Ofisinin 'bütün 
Devlet dairelerinin ihtiyacını karşılıyacak bir 
duruma getirilmesinde büyük fayda vardır. 
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Matbaalarda çalışan işçiler yine Türk işçi
sidir, Dovlet Malzeme Ofisi bu işi yapmasa, 
özel teşebbüs yapsa, o işçi ne yapacak? O işçi 
işsiz kalacak, yahut o müessese alıp bu işçiyi 
orada çalıştıracak. Binaenaleyh, bunu Devlet 
Malzeme Ofisinin yapması ile özel teşebbüsün 
yapması bakımından vatandaşın kazancında, 
iş bulmasında bir aksaklık yok. Olsa olsa Dev
letçilik zihniyeti bizde biraız daha şey olduğu 
için beş kişinin yapacağı iş altı, yedi kişiyle 
yapılır, birkaç fazla vatandaş oradan ekmek 
temin eder. Yani vatandaşın aleyhine değil, le
hine olan bir husustur. Bu bakımdan bendeniz 
şahsan Devlet Malzeme Ofisinin bugüne kadar 
yapmış olduğu hizmetleri takdirle yâdetmekle 
beraber bu müessesenin ilerde daha verimli 
bir halde ve Devlet dairelerinin . ihtiyaçlarını 
yüzde yüz karşılıyabilir duruma gelmesi te
mennisiyle sözlerime son veririm. Hürameltlerimle. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Cihat Bilge-
han, buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Ba
lıkesir) —: Muhterem arkadaşlar; ben gayet kı
sa arzı malûmat edeceğim. Değerli hatiplerin 
Devlet Malzeme Ofisi hakkında izhar eıtmiiş bu
lundukları temenniler mevzuat hükümleri için
de nazarı dikkate alınacak ve bize bundan son
raki çalışmalarımızda ışık tutacaktır. 

Malûmunuz 6400 sayılı Kanuna göne 1954 
tarihinde kurulmuş olan Ofis genel bütçeye 
dâhili dairelerle, katma ve özel bütçeli idare
lerin, belediyelerin, seranayes'i tamamen Devlete 
ait teşekkül, banka, ofis, kurum ve sandıkların, 
sermayesinin en >az yarısından fazlası yukarda 
yazılı idare ve 'müesseselere ait ortaklıkların, 

1. Kâğıt ve kâğıt mamulatı, 
2. Kırtasiye ve büro malzemesi, 
3. Büro makinaları ve malzemesi, 
4. Büro mefruşatı, 
5. Aydınlatma ve tehsin malzemesi, 
6. Temizlik malzemesi, 
7. Münhasıran daire hiametlerlünde 'kuşa

nılan motorlu nakil vasıtalarını teminle mükel
leftir. 

440 sayılı Kanunun neşrinden sonra bu İda
mıma tabi bir müessese haline getirilmiştir. 
Binaenaleyh, 440 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde meclisi idare vardır ve o kamıma göre de 
Maliye Bakanlığınla bağlanmış bulunmaktadır. 

Arkadaşlarımızın bilhassa standardizasyon 
işleri üzerindeki temennilerine biz de üştirak 
etmekteyiz. Devlet Malzeme Ofisi tbu konuda 
çalışmalarına dev;am etmektedir. Şimdiye ka
dar, yazı makinailarınm klevyeleri, 24 adet mo
torlu nakil vasıtası (Motorsik'let ve his'ikl'etUer 
dâhil), 23 aded madeni büro mefruşatı standart 
hale getirilmiştir. Bu konudaki çakışmalar de
vam etmektedir. 

işletmelerin müessese haline getirilmesi hak
kında temennilerde bulundu arkadaşlarımız. 
Bunlardan izmit Kırtasiye atölyeleri 1.10.1966 
tarihinden itibaren müessese haline ifrağ edil
miş bulunmiaiktadır. 

istanbul matbaa tesisleri de keza 1967 yılı 
içinde müessese halime getirilecektir. 

Taşra teşkilâtı müesseselerinin mahallinde 
tutulması arzu edilmiştir. Bu hususun 1.1.1966 
tarihinden itibaren mahallimde tutulmasına 
başlanmıştır. 

Bütün arkadaşların üzerinde durdukları 
matbaaların devri hususunda şunları arz ede
ceğim : 

Kanuni bir görev olan kamu sektörü elinde 
bulunan matbaaların tevhidi hususunda etüd-
ler yapılmıştır. Etüd neticesinde 57 aded mat
baanın kamu sektörü elinde bulunduğu tesbit 
olunmuş, bunlardan Silâhlı Kuvvetlerin Aka
demisi, harp ve meslek okullariyle er eğitim 
'birliklerine aidolian 14 aded tesisin incelenmesi 
mahzurlu görüldüğünden etüd dışı bırakılmış
tır. Ayrıca 16 aded tesis de, ifa ettikleri hiz
met dolayısiyle mevcudiyetlerimin şimdilik mu-
hafazasıma lüzum görülmüştür. Geriye kalan 
27 aded matbaa umuma hizmet edecek ve her 
hangi bir hususiyet arz etmiyen tesisler olup 
'bunların tevhidi hususunda gerekli hazırlıklar 
tamamlanmış, keyfiyet Bakanlığımızca Bakan
lar Kuruluna getirilmiştir. 

Döviz tahsislerine gelince: 
Dış piyasadan yapılacak alımlar için Ofise 

yeteri kadar döviz temin olunmaktadır. Filha
kika 1964 yılında cem'an 1 090 230 dolarlık 
dövize mukabil; 1965 yılımda cem'an 3 994 052 
dolar* tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Kâğıt stoklarının eritilmesi konusunda ise; 
Ofis elindeki, geçmiş senelerde mubayaa ettiği, 
külliyetli miktardaki, kâğıt ve karton stokla
rının eritilerek sermayemin daha fazla döndü-
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rülmesi için azâmi gayret göstermektedir. Ni
tekim 19G3 yılında elli milyon lira civarında 
bulunan bu malzemeler, 196G yılında 28 milyon 
liraya düşürülmüş bulunmaktadır. 

Satışları 'arkadaşlarımız sordular: 
1954 te 8 023 120 lira olan bu satışlar, 

1965 te 107 636 573, 1966 mu 11 ayı itibariyle 
185 000 000 liraya bâMğ 'olmuştur. Kâr duru
munu ise şu şekilde özetliyebilirim; rakamlar 
vardır, ^arzu edenlere takdim edebilirim, vakti
nizi almamak için kısa arz edeceğim. 

1954 te 342 868 lira olan kâr, 1966 yılında 
30 000 000 lirayı bulmuştur. 

Kurumlar Vergisi de aynı şekilde bir artış 
kaydetmiştir. Ofisin kuruluş tarihi olan 1954 
yılında 110 405 lira olan Kurumlar Vergisi -
1965 senesinde 4 622 052 lira olmuştur. 1966 nın 
kati rakamları mevcut değildir. 

Devlet Malzeme Ofisi hakkındaki tenkidle-
rinize teşekkür ederek hepinizi saygı ile se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Bilan
çoların neticelerini okutmaya başlıyorum: 

Devlet Malzeme Ofisi hakkındaki konuşma
lar sona ermiş bulunmaktadır. Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki 468 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince blânçola-
rı tasvibe arz olunması gereken teşekkül ve mü
esseselerin hesap yılı itibariyle blânçolarmı ayrı 
ayrı (tahkik konusu olan ve kaza mercilerine in
tikal etmiş veya edecek olan hususlardan doğacak 
sonuçlar saklı kalmak kaydiyle) okutup blânço 
ve netice hesaplarını tasviplerinize sunacağım. 
Bu suretle blânçolar ve netice hesapları tasvibe-
dilmiş olmakla idare kurulları da ibra edilmiş ola
caktır. 

Devlet Malzeme Ofisi .- 1959 kâr: 27 720 648 
lira 28 kuruş. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
' 1960 kâr : 19 436 622 lira 34 kuruş. 

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

1961 kâr : 9 781 191 lira 38 kuruş. 

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

1962 kâr ; 10 291 282 lira 34 kuruş. 

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

1963 kâr : 17 296 604 lira 58 kuruş. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

L) Türkiye Zirai Donatım Kurumu 

BAŞKAN — Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
hakkındaki görüşmelere geçiyoruz. 

C. H. P. Grupu adma Sayın Osman Yel tekin, 
buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA OSMAN YELTE-
KİN (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; T. B. M. M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonunun Zirai Donatım Kurumu ve 
müesseselerinin 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 
yılı hesaplarını tetkik ile görevli Karma Komis
yon raporu üzerindeki C. H. P. Grupunun görüş, 
tenkid ve temennilerini arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunı^orum. 

Muhterem arkadaşlarım, T. Zirai Do/natrm 
Kurumu 26 . 4 . 1944 tarihinde 4604 sayılı Ka
nun gereğince şu maksatlarla kurulmuştur : 

a) Ziraatte kullanılan her türlü alât, maki-
na vasıta ve malzemeyi, ilâç ve ilâç maddelerini 
suni gübreleri imal ve istihsal etmek, bunları vo 
tohumluk, damızlık iş ve irat hayvanlarını iç ve 
dış piyasalardan tedarik ederek peşin veya tak
sitle satmak; 

b) Bu işler için gerekli her nevi zirai, sınai 
ve ticari müesseseleri kurmak ve işletmek veya 
bu kabîl işlerle iştigal eden müessseselerle iş ve 
sermaye ortaklığı yapmak. 

c) Tamirhaneler açmak, 
d) İstihsal ve imalden arta kalan maddeleri 

icabı halinde işliyerek satmak, gayesiyle kurul
muştur. 

Türkiye'nin bir ziraat memleketi oluşu ve zi-
raatle iştigal eden nüfusumuzun (ki, 2/3 dir) 
malî ve teknik durumları göz önüne alınınca bu 
Kurumun memleketimiz için hayati bir önem ta
şıdığı aşikârdır. 

Yüksek Denetleme Kurulu ve T. B. M. M. Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
bu husustaki raporları ve tetkikatı iki nokta üze
rinde toplanmıştır. 

1. Zirai Donatım Kurumunun kendi bünye
si. 

2. Zirai Donatım Kurumunun Zirai Aletler 
ve Makinalar Fabrikaları müessesesi, 
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Şimdi muhterem, arkadaşlarım, bu hususta 
tanzim edilen raporları tetkik ettiğimizde görü
rüz ki, geniş çapta memleket ziraatine yardımcı 
olduğunu biraz sonra rakamlarla tebarüz ettirme
ye çalışacağını. Tctkikatım biraz fazlasiyle ra
kamlara dayanmaktadır. Bunun için sabrınızı is
tirham eder, özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, 1959 durumu şöyle
dir : 

Küçük çiftçi fonu 1 500 000 liralık satış ya
pılmış ve elindeki imkânları kııllanamamış, 
11 000 000 lira olan fon yıl sonunda 7 800 000 li
ra civarına düşmüştür. 1958 de 8 olan Kurum 
iştiraki 1959 yılında 7 ye inmiş, yani Yem Sa
nayi Şirketi ile olan iştirak hissesini satmış bu
lunmaktadır. Kurumun 1959 yılı sonundaki fiilî 
kadrosu geçen yıldan yüzde 5,8 fazlası ile 930 ki
şidir. Binnctico Donatım Kurumunun 1959 yı
lında bilanço kârı olarak 17,7 milyon liraya yük
selmiştir. 

1960 yılma bakacak olursak yine küçük çiftçi 
fonu 1960 alımları 2 milyon 400 küsur bin lira 
civarında, satışları ise 2 350 000 lira civarında
dır... Geçen sene 7 ye inen iştirak bu yıl tekrar 
8 e çıkmış, Yem Sanayiindeki yani bir sene ev
vel sattığı ve 200 000 liraya iştirak ettiği hisse
sini tekrar 300 000 lira vermek suretijde yenile
miştir. Muhterem arkadaşlarım, bu yıl da Ku
rum 12,9 milyon kâr temin etmiştir. 

1961 yılı daha az parlak geçmiş az döviz tah
sisi, diğer bâzı sebeplerle satışlar büyük nisbet-
lerdc düşmüş, Minnea - Polis Traktör Anonim 
Şirketi ile satıcılık mukavelesi feshedilmiş, iş 
hacmi düşmüş, Kurum Umumi masraflarını zor
lukla karşıl ayabil mistir. 

Küçük çiftçi fonuna bakacak olursak 1961 yı
lında küçük ekipmanlar projesi faaliyeti geçen 
yıla nazaran daha mahdut kalmış ve ancak 
1 700 000 lira civarında alım, 1 500 000 lira ci
varında da satış yapabilmiştir. Küçük çiftçi fo
nunun eski rağbetini kaybetmesinde Donatım 
Kurumu taksitli satışlarının daha cazip bir hale 
getirilmesi kadar Ziraat Bankasının küçük çiftçi 
fonu kredisi tahsis formalitelerinin zorluğu da 
rol oynamaktadır. 1961 yılında binnetiee bu mü
essese 600 - 700 000 lira civarında bir kâr sağ
lamıştır. 

Kurumun en parlak devresi 1963 yılıdır. Zi
rai Donatım Kurumu için tarihinin en mühim, 

en ileri inkişaf devresi olmuştur. İthalât işlerin
de birçok sıkıntılar çekilmesine rağmen 2 351 de-
monto traktörün ithali başarılmış. Adapazarı Mü
essesesinde de bir kısım parçaları imal edilerek 
montajları ikmal edilmiştir. Ve bu yılın kârı da 
muhterem arkadaşlarım, tetkikinizden anlaşıldığı 
üzere 27 000 000 civarında bir paradır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Adapazarı Zi
rai Donatım Kurumuna bağlı zirai âletler ve ma-
kinalar fabrikalarının hesap ve faaliyetlerini tet
kik edecek olursak, umumiyetle bu müesseselerin 
hiç zarar etmeden cüzi dahi olsa kâr ettiklerini 
müşahede ediyoruz. Bunların da en parlak devri 
yine 1963 yılıdır. Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
1963 yılına isabet eden kısmı, gerek nakit harca
maları ve gerek fiziki yatırım bakımından üç pro
jede ortalama olarak % 65 nöbetinde tahakkuk 
etmiş ve netice olarak müessese 1963 yılı bilan
çosunu 6 955 824,73 kârla kapatmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; buraya kadar olan kı
sa mâruzâtımla kurum ve kuruma bağlı müesse
selerin personel, teknik ve malî durumlarını kı
saca arza çalıştım. 

Kurum ve buna bağlı müesseseler bâzı eksik
lerine ve müşküllere rağmen memleket ziraatine 
ve ekonomi isine hizmet etmiş ve ayrıca 1959 - ] 962 
yıllarında cem'an 1 153 989,68 liralık zarara 
karşı. 1960 - 1961 - 1963 yıllarında cem'an 
52 539 747,98 lira kâr sağlamıştır. 

Bu hususu grupumuz memnuniyetle karşılar
ken, kurum ve müesseselerin kuruluşunda ve faa
liyetlerinde hizmetleri geçmiş olanları şükranla 
yadederken, halen vazife başında bulunan şahıs
ların cümlesine grupumun muvaffakiyet temen-
nileriyle şükranlarını sunmayı şerefli bir vazife 
telâkki ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi tenkid ve te
mennilerimize geçiyorum. 

Bu teşekkül sermaye yetmezliği yüzünden va
zifesini tam olarak yapamamaktadır. Halen 100 
milyon lira kurum sermayesi kâfi olmadığından 
sermayenin yeter hale getirilmesini yürekten di
lemekteyiz. 

Kurum 440 sayılı Kanunun getireceği reorga-
nizaisyonıda şahsiyetini bulmalı ve muhafaza et
melidir. 

Sanayi Bakanlığı Montaj talimatnamesi gere
ğince Türkiye'ye ithal edilen traktörlerin en ucuz 
ve en çok kısmını imal eden müesseselere daha 
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fazla döviz tahsisi ile, banka kredilerinin bunun
la mütenasibolarak alhenkleştirilmesini ehemmi
yetle dileriz. 

Kurumun çalıştığı ticari safhada meslekî ihti
sası bulunmıyan, Kurum mallarının tamamiyle 
ve lâyıkiyle çiftçiye intikaline hizmet edemiyen, 
daimî ihtilâf mevzuu olan temsilcilik müessesesi 
yerine iş hacmi müsait yerlere ajansların açılma
sını dilemekteyiz. 

Memurların kadro malıallinden başka yerler
de istihdam edilmemelerini ve lüzumsuz tâyin ve 
nakillerden tevakki edilmesini ehemmiyetle rica 

etmekteyiz. 

Finansman kaynağı temin edilmeden iş prog
ramları hadlerinin yükseltilmemesini, kâr hadle
rinin âzamiye mütemayil tutulmamasmı ve müş
teri lehinde bir üslalhat yapılmasını ve bilhassa 
suni gübreler gibi zirai istihsal maliyetlerini zor-
lıyan mallar da bu hadlerin asgariye indirilme
sini dilemekteyiz. 

Küçük çiftçi fonuna dâhil ekipman satışları 
her sene biraz düştüğünden çiftçinin iştira gü
cüne uymıyan saıtıış fiyatlarını indirecek tetlbir-
ler alınmalıdır. 

100 er bin ton kapasitesi olan Yarıımca ve 
İskenderun Gübre Fabrikaları .ihtiyaca kâfi -gel
mediğinden, geniş çapta gübre fabrikalarının ku
rulmasına, 

Tamirhanelerin dailıa fazla geri kalmış Şaırk 
bölgelerine yöneltilmesine bilhassa ehemmiyetle 
işaret ötmek isteriz. 

Müteferrik müstahdemlerin aylık vasati ka
zançları hayat standardı altındadır. Çalışma gay
retlerinin artması için tatmin edici tedbirlerin 
alınmasın ı dilemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 7244 sayılı Kanunun 
bağlayıcı, (Ücretlerin 1 250 lirada dondurulma
sı gilbi) hükümlerinin telâfisi tetbirlerin alınma
sını dilemekteyiz. 

ICurum traktör montajı ile birilikte biçer dö
ver montajını da beraber yürütmolidir. 

Kurum her yıl 18 - 20 milyon lira Zira'ıat Ban
kasına faiz vermekte <bu itibarla zirai alet ve ilâç
ların, bilhassa gübrenin çiftçiye dailıa ucuza in
tikalini temin için kuruma faizsiz veya az faizli 
kredi teminini ehemmiyetle dileriz. 

Kurumun çiftçi ile her yıl münasebetlerinin 
arttığı gö'Z önünde tutularak fuzuli ve güçlük 

çıkarıcı formalitelerden uzak formül ve tetbirle
rin alınması, bu cümleden olarak memur ve hiz
metlilerin iyi eğitime tabi tutulması ve yetiştiril
mesini dilemekteyiz. 

Kurum fonksiyonunum daha ziyade ticari alan
da toplandığı .görülmektedir. Halbuki Kurumun 
Kanununda .gösterilen gayeler anasında imal ve 
istihsal faaliyetleri de bulunmaktadır. Bu itibar
la Kurumun önümüzde zamanlarda zirai alet ve 
mıalkinaları fabrikaları, gübre fabrikaları, zirai 
ilaçlan imal eden müesseseleri doğrudan doğru
ya kumnasını zaruri görüyoruz. 

1963 yılımda Hükümet köylümüzün fennî 
igübre kullanmaya alışması için özel mahiyette 
Ziraat Bankasında açılan Zirai Donatım Kuru
mu aracılığı ilo kullanılan bir kredi politikası uy
gulamıştı. Bugün memnunlukla görüyoruz ki, 
İkinci İnönü Hükümetinin uygulamaya başladığı 
bu politika büyük başarı kazanmıştır. 

Bu politika örnek olunmak üzere besicilikte 
fennî hayvan yemi kullanılmak üzere bir kredi 
politikasında Zirai Donatım Kurumuna pekâlâ 
gübrede olduğu gibi aracılık yaptırılabilir ve 
bundan Kuram, hayvan yetiştiricileri ve besle
yicileri, yelm sanayi ve bütün millî ekonomi fay
dalanabilecektir. İlgililerin, bilhassa Hükümetin 
konu üzerinde önemle durmasını temenni ederiz. . 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımı burada 
bitirirken grupumun bu mevzuda müspet oy kul
lanacağını arz eder, Yüce Heyetinizi saygı ile se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Yafhya Kanbolat, buyurun efendim. 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Yalhya Kanbolat, buyurunuz efendim. 

T. I. V. GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Hatay) — .Sayın BarjVm, Genel Kuru
lun sayın üyeleri, Yeni Sııayii konusundaki 
fikirlerimizi açıklamak isterim. 

Türkiye, Hayvancılık bakımından gayet 
zengin bir niem.leke.ttir 71. milyonu aşan hayvan 
meveudiyle Dünyada, sayılı ülkeler arasında, 
bul anmaktadır. 

Fakat Türkiye1, mevcut hayvan zenginliğine 
rağm'en, hayvan ürünleri alanında çok geri bir 
memleket durumundadır. İktisaden ileri memle
ketlere nazaran Türkiye'delki hayvanların süt, 
et ve yapağı verimi çolk düşüktür. 
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ıBunun teknik söbdbi, hayvanlarımızın gere
ken şekilde besin almaktan yoksun bulunmala
rıdır, Çünkü, .genel .olarak meralarımız ya ha
zine malıdır, ya da köy hükmî şahsiyetine ait
tir. Şu halde meralarımız, bir orta malı karak-
tcrindedir. Asırlardan beri meralarımız ağır 
bir otlatma rejimine tabi tutulmuştur, ama bu
na karşı hiçbir bakım görmemişlerdir. Esasen 
Toprak K'eBormiyle bu orta malı mera sistemi
ne son verilmedikçe, Türkiye'deki (meraların 
bu .gün'kü fa/kir ve cılız hali sürecek ve hayvan
cılığımız düşük verim seviyesini muhafaza ede
cektir. Şu halde hayvancılığımızda, yem ve ve
teriner hizmetleri meselesi önemli bir manzara 
arz etmektedir. Onun için memleket hayvancılı
ğından yüksek bir verim elde edebilmek ama-
ciyle, açık .saha .sisteminden, entansif sisteme 
geçmek zorundayıız. Çünkü, bugün Türkiye'de 
hayvancılık, Tevrat'ta anlatılan usullerle yü
rütülmektedir. Bu ba'kımdan verim düşüktür. 
Halbuki alhır hayvancılığı rasyonel bir bakımı 
zaruri gördüğü gibi, teksifi (bir beslenmeyi de 
gerektirmektedir. Tabiatiyle bu da yüksek ve
rim demektir. 

Yem Sanayii, işte bu alanda yapılmış güzel 
tedbirlerden birisidir. Toprak Mahsulleri Ofi
sinin ithal ettiği .8 karma yem fabrikasının dör
dü bugün Kamu İktisadi Teşebbüsleri niteliğini 
taşımakta ve Yüksek Kurulunuzun denetimli al
tındadır. Diğer dört fabrikadan ikisi T ar iş ve 
Çükoibirliğe verilmiş ve kalan ikisi de, bâzı eş
hası ihya etmelk gayesiyle özel teşebbüse dev
redilmiş tir. Ancalk, Yem Sanayii Türk Anonim 
Şirketinin, bunlarla da iştiraki vardır. 

Hayvancılık ıbesini için iyi niyetlerle kurul
muş olan şirketin, kötü itiyatlardan sakınma
sını gönülden isteriz. Muntazam bir muhasebe 
sistemine ıgeerken önemi vermesi hususunda çok 
ısrar ederiz. Anlbarlara yapılan giriş ve çıkış
larda, çok hassas ve dikkatli davraınlmalndır. 
Çünkü, muhasebesine ve anbar mevcuduna ge
reken hassasiyeti göstermiyen tcşe'külün salibe 
altında ve ağır tenkidlerc mâruz ka'lmamaaına 
imikân yoktur. 

Onun için, yıllık fire miktarlarının azalma
sını görmek isteriz. Fabrika etrafındaki hay
van sahiplerine dağıtılan ııümuıne miktariarm-
daki artışı, büyük bir hassasiyetle takiıbetmek-
teyiz. Çünkü, 20 ton numune dağıtılmış iken, 
bu miktarın birden 61 tona çıkışını endişeyle 

karşılamamak elde değildir. Ş'irîketin bu meş-
kûlk ve kötü tatbikattan vazgeçmesi artık lâ
zımdır. Çünkü şirketin arkasında 10 yılı aş-. 
kın bir mazi.vardır. 

Ayrıca Ankara ve İstanbul'daki faJbri-
Ikalar, kâr eden müesseseler haline ıgel-
mişlerdir. Şu halde, şlr'ket her yıl ton
larca numuneyi kime dağıtmaktadır? Hangi 
fa'kir çiftçiler, şirketin dağıttığı bu tonlarca 
numuneden istifade etmişlerdir? Çüınlkü, İstan
bul ve Ankara'daki 'karma yem fabrikaları, 
tek vardiya ile çalışmalarına rağmen, kendi 
kapasitelerini aşan bir üretim yapmışlardır. 
Bu üretim yüks'ekliği ve <bu iki şehirde yapı
lan kâr şirketin, kendi malını tanıtmak için, 
hayvan sahiplerine numune dağıtmak ihtiyacın
da olmadığını göstermektedir. Çünkü Ankara 
ve İstanbul'da entansif bir hayvancılık, yani 
ahır hayvancılığı uygulanır. 

Rasyonel bir zihniyetle çalışan insanlara, 
karma yem numuneleri! dağıtmak calibi dikkat
tir. Kötü ve. suiistimale çok müsait bir tatbikat
tır, vazgeçilmesi gerekir. 

Şirketin, Konya ve Erzurum'da bulunan 
fabrikalarının, bir vardiya halinde çalıştırılma
larına rağmen, tam kapasiteyle işletilernemeleri 
ve zarar etmeleri, o bölgelerdeki e'kstansif hay
vancılığın hâkimiyetinideu ileri gelmektedir. Bu 
bölgelerdeki fukara hayvan üreticilerini karma 
yemden faydalandırabil'mek için, ye'm fiyatları
nın mutlaka düşürülmesi1 gerekir. Ekmekten 
daha pahalı giden bir yemi, hayvanını1 kurtar
mak amaciyle de olsa, fukara köylü satmala-
maz. Çünkü, o güçte değildir. Karma yemin ki
losu 67 kuruş ile 87 kuruş arasında satılmakta
dır, ki bu, toptan fiyata tekabül1 etmektedir. 
Perakende fiyatlann daha da yüksek olduğunîn 
kabul etmek gerekir. 

Şu halde şirket, Türk köylüsüne yararlı ol
mak amaciyle, evvelâ satış fiyatını düşürmek 
için maliyet unsurlannr mâkul seviyeye indir
melidir. 

Muhasebe, ambar, fire ve nümun'e dağıtımı 
meselelerine dokunduk. Maliyette, idari masraf 
unsurunun düşürülmesi hususu üzerinde' önem
le dururuz. Üç vardiya ile çalışma olanaklan 
araştırılmalıdır. Tabiaten tek vardiya ile çalış
makla, üç vardiyayla çalışmak arasında fark 
vardır. İdareciye çok iş çıkar, ama kitlevi is-
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tihsal maliyeti' düşürür ve karma yem, daha 
geniş bir alıcı kütlesi bulur. 

Şirket, toptan satışlarda gerek peşin ve ge
rek vadeli satışlar için, aynı fiyatı uygulamak
tadır. Bu tatbikat, ticari teamüllere aykırıdır. 
Alıcıda, peşin satmalına hevesini kırar ve işlet
me kendi eliyle vadeli satışı teşvik eder duru
ma düşmektedir. Iîumm sonucu, şirket için kö
tüdür, borçlu miktarı ve donmuş alacaklar za
manla artacaktır. Şu halde şirket, bu fiyat poli
tikasını mutlaka değiştirmelidir. Nitekim, şir
ketin alacak senetleri ve borçlular hesabındaki 
tutarlar, zamanla artmıştır. Bu yüzden, şirket 
yabancı kaynaklara artan şekilde el atma eği
limi içine girmiştir. Bu hatalı yoldan ayrılma
sını tavsiye ederiz. 

Alıcıya, garanti edilen vasıf ve tertiplere, 
mutlaka riayet edilmesi gerekir, özel teşebbü
sün yönettiği yem fabrikalarından gelen hileli 
emtianın tevzi ve satışından kaçınılmalıdır. Kul
lanılmış torbaların tekrar istimali sonucunda 
meydana gelen zehirlenme ve hastalıklar, şir
ketin iyi şöhretini zedelemektedir. 

Yem Sanayii Anonim Şirketinde müşahede 
ettiğimiz hatalara dokunduk. 440 sayılı Kanun
daki kârlılık ve verimlilik ilkesini hiç, unutma
maları gerekir. Aksi bir hal, Batılı savunmada 
bir bakan ne kadar müptedi de olsa insanı şai
belerden yine kurtaramaz, saygılarımla. 

BAŞKAN — Y. T. P. Grapu adına, Sayın 
Süleyman Arif Emre. Sayın Emre buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ARİF EMRE (Adıyaman) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlar, Y. T. P. Grupu adı
na Zirai Donatım Kurumunun durumu üzerin
de konuşacak ve bâzı kısa tavsiyelerde buluna
cağız. 

Umumiyet itibariyle denetime tabi süre içe
risinde, Zirai Donatım Kurumu kentlisine tevdi 
edilmiş olan A^azifeyi yapmakta rve gittikçe mu
vaffakiyete doğru inkişaf ettirmeiktedir. Bil
hassa çiftçiye sattığı traktör, 'biçer - döver ve 
Ibâzı emsali ziraat aletlerinin piyasaya emsalle
rine nazaran hemen hemen yüzde 20, yüzde 15 
civarımda ucuza 'maledip, çiftçimize ucuza in
tikal ettirilmesi Kurumun yapmaya devam et
tiği en faydalı hizmetlerden biri olmuştur. 
Btfylellikle bilhassa Türkiye'mizde orta halli 
çitçilerimiz, traktör alma imkânına 'kavuşmak

ta ve gittikçe Kurumun halka ve çiftçiye yak
laşan faailiyetlerinden de istifade ederek trak
törle ziraat, gübre ile ziraat ikişaf etmekte ve 
yayılmaktadır. Bu itibarla Kurumun tutumu 
üzerinde iyimser fikirlere sahibiz. 

Benden evvel 'konuşan muhterem arkadaş
larımın temas ettikleri konuları tcıkrar etme-
yecc'k, tat'bilkatta gördüğümüz bâzı aksaklık
ları gidermek maksadıle 'bâzı tavsiyelerde bu
lunacağız. 

Özel sektör tarafından imâl edilen, satılan 
bâzı ziraat aletleri, Kurumun sattığı o kabil. 
o cins aletlerden daha ucuza maledilmekte ve 
satılabilmektedir. Bu bölümlerde, Kurumun 
daha fazla maliyeti yüksok ziraat aletlerini sat
maya devam etmesi, Kurumun zararına müncer 
olabilir. Bu itibarla bu türlü aletlerin ya ima
linden ve satışından .sarfınazar edilmesi veya
hut da - çiftçinin geniş ölçüde bunlara ihtiyacı 
vardır- maliyetinin düşürülmesi çarelerinin 
araştırılması lâzımdır. Bu da yapılamıyorsa 
özel teşebbüse sipariş verilerek, Kurumun şube
leri tarafından çiftçiye tamimi gibi bir yola gi
dilmesi yerinde olur kanaatindeyim. Yalnız »bir 
misal olarak arz ediyorum, meselâ Adapazarı 
fabrikalarında yapılan römorklar aşağı - -yu
karı 8 000 lira 7 500 lira civarında çiftçiye in
tikal ettirilmektedir. İskenderun ve Adana'da 
bulunan bâzı imalâtçılar bu tonajda ve bu va
sıfta römorkları 4 500 liraya, 5 000 liraya hat
tâ da/ha ucuza maledip satmaktadır. Buna ben
zer bâzı ufak tefek yayık gjbi emsali var ta la r 
varıdır. Bilhassa bu nokta üzerinde yetkilile
rin durmalarını istirham etmekteyim. 

Sonra, temas etmek istediğimiz diğer bir 
nokta da, Kurumun 'bilhassa zirai kredi veren 
Ziraat Bankası ile devam'lı bir anlaşma halinde, 
koordinasyon halinde çalışması lüzumudur. Bâ
zı aksaklıklar, zaman zaman anlaşmazlıklar 
arada husule geliyor. 

Misal olarak arz ediyorum: Kuruma vatan
daşlar sıraya girimokte, teminat yatırmakta, ka
paro yatırmakta veyahut traktör alma/k için 
bek1!emcikte. Uzun zaman 'bekledi'kten sonra 
traktörü alabilecek duruma geliyor. Sıran gel
di, 15 gün içerisinde banka muameleni yaptır, 
traktörünü teslim edelim, diye kendisine, çift
çiye müddetli hir mektup tebliğ ediliyor. Fakat 
ne çare ki, bankanın bu vatandaşa kredi aça
cak şubesinde o anda plasman bulunmadığı için 
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vatandaş müşkül duruma düşüyor. Vatandaş, 
t icari 'kredi ile, teminat mektubu ile .muamele 
yapıp traktörü veyahut biçer - döğeri almaya 
mecbur oluyor. Böyle bir alış - veriş netice
sinde teminat masrafı olarak ban/kaya ödediği 
paralar ayrıca Zirai Donatım Kurumu teminat 
mektubunu kabul ettirdiği zaman peşin alman 
yüzde yedi veya yüzde 10 a yakın faiz dolayı-
siyle traktörü kurumdan almış olmakla, edin
mek istediği kârın yarısından çoğu, meselâ bir 
biçer - döver satışında 10 bin liraya yakın bir 
masrafı, teminat mektubunun faizi ve masrafı 
olarak ödemek gibi müçkül bir durumla karşı 
karşıya kalıyor. Bu aksaklığın giderilmesi sa
dedinde banka ile daha yakından teşriki mesai 
etmeleri ve bilhassa Kurumun hangi bölgeye, 
hangi şubeye kaç traktör, kaç biçer - döver 
tahsis edileceği daha evvelden bildiğinden, bu 
malûmatın Ziraat Bankasına verilmesi ve böy
lece vatandaşların tedirgin edilmemesi müm
kündür kanaatindeyim. Bu nokta üzerinde de 
durulmasını istirham etmekteyim. 

Diğer bir ufak aksaklık da Ziraat Bankası
nın 150 kilometreden uzak bulunan her hangi 
bir firmaya zirai kredi açmakta gösterdiği 
müşkülâttır. Böyle bir prensibe sahiptir, öy
le yerler vardır ki, Ziraat Bankasına en yakın 
Zirai Donatım şubesi 150 Km. den fazladır. Bu 
takdirde vatandaş, senelerce sıra beklemiştir, 
plasmandan, krediden istifade edemiyecektir. 
Bu müşkülâtın da Ikolayca 'halledilebileceğine 
kaaniim. Bilhassa Anadolu'da küçük sulama 
işleri gelişmektedir. Zirai Donatım Kurumun
da bu ihtiyaca cevap verecek motopomplar sa
tılmaktadır. Fakat, bu motopompların çıkar
dığı suyu tarlaya tevzi edecek saç veya diğer 
cinsten borular, çiftçinin ihtiyacına cevap ve
recek miktarda ne özel sektörde, piyasada mev
cuttur, ne de Zirai Donatım Kurumunun şube
lerinde mevcuttur. Böyle bir imalât ve satış 
bölümünün inkişaf ettirilmesi de, çiftçiye yar
dımcı olmak bakımından, şayanı tavsiyedir. 
Bilhassa, üzerinde durulması lâzraıgelen- bir 
nokta da, çiftçilikle iştigal etmiyen 'bâzı şahıs
lar sıraya girmekte, kolaylıkla Kurumdan trak
tör satınalmakta ve bilâhara bu traktörleri çift
çilere fazla fiyatla satarak kısa zamanda sekiz, 
on 'bin lira gibi büyük bir kâr temin edebilmek
tedirler. .Bu da, çiftçiye tahsisi gereken ucuz 
bir malın, ucuz tahsisi gereken !bir malın, da

ha pahalıya satılması gibi, bir netice doğurmak
tadır. Az da olsa, bu şekilde hareketlerin önü
ne geçilmesi için, daha müteyakkız davranıl-
ması gerektiği kanaatindeyiz. 

Bilhassa şunu da arz etmek isterim ki, 
fennî gübre istimali çiftçimiz tarafından yavaş 
yavaş alışılagelen ve dolayısiyle ihtiyacı artı
ran bir manzara arz etmektedir. En fazla 
ehemmiyet verilmesi lâzımgelen mevzulardan 
biri, Zirai Donatım Kurumunun daha ucuz, 
fakat daha çok fennî gübreyi, Türk çiftçisinin 
hizmetine tahsis edebilmesidir. Kanaatimize gö
re, zirai istihsalin artışında, Ziraat Bankası
nın tahsis edeceği zirai kredilerden daha büyük 
neticeye müessir olacak, daha tesirli, daha par
lak istihsal kapasitesi ortaya çıkaracak bir 
mevzudur. Kurumun, kanaatimize göre bütün 
gücüyle meseleyi bütün detaylarına kadar in
celemesi, hattâ bâzı mmtakalar fennî gübreye 
alışmamıştır, o mmtakalardaki şubeler ve ajans
lar vasıtasiyle fennî gübrenin reklâmını ve fay
dalarını, teknik ziraat müdürlüğü ile de teş
riki mesai ederek daha fazla çiftçiye kabul et
tirmesi, fiilen göstermesi ve neticede fennî 
gübreyi tamim, eylemesi lâzımdır. Bu, zirai is
tihsalimizi artıracak en mühim faktörlerden 
birisidir. 

Yeni Türkiye Partisi Grupu adına mâruzâ
tımız bund-an ilbarütıtir. Hepinizi hürmotleriıml'3 se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sadi Binay, buyurunuz. 
HÜSEYİN YAYCIOĞLU (Maraş) — Grup 

adma söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaadenizi rica edeceğim, 

grup adına bir arkadaşınıza söz vermek mecbu
riyetinde kaldım. Buyurun Sayın Yaycıoğlu. 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN, YAYCI-
OÖ-LU (Maraş) — Sayın Başkan muhterem 
miletvekilleri, 

Millet Partisi Meclis Grupu adına, Zirai Do
natım Kurumu ve Adapazarı Ziraat Aletleri 
ve Fabrikaları Müessesesi üzerinde görüşlerimi 
arz ve izaha çalışacağım. 

Ziraatimizin verimli hale gelmesi, Türk çift
çisinin emeğinin karşılığını görebilmesi için, 
elbetteki asırlardan beri devam edegclen zi
raat sahasındaki kullanılan demode olmuş zi
raat alet ve vasıtalarının yerine, daha randı
manlı çalışan toprağa çok daha işliyen vasıta
ların yer alması elbetteki lâzımdır. 

— 199 — 
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Toprağımız, uzun zamanden beri devamlı 
işlenmiş ve yorulmuştur. Buna rağmen Türk 
köylüsü, zirai sahada kendi geçimini temin için 
bütün gücünü, yarı aç yarı tok bir şekilde heba 
etmiş ve bukünkü hale gelmiştir. 

İşte Türkiye Zirai Donatımı ve Adapazarı 
Ziraat Aletleri Fabrikası, ziraatta kullanılan 
her çeşit alet, makina, malzeme, vasıta, ilâç 
ve ilâç maddeleri, gübre imal ve istihsal et
mek maksadiyle kurulmuştur. Ayrıca tohumluk, 
damızlık, iş ve irad hayvanlarını iç ve dış piya
sadan temin etmek için zirai, sinai, ticari saha
da müesseseler kurmak hedefiyle kurulmuş olan 
bu müessese 1959 - 1963 yılları arasında Türk 
çiftçisi için hayli hizmet ifa eylemiştir. Kurum, 
zirai sahada kullanmaya elverişli zirai alet ve 
malzemeler ile ilâç ve gübre istihsal ve imal 
için çalışmaları yanında, yapmış olduğu alet
lerin tamirini sağlamak maksadiyle, ayrıca bir 
de tamirhaneler açmak vazifesini de üzerinde 
taşımaktadır. Kurum, traktör montajı yanında 
biçer - dövere de önem vermek suretiyle bunu 
da realize etmek için gerekli teşebbüsleri derhal 
yapmalıdır. Memletimiz için en büyük problem 
olan suni gübrenin, bu kurum vasıtasiyle çö
zümlenmesi lâzımgelirken, maalesef gübre kre
disinin faizli olması ve bunun da satış fiyatla
rına tesir etmesi yüzünden, çiftçimiz gübre al
mak imkânından mahrum kalmıştır. Partimi
zin görüşü şudur ki, 'gübre kredisi için ayrılan 
plasman kapasitesi genişletilmeli ve bu kredi
ler için faiz alınmamalıdır. Bugün istihlâk edi
len ve edilecek olan gübre miktarları göz önün
de tutulmak suretiyle yeni teşebbüslere giriş-

, melidir. Gübre bol ve ucuz olarak köylüye ve
rildiği takdirde, her sene yakacak tezek yeri
ne de karbon ve linyit kömür ikamesi de sağ
lanırsa, o takdirde çiftçi, suni gübre yanında 
tabiî gübreden istifade etme imkânını bulacak
tır. Bizim görüşümüz, Türkiye'nin sinai mem
leket oluncaya kadar, 'zirai reform yapmak 
suretiyle, gübreleme ve sulama meselesini çöz
mek lâzımdır. Aksi halde, dünyayı tehdidede-
cek açlık tehlikesi, evvelâ memleketimizde baş-
lıyacaktır. 1959 yılından 1963 yılma kadar her 
sene, değişik miktarlarda kâr eden müessese 
öz kaynaklarını 131 milyon liraya kadar da 
yükseltme başarısını göstermiştir. Kurumun ku
ruluşundan bu yana temin etmiş olduğu kâr 
95 milyon liradır. Biz bu müessesenin daha ge

niş çapta faaliyette bulunmasını bekliyor ve 
yapılan işi kâfi gömmüyoruz. 1959 (senesinde sa
tış yapılan traktör sıayısı 653 iken 1960 da 392, 
1961 de 189, 1962 de 324 ve 1968 yılında 2352 
olmuştur. Şuna hemen işaret edelim ki, trak
tör alan şahıslar, malî güçleri ve imkânları 
olan kimselerdir. Hayvan pulluğu, araba daha 
çok fakir çiftçiler tarafından alınmıştır. Kim
yevi gübre 1959 yılında 11 bin ton olarak sa
tış muamelesi görmüş ve bu, her yıl artış gös
termiştir. Binaenaleyh Türkiye'de gübreye kar
şı çiftçi ve köylü arasında, tür benimsene ol
muştur. Onun için müessese cesaretle gübre işi
ne eğilmelidir. 

Yem sanayii, her ne kadar iyi bir şekilde 
organize edilmemek yüzünden tasfiyeye doğ
ru yönelen bu şirketin durumu önemle ele alın
malı ve yem sanayii inkişaf ettirilmeli, ucuz 
ve bol olarak halka intikalini sağlamak sure
tiyle hayvancılığımıza ve bu yönden Et ve Ba
lık tüketicilerine yardımcı olmalıdır. 

Z. Donatım tarafından satılan (traktör 
biçer - döver alet ve edevatlardan alınan kâr 
haddi çok yüksektir. Bu duruma da bir çare 
düşünülmelidir. 

Sayın arkadaşım Arif Emre, burada uzun-
boylu izahatta bulundular, kendisine bu yön
den teşekkür ederim. Benim söyliyeceklerimi, 
daha etraflı izah ettikleri için, ben fazla bir 
şey söylemiyeccğim. Yalnız bir şeye temas et
tiler, onu açıklamakta fayda 'görüyorum. Zi
rai Donatımda satılan traktörler, piyasadan 
d.aha ucuz dediler, yanılmıyorsam. Ben bir çift
çi olarak Zirai Donatımdan aldığım traktörleri 
piyasadan daha çok farklı görüyorum. Bu hu
susu da ilgililere duyurmakta fayda vardır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Sadi Binay, buyurunuz. 
ŞADI BİNAY . (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; bendeniz tenkidlerimi, 
Maliye Bakanhğı tarafından neşredilmiş ve biz
lere tevzi edilmiş bulunan raporlar üzerinde tek
sif edeceğim, ve hemen peşinen şunu arz edeyim, 
Zirai Donatımın, müzakeresini yaptığımız dö
nemdeki faaliyetleri bu raporda, müspet bulun
mamıştır. Şimdi onları izah edeceğim. 

İ 943 te burulan bu müessese, Türk ziraatinin 
inkişafında lüzumlu bâzı ekipmanların temin 
gayesi ile, bilâhara Tarım Bakanlığına bağlan-
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mıştır. İki kanunla çalışmıştır, 3400 ve 4004. 
Faka t bil âh ara damızlık hayvan mevzuları, çift
çiye taksitle satılması gibi konular, bu kruuıdan 
alınmıştır. Yalnız zirai istihsal art ıklarını işle
mek ve bunlar ı satmak, ilâç veya suni gübre 
imâl etmek gibi hususlarda, Zirai Donatım Ku
rumu, hiçbir teşebbüse girmemiştir. Zirai âlet
lerle uğraşan yegane Devlet Teşebbüsü olan 
Donatım, sadece ithal ve satış müessesesi 
olarak çalışmış, Adapazar ı ' ndak i faaliyetleri, 
biraz sonra arz edeceğim sebeplerden ötü
rü, olumlu olmamıştır. Taşrada memur ade
di git t ikçe çoğalmış, on yıl içerisinde sa
tış hacmi biraz ar t ış göstermişse de, personel 
artışı ile mütenasibolmamıştır. Memleket dâhi
linde imal ettiği makinalar için dış piyasalar bu
lunamamıştır . Türkiye Zirai Donatım Kurumu
nun on milyon lira ile katıldığı iştiraklerinden 
bir çoğunun nedenlerini bulmak hakikaten müş
küldür. Tiftik, yapağı gibi, yem sanayii gibi, 
zeytin yağı gibi vesaire, geniş bir satış teşkilâtı 
olduğu halde, kendi satış imkân ve fırsatların
dan tamamiyle yararlanamamışt ı r . Bakımı der
piş edilmeden, birçok memleketlerden, birçok tipte 
t raktör ithaline müsaade edilmekle ciddî bir ha
taya düşüldüğü muhakkaktır . 125 den fazla mo
del, Türkiye 'yi birçok kısımlarında t raktör me
zarlığı haline getirmiştir. Türkiye Zirai Dona
tım 'Kurumunun bakım atölyeleri tesis etmişsede, 
modellerin çokluğu ve yedek parça yokluğu neti
cesinde 44 200 aded 'olan traktör, 1902 de 42 bin 
adede düşmüştür . Küçük çiftçiye diskaro ve 
hububat mibzeri gibi, beygirle çekilen ekipman
ları imal edip satmak hususunda ciddî bir gayret 
sarf edilmediğini rapor lardan öğreniyoruz. Bir 
araşt ı rma dairesi veya zirai deneme istasyonu 
kurulsa idi, bu gibi teşebbüslerde daha randı
manlı ve neticeli olunması muhakkak idi. Ada
pazarı'nın. saha ve şümulünü genişletmek babında 
da ciddî bir gayret gösterilmemiştir. Her neden
se, bü tün bunlardan çıkan netice, Türkiye» Zirai 
Donatım Kurumu çiftçi ile, gayelerine uygun 
şekilde, candan bir ilgilenme gösterememiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 14 bölge şubesi 00 ajan
sı bulunan ve Devletçe finanse edilen bir teşekkül 
olan Türkiye Zirai Donatım K u r u m u n u Türki
ye'nin en esaslı ziraat âleti olan hayvanla çekilir 
pul luğun % 25 inden azını teinin etmesi, bütün 
bu tenkidlerin yerinde olduğunu göstermektedir. 
14 bakım atölyesi ve seyyar atölye kapasitesinin j 

üs tünde mi çalışmıştır, yahut tam mı çalışmıştır, 
altında mı? (Jene rakamlardan ve rapor lardan 
öğreniyoruz ki, ali nida çalışmıştır. Usta ve 
muavin bakımından personel tamam. Bu balcı
mın Türk çiftçisine satılması hususunda hiçbir 
gayret sarf edilmemiştir. Türkiye'deki çiftçiler 
de başka, memleketlerinkinden farklı değildir. 
Müşahhas düşünürler , bir şeyin kendilerine 
gösterilmesini isterler. Traktör ve zirai teçhi
zattan alınmış olan (/c 10 ilâ c/c 15 (İümrük ve 
İstihsal Yergisi, "maalesef yerinde olmamıştır. 
Türkiye Zirai Donalım Kurumunun gayelerinden 
birisi, Türk çiftçisine en ucuz f iyat lardan zirai 
âlet vermektir. Bu bakımdan piyaradakinden 
daha ucuzuna satması değil, acaba lıakikaten alış 
kabiliyetine göre satabilmiş midir? Bu da üze
rinde ciddiyetle durmak lâzımgelen hususlardan 
birisidir. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde görüldüğü şekilde, Zirai Dona
tımda da bilanço kâr ve zarar hesapları tamamla
nıncaya, kadar, o yıl a lman neticeler hakkında 
hiçbir malûmat sahibi olunamamaktadır . Bu bi
lanço ve kâr lar da, iş senesinin hi tamından iki 
üç. ay sonra, yani artık her hangi bir şey yapmak 
için vakit çoktan geçtiği sırada hazır lanmaktadır . 
Yani, müessesenin hedeflerine isabetle varıp va
ramadığı, gidiş istikameti yöneticiler taraf ından. 
bırakınız hassasiyeti, bu iş olup bitt ikten sonra, 
iş işten geçtikten sonra anlaşılmakta, yani zama
nında tedbir alınamamakta, hedefler yönclti-
sinde başarıyı engellemektedir. İşletmenin en 
mühim kısmı olan pazar politikasına da çok az 
önem verilmiştir. Bu da iyi bir iş muhakemesi
nin meveudolmadığını, noksan olduğunu gösterir. 
Bilhassa bu konuda, muhterem arkadaşlar, satış
ların, işletme masraflarının ve işletmeler hakkın
daki raporların, üçer aylık periyotlar halinde, 
yöneticilerin ve başkanlığın eline geçmesi, işlet
melerin çalışma isabetini tâyin bakımından, en 
önemli bir husustur. 

Bü tün bu söylediklerimden sonra sözlerimi 
bitirirken, Türkiye'de örnek bir teşekkül olan 
Türkiye Şeker Fabrikalarının ne kadar muvaffak 
olduğunu ve Türk çiftçisine ne k a d a r yarar l ı ol
duğunu düşünürsek, aynı paralelde, aynı gaye 
ile kuru lmuş kurumun, bu teşekkülün muvaffa
kiyetlerinin nedenlerini a raş t ı ra rak , ona göre 
çalışması lâzımgeldiği kanaat indeyim. Türk iye 
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Şeker Fabrikalarında yetişmiş değerli bir zira-
atçi olan Sayın Bakanımızın, bu tenkidleri na
zarı itibara alacağını ümidederek ve başarılar 
dileyerek, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muslihddin Gürcr, Sayın Gürcr 
buyurunuz. 

MUSLÎHİDDÎN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 468 sa
yılı Kanuna göre denetimini yapmış olduğumuz 
Zirai Donatım Kurumu ve Adapazarı Ziraat 
Aletleri Fabrikası müessesesinin 1959 - 1963 yıl
ları hesap ve bilançoları hakkındaki görüşlerimi 
huzurunuzda arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kamu teşebbüsle
rinden bugüne kadar Türkiye'mizde en muvaf
fak olmuş ve kurulduğu günden bugüne kadar, 
daima bilançolarını kârla kapamış olan bir mü
essesenin hesaplarını tetkik etmekteyiz. Hakika
ten, 1959 ve 1963 yılları arasında Zirai Donatım 
Kurumunun hesaplarını tetkik ettiğimiz vakit, 
bu kârlılık ve verimlilik prensibine uygun ola
rak kâr etmiş olan bu âmme müessesesine ve 
başında bulunan değerli yöneticilerine, personel 
ve âmirlerine huzurunuzda teşekkürlerle söze 
başlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün tarımda kul
lanılan malzeme, ilâç ve suni gübre imal ve is
tihsali, gayelerinin başlıcaları bulunan bu mü
essese, aynı zamanda tamirhane açmak, ilgili 
müesseseleri genişletmek suretiyle Türk ziraa-
tinde, bilhassa Türkiye'mizin ekseriyetinin köy
lü. olduğu bir memlekette gördüğü hizmetler, 
hakikaten açık ve meydandadır. Türkiye'nin bir 
çok yerlerinde şube, ajans ve temsilcilikleriyle 
Zirai Donatım Müessesesi, denetimini yaptığı
mız zaman zarfında, faydalı olmuştur. Bugün 
Türk. köylüsünün kullanmış olduğu yüzde 50 
miktarındaki alet ve levazımat, tamamiyle Zirai 
Donatım Kurumu kanalı ile, köylüye intikal et
miş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bahusus güb
re yönünden Zirai Donatımın bu memleketteki 
yaptıkları hizmetler, inkâr edilemiyecek kadar 
büyüktür. Biliyorsunuz ki, her ne kadar geniş 
bir araziye sahip isek de, bu araziyi rantlı bir 
şekilde çalıştırmak için gübre ihtiyacı kendisini 
âzami derecede göstermiştir. Bugün dünyada 
verimi artırmak için artık gübre, bir ekmek pey
nir misali olmuştur. Bütün bunlarla beraber 
Türkiye'de gübre, dönüm başına hesabedildiği 

vakit, maalesef tahminlerin çok altında. Bugün 
Türkiye'de gübre kullanılan yerlerde dönüm 
başına 1959 ile 1963 seneleri arasında iki kilo 
gübre düşmektedir. Haddizatında Avrupa dev
letleriyle ve komşu devletlerle mukayese ettiği
miz zaman, İspanya'da 34 kilo, Fransa'da 90 ki
lo, Yunanistan'da 49 kilo ve Belçika ve Holân-
da'da iki yüzün üzerinde kiloları görmekteyiz. 
Hakikaten geniş arazilerimizin verimliliğini ar
tırmak yönünden gübre üzerine fevkalâde eğil
meye mecbur olduğumuzun en büyük delilidir. 
îşte Zirai Donatım Kurumu bu gübre mevzuunu 
Türk köylüsüne alıştırması ve bunun üzerinde 
eğilmek suretiyle ihtiyacı karşılıyacak duruma 
gelmek için, toprağı daha münbit bir vaziyete 
getirmek için vâki çalışmasını huzurunuzda tak
dirle karşılamaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, Zirai Donatım Kuru
mu Ziraat Aletleri Fabrikasının durumuna ge
lince : Zirai Donatım Adapazarı Alet Fabrikası 
hakikaten göğüs kabartıcı bir müessesedir. Bu
nunla beraber noksanları yok demek değildir. 
Sermayesi mahduttur. Biraz sonra söyliyeceğira 
gibi, Zirai Donatımın muvaffak olabilmesi için 
her şeyden evvel mevcut sermayesinin 1 milyar 
liraya çıkarılması lâzımdır ki, memleket gerçek
lerine uygun bir faaliyet göstermiş olabilsin. 
îşte Adapazarı Ziraat Aletleri Fabrikası bugün. 
birçok ziraat aleti imâl etmekte ve artık böyle 
bir arı kovanı gibi, küçük işleri bırakmak su
retiyle, şimdi zamanımızda daha büyük montaj 
işlerine başlamış bulunuyor ki, hakikaten bu da 
memnuniyet verici bir hâdisedir. Aynı zamanda 
biçer - düğer makinalarmm montajının yapıl
ması imkânlarının da araştırılmasını temenni et
mekteyiz. Ve bu fabrikanın tevsi edilmesinin 
zamanının geldiğini ve bunu ilgililerin yavaş ya
vaş yapmaya başladığını görmekle de gurur duy
maktayız. 

Deminden, küçük işler dedim. Belki yanlış 
anlaşılabilir. Yani, iktisadi felsefem olarak, özel 
teşebbüsün yapabileceği işlerin kamu sektörün
de yapılmamasını arzu ettiğim için bunları kas
tettim. Artık özel teşebbüsün yapabileceği her 
hangi bir işi, ille devletçilik zihniyetini gütmek 
suretiyle, böyle muazzam bir fabrikada ele 
alınması taıbiatiyle özel sektörün sahasına bir 
nevi tecavüz olacaktır ki, ben bunu özel sektö
rün yapabileceği işlerin özel sektör tarafından, 
yapi'lamıyacak işlerin ancak kamu sektörü ta-
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rafından yapılmasına kaani olduğum için arz 
etmiş bulunmaktayım. 

1 Muhterem arkadaşlarım, esas meseleye geli
yorum, İktisadi Devlet Teşekküllerinin verimli 
bir şekilde çalışan bu müessesenin, personel re
jimi üzerinde biraz durmak isterim. Hakikaten, 
istihsalin artırılması ve 440 sayılı Kanuna göre 
verimlilik ve kârlılık prensiplerine uygun bir şe
kilde müessesenin rasyonel bir şekilde çalışa
bilmesi için, her şeyden önce, personelinin ka
liteli ve işgörürken muvaffakiyet göstermiş 
olanlarına, ehline göre hakiki miktarda ücret 
verilmek suretiyle adama göre iş değil, işe göre 
adam tâyin etmek suretiyle, doğrudan doğruya 
tatmin edilmesinde büyük fayda görmekteyim. 
Bu müessesede terfi imkânı maalesef mahdut 
olduğundan, bunun da biran evvel ele alınma
sı suretiyle böyle kârlı hale gelen bu müessese
nin personelinin de tatmin edilmesine tarafta
rım. 

Son olarak muhterem arkadaşlarım, bir hu
susu daha Yüksek Meclisinizin ıttılaına arz et
mek ve muhakkak bu hususun Yüksek Meclis
çe kabulünü istirham etmek isterim. O da, 3460 
sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanununa 
göre, başlıca prensibi tam bir tüccar zihniyeti 
ile hareket olan Zirai Donatım Kurumunda, 
şimdi 38 ve 42 nci maddelere göre murakabe
sini yaptığımız bir anda, şu husus üzerinde bil
hassa durımalk istiyorum. O da, bunu kârlı va
ziyete geçiren, olağanüstü faaliyet gösteren vo 
hakikaten mesailerini, tamamiyle bir tüccar 
zihniyeti ile de hareket edip bu kamu sektö
rünü rantabl bir hale getiren memurların, 
her sene almakta oldukları birer maaş ikrami
ye şekline uygun, bu denetimi yaptığımız hu
sus dolayısiyle, almakta oldukları bir ikramiye
den hariç, bir defaya mahsus olmak üzere bir 
maaş ikramiye verilmesini yüksek tasviplerini
ze arz etmekteyim ki, bu husus rapor da sara
hatle belirtilmiştir. Hakikaten, bu mevzuu ra
porda sarahatle belirten Altkomisyon azaları
na ve raporu hazırlıyan ve keza Kamu İktisadi 
Devlet Teşekkülleri Komisyonuna bu haklı dâ
vayı Yüce Meclisin huzuruna getirdikleri için 
teşekkürü borç bilirim. Onun için bu şekilde 
'kamu teşekküllerini hakikaten 440 sayılı Ka
nun ahkâmına göre, prensiplerine uygun, kârlı-
lılk ve verimlilik prensiplerine uygun bir hale 

getiren müessese mensuplarına, olağanüstü hiz
met gösterip bu müessesenin yüzünü güldüren
lere, aldıkları ikramiyeden hariç, bir maaş nis-
betinde ikramiye verilmesinin çok yerinde olaca
ğı kanaatini taşımakla huzurunuzda bunun ka
bulüyle birilikte bu müessesenin mensuplarına 
ve başlarında bulunan değerli vekil arkadaşı
mıza, bu tenkid ve temennilerin ışığı altında 
başarılı mesailer dilerken, Yüksek Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Boz? Yok. Sa
yın Türkân Seçkin? Yok. Sayın Nihat Pasinli. 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Sayın milletvekili arkadaşlarım, bugün ra
porlarının müzakeresini yaptığımız Zirai Dona
tım Kurumunun vazifelerini, benden evvel ko
nuşan arkadaşlarım tadadettikleri için, tekrar 
üzerinde bendeniz durmıyacağım. Esasen benim 
ve hepimizin kabul ettiği bir nokta üzerinde 
durmak isterim. Türk çiftçisini kalkındırmak, 
T ürik çiftçisini, dolayısiyle güzel yurdumuzu, 
refaha kavuşturabilmek için Zirai Donatım Ku
rumu faaliyetlerinin, bugünkü durumunun üs
tünde bir faaliyet göstermesi icabedecektir. Bun
lar arasında makina, aletler, gübre, mücadele 
ilâçları, tohum ve hayvan ırkının ıslâhı gibi hu
suslar, eğer bugünkü kurumun çalışmaları,, fa
aliyetleri bunların üzerine daha fazla teklif 
edecek olursak, kısa bir zamanda, Türk çiftçi
sinin yüzü gülecek, çorak yurdumuz münbit, 
mahsuldar bir yer olacaktır. Bu bakımdan, ev
velâ bendeniz makina ve traktörler üzerinde 
durmak istiyorum. Bugün köylümüzü çiftçimizi 
kara sapanla kağnı arabasından uzaklaştırmak, 
toprağı hakiki şekilde hazırlıyabilmek için, 
traktöre şiddetle memleketin ihtiyacı olduğuna 
inanıyoruz. Bilhassa Doğu bölgesinde bugün 
birçok kazalarımız vardır ki, muhterem arka
daşlarımız, bir tek traktör dahi yoktur. 

Gene birçok vilâyetlerimiz vardır ki, vilâyet 
merkezinde iki ile üç tane nazarlık olarak trak
tör vardır. O halde, bu bölgelerin kalkınmacın
da daha fazla rol oynayacak traktörleri çeşitli 
'kanallarla, çeşitli şekilde temin etmek ve Türk 
çiftçisine ulaştırmak lâzımdır. Bugün memlc-
'ketimizde bir taraftan özel sektörün montaj 
fabrikaları çalışırken, diğer taraftan da kuru
mun Adapazarı Fabrikasında ve halk tarafın
dan iyi derecede tutulan bir traktör tipinin 
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montaj ının yapıldığı malı ımunuzdur. F a k a t ser
maye yetersizliği, döviz imkânlar ının azlığı do-
layısiyie yeter i kada r yedek parça itılıal ede
mediği için, maalesef bu fabr ikanın bugünkü 
verimi, istediğimiz derecede değildir. I>u haklın
dan mut lak suret te bu fabr ikanın iyi bir şekil
de ve doğrudan doğ raya ihtiyaçları karşı laya
cak 'kadar t r ak tö r montaj ına yönelmesi lâzım
dır . Küsmen m emi ek etimizde yapılması mümkün 
olan, esasen montaj fabrikaları zaten 'bu şekil
de başlıyor, evvelâ yüzde 10, yüzde 20, yüzde 
80, yüzde 40 şeklinde kademe kaideme y u r t t a 
yapılmıâk suretiyle, bingim t r ak tö rün heyeti 
'umumiyeısl o memldkette yapılıyor. İkizde de bu 
şekilde yapıldığına göre, buımu da mut lak su
ret te verimli olarak, bir kısmını yurt, içinde 
yapmak suretiyle, ti aktör ler in adedini çoğalt
mak lâzımdır. 

Ayrıca, 1954 yılında 'kurulun ve buıgün 'millî 
bir müessese haline gelmiş olan, muhtelif te
şekküller in işt irakiyle, bir Türk t ip tra 'ktör 
fabrikası , Mînncapolis faibrikası vardır . Ancak 
muhterem Bakanımızdan ricamız, aeaıba, Ada
pazar ı falbrilkasiyle birl ikte çalışmak ve muay
yen kredilerle fabr ikanın verimini avİM'mak 
-suretiyle imal •edilecek t raktör ler in köylüye 
daha müsait şar t la r la int ikal etmesi mümkün 
değilimdir ? Bunun için ne düşünülüyor1? Bu
n u n da ıSayırı Bakanımızdan cevaplandırı lması
nı rica edeceğim. 

Sayın 'arlcadaşlarım, t r ak tö r , romörk, pul
luk ve bunun ekipmanlarını memleketimizde ne 
kada r çok yaparsalk, köylümüze ne k.ad>ar mü
sai t .şartlarla verirsek, o zaman kalkınmamız 
m ü m k ü n d ü r . Ydksa,, bugün plânla dahi kalkın-
n'iamız bir ihayaldir. Bendeniz Senatör iken kar 
şıdaki binada, o vakt in plânlama müsteşar ının 
davet i üzerine bir toplant ıya gitmiştik, Doğu 
ve Güney - Doğu bölgesinin kalkınması şeklin
dek i bu toplant ıda bize lâzımigclen izahatı verir
ken büyük büyük r a k a m l a r d a n .bahis edildi, İş
te ;suni gübreyi şu şekilde t a r laya getireceğiz, 
şöyle yapacağız, böyle yapacağız, verim .artırıla
cakt ı r falan. İlendeniz bir sual sordum, kar: 
dkip ne kada r müddetle İm bölgelerde gezmiş
t i r? Ondan sonra mı bu rakamlar hesabeditmiş-
t i r ? Cevap veremediler. İş aceledir, biz burada 
hesapladık, dediler, o halde nazaridir . Hakika
t en Doğu ve Güney - Doğuda tezeği yakı t ola- I 

rak kul lanmayıp d a gübre o la rak tar lasına dök
t ü ğ ü zaman onun yerine mutlak sure t te ikinci 
bir yakıt ın, millî ibir yakı t olarak ikame edil
mesi lâzımdır. Bu olmadığı t akd i rde tezeik, 
mut laka ya la t o larak kul lanı lacakt ı r . Talbiî 
gübrenin tarlaya, gitmesine de imkân yoktur. Bu 
böyle olduğu gibi biz, karasabanla, kağnı arabası 
ile bu memlekette çiftçilik yaptığımız müddetçe 
iki yakamız bir araya, gelmiyecektir. 

B A Ş K A N — Bir dakikanız kaldı, Sayın Ni
hat Basildi. 

N İ H A T P A S İNLİ (Devamla) —- Bâzı önem
li konular üzerinde de duracaktım, fakat maale-
sel vakit dar. 

İkinci önemli konumuz .suni gübredir. Suni 
gübrenin de mutlak surette fabrikalarım fazla-
laştırmak veya ithal edilerek verimi bu şekilde 
art ır ı lmak lâzımdır. Şarkta bire 2, bire 3 t ü r 
verim. Gübre, verildiği takdirde, bu nisbet bire 
10, bire 15 e çıkacaktır. 

Bu bakımdan Sayın Bakanımdan bilhassa is
t i rham ediyorum, gübre meselesinin, damızlık 
hayvan meselesinin, makina ve t raktör meselesi
nin önemle üzerinde durulsun. Ancak bizi refa
ha, huzura kavuşturacak bu problemdir. Bunla
rın hal 1.1 ini istirham ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
> Teşekkür ederim. 

B A Ş K A N — Yeterlik önergesi gelmiştir, oku
yoruz, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır . Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederiz. 
Kastamonu Afyon Karabina r 

Adil Toközlü Muşta la Akalın 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır . Müzakerenin kifayeti

ni oya vaz'etmenizi rica ederim. 
Tokat 

Osman Saraç 

HİLMİ. İŞGÜZAR (Sinop) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

B A Ş K A N —• Buyurunuz efendim. 
Sayın Hilmi İşgüzar, esasa girmemenizi rica 

ederim. 
H İ L M İ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem, arkadaşlarını, yeterlik önergesi aley
hine konuşmak -üzere söz aldım. Başkanlık Di-
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vanınm tanzim etmiş olduğu programa jrörc, bu
günkü gündemimizde yer alan müessesenin üze
rindeki görüşlerimiz tamamlanmak üzeredir ve 
bir tehire de lüzum yoktur. Esasında Zirai Do
natım Kurumu ve onun iştiraklerinden olan Yem 
Sanayii ve Kuzu Yetiştirme ve Ticareti Limited 
Şirketi - halen tasfiye halinde - önemli konular
dır. Bu hususta söz almış olan arkadaşların ken
di fikirlerini burada dermeyan edebilmeleri için, 
yeterlik önergesi yersiz verilmiştir. Meclisin boş 
sıralarına mı hitabedeceğiz, diyen arkadaşlarıma, 
milletvekilleri vazifesini yapsınlar demek suretiy
le cevabını vermekle beraber, esasında bizim fi
kirlerimizi kıymetlendirme durumunda olan ar
kadaşlarımız, başta Sayın Bakan olmak üzere mü
essesenin yetkili organları burada bulunmakla
dırlar. O bakımdan müsaade buyurulursa, mem
leketimiz için hayati önem taşıyan Yem Sanayii 
hakkında ve kuzu yetiştirme ticareti meselesi üze
rinde görüşlerimizi arz edebilme bakımından, hem 
de içinde yaşadığımız cemiyet hayatımızın en 
mübrem ihtiyaçlarından biri olan bu meselelere 
temas edebilmek bakımından yeterlik önergesinin 
aleyhinde oy vermemiz de isabet olacaktır. Zira 
söz almış birkaç arkadaşımız vardır ve saat sekize 
kadar da zamanımız müsaittir. O bakımdan hu-' 
zurunuzu işgal eltim özür dilerim. 

BAŞKAN -— Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Yeterlik önergesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve buna 
bağlı olarak faaliyette bulunan teşekkül ve mü
esseseler hakkındaki konuşmalar sona. ermiş 
bu İtin maktadır. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin' 
T. B. Millet Meclisince denetlenmesinin düzen
lenmesi hakkındaki 468 sayılı Kanunun 3 neti 
maddesi gereğince bilançoları tasvibe arz olun
ması gereken teşekkül ve müesseselerin hesap 
yılı itibariyle bil ân çol arını ayrı ayrı, tahkik 
konusu olan ve kaza m ercilerinle intikal etmiş 
veya edecek olan hususlardan doğacak sonuçlar 
saklt kalmak kaydiyle okutup bilanço ve neti
celeri hesapları tasviplerinize sunacağını. Bu 
suretle bilançolar ve netice hesapları1 tasvibedil-
nıiş olmakla idare kurulları da ibra edilmiş ola
caktır. Ve 468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin birinci bendi kapsamına giren kurumların 
da isimleri okutulacak, aynı kanunun 3 ncü 

maddesinin 4 ncü bendi gereğince bilgilerinize 
sunulacaktır. 

Bilançoları okutuyorum : 
Türkiye Zirai Donatım Kurumunun; 
(1959 yılında kâr: 17 676 806 lira 84 kuruş) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etnriyenler... 

Kabul edilmiştir. 
(1960 yılında kâr: 12 921 171 lira 66 kuruş) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
(1.961 yılında kâr: 695 673 lira 77 kuruş) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Btnıiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
(1962 yılında'kâr: 6 886 244 lira 25 kuruş) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
(1963 yılında kâr : 27 093 384 lira 19 kuruş) 
BAŞKAN — Kabul edenıer... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Ziraat Alet ve Makiuaları fabrikaları Mü

essesesi : 
(.1959 yılında kâr: 2 002 321 lira 95 kuruş) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yeni er... Kabul edilmiştir. 
(1960 yılında kâr: 3 289 757 lira 79 kuruş) 
BAŞKAN — Kaimi edenler... Kabul etmi-

'yenler... Kabul edilmiştir. 
(1961 yılımda kâr: 208 038 lira 59 kuruş) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

y eni er... Kabul edilmiştir. 
(1962 yılında kâr: 17 746 lira 96 kuruş) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
(1963 yılında kâr: 6 955 824 lira 73 kuruş) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İştirakleri : 
Yem Sanayii A. S., Kauçuk Sanayii A. Ş. 

(Tasfiye halinde) Kuzu Yetiştirme ve Ticareti 
Limitet Şirketi (Halen tasfiye halinde) oldu
ğu bilgilerinize sunulur. 

Gündemimizi ikmal etmiş bulunuyoruz. Vak
timiz var. Eğer gruplar hazırsa yarınki günde
mimize başlıyabiririz. («Hazır değiliz» sesleri) 

3 Şubat Cuma günü saat 14 tc toplanılmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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4. — DÜZELTÎŞ 

O : 1 

25 . 1 . 1967 tarihli 36 ncı Birleşimde aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

Sayfa Sütün Satır Yanlış Doğru 

408 
409 
410 

410 
410 
410 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
412 
412 
412 
412 
412 

413 
413 

414 
414 
414 
414 
414 
415 
415 
415 
415 
415 
415 
416 
416 
416 
416 
416 
416 

2 
2 
1 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
o 
imi 

sondan 2 
17 
1 

24 
sondan 5 
sondan 4 
4 

sondan 14 
sondan 11 
sondan 9 
10 
29 
39 
26 
29 
sondan 10 
sondan 2 
26 

2 
10 
12 

8 
28 
35 
sondan 4 
sondan 2 
1 

11 
12 
4 
7 

11 
sondan 1 
19 
20 
27 
30 
31 

görüşmelerini 
izahatlara 
Bakkalbaşı otuz yıllık 
siyaset faaliyet 
istimlâk fiyatını, 
Türk, İtalyan 
vatandaşlığı 
Türkleri diğer 
karşılandı 
talep ettim 
300 aile 
ve zannediyorum bu 
prensibolarak 
Hükümetlerin 
amacımıza 
dünyayg'örüşünü 
lisana riayet 
safhada 
sek olarak böyle 

Hükümet munzahir 
dan haiz 
munuz 
misalini geçen 
raslı 
ilhamı 
yürütürse 
karşılanacağından 
tepkisinden 
benimsenmiştir. 
Devleti esasen 
akdi -
teyidetmektedir? 
görüşümüz 
betinde de değer 
'ki; müsterih 
•bolmiyacaktır. 
öz memleketimizi de 
sıkıştıralım 
Milliye imanını 

görüşlerini 
izahlara 
Bakkalbaşı «Otuz yıllık 
siyasal faaliyet» 
istimlâk bedelini, 
Türk ya İtalyan 
vatandaşlığını 
Türkleri hiyar 
neticelendi 
telkin ettim 
300 Türk aile 
Zannediyorum ki 'bu 
prensip olarak 
Hükümetinin 
amacımız 
dünya görüşünü 
hasma rağbet 
sahada 
sek seviyede yakından meşgul 
•olmak üzere böyle 
Hükümete müzahir 
dan hangi 
mumuz 

. misalini iki 
rasla 
ittihamı 
yürünürse 
karşılanüacağmdan 
taksimden 
benimsenmişti. 
Devleti de esasen 
ahdi -
t elif emektedir? 
göğsümüz 
betinde değer... 
ki «Müsterih 
bulmayacaktır.» 
öz memleketimiz de 
sıklaştıralım 
Milliye ruhunu, imanını 

>b-e« .«.. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

44 NCÜ BİRLEŞİM 

2 . 2 . 1967 Perşembe 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 19G4 tarih ve 4G8 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında
ki raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sa
yısı : 18 e 1, 2, 3, 4 ve 5 nci ek) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ. 
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA ıVEDILÎK KARARı 

VERILEN IŞLER 
B - TÜZÜK GERE 1ÎNCE BIR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
V 

ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




