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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Olurum 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi ile, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısının maddeleri kabul olun
du. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

ikinci Oturum 

Hacettepe Üniversitesi, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
Petrol Dairesi Başkanlığı ve 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarıları tekrar açık oya sunalarak 

oyların ayırımı sonunda kanunlaştıkları bildi
rildi. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 

Saat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Üçüncü Oturum 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
kabul olundu. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1968 yılı bütçe kanunu tasarısının maddeleri 
fcabul olunarak tümü açık oya sunuldu ise de, 
Birleşim sonunda açıklanan oyların ayırımı so
nucunda çoğunluğun sağlanamadığı, oylama-
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nın gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildi
rildi. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının öncelikle görüşülmesi onay
lanarak maddeleri kabul olundu ve tümü açık 
oya sunuldu ise de, birleşim sonunda açıklanan 
oyların ayırımı sonucunda çoğunluk sağla
namadığı, oylamanın gelecek birleşimde tek
rarlanacağı bildirildi. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine 
ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasa-

Sözlü sorular 
1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 

simit satan fakir çocuklara dair sözlü soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/708) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'de görevli bulunan Amerikalı perso
nele gelen eşyalar ve yapılan gümrük muame
lesine dair sözlü soru önergesi, Dışişleri 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Millî Savunma 
Bakanlıklarına gönderilmişir. (6/709) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye ile Amerika arasmda yeni bir vize an
laşması yapılıp yapılmadığına dair sözlü soru 
önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/710) 

4 . — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan yüksek 
mühendislere dair sözlü soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/711) 

Yazılı sorular 
1. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 

rısımn öncelikle görüşülmesi onaylanarak 
maddeleri kabul olundu. 

23 . 2 . 1968 Cuma günü sata 10,00 da top
lanılmak üzere birleşime aynı gün saat 01,20 de 
son verildi. 

Başkan Başkan 
Başkanvekili Başkanvekili 
Nurettin Ok Atıf Şohoğlu 

Kâtip Kâtip 
Tunceli Tokat 

Kenan Aral Fethi Alacalı 

Motorlu Kara Taşıt Vergisi kanun tasarısına 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/673) 

2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Millî Eğitim Bc-fcanüığına bağlı Yüksek 
meslek okullarından ayrılan 228 aded öğrenci
ye dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/674) 

3. _ Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, Afyon ilinin Aliçomak köyü muhtarına 
dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/675) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü
lerin, Afyon ili Emirdağ ilçesi köylerinde beş-
yüz dekardan fazla araziye sahibolanlara dair 
yazılı soru önergesi, İçişleri ve Tarım bakanlık
larına gönderilmiştir. (7/676) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü
lerin, Afyon'un Emirdağ ilçesi köylerinde Hazi
neye ait arsalara dair yazılı soru önergesi, Ma
liye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/677) 

SORULAR 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli İsmail Arar 

KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

• »•• » " " • " 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 49 ncu Birleşimini açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/435; Cumhu
riyet Senatosu 1/850) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 645; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1053) 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1967 
yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ina Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/470; Cumhuriyet Senatosu 1/884) 
(S. Sayısı: 657) 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı büt
çesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo-. 
nu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/474; Cumhuriyet Senatosu 1/885) (S. Sayı
sı : 658) 

BAŞKAN — Hudut ve Saihiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ile, Karayolları Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı ve Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler 
dün bitirilmiş, ancak yapılan açık oylamada 
gerekli çoğunluk sağlanamamıştı. Bu açık oy
lamalar şimdi tekrarlanacak, kutular önce sı
ralar arasında dolaştırılacak, bilâhara kürsü 
Önünde bulundurulacaktır. Sayın milletvekille
rinin oylarını kullanmalarını rica ederim. 

Ayrıca cari bütçe ile ilgili ve 1968 Bütçesi
nin kabulünden önce çıkması gereken bâzı ak

tarma kanunları vardır, bunların görüşülmesiyle 
ilgili önergeler mevcuttur. Sırası ile okutup 
oyunuza arz edeceğim. 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/465; Cumhuriyet Sena
tosu 1/875) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 624; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1090) (1) 

Yüksek Başkanlığa 

12 . 2 . 1968 Pazartesi günü Millet Meclisi 
gündeminin tüzük gereğince bir defa görüşüle
cek işlerin 18 nci sırasında mevcut Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 

(1) 624 S. Sayılı basmayazı bu,tutanağın v& 
Cumhuriyet Senatosu 1090 S. Sayılı basmayazısı 
Senatonun 27 nci Birleşim tutanağının sonunda-
dır. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen var mı efendim.?.. Bulunmadığına gö
re maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri sıra ile okutuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki Kanun. 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin 14.000 nci (Hizmet giderleri) bölümü
nün 14.121 nci (Vakıf akaarlarının çeşitli gider
leriyle tesbit ve satış giderleri) maddesine 
400 000 liralık ek ödenek verilmiştir. , 

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

Madde 2 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit maddesine 
400 000 lira eklenmiştir. 

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

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 4. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oya sunulacak, kutular sı
ralar arasında ctolaştınlacalktır. 

5, — Ege Üniversitesi 1967 yık Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/466; Cumhuriyet Senatosu 1/876) 
(S. Sayısı : 626) (t) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu Başkanı Sa
yın Sezgin'in diğer önergesini okutuyorum. 

(1) 626 S. Sayılı basma/yazı bu tutanağın ve 
Cumhuriyet Senatosunun 1091 sıra sayılı bas-
mayaztsı Senatonun 30 ncu birleşim tutanağı so-
nundadır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin bir defa görüşülecek işleri ara
sında bulunan Ege Üniversitesi 1967 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/466, S. Sayı
sı : 626) nın bütün işlere takdimen öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezgin 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu raporunu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen var mı?.. Bulunmadığına göre maddele
re geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri sıra ile okutuyorum. 

Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Madde 1. — Ege Üniversitesi 1967 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Tıp 
Fakültesi kısmının 12.000 nci (Personel gider
leri) bölümünün 12.590 nci (özel kanunları ge
reğince verilen diğer tazminatlar) maddesinden 
16 573 lira düşülerek, mezkûr üniversite cari 
yıl bütçesinin (A/3) işaretli cetvelin rektörlük 
kısmının 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümün
de (Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları, 
«Bu ödenekten harcanmıyan kısmını ertesi yı
la devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir»ı) adiyle yeniden açılan 36.350 nci 
maddeye olağanüstü ödenek olarak aktarıl
mıştır. 

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

Madde 2. — Ege üniversitesi 1967 yık Büt
çe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelden ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar çıkarılmış, ye
rine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — İlişik cetvelleri okutuyorum. 
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[1] SAYILI CETVEL 

237 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar : 
Adedi Cinsi Nerede kullanılacağı 

1 Panel (Şehir içi hizmetleri için) 4X2 Tıp Fakültesi Yüksek Hemşire ve Sağlık Tek
nisyeni Okulu hizmetlerinde , 

1 Panel (Şehir dışı hizmetler için) 4X2 Ziraat Fakültesi ve Çiftliği kürsü hizmetlerinde» 

[2] SAYILI CETVEL 

237 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar : 
Adedi Cinsi Nerede kullanılacağı 

1 Kaptıkaçtı (Şehir içi hizmetleri için) 4X2 

1 Kaptıkaçtı (Şehir içi hizmetleri için) 4X2 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okunan ekli cet-
velleriyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. * 

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

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü açık oya sunulacak, kutular 
sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

6. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/468, 
Cumhuriyet Senatosu 1/882) (S. Sayısı : 655) 
(1) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanı Sayın Sezgin'in diğer önergesini okutuyo
rum. 

(1) 655 S. Sayılı basmayazı bu tutanağın ve 
Cumhuriyet Senatosunun 1094 S. Sayılı basma-
yazısı Senatonun 35 nci Birleşim tutanağı sonun-
dadır. 

Tıp Fakültesi Yüksek Hemşire ve Sağlık Tek
nisyeni Okulu hizmetlerinde 
Ziraat Fakültesi ve Çiftliği kürsü hizmetlerinde 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmın
da 1967 bütçe Kanunu ile alâkalı bulunan 1967 
bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılmasına ait kanun tasarısının malî yılın biti
minden evvel kanunlaşması gerektiği ve görüş
meler için de pek az zaman bulunması sebebiyle 
bugünkü gündeme alınarak öncelikle müzakere 
edilmesini ve basılıp dağıtılmadan itibaren he
nüz 48 saat geçmemiş olması itibariyle bu hu
susta da bir karar alınmasını arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı yerine 
iskender Cenap Ege 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is-

tiyen var mı efendim? Buyurun Sayın Musli-
hiddin Gürer. 

MUSLİH1TT1N GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bendeniz, deminden beri müzakeresini yap
makta olduğumuz aktarma kanunu tasarıları ve 
bu vesileyle de şu anda müzakeresini yapacağı
mız tasarı üzerindeki görüşlerimi arz etmek is
tiyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzda mü
zakeresini yapmış olduğumuz bu tip aktarmalar, 
maalesef üzüntü ile kaydetmek icabeder ki, he-
pisi bütçenin son günlerine rastlamaktadır. Bu 
ise, doğru tahminlerin yapılmasını ve masraf
ların yerine masruf kılınmasını iktiza ettirmek
tedir. 

Huzurunuzda demin müzakeresi yapılan ta
şanların ve şimdi müzakeresini yapacağımız bu 
tasarının, çok cüzi birtakım miktarlar tutan hâ
diseler karşısında bütçenin son günlerine yak
laştırılmak suretiyle, ilgili dairelerin bu tip ak
tarma tekliflerini bütçenin tümü, tekniği ve 
samimiyetiyle bağdaştırmaya imkân yok. Bu iti
barla tahminlerin ve masrafların buna göre ya
pılmasını, badema bu tip hakikaten çok hayatî 
olan hususlarda aktarma tekliflerinin getirilme
si suretiyle Yüksek Meclisimizde kabulünü iste
mekte büyük fayda gördüğümü ve bu hususta 
bundan sonraki bütçelerde aktarma teklifleri 
yapacak olan dairelerin bu tip düşünceler tah
tında hareket etmeleri suretiyle bütçenin son 

günlerinde, âdeta bütçelerine tahsis edilmiş olan 
paraların hepsini harcamak kaygusu içine gi
rip bu tip aktarma teklifleri getirmemelerini 
ve bu şekilde bir anlayış içinde bütçeyi yürüt
melerini temenni eder, bu tasarının, tabiî huzu
runuza teklif olarak geldiği veçhile, kabulünü 
istirham eder, bundan sonra bu temennimin 
nazarı itibare alınmasını saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri sıra ile okutuyorum. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı tertipleri arasında 1 625 000 liralık ak
tarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — İlişik 1 sayılı cetveli okutu
yorum. 

[1] SAYILI CETVEL 

Bölüm 

14.000 

15.000 

Madde 

14.940 

15.121 

(A/l) 
Adalet Bakanlığı 

HİZMET GİDERLERİ 
ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 
Seçim işleri giderleri 
Seçim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
KURUM GİDERLERİ 
ADALET KURUMLARI GİDERLERİ 
Ceza ve tevkif evleri 
Büro giderleri 

Düşülen 
Lira 

1 

1 000 000 

1 000 000 
Kabul edilmiştir. 

Eklenen 
Lira ' 

1 000 000 

1 000 000 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HA
LİL İBRAHİM COP (Bolu) — Sayın Başka
nım. 1 sayılı cetvelin 15.000 nci bölümünde bir 
tabı hatası var; 15.000 nci bölümün karşısına 
1 milyon yazılması lâzımgelirken 100 000 yazıl
mış. Bir zühule meydan vermemek için bu hu
susu tasrih ediyorum. 
Bölüm Lira 

15.000 Kurum Giderleri 1 000 000 

BAŞKAN — Efendim, matbaa hatası var
dır. Sayın komisyon sözcüsü de onu işaret bu
yurdular. 100 000 olarak gösterilmiş. Halbuki, 
bu eklenen bir milyon liradır. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 

Maliye Bakanlığı 
Düşülen Eklenen 

Bölüm Lira Lira 

12.000 Personel giderleri 625 000 
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Bölüm 
Düşülen Eklenen 

Lira Lira 

BAŞKAN — Kabul 
edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 625 000 
BAŞKAN — Kabul 
edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi ekli 1 sayılı cetvel ile bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki 970 sayılı Kanunla Devlet İstatistik Enstitü
sü 1967- yılı Bütçesinin 14.542 nci (Sayım ve 
anketler giderleri) maddesinin düşülen 1312 476 
liradan 881 236 lirası ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı maddelerden düşülmek suretiyle, tertibi
ne iade edilmiştir. 

BAŞKAN — İlişik 2 sayılı cetveli okutuyo
rum. 

[2]i SAYILI CETVEL 
Eklenen 

Bölüm Lira 

(A/l) 
Devlet İstatistik Enstitüsü 

12.000 Personel giderleri 881 236 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. İkinci maddeyi ilişik 
cetvelli ile birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. —-1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı tertipleri
ne 25 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — tlişik 3 sayılı cetveli okutuyo
rum. 

[3] SAYILI CETVEL 
(A/3) 

Maliye Bakanlığı 
Bölüm Lira 

34.000 Malî transferler 25 000 000 

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

Üçüncü maddeyi ilişik cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Genel ve katma bütçeli daire
lerin (D) işaretli cetvellerine dâhil olup 7244 
sayılı Kanunun 5 nci maddesini değiştiren ve 
14 . 12 . 1967 tarihinde yürürlüğe giren 934 
sayılı Kanunla asgari kadro ücretleri 250 lira
ya çıkartılmış olan hizmetlilerin bu ücretleri 
sözü geçen kanunun yürürlüğü tarihinden iti
baren ödenir. 

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

Madde 4. Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

Madde 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık 
oya sunulacak, kutular sıralar arasında dolaş
tırılacaktır. 

7. — Devlet Su l§leri Genel Müdürlüğü 1967 
yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/469; Cumhuriyet Senatosu 1/883) 
(S. Sayısı : 656) (1) 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü ile ilgili aktarma kanunu üzerinde Büt
çe Karma Komisyonunun önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmın
da 1967 bütçe kanunu ile alâkalı bulunan Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılma ait 
kanun tasarısının malî yılın bitiminden evvel 

(1) 656 Sıra Sayılı basmayazı bu tutanağın 
ve 1095 Sıra Sayılı basmayazı da Cumhuriyet 
Senatosu 35 nci Birledim tutanağı sonundadır. 
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kanunlaşması gerektiği ve görüşmeler içinde 
pek az zama bulunması sebebiyle bugünkü gün
deme alınarak öncelikle müzakere edilmesini ve 
basılıp dağıtılmasından itibaren henüz 48 saat 
geçmemiş olması itibariyle bu hususta da bir 
karar alınmasını arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe ve Plân Komisyonu adına 
Aydın Senatörü 

İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Bütçe Komisyonu raporunu oku
tuyorum. 

(Karma Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
okundu) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen var mı efendim? Sayı Hüsnü Özkan, bu
yurunuz. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan, 
muhterem arkaraşlar; Bu aktarma bütçesi ile 
bana bir konuşma fırsatı verdiği için Komisyo
na teşekkür ederim. 

Bugün sabahleyin Hatay'dan bir telefon al
dım. Devlet Su işleri memurları üç aydan beri 
maaşlarını alamamaktadırlar; telefon notum 
da buradadır. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet memurlarının 
geçimi ile ilgili maaş mevzuunda tahminlerin 
bu kadar hatalı ve yanlış yapılması, doğrusu 
üzüntü verecek bir hâdisedir. Çoluk ve çocuğu
nun aylık iaşesini alacağı ay sonundaki veya 
aybaşındaki maaşa bağlıyan bir Devlet memu
ru üç ay maaş alamadığı takdirde bunun çarşı, 
pazar ve diğer alışverişlerindeki imkânsızlıklar 
dolayısiyle memuriyet itibarı veya temsil etti
ği Devlet itibarı ne duruma düşer? Çok rica 
ediyorum. Devlet Su işlerinden veya ilgili ba
kanlık ve genel müdürlüklerden, memurun ha
yati mevzuu olan bu maaş veya yevmiye ile il
gili tahminlerin çok muntazam yapılmasını, ço
luk çocuk okutan, aile geçindiren bu memur
ların çarşı, pazar borçlanarak memuriyet hay
siyetini kırıcı bir duruma düşürülmemesini is
tirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sıra ile okutuyorum efendim maddeleri. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında 

Kanun 
Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdür

lüğü 1967 yılı Bütçesine bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri) bölümünün 22.611 nci (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri maddesine 
12 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

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

Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölü
münün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesi
ne 12 000 000 lira eklenmiştir. 

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

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü açık oya sunulacak, kutular 
sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

8. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1045) 

A — GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/440; Cumhuriyet Senatosu 
1/860) (Millet Meclisi S. Sayısı : 646) (Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1058) (1) 

(1) 646 S. Sayılı basmayazı bu tutanağın ve 
1058 Sıra Sayılı basmayazı da Cumhuriyet Se
natosunun 30 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

— 171 — 



M. Meclisi B : 49 

BAŞKAN — Şimdi Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı 1968 yılı bütçesi üzerindeki görüşmele
re geçiyoruz. 

Gruplar adına söz alan sayın arkadaşlarımı
zın isimlerini sıra ile arz ediyorum. 

C. H. P. Grupu adına Mehmet Yüceler, G. P. 
Grupu adına Mazhar Basa, M. P. Grupu adına 
Hilmi işgüzar, Y. T. P. Grupu adına Muslin Gö-
rentaş, T. 1. P. Grupu adına Ali Karcı, A. P. 
Grupu adına Zeki Yücetürk. 

Söz sırası Sayın Mehmet Yüceleri'ndir. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA MEHMET YÜCELER (Kayseri) — 
Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının 1968 malî yıh bütçesine 
ait görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Büyük Millet Meclisinin çatısı altında Bütçe 
Plân Komisyonunda, Cumhuriyet Senatosunda 
ve Millet Meclisinde bütçe kanunu tasarısının 
müzakeresi sırasında muhtelif partilere men
sup senatör ve milletvekili gerek grupları adı
na ve gerekse şahısları adına Hükümetin veya 
alâkalı bakanlığın çalışmaları hakkında tenkid 
ve temennilerini memleket menfaatleri istika
metinde mütaaddit defalar açıklama firsatını 
bulmaktadırlar. 

Bu konuşmalar sırasında ileri sürülen fikir
ler, alınması lüzumlu tedbirler ve hatalı olduğu 
işaret edilen icraatlardan isabetlisi olduğu gi
bi isabetsiz olanı da bulunabilir. Mühim olan, 
ilgili bakan ya da Hükümet tarafından, uygun 
görülen tenkid ve temennilere ait tedbirlerin 
alınması, görüşlerine aykırı buldukları hususla
rın da niçin benimsenmediğinin gerekçesi ile 
açıklanmasıdır. 

Mesul ve yetkili bir otorite olarak yapılan 
uyarmaları haklı bulacak, tatbikata intikal et
miş aksaklıkları kabul edecek ve gerekli tedbir
lerin derhal alınacağını millet huzurunda ifade 
edeceksiniz; buna rağmen yıllar geçecek, veri
len sözler unutulacak, tatbikata intikal etmiş 
tek bir tedbir almmıyacak, icranın aksıyan 
yönlerinde hiçbir İslahat yapılmıyacak, yine 
tekrar bu kürsüye çıkılacak, hiçbir bir mantık 
sahibini tatmin etmiyen sözde cevap verilecek
tir. 
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Memleket meseleleri bu kadar hafife alına
maz. Böyle mesuliyet anlayışı olamaz. Bu tip 
otoriteler halka güven veremezler. Şu mukad
des kürsüden millet huzurunda yemin eden mil
letvekilleri bu mesuliyete iştirak edemezler, hu
zur duyamazlar. Bu anlayış ve davranışla plân
lı ve hızlı memleket kalkınması ve* halkın refa
ha kavuşturulması iddia olunamaz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bu konuda birkaç yıllık bütçe kanunu tasa

rısı üzerinde yapılan müazkerelere ait Meclis 
tutanaklarının tetkiki bizi haklı çıkarmaya ye
ter ve artar da. 

Her defasında Gümrük ve Tekel Bakanlığı
na ait gelirlerin Hazineyi besliyen en başta ge-1 

len kaynaklardan birisi olduğu ifade edilmekte
dir. Nitekim Devlet Gelir bütçesindeki 1957 -
1967 yılları arasındaki yıllık ortalama payı yüz
de 30 a yakındır. 1967 yılma göre Gümrük ve 
Tekel gelirlerinin Devlet gelir bütçesindeki pa
yı 6 616 000 000 Tl. ile yüzde 36,1, buna rağ
men Devlet gider bütçesindeki payı ise 
48 371 343 Tl. ile yüzde 2,6 dır. 

Hazineye bu kadar mühim bir destek olan 
kaynağın alınacak tedbirlerle daha da güçlenip 
gelişeceğinde görüşler ittifak halindedir. Nite
kim bu arzunun tahakkuku için plâlı devrede 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının anaproblemleri 
de tetkik ve tesbit edilmiş ve çözüm yolları da 
gösterilmiştir. Bunlar arasında biran evvel ka-
nunlaşmasiyle bakanlığın başarısı, Gümrük ge
lirlerinin artması, iktisadi hayata geniş bir fe
rahlık sağlaması ve dolayısiyle iktisadi kalkın
ma istikametinde geniş faydalar sağlıyacağı 
umulan ve uluslararası ekonomik, ticari, turis
tik ve sosyal ilişkilerimiz de uygunluk ve ko
laylık temin edecek olan 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun ıslahı, yeni bir teşkilât kanunu, ka
çakçılığın men ve takibine dair olan kanun ta
sarıları ile, Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu, 
tütün ve çaycılığımızla alâkalı önemli diğer ka
nun tasarıları vardır. 

Geçen seneki bütçe müzakereleri sırasında 
bu kanun tasarılarının derhal kanunlaşması is
tikametinde Hükümet Üyesi bulunan Gümrük 
ve Tekel Bakanlarının vermiş oldukları vaid-
leri Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tu
tanak dergilerini okuyarak bu kürsüden açık
lamıştım. Tekrar etmek istemiyorum. Bütçe yı-

172 — 



M. Meclisi B : 49 

lından beri aynı istikamette konuşmalar yapıl
makta ve fakat hiçbir netice istihsal edilme
mektedir. Sayın bakan, biz bu kanun tasarıları
nı Meclise kadar getirdik, kanunlaşması istika
metinde milletvekillerine de görev düşmekte
dir. Bize yardımcı olunuz demektedir. Yalnız 
şunu hatırlatmak isterim M, Hükümet arzu et
tiği kanunları, Meclis gündemindeki ivedilikle 
konuşulması karar altına alınmış meseleleri de 
bir kenara atmak suretiyle gündeme almakta 
ve kanunlaşmasını temin etmektedir. Bu bakım
dan öne sürülen fikirler kimseyi tatmin ede
mez ve meşru bir müdafaa tarzı da sayılamaz. 

Bu konuda çok yakın geçmişten çeşitli ör
nekler verilebilir. Nitekim, istenince üç gün içe
risinde 500 bin liralık Siyasal Rüşvet Kanunla
rı bu Meclisten ekspres sürati ile çıkarılabilmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bir idarenin verimli bir şekilde çalışabilme

si için lüzumlu olan bâzı esaslar vardır. Bun
lardan birisi de iyi bir yönetimdir. Gümrük ve 
Tekel Bakanlığımızda âmir ve yönetici kade
mesinde uzun süreden beri Gümrük Teşkilâtı
na kadar uzayan yaygın bir huzursuzluk sezil
mektedir. Sayın Gümrük ve Tekel Bakanının 
yanlış tasarrufları yüzünden meydana gelen 
bu huzursuzluğun seyir tarzı enteresandır. Bu 
olayın geniş izahını yapmaya maalesef zaman 
darlığı imkân vermemektedir. Şu anda Gümrük 
ve Tekel Bakanlığımızda biri hukukî, diğeri 
idari iki müsteşar bulunmaktadır. Her ikisi de 
bu bakanlıkta uzun yıllar vazife görmüş, ken
dilerini iyi yetiştirmiş, her ikisi de teftiş kade
mesinden gelmiş mesleklerine bağlı idareciler
dir. Buna rağmen her ikisi de manen ezgin ve 
huzursuzdurlar. Buna sebep Adalet Partisi ik
tidarının müptelâ olduğu sâri bir hastalığın 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına da sirayet etmiş 
olmasıdır. Müsteşarlık görevinden üç defa baş
ka bir göreve nakledilen müsteşar üç defa Da-
nıştaya müracaat ederek yürütmeleri durduru
yor ve yerine yapılmış tâyinleri de iptal ettiri
yor. Buna rağmen Sayın Gümrük ve Tekel Ba
kanı bu tehiri icra kararlarını infaz etmediği 
gibi bunu takiben verilen iptal kararlarını da 
infaz etmemekte ısrar etmektedir. Halbuki, 
Anayasamız mahkeme kararlarının geciktiril-
meksizin ve değiştirilmeksizin derhal yerine 
getirilmesini emretmektedir. 
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Muhtelif vesilelerle Sayın Başbakanın ve 
bâzı Hükümet üyelerinin hukuk devleti olduğu
muzu tekrarlıyarak hak ve hukuka ve dolayı-
siyle mahkeme kararlarına riayet ve hürmet 
edildiğini ısrarla tekrar etmiş olmalarına rağ
men tatbikat bunun tamamen aksini ispat et
mektedir. Türk Ulusu adına hüküm veren Da
nıştay kararlarına saygı duyulmaması hukuk 
devleti anlayışına ne dereceye kadar uymakta
dır, bunu anlamak çok güçtür. 

Hükümetin bu hassas konuya eğilmesini, bu 
istikametteki tutum ve davranıştan vazgeçil
mesinin teminini tavsiye ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Büyük Millet Meclisi çatısı altında önemine 

binaen en çok konuşulan konulardan birisi de 
tütün tarımı, tütün müstahsili ve tütün ticare
tidir. Zira yurdumuzda ortalama olarak 2 , 5 - 3 
milyon dekar arazide tütün ziraati yapılmakta 
450 binden fazla aile yani 2,5 milyon nüfus tü
tün ziraati ile meşgul olmaktadır. Ayrıca, ge
nel ihracaat gelirimiz içindeki payı yüzde 30 a 
ulaşmakta ve son yıllarda tütün ihracatından 
elde ettiğimiz döviz 100 milyon dolara yaklaş
maktadır. Tütünün bütçemize katkı değeri ise 
140 milyon lirayı bulmaktadır. Memleket eko
nomisi ve yurt kalkınması için bu kadar önem
li olan bu konuda millî bir bütün politikası tes-
bit ve takibedilmesi hususunda bütün partile
rin ittifak ettilderi malûmdur. Sayın Gümrük 
ve Tekel Bakam İbrahim Tekin de mütaaddit 
defalar Hükümet adına görüşlerini bu açıdan 
açıklamışlardır. Buna rağmen konu üzerinde 
bir Meclis araştırması yapılması istikametinde 
C. H. P. Milletvekili Şaym Mustafa Ok ve ar
kadaşları tarafından Millet Meclisine getirilmiş 
olan önerge maalesef mili; tütün politikası taki-
bedilmesini arzuladıklarım her yerde tekrar 
eden ve Millet Meclisinde de çoğunlukta bulu
nan iktidar mensubu A. P. milletvekilleri tara
fından reddedilmiştir. Takibi arzulanan millî 
tütün politikası bu mudur? 14 aydan fazla bir 
zaman içerisinde gece gündüz çalışan çile ve 
külfetinden başka hiçbir nimetinden yararlana-
mıyan 450 binden fazla tütün ekici ailesinin 
alın terinin kıymetlendirileceği va'di bu mu
dur? Anayasaya, Beş Yıllık Kalkınma Plânları
na ve Hükümet programlariyle sosyal adalet 
prensiplerine sadakat bu mudur? Plânlı ve hız
lı kalkınma inancı bu mudur? Millî problemlere 
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karşı gösterilen hassasiyet bu mudur? Temel 
felsefede, temel inançlarda müşterek anlayış bu 
mudur? önümüzdeki nurlu ufuklar, mâmur, 
mutlu ve müreffeh Türkiye ülküsü burnudur? 

Muhterem arkadaşlar, ) 
Bu yıl Türkiye'mizde 182 bin ton tütün üre

tilmiştir. Bunun 128 bin tonu Ege bölgesinde
dir. 1968 yılı Ege ekici tütün piyasası 29 Ocak 
1968 tarihinde açılmıştır. Sayın Gümrük ve Te
kel Bakanı piyasayı mahallinde bizzat izlemiş
lerdir. Gazetelerden okuduğumuz, bölge tütün 
ekicilerinden aldığımız mektup ve haberlere ve 
piyasayı bizzat izliyen milletvekili arkadaşları
mızın verdikleri malûmata ve beyanlarına göre 
yine piyasanın seyri devammca binlerce tütün 
ekicisi telâş ve sıkıntı içerisinde kıvranmışlar-
dır. Nitekim ekicinin feryadı ve tütün müstah
sili temsilcilerinin tertipledikleri toplantılar da 
bunu doğrulamaktadır. 

Gazetelere intikal etmiş bulunan enteresan 
bir havadis de Seydiköyde, Bakana pırasa fiya

tından tütün alıyorsunuz diye dert yanan bir 
köylüye Bakanın «pırasa ekersen, pırasa fiyatı 
alırsın» şeklindeki mukabelesidir. Bu davranışı 
da doğru bulmadığımızı itiraf etmek isteriz. 
Seydiköy veya bu köye benzer yerlerde çiftçi
nin elinde olmıyan sebepler dolayısiyle şayet 
kalitesi düşük tütün yetiştirilmiş olsa dahi piya
sanın en hararetli bir sırasında ve en yetkili 
otoritenin ağzından böyle bir ifade kullanılma
sının ekici köylüleri telâş ve paniğe sevk ede
ceği gayet tabiîdir. Zira bu zaman ekici ve pi
yasa tansiyonunun en yüksek ve en hassas ol
duğu bir zamandır. Aylardan beri menfi propa
gandalarla asabı gerilen köylünün bu tâbiri de 
duyunca nasıl bir moral çöküntüsüne düşeceği
ni tasavvur etmek dahi çok zordur. 

Aslında Gümrük ve Tekel Bakanlığının des
tekleme mubayaası, köylüyü himaye ve köylü
nün istihsal ettiği ürünün değerinde satılması
nı temin içindir. 

Sayın milletvekilleri, 
Tütünle alâkalı genel görüşme sırasında bin-

bir emek ve zahmetle çalışan her tütün ekici 
ailenin bir yılda ancak 223 lira kazanabilmesi
ne mukabil, her ihracatçı tütün tüccarının 2 
milyon 314 bin 086 lira kazandığı, aradaki nis-
betin 10 377 misli ekici köylü aleyhine olduğu 
açıklanmıştır. 

işte köylü aleyhine ekici aleyhine, çalışan, 
sıkıntı çeken ve ter döken insanlar aleyhine 
olan bu anormal kazanç ve adaletsiz ölçüden 
dolayı düzen bozukluğunu iddia ediyor ve bu 
bozuk düzenin de çalışan insanlar, köylüler ve 
ter dökenler lehine düzelmesini ve düzeltilmesi
ni savunuyoruz. Biz bu açık hakları savundu
ğumuz zaman karşımıza anormal ve kolay ka
zanç erbabının ve bu anormal kazanç erbabı
na dayanan görüş sahiplerinin ve partilerin çı
kacağını biliyoruz. Bunların maddi güçlerini, 
maddiyatın önemini ve bu görüş ve güç de olan
larla da mücadelenin zorluğunu da biliyoruz. 
Buna rağmen halkın sağ duyusuna ve haklı ol
duğumuza güvendiğimiz ve inandığımız için 
mücadeleden yılmıyacağlz. Er - geç hakkın kuv
vete galebe çalacağına ve zafere ulaşacağına 
inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu bozuk ve aksak düzen yalnız kazançlar 

arasındaki adaletsizliği doğurmamış, ayrıca tü
tün ekimine müsaidolan veya olmıyan sahalar 
ve bölgeler arasında da fakir aile ve geri kal
mış bölgeler aleyhine işliyen gelişmeler de tev-
lidetmiştir. Nitekim, tütün ekim sahalarının, 
tütün ekimine müsaidolmıyan, tütün kalitesine 
menfi tesir eden taban veya başka tip sahalara 
kaydığı, tütünün aile ziraatı olduğu halde da
ha geniş sahalara ekildiği, Doğu'da tütün zira
atına çok müsait sahalar olduğu halde ihmal 
edilip geliştirilmediği bilinmektedir. Bu aksa
yan düzenin İslahı için yani tütün bölgelerimiz
de tütün ekimi yapılması uygun olmıyan saha
ların tesbiti ve bu sahalarda tütün ekiminin 
yasaklanması, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu-
muzda tütün ekimine müsait arazilerin tesbiti 
ve bu bölgelerimizde de tütün ziraatının inki
şafı için zamanımızda Tekel Genel Müdürlüğün
den görevlendirilmiş bulunan teknik heyetin 
çalışmalarının sonuçlarını öğrenmek istiyoruz. 

Bilhassa şemdinli, Siirt ve havalesinde fev
kalâde kaliteli tütün yetiştirildiği malûmdur. 
Tütün ziraatinin tütün ekimine müsait Doğu 
ve Güney - Doğu Anadolu'muza taşması ve ya
yılması bu bölge topraklarının değerlendirilme
sini, istihdam hacminin genişlemesini ve işsizli
ğin azaltılmasını aynı zamanda Devlet hiz
metlerinin bu sahalara daha hızla girmesini te
min edecektir. 
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Bu düzen bozukluğu her geçen yıl tütün sa
tış fiyatları ve maliyet yüksekliği yönünden de 
ekici aleyhine işlemeye devam etmektedir. Ni
tekim ekicinin tekele ve tüccara sattığı tütün
lerin ortalama kilo fiyatlarının son yıllarda 
devamlı olarak düştüğünü, buna rağmen çiftçi
nin tütün ekim sahasında yaptığı masrafların 
arttığını maliyetin yükseldiğini görüyoruz. 

Bütün bu esaslardan şu neticeleri çıkarmak 
mümkündür. 

Bugünkü A. P. iktidarının takibettiği tü
tün politikası Anayasaya, Beş Yıllık Kalkın
ma plânlarına ve sosyal adalet prensiplerine 
aykırı düşmektedir. 

Bu adaletsizliğin ve dengesizliğin giderile
bilmesi için yine Anayasamızın, Beş Yıllık Kal
kınma plânlarımızın işaret ettiği istikamette, 
sosyal adalet ölçülerine uygun dış ve iç pazar
ları da nazarı itibara almak suretiyle ilmî esas
lara dayanan millî bir tütün politikasının tes-
bit ve takibi şarttır. 

Muhterem milletvekilleri, 

Gümrük ve Tekel Bakanlığında önemli bir 
konu da çaycılığımızdır. 

Çaycılığımızın günden güne içinden çıkıl
maz bir hale getirildiğini yine bu kürsüden 
C. H. P. adına defalarca açıklamıştım. Bir defa 
daha tekrarında fayda gördüğüm hususlar şun
lardır. 

— Yaş çay yaprağı mubayaasında idare, 
mer'i talimata uygun hareket etmediğinden is
tihsal suni olarak kabarmış ve plân hedefleri
nin de çok üzerine çıkmıştır. 

— Bu yüzden Hazine her yıl geniş çapta za
rara sokulmaktadır. 

— Çay kalitesi düştüğünden çay içen vatan
daşlara daha fazla para ödeme külfeti yükletil-
mektedir. 

— Çaylarımızın dış piyasalara satış şansı 
baltalanmaktadır. Nitekim, şimdiye kadar ki
losu 3,5 - 6 lira arasında Londra borsasında 
satılan çaylarımız 1967 yılında ancak kilosu 
135 - 165 kuruş arasında satılabilmiştir. 

1967 yılında dış memleketlere kilosu 135 -
165 kuruşa 8 bin ton çay satıldığı öğrenilmiş
tir. Kilo maliyeti ortalama olarak 22 lirayı 
geçen yalnız bu çay satışından Hazine 164 mil
yon lira «masraf yönünden» fazla zarara so
kulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, yirmi dakika
nız doldu efendim. Ne kadar daha var? 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET YÜ
CELER (Devamla) — Daktilo ile üç sayfa 
var. 

BAŞKAN — Efendim daktilo ile üç sayfası 
var arkadaşımızın. Bunun okunmasının bitişine 
kadar konuşmasının devamını oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Buyurun Sayın Yüceler. 

O. H. P. GRUPU ADINA MEHMET YÜ
CELER (Devamla) — Bu çaylar son yıllardaki 
fiyat ortalaması üzerinden yani beş liradan sa
tılmış olsaydı 28 milyon lira değerinde, fazla 
döviz temin edilmesi mümkün olacaktı. Demek 
ki, ayrıca 28 milyon lira değerinde döviz kay
bına da sebebolunmuştur. 

Bu açıklamadan anlaşılacağına göre çaycı
lığımız üzerinde teklif etmiş olduğumuz tedbir
ler Hükümet tarafından alınmış ve Hazine aley
hine işliyen bu düzen ıslah edilmiş olsaydı akın 
akm işbulabilmek için aile yuvalarını yıllarca 
terk ederek binbir sefalet ve ıstırap çeken iş
sizlerimizin çile doldurdukları iktisaden geri 
kalmış bölgelerimize her biri 50 milyon liraya . 
mal olabilecek üç fabrika inşa edilebilirdi. 

— Ambarlardaki stok çay miktarı günden 
«•üne artmakta ve mühim miktarda çay çürütü
lüp denize dökülmesine sebebiyet verilmekte
dir. Nitekim yine 1967 yılında 1 950 000 kilo 
çay çürütülüp denize döküldüğü öğrenilmiştir. 
Aslında bunun çok daha fazla olduğu Bütçe ve 
Plân Komisyonunda bizzat A. P. li o bölge mil
letvekili bulunan bir arkadaşımız tarafından 
açıklanmıştır. 

idare geri dönülmesi güç bir duruma düşü
rülmüştür. ' 

— Kalitenin düşüklüğünden suni olarak ar
tan çay tüketimi aslında menfi istikamette ne
ticeler tevlidetmektedir. 

— Üretici de istikbale muzaf zarara sokul
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Başka bir yönden Hazinenin yılda ne ka

dar zarara sokulduğunu 1966 yılı çay kampan
yasından bir örnek daha vermek suretiyle açık
lamaya çalışacağım. 

1966 yaş çay yaprağı alım fiyatına Hükü
met 50 kuruş zam getirmiştir. Buna göre çay 
yaprağı alım kampanyasında mubayaanın ka-
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lite esasına göre yani mer'i talimatname hü
kümlerine görş daha rahat yapılması icabeder-
di. Buna rağmen hal böyle olmamış bir evvelki 
yıla nazaran düsen daha da bozulmuş bütün 
hesaplar 60 000 ton çay yaprağı istihsal edilece
ğini gösterirken aynı yıl içerisinde çay tarihin
de görülmemiş bir şekilde kart çay yaprakları 
mubayaa edilmek suretiyle bu miktar 101 000 
tona çıkmıştır. Demek ki, 41 000 ton yaş çay 
yaprağı fazla mubayaa edilniek suretiyle yal
nız bir kampanya devresinde Hazine 143,5 mil
yon lira zarara sokulmuştur. Bu açıdan da yine 
üç fabrika parasının millî menfaatler aleyhine 
israf edildiğini hüzünle görmek mümkündür. 

İktidar yetkililerinin ifadesine göre 900 mil
yon, muhalefet yetkililerinden bâzılarının ifa
delerine göre ise 3 milyar olan bütçe açığının 
hangi kalemlerden ve nasıl geldiğini ifade et
mesi bakımından da bu örneğin ayrıca önemi 
vardır. 

1967 yılı yaş çay yaprağı istihsali daha da 
artarak yine öğrendiğimize göre 105 000 tonu 
bulmuştur. 

Yaş çay yaprağı mubayaası yüzünden kali
tesi düşük, aromasız kuru çay imal edilmek su
retiyle içte ve dışta çay satışlarımıza menfi et
kiler yapılmıştır. Bu yüzden Hazinenin uğradı
ğı yan zararlar da nazarı itibara alınacak olur
sa tedbirsizliğin veya müsamahanın bu fakir 
millete nelere mal olduğu kendiliğinden mey
dana çıkar, işte bu sebeplerden dolayı geri kal
mış bölgelerimizde sabırsızlıkla, yol, su, okul, 
ışık ve fabrika bekliyen şehir, kasaba, köy ve 
buralarda yaşıyan halkımıza bu hizmetlerin 
götürülmesi gecikmektedir. Bu yetmiyormuş 
gibi Hükümet ayrıca bütçe açığını kapatabil
mek için halkın en zaruri gaz, tuz, kömür gibi 
ihtiyaç maddelerine de zam getirmek suretiyle 
vatandaşı büsbütün sıkıntıya düşürmektedir. 

Bütün bunlar Hazineyi zarara sokan ve yurt 
kalkınmasını geciktiren tutum ve davranışlar
dır. Her halde Plânlı, dengeli ve hızlı kalkın
ma iddiası bu değildir. Dar gelirli ve sıkıntı 
içinde yaşıyan vatandaşlara yardım iddiası da 
bu olamaz. 

Sayın milletvekilleri, 
Konuşmalarımızda zaman darlığı yüzünden 

temas edemediğimiz fakat açıklanmasında fay
da umduğumuz bâzı konuların da Sayın Ba
kandan açıklanmasını istirham edeceğiz: 
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1. — Yeni Delhi'de tertiplenen Birleşmiş 
Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansında 
gümrük politikası istikametinde nasıl bir poli
tika izleneceğini, az gelişmiş bir ülke olarak 
hangi tarafın tezini destekliyeceğimizi bugüne 
kadar hiçbir yetkili açıklamamıştır. Bu konu
da Hükümetimizin görüşü nedir? 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü şarap ve rakı 
imali için üzüm yetiştiren bölgelerimizden yaş 
ve kuru üzüm mubayaa etmektedir. Bilhassa 
Gaziantep'ten aldığımız şikâyet mektuplarına 
göre 1967 kuru üzüm mubayaa kampanyasında 
Tekel Genel Müdürlüğünce bu vilâyetimizden 
her yıla nazaran daha az üzüm satmalmdığı, 
üzümlerinin evsafı müsaidolduğu halde diğer 
bölgelere nazaran daha düşük fiyat verildiği 
iddia edilmektedir. Bu konudaki şikâyet mek
tupları ve numuneler yanımızdadır. 

Dünya bağcılığı arasında Türkiye bağcılığı
nın, Türkiye bağcılığı arasında da Gaziantep 
bağcılığının önemi malûmdur. Tekel Genel Mü
dürlüğünün bir görevi de çiftçi ürünlerinin de
ğerinde satılmasını temin etmek olduğuna gö
re bu istikametteki yapılan çalışmaların neti
celeri nedir? 

3. -— İkinci Beş Yıllık Plânın 1968 yılı pro
gramında (sayfa 236 - B) «Sigara imalâtında 
Devlet Tekelinin devam edip etmemesi husu
sunda kamu ve özel kuruluşlarca kurulacak bir 
komisyon tarafından yapılacak olan çalışma, 
1968 e kadar bitirilecek ve hazırlanacak rapor 
Devlet Plânlama Teşkilâtına verilecektir» de
nilmektedir. 

Devlet gelir bütçesine 140 milyon lira katkı 
değeri olan bu imalâtın özel teşebbüse devre
dilip edilmemesi husuhunda çalışma yapılması 
hangi ihtiyaçtan doğmuştur? 

4. — Depolarımızda idare ihtiyacı dışında, 
ihracı icabeden ne miktar tütün stokumuz var
dır. 

5. — Tütün ihracında yeni pazarlar temini 
için hangi memleketlerle temas yapılmış ve ne 
neticeler alınmıştır? 

6. — idare ihtiyacı ve destekleme gayesiy
le mubayaa edilmiş olan tütünlerin depolanma
sı için yılda ne kadar depo kira bedeli öden
mektedir? 

7. — Depolarımızda ihtiyaçtan fazla ne mik
tar çay stokumuz vardır? 
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8. — 1967 yılı çay kampanyasında bir kilo 
çay kaç liraya mal olmuştur? 

9. — Doğu vilâyetlerimizin bâzılarında ve 
bilhassa Siirt ve havalesinde Suriye menşeli ka
çak çay satışı oldukça yaygındır. Bahis konusu 
bölgelerde istihlâk edilen bu çayların kalitesi 
bizim çaylara nazaran daha düşük olduğu ve 
aynı fiyatla satıldığı tesbit edilmektedir. Hazi
ne aleyhine olan bu durumun önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alınmıştır veya alınılması dü
şünülmektedir? 

10. — Cihanbeyli - Yavşan, Şereflikoçhisar -
Kaldırım tuzlalarında kurulması kararlaştırı
lan rafine ve kalıp tuz tesislerinin kurulması 
niçin geciktirilmiştir? 

11 — Dünya ekonomisinde teknolojinin öne
mi malûmdur. Tekel Genel Müdürlüğünün ça
lışmaları arasında teknolojik faaliyetlerin önem
li yer işgal ettiğini geçen yılki bütçe konuşma
larımızda geniş olarak izah etmiştik. Bu konu
da ne gibi tedbirler alınmıştır? 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin mil
letimize hayırlı olmasını diler ve Yüce Meclise 
0. H. P. Millet Meclisi Grupu adına saygılar 
sunarım. (C. H. P. den alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Mazhar Basa. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA MAZ
HAR BASA (Rize) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, Sayın Bakan ve Bakanlık Erkânı, 
Gümrük Tekel Bakanlığının 1968 Bütçe Kanu
nunun görüşülmesi sebebiyle Güven Partisi 
Grupu adına ve Bakanlık bütçesi üzerinde ten
kit ve temennilerimizi bildirmek için huzurunuza 
çıkarılmış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına bağlı olan iki Umum Mü
dürlük vardır. Evvelâ Gümrük Umum Müdür
lüğünden bahsetmek isterim. 

Gümrük Umum Müdürlüğü üst kademedeki 
memurları çalışan kadrosu dar oturmuş, 4şinin 
ehli kimselerden teşekkül etmiştir. Ancak alt ka
demedeki memurlardan daha ziyade muhafaza 
ve muayene memurlarının kifayetsiz olanları
nın olduğu kanısındayım. Komisyonlardan çıkan 
gümrük kadro ve teşkilât kanunu ile bu noksan
lığın giderileceğine eminim. Bu suretle hudut 
kapılarında, ülkemizin önemli döviz kaynakların
dan biri olan turistlere lisan ve sempati kazan

mış kimselerin tâyininin yapılacağından şüphe
miz yoktur. 

Sayın milletvekilleri, gümrük deyince ilk ak
lımıza gelen bir de kaçakçılık meselesi vardır. 
Ülkemizde kaçakçılık daha çok Güney - Doğu
da yapılıyor. Kaçakçılığın en fazla karayolu ile 
yapıldığı aşikârdır, denizyolu ile de yapılmak
tadır. Buna sebep komşu devletlerin geri kal
mış olmaları ve gelişmiş büyük devletlere açık 
pazar teşkil etmeleri bu ithal malları ucuz ol
duğundan kaçakçılığı cezbetmektedir. 

Kaçakçılığa karşı değişmiş ve mevcut hükü
metlerin almış oldukları tedbirler kâfi gelme
mektedir. Bu işin bir arak işi olduğunu düşün
mek lâzımdır. Kaçakçılığın ancak hızlı kalkın
ma, sanayileşme ile önleneceği inancındayım. 
Bugün için sıkı tedbirlerle bir nebze olsun kaçak
çılığa mâni olunmalıdır. Gümrük Umum Müdür
lüğünden bahsi bu kadarla kesiyorum. 

Tekel Umum Müdürlüğü : 
Bu umum müdürlük katma -bütçeli ticari bir 

işletme olup Devlete büyük gelir sağlar. Aynı 
zamanda Türk köylüsünün emeğini değerlendi
rerek vatandaşa standart bir mal piyasası arz 
etmek ister, ülkeye verimli bir görev yapar. 

Tekel Umum Müdürlüğünün en büyük sıkın
tısı kadro ve memur kalitesidir. Bunun, komis
yondan çıkmış, yakında Yüce Meclise gelecek 
olan Kadro kanunu ile bu müessesede yapıla
cak reorganizasyonla düzeltileceğine inanıyo
ruz. 

Tekel Umum Müdürlüğü bünyesinde hem 
imalâtçıya, hem de tüketiciye uzanan dalları 
ihtiva etmektedir. Bunlar alkollü içkiler, çay, 
tuz, tütündür. Bunların en önemlisi şüphesiz tü
tündür. Tütün hem iç bünyemizde istihlâk edi
lir, hem de dışarıya sevk edilerek Hazine için 
döviz kaynağı vazifesini görür. 

Tütün mevzuumuz nedense senelerce ekici ile 
Tekel arasında münakaşası bitmiyen bir halde
dir. Bunun sebebi tütün alıcısının yalnız Tekel 
olmayıp tüccar ve yabancı firmalardır. Tekel 
yalnız kendisine lâzım olanı alır, imkân bulduk
ça stokunu temin eder ve destekleme suretiyle 
ekiciyi korumaya çalışır. İşte ihtilâf bu destek
leme işinden çıkıyor. Bu ihtilâf daha ziyade Ege 
tütün piyasasında kendisini hissettirmektedir. 
Bu iş bir çözüme bağlanırsa ihtilâfın da o nis-
bette azalacağına inanıyorum. Karadeniz tütün 
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piyasasında ihtilâf o kadar fazla değildir. Çün
kü burada daha ziyade Tekel tütün almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, size biraz da puro tü
tününden bahsetmek isterim : 

Bilindiği gibi puro tütünü memleketimizde 
sadece Rize -vilâyetinin Pazar kazasında, bu ka
zanın muayyen mahalle ve köylerinde yetişmek
tedir. Burada ilk defa 1947 veya 1948 senelerin
de bizim tarlamızda yetiştirilmiş ve Havana'dan 
getirttiğimiz tohumu ekmek suretiyle ilk puro 
tütününü yetiştirmiştik. Ondan sonra Tekel bu 
işi ele almış ve mütaakıp seneler Pazar'da bir 
eksper teşkilâtı kurmuş, köylüye bu tütünü na
sıl yetiştireceğini öğretmiştir. Bu tütün diğer
leri gibi güneş istemez. Kapalı salonlarda, dam 
altlarında kurutulur. İlk zamanlar boyu 1 met
re, eni 60 cm. den fazla ve damarları geniş elâs
tiki tütün yaprakları yetiştirilmiştir. Miktar 
olarak 1955 - 1956 yıllarında 120 bin kiloya ka
dar çıkmış ve nedense bu seneden sonra ilgi
sizlik yüzünden bir hayli düşmüştür. Ancak 
1963 - 1964 senelerinde Tekel tekrar aramaya 
başlamış, 1963 senesindeki bu tütünün miktarı 
800 kiloya düşmüştür. Buna Hükümetin el uzat-
masiyle 1964 te 10 000, 1965, 1966 1967 senele
rinde 25 000 kiloya kadar çıkmıştır. 

Şunu belirtmek isterim ki, puro tütünü Ha
vana ayarında olup gereken önem verildiği tak
dirde ıslahı da mümkündür. Yurt içindeki istih
lâki 14 - 15 bin kilo kadardır. Bunun için Sayın 
Bakandan ricam, Pazar'da yeniden bir eksper 
kadrosunun kurulması, tohumluğun ıslahı ve 
üretime gereken önemin verilmesidir. 

Bu bölgenin bir milletvekili olarak, hemşeh
rilerim adına, fiyatlar hususunda Sayın Bakana 
teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

Ekici vatandaş, her sene ümitsizlik içinde 
ekim yapmaktadır. Fiyatta bir düşüklük olabi
leceğine inanmaktaysa da, Bakanlık kendilerine: 
«Siz iyi tütün yetiştirin, iyi fiyat alacaksınız.» 
diyor, inşallah bu hususta kendilerine mahcubol-
mayız. iyi tütün yetiştirmek kolay bir iş değil
dir, çok zahmetli bir iştir. 

Sayın milletvekilleri, bu bölgenin en önemli 
işlerinden birisi de çaydır. Çay, Tekel Umum 
Müdürlüğünün en büyük gelir kaynaklarından 
birisidir, aynı zamanda Devletin döviz tasarrufu 
kaynağıdır. 

Çay, 1888 - 1892 seneleri arasında dört sene 
müddetle tecrübe edilmiş fakat lâyıkiyle bir ne

tice alınamamıştır. En nihayet Birinci Cihan 
Harbinden sonra Rize'de bu işi bilen ve bu iş
ten anlıyan kimseler - bilhassa burada ismini 
yâdetmek isterim, Hulusi Karadeniz - bu işi ele 
almış, o zamanki Hükümeti mütemadiyen uyar
mış, o zaman Hükümette bulunan Sayın Sir-
men ve Sayın Balta bu işin Rize'de yürütülebi
leceğini Parlâmentoya anlatmış, bir kanun çı
karmışlar ve bu kanunun tatbikine rahmetli Zih
ni Hocayı memur etmişler. 

Zihni Hoca, Rize'ye gelmiş, vatandaşa çay 
hakkında bilgiler vermiş, onları uyarmış ve 1939 
senesinde 150 kilo yaş yapraktan 39 - 40 kilo 
kuru çay almaya muvaffak olmuştur, işte bu 
sayede bu çay işinin Rize'de yürüyeceğine Hü
kümeti tamamiyle inandırmıştır. 

1940 veya 1942 senelerinde yeni bir Çay Ka
nunu ile çay sahaları 30 000 dönüme çıkarılmış, 
bugünkü Merkez Fabrikası kurulmuş, daha son
ra çay ekim sahası muhtelif kanunlarla daha 
sonra gelen Hükümetler tarafından artırılmış
tır ve aşağı yukarı bugün 240 000 dönüm arazi 
çaylık halindedir. 

Bu çaylık, vatandaşa bir avans mukabilinde 
verilir. Bilhassa sunu arz etmek isterim ki. aşa
ğı - yukarı bu 240 000 dönümlük çay arazisi ta
mamen sıhhatli değildir. Benim kanaatime gö
re hem bunun tedbirlerinin alınması ve hem de 
300 - 350 bin dönüme çıkarılması gerekir. 

Çünkü, Rizeli, bildiğiniz gibi menfaatini 
müdrik bir insandır. O insan, almış olduğu pa
rayla yapabileceğinin mutlaka iki, üç mislini 
yapmaya çalışır. Fakat bu şekilde hareket etti
ğini söylemez. Bunun da sebebi var; bâzı şey
lerden korkar, çekinir. Onun için çay ekim sa
hasını sıhhatli bir şekilde tesbit etmek pek müm
kün değildir. Bu yüzden ilgililerin bu çay ekim 
sahasını tesbit ederken çok dikkatli davranma
ları gerekir. Zira, Plânlama Teşkilâtına ellerin
deki ekim sahasına göre rakamlar veriliyor ve 
buna göre fabrika kapasiteleri ayarlanıyor. İşte 
aksaklık, çay kalitesinin düşüklüğü buradan ge
liyor. 

Sayın milletvekilleri, halen 660 köy, 80 - 85 
bin aile çay ile meşguldür. Rize ve civarındaki 
vilâyetlerde on çay fabrikası, ondört atelye mev-
cudolup, dört fabrika da inşa halindedir. Bu 
fabrikaların atelyelerinin işleme kapasiteleri 
1 200 ton yaş yapraktır. 
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1965 senesinde 65 000 ton yaş yaprak elde 
edilmiş, 1966 senesinde bu miktar 100 000 e çık
mıştır. 

Halbuki Birinci Beş Yıllık Plânın 1967 de 
çıkacağı rakam 85 000 ton olması lâzımken bu 
miktar hedeften 15 000 ton daha fazla olmuştur. 

İşte çay fabrikalarının kapasiteleri bu ra
kama göre ayarlandığı için, (85 000 ton) 1966 -
1967 senesinde gelen çok miktarda yaprak dola-
yısiyle çayın kalitesi düşmüştür. Ben bunları 
izah etmek istiyorum. 

Bu hale göre, on fabrika ve ondört atelyenin 
kapasitesi günde 1 200 ton olduğuna nazaran 
bunun % 40 ı Mayıs ayının 15 inde gelir. Yani 
ortalama 4 000 ton çay gelir. Halbuki fabrika
ların işliyeceği çay 1 200 tondur. Bu vaziyete 
geldikten sonra ne oluyor? Mütemadiyen fab
rikalar cebrî olarak çalışıyor. İşte zayiat bu. 
Denize dökülen veya çürütülen çay, işte bura
dan çıkıyor. Biraz da mevsimde anormallik 
olursa, mevsim erken veya geç başlıyacak olur
sa bu iş daha fazla artmaktadır. 

Çayların, gerek çay alım yerlerinde ve gerek
se fabrika ve atelye bahçelerinde birkaç gün 
beklemek zorunda olması, yaş yapraklardan el
de edilen kuru çayın kalitesinin düşmesine se-
bebolur. 

Sayın milletvekilleri, çay öyle bir üründür 
ki, tarladan koparıldıktan sonra yirmidört saat 
içinde çaydanlığa konması lâzımgelir. Her ge
çen saat çayın kalitesini düşürür. Halbuki, de
ğil yirmidört saat, üç gün, beş gün beklemek 
zorunda kalmaktadır çay. öyle vaziyetler hâ
sıl oluyor ki, çokluğu sebebiyle günlerce hattâ 
bir hafta dahi beklediği oluyor. Altta kalan 
çaydan yapılan çay elbette ki, kalitesiz olacak
tır. Demin arz ettiğim gibi, 24 saatten sonra ge
çen her saat çayın bir nisbet dâhilinde kalitesi
ni düşürür. 

işte geçen sene, 1967 senesinde mevsimin 
anormal gitmesi ve 15 gün zarfında % 40 mm 
da gelmiş olması, yüzünden 40 000 000 kilo ça-

,ym ancak bir miktarı işlenebilmiştir, diğer bir 
miktarı denize dökülmüştür. Zarar hususunda 
Tekel idaresinin resmî rakamı bizi tatmin eder 
şüphesiz ama, benim, bir çay mıntakasmm ço
cuğu olarak orada gördüğüm şey, bu ne 1 500 000 
kilodur, ne de şu kadardır, aşağı - yukarı 15 -
17 milyon kilo çayın heba olduğu aşikârdır. 
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Sayın Başbakanın yazın yaptığı seyahatte 
arabasının tekerleği bu çayların üzerinden geç
miştir, kendileri görmüşlerdir. Ama buna Te
kel ne yapsın? Bu iş, esas demin söylediğim gi
bi, yüz ölçümü verilmediğinden ve çay fabrika
ları biran evvel yapılmadığından bu hale gel
mektedir. Eğer çay fabrikaları biran evvel ya
pılmış olsaydı bu durum hiçbir zaman zuhur et-
miyecekti. 

İkinci bir zarar daha var: Bu zarar Tekelin 
elinde bulunan çay miktarıdır. Biz biliyoruz 
ki, 4,5 kilo yaş çaydan aşağı - yukarı hir kilo 
çay çıkar. Demek ki, 100 000 kilo çaydan 22 
bin, 23 bin kilo çay çıkabilir. 1966 senesinde 
100 000, 1967 de 100 000, demek ki, 23 mil
yondan hesabedersek 46 milyon kilo çay var. 
1905 ten de bir miktar var. Demek ki, aşağı - yu
karı 60 milyon ton çay Tekelin elinde bulun
maktadır. Halbuki bizim istihsalimiz 12 - 15 mil
yon kilo arasındadır. Geri kalan her ne kadar 
dış memleketlere, Mısır'a 500 ton, ve Amster-
dam piyasasına 200 ton olarak, hem de iyi çay 
ihracedilmekteyse de yine Tekelin elinde kal
maktadır. Bu durum karşısında kaba bir hesap
la 15 000 kilo çayın Tekelin depolarında bulun
duğunu ifade edebiliriz. Bu çayların ambalajı 
yok. Torba içinde muhafazası zor. Bu çay 
bu şekilde ne olacak? Bu çay da çürümeye mah
kûm edilecek. 

Bu çayın para olarak miktarı şu: Tekel en 
aşağı bu çayın bir kilosunu yirmi liraya mal et
miştir. 15 milyon kilo çay yirmi liradan 300 mil
yon lira eder. Bu az bir para değildir. Binaena
leyh çay meselesini biran evvel ele almak lâzım
gelir. Ben bir çaycı olarak, geleceğimden kork
maktayım. 

Sonra, çay öyle bir üründür ki, bütün kom
şu devletlerden hiçbirisinde yok. ingiltere Mı
sır'ı bırakmıştır, Cenubi - Afrika'da çay yapar. 
Ve aşağı yukarı bu durumda bizim en fazla çay 
ihraceden memleket olmamız gerekmektedir. 
Memlekette çayın bulunması büyük bir döviz 
sağlamıştır. Fakat tekrar ikinci olarak bir dö
viz sağlıyabilir. Bunu ihmal etmemek lâzımdır. 

Efendim, demin bir arkadaşım üçbuçuk yap
rak, ikibuçuk yaprak dedi. Bırakalım o işi. 
Ekici, Rizeli, kanuna uyan bir kimsedir. Bu ted
bir alınmıştır, yapılmıştır. Ama fabrika olma
dıktan sonra ikibuçuk yaprak alsan bir, üçbu
çuk yaprak alsan da bir. Eğer fabrikanı yap-
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tıktan sonra vatandaşa,.Rizeliye desen ki: «Se
nin, çaymı ikibuçuk yaprak alacağım, Mayıs
ken üçbuçuk yaprak alacağım», bir ufak müna
kaşadan sonra bunu yapar. Rizeli böyledir. Ri
zeli menfaatini katiyen tepen bir kimse değil
dir ama fırsat bulunca da her şeyi yapar, bunu 
da soy üyeyim. (Gülüşmeler) Çünkü şaşkın de
ğildir. (Gülüşmeler) 

Bir mevzua daha temas etmek isterim çay 
hususunda : Çayın ıslahı da lâzımdır. Yani 
bugünkü çay her ne kadar Londra lâboratu-
varlarında tahlil edilmiş, Seylân çayı ve Dan-
zining çayı ayarındaysa da Rize'de yetmiş 
cins çay vardır, Çin çayı, bilmem ne çayı, Ja
pon çayı bilmem ne çayı... Bunları yeknesak 
bir hale getirmek lâzım. Bunun için orada bir 
araştırma enstitüsü kurulmuştur ve Rize'ye 
has olan çayı çubuk suretiyle yetiştirmeye baş
lamıştır. Bu arama enstitüsünün dirayetli bir 
müdüründen başka bu işten anlıyan kifayetli 
memurlarının da bulunması şartır. 

Bu neden husule geliyor? Bunu izah edece
ğim : 

Buraya bakan, Tarım Bakanı. Tekel Baka
nı bakmaz bu müesseseye. Halbuki Tekel an
cak fabrikasını yapar, fakat diğer ekimini bil
mem nesini Tarım Bakanı tanzim eder. Demek 
ki iki amirli bir şey. işte çaydaki aksaklık, 
çay bozukluğu, çaydaki zarar, bu iki bakan
lık arasındaki uyuşmazlıktan ileri geliyor ve
yahut o, sen bak diyor, öbürü sen bak diyor, 
birkaç memur istersen vereyim sana diyor. 
işte onun için bu araştırma enstitüsünün za'fı 
da buradan doğuyor. 

Onun için Bakandan bilhassa rica edeceğim, 
gerek Tarım Bakanından, gerek Gümrük ve 
Tekel Bakanından rica edeceğim, bir kanu
nu, Çay Kanununu biran evvel, yardımcı ol
sunlar Hükümet olarak, gelsin de bu iki amir
likten kurtulsun, kendi başına iktisadi Devlet 
Teşekkülü halinde bir müstakil müessese ha
linde, hürriyetine kavuşan bir müessese halin
de çalışması lâzımdır. Bu olmadığı takdirde, 
aynı hal devam edip gidecektir. 

Biraz da işçi durumundan bahsetmek iste
rim. Bu on fabrika, ondört atelye, irili ufaklı, 
(buralarda çalışan işçinin miktarı 15 bindir. 
Bunun dört bini kadrolu işçilerdir, 11 000 i 
tamamen kampanya zamanında alınır ve ondan 
sonra terk edilir. Gönlüm ister ki, Rize ve 
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civarına çay muhiti derler, ama çay Rize'nin 
her tarafında yetişmez, sahil şeridinde yetişir. 
Rize'nin orman köyleri vardır, Rize'nin dağ 
köyleri vardır. Buradaki işçiler ne yaparlar? 
Yine eskisi gibi bir nevi gurbetçilik yaparlar. 
Bakandan ricam şudur ki, kampanya zama
nında bu hölgedeki hemşehrilerimizin hiç ol
mazsa altı aylık bir süre zarfında gurbette 
kazanacağı parayı Rize'de çay fabrikalarından 
istifade ederek kazanmalarını temin edecek 
tedbirleri alsınlar. Böyle bir tertip için ben 
11 000 işçinin tamamını değil ama hiç olmazsa 
1/3 ünü düşünüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mazhar Basa, yirmi 
dakika doldu efendim. 

G. P. GRUPU ADINA MAZHAR BASA 
(Devamla) — Bağlıyorum efendim. Yalnız bu 
işçinin bu şekli olmakla beraber, bakımı da 
kötü. 

Şimdi orada bulunan Milletvekili arkadaş
larımız bilirler :Rize dağınık yerdir, fabrika 
merkezî bir yerdir. Gece vardiyasına gelebil
mek için 10 kilometre, 8 kilometre yollara di
zilirler, yani iki saat, üç saat yol giderler. Ve 
bu fabrikalar yapılırken bir mesken de tutun-
mamış her nedense ve kaldıkları yerler gayet 
fena kahve köşelerinde, cami köşelerinde yaz 
olduğu için çardiyede dışarda yatmakla meş
guldür. Bu işleri düzeltmek lâzım gibi gelir 
bana. 

Her ne kadar Tekel Bakanlığı bu işe ka
rışmaz, Çalışma Bakanlığının bu işe el koy
ması lâzımgelir gibi bana, eğer bir amele 
veyahut bir işçiye bakmak lâzımgelirse. 

Şunu söylemek isterim, Tekel kendi varlığı 
ile fabrika yapmakta veyahut ikinci Beş Se
nelik Programda 11 fabrikanın yapılmasının 
derpiş edildiği var. Bu sene dört fabrika daha 
yapılacak ama bu fabrikalar şeker fabrikası 
gibi, çimento fabrikası gibi, azot sanayii gibi 
böyle pahalı şeyler değil. Bunların en aşağı 
maliyeti 10 milyon, 12 milyon. Bunların ya
pımı da bir senede biter. Tecrübe edilmiştir,. 
bir senede yapılmıştır. Binaenaleyh, ihale edi
len fabrikalar böyle üç senede, iki senede ya
pılacaksa, her geçen sene çay için, memle
ket için, bütçe için büyük zararlar doğuracağı 
aşikârdır. Onun için bakanlıktan rica ediyorum, 
imkân varsa, kanun gelsin bu Beşinci Beş Yıl-

180 — 



M. Meclisi B : 49 23 . 2 . 1968 O : 1 

lık Plânın bu beş seneye taksim edilen şeyle
rin birinci senede, ikinci senede yapılması lâ
zımdır. Her geçen sene zarar, ne olacaktır? 
Beşinci Beş Yıllık Plânın son senesinde yapa
cağım dersen çay için zarar şimdiden başlamış
tır. Tâ 1966 da başlamıştır, 1967, 1968 hep bun
lar zararla kapanacaktır. 

Onun için bakanlıktan rica ediyorum, Hükü
metle bu işte antat kalıp biran evvel fabrika 
yerlerinin alınıp derhal inşaatına başlamak lâ
zımdır. 

Sayın milletvekilleri, tuzdan da biraz bahset
mek isterim : 

Kürsüden Sayın Bakana sormuştum, biz Tür
kiye olarak belki evsaf itibariyle iyi tuz yiyo
ruz, ama mutlaka kirli tuz yiyoruz. Bir turist 
bizim tuzumuzu yemeğine koymaz, çantasından 
kendi tuzunu çıkarır, o tuzu yer. Her ne kadar 
bâzı özel sektörler tuzu, - para itibariyle 15 ku
ruştur, ehemmiyeti yok, bugünkü rayiçle bir 
mâna ifade etmez - ama, kendileri alıp, yıkıyor
lar, değirmenlere götürüyorlar, 50 kuruşa, 100 
kuruşa kilosunu satıyorlar. Hayvan tuzundan 
başka bu tuzun deri sanayiine de dehşetli zarar 
verdiğini ben bilmem ama, dericiler böyle söyle
miştir. 

Bugün mevcudolan tuz deri sanayiine ecnebi 
maddeler dolayısiyle tesir yapmaktadır. İşitti
ğime nazaran bir rafineri cihazları varmış, bir 
küçük masrafla her halde bilmiyorum 3 - 4 mil
yon lira masrafla rafine tuzu yaptırıp, maliyeti 
50 kuruş olsun, 75 kuruş olsun, vatandaş, köylü 
50 kuruşa, 100 kuruşa bunu alabilir. Tuz müb-
rem bir ihtiyaç ama miktarı fazla olan bir şey 
değil. Ancak sanayi için daha fazla ihtiyaçtır. 
Hayvan tuzu hariç bu tuzun ıslah edilmesi lâ
zımdır. 

İkinci bir şey rica edeceğim : 

Bizim Rize bölgesi, bir doktor olarak arz 
edeyim, guvatr bölgesidir. Guvatr diye boynun
da bir şiş çıkar. Bu en ziyade iyot noksanlığın
dan ileri geliyor. Sağlık Bakanının Senatodaki 
görüşmesinden memnun oldum. Tekel Bakanı ile 
mutabakata vardık iyotu fazla tuz temin ede
cekler... Çünkü üniversiteler gelip tetkik etmiş
lerdir, en fazla guvatr mıntakası olan Rize'dir. 
İyotu fazla tuz yapacağını vadetmişler, inşal
lah bu işte muvaffak olunur. 

Tekel Bakanlığı bütçesinin memlekete, Hü
kümete ve bizlere hayırlı olmasını diler, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Saym Hilmi 
İşgüzar. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, Millet Partisi Meclis Grupu adına 1968 yılı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
görüşlerimizi, tenkid ve temennilerimizi arza ça
lışacağım. 

Memleketimizin, en önemli ihraç maddeleri
nin politikası ile meşgul olan Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı her sene bu kürsüden bütçe münase
betiyle tenkidlere ve eleştirmelere tabi tutul
maktadır. Diğer bakanlıklarda olduğu gibi bu 
bakanlığın da taMbetmekle mükellef olduğu po
litikası vardır ve olmalıdır. Fakat itirafa mec
buruz ki, gerek ithalât, gerekse ihracat transit 
gümrük işlemleriyle yolcu ve transitlerin giriş 
ve çıkış her türlü gümrük muamelelerini yap
mak, çeşitli kaçakçılığın önlenmesini sağlamak 
konulariyle ilgilenen Gümrük ve Tekel Bakan
lığı istenilen bir gümrük politikasını bugüne ka
dar takibedememiştir. Bunu geçen sene bu kür
süden de ifadet etmiştim. Hattâ gümrük konu
sunda da anahedeflerini de tesbit suretiyle, ce
miyetimizin, halkımızın istediği seviyede bu Ba
kanlığın çalışması geliştirilememiştir. Hattâ bu 
yüzdendir ki, bâzı parlâmento üyeleri ve siyasi
ler Gümrük ve Tekel Bakanlığının lâğvedilmek 
suretiyle Maliye Bakanlığına bağlanmasını, ya
hut da Maliye Bakanlığının iki bakanlıkta ted
vir edilmesini yahutta yürütülemsi teklifini 
ileri sürmüşlerdir, bâzı memleketlerde olduğu 
gibi. 

Fakat peşinen hemen bunu şurada arz edelim 
ki, biz Millet Partisi olarak Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının müstakil bir bakanlık halinde va
zifesini yapmasının daha faydalı olacağına inan
maktayız. Bunu biraz sonra daha iyi bir şekilde 
izah edeceğiz. Gümrük ve Tekel Bakanlığı genel 
bütçemize her sene büyük çapta gelir sağlıyan, 
kaynaklarımızı elinde tutarak işlerimizi yürüten 
bir bakanlıktır. Buna rağmen gerçek bir politi
kasının olmaması, ya da iyi bir organizeden 
mahrum bulunması yüzünden devamlı gümrük 
kaçakçılığı olmuş, halkın çeşitli şikâyetleri din
memiş ve artmıştır. 
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Gümrükler Genel Müdürlüğünün vazifesinin 
arz ettiği ehemmiyeti kabul etmemek gerçeği in
kâr olur. Hakikaten Gümrükler Genel Müdür
lüğünün vazifesi ağırdır, zordur. Fakat, memle
ketimize giren ve çıkan her türlü emtia, vasıta 
ve insanlarla temas eden, bunların kanunlara 
uygun şekilde muameleye tabi tutulmasını sağ-
lıyan Gümrükler Genel Müdürlüğü hakkında 
çok daha tenkidler yapılacaktır ve devam ede
cektir. Gümrük muamelelerinin ağırlığı, zorlu
ğu, kontrollarda vatandaşlara yapılan kırıcı tu
tum ve davranışların insanlarda bıraktığı silin
mez kötü zihniyeti hemen silmek mümkün olmı-
yaca'ktır. îşte bütün şikâyetler buradan doğmak
tadır ve devam edecektir. 

İnsanları menfaatlerden tüm olarak sıyır
mak mümkün olmadığına göre, hudutlarımız
dan çıkan veya giren her şahıs gümrük konu
sunda haklı olduğunu iddia edecek, ya da ka
çakçılık devam edecektir. Her şahsın gümrük 
muamelesine uygun hareket etmesini beklemek, 
nasıl ki, umumi bir terbiye, kültür işi ise, her 
gümrük memurundan hüsnü kabul ve pratik, 
sıkıcı olmıyan kontrol ve bir muayene beklemek 
de bir meslekî terbiye, yetişme ve organize işi
dir. işte bu iki kutbu birbirine ne kadar yakın-
laştırırsak, o kadar da gümrük işlerini kolaylaş
tırmış oluruz. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizin duru
mu hiçbir memlekete benzemez. Hemen hemen 
her tarafta yabancı devletlerle hududumuz var
dır, ilgimiz vardır, ilişkilerimiz olmaktadır. Ge
niş bir teşkilât ve iyi bir düzen içerisinde yürü
tülmesi kaçakçılığı men ve kontrol, işlerinin zan
nedildiği kadar da kolay olmadığını biliyoruz, 
sizler de bunu takdir edersiniz. Yalnız, güç şart
lar içinde çalışmaları yaparken en faydalı neti
celeri almak da esas olmalıdır. Bizim temenni
miz, isteğimiz zaten bu noktada toplanmaktadır. 
Bunu da Gümrük ve Tekel Bakanlığının çizece
ği politikası sağlıyacaktır. 

Türkiye'mizin geleceği, bilhassa turizm bakı
mından sağlanacak dövizlerle daha çok iyiye gi
decektir, biz bu kanaati taşımaktayız. Bunun 
için de yurdumuza giren çıkan yerli yabancı 
yolculara her türlü yardım ilgi ve kolaylık gös
terilmelidir. Gümrük işleri oldukça süratli ve 
emniyet içinde sıkıcı olmaktan kurtarılacak ha
le getirilmelidir. 
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Bugüne kadar gümrük konusunda, kaçakçı 
lıkla ilgili şikâyetlerin büyük ölçüde azalmasını 
sağlamak maksadiyle vekâletin, bilhassa geniş 
çapta istatistik Genel Müdürlüğü ile temas et
miş olduğunu görememekteyiz. Bizim görüşü
müz bilhassa vekâletin Devlet istatistik Ensti-
tüsüyle çok sıkı bir irtibat kurmak suretiyle 
şikâyetlerin kaynağını tesbit etmek ve buna 
göre de tedbir alması, kendi memleketimiz 
menfaati olduğu gibi, bakanlığın işlerinin yü
rütülmesi bakımından da onlara ışık tutacak
tır. 

20 nci asırda bilhassa füze devrinde yaşar
ken vatandaşlara, bilhassa gümrük kapıların
da yapılan muameleyi bizim olumlu karşıla
mamıza imkân yoktur, idarelerin eskiden kal
ma formalist zihniyetli kişilerden, bilhassa bu 
noktalardaki vazife gören bu kişilerden ayık
lanmasını, formalitelerin kaldırılmasını bil
hassa temenni ediyoruz. Lisan bilen, yüksek 
öğrenim görmüş elemanlara daha çok önem 
verilmesini, bunların da maddi ve mânevi yön
den tatmin edilmesini, gümrük politikasının 
kolaylıkla takibedilmesi bakımından, yerinde 
görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri; gümrük işlerinde de
vamlı şekilde olan şikâyetlerin başında halk -
memur münasebetlerinin iyi tanzim edilmemiş 
olması gelmektedir. Bunun yanında bilhassa 
gümrük mevzuatına müsteniden zaman zaman 
çıkarılan yönetmeliklerin bilhassa elâstiki mâ
nalar ifade etmiş olması da bu şikâyetlerin kay
nağını teşkil etmektedir. Her sene basma inti
kal eden vatandaş şikâyetleri seçmenlerle yap
mış olduğumuz temaslar, çeşitli vazifelilerle 
yapmış olduğumuz münasebetler, bizim bu ifa
de ettiğimiz hususu doğrulamaktadır. Hudut 
kapılarında vazife almış olanlar, doğan şikâ
yetleri mutlaka azaltabilmesi için elbette ki ayrı» 
bir eğitim ve öğretime tâbi tutulması ve bakan
lığın bunlar üzerinde sık sık kontrol yapması da 
faydalı olur. 

Her sene yurdumuza gelen yabancı yolcular 
ve turistler yanında, bilhassa bir noktaya temas 
etmeyi faydalı bulmaktayım. Bunlar da, Al
manya'da çalışan 135 bin Türk işçisinin büyük 
bir kısmının bayramlarda ve yılbaşlarında yur
dumuza geldikleri zaman uğradıkları müşkü
lâttır. Binlerce lira döviz getiren bu yolcuların 
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hemen hemen şikâyetlerini gümrük muamelele
rinin zorluğu, memurların sıkıcı, usandırıcı, kı
rıcı davranışları teşkil etmektedir. 

Sayın milletvekilleri bu şikâyetlerde gerçek 
payları vardır, gerçek olmıyan kısımları da ola
bilecektir. Yalnız bilhassa 135 bin kişinin yur
dumuza getireceği dövizleri dikkate almak sure
tiyle teferruat kabilinden olan eşyalar üzerinde 
sıkıcı bir muamele yapmak suretiyle bunların 
yurda bayramlarda ve yılbaşlarında gelmesine 
mâni olacak hareketlerden sakınmanın da fay
dasına inanıyoruz. Almanya'da çalışan işçileri
miz Türkiye'deki işçilerimizin sosyal durumları 
ile aynı şekilde mütalâa edilmesi de doğru de
ğildir. Demin arz ettiğim gibi, daha ziyade şikâ
yetlerin çoğu memurlarla halk münasebetlerinin 
iyi bir şekilde organize edilmemesi yanında mev
zuata müsteniden çıkarılan bâzı yönetmenlikler-
deki elâstikî mânaların bulunmasından ileri gel
diğini söylemiştim, İşte Almanya'dan Türkiye'
ye gelen işçilerin gümrük muameleleri yapılır
ken, bunların içtimai durumları ile ilgili eşya
ların bilhassa gümrükte bâzı muayeneye tâbi tu
tulması meselesi işçilerimiz arasındaki şikâyet
lerin konusunu teşkil etmektedir. Almanya'da 
çalışan işçilerimizin Türkiye'deki işçilerin eko
nomik ve sosyal yaşantısını yaşamadıklarını ar
tık kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Bir kere durumları ile ilgili eşyaların getiril
mesinde kendilerine kolaylık sağlanmalıdır. Bu
gün Almanya'da çalışan Türk işçileri için buz 
dolabı, çamaşır makinası, otomobil ve televiz
yon en tabiî birer ev eşyası haline gelmiştir. 
Lüks eşyası olmaktan çıkmıştır. Halbuki Par
lâmento üyelerinin dahi bugün çoğunun otomo
bili, buz dolabı, yahut da televizyonu yoktur. 
O halde Almanya'da çalışan işçilerimizin sosyal 
durumlarını bu açı altında kıymetlendirmenin 
ve gümrüklerde bunlara bu yönden muamele 
yapılmasının faydasını bir kere daha burada 
işaret etmek isterim. 

O halde içtimai durum farkı olarak kasdedi-
len nedir? Gümrük Tekel Bakanlığından bil
hassa bunun burada açıklanmasını rica ediyo
rum. Türkiye'deki işçilerin içtimai hayatı esas 
alınıp Almanya'da çalışan, daha doğrusu Avru
pa ülkelerinde Belçika'da, Avusturya'da, Ho-
lânda'da çalışan işçilerimizin sosyal durumları 
Türkiye'deki çalışan işçilerimizin sosyal durum

ları kıstas alınmak suretiyle mi kıymetlendirile-
cektir? 

Gümrük Tekel Bakanlığınlan istirhamımız; 
artık bize büyük menfaatler temin eden insan
lara daha iyi muamele yapılmasını temin edici 
tedbir almasıdır, telkinde bulunmasıdır. 

Bilhassa muhterem Bakanlığı aydınlatmak 
maksadiyle Avrupanın muhtelif memleketlerin
de çalışan işçilerimizin gümrüklerle ilgili şikâ
yetlerinden birkaç misal vermeyi hem vazife ve 
hem de faydalı saymaktayım. 

Münih'te çalışan bir iki arkadaşımızın ifa
de ettiği hususlar şunlardır: «Gümrüklerde bi
ze iyi muamele yapılmıyor, kıravattan gömleğe 
kadar para alınıyor, kaba ve sert muamele edi
liyor.» 

Diğer biri de şöyle diyor: «Gümrük meselesi 
en çok üzerinde durulması lâzımgelen bir konu
dur. Buraya Türkiye'de Amerikan pazarları aç
mış olan patronlar geliyor, her türlü mal alıp gö
türüyorlar, paramızla aldığımız ufak tefek mal
ları, hediyelik eşyaları gümrükten geçirirken 
cehennem azabı çekiyoruz. Bunun üzerinde Hü
kümetinizin duracağını ümidediyoruz, bu nok
tanın ele alınmasını istiyoruz» diyor. 

Studgarttan bir kaç işçi temsilcisinin de 
ifade ettiği hususu da burada arz etmek isterim: 

«Gümrüklerden çok ıztırap çekiyoruz, çek
mekteyiz. Burası bizim için bir facia oluyor. 
Ailemiz için aldığımız bir mantodan birkaç mis
li gümrük alınıyor. 2,5 Mark bedelli bir mala 20 
mark karşılığında Türk Parası ödedim. Güm
rükte komisyoncular, aleni çalışmakta para al
maktadırlar. Bunların hepsinin isimleri bizde 
mahfuz ve aleni toplantılarda söylenen sözler
dir.» 

Studgartta diğer biri diyor ki: «Gümrük
lerden şikâyetçiyiz ne götüreceğimiz, hangi mal
ları yurda sokacağımız, bunları bilemiyoruz, yö
netmelikler sık sık değişmektedir. Biz değil, bi
zim müracaat yaptığımız kültür ataşeleri, işçi 
ataşeleri, hattâ konsoloslarımız dahi bilmiyor. 
Bu bakımdan burada yetkili gümrük müşavir
likleri veyahut da bu işlerden anlıyan birkaç ki
şinin vazifelendirilmesinde fayda vardır» deni
yor. 

Essen'de bilhassa şikâyetler şu noktada top
lanmıştır: «Gümrükten geçmek çok zor, soyulu
yoruz.» 

— 183 — 



M. Meclisi B : 49 

Beasv/iler yine, Almanya'da çalışan işçilerin 
en çok bulunduğu yerde, şikâyetlerin toplandığı 
bir iki nokta şöyledir: «Gümrüklerde çektiği
miz çileye artık paydos, denmelidir. Hükü
metten bunu bekliyoruz. 

Diğer biri, gümrük korkusundan gümrük
te çektiğimiz sıkıntıdan vatanımıza gelmek bile 
istemiyoruz, o kadar usanıyoruz» diyor. 

Her halde bunların bir kısmı gerçek olsa bile 
Bakanlığın harekete geçmesi ve bu hususa eğil
mesi için kâfidir zannediyorum. 

Amsterdam'daki işçi dernekleriyle birlikte 
yapılan toplantıda yine ifade edilen husus: 
«Gümrüklerden şikâyetçiyiz, gümrük memur
ları pasaportlarımızı müsveddelik defter gibi 
kullanıyorlar. Gelişi güzel yazı yazıp damga
lamaktadırlar. T. C. Vatandaşı olarak pasa
portlarımızın Türklüğün haysiyetine yakışır bir 
şekilde temiz bırakılması icabeder. icabederse 
ek kâğıt koymak suretiyle gerekli işlem yapıl
sın. Hükümetimiz Türklüğün itibarı bakımın
dan bu noktaya eğilsin» diyorlar. 

Biz bu hususları Sayın Bakanlığa arz etmek
ten şeref duyarız. Bu şikâyetler üzerinde çok 
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanımızın duracağı
nı ve kısa zamanda bu yönde ıslahatçı tedbir
ler alacağını da ümidediyoruz. 

Sayın milletvekilleri; hudutlarımızda devam 
edegelen kaçakçılık olayları üzerinde daha çok 
hassas durulmasını bilhassa Hükümeten bek
lemekteyiz. Artan nüfusumuz gelişen ihtiyaçlar 
karşısında ferd başına düşen proteinli madde
lerin azaldığı da bir gerçektir. Esasında prote
inli maddelerden enaz nasibini alan ülkemizde 
ise buna daha çok verilmesi kendiliğinden anla
şılır. Bu yönden güney illerimizde çok büyük 
hayvan kaçakçılığı dışarıya yapılırken, buna 
paralel olarak da yurdumuza Suriye'den, İran'
dan, İrak'tan bol ve ucuz olarak her çeşit kadın 
giyim eşyaları, tuvalet takımları, çeşitli ispirto
lu içkiler çay, kahve, hattâ sigara gibi inhisar 
maddeleri malları sokulmakta, aleni olarak gü
ney illerimizde pazar kurularak satıldığı gibi 
Ankara'da da Amerikan pazarları faaliyet gös
termektedirler. 

Bu kaçakçılk hâdiselerinin yılda birçok can 
kaybına da sebebolduğnu düşünerek daha mü
essir tedbirin, kollektif olarak Hükümetçe alın
masını bekliyoruz. Bu iş sadece Gümrük ve Te-
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kel Bakanlığının işi de değildir. Bu iş Hükü
met işidir, topyekûn iktidar hükümetinin taki-
bedeceği gümrük politikası ile halledilmesi lâ-
zımgelen bir iştir. 

Sayın arkadaşlarım, bu gibi kaçakçılık olayı, 
kendi ülkemizde yetiştirdiğimiz çay ve tütünleri
mize büyük çapta menfi tesir yaptığı gibi dö
viz kaybına da sebeolduğu hepinizin takdir ede
ceği husustur. Tütünlerimiz ve çayımız için ol
duğu gibi, inhisar maddeleri ve diğer içkiler 
üzerinde de bu gibi kaçak mallar bilhassa on
ların ihraç malları olarak kıymetlendirilmesi, 
gerekse dâhildeki müstehliklerin kullanması ba
kımından menfi tesir etmektedir. Hattâ bu si
garalar, hepinizin, ben sigara kullanmadığım 
için bilmiyorum, fakat bu, Kent gibi Amerikan 
sigaraları var, bunlar günden güne Türkiye'
de, gerek entellektüel olarak kabul ettiğimiz mü
nevverler arasında ve gerekse tacir sınıfları ara
sında yaygın hale gelmektedir. Ve bunlardan 
da elbette ki, dâhildeki istihlak politikası bakı
mından kendi tütünlerimiz zarar görmektedir. 

Hayvancılığımız aleyhine et sıkıntısı yara
tacak Güney illerimizdeki hayvan kaçakçılığına 
da, dünden bugüne önemini kaybetmemiş olması 
dolayısiyle, daha çok eğilmenin lüzumuna ina
nıyoruz. Yıldan yıla gelişen kaçakçılığın, burada 
bilhassa sormak istiyoruz, sebebi nedir? Tüm ola
rak mâni olmak için ne gibi tedbirin alınması 
lâzımdır. Bu tedbirleri Hükümet olarak almak 
mümkün değil midir? Bu hususlar elbette ki, 
vuzuha kavuşacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Gümrük karakollarımız 
ve binalarımızın durumunu biraz olsun iyileştir
mek için yapılan teşebbüsleri biz yerinde görü
yoruz ve takdir ediyoruz. Ancak Rus, iran, Irak, 
Suriye, Bulgar, Yunan hudutlarında binalarımız 
çok yönden çeşitli ihtiyaçlara cevap verecek 
halden de uzaktır. Gerek memurlarımızın istira
hatı, vazifelerini iyi bir şekilde görebilmesi 
ve gerekse turistlerin muvakkat bir zaman için 
dahi; vakit geçirmelerine, bilhassa imkân vere
cek şekilde tekrar bunların tevsiinin ele alın
ması faydalı olur. 

Tekel Genel Müdürlüğünün konusu içinde 
yer alan, inhisar maddelerinden, ba^ta tütün çay 
olmak üzere, diğer ispirto, tuz üzerinde de ki-
saca durmak istiyorum. Ayrıca yarı Tekel mad
desi sayılabilecek durumda olan diğer içkiler 
de vardır ki bunlar, Şarap, Rakı, Kibrit.. 
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BAŞKAN — Sayın İşgüzar, 20 dakika doldu 
efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım, müsaade buyurursanız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, 
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bunlar üze

rinde birkaç kelime ile durmak isterim. 
Sayın miletvekilleri Tekel maddeleri ismin

den anlaşılacağı üzere Devletin tekelin olan, fi
yatları Devletçe ayarlanan maddelerdir. Tica
retini ve bu ticaretin politikasını da Devlet yü
rütmektedir. Bu bakımdan hemen ifade edelim 
ki; bu tekel maddesi fiyat politikasındaki istik
rar, emniyet, sosyal adalet ilkesine uygunluk 
esas oldukça müstehlik kadar müstahsıllar da 
zarar göfmiyecek, sosyal fiyat adaleti kendili
ğinden doğacaktır. Müstahsıllar daima uygula
nan fiyat politikasından mutlu olacaktır. Bu 
politika devam ettiği sürece memleketin kalkın
masında da kolaylık olacak, muayyen zümrenin 
lehine, büyük kütlenin aleyhine bir durum da 
yaratılmamış olacaktır. Bütün milletler her sa
hada olduğu gibi Tekel kesiminde yer alan mal
lar üzerinde de belli ve istikrarlı bir fiyat poli
tikası takibetmek suretiyle müstahsıllarma iti
mat telkin etmişlerdir. Bizde bu durum henüz 
kurulamamıştır. Bu yüzden de müstahsıllarımız, 
bilhassa tütün müstahsıllarımız her sene tütün 
satış kampanyalarında fiyatlardan yalanmışlar
dır. Hattâ tütün müstahsıllarınm açıklı durum
larının tesbit edilmesi için de Meclise bir araş
tırma önergesinin geldiğini de hepiniz hatırlı
yorsunuz. 

Her bütçe görüşmelerinde dile getirilen tü
tünlerin mubayaasında verilen fiyatlar nedense 
taban ve tavan olarak tefrik edilerek kade-
melendirilmemiştir. Daima tütün mubayaasın
da baş fiyat tavan fiyat verilmiş kısa bir süre 
içinde çok az mala inhisar eden bu fiyat bir
den düşerek müstahsıllar ellerindeki tütünlerini 
değer fiyat üzerinden satamamışlar ve tüccar
ların eline düşmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Sayın Başkanım, beş dakikada bitirebilece-
ğim, müsaade ederseniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, hepinizin de malûmu olduğu üze
re, Dünyanın en iyi tütün yetiştiren ülkesi ol

duğumuz halde maalesef bu kaliteli, içmesi hoş 
ve dünya tütünleri içinde enaz kanser yapan 
tütün Türk tütünleri, değerini bir türlü bula
mamış ve ihraç yollarında gelişmemiştir. Döviz 
kaynağımızın en büyüğünü teşkil eden tütün
lerimiz, dış piyasada bizim kanaatimize göre 
bilhassa dünya milletlerinin, gerek demir - perde 
gerisi, gerekse hür memleketlerdeki araştırma 
istasyonlarının vermiş olduğu rapor üzerine 
Türk tütünlerinin enaz kanser hastalığı yaptığı 
iddiası ve deklarasyonu karşısında bundan son
ra Türk tütünleri aranacak hale gelecektir. 
Biz bu kanaati taşıyoruz ve Bakanlığın bu yön
de çalışma yapmasını bekliyoruz. 

Tütün, ekimi bakımından çok zor olan bir 
üründür. Bunlara taban fiyat verilmelidir. Ve
rilmediği müddetçe müstahsilin malları para et-
miyecek, bâzı arkadaşların ifade ettiği gibi ıs
panak, pırasa fiyatına tütünlerin satışına devam 
edilecektir. 

İstihsalimizi tütün olarak artırmak zorunda
yız. Dünyanın artan nüfusu karşısında bol ve 
iyi kaliteli tütüne çok daha ihtiyaç duyulacaktır. 
Bunun için de bir taraftan tütünlerimiz kalite 
yönünden smıflandırmıya tabi tutulmalı, diğer 
yönden de kalite sınıflarına göre taban fiyat 
tesbit edilmelidir. 

Bu sene Ege'deki tütün piyasasındaki fi
yat istikrarsızlığı ve düşüklüğü ilk defa olan 
bir durum değildir. Ege'de olduğu gibi Sinop'
ta da, Samsunda da aynıdır, aynı olacaktır. 
Bunun temelden çözülmesi lâzımdır. Müstahsilin 
tütünü değer fiyatla alınmalı, sigaralar da çok 
temiz ambalaj içinde 12 lik halde satışa arz edil
melidir. "Artık 20 lik sigaralardan vazgeçilme
dir. Bu satışa tesir eden psikolojik bir haldir. 

içkiler temiz olmalı, rakı ve şarap kalitesi
ne önem verilmelidir. Çay mahsulerimiz artan 
istihsale uygun halde ambalajlanmak tasnif 
ve kaliteye önem verilmelidir. Yalnız bu, ben
den önce konuşan Güven Partisine mensup bir 
arkadaşımızın ifade ettiği gibi en büyük ihraç 
kaynağımızın birini teşkil etmektedir. Bunları 
fabrikaları çoğaltmak suretiyle işlemeli, zayiat 
önlenmelidir. 

Geçen sene bütçe görüşmelerinde de ifade 
ettiğimiz veçhile çay istihsalerimizin kalite ve 
sınıflandırılmasına önem verilmekle beraber ay
rıca fabrikalar kurulduktan sonra 2,5 dan faz
la yaprak alındığı takdirde halk tipi ucuz çay-
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lar iyi kutular halinde fakir halka çok ucuz 
fiyatla satılma yoluna gidildiği takdirde ba
şarıya ulaşılacağına inamaktayız. 

Kibrit sanayiinin geliştirilmesini istiyoruz. 
Bunu hem ihtiyaçlara cevap yönünden, hem de 
özel sektörün daha kaliteli kibrit imalini teş
vik bakımından yerinde görüyoruz. Kibrit ve 
kibrit sanayii kârlı bir teşebbüs olduğu için de 
Tekel Genel Müdürlüğüne bağli kibrit fabrika
larının çoğaltılmasını, piyasanın huzuru, iş sa
hası ve işçi yönünden de faydalı görüyoruz. Bu
nun için bir iki fabrika daha kurulmalıdır, di
yoruz. 

Ayrıca tekel binalarına önem verilmeli, bol 
gelir sağlıyan Tekel Genel Müdürlüğü ilçe ve il 
binaları esaslı ele alınmalıdır, artık kiradan 
kurtarılmalıdır. 

Ayrıca tütün depolama ve bakımevleri için 
alınmış arsalarına her halde bakım evleri açıl
malıdır. Bu hem tütünlerin mahallen işlenme
sini, hem de iş sahasının açılmasını sağlıyacak-
tır. Memleketimizde hiç değilse birkaç aded 
daha sigara fabrikası kurulmalıdır. Tütün ye
rine sigara ihraç hususlarında Hükümetin ne 
düşündüğünü de bu vesile ile öğrenmek istiyo
ruz. 

Millet Partisi olarak tütüncülerin tefecile
rin elinden kurtarılması için mutlaka tütüncü
lük bankasının da kurulmasını istiyoruz. Mavi 
Küf hastalığı ile ciddî bir şekilde mücadele ya
pılmasını temenni ediyoruz. 

«Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1968 yılı 
içinde inhisar maddelerinin her kaleminde ya da 
muayyen maddelerindeki satış fiyatlarında bir 
değişiklik olacak mıdır?» şeklindeki sorumuzun-
da cevaplandırılmasını ifade ederek Millet Par
tisi Grupu adına ve gerekse şahsım adına hepi
nize saygılarımı sunarken bütçenin milletimize, 
Balkana ve Bakanlık mensuplarına hayırlı ol
masını temenni ederim. Millet Partisi sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bir hu
susa Yüce Heyetinizin dikkatini çekmek istiyo
rum. 

Yüce Heyetiniz bir karar almıştı. Grup söz
cülerinin ilk konuşmaları 20 dakika, ikinci ko
nuşmaları 10 dakika olacaktır. Bu kararın es
babı mucibesi bütçe görüşme süresinin mahdut 
bir zamana sığdırılmak mecburiyetinden ileri 
gelmektedir. Şimdi görülüyor ki, bütün grup 

23 . 2 . 1968 O : 1 

j sözcüleri konuşmaları bu süreleri taşacak şe
kilde hazırlamışlardır. Yüce Heyetin müsama
hasına güvenmektedirler. Bu, müzakereleri uzat
maktadır. Sonra son günde bütçenin tümü üze
rindeki görüşmelerde bir sıkıntı ile karşılaşma
mız muhtemeldir. Bilhassa rica ediyorum, grup 
sözcüleri Yüce Heyetin bu kararına riayetkar 
olsunlar ve Başkanlığı da her defa Yüce He
yetten karar istemeye mecbur bırakmasınlar 
efendim. 

Şimdi Yeni Türkiye Partisi Grupu adma Sa
yın Ali Karahan, buyurun. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 1968 Güm
rük Tekel Bakanlığı malî yılı bütçesi üzerindeki 
Y. T. P. Meclis grupu adına fikirlerimizi arz et
meye çalışacağım. 

Beşer oldu olalı, gümrük mevzuu daima şikâ
yetlere hedef olmuş, dünyanın en medeni mil
letlerinde de gümrük mevzuatının karşılığı va
tandaşla gümrük arasında mutavassıt bir seviye 
yaratılmasına engel olmuştur. Fakat şunu mem
nuniyetle kaydedelim ki, Türkiye'de öteden beri 

I Gümrük ve Tekelden olan şikâyetler birtakım 
gümrük mevzuatında iki seneden beri muhte
rem Bakanlığın gösterdiği hassasiyet gümrük 
memurunun vasfı üzerinde ciddiyetle durulması 
bu şikâyetlerin bizde asgariye indirileceği ümi
dini vermiş bulunmaktadır. Bu bakımdan Ba
kanlığın bu husustaki zihniyetini şayanı takdir 
bulmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; Tekelin elinde en mü
him mevzu olarak vatandaşın hayatiyetiyle ilgili 
tütün mevzuunu görmekteyiz. Şunu hassasiyet
le ve bitaraf bir görüşle arz etmek istiyorum: 
Tütün mevzuu bir politika mevzuu değil, yüz-
binlerce tütün ekicisi ailesinin maişetini bağ
ladığı hassas bir geçim davasıdır. Geçim dâva-

I sında işçinin ekmeği ile oynamak ne kadar teh
likeli ise tütünü daha fidan halinde iken muhte
lif politik cereyanlara mevzu yapmanın da ekici 

I bakımından çok ciddî muhataraları olduğu kanı
sındayız. Bu yöndeki gayretleri takdirle 

I değil, endişe ile karşılamaktayız. Bu se-
I beple politikacıların tütün mevzuunda va-
I tandasın geçimini rantabl bir hale getirmesi, 
I lâzımgelen istihsalin kalitesi üzerinde vatandaşı 
I teşvik etmesi, tütün hastalıkları ile mücadelede 
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Parlâmentonun ittifakla Hükümeti ikaz etmesi I 
lüzumuna inanarak ve tütünün değerlenmesin
de dış piyasada Türk tütünü lehindeki cereyan
ları tahrik ve teşvik etmek bütün Parlâmento 
parti gruplarının en büyük millî vazifesidir ka
naatindeyiz. 

Bu* sebeple daha tütün piyasası açılmadan 
partilerdeki siyasi gayreti biz vatandaşın le
hine değil, aleyhine bir netice verecek bir çıkış 
ve gayret telâkki etmekteyiz. Bundan tevakki 
etmeyi muhterem arkadaşlarımıza bilhassa şa
yanı tavsiye bulurum. 

Muhterem arkadaşlar; Tekel Bakanlığının 
ve arkadaşınızın bu tütün sahaları ve tütün 
kalitesi üzerindeki hassasiyeti, arkadaşınızın | 
temsil ettiği vilâyette dünyanın en orijinal ve 
en nefis tütününün bulunmasından daha çok 
alâkamızı çeker olmuştur. Şemdinli tütününden 
yapılmış bir sigarayı birgün Sayın Bakana ik
ram ettiğimde yanındaki arkadaş bu tütün ko-
lanya ile yıkanmıştır, dedi. Halbuki o vilâyet 
sakinleri tütüne kolonya serpmeyi bilmezler. 
Ve bu tütünün vasfı, tabiatın o toprağa, münha
sıran o kazaya verdiği hayretamiz bir haslettir. 
Vekâletin fiyat istikrarında buraya gösterdiği 
yakınlık hakikaten kaçakçılığı büyük çapta ön
lemiş ve Türk Tekel İdaresi bu tütünü bir hay
li elde etme imkânını bulmasına rağmen temen
nimiz bu tütün vasfının tevsii, orijinalitesinin 
fennen tesbiti ve bunun ekim sahalarını geniş
letmek suretiyle bu, dünyada ender bulunan tü
tünün istihsalini çoğaltmak için muhterem Ba
kanlığın gayret sarf etmesidir. 

Muhterem Bakanlığın bu husustaki hassasi
yetine da şahidolmuş bir arkadaşınız olarak bu 
yoldaki gayretlerini de teşekürle karşılıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hayvan kaçakçılığının 
Türk ekonomisine bilhassa orta sınıfın proteinli 
gıda temini hususunda çetin sonuç verdiği bütün 
Bakanlıkça da malûmdur. Biz hudut boyların
da serbest hayvan pazarları açılmasını öteden 
beri rica ettik. Bu pazarlar açıldığında komşu 
devletlerin burada serbestçe hayvan satınalabil-
me imkânlarına erişeceklerdir, vatandaşın hay
vanını değerine yakın bir değerle satabileceğini, 
temin edilen dövizle, bu alman açık vergi ile 
Hazinenin milyonlar kâr edeceğini söyledik. 

Tahmin ederim, Vekâlette böyle bir çalışma
nın içindedir. Fakat Hükümet icraatları dinamik 
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ve hayati ihtiyaçlar nisbetinde süratli olmazsa 
gittikçe halkın bağladığı ümitlerin zayıflamış ol
ması kaçakçılığın tahrik edileceği gibi bir zihni
yetin doğuşu kaçakçılığı gün geçtikçe artırmak
tadır. Bu sene resmen ifade edildiğine göre, 
300 000 civarında koyunun doğu hudutlarımız
dan iran ve Irak'a gitiği resmen teyidedilmekte-
dir. Bunun önüne mutlak gümrük kapılarında 
açık hayvan pazarlarının tesisi ile geçilebilir. 

Ekonomik durumumuz, orta sınıfın proteinli 
gıdaların teminini kolaylaştırıcı ve fiyat istik
rarını temin edici bir politikanın Hükümet tara
fından güdülmesinde mutlak bir zaruret gör
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; bizim gümrük mevzu
atı üzerinde de birkaç söz söyledikten sonra te
mennilerime son vereceğim: 

Gümrük mevzuatının sık sık değişmesinde 
mevzuatın anlaşma güçlüğü doğmaktadır. Bu 
sebeple gümrük muafiyetlerinin verdiği karar
ların vazıh ve uzun zamanı hedef tutan istikrarlı 
bir satıh üzerinde yüzmesini, dışarıya giden va
tandaşların ve dıştan içe gelen turistlerin Türk 
gümrük mevzuatını daha kolay kavramalarını 
mümkün kılacak ve bu da memleketin gümrük 
istikrarındaki yaratacağı mânevi bir celp, bir 
siyasi yatırımın kendisi olacaktır kanatindeyiz. 

Bu sebeple bu, gerek vatandaş, gerekse dı
şardan memlekete gelecek turisaler için mev
zuatımızı kolaylaştırarak onları izaç edecek 
hareketlerden tevakki etmelerini mümkün kıla
caktır. 

Bu mevzuatta sık sık değişmelerin olmama
sını ve mevcut mevzuatın anlaşılır hale getiril
mesini de şayanı temenni görmekteyiz. 

Gümrük Tekel Bakanlığının 1968 malî yılı 
büçesinin Bakanlığa ve ona bağlı teşekküllere 
hayırlı, uğurlu olmasını diler, Y. T. P. adına he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Y. T. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — T. 1. P. Meclis Grupu adına 
Sayın Ali Karcı. 

T. I. P. GRUPU ADINA ALÎ KARCI (Ada
na) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Türkiye İşçi Partisi Grupu adına, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşleri
mizi anlatırken, istemiyerek de olsa, geçen yıl 
üzerinde durduğumuz bir konuya, Amerikalı-

I ların gümrük ödemeden yurdumuza soktukla-
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rı ve giderek kaçakçılığa varan tüketim mal
ları üzerinde duracağız. 

14 Şubat tarihli Cumhuriyet Gazetesinden 
öğrendiğimize göre, Amerikan posta ofisi 
(APO) kanaliyle Türkiye'de görevli Amerikalı 
personele gelen ve Türkiye'den Amerika'ya 
gönderilen eşyaların, Türk Gümrüğünden geçi
rilmesi konusunda Gümrük ve Tekel, Maliye, 
Millî Savunma Bakanlıkları ile Genelkurmay 
Başkanlığı temsilcilerinin hazırladıkları (bir 
özel rapor) Dışişleri Bakanlığınca kabul edil
memiştir. 

Amerikalı personelin Türkiye'ye gelirken 
getirdikleri eşyaların gümrük memurlarımız ta
rafından «evlerinde muayene» edilmesi sistemi
nin «vergi kaçakçılığına yol açtığı» gerekçe
siyle aynı bakanlıklarca kaldırılmak istenmesi 
kararı da yine Dışişleri Bakanlığınca reddedil
miştir. 

Dışişleri Bakanlığına gönderilen bu rapor
da, Türkiye'ye gümrüksüz girme imkânını elde 
eden tüketim mallarının, karaborsaya akarak 
kaçakçılık şekline dönüştüğü anlatılmaktadır. 

Dışişleri Bakanlığının, ulusal bağımsızlığı
mızla yakından ilgili olan, Amerika'lıların ba
ğımsız posta işletmelerine karşı takındığı tavrı 
da protesto ettiğimizi özellikle belirtmek iste
riz. 

Görülüyor ki burada iki konu vardır : 
Birincisi, Amerika'lıların Türkiye Cumhuri

yeti Posta İdaresini bir tarafa iterek bağımsız 
bir posta servis kurmaları, 

İkincisi, her türlü gümrük muamelelerinin 
Amerikalıların evlerinde yapılması ve ayrıca 
Amerikalı personele gelen tüketim malların
dan gümrük alınmaması. 

Sayın milletvekilleri, 
Bunlar nasıl imtiyazlardır? Amerikalılar 

tüketim eşyaları getirecekler, gümrük ödemi-
yecegler. Amerikalılar girişte ve çıkışta güm
rük muamelelerini evlerinde yaptıracaklar ve 
buna kapitülâsyon hükümleri demiyeceğiz, pe
ki bunlar kapitülâsyon hükümleri değil de ne
dir 

Bu imtiyazlar, zayıfın kuvvetli karşısında, 
belirli çıkarları için eğilmesidir. Bu, ulus ola
rak gururumuzu yaraladığı gibi, Anayasamızın 
«hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa im
tiyaz tanınamaz» diyen 12 nci maddesine, hem 
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de «bu kısımda gösterilen hak ve hürriyetler, 
yabancılar için,- milletlerarası hukuka uygun 
olarak, kanunla sınırlanabilir» diyen 13 ncü 
maddesine aylarıdır. 

Görülüyor ki, Anayasanın 13 ncü maddesi, 
yabancılara ait hakların sınırlanabileceğinden 
bahsettiği halde, yukarıda bunun tamamen ter
sine olarak Türkiye'de bulunan Amerikalılara 
inanılmıyacak kadar büyük haklar tanınmakta
dır. Bütün bu verilmiş haklara bir isim vermek 
gerekirse, buna kapitülâsyon demek lâzımgele-
cektir. 

Bugün Amerikalıların, Türkiye'deki olum
suz davranışları, eylemleri, işte verilmiş olan 
bu imtiyazların doğal sonucudur. 

Denecektir ki, «bu imtiyazları zorla verme
dik, istiyerek verdik,» denecek ki, «tek taraflı 
tazyikle vermedik, bu imtiyazlar tarafımızdan 
bilinerek verildi.» 

Bugün artık bir ulusun diğer bir ulusa da
yatarak hak alma devri gerilerde kaldı. Em
peryalizm, kolonyal şapkasiyle, topuyla, tüfe
ğiyle gelmiyor artık başka memleketlere, rad-
yolardaki, yabancı yağ ilânlarını, çikolata ilân
larını, otomobil lâstiği ilânlarını tatlı nağmele
re bürüyerek, opera aryalarına benzeterek gi
riyor geri kalmış memleketlere emperyalizm 
artık. Yani bâzı çevreleri besliyerek, elini ko
lunu sallıyarak, güle oynaya gelip baş köşelere 
yerleşiyor. Emperyalizmin, bir memlekete giri
şi gözle görülür elle tutulur şekilde nitelik de
ğiştirdi artık. 

İktisaden zayıf düşen memleketler, içlerin
deki yerli işbirlikçilerinin de tazyiki ile sanayii 
ileri memleketlere bâzı imtiyazlar veriyor ve 
sonra ekliyor «bu bir kapitülâsyon rejimi de
ğildir. Biz verdik bu hakları. Hukuk yoluyla 
verdiğimiz hakları, hukuk yoluyla geri alabili
riz.» 

Sayın Milletvekilleri, 
Bunları söylüyenler, hukuk yoluyla verilen 

bu hakların, kolay kolay alınamıyacağını da 
üstelik çok iyi bilmektedirler. Yukarıda görül
düğü gibi hükümetin bir kanadı verilen bâzı 
hakların geri alınmasını istediği halde, hüküme
tin diğer bir kanadı olan Dışişleri Bakanlığı 
pekâlâ bu isteme karşı çıkabiliyor, hayır diye
biliyor. Görülüyor ki, verilen haklar alınamı
yor da. Tartışmalar l\unu açıkça göstermiyor 
mu? 
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işte böyle bir durum olur, konuyu çok iyi 
bilen Dışişleri Bakanlığı bu imtiyazların kal
dırılmasına «hayır» derse bu anlaşmalara ve
rilen isim ve verilen imtiyazın adı hemen ko
nabilir. Kapitülâsyon!. 

Biz isterdik ki, Cumhuriyet gazetesinde çı
kan bu haber, aynı gün yalanlansın. Maale
sef bu yalanlama yapılmamıştır. 

Kaldı ki, bu haber yalanlanmış olsaydı bile 
yine bir değer taşımıyacaktı. Çünkü gerçek 
durum meydandadır. 1965 ten beri bu görüş
melerin yapıldığı geçen yılki bütçe müzakere
leri sırasında, Büyük Meclise ve onun bilgisi
ne sunulduğu halde bir sonuç alınamadığı her
kes tarafından bilinmektedir. 

Bu durum, geçen yıl, bu kürsüden T. i P. 
adına dile getirildiği zaman Sayın Gümrük ve 
Tekel Bakanına sormuştuk : «Bu duruma ne 
zaman son verilecektir?» Bu tutanaklarda var
dır. Sayın Bakanın verdiği cevap şudur : 

«Konuşmalar son safhadadır.» Halbuki du
rum eskisi gibi devam etmektedir sayın millet
vekilleri. Ayrıca, Cumhuriyet gazetesindeki 
haber doğruysa, Dışişleri Bakanlığımız, bu 
istemleri, Amerikalılara aksettirmeyi bile red
detmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri; 
Yine Sayın Tekel Bakanı geçen ve evvelki 

yıl bize verdiği cevapta; Güney ve Doğu ille
rinde yapılan kaçakçılıklar için, «Arkadaşım
la beraberim, kaçakçılık idari tedbirlerle de
ğil, iktisadi tedbirlerle önlenir.» diyerek bizim 
gibi düşündüklerini belirtmişlerdi. Sormak is
teriz : Kaçakçılığın önlenmesi için Hükümet 
olarak, şimdiye kadar hangi iktisadi tedbirler 
alınmıştır? 

Burada hemen geçen hafta içinde toplanan, 
veterinerler toplantısından, hayvan kaçakçılı
ğına dair bir haberi okumak isteriz : 

(Hayvan kaçakçılığı «dış ticarette hayvan
cılığımız ve Ortak Pazar karşısında durum» 
konulu tebliğinde Tarım Bakanlığı, Veteriner 
Genel Müdürlüğü Müşaviri Üzeyir Eren : 
«Son yıllarda, hayvan ihracatında düşüklük 
olduğunu belirterek, yapılan tahminlere göre 
her yıl yurdumuzdan 200 milyon lira değerin
de 800 bin koyunun kaçak ihracedildiğini» 
söylemiştir.) 

Görülüyor ki, Güneyden sadece yurdumu
za incik - boncuk gelmemekte, buradan da 

bizim için pek kıymetli olan maddeler; Antep 
fıstığı, koyun, yağ kaçırılmaktadır, üstelik, 
sınır boydan boya mayınlandığı halde kaçırıl
maktadır. Doğu ve Güney - Doğu, Türkiye'nin 
en geri kalmış bölgeleridir. Topraksızlık ve 
işsizlik büyük bir tehlike halinde gittikçe yu-
maklaştıkça, bu kaçakçılık olayları azalacağı
na, çoğalacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Hepinizin bildiği gibi Gümrük ve Tekel Ba

kanlığı, dolaylı vergiler yoluyla, bütçenin en 
büyük gelir kalemlerini sağlıyan bir bakanlık
tır. Bundan ötürü biraz da, dolaylı vergiler 
üzerinde durmak isterim. 

Dış ülkelerdeki firmalarla kurduğu ticari 
ilişkilerin sonucu olarak düzenledikleri sahte 
faturalarla yurda getirdiği malların fiyatını, 
iki kat yüksek gösterip, gerçek fiyat ile fatu
ra fiyatı arasındaki farkı, dış bankalara istif 
eden bir ithalâtçı, yurt dışına gönderdiği mal
ların fiyatını, yine yaptığı gizli anlaşmalarla 
düşük gösterip, gerçek fiyat ile sahte fatura
daki fiyat farkı kadar döviz kaçıran bir ihra
catçı, yaptığı yolun, köprünün, temel kazı
nın, büyük Devlet yapılarının çimentolarını 
az kullanan, ya da zarar etmediği halde, zarar 
ettiğini iddia ederek daha büyük paralar al
maya kalkan mütaahhit kime hizmet etmek
tedir? 

Yurdun tümlüğü, ulusal bağımsızlık, ulusal 
gurur, bunların umurunda mıdır? Ama onla
ra sorarsanız, halkı da, Devleti de ayakta 
tutan kendileridir. «Büyük vergileri kimler 
ödemektedir?» diye sormaktadırlar. / 

Uzatmamak için sadece bir yıllık vergile
rin genel durumu üzerinde birkaç söz söylemek 
isteriz : 

1966 malî yılı içindeki dolaysız vergilerin 
yüzdesi 33,7 dir. % 66,3 ü ise dolaylı vergiler
den sağlanmaktadır. Yani halkın gazından, 
tuzundan, benzinden. 

Üstelik 1966 yılı içinde doğrudan doğruya 
bu vergiyi veren mükellef sayısının 413 764 
olduğu hesaplanırsa, mükellef başına düşen 
yıllık verginin ortalama 4 052 lira, aylık or
talamanın 333 lira olduğu görülür sadece. Bir 
başka deyimle, yani orta halli bir memurun, 
verdiği vergi kadar vergi ödemektedirler Tür
kiye'de vergi mükellefleri. 
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Tam anlamiyle A. P. damgası taşıyan ikinci 
Beş Yıllık Plânın son yılında dolaylı vergilerin 
yüzdesi 72 ye kadar çıkacak ve dolayısiyle, ge
rek harcamaların, gerek plân hedeflerine ulaş
manın yükü plânın başarıya ulaşması halinde 
pek az yararı olan, hattâ çok yerde yararı olmı-
yan, geniş halk yığınlarının sırtına binecektir. 
Plân başarıya ulaştığı takdirde ise, bundan ya
rarlanacak olanlar, aracılar, bir kısım ticaret 
erbabı ve sanayicilerdir. Bu noktada hemen ver
gi kaçakçılığı konusuna girmek gerekmektedir. 
Çünkü zaman zaman ilgililer vergi kaçakçılığı 
yapıldığını açıkça söylemektedirler. 

Peki kim kaçırır bu vergileri? Memur mu? 
îşçi mi? Götürü vergiye tabi esnaf mı? G-aza, 
tuza dolaylı vergi ödiyen milyonlarca fukara 
vatandaş mı? 

Yukarda da söylediğimiz gibi vatan, millet 
sevgisini kendi inhisarlarında gösteren, herkesi 
buna inandırmaya çalışan, millî gelire hiçbir 
katkıda bulunmıyan aracılar kaçırırlar vergi
leri. 

A. P. nin İkinci Beş Yıllık Plânın, vergi po
litikasında görüldüğü gibi dolaylı vergi ödiyen 
fakir halktan değil, gittikçe vergi yüzdesi aka
lan mutlu azınlıklardan yana olduğunu yeniden 
söylemeye lüzum var mı bilmiyoruz? 

Sayın milletvekilleri, 
1965 yılı içinde ticari kazançlar toplamı 2 

milyar 946 milyon 121 bin lira iken, bu 1966 
yılı içinde; 3 661 790 000 liraya yükselmiştir. 

1965 yılı ticari kazançları, 1964 yılma göre 
% 11,2, ödenecek vergiler ortalaması ise yine 
bir önceki yıla göre, % 11,1 artış gösterdiği 
ve denklik bulunduğu halde, 1966 da ticari ka
zanç artışı ile ödenecek vergi ortalaması artışı 
ters orantılı bir duruma düşmüştür. Şöyle ki : 

1966 yılı ticari kazanç artışı bir önceki yıla 
göre % 24,3 olduğu halde ödenecek vergi orta
laması 3,2 bir düşüşle % 21,1 şeklindedir. Do
laylı vergilere gelince, iş tamamen ters bir yön
de seyretmektedir. Bütçe gerekçesinin 246 ncı 
sayfasındaki tablo, pek düşündürücüdür. Bu 
tablo, A. P. İktidarının hangi sınıf ve tabaka
lardan yana olduğunu pek açık bir şekilde gös
termektedir. 

Anayasanın, «herkes kamu giderlerini karşı
lamak üzere, malî gücüne göre vergi ödemekle 
yükümlüdür.» diyen 61 nci maddesini A. P. İk
tidarı bir türlü hatırlamak istememektedir. Ha

tırlamak istememektedir, çünkü direk vergilen
dirme yoluna gidecek olursa, kendi dayanakla
rını yani feodal düzen artıkları ağalan, büyük 
ticaret ve sanayi erbabını karşısında bulacaktır. 
Zaten A. P. İktidarı, bu tablodan anlaşılacağı 
üzere, kamu giderlerini karşılamak, Beş Yıllık 
Plânı uygulamak için elini varlıklı vatandaşın 
cebine değil, dolaylı vergiler yoluyla fakir halk 
yığınlarının cebine uzatmıştır. 

Tablodan anlaşılacağı üzere, 1964 yılında do
laylı vergilerin artış oranı % 10,2, 1965 yılında 
% 10,1 dir. A. P. nin iktidara gelmesiyle, gelir 
artırıcı kanuni değişiklik ve diğer zamlarla bu 
oran 1966 yılında hemen % 20,1 ve 1967 de 
% 17,6 olmuştur. 

Gerçi 1963 - 1967 döneminde bu. gelir kate
gorisinin vergi gelirleri içindeki payı % 1 - 2 
arasında bir düşüş göstermiştir. Ama, bu elde 
olmadan meydana gelen bir düşüştür. Çünkü 
İkinci Beş Yıllık Plânın sonunda dolaylı vergi
lerin bütçe içindeki oranı 1966 da % 66,3, 1967 
tahminlerine göre % 65,8 olduğu halde, yukarı
da söylediğimiz gibi 1967 yılında % 72 yo yük
selecektir. Bunu hemen belirtelim ki. Avrupa'da 
dolaylı vergiler veren ülkelerin en yüksek ora
nıdır. En yükseği Türkiye'dir. Bizden sonra 
% 55 ile Yunanistan gelmektedir ve % 35 le 
Batı Almanya ve İtalya dolaylı vergiler voliyle 
halktan para almaktadır. 

Biz Türkiye İşçi Partisi olarak, A. P. İkti
darından bunun dışında bir eylem beklememek
teyiz. Yalnız durumu, Büyük Meclisin dikkatine 
sunmak ve A. P. nin kimlere hizmet ettiğini 
göstermek istedik. 

Sayın milletvekileri, 
Bu arada, henüz tazeliğini muhafaza eden tütün 

konusuna değinmek isteriz. Bu konu başlı ba
şına bir problem olarak karşımızda durmakta
dır. Tütün ekicisi, her yıl, Tekel'i yöneten si
yasi iktidarların politikalarının doğal bir sonu
cu olarak hep tüccarın eline terketmektedirler. 
Hepinizin de bildiği gibi, gazeteler her yıl tüc
carın eline bırakılan tütün ekicisinin perişan 
durumuna dair röportajlar yayınlanır. Bu yıl 
âz aynı şekilde haberlerin çıktığı hepimizin ma
lûmudur. Hatta bu yıl köylülerin Bakanı sıkış
tırdıkları şeklinde gazetelerin baş sayfalarını 
dolduran haberleri üzülerek gördük. 
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Tütün ekicisi, ne yapacağını şaşırmış du
rumdadır. Bütün umutlan kırılmıştır. Bunun 
karşısında ise Hükümet, bir şey yapmamakta
dır. Bir şey yapmamaktadır, çünkü Hüküme
tin bu konuda bir şey yapması demek, köylü
yü aracıya boğdurmaması demektir. Bunu sağ
lamak için de banka kredilerinin komüsyoncu-
ya değil, üreticiye verilmesi gerekmektedir. 
Köylünün, dönümünü 150 liradan, ağalardan 
toprak kiralamasına son vermek için toprak re
formu yapması, toprağı, üzerinde yaşıyana 
vermesi gerekmektedir. 

Dış ticaretin devletleştirilerek, tütün tüccar
larının aradan çıkanlması gerekmektedir. 

Görülüyor ki bütün bunlar, A. P, Hüküme
tinin yapamıyacağı eylemlerdir. Çünkü A. P. 
«biz hem toprak ağasının hem topraksız köy
lünün partisiyiz» diyerek halkı inandırmıya 
çalışıyor. Ama her geçen gün uyanan mil
yonlar A. P. nin ezilenlerin yanında değil eze
nin yanında olduğunu görmektedirler. Ege 
köylüsünün, bir bakana reva gördüğü davra
nış bunun en belirgin örneğidir. 

Geçen yıl, tütün konusunu eleştirirken, tü
tün ıspanak fiyatına satıldığına değinerek «ge
lecek yıl aynı durum meydana gelecektir» de
miştik. Hiç şüphesiz bu, bir kehanet değildi. 
A. P. nin sosyal yapısını, hayat felsefesini ve 
dünya görüşünü bildiğimiz için böyle konuş
muştuk. Bunun içindir ki, tütün ekicisinin 
1969 da durumunun, bugünkünden farksız ola
cağını yeniden tekrara lüzum var mıdır bil
miyoruz. 

Bu konunun temelden çözülmesi, tütünün 
Devlet tarafından alınarak, aracının ortadan 
çıkarılmasiyle mümkün olabileceğini özellikle 
belirtmek isteriz. 

Bugün tütünde olduğu gibi, dış ticaret yi
ne belirli kimselerin, yani büyük parası olan, 
muameleleri bilen, dışan ile ilişki kurabilen 
belirli kimselerin tekelindedir. 

Resmî kişiler, dış ticaret dengesinden bah
sedip dururlar. Bu, gerçekte dışarıya satılan 
ve dışardan alınan mallann öz değerlerinin 
karşılaştırılarak bir sonuç çıkarılması değildir. 
Aksine, dışanya satılan mal ile dışarıdan alı
nan malların faturalannın değerleri üzerinde 
yapılan bir karşılaştırmadır,. 

Bir tarafta, dış ticarette olağan hale gelen 
fatura oyunları, öbür tarafta ithal edilen ma-
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İm çok yüksek fiyat ile tüketiciye devredil
mesi, ihracedilen çoğu malların ise önceden 
kapatılarak ucuza satınalınması şu sonucu do
ğurmaktadır. 

Bir tarafta ithalâttan yapılan kâr, diğer ta
rafta ihracattan elde edilen kâr belirli kimse
lerin kasasına akarken, bir taraftan da, bu pa
ralardan bir kısmı döviz olarak, yukarda be
lirttiğimiz gibi dış memleketlere akmaktadır. 

Diğer tarafta ise kalkınmak amaciyle, dış 
memleketlerden yabancı sermayenin Türkiye'
ye gelmesi sağlanmıya çalışılmaktadır. 

Yukanda anlattığımız şekilde türlü yollar
la dışarıya akan sermaye, kim bilir, belki de 
dışardan gelen yabancı sermayeden çok daha 
fazladır. Yeni gelen dış sermaye, mevcut sö
mürü düzenine katkıda bulunmakta, iç sömü
rücüyle birleşerek, sömürüyü daha da etken 
şekle sokmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, vaktiniz doldu 
efendim. 

ALİ KARCI (Devamla) — Sayın Başka
nım, bir sayfa kadar bir şey var, tahmin ede
rim ki 3 - 3,5 dakika sürer. 

BAŞKAN — Efendim, heyetin reyine arz 
ederim, kabul ederlerse devam edersiniz. 

ALİ KARCI (Devamla) —Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın bir 
sayfası varmış, devamını kabul edenler... Et-
miyenlar... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Karcı. 
ALİ KARCI (Devamla) — Teşekkür ede

rim. 
Demek oluyor ki, ticaret sermayenin, eme

ği; sermayecinin emekçiyi sömürme aracıdır. 
Bunun içindir ki, tütün konusunda komüsyon-
cu tüccar aradan çıkanlmalıdır. Tütün, Devlet 
eliyle ve imkânlariyle ihracedilmelidir. Burada, 
hemen itiraz edilecektir. Ve itiraz bir yerde 
doğrudur, haklıdır. Devletçiliğe inanmıyanlar, 
devletçiliği yürütemedikleri için, Türkiye İşçi 
Partisinin devletçiliğiyle kendi devletçilikleri
ni birbirine karıştırmaktadırlar. 

Devletçilik, Türkiye İşçi Partisinin ikti
darında yeni bir şekle dönüşecektir. Siyasi ik
tidarı ellerinde tutan işçisi, köylüsü, zanaat-
kân, esnafı ve diğer emekçi halk yığınları 
ve onlardan yana olan okumuşları Devlet çar-
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kını, belirli bir azınlık için mutlu bir azınlık 
için değil, nüfusun % 90 mdan daha fazla olan, 
kendilerinden yana çevireceklerdir. 

Türkiye İşçi Partisinin iktidarı ile, bugün 
belirli zümrelerinin çıkarını temsil eden dev
letçilik, bir avuç mutlu azınlığın beslenmesi 
için bir araç olmaktan çıkarılacak, Türkiye'
nin kalkınmasında en büyük faktör olarak (to
plana geçecektir. 

Bugünkü hile yolları, dolandırıcılık, istif
çilik, karaborsa, fırsatçılık yolları kapanacak, 
her mahallede bir milyoner yaratma düşüncesi 
üzerinden sünger geçirilecektir. 10 milyarın 
çok üstünde olan dış ticaret, 2 000 aileye dö
nük nitelikten kurtarılacak, halli yararına dö
nük bir hale getirilecektir, ihracatta en büyük 
kalemi olan tütün, aracının tasallutundan kur
tarılacaktır. 

Hiç şüphesiz dış ticaretin tek başına dev
letleştirilmesi, Türkiye'nin sorunlarını çözemi-
yecektir. Anayasa, eksiksiz ve tas tamam uy
gulanmadıkça , gereken reformlar yapılmadık
ça, köklü dönüşümlere gidilmedikçe, dış tica
retin devletleştirilmesi, tek başına bir anlam 
taşımıyacaktır. 

Bütün bunların , A. P. iktidarının yapama
yacağı ise açıktır. Çünkü bunlar, kişi olarak, 
zümre olarak, parti olarak, A. P. nin yararına 
ters düşmektedir. Bütün bu köklü dönüşüm
leri, bu reformların uygulanmasında yararı 
olanlar yapabilir. Yani isçisi, köylüsü, zanaat-
kârlariyle, dar gelirli esnaf ve memurlariyle 
geniş halk yığınlarının iktidara getirecekleri 
kendi partileri olan Türkiye İşçi Partisi yapa
bilir. 

Yüce Meclisi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, 1, 2 ve 3 numaralı 
kutularla yapılan acık oylama işlemi bitmiştir, 
bu üç kutuyu kaldırınız. Diğer kutularda de
vam eden açık oylamalarda oylarını kullanmı-
yan saym arkadaşlarımız varsa lütfen kullan
sınlar. 

Söz sırası A. P. Grupu adına Saym Zeki Yü-
cetürk 'ündür. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET SEKİ YÜ-
CETÜRK (Balıkesir) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1968 yılı
na ait bütçesi hakkında, görüş ve temci) nileri-

j misi, Adalet Partisi Meclis Grupu adma, izah 
ve ifade etmek üzere, yüksek huzurlarınızı iş
gal etmiş bulunuyorum. 

Devlet genel gelirimiz içerisinde mühim bir 
kısmını temin eden bu bakanlık bütçesinin, 
msmleket ekonomisi, tarım, sanayi ve turizm 
sektörleriyle olan hpyati münasebetleri, ayrı
ca zirai istihsal üniteleri itibariyle de geniş 
çiftçi ve işçi topluluklarımızla olan ilgileri ve 
nihayet istihlâk problemleri sebebi ile de tüm 
vatandaşlarımızla olan yakın alâkalan, hepi
mizin yüksek malûmlarıdır. 

Bu itibarla bakanlığın görev sahasına dâ
hil hizmetleri organize ve realize eden gümrük
ler ve Tekel Genel müdürlüklerinin kuruluş, 
işleyiş ve takibedilmesi gereken politikaları 
üserinde, vaktimizin az olması sebebiyle özet 
şeklinde de olsa, sırasiyle temas etmeyi fayda
lı mütalâ etmekteyiz. 

Gümrükler Umum Müdürlüğü: 
Kuruluğundan bu. yana geeçn uzun yıllar 

içerisinde vazife salâhiyet alanı içinde vukua 
gelen süratli gelişmelerin muhtelif cepheler
den mukayesesi, kanaatimizce şikâyet konusu 
olarak 20 küsur senedir münakaşa mevzuu ya
pılan meselelerin çözümlenmesine ışık tutacak 
niteliktedir. Nitekim Gümrük Vergisi tah
silatı ile Gider Vergisi gelirlerinin ku
ruluştan bu yana takibettiği seyrin tet
kikinde 70 misli bir artış olduğu an
laşılmaktadır. Ayrıca Devletin genel geliri içe
risinde Gümrük işlerinin hissesi muhtelif eko
nomik tesirlerin varlığiyle uzun yıllar müsta
kar kalmamışsa da, 1950 yılından itibaren 
% 24 nisbetinde bir istikrarın temin edilmiş 
olduğu müşahede edilmektedir. Bu istihaleler 
ise hizmetlerin devamlı artmasını intacetmiş-

I tir. 
Ekonomik gelişmenin tabiî neticesi olarak 

ithalâtımız, 1934 - 1966 yılları arasında, Türk 
parası ifadeyle 75 misli bir artış kaydetmiştir. 
.ayni stikıido ihracatımız ise 47 misli bir çoğal
ma seyri takibetmiştir. Diğer taraftan d^ş ti
caret politikamız icabı bazan liberasyona gidil
miş, bazaa da himayeciliğe ve dolayısiyle ya
saldık ve kısıntı rejimlerine başvurulmuştur. 
Her iki rejimde de uygulama alanı olarak güm
rüklere büyük görevler tevdi olunmuştur. 

Milletlerarası sosyal alanda gerek ulaştır-
İ ma tekniğinin süratli gelişmesi suretiyle, eşya 
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ve insan mübadelesinin artması ve gerekse ya
şama standartlarının yükselmesinden ithal ve 
ihraç eşyasının miktar ve çeşit bakımından ço
ğalması, gümrüklerimize bâzı mükellefiyetler 
ve ihtisaslaşma mecburiyetleri yüklemiştir. 

Ayrıca önemi her gün büyüyen turizmin fa
aliyetlerinin başarıya ulaşmasında en ciddî fak
törlerden birisi de gümrük formalitelerinin ba
sitleştirilmesi ve süratlendirilmesi teşkil et
mektedir. 

Milletlerarası ticaretin gelişmesinde gümrük 
formalitelerinin önemi kabul edilen bir gerçek
tir. Bu itibarla son yıllarda Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtına bağlı Avrupa Ekonomik Komisyo
nu, Gümrük Tarifeleri Ticaret Genel Anlaşma
sı, Gümrük işbirliği Konseyi. Avrupa Ekono
mik Topluluğu gibi kuruluşlarla gerek ikili ve 
gerekse çok taraflı anlaşmalarımız dolayısiyle 
muhtelif vecibeler yüklenmiş bulunmaktayız. 

Bahusus 1954 yılında gümrük ver
gileme esasında SPESİFİK sistemi bıra
karak ADVALOREM sisteme geçiş sebebiyle, 
bu sistemin kendine hal tekniğinin uygulanma
sında mevcut elemanların buna intibakı ve tak
viyesi zaruretleri doğmuştur. * 

Bu çapta bir hizmet gelişmesi vukubuldu-
ğu halde aksi bir tesadüf, genel müdürlüğün 
masraflarında genel cari masraflara nisbetle 
önemli Ibir azalma vukubulmuştur. Aynı şe
kilde hizmetin görülmesinde lüzumlu personel 
hareketi ise mevcut imkânlarla doldurulamaz 
hale geldiği gibi tensikata dahi tabi tutulmuştur. 

Bütün bu mukayeselerden netice çıkarıldı
ğında görülmektedir ki, Gümrükler Genel Mü
dürlüğünün bugünkü imkânları ile hizmet 
görürken arzu edilen yeterlikte olması şayanı 
hayrettir. Buna rağmen hizmetlerin görülebil-
mesinde genel müdürlüğün tutum ve davranış
tan gerçekten takdir edilecek seviyededir. Bu 
itibarla Hükümet programında belirtildiği gibi 
«Gümrükler mevzuatının uluslararası ekono
mik, ticari, sosyal ve turistik ilişkilerin sey
rine paralel olarak ve günün şart ve icapları
nı karşılıyacak şekilde hemen çıkarılması» ve 
ilâve olarak da kuruluş ve görevleri hakkında
ki tedbirlerin alınmasında da gecikilmemesi ge
rekmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bu arada Kaçak
çılığın Men ve Takibi hakkındaki Kanunun 
üzerinde de kısaca durmak isteriz. 
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35 senelik tatbikatı olan ve bugünün ihti
yaçlarına cevap vermekten çok uzak bulunan 
bu kanunun da biran önce millî ekonomimizin 
politikasına uygun bir tarzda değiştirilmesini 
temenni etmekteyiz. 

Ayrıca ekonomik, sosyal ve kültürel sebep
lere bağlı olan kaçakçılığın önlenmesinde de 
sadece zecri tedbirlerle iktifa edilmeyerek bu 
yönlerde de Hükümetçe tedbirler alınmasını 
temenni etmekte ve şayanı tavsiye bulmakta
yız. 

Netice itibariyle ifade edelim ki. Gümrük 
Genel Müdürlüğü ile alâkalı kanunların biran 
evvel çıkarılması ile bugüne kadar süre gelen 
birçok ihtilâflar önlenecek ve hem de memle
ket ekonomisi büyük faydalar görecektir. Bu 
cihetlerden tasarıların memleket yararına ka
nunlaşarak hayatiyet kazanmasında Adalet 
Partisi Meclis Grupu olarak âzami itina ve 
gayret göstereceğiz. 

Tekel Genel Müdürlüğü : 
1930 tarih ve 1660 sayılı Kanun gereğince 

kurulan, hükmi şahsiyete haiz mülhak bütçeli 
genel müdürlük bir taraftan Maliyemizin bir 
kolu olarak vergi tahsil etmekte, diğer taraf
tan Devlet Tekelinin prodüktiv olmasını temin 
edecek yasak ve kısıntılarını denetlemekte, 
öte yandan da döner sermaye ile idare ettiği iş
letmeleri vasıtasiyle önemli bir gelir sağlamak
ta ve nihayet kamu yararına tekel dışı madde
lerin imal ve satışiyle de iştigal etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Tekel Genel Mü
dürlüğünün saydığımız bu çalışma alanlarına 
giren zirai ürünlerin çok geniş bir çiftçi ve 
vatandaş topluluğumuzun geçim mevzuunu ve 
memleketimizin önemli bir döviz kaynağını teş
kil ettiği aşikârdır, işte bu sebeple bu bütçe
nin görüşülmesi sırasında, son yıllarda bâzı si
yasilerimiz, bugün de olduğu gibi çeşitli me-
zuat - tatbikat boşluklarından intaceden nok
sanlıkları - sansasyonel şikâyet konuları haline 
getirerek plomiklere ve siyasi spekülâsyonlara 
başvurmaktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Yücetürk, bir dakika; 
4, 5 ve 6 numaralı kutularla yapılan açık oyla
ma işlemi bitmiştir. Bu kutuları da kaldırınız. 

Buyurun Sayın Yücetürk. 

MEHMET ZEKÎ YÜCETÜRK (Devamla) — 
Bahusus bu milletvekilleri ve siyasiler mesele 
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olarak ortaya çıkardıkları ve bilhassa Bakanlı
ğın hata ve ihmali olarak tavsif ettikleri bu şi
kâyetlerinin de çarelerini göstermiyerek, maa
lesef palyatif mahiyetteki tedbirlerini havi fikir 
ve düşünceleriyle çiftçiyi istismara yeltenmek
tedirler. 

Biz A. P. Meclis Grupu olarak bu bütçe mü
nasebetiyle Türk çiftçisine her zaman zarar ge
tiren ve getirecek olan bu politik ve sakim oyun
lara asla tevessül ve iltifat etmiyeceğiz. Bu iti
barla Genel Müdürlüğün bütün vatandaşları il
gilendiren önemli sosyal, iktisadi, ticari ve sa
nayi fonksiyonları hakkında kısaca görüş ve te
mennilerimizi açıklıyacağız, 

Tütün ve tütün sanayii : 
Geniş bir müstahsil kütlesinin geçim mevzuu 

ve memleketin önemli bir döviz kaynağı olan 
tütün mahsulünün, piyasa durumu ve fiyat is
tikran problemlerinin halli ne dereceye kadar 
lüzumlu ise dünya pazarlarındaki arz ve talebe 
göre istihsalinin de muvazeneli bir şekilde ge
lişmesi ve bu gelişmedeki istikrarın temini de o 
derece önem taşımaktadır. Nitekim memleketi
mizin son Beş Yıllık Dönem içindeki tütün is
tihsal, istihlâk ve ihracat miktarlarını ve stok 
durumlarını incelersek, bu meselenin ehemmi
yeti daha da kesafet kazanacaktır. Şöyle ki : 

Yıllar 

1963 - 64 
1964 - 65 
1965 - 66 
1966 - 67 
1967-68 

îstihsal 
(ton) 

132 183 
193 668 
133 374 
164 196 
182 692 

îstihlâk 
(ton) 

32 683 
33 283 
35 190 
'37 676 
39 500 

îhracat 
(ton) 

42 983 
55 214 
64 820 
81 660 
80 000 

Muhterem milletvekilleri; 
Bu tablonun tetkikinde, istihsalin - 1962 yı

lındaki çok yanlış politikanın tesirlerinden kur-
tulamıyarak - devamlı olarak istihlâk ve ihraca
ta nazaran daha büyük bir hızla arttığı anlaşıl
maktadır. Bu durum ise önemli miktarda stok 
terakümüne sebebolmaktadır. Nitekim, 1963 -
1964 ihracat sezonunda Tekelde 7 000 ton, tüc
carda ise 37 000 ton olmak üzere, 44 000 ton stok 
olduğu halde, 1967 - 1968 ihracat mevsimi ba
şında '85 000 ton Tekelde ve 47 000 ton tüccar
da olmak üzere ceman 160 000 ton stok bulun
maktadır. Bu rakamlar ise Türkiye'nin iki yıllık 

ihracat miktarına yaklaşık olarak eşittir. Bu 
stokların eritilmesi bakımından Tekel İdaresi
nin gösterdiği gayret gerçekten tebrike şayan
dır. Ancak, bu rakamların ışığında vazıh olan 
hakikat şudur ki, keyif verici maddelerden biri 
olan tütün ve ziraatinin yeryüzündeki bugünkü 
yayılışı ve yeni merhaleleri karşısında, tütün 
istihsalimizin süratli artışı memleketimizde çok 
önemli denecek sıkıntıların doğmasını tevlidede-
bilecektir. Bu itibarla Hükümet programımızda 
belirtildiği gibi «Tütünün dış satış imkânlarının 
artırılması ve yeni pazarların bulunması konu
sunda gerekli çalışmalar yapılmalı ve iyi tütün 
istihsali teşvik olunarak, geçerli fiyat politikası 
ile dünya piyasaları rekabeti sağlanmalıdır. Bu 
gayeye ulaşmak üzere ruhsat usulüne ait hü
kümleri ihtiva eden ve ayrıca millî tütün poli-
tikmızı tâyin ve tanzim edecek olan Tütün ve 
Tütün Tekeli kanun tasarısı biran önce Yüce 
Meclisten çıkmalıdır.» 

Muhterem milletvekilleri, memleketimiz tü
tünleri, yetiştirildikleri bölgelerin özelliklerine 
göre müstahsıldan değişik usul ve zamanlarda 
mubayaa edilirler. Halen yürürlükte olan mu
bayaa şeklini iki safhada mütalâa etmek yerin
de olacaktır. 

Birincisi, hazırlık safhasıdır, tetkik ve tes-
bit gezileri teşkil eder. 

ikincisi ise, mubayaa safhasıdır. Alımlar, tes-
bit gezilerinde eksperler tarafından evvelce ya
pılan muayenelere göre karşılıklı pazarlık usulü 
ile yapılır. îşte, şikâyetlere medar olarak dile 
getirilen ve saatlerce münakaşa konusu yapılan 
misaller bunlardır. 10 . 6 . 1938 tarihli Tütün 
ve tütün inhisarı Kanununun çok eskimiş olma
sı ve günümüzün şartlarına yetmemesi cihetiyle 
vâz'etmiş olduğu bu türlü uygulama usulleri tü
tün satış şekilleri bu misallerin ve şikâyetlerin 
çıkmasını intacetmektedir. Bu sistem, dağınık, 
külfetli her türlü hataya müsait, alıcılar için ge
niş teşkilât kurmayı zorunlu kılan ve piyasa açı
lışları sebebiyle de büyük zaman ve servetin 
kaybına âmil olan, iptidai bir manzara arz et
mektedir. Bu sebeple şikâyetlerin peşinde koş
mak yerine, piyasa seyrinin arz ve talebe göre 
gelişmesini temin edecek, destekleme vazifesini 
görecek yeni ve ilâve kuruluşlara imkân verecek 
ve nihayet çiftçimizin tütününün değer fiyata 
satılmasını sağlıyacak modern müzayede sistemi-
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ne geçmeyi tahakkuk ettirecek çalışmalar yap
mayı daha yerinde düşünmekteyiz. 

Bu kanaatle hemen ifade edelim ki, modern 
müzayede sisteminin gerçekleşmesini temin ede
cek ve aynı zamandada tütün çiftçimizin teşki
lâtlanmasını sağlıyacak olan Tütün Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Genel Birliği kanunu biran 
önce Yüce Meclisten çıkmalıdır. Adalet Partisi 
olarak en büyük arzularımızdan birisi de bu
dur. Bu mevzuu hiçbir şikâyete cevaz vermiye-
cek şekilde ve ekici lehine mutlaka halletmek 
kararındayız. 

Muhterem milletvekilleri, plânın 1968 yılı 
programında belirtildiği gibi, «Tütün mamulleri 
sanayiimizde kalite ve ambalaj problemi halen 
halledilmemiş bulunmaktadır. Sigorta ihracının 
gelişmemesi, tesislerimizdeki noksanlıklar ka
dar, teknik eleman kıtlığından da ileri gelmek
tedir. Maltepe Fabrikasının açılışına hızlandır
ma ve buna paralel olarak diğer tesislerin mo
dernleşmesini sağlamak gerekmektedir.» Ayrı
ca dış ülkelerde sigara fabrikası kurma ve or
taklıklar teşkil etme konuları da dikkatle etü-
dedilmelidir. 

Çay ve çay sanayii : 
Muhterem milletvekilleri; yüksek malûmla

rınız olduğu cihetle, çay ziraati Doğu - Karade
niz halkımızın mühim bir kazanç kaynağı oldu
ğu kadar, ihraç imkânları ile de geniş ekonomik 
gelirler vâdeden Millî iktisadiyatımızın yeni ve 
önemli bir unsurudur. 

Çay; istihsal, istihlâk ve ihracatının kısa bir 
blânçosunu yaptığımız takdirde durumu şöylece 
özetliyebiliriz. 1964 yılından itibaren çay istih
sali istihlâkimizi karşıladığı için, hariçten çay 
ithalâtı durdurulmuştur. Nitekim, 1967 yılında 
çay yaprağı mubayaası 100 502 ton olup 22 - 23 
bin ton kuru çay elde edilmiştir. Buna mukabil 
istihlâkimiz ise, ortalama yıllık bir rakamla 
13 - 14 bin ton civarındadır. Neticede 8 - 10 
bin ton arasında stok ve ihraç problemimiz or
taya çıkmıştır. Bugünkü durumda, Tekelin elin
deki stok çayların ihracı ise, enteresan safhalar 
arz etmektedir. Çünkü çayların maliyetlerinin 
yüksek ve ran'dımanlarınm düşük oluşu sebebiy
le, dünya piyasası ayarında tutmak ve satmak 
mümkün olamamaktadır. Bilhassa kalitenin yük
seltilebilmesi bakımından istihsal devresinde fab
rikalarda soldurma yerlerinin kifayetsiz oluşu, 

çay yapraklarının istenilen şekilde teknik bir 
muameleye tabi tutulmasına imkân vermemek
tedir. Bu itibarla çay mevzuunun ve dâvasının 
çözüm noktası maliyet problemlerinden ziyade 
ihracatı mümkün kılacak kaliteli imalâtta bu
lunmaktır. Burada memnuniyetle hemen ifade 
etmek isteriz ki, tatminkâr destekleme alımları
nın yanı sıra çay fabrikalarının kapasitelerinin 
ıslahı ve tevsii ve yenilerinin kurulması mevzu
unda iki yıldır normalin üzerinde çalışan Bakan
lığı başta bakan olmak üzere mensuplarını ger
çekten tebrik etmek lâzımdır. Aynı şekilde çay 
paketleme fabrikasının da mevcudiyetini zikret
mek yerinde olacaktır. Yukarda çayın arz etmiş 
olduğum durumu muvacehesinde, kaliteli ve mü
kemmel ambalajlı imali, ihraç imkânlarımıza 
kolaylıklar temin edecektir. Buna muvazi olarak 
da çay fabrikalarını bir iktisadi kuruluş haline 
getirerek çay üretiminin planlanmasını ve eki
cinin de menfaatlerinin dengeli bir tarzda ko
runmasını temin etmek kaçınılmaz bir vakıa ol
muştur. Bu sebeple bu yoldaki esaslara uyula
rak (Çay Genel Müdürlüğü) kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanun tasarısının da biran önce 
kanunlaşmasını temenni ve tavsiye etmekteyiz. 

içki sanayii : 
Şarap, rakı, votka, bira, malt gibi içkilere 

ait fabrikasyonlar; gerek mahsullerimizin de
ğerlendirilmesine ve gerekse mamullerinin ihraç 
durumları itibariyle de millî gelirimize katkıda 
bulunmaları sebebiyle, önemlidirler. Onun için, 
daha çok sayıda çiftçimizin mahsullerinin kıy
metlendirilmesi bakımından eskilerinin moder-
nize edilmesi kadar yeni fabrikaların da kurul
masını arzu etmekteyiz. Aynı şekilde içki sana
yi mamullerinin de Marketing kurallarına göre 
iç ve dış pazarlardaki müstehliklerin arzularına 
uygun kalite, ambalaj, ve fiyatlandırmalarla 
kıymetlendirilmesini talebetmekteyiz. Bu suret
le de döviz gelirimizde önemli bir artışın sağla
nacağı kanaatindeyiz. Bu itibarla arzu ve te
mennilerimiz istikametinde fabrikasyonlara yön 
verilmesini şayanı tavsiye bulmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Yücetürk, vaktiniz dol
du efendim. Son kutuyu da kaldırınız, açık oy
lama işlemi bitmiştir. 

A. P. GRUPU ADINA M. ZEKİ YÜCETÜRK 
(Devamla) — Muhterem milletvekilleri, bu arada 
tuz hakkındaki düşüncelerimizi de kısaca arz et
mek isteriz. Tuz imalâtının her yıl zarar vermekte 
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olduğu yüksek malumlarınızdır. Bu münasebetle 
istihsalin artırılması, ambalaj ve kalitelerinde 
yenilikler yapılması, satış fiyatlarında da yeni 
ayarlamalara gidilmesi gerektiği inancını taşı
maktayız. 

Muhterem milletvekilleri, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Bütçesi hakkındaki mütalâalarımıza 
bu suretle burada son verirken Bakanlığın, güç 
finans durumlarına, noksan personeline ve ek
sik mevzuatına rağmen, başta tütün ve'çay ol
mak üzere zirai ürünlerin desteklenmesinde iyi 
fiyat ve istikrar bakımından piyasaları sonuna 
kadar takip ve tanzim etmesi hâdisesini, bil
hassa şükran ve teşekkürlerimizle yüksek hu
zurlarınızda Meclis Grupumuz adına ifade etmek 
isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, beni dinlemek lût-
funda bulunduğunuz için hepinize candan teşek
kür eder, bütçenin milletimize ve Bakanlığa ha
yırlı ve uğurlu olmasını büyük Allahtan niyaz 
ederim. 

Hürmetlerimle. (A. P. Grupundan alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, altı grup sözcüsü gö

rüşmüş ve yeterlik önergeleri verilmiştir. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Aleyhinde, söz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde; olur efendim. Sa
yın Bakan görüşecek misiniz efendim?.. Buyu
run. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1968 
bütçesi üzerinde grup sözcüleri muhterem arka
daşlarımın tenkid ve temennilerini dinlemiş bu
lunuyoruz. 

Ben, Gümrük ve Tekel Bakanlığının vazife
lerini burada uzun, uzun izah edip sizlerin vak
tinizi almak istemiyorum. Çalışmalarımızın da 
teferruatına inerek yine zamanınızı almak niye
tinde değilim. Anaesaslar üzerinde duracağım, 
ondan sonra da grup sözcüleri arkadaşlarıma 
cevap vermeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; her sene bütçeler 
görüşülürken üzerinde en çok durulan mevzu 
gümrüklerdir. Gümrüklerdeki sıkıntılardan, 
gümrüklerdeki yolsuzluklardan, gümrüklerde 
memurların iyi muamele yapmadıklarından dai
ma şikâyet edilir. 

Muhterem arkadaşlarım; gayet açık söyliye-
lim ki, Gümrük kanun tasarısı kanunlaşmadık-
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ça bâzı sıkıntıların olacağını burada beyan 
etmek isterim. Bu Gümrük kanunu tasarısı 
Meclise sevk edilmiştir ve Meclisin gündemin
dedir. Muhterem arkadaşlarım derler ki, evet 
sevk ettiniz ama, çıkaramıyorsunuz. Gelirsi
niz burada o kanunları çıkarmazsınız da bir 
Rüşvet Kanunu gibi 5O0 ÛOO liralık, Kanunu, 
Güven Partisine para verecek kanunu çıkar
tırsınız. Ben bu sözlerin samimiyetine inanmı
yorum, muhterem arkadaşlarımın da inanaca
ğını da zannetmiyorum. Bir maddelik bir ka
nun ile bir anakanunun çıkmasının nasıl güç 
olduğunu arkadaşlarımın takdirine bırakıyo
rum. Biz bu kanunların çıkması için elimizden 
gelen gayreti göstereceğiz. 

ikinci olarak, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Teşkilât Kanunu çıkmadıkça gümrüklerde bir 
ıslahata gitmek, bilhassa personelde bir ıslaha
ta gitmek bugün için imkânsızdır. Biz bütün 
imkânlarımızı zorlıyarak ve hatır gönül saymı-
yarak; bunu hiç öğünmek için değil ama, bil
hassa söylemek isterim, hiç kimsenin zama
nında bu derece hatır, gönüle kıymet verilme
diği görülmemiştir; hatır gönüle kıymet ver-
miyerek personelin üzerinde bütün hassasiyeti
mizle durmamıza rağmen bugün iyi de netice 
aldığımızı iddia edemeyiz. Getirdiğimis teşkilât 
kanunu ile gümrük uzmanlar kurulunu, kurmak 
istiyoruz. Bu uzmanlar kurulu kurulunca yük 
sek tahsilli üniversite mezunu memurlar alına
cak. Hem maddi bakımdan hem mânevi bakım
dan tatmin edilecek ve ona göre yetiştirilecek, 
O zaman gümrüklerdeki personel sıkıntısı gi
derilecek. Bu tasarı kanunlaştıktan sonra da 
muayyen bir zamana yine ihtiyaç olduğunu tak
dirlerinize bırakırım. 

Kanun tasarısı Meclise sevk edilmiştir. Ka
çakçılık kanun tasarısı da Meclise sevk edilmek 
üzere Başbakanlığa verilmiştir. Ayrıca teşki
lât kanunu tasarısı da komisyonda görüşülmüş
tür ve Karma Bütçe ve Plân Komisyonunda gö
rüşülecektir. ikinci mühim kanun tütün ve tü
tün tekeli kanun tasarısıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, tütün üzerinde kı
yamet koparılır, bir sene hiç durmadan ko
nuşulur, Meclislerde konuşulur, komisyonlar
da konuşulur; ama rica edeceğim, geliniz ko
misyonun çalışmasını ibretle seyrediniz, 4 veya 
5 kişi ile çalışmaya devam eder. Dün afeama 
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kadar da devam edilmiştir. Ama şikâyete gel
di mi, polemiğe geldi mi alabildiğine bağırır
lar, mitinglere kadar da giderler. 

Arkadaşlarımız her halde şöyle düşünüyor
lar: Bizden bağırmak sizden kanun çıkarmak... 

Muhterem arkadaşlarım, milletvekillerinin 
aslî vazifelerinden birisi de millet yararına olan 
kanunların çıkarılmasında iktidar olsun, mu
halefet olsun yardımcı olmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; tütün mevzuunda 
da umumi olarak durmak isterim: Tütün piya
sası açılmadan evvel - tâbirimi mazur görünüz, 
yaygara diyeceğim- yapılan yaygaranın ekici
nin lebine olmadığını bir defa daha tekrarla
mak isterim. Sayın Ali Karahan da burada ifa
de ettiler. Aynı fikirdeyim. 

Arkadaşlarımız, eğer tütün ekicisine haki
katen samimiyetle düşünüyorlarsa, bu Tütün 
ve tütün tekeli kanun tasarısının kanunlaşma
sında bize lütfen yardımsı olsunlar. Sırf bağı
racaksınız, somurtuyorsunuz diyeceksiniz so
yuyorlar diyeceksiniz, ama bir yol göster miy e-
çeksiniz, kanun tasarısının da kanunlaşmasına 
çalışmıyacaksmız. Bunun samimiyetle telif edi
lip edilemiyeceğini de takdirlerinize bırakırım. 

Muhterem arkadaşlarım; tütün üzerinde o 
kadar politika yapılıyor ki, ben sizin zamanı
nızı almıyacağım, birkaç tane tebliğ göstere
ceğim. 

T. t. P. izmir ti Yönetim Kurulu, çilekeş tü
tün ekicisi, 5 talebe cemiyetinin bildirisi, Ege 
tütün piyasasının açılması dolayısiyle muhte 
rem C. H. P. milletvekilleri bildirisi, bir bildi
rileri daha var, o da Sayın Mustafa Ok'un bu
radaki konuşmasından alınmış zabıt hulâsası. 
Şunlar Sayın Mustafa Ok'un Manisa'da tertip
lenen bir açık oturum konuşmaları. Bu kadar 
şeyin içerisinde tütün piyasasının bu kadar yay
gara ile istismarla - tabirimi yine mazur görü
nüz- istismardan sonra ben yine piyasanın iyi 
geçtiğini burada iddia ediyorum. 

Piyasa hiçbir senede görülmemiş şekilde sü
ratle devam etmiştir. Piyasanın ikinci günü 
akşamında 51 O00 000 kilo tütün satmalmmıştı. 
Ve bugün tütün piyasası kapanmak üzeredir. 
Tekelin vasati fiyatı ise 803 kuruştur. Kim so
yuyor? 

Şimdi muhterem arkadaşlarım müsaade eder
seniz şu bildiriden birkaç madde okuyayım. «Tü 
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, tün ekimi bir aile ziraatidir. Bu alanı şehirler-
j de oturan ve tütüncülükle uzaktan yakından 
j bir ilgisi olmıyan kimselerin tasallutundan kur-
ı tarmak gerekmektedir.» Beraberim doğrudur.' 
i (Muhalefet sıralarında «doğru doğru» sesleri) 
I Tütün ekicilerini de sizin gibi istismarcıların ta-
! sallutundan kurtarmak lazımdır, ben de bu fikir-
i deyim. Acaba siz de bu fikirde misiniz? (A. P. 
| sıralarından «Bravo» sesleri). Simidi diyorlar 
i ki, «Bu işi uzaktan yakından ilgisi olmıyanlann 
| tasallutundan kurtaralım» 
| Köylerde oturan. Sizin ne ilginiz var köy-
| le, köylü ile? T. i. P. nin içinde hiç köylü de 
! yok gibi geliyor bana. (A. P. sıralarından gü-
j İlişmeler) 
I ikinci husus «Tütün ekicileri Millet Mecli

sine girmeli. Bütün bu meseleler hakkında söz 
i ve karar sahibi olmalıdırlar.» Seçimle olacak 

bir şey. Neden aranıza almadınız? 
«Ve neticede, Türkiye'de işçiler köylüler ve 

tüm emekçiler kendi oylariyle kendilerini ikti
dara getirecekler ve aydınlık bir Türkiye yara
tacaklardır.» Diyorlar ki, tütün üzerinde biz 
politika yapmıyoruz.. Politika değil de bu ne
dir? Bal gibi politika ve bunlar piyasada men
fi tesir yaratıyor muhterem arkadaşlarım. (Ali 
Karcı'nm anlaşılmıyan müdahalesi.) 

BAŞKAN — Sayın Karcı lütfen müdahale 
etmeyiniz. Sayın Bakan siz de lütfen bir şah
sa hitaben konuşmayın efendim. Umumi He 
yete hitabediniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hâtıraları ta-
zeliyelim mi? 

BAŞKAN — Sayın Ataöv siz de oturduğu
nuz yerden müdahale etmeyiniz efendim. 

ALİ KARGI (Adana)— Burası kabadayılar 
meydanı değildir. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, Saym Ataöv lût- -
fen sükûneti muhazafa edelim efendim. 

ALİ KARCI (Adana) — Burası güreş mey
danı mıdır? 

BAŞKAN — Size bir ihtar veriyorum Sayın 
Karcı.. Sayın Bakan istirham edeceğim, Umumi 
Heyete hitaben konuşunuz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Sayın Karcı ben öyle 
bir meydan kabul etmiyorum burasını. Sizi 
muhatabolarak da almıyorum. Lütfen alınma
yınız. 
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Şimdi 5 talebe cemiyetinin bildirisi; bunlar 
piyasadan evvel dağıtılmış, ondan sonra da di
yorlar ki, biz piyasayı düzenlemeye gidiyoruz. 
«Gâvurlara kârla satamazsan ihtiyaçlarını ala
bilecek misin?» 

Uzun, zamanınızı almak istemiyorum. Muh
terem arkadaşlarım, bunlar yüksek tahsil gö
rüyorlar, Mülkiye de var bunun içinde ve bu 
Mülkiyeden idareci, maliyeci, hariciyeci çıkar. 
Bunlar harice gittiler mi, Gâvuristana bunlar 
gidecek. Orada her şeyi ile siz bununla geçi
neceksiniz.. Akıl mantık almıyor. Nasıl olu
yor bir Mülkiye talebisi bunu yazabiliyor? Ve 
bir yerinde «Gâvur içkileri içerken kazıklandık» 
diyorlar. Diğer talebeler orada gâvur içkisi iç-
miyecek de ne içecek bunu da anlıyamadım. 
Ben bunları misal olarak gösteriyorum. Bu
nun tütüncüyü, tütün ekicisini mi düşünüyor
lar, yoksa hakikaten bir cemiyeti mi hedef alı
yorlar? Onu takdirlerinize bırakıyorum. 

Şurada bir noktaya daha dokunduktan son
ra vesikaları bırakacağım. Sayın Mustafa Ok, 
Manisa'daki oturumda şöyle diyor: «Bir kol 
Samsundan Ankara'ya, bir kol da Bursa'dan 
Ankara'ya, Manisa'dan çıkacak kolun başında 
Mustafa Ok 'bulunmak şartiyle Ankara'ya bir 
alınteri yürüyüşü yapmaya hazır olduğunu 
uzun uzun anlattık.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım Sayın Mus
tafa Ok bu mevzuda çok konuştular. Ben ken
dilerini burada muaheze edecek değilim. Ama 
meseleyi ortaya dökmek için mitingler, yürü
yüşler yapılacak dediler piyasadan sonra. Pi
yasa açılmadan zaten yürüyelim diyorlar. Pi
yasanın ne olduğunu da bildikleri yok, nasıl 
geçeceğini de bildikleri yok, ne bedel ödenecek 
onu da bildikleri yok. Ama daha evvelden bir 
yürüyüşün hazırlığını görüyorlar. Bu zanne-

» dersem ekicinin lehine olan bir hareket değil
dir. 

Ben şimdi muhterem grup sözcülerinin ten-
kidlerine imkân nisbetinde cevap vermeye ça
lışacağım. 

Sayın Mehmet Yüceler, «Memleket mesele
leri bu kadar hafife alınamaz» diyorlar. Ben 
yine bunu sayın milletvekillerinin takdirine bı
rakacağım. Ben mi bu meseleleri hafife alırım, 
yoksa Hükümet olarak biz mi hafife aldık, 
yoksa siz mi zamanınızda aldınız? Tâbiri bile 
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çok hafif. Burada bir grup sözcüsünün bu tâ
biri kullanmamasını ben bilhassa isterdim. 

Kanunlar geliyor fakat çıkmıyor dediler. 
Kanunları biz sevk ettik. Kaçakçılığın men ve 
takibine dair kanun tasarısı da sevk edilmiştir. 
İnşallah arkadaşlarımız da bize yardımcı olur
lar da bunları çıkarmak imkânını, fırsatını bu
luruz. 

Muhterem arkadaşım burada bir müsteşar 
meselesine temas ettiler. Ben şahsan bu mese
leye 'hiç temas etmek istemezdim. Doğrudur 
iki senedir devam ediyor. Fakat getiriyor, geti
riyor, muhterem arkadaşımız sonunda diyor ki, 
yargı organlarının kararlarına hürmet gösteril
miyor. Yanlış, ben hürmet gösterdim, tatbik 
etsin, muhterem arkadaşım. Neden bu kürsü
den bunu böyle söylüyorsunuz? Tatbik ettim 
ama, vazife vermedim. Vazife vermemekle yar
gı organının kararlarını tatbik etmemek arasın
daki farkı her halde siz bileceksiniz, bilmiyor
sanız öğrenin demiyeceğim. Her halde benden 
sonunda özür dilersiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, lütfen bana misal 
gösterirler mi Garp'ta, Garbi Avrupa'da hangi 
memlekette bakan istemediği bir müsteşar ile 
beraber çalışır? Ve bu müsteşara o bakan, acık 
şekilde, ama mecbur olduğu için, size itimadım 
olmadığı için sizinle çalışmıyorum dedikten 
sonra onunla beraber çalışır mı? Ama Danışta-
yın verdiği karara hürmet gösterdim. Ama 
Teşkilât Kanununun ikinci maddesine istinaden 
hiçbir vazife vermedim. Bu da benim salâhiye
tim değil mi? itimadetmediğim bir şahısla na
sıl ben beraber çalışacağım? Adıma imza atı
lacak. 

Ben bunları burada konuşmak istemezdim, 
ama mecbur olduğum için özür dilerim. 

Şimdi, millî tütün politikasının takibedilme-
sini istiyen ve arzuladıklarını her yerde tekrar 
edenler Millet Meclisine bir araştırma önergesi 
veriyorlar. Bu iktidar tarafından reddedilmiş
ti. Muhterem arkadaşlarım, o zaman reddedildi. 
Millî tütün politikasını o araştırmada mı teşkil 
edecektiniz? Buyurunuz lütfen, bir defa da gel 
diniz, grupunuzdan gelen arkadaşlar da var 
bazan. Kanun tasarısı komisyonda görüşülü
yor. Getireceğiniz yeni teklifleri söyleyiniz. 
Esas millî tütün politikası o kanunla tâyin edi
lebilecektir. 
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Sayın arkadaşım bakanın «Pırasa ekersen, 
pırasa fiyatı alırsın.» şeklindeki konuşması eki
ciyi endişeye düşürür diyor. Ben doğru konuş 
tuğu için yine de teşekkür ederim. Çünkü mat
buatın büyük kısmı bunu yanlış, daha doğrusu 
yalan yazdılar, kasıtla yalan yazdılar. Ben 
aynen şöyle söyledim: 

« Seydiköyde bâzı. ekicilerle konuşuyorduk. 
Bir tanesi « 4 liraya sattım tütünümü» dedi. 

'Bana koçanı ver dedim, evde dedi. Diğer bi
risi dedi ki, «ıspanak fiyatına alıyorsunuz» de
di. Ben de aynen şöyle dedim: «Ispanak yetiş-
tirirseniz ıspanak fiyatı alırsınız» 

Muhterem arkadaşlarım bunu !bu kürsüden 
de söylüyorum. Ispanak yetiştirene ıspanak fi
yatı verilir. Acaba fazla mı vereceğim diyecek
tim. İyi tütüne iyi para, kötü tütüne kötü pa
ra demek bu demek değil midir? Bunu istis
mara ne lüzum var? Ona ben bir şey demiyo
rum. Gazeteler istedikleri kadar yazarlar, tah
rike giderler ama yine aynı gazetelerin birinci 
•sayfalarındaki haberler ayrı olur, başmakale
lerde ayrı olur. O da ayrı mesele. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, saat 13.00 oldu 
efendim. Acaba öğleden sonra mı devam eder
siniz? Sorular var, son söz var... Kifayet aley
hinde söz var. Hepsini nazari itibara alarak 
lütfen... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Devam efendim. (Devam 
etsin sesleri.) 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim.. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 

TEKÎN (Devamla) — Hakkın kuvvete galebe 
çalacağına ve zafere ulaşacağımıza inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Hükümet edi
yoruz, seçimle geldik, kuvvet zoru ile gelme
dik. Ne mantıkla bu buraya girmiştir ben 
bir türlü anlıyamadım. Zor kullanan kim Sa
yın Yüceler? 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — İstis
marcılar için söylüyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ÎBRAHtM 
TEKİN (Devamla) — İstismarcılar için söy
lüyorsanız teşekkür ederim. Grup arkadaş
larınıza da söylerseniz memnun olurum. Bâzı
larına, hepsine demiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, çay mevzuu üze
rinde de kısaca konuşursam her halde umumi 
olarak esvap vermiş olacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, çay bir dert ola
rak daha birkaç sene devam edecektir, ama 
her sen© biraz daha düzelerek her sene işlemeye 
daha büyük imkân verilerek. Bugünkü ha
liyle bizim fabrika ve atelyelerimiz bugünkü 
istihsal kapasitesini (karşılamıyor. Şimdi, bu 
sene çay denize döküldü, 1 470 tondur. Nasıl 
bir felâketin geleceğini de evvelden tahmin et
miştik. Buna karşı imkân olan tedbirleri al
dık, fakat daha fazlasını yapamazdık. Bu 
kadar çay denize döküldü, raporlara raptedil-
miştir ve daha evvelden heyet gönderilmiş
tir. Acaba, diğer gruplardan başka bir Hü
kümet olsaydı bunun tedbirini alabilir miydi, 
alamaz mıydı? Sayın Yüceler bunu daha iyi 
bilirler. Sayın Ahmet Şener de bilirler, Sa
yın Basa da bilirler. Bizim arkadaşlardan da 
vardır, iyi bilirler. 

Fakat biz bu sene dört fabrika kuruyoruz. 
İkinci Beş Yıllık Hândaki 11 fabrikanın dör
dünü i'dk seneye alıyoruz ki, bütün fabrika
ları ikinci Beş Yıllık Plânın sonuna bırak-
mıyalım diye ve atelyelerin de tevsiine gidi
yoruz. 1968 de tamamlanacak tevsilerin bü
tün ihtiyaçlarını, 1967 den Makina - Kimyaya 
sipariş verdik ve tamamlattık. Yani bütçeyi 
düşünmeden Makina ve Kimya ile, Sanayi Ba
kanlığı ile anlaşarak 1968» in ihtiyaçlarını 
1967 den sipariş verdik. Biz bütün imkânlarımızı 
kullanarak bu fabrikaları süratle bitirmeye ça
lışacağız. Bu üç fabrika ve paketleme fab
rikası 1969 senesinin sonunda bitecekti, fa
kat mütaahhidin gayretiyle 1968 sonunda bi
tecek. 1968 in sonunda tamamlanacak. 

Muhterem arkadaşımın, sorularına isterlerse 
buradan cevap vereyim, isterlerse kendilerine 
yazılı olarak takdim edebilirim. Yahut da gön
deririm, nasıl arzu ederlerse. 

Öyle zannediyorum ki, Sayın Mazhar Basa'-
nın söylediklerinden bir kısmına dokunmuş bu
lunuyorum. Kendileri bilhassa çay mevzuunda 
da, puro mevzuunda da hassastırlar. Bizim de 
puroya ne kadar ehemmiyet verdiğimizi ken
dileri de iyi bilirler. 

Bir de işçi meselesine dokundular. Muhterem 
arkadaşlarım, bu tabiî haldir, belki çalışma 
icabıdır, muvakkat işçi vardır. Yalnız mu
vakkat işçinin gurbete giden işçilerden alın
ması lâzımdır, yahut alınmasını temenni edsr-
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ler. Biz bundan sonra, eğer Çalışma Bakan
lığı teşkilâtını kurabilirse, Çalışma Bakanlığı 
teşkilâtı kanalı ile işçileri almak istiyoruz. Çün
kü burda büyük dedikodulara sebebiyet veri
liyor, partizanlık yapılıyor deniliyor, her şey 
söyleniyor. Onun için Çalışma Bakanlığına 
yazdık, şifahen de konuşuyoruz. İş ve işçi Bul
ma Kurumuna müracaatle, o kanalla alalım di
yoruz. 

Sayın T. t. P. Üyesi Ali Karcı bu (APO) üze
rinde durdular. Geçenlerde Cumhuriyet Gaze
tesinde çıkan bir haberden bahsettiler. Birkaç 
bakanlığın anlaşmaya vardığını fakat Hariciye 
Vekâletinin bunu reddettiğini ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu görüşmeler ışığı 
'altında ikili görüşmeler devam ediyor. Genel 
Kurmayın, Gümrük ve Tekel Bakanlığının, Ha
riciye Vekâletinin toplandıktan sonra bunların 
görüşü altında ikili görüşmelere devam ediyor
lar. Bugün için de bir netice alınmamıştır. Ar
kadaşımın diğer söyledikleri hususlara temas 
etmiyeceğim, düzen, filân şeyine. 

Kaçakçılığın tedbirlerinden birisi de iktisa
didir demiştim. «Ne gibi tedbir aldınız?» der
ler. Hayvancılık mevzuunda iran'la anlaşma 
yapıldı. Kuveyt'le zannedersem anlaşma bitmek 
üzeredir. Kombinalar kuruluyor. Bu şekilde 
nisbeten hayvan kaçakçılığının önüne geçilebi
lecek. 

«Dış ülkelerde firmaların kurduğu ticari iliş
kilerin sonucu olarak düzenledikleri sahte fatu
ralarla yurda kaçak getirdikleri-malların fiyatı
nı iki kat yüksek gösterip gerçek fiyat ile fatu
ra fiyatı arasındaki farkı dış bankalara istif 
eden bir ithalâtçı.» dediler arkadaşım. Acaba 
bunu şahıs olarak biliyorlar mı, umumi midir 
tâbir, ben anlıyamadım. Eğer şahıs olarak bili
yorlarsa lütfen bize ismini versinler, ben bunun 
üzerinde durayım ve en çok üzerinde durduğum 
mevzulardan da birisidir. 

Burada bu mevzudan dolayı söylemek iste
rim, en çok üzerinde durduğumuz mevzulardan 
biri de budur. Bütün titizliğimizle duruyoruz 
ye bunlara mâni olmaya çalışıyoruz ve mâni de 
olduğumuzu ben buradan iddia edebilirim. Eğer 
arkadaşım şahsan biliyorlarsa lütfen bana bil
dirsinler. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Hilmi işgüzar 
herkesin şikâyet ettiği bir mevzua dokundular. 
Yabancılara kolaylık gösterilmek ve işçilerin 
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sıkıntısı... Muhterem arkadaşlarım, biz güm
rüklerde yabancılara âzami kolaylığı gösteriyo
ruz ve bu Avrupa'da yabancılara gösterilen ko
laylıklardan daha fazla. 

işçilerin bâzı münferit şikâyetlerini okudu
lar. Bunlar olabilir ama çoğu mübalağalıdır. 
Meselâ şurada, «Ne getireceğiz Türkiye'ye bil
miyoruz.» diyorlar. Muhterem arkadaşlarım, 
işçi teşekküllerine, konsolosluklara, işçi ataşelik
lerine tebliğler gönderilir, işçi dernekleri orada 
bunları verirler. Biz burada da âzami kolaylığı 
gösteriyoruz. Ama ufak tefek bâzı aksaklıklar 
olursa o da sıkışık zamanlarda oluyor tabiî. Bay
ram ve yılbaşılannda tehacüm başlıyor. Biz me
murları kaydırıyoruz Kapıkule ve Sirkeci'ye. 
Fakat bu izdiham fazla olunca bâzı şikâyetler 
olabiliyor. 

Saym Ali Karahan ve Sayın Zeki Yücetürk 
arkadaşlarıma teşekkür ederim. Biz tenkidler 
istikametinde bütün tedbirleri almaya gayret 
edeceğiz ve Tekel idaresi olarak desteklemede 
ve destekleme harici bırakılan üzümde de vazi
feyi bihakkın yaptığımıza inanıyoruz. Gümrük
lerde bütün imkân ve gayretlerimizi kullanarak 
hattâ âzamisini yapmaya çalışıyoruz. Buna rağ
men muhterem arkadaşlarımın iyi niyetli ten-
kidlerini nazarı itibara alarak mümkün olanı 
yapmaya gayret edeceğiz, Saygılarımla. (Alkış-

j 1ar) 
BAŞKAN — Saym Bakan, bâzı sorular var. 

Saym Enver Güreli, siz şifahen mi söz istiyor
sunuz? 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Saym Baş
kan, tütün hakkında Mecliste çeşitli müzakere
ler oldu. Ben bir kanaate varabilmem için iki 
hususun aydınlanmasını rica ediyorum. 

iddia: (ihraç edilen tütünlerden her sene 
250 milyon lira tüccar kazanmaktadır. Tekel 
idaresi de aldığı ve ihraç ettiği tütünü aynı fi
yattan alacağı ve aynı fiyatla ihraç edeceğine 
göre onun da aynı kârı temin etmesi şarttır. Bu 
kadar kâr etmekte midir?) Bir. 

iki, (Bu kadar büyük ve kârlı bir işte aca
ba 50 - 60 senelik müesseseler iflâs etmiş mi
dir?) ismini vermeden arz etsinler, rica ediyo-

| ram. Dünyaca tanınmış iflâs etmiş Türk firma-
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lan mevcut mudur? Bu hususların aydınlatıl
masını rica edeceğim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Sayın Enver Güreli, bu 
hususta Ticaret Bakanı arkadaşım Sayın Ahmet 
Türkel rakamlarla izahat vermişlerdi. Yalnız 
Tekel söylediğiniz kadar kâr etmemektedir, ih
racat miktarı da o yekûnu bulmamaktadır. Yal
nız Türkiye'de iflâs eden tütün firmaları var
dır. Bunu isterseniz sonradan size yazılı olarak 
da, şifahi istemediğiniz için, bildirebilirimz. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun, bu
yurunun. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan, Türkiye'de gümrük kapılarında rüş
vet alındığı söyleniyor. Bu mevzuda bâzı 
basında çıkan vatandaşların şikâyetleri olu
yor. Acaba bunun gereği nedir? Hakika
ten gümrük kapılarında rüşvet almıyor 
mu, alınmıyor mu, Bakanın bu" hususta bir 
bilgisi var mı? Veyahut bu hususta ne yapılı
yor rica edeceğim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) -~ Sayın arkadaşım rüşvet 
almak bir suçtur. Vermek de suçtur ama ne
dense Türkiye'de veren suçlu sayılmıyor, alan 
suçlu sayılıyor. Bis bunları tesbit edebildiğimiz 
kadar el koyuyoruz ama bunu daima ispat et
mek, söylenenleri ispat etmek kolay değildir. 
Bâzı münferit hâdiseler oldu. Birisi kapıkıılc'de 
oldu. Birisi rüşvet alırken cürmümeşhut halin
de yakalandı. Müfettişler kanalı vasıtasiyle 
ehemmiyetle üzerinde duruyoruz. Ama her söy
lenenin de doğru olduğunu kabul etmenin im
kânsız olduğunu takdirlerinize bırakırım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan diğer sorular için 
kürsüde bulunmanıza lüzum yok. Yazılı cevap 
istiyorlar. Yalnız bendeniz okuyup, zapta ge
çirteceğim. Bakanlığınıza tevcih edilecektir. 

Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğlu şu so
rular. soruyor : 

«1. Tütün ekimi için dört ilâ beş seneden 
beri Andırın ilçesine bağlı bâzı köylerde yapı
lan denemeler ne durumdadır? 

2. Bu köylere daimî ekim ruhsatı verilmesi 
düşünülüyor mu? 

3. Gaziantep üzüm müstahsili Tekele üzüm
lerini satmakta müşkülâtla karşılaştıklarını 

söylüyorlar. Bakanlığınızca bu durum bilin
mekte midir? 

4. Gaziantep Tekeli kuru üzüm alımında va
tandaşlar arasında kayırma yaptığı, üzüm müs
tahsili tarafından dert yanılmaktadır. Bunun 
için ne gibi tedbir alınmaktadır? f 

5. Gaziantep üzüm ekicileri üzüm fiyatla
rının düşük olması sebebiyle üzüm kütüklerini 
söküp bağ ve bahçelerini tarlaya çevirmekte, bu 
durum için ne düşünüyorsunuz? Ne gibi tedbir 
alınacaktır?» 

Sayın Hasan Değer, Diyarbakır Milletvekili, 
sorusu şu : 

«Diyarbakır ilimizin bâzı ilçelerinde tütün 
ekme denemesine dair defalarca müracaat edil
mesine rağmen sözü geçen ilçelerin, Merkez, Çı
nar, Lice, Hani ve Ergani ilçelerinde 1968 yılın
da deneme kaydı ile tütün ekmelerine müsaade 
edilip edilmiyeceği hususunda bilgi verilmesini 
saygı ile rica ederim.» 

Trabzon Milletvekili Sayın Ömer Usta soru
lan : 

«1. Trabzon'da yılda, yaprak tütün işleme 
atelyesinde 2,5 - 3 milyon kilo, Akçaabat'ta 
900 000, 1 000 000 kilo özel sektörde 300 ilâ 500 
bin kilo yaprak tütün işlenmektedir. Bunların 
genel toplamı 3,5 ilâ 4,5 milyon kilo kadardır. 
Trabzonumuzun halkı bugüne kadar tek mah
sulle idare etmektedir. Bu mahsuller basan ta
biî âfetler, kurak, haşereler yüzünden istihsa
lin % 25 i kadar düştüğü gerçektir. Trabzonu
muzun nüfusu 600 000 dir, 375 memur ve işçi 
çalıştıran çimento fabrikamızdan 40 işçi çalış
tıran, teneke kutu fabrikamızdan ve ara sıra ba
lık olduğu zaman çalışan 5 ilâ 10 kişilik işçi ça
lıştıran yağ fabrikasından başka, Devletçe veya 
özel sektörce binlerin üzerinde çalışan fabrika
larımız yoktur. Halk çok fakirdir. Yaşı 15 i 
bulan çocuklar baba ocağını terk eder. Para ka
zanıp ailelerini beslemek için gurbete atılırlar. 
Bu baba, oğul gözyaşlarına hasret, ıstıraplarını 
önlemek için şehrin istihsal ettiği mahsulle ken
di kendine yeterli duruma getirmek için Trab
zon'da, Gülbahar Hatun Mahallesinde Tekelce 
istimlâk edilen yaprak tütün işleme atelyesinin 
bitişiğindeki boş arsada bir sigara fabrikasının 
kurulması kaçınılmaz bir zarurettir. Bakanlığı
nızca istimlâk olunan bu yerde bir sigara fabri
kasının kurulması düşünülmekte midir? 

• 
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2. Türkiye'mizde özel sektörümüzün yaban
cı memleketlerde olduğu gibi modern sigara 
fabrikaları kurup imal edeceği çeşitli mallarını 
iç ve dış pazarlara satmaları hususuna Bakanlı
ğınızca müsaade edilmesi yolu düşünülmekte mi
dir?» 

ÖMER USTA (Trabzon) — Sayın Başkanım, 
sualleri kısaltıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî yalnız soru kı
sımlarını okuyorum. Sorunun böyle olması lâ
zım. Nasıl olsa Bakanlığa tevdi edilecek. Efen
dim, bu. aynen Bakanlığa tevdi edilecek ve sis 
yazılı cevabını alacaksınız. Efendim, bütçe mü
zakeresinde ve kanunların müzakeresinde her 
milletvekilinin Bakandan sormaya hakkı olan 
soru müesesesi belli bir mesele hakkında gayet 
sarih bir soru tevcihini muhtevidir. Uzun uzun 
beyanı mütalâa etmek soru müessesesine dâhil 
değildir. 

«3. Türkiyemizde tütünlerimizin iyi kalite
de istihsali için, gübreleme, çapalama, hazırla
ma, dikim, toplama ve pazarlama giderleri için 
çiftçinin istihsal edeceği tütünlerin Tekelce tah
minî yazılmasından sonra, umumi tesbite kal
madan, beher kilosunun karşılığı avans verilme
lidir. Şimdilik cari usul, umumi tesbitten sonra 
avans verilmektedir. Bu avans geçen yıl kiloda 
1 nci bölgelerde, kilo başına 3 lira, 2 nci böl
gelerde kilo basma 2,5 lira idi. Bu avansın .1 nci 
bölgelerde 400, 2 nci bölgelerde 350 kurusa çı
karılması zürram, faizci ve tefecilerin eline 
düşmemesi bakımından zaruridir. Zürram istih
sal edeceği, tütünlerin yazılmasından sonra Te-
kelinizce umumi tesbite kalmadan, beher kilo
sunun karşılığının avans olarak verilmesi, tü
tüncülerimizin iktisadi gücünü artıracaktır. Ba
kanlığımızca bu yolda fiyat takdiri ve ödeme 
yapılması düşünülmekte midir?» 

Efendim, diğer görüşmelere öğleden sonra 
devam edeceğiz. Yani son söz, yeterlik aleyhin
de ve saire. 

Sahableyin yapılan açık oylamaların netice
lerini arz ediyorum : 
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1963 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün Bütçe kanun tasarısı için 135 oy 
kullanılmış, sonuçta 91 kabul, 42 ret, 2 çekin-
ser oy çıkmıştır. Gerekli çoğunluk elde edilme
diği için açık oylama tekrarlanacaktır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun 
tasarısı' için 132 oy kullanılmış. Sonuçta 90 ka
bul, 40 ret 2 çekinser çıkmıştır. Gerekli çoğun
luk elde edilememiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine 
ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
için 133 oy kullanılmış, 92 kabul, 37 ret, 4 çe
kinser oy çıkmıştır. Gerekli çoğunluk elde edi
lememiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısı için 123 oy kul
lanılmış sonuçta 89 kabul, 31 ret, 3 çekinser oy 
çıkmıştır. Gerekli çoğunluk elde edilememiştir. 

Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tasarısı içini 134 oy kullanılmış sonuç
ta 98 kabul, 32 ret, 4 çekinser oy gerekli çoğun
luk sağlanamamıştır. * 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
için 136 oy kullanılmış sonuçta 87 kabul. 45 ret, 

I 4 çekinser oy çıkmıştır. Gerekli çoğunluk sağ
lanamamıştır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı için 131 oy kullanılmış sonuçta 
89 kabul, 38 ret, 4 çekinser oy çıkmıştır gerekli 
çoğunluk sağlanamamıştır. 

Bütün bu kanun tasarıları için açık oylama 
tekrarlanacaktır. ^ 

Saat 14,30 da tekrar toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

! Kapanma saati : 13,22 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar. 
KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — ikinci oturumu açıyorum. 

Dün sabahki oturumda üzerindeki görüşme
ler bitip de açık oya sunulmuş olan, ancak ge
rekli çoğunluk elde edilemiyen kanun tasarıla
rından; Hııdud ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanun tasarısı, Kara
yolları Genel Müdürlüğünün 1967 yılı Bütçesi
ne ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasa
rısı, Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe
sine ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı, Ege Üni
versitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı, 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkın
daki kanun tasarısı için yeniden açık oylama 
yapılacak, kutular sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

A — Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi 
(Devamı) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde son söz C ,H. P. Grupu adına 
Sayın Mehmet Yüceler'indir. Sayın Mehmet Yü
celer, buyurun. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Süley
man Onan arkadaşımız konuşacak. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, buyu
run. Konuşma süresi 10 dakikadır. 

C. H. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ONAN (Kırşehir) — Değerli Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Tekel Bakanlığının Türkiye şü
mul faaliyetlerinde bugünkü kadrosu ve bugün
kü bütçesiyle vâki çalışmasını yetersiz bulmak
tayız. Dar kadro ile Türkiye'nin tümü üzerinde 
tütün, üzüm, çay, tuz, alkollü içkiler ve buna 
mümasil iştigal konularını ihtiva eden büyük 
mevzularda daha geniş bütçenin, daha geniş 

kadronun kaliteli elemanların mutlak yeralma-
sında zaruret vardır. 

Bir tütün diyoruz, bir alkollü içkiler diyo
ruz ama bunların Türkiye Bütçesine büyük ge
lir sağladığını hesaba katarsak maruzatımın 
destek bulacağını sanırım. Türkiye'de yakın ta
rihe kadar iptidaî olarak yürütülmekte olan bu 
konular için bundan sonra teknoloji sanatı 
ilerlemiş Avrupa devletlerinin ayarında olsun 
hiçolmazsa Türkiye'ye hizmet etmek ve bunları 
ihya etmek hepimizin başta gelen görevlerin
dendir. Tekel Bakanlığı şimdiye kadar kısıtlan
mış bütçesi içerisinde pek çok bocalamalar gös
termiş, çok çok çabalar sarfetmiş ama bâzı mev
zularda maalesef topallamalar olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı samimî konuşmalarımızdan fazla alın
ganlık göstermeden vâki tenkidlerin kısa zaman
da tedavisi cihetine gitmesi lâzım. Bugün Tekel 
Bakanlığının mamulleri iç pazarda ve dış pa
zarlarda maalesef umduğumuzu bulamıyoruz, 
değerlendirmelerde hata oluyor. Tamamen ta
rım memleketi olan Türkiyemiz'de tütün, üzüm, 
incir, çay ve bunlardan istihsal edilen çeşitli 
metalar depolarda bekliyor. Bunun için Tekel 
Bakanlığı metalarınm pazarlanmasında marke-
ting mevzuunda bütün ciddiyetini, bütün dik
katini harcaması lâzım. 

Türkiye'de bir hayli alkollü içkiler var, bir 
de bunlar yetmiyormuş gibi yurt dışından viski 
ithaline gidiliyor. Sureti katiyede viski ithali
nin artık Türkiye'ye menedilmesini samimî bir 
arzu olarak talebediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kaçakçılık konusu 
yürekler acısı. Türkiye'de artık kaçakçılık o 
kadar revaç bulmuştur ki, âdeta kaçakçılar kol 
geziyor ama bunlara zecri tedbirleri alıp suç
luları derhal ibret cezalariyle cezalandırmadı
ğımız için bu günden güne gelişiyor ve milleti 
âdeta bir kene gibi emiyor, sömürüyor. Rüş-
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vet almış yürümüş dedikoduları çalkantı ha
linde, Sayın Bakan kürsüye çıkıyor vardır ve
ya yoktur, alan da suçlu veren de suçlu ama 
hem alan var, hem veren var Saym Bakanım, 
bunların mutlaka yakalanması veya yakalat-
tırılması Hükümetimizin, ilgililerimizin asli Va
zifesi. Havadan, karadan ve denizden Tür
kiye'ye vâki kaçakçılık pek çoğalmıştır arka
daşlarım. Mermi kaçakçılığı mı ararsınız, silâh 
kaçakçılığı mı ararsınız, 200 milyon liranın dev
rettiği kahve kaçakçılığı mı ararsınız? Giyim eş
yaları, süs eşyaları artık bu işin tuzu biberi. 
Tekstil sanayiinde kullanılan makinaların çeşit
li hile yoliyle sokulduğu bir hakikat, bir vakıa. 
Koca koca fabrikayı, defalarca bu kürsüden arz 
ettim Yüce Meclisinize, kaçak olarak Türkiye'
ye sokuyorlar, hâlâ kaçakçılığı yapan bu zat, 
bir musevi, yenilerini tazelemekte devam ediyor. 
Sayın Hükümeti ikaz ediyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ÎBRAHÎM 
TEKlN (Adana) —. îhbar et... 

O.H.P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ONAN 
(Devamla) — Bu kürsüden ihbar ediyorum, ay
nı dosyayı yenilesinler ve adamı takibetsinler, 
bulacaklar. 

Artık memleketimizdeki piyekslerin yabancı 
uyrukluların çeşitli dallardan, çeşitli kollardan 
yaptıkları kaçakçılığa hiç diyecek kalmadı. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye gümrükleri 
yakında çıkacak olan Gümrük teşkilât kanuniy
le, Gümrük kanuniyle bir nizama bağlanacak 
ama bağlanmeaya kadar da Muhterem Hükü
metimizin, bahusus Tekel Bakanlığı yetkilileri
nin bu işe ciddiyetle eğilmelerini istirham edi
yorum. 

Yurt dışında büyük emeklerinin karşılığı 
olarak ziraat sanayiinde, tarımın çeşitli kolların
da kullanmak üzere bâzı işçi vatandaşlarımız 
traktör getiriyorlar, benzeri alet ve makinaları 
getiriyorlar. Onbin liraya kadar tanınmış olan 
bu hakkın üstünden beşyüz lira da çıksa bir 
traktör onbin lirayla alınır mı? Bu değerli va
tandaşımın helâlmdan kazandığı, alınteri trak
törünü Türk topraklarının hafriyatında kullan
mak için getirdiği traktörünü çekememek ıstıra-
biyle baişbaşa kalıyor ve onun için çekmediği 
çile de kalmıyor gümrük dairelerinde. Fırsat ve
rilmesin istirham ediyorum Bakandan. 

Teftiş heyeti mensuplarının ciddî çalışmala
rını yürekten takdir ederiz. Ama Bakanlık Teş-
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kilâtı Teftiş Heyeti kadrosunun takviye edil
mek suretiyle gerek yurt içinde yaipılan iç ka
çakçılıkta, gerekse kapılarda lâyüsel olan bu 
kaçakçılık konularını ciddî olarak yakalatıp 
derhal en kısa zamanda tecziyesi cihetine git
melerini rica ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de tütün 
müstahsilinin elinde kalmış eski tütünlerimizin 
değerlendirilmesi önemli bir konu. Hükümet 
olarak bunu dış pazarlarda bu yıla kadar de
ğerlendiremediklerine göre bundan sonra hiç ol
mazsa bunların yerine başka memleketlerde imal 
edilip Türkiyemizde olmıyan çeşitli makina, 
çeşitli fabrika makinalariyle ve saireyle tebdili 
yoluna gidilmesi zaruridir, bunu yaparsa mille
timize ilgililere bir hayli faydalar sağlanmış 
olunur. 

Destek mubayaası mevzuuna gelince; Tekel 
Bakanlığı sadece elinde bir tütün konusu var-
mışcasma sırf tütünle ilgileniyor ve Sayın Ba
kan burada' kendi ifadelerinden de tesbit etti
ğim hususiyle arz ediyorum : «Destek alımında 
kusur etmediğimizi ifade edebilirim, tütünün 
dışında da üzüme eğildik»ı buyurdular. Ama ben 
itiraz ediyorum, Kırşehir'deki, Gaziantep'teki 
Nevşehir'deki bağcılar perperişan oldu bu yıl. 
önümüzdeki yıllarda bunlara fırsat verilmesin. 
Bağcılar da, üzüm müstahsılları da Tekelin ham
maddesini teşkil eden alkollü, ispirtolu içkile
rin imalinde kullanılan mevadı iptidaiyesini is
tihsal eden müstahsıllar. Bunlara da destek 
alımı sağlanılsın. 

Sayın Bakan tütün ekicilerinin istismar edil
diğini, politik mevzua âlet edildiğini ifade bu
yurdular. Değerli arkadaşlarım, bu Meclisin 
muhterem üyeleri hiçbir haklı konuyu istismar 
etmiyor, etmiyecek de. Yiğidi öldürür ama 
hakkını teslim eden kabilinden doğru iş yapanı 
alkışlamak, hatalı iş yapanları tenkidetmek va-
zifei aslilerimizden olduğu için, Sayın Bakanın 
«istismar ediyorlar köylüyü» demesini hoş gör
medim. Türk köylüsü istismar edilmez, edenler 
de nâmert olur. 

Matbuatın, tütün mubayaasında (Ispanak -
pırasa) hikâyesini ifade ederek yalan yanlış yaz
dığını ifade buyurdu. Ben değerli Bakanımın 
ağırlığiyle kabilitelif olmıyan bu konuşmasını 
da hoş görmedim. Türk Basını yalan söylemez, 
yanlış yazmaz Sayın Bakanım. 
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Hayvan kaçakçılığının önlenmesi mevzuu... 
Hakiketen değerli arkadaşlarım Türkiye'de 
canlı varlıklarımızdan hayvan kaçakçılığı bil
hassa Cenup hudutlarımızda çok miktarda olu
yor. Millî bir ihtiyaç konusu olarak, Türkiye'
nin gıda unsuru olarak istimalde muhtacoldu-
ğumuz bu varlığımızın kaçakçıların elinde se
bil olmadan milletin, vatandaşın lehine konula-

*ra hasredilmesi yurt çapında faydalıdır. Sayın 
ilgilileri bu hususa da davet ederim. 

BAŞKAN — Sayın Onan vaktiniz doldu 
efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ONAN 
(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Bir de muhterem milletvekilleri, Tekel Genel 
Müdürlüğünün istanbul'da oluşu şekli calibi 
dikkat. Bunun için 3 ncü İnönü Koalisyon Hü
kümeti zamanında bu umum müdürlüğün İstan
bul'da mahallî faaliyette bulunması memleket 
lehine faydalıdır. Yoksa bütün bakanlıkların 
devairi resmiyenin Ankara'da, Hükümet merke
zinde oluşuyla onun da buraya aktarılması fay
dalıdır. Acaba bu husus hakkında Âmme İdaresi 
Enstitüsüne yaptırılmakta olan tetkikat ne saf
hadadır? Eğer Ankara'ya nakli puvan kazanmış 
ise bunun biran evvel Ankara'ya intikalini ilgi
lilerden rica ediyorum. 

Çok muhterem milletvekilleri, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı bütçesinin Türk Milletine, mü
barek vatanımıza, Tekel Bakanlığının mümtaz 
şahsiyetlerine hayırlı, uğurlu olmasını Ulu Tan
rıdan diler, Yüce Meclisin muhterem üyelerini 
C.H.P. Grupu adına hürmetle selâmlarım. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 

Müzakeratın kifayetini arz ve teklif ederim. 
Balıkesir Milletvekili 

İbrahim Aytaç 

Yüksek Başkanlığa 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi üzerin

deki konuşmaların kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

İzmir Milletvekili 
Muzaffer Döşemeci 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri aleyhinde 
Sayın tlyas Kılıç, buyurunuz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem arka
daşlar, yeterlik önergesi aleyhinde bulunmak 
mecburiyetindeyim. Zamanın geçmiş olmasına, 
bundan sonraki zamanın kıt olmasına rağmen 
konuşmak mecburiyetindeyim. Çünkü bizi bura
ya gönderen seçmenlerimiz bizim de faaliyeti
mizi görmek ve işitmek istiyorlar. 

Gruplar sıraya girmek suretiyle konuşarak 
milletvekillerinin konuşma hakkını gasbetmiş-
lerdir. Müsaade etsinler de milletvekillerinin de 
söyliyecekleri vardır, onların da kişisel görüşle
ri vardır, bunları da Yüksek Meclise ve ilgili
lere ulaştıralım. 

Bu, belki İçtüzüğün kısıtladığı, bize hak 
vermediği bir durum gibi görünürse de biz 
tatbikatta grupların kendi arasında anlaşmak 
suretiyle bu yolda aldığı birçok kararları gör
dük. Bütçe müzakerelerinde hiçbir milletve
kili kişisel görüşlerini Yüksek Meclise arz et
mek fırsatını maalesef bulamamıştır. Bunun 
için bir defa peşinen bu kifayet önergesinin 
aleyhindeyim. 

Arkadaşlar, kifayet önergesi veren arka
daşlarımı da uyarmak isterim. Hani adamın bi
risi almış eline baltayı ağacı kesiyor, ağaç da 
sızlanıyor, sorulduğu zaman, «Bende kabahat 
yok, sapı sizdendir» diyor. Şimdi, arkadaşla
rım hem kulislerde : «Konuşmak için bizim hak
kımız almıyor»ı diye bağırırlar, hem de bura
da daha bir tek milletvekili konuşmadan kifa
yet önergesini Yüksek Başkanlığa verirler. 
Bu bakımdan da arkadaşlarımızı kınıyorum. 

Arkadaşlar, kifayet önergesinin şu bakımdan 
da aleyhindeyim : 

Eğer.kifayeti kabul etmiyecek olursanız, es
ki bir teşkilât kanuniyle bugünkü yönetime ce
vap veremiyen Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
bu kanunun çıkmamasından mütevellit katlan
dığı sıkıntıları izah etmek istiyoruz. 

Eğer kifayeti kabul etmezseniz hasbelkader 
bu memleketin dışında da vazife görmüş bu ar
kadaşlarınız burada gümrük kapılarındaki va
tandaşlarımıza ve vazifeli' arkadaşlara söyle
nen lâfların büyük bir kısmının doğru olma
dığını ve yabancı memleketlerde de bugün bi
zim gümrüklerde tatbik edilen sistemden da
ha ağır sistemlerin olduğunu ve daha ağır 
kontrollarm olduğunu, buna mukabil bizim güm
rük kapılarında bugün büyük bir ilerleme oldu-
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ğunu ve gümrükçülerin mütevazi bir şekilde 
çalıştığını da izah edelim. 

Eğer kifayeti kabul etmiyecek olursanız, 
Amerikan pazarlarında memlekete girmesi ya
sak edilmiş olan bu malzemenin bizim güm
rüklerden değil, başka yollardan girdiğini ve 
bizim piyasamızı allak bullak ettiğini, sanayii
mizi öldürebilmek için ne gibi tedbirlerin ve 
düzenlerin kurulduğunu izah edelim. 

Kifayet önergesini lütfedip kabul etmiyecek 
olursanız, millî bütçenin, gelir bütçesinin bü
yük bir kısmını sağlıyan tütün mevzuunda gö
rüşlerimizi ve tütüncü bir bölgenin dâvalarını 
söylemek fırsatını bize vermiş olacaksınız. 

Eğer kifayeti kabul etmiyecek olursanız bi
zim de kendi bölgemizde Eğedeki tütün piyasa
sından edindiğimiz tecrübelerin kendi bölge
mizde tekerrür etmemesi için bakanlığa karşı 
iSÖyliyeceğimiz sözleri söylemek fırsatını bul
muş oluruz. 

Kifayeti kabul etmezseniz arkadaşlar, tütün 
• satışında, tütün piyasası zamanında tesbitle-

rin yapılmamasmdan mütevellit ekicinin çek
miş olduğu sıkıntıları, katlanmış olduğu mah
rumiyeti, almteri pahasına elindeki mahsulü 
satamamış olmasııım kendisine yaptığı zararları 
misalleriyle etraflıca ilgililere arz etmek fırsa
tını bulmuş oluruz. 

Biz gene eğer kifayet önergesini kabul et
miyecek olursak satınalman tütünlerin depo
lama mevzuundaki tertibatın alınmadığı takdir
de, - alınmadığını söylemek istemiyorum - za
manında bu hususta tedbir alınmazsa nakliye 
hususunda ekicinin bilhassa benim bölgemde 
Mart ayına rastlaması dolayısiyle yağmur mev
siminde tütününü indirmek ve tütün anbar ka
pılarında çekmiş olduğu sıkıntıları ilgililere 
iletmek fırsatını bulmuş oluruz. 

Sevgili arkadaşlarım, eğer kifayeti kabul 
etmiyecek olursanız, tüccarım diye köylünün 
karşısına çıkmak suretiyle birtakım kanun boş
luklarından istifade ederek ekicinin bir yılhk 
emeğinin, parasını ödememek suretiyle nasıl 
tarumar edildiğinin misallerini ilgililere ilet
mek fırsatını bulmuş olalım. 

Muhterem arkadaşlarım, kifayeti kabul et
meyiniz ki, tüccarla ekici arasındaki münase
betlerin yanlış aksettirildiğini ispat edelim, id
dia edelim ve izah edelim. Bugün tüccarla köy

lüyü karşı karşıya kabul ederler. Biz tücuarla 
köylüyü karşı karşıya değil ikisinin de birbir
lerine samimiyetle ihtiyacı olan iki zümre ola
rak kabul ediyoruz. Ama bizim kabul etmedi
ğimiz husus bunların ikisinin birbirlerinin aley
hine bir faaliyette bulunmamasıdır. 

Eğer kifayeti kabul etmiyecek olursanız, bu 
lıu&uslan etraflıca size izah etmek fırsatını bul
muş olacağız. • 

Muhterem arkadaşlarım, bu ve buna müma
sil birtakım dertlerimizi size ulaştırabilmek, 
taban fiyatla tavan fiyatın tesbitinde ekicinin 
ne derece zarara uğradığını, ne yollardan mah
rum edildiğini size ispat edebilmemiz için lüt
fedin kifayet önergesini kabul etmeyiniz. 

Kifayet önergesini kabul etmeyiniz İd, mil-
lettvekilleri de konuşmak fırsatını bulsunlar 
ve seçmenlerine karşı memlekete karşı, kanu
nun kendisine yüklemiş olduğu vecibenin kar
şılığını ödemiş olsunlar. 

Saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, yeterliği oyunuza 
arz ediyorum : Yeterliği kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin bö
lümlerine ve Tekel Genel Müdürlüğü bütçesinin 
de maddelerine geçilmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin bö
lümlerini okutuyorum ,: 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

(A/l) Cariharcamalar 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

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

12.000 Personel giderleri 42 121 843 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 195 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 750 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

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

345 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 900 000 

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

35.000 Sosyal transferler 84 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 413 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul Edilmiştir. 

• Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesinin 
maddelerini sıra ile okutuyorum. Tekel Genel 
Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu. 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün cari 
harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 68 590 258 lira, yatırım harcamaları 
için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
132 020 000 lira ve sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli Getvelde gös
terildiği üzere 9 197 037 lira ki; toplam olarak 
209 807 295 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Ekli cetvelleri okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 63 929 526 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul Edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 602 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul Edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 723 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul Edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 458 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul Edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 878 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul Edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri * 1 633 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul Edilmiştir. 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

22.000 Yapı tesis ve büyük onarım 
giderleri . 61 402 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul Edilmiştir. 

23.000 Makina teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 68 985 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul Edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili "ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 6 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul Edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 327 598 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul Edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 598 438 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul Edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 271 001 

Birinci maddeyi okunan ekli cetvelleriyle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 1 988 C3S 677 lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 
52.000 Tekel gelirleri .1 977 786 677 

BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul Edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cemlar 10 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi (B) işaretli cetvelle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1968 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden 
elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1968 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmivenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3856 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alabilecek tertipler bağ
lı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadro
lar ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunlann elde
ki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 5. — 25 . 3 . 1957 tarih ve 6939 sayılı 
Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, bağ
lı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1968 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

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

Madde 6. — (Geçen yıllar borçlan) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1966 bütçe yıllanna aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1968. 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil Ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

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

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

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

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

Madde 10. — 29 . 6 . 1967 ve 891 sayılı Ka
nunla 1 750 000 000 liraya çıkarılmış bulunan 
Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 
370 368 302,86 liralık ödenmemiş kısmı, Tekelin 
1966 yılı bilançosuna göre Hazineye borçlu bu
lunduğu 408 411 423,18 liradan «ıahsubedil-
miştir. 

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

Madde 11. — Tekel Genel Müdürlüğüne bağ
lı işyerlerinde çalıştırılan işçilere ve hizmetli
lere (Bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) 
giderleri döner sermayeden ödenmek üzere çalış
tıkları günlerde günde bir kap yemek ve ekmek 
veya (işçi adedi pişirme masraflarını karşılıya-
mıyacak kadar az olan yerlerde çalışan) işçile
re, heyet raporu ile perhiz yapmaları icabeden 
veya yemek mamanı vazifeten dışarda bulunan 
işçilere yemek ve ekmek bedellerinin +ekabül 
ettiği miktarda yemek bedeli verilebilir. 

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

Madde, 12. — Bu kanun 1 Mart 1968 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

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

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

Tasarının tümü açık oya sunulacak, kutu
lar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Her iki 'bütçenin memlekete hayırlı olma
sını dilerim efendim. 

B) TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
C) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Madde 7. — Bu Kanuna bağlı (A/2) işaret
li cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onanm giderle
ri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli 
cetvelin' (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölü
müne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

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

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Milelt Meclisi 1/432; 
Cumhuriyet Senatosu 1/857) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 647; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1051) 

11. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/439; Cumhuriyet Senato
su 1/858) (Millet Meclisi S. Sayısı : 648; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1057) 

BAŞKAN — Şimdi Tarım Bakanlığı ile 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü, 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve 
Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe ka
nun taşanlarının görüşülmesine geçiyoruz elen
dim. 

Tarım Bakanlığı ile ona bağlı genel müdür
lüklerin bütçeleri üzerinde grupları adına söz 
alan arkadaşların isimlerini sırasiyle arz edi
yorum : 

C. H. P. Meclisi Grupu adına Ahmet Şener, 
Güven Partisi MecJis Grupu adına Turan Şa
hin, M. P. Meclis Grupu adına Hüseyin Yay-
cıoğlu, Y. T, P. Meclis Grupu adına Ali Ka-
rahan, T. i. P. Meclis Grupu adına Yahya 
Kanbolat, A. P. Meclis Grupu adına Haydar 
.Özalp. 

Şimdi söz sırası C. H. P. Meclis Grupu adı
na Sayın Ahmet Şener'indir. 

Buyurun Sayın Şener. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA AHMET 

ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 1968 yılı bütçe görüşmeleri mü
nasebetiyle 0. H. P. nin tarım sektörünün ge
liştirilmesi ve tarım politikasının amaçlarına 
ulaştırılması hususundaki görüş ve temennile
rimizi mütaaddit defalar bu kürsüden ve Bi
rinci Beş Yıllık Plân ve programımızda beyan 
ve tescil edilmiştir. 

ikinci Beş Yıllık Plân ve Resmî Gazete ile 
ilân edilen 1968 yılı programında bu sektörde 
A. P. Hükümeti ile aramızda beliren ayrıntı
ları kesin hatları ile huzurunuzda eleştirmek is
teriz. 

Bir memleket ki, ekonomisinin temelini ta
rım teşkil eder, nüfusunun % 75 i tarımla uğ

raşır ve % 70 - 75 i köylü olduğu bilinir ve 
ihraç maddelerinin % 80 i tarım ürünleri ile 
başta gelir ve % 7 kalkınma hızında büyük pa
yı olan ve 5 senelik ortalama kalkınma hızı 
plânda 4,2 arzulanırken ve tahakkuk eden 
% 3,1 iken bugünün şartlarına ve memleketi
mizin geri kalmışlığına göre Devlet bütçesin
den bu sektöre ayrılan pay kanaatimizce azdır. 

1968 yılı bütçesinde yani 22 milyarlık büt
çenin % 4 - 4,5 unu tarım teşkil etmektedir. 
Bu paranın 414 milyonu cari harcamaları kap
samaktadır. Bu gösteriyor ki pahalı bir ida
re şeklidir. 

Üretim : Tüketim ve nüfus artışına ve ih
racat dengesine uygun olmalıdır. Halbuki, biz
deki üretimin ve plândaki % 7 kalkınma hızı
nın tahakkuku, hava şartlarına bağlanması acı 
bir gerçektir. Maalesef üzüntü ile ifade etmek 
lâzım ki, bizdeki üretim artışı, nüfus artışının 
altında seyretmekte, ithalât ve ihracat denge
si sağlanamamaktadır. 

Memleketimizde birim sahadan âzami mah
sul almak gaye ve hedef olduğu bilinen bir ger
çektir. 

Sayın Bakan, Bütçe Komisyonunda makro 
üretim hedeflerinden bahsederek, üretimin 
Türkiye'de 7 - 8 misline çıkartılmasının müm
kün olduğu ve bu da kredi, tohumluk, gübre, 
sulama, ziraat alet ve damızlıkların artırılma
sıyla mümkün olduğuna göre, toprağı olmıyan 
ve yetersiz toprağı olan vatandaşlara bu gir
dilerin ve kendi tâbiri ile imputlarm nasıl ve
rileceğini izah ederse tenevvür etmiş oluruz. 
Yoksa Sayın Bakan, bu topraksız vatandaşlar 
hayatlarının sonuna kadar toprak ağalarının 
emrinde mi olacaklardır? 

Sanayi sektörüne aktarılması düşünülen 
köy nüfusunun, köydeki artan nüfusun yekû
nu ile sanayiin artışının hiç de paralel olma
dığı bir hakikattir. O halde, topraksızlar ve 
toprağı az olanlar köyde daima arttığına göre, 
Sayın Bakan, tanm reformu ile verilen bu gir
diler daima ağalara verilmekle, hizmet top
rak ağalarına yapılmış olacaktır. Bu dengesiz
liğin Türkiye'de toprak reformu yapılmadığı 
müddetçe devam edeceğine biz kaaniiz, kendi 
kanaatlerini de öğrenmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri; Sayın Bakanın 
Bütçe Komisyonundaki görüşmesinde, «A. P. 
Hükümeti vatandaşa et, süt, ekmek verecek fa-
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kat toprak yok» demesini biz 0. H. P. olarak, 
A. P. Hükümetinin programı ile birleştireme-
dik. Sayın Bakan, bu ilişkiyi izah ederse mem
nun oluruz. Sayın Bakan yine Bütçe Komisyo
nunda «Toprak reformunun ağaları tehdidetti-
ğini» söylüyor. Biz aynı kanaatte değiliz. Kana
atimizce, Sayın Bakan, ve A. P. Hükümetinin, 
topraksızları daima ağanın kölesi gibi çalıştırma 
arzusu, topraksızları tehdidettiğinin bir ifadesi
dir. 

C. H. P. ni bu tutum sadece üzmektedir .Sa
yın Bakana tavsiyemiz : Topraksız vatandaşa 
toprak verilerek, et, süt ve ekmek istihsal etsin 
ve yetiştirdiği ürünlerle, millî gelire bir katkı
da bulunsun ve bu vatandaşların şahsiyetlerini 
kazanmaları, asgari müşterekte birleşerek eme
limiz olmalıdır. 

Ağanın dediği istikamette rey vermediği 
gün, o vatandaşın eti, sütü ve ekmeğini kesecek
siniz ve ağanın toprağından attıracaksınız... Biz 
O. H. P. olarak buna razı değiliz, siz razı mısı
nız? 

Toprak reformu ile, topraksızları mülk ve 
ve tapu sahibi yapılmak suretiyle toprak dağı
lımındaki dengesizlik giderilerek, sosyal adalet 
sağlanmış olacak. Çocuğuna ve ailesine emniyet 
verilecek ve istihsali artırılacak ve kuvvetli mâ
nevi bağla toprağına bağlanmış olacaktır. Top
rak ağası da aldığı para ile, sanayie yatırım 
yapmak suretiyle, sanayileşme süratle teşvik 
edilmiş olacak, bu vesile ile köyden sanayie ak
tarılması istenen nüfusun işgücü kıymetlendiril
miş olacaktır. 

Türkiye'de toprak dağılımında bir dengesiz
lik olduğu hepimizin malûmudur. Memleket sat
hından yani tabanda toprak dağılımını temin ve 
tesbit etmeden tarım reformunu kapsıyan konu
lara geçmek mümkün değildir. Geçildiği takdir
de, adaletsizlik bir kat daha artmış olacaktır. 

A. P. Hükümetinin programında, (sayfa 30) 
son pasajında, «Toprak rejiminin düzenlenmesi 
ve köylümüzün toprağa kavuşturulması» ibare
sinden biz C. H. P. olarak, asgari müşterekte bu 
konuda birleşmenin mümkün olacağını düşünür
dük, zaman ilerledikçe Hükümet programından 
uzaklaşılarak ve İkinci Beş Yıllık Plânda ve 
1968 bütçesinin icra programında, toprak refor
mu kelimesi olmadığı gibi, Hükümet programın
da zikredilen toprak rejiminin düzenlenmesi ve 

köylümüzün toprağa kavuşturulması ibaresi ta
mamen kalkmış bulunmaktadır. 

Türkiye'de arazinin tevziinin sosyal adalete 
uygun olmadığını, her defasında beyan ettiğimiz 
halde, görüyoruz ki, bu memlekette bir kısım 
köy ve bölgelerde toprak açlığı vardır. Bu top- , 
raksız vatandaş kütlesinin, ağa kapısında et, süt 
ve ekmek yiyen ağayı seyretmekten kurtarılma
sının çaresi, toprak reformunun en kısa bir za
manda, Anayasanın emri olarak yerine getiril
mesi ve bunun Hükümete verilmiş bir görev ol
duğunu, Tarım Bakanına ve Sayın A. P. Hükü
metine tekraren hatırlatmayı bir vazife biliyo
ruz. 

Muhterem milletvekilleri, reform deyince, 
bizim anladığımız mâna şudur : Mevcut düzenin 
yerine, Anayasaya aykırı ve mülkiyet hakkını 
kaldıran bir düzen getirilmesi değil, mülkiyet 
hakkını yaygınlaştıran ve Anayasanın emrettn-
ği istikamette bir toprak düzeninin gerçekleşti
rilmesidir. 

Sayın Bakan arkadaşımız bu düzen değişik
liğinden belki çok alınacaktır, ama hiç merak 
etmesin, Allah'ın izniyle biz bu düzeni değişti
receğiz. (C. H, P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) A. P. sıralarından gülüşmeler) 

Hiç merak etmeyin, kendi düzenini de, şe
ker fabrikasından Bakanlığa geldikten sonra, 
değiştirmeye gayret etmiştir. 

Memleketimizde, yukarda belirttiğimiz gibi, 
toprak dağılımında köylerde belde veya bâzı 
bölgelerde düzensiz ve bozuk bir dağılım ve den
gesizlik vardır. Tarımsal bünyenin temelindeki 
bozukluklar halk aleyhine ve topraksızlar ile az 
topraksızların tamamen aleyhinde sonuçlar ver
mektedir. Ayrıca; bu düzensizlik istihsalin nok
san oluşu topyekûn Türk Milletinin ve millî ge
lirin aleyhinde tecelli etmekte ve sosyal bünye
ye zarar vermektedir. 

Son sayımlara göre, memleketimizdeki köy
lü aile sayısı 2 732 391 dir. Bunların 2 322 391 i 
çiftçilikle uğraşır. Köylü ailesinin % 15,55 ini 
teşkil eden topraksız aile çiftçilik yapmamakta
dır. Beher aileyi 5 nüfus olarak sayarsak, 1,5 
mîlyon nüfusun köyde topraksız ve geçimi pe
rişan bir haldedir. 

Şehrin gecekondularında yığılan milyonlar 
bu nüfusun dışındadır. 
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Muhterem milletvekilleri; -
Topraksız kalan bu ailelerin işsiz, fakir, 

ümitsiz ve Sayın A. P. Hükümetinin getireceği 
tarım reformundan asla faydalanamıyan ve top
rak sahibi olmadan hiçbir şekilde kredi, gübre, 
sulama veya tohumluk gibi girdilerden fayda
lanmaları mümkün değildir. 

Sayın Bakandan soruyorum; toprağı olmı-
yan bir vatandaşa kredi, tohum, ziraat aleti, su
lama imkânları vermek mümkün müdür? 

Çiftçilikle uğraşan ailelerde 499 000 çiftçi 
ailesinin işlediği toprağın ancak bir kısmı ken
disinindir. Diğerleri, ortakçı ve kiracıdır. 
309 000 ailenin hiç toprağı yok ve başkalarının 
topraklarını kiracı veya ortakçı olarak işlemek
tedir. 

Bu kqnuda misâl isteniyorsa, bizzat grupum 
adına bir heyetle tetkik ettiğim Tunceli'nin Pü
lümür kazasında bulunan topraksız köyleri ken
dilerine sayıyorum. Sayın Bakandan ve A. P. 
Hükümetinden istirham ediyorum, bu konuyu 
tetkik etsinler, bu sayacağım 11 köy içinde bir 
tane köy var toprak sahibi olarak. Bu köyler 
şunlardır: Kabayel, Karagöl, Karaderbent, 
Ağaşendik, Balpayam, (Bu Balpayam'da 46 ha
ne vardır, bir hanenin toprağı vardır, diğer 45 
hanenin toprağı yoktur ve ağa beherinden 
bin lira olmak üzere, senede 45 000 lira almak
tadır.) Kıtım, Bardakçı, Derindere, Altunhü-
seyin, Şampaşa ve Kızılmescit köyleri tamamen 
ağanındır ve burada bulunan bütün vatandaş
ların, baraka yapacak 25 metrekarelik toprağı 
ve arazisi olmadığını Hükümet biliyor. 25 met
rekarelik arsa aradı ve veremedi, vermek im
kânını bulamadı ve yaptığı barakalar ağanın 
toprağının içinde yapılmıştır, onlar da tamamla
namamıştır. 

Sayın Bakan lûtfensin, teknik elemanlarla bu
ralar tetkik edilsin. Buradaki insanlar ağanın 
emrindedir. Yıllık istihsallerini kıymetlendir
dikleri zaman, 1 500 liraya kiraladıkları 30 - 40 
dönümlük arazinin kirasını ödemeye, her ne 
olursa olsun bu kirayı ağaya aynî ve nakdî öde
mek mecburiyetiyle karşı karşıyadır. 

Sayın milletvekilleri, söylüyorum; bu 1 500 
lirayı 40 Kg. yağ, 600 - 700 Kğ. buğday, bir koç, 
200 lira da peşkeş parasıvermek suretiyle ödiye-
cektir. Ama Sayın Bakan et, süt, yağ yedir
meye çalışıyor, hepsini ağaya verdi, nasıl yiye
cek? Bu ağaların hiçbir tanesi orada değiller-
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dir. Büyük şehirlerde ikâmet etmekte ve bura
daki vatandaşları çalıştırmaktadırlar. 

Sayın Bakandan soruyorum: Bu toprakların 
Anayasa teminatı altında bugünkü rayiç bedeli 
üzerinden istimlâk ederek 20 sene vâde ile top
rağı işliyen veya kiralıyan bu vatandaşlara tevzi 
etmesini arzu etmez mi? Biz arzu .ediyoruz. 

Sayın Tarım Bakanı bu saydığım 11 köye, 
tarım reformu münasebetiyle kredi, gübre, to
humluk, alet ve makina gibi girdileri vermeyi 
düşündüğü zaman kime vermiş olacaktşr? Biz 
kendisine söyliyelim, ağaya vermiş olacaktır. 
Ve verilen krediler istihsale sarf edilmiyecektir, 
nerede yenecektir? Bildiğiniz gibi, büyük şehir
lerde ağaların yaşamaları için yenecektir. Ama, 
orada bulunan vatandaşların çoluk çocuğuna 
hiçbir kredi vermek imkânı mevcut değildir. 
3202 sayılı Kanun Sayın Bakan tarafından da 
bilinmektedir, mümkün müdür bir topraksız va
tandaşa kredi vermek? Hayır veremezler. 

Ben yine teklif ediyorum; Sayın Bakan ev
velâ toprak reformunu yapmakla mükellef ol
duğunu, bu canlı misâlle halen toprak reformu
nu kabul etmemekte devam edecek midir? Ta
biî kendileri «Devam edeceğim» diyecektir. 

Yukarda belirttiğimiz şekilde tarım alanın
da 15 milyona yakın çiftçi ailesi topraksız
dır. Üzerinde çalıştığı araziye tamamen sa
hip görünen 1 686 000 çiftçinin gerçek durumu 
ise şu manzarayı arz etmektedir : Toprak sa
hibi çiftçilerden 772 800 ü, 1 - 20 dönüm top
rağa sahiptir, işlenen sahanın % 4,3 ü, bu 
arazinin yarısı veya birkaç dönümü kıraç veya 
meyilli ziraate gayrimüsait yerlerde ise, bu
rada geçinen halkın perişan olduğu bir ha
kikattir. Bunu Sayın Bakan, üretim makro 
hedeflerinin, neresine yerleştireceğini görmek 
mümkün değildir. Kanaatimizce bunları kurta
racak yegâne çare, birinci şart, toprağa ka
vuşturmaktır. 

Diğer taraftan toplam çiftçilerinin 1/4 ün
den azı memleket ziraat topraklarının % 70 
ini ellerinde bulundurmakta ve bu topraklan 
ellerinde tutanların çoğu çiftçi niteliğinde 
olan kişiler olmadığı gibi, sadece topraksızla
rın işgücünü, şahsiyetlerini sömüren kişiler
dir. Yine resmî rsdkamlara göre, hayatlarını 
toprağa bağlamış ve çiftçilikle geçinen ailele
rin % 99 u memleket topraklarının ancak 3/4 



M. Meclisi B : 49 23 . 2 . 1968 O : 2 

payına sahipken geriye kalan 1/4 pay ise 
çiftçi ailelerinin % 1 ine ait bulunmaktadır. 

A. P. Hükümeti bu gayriâdil durumun deva
mını tasvibediyor mu? İşte O. H. P. ile A. P. 
Hükümeti arasındaki toprak dağılımı ve den-
gesizliğindeki görüş farkı budur. Bu kütleyi 
küçük bir zümreye ezdirerek fakir, açlık ve 
perişanlık içinde yaşamasına devam ettirme Üı, 
Anayasanın emrini yerine getirmemek olduğunu 
hatırlatmak isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Küçük parçalara bölünmüş ve ekonomik iş

letmeciliği kaybolmuş işletmeleri de toplulaş
tırmak suretiyle, çiftçinin ve memleket ekono
misinin ikinci ilkesini yerine getirmek, , top
rak reformunun esas prensiplerindedir. Bu 
konu tarım reformu ile değil, ancak toprak 
reformu ile elde edilebilir. 

Toprak reformu ile gelir dağılımı sağlanmış 
olacaktır. Bu yönden de A. P. Hükümeti ile 
aramızda farklı görüşümüz vardır. Çiftçi nü
fusun % 90 ı tarım gelirinin % 48 ini, geri 
kalan % 10 u da (büyük toprak sahipleri), 
gelirin % 52 sini almaktadır. (Birinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı S. 50) 

BAŞKAN — Sayın Şener, vaktiniz doldu 
efendim. Yarım sayfa mı var? 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bir dakika 
kadar Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Şener, 20 dakika oldu
ğunu biliyorsunuz, ona göre hazırlanmanız ik
tiza ederdi. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bir konuyu 
daha arz ederek ineceğim Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, şurada Köy İşleri Ba
kanlığının" Bütçe Komisyonuna getirmiş ol
duğu, bir araştırmanın neticesinde bir bilim 
neticesinde, beş ilin bir envanteri var. Bu 
envarterleri; İsparta, Maraş, İçel, Gaziantep 
ve Erzincan illerinin envarteridir. 

Sayın Bakan der ki, «Nerede toprak bula
cağız? Aradılar 55 ağa buldular.» Saynı Bakan, 
kendinize soruyorum ve söylüyodum. Onlar 
siyasi ağa idi. Biz Türkiye'nin içinde top
rağı arıyoruz, şurada burada, ağada değil. 
Türkiye'nin içinde, toprağı, nerede bulursak 
Anayasa hükümleri içinde, o toprağı kıy
metlendirmeye mecburuz. Biz 55 ağa ile 555 
ağanjn peşinde değiliz, Sayın Bakan. 

Buradaki bulunan envarterler de, bizzat 
ziraat mühendisleri ve mütehassıslar tarafından 
yapılmıştır. 

Ben kendilerine söyliyeyim, bilhassa İspar
ta'da topraklandırılması mümkün olan köyler 
50 tane, başka köylerle birleştirilecek olanlar 
60 tır, kamulaştırılacak toprak yoktur. Maraş'-
ta; 84 köy, başka köyle birleştirilecek köylerin 
sayısı 100 dür, 4 köyde kamulaştırma müm
kün. 

İçel'de 57 köy, başka köyle birleştirilecek 
38 köy var, 16 köyünde de istimlâk yapılabile
cek. Gaziantep'te; 61 köy, 259 köy başka köy
le birleştirilecek, 63 köy de istimlâk yapılabi
lecektir. 

Erzincan'da... 
NEŞET TANRIDAĞ (Yozgat) - , Trabzon'

da da var. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın arka

daşım, Trabzon'da varsa, evvelâ gelip seninki-
ni alacağım Yozgat'tan, Ondan sonra Trabzona 
gideceğim. 

Sayın Köy İşleri Bakam, hepinize dağıtmış 
olduğu bu konuyu söyleyip ineceğim. 

Milliyetçi Çin'e gitmiş Sayın Köy İşleri Ba
kanı Sabit Osman Avcı arkadaşımız. Eski baka
nımız. Bakınız, kendisi, Hükümetine ve Türki
ye'ye ve Büyük Millet Meclisine tavsiye ediyor. 
Okuyorum onu, çok methediyor ve hakikaten 
doğrudur : 

«Biz toprak reformu yapacağız dediğimiz 
zaman, siz ortanın solundasmız, bu toprak re
formu komünistliktir» diyordu. Soruyorum ken
disine ve okuyorum : 

«Milliyetçi Çin, kendi şartlarına uygun, 
kredi ve pazarlama müesseselerini geliştirmiş 
ve arazi sahibi, topraksız çiftçiyi devlet arasın
daki menfaatleri mükemmel bağdaştıran top
rak reformunun metodunu geliştirmiştir.» Ay
nen, sayın bakan getirmiş, veriyor. 

Arkasında, sayfa 8; «Başlıca amacı, toplum
sal adaleti sağlamak için arazi reformunun» ya
pılmasını tavsiye ediyor. Çin, A. P. hükümeti
nin eski Köy İşleri Bakanı eski arkadaşımız. 

Soruyorum kendisine, Çin'de; Komünist 
Çin'de toprak reformu yapılmadığı için komü
nistlik yayılmıştır.^ Milliyetçi Çin'in bu yapmış 
olduğu toprak reformundan dolayı komünist
likten kurtulmuştur. Peki soruyorum kendisine, 
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kendisi böyle bildiği halde bunu da Büyük Mil
let Meclisindeki bütün üyelerine ve neşriyata 
terkettiği halde, nasıl olurda C. H. P. toprak 
reformunu yaptığı zaman satılmış oluyor? 

Ben soruyorum sayın bakandan; hiçbirimiz 
Türkiye'de satılmış değiliz. Kendisine tavsiye 
ediyorum; bu kadar iyi görüşü olması lâzımge-
lirken bir zümreye satılmış demek, benim söy
lemeye dilim varmıyor meslekdaşıma, ama bu 
gibi galiz ve kendisine ve Türk Milletine yakış-
mıyacak olan kelimelerin kullanılmamasını tav
siye ederim. 

Muhterem milletvekilleri, C. H. P. nin temel 
prensiplerinden bulunan toprak reformunun 
tahakkuk ettirilmesi, millî gelirin dağılımı ve 
bu memlekette topraksız vatandaşları toprak 
sahibi yapmak en büyük emelimizdir, hepinizi 
saygı ile, hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Turan 
Şahin. 

Sonradan gelen arkadaşların da devam et
mekte olan açık oylamada oylarını kullanmala
rını rica ederim. 

G. P. GRUPU ADINA TURAN ŞAHİN 
(Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1968 yılı Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
Güven Partisi Millet Meclisi Grupunım görüş ve 
temennilerini arz etmek üzere söz almış bulun
maktayım. 

Günümüzde, devletlerarası ekonomik ve sos
yal gelişme seviye ve hışlan arasında nasıl fark
lılıklar varsa, bir memleketin bizatihi kendi sa
hasında nasıl bölgelerarası farklılıklar mevcut
sa, ekonominin muhtelif sektörleri arasında ela 
gelişme hızı ve seviyesi bakımından farklılıklar 
vardır. 

Tarım sektörü hemen hemen her memleket
te diğer sektörlere nazaran gelişme çizgisinin 
daima altında kalmış ve düşük bir kalkınma hı
zına sahibolmuştur.. Ekonomisi tarıma dayalı 
ve .kalkınma gayretleri içerisinde bulunan mem
leketimizde tarım sektörünün bu genel karak
teri daha bariz bir şekilde belirmekte ve kal
kınma gayretlerimizi büyük ölçüde güçleştir
mektedir. Nitekim, Birinci Beş Yıllık Plân dö
nemi boyunca Türk ekonomisi ve toplumunda 
geniş ve düşük verimli bir tarım sektörünün be
raberinde getirdiği sorunlar büyük ölçüde de
vam etmiş, gelişme tempomuzu engelleyici te
sirlere sahibolmuştur. 

O halde; tarım politikası üzerinde Bakanlık 
bütçesi münasebetiyle arz edeceğimiz görüşler 
memleketimizin bu temel dâvasına müspet isti
kamette bir katkı yapmak amacından başka bir 
maksat taşıyamas. 

Bu noktada, Güven Partisi olarak, kalkınma 
gayretlerimizin bütünüyle olduğu kadar özel
likle, tarım sektörü için ehemmiyeti çok büyük 
olan bir mevzua temas etmek isteriz. 

iktidar ve muhalefetler, takibedilecek poli
tikalarda ayrı görüşlerde olabilirler ve elbette 
olacaklardır. Ancak, siyasi hayatımızın bir 
bahtsızlığı olarak devam edegelen ve her fikri 
dejenere eden, meseleleri maksatlı ele alış ve 
polemik mevzuu yapma hastalığından vazgeç
mek mecburiyeti vardır. Bugün tarım sektö
ründe, siyasi partiler arası münakaşaların doğur
duğu güvensizlik ve emniyetsizlik havası hâkim
dir. 

Senelerdir sürüp giden toprak reformu ta
rım reformu münakaşaları, kelimelerden doğan 
çekişmeler, mülk emniyetini de, rızk emniyetini 
de sarsmıştır. 

Sermayenin en az gittiği tarım sektörü, kal
kınmamızın vazgeçilmez şartı olan hızlı sanayi
leşmeye geçişin köprüsüdür. 

İstihsal ettiği ürünlerle, artan nüfusu besle
mek, sanayiin ihtiyacı olan hammaddeyi temin 
etmek, ihracata yönelen şekli ile sanayileşmemi-
•îin şartı olan döviz gelirlerimizi temin etmek 
gibi büyük hizmetler yüklenen bu sektörün gü
vensizlik yaratılan bir ortamda gelişmesi ve kal
kınması mümkün değildir. 

Türk tarımının ilk ihtiyacı, siyaset adamla
rının bu sektörün meselelerine istismar için de
ğil, hal tarzı bulmak üzere eğilmeleridir. 

İkinci Beş Yıllık Plân kendi felsefesi içeri
sinde ekonominin itici gücü olarak sanayi sek
törünü kabul etmiş, tarıma genel kalkınmada 
katkısı oranında öncelik tanımamıştır. Tarım 
alanında kalkınma Türkiye için genel kalkın
manın temeli ve ilk şartıdır. 

Türkiye, sektörler arası denge mevzuunda 
tarım sektörünü sanayi sektörü gibi itici bir 
sektör olarak daha uzun müddet görmeye mec
burdur. 

Toplam nüfusun % 70 e yakını köylerde ya
şamakta, kasabalarda oturanların büyük bir kıs
mı da çiftçilikle iştigal etmektedir. Tarım, gay-
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risâfi millî hâsılamızın % 31 ini, toplam ihra
cat gelirlerimizin % 85 ini temin etmektedir. 
Türk Milletinin yalnızca beslenme bakımından, 
gıda maddeleri üretiminde % 6 civarında yıllık 
artış sağlamak mecburiyeti vardır. O halde, ta
rım sektörünün kendi gerçeklerine ilmin ve tek
niğin ışığında eğilmek ve o gerçeklere tedbir 
aramak tek çıkar yoldur. Ve bu kalkınan mem
leketler için bir mânada partiler üstü millî bir 
görevdir. 

Her bütçe yılı Türk tarımının gerçekleri 
muhtelif şekillerde Yüce Meclislerde dile geti
rilir. 

İstatistikler, anketler, kısmi araştırmalar ne
ticesi bulunmuş olan rakamlar, ne kadar mak
satlı kullanılırsa kullanılsın, tarımsal bünye bo
zukluklarına sahibolduğumuz gerçeğinin dışına 
çıkılamaz. 

Türkiye'de ekilebilir sahaların hudutlarına 
varıldığı, çayır ve meraların milyonlarca hek
tar daraldığı, ormanların saha olarak da, verim 
olarak da azaldığı, tonlarca vatan toprağının 
erozyonlarla denizlere sürüklendiği gerçeğini 
salkamak mümkün değildir ve lüzum da yok
tur. 

Topraklarımız üzerinde nüfus baskısı vardır. 
Topraklarımızın gün geçtikçe ufalanması ve bö
lünmesi, cüce, gayriiktisadi işletmeler durumu
na gelmesi vakıası mevcuttur. Kiracılık ve ya
rıcılık gibi ıslaha ve düzenlemeye muhtaç sis
temler Türk tarımında büyük ölçüde yer almış
tır. Bütün bunların doğurduğu bu sektörde ge
lir dağılımında bir adaletsizlik mevcuttur. 

Türkiye, tarım alanında var olan bu şartlara 
yeni gelmemiştir. Bunlar, yılların biriktirdiği 
problemlerdir. Geçmiş devirlerde alınan tedbir
ler yenileriyle geliştirilecek Devlet idaresinin de
vamlılığı anlayışı içerisinde bu problemlere hal 
tarzı bulunabilir. 

Türkiye tarımı, birim başına âzami verim al
ma yolunda gayret göstermeye, yani tarımda 
entansiteyi artırıcı her tedbiri almaya mecbur
dur. 

Ancak iktidarlar, verimi artırıcı tedbirlerin 
temeline, bünyeyi ıslah edici tedbirleri koymaz
larsa, az toprağı olanı yeter toprağa kavuştur
mak, hiç toprağı olmıyanı toprak sahibi yap
mak demek olan toprak reformunu yapmazlar ve 
onu zirai reformun zaruri bir unsuru görmez

lerse, istenilen neticenin alınması mümkün de
ğildir. 

Adalet Partisi iktidarının hazırlamakta oldu
ğu Zirai Reform Kanunu Yüce Meclise geldiği 
zaman, bu mevzudaîd görüşlerimizi bütün tefer-
rüatiyle açıklamak imkânını bulacağız. Bu ba
kımdan, toprak reformu, tarım reformu gibi tâ
birler üzerinde münakaşayı bugün için faydasız 
buluyoruz ve bu konunun istismarına da karşı-
yıs. 

Tarım Bakanlığı, birim sahadan âzami verim 
alma tedbirlerini geliştirirken, 1966 yılından bu 
yana «üretimde makro hedefleri uzun vadeli ola
rak tâyin bakımından» projeksiyon çalışmaları 
yapmaktadır. Bu çalışmaların neticeleri bir bü
tün olarak bilgimiz dışında olduğu için, yapı
lan çalışmalar hakkında bir fikir söylemek müm
kün değildir. 

Bir tarımsal ürünün önceden seçilmiş hedef
lere göre, üretim ve sürümünü gerçekleştirme 
yolunda alınacak tedbirlerin, genel tarım politi
kası içerisinde yerini gayet dikkatli tesbit etmek 
lâzımdır. Ayrıca tesbit edilen hedeflerin ken
di aralarında da tutarlı olması iktiza eder. Ak
si halde, bir ürüne ait problemlerin müstakil ola
rak hal tarzını sağlayıcı tedbirler diğer ürünler 
aleyhine neticeler doğurur. Bu bakımdan, Sa
yın Tarım Bakanından usun vadeli projeksiyon 
çalışmalarına göre, yön vermeye çalıştığı tarım 
politikası için bâzı hususların açıklanmasını ri
ca edeceğiz : 

1. Tarım sektörünün genel ekonomi içeri
sinde yerini hangi ölçüde mütalâa etmektesiniz 
ve ne olmasını arzu etmektesiniz? 

2. Çeşitli tarımsal ürünlerin üretim ve tü
ketim seviyelerini nasıl ayarlıyacaksınız? Hangi 
ürünleri teşvik edecek, hangilerini tahdidedecek-
sinis? 

3. Ürünlerin pazarlanmasmda ne gibi ted
birler almak suretiyle fiyat dalgalanmalarını ön-
liyeceksinis? 

4. Üreticinin gelir ayrtırımını sağlamakta ve 
fiyat politikası halamından, yüksek fiyat poli
tikası mı, yoksa maliyet düşürücü tedbirler yo
lunu mu tercih edeceksiniz? 

5. Tarımda mevcut işgücünün diğer sek
törlere kaydırılma seviyesi ne olacaktır? 

6. Bu politikayı uygulamakta hizmet gö
recek teşkilât nasıl organize edilecektir? 
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Bu soruların cevaplandırılması, makro üre
tim hedefleri tesbit edilerek, tarımsal potansi
yeli harekete geçirmekte alınacak tedbirlerin ne 
olacağının bilinmesi bakımından önemlidir. Yok
sa, tarımsal potansiyelimizin ne olduğuna dair 
bilinen beyanları tekrar etmek durumundan 
kurtulmamız mümkün olamaz. 

Birim sahada verim artırıcı tedbirler olarak 
bilmen; 

Sulama, gübreleme, iyi vasıflı tohumluk, 
makinalaşma, zirai mücadele ve zirai krediler 
mevzuları bir bütün olarak kendi tekniği içeri
sinde geliştirilmek durumunda bulunan mevzu
lardır. 

Tabiat şartlarına açık ve ona tabi bir ekono
mik çalışma sahası olan tarımda, Devlet müda
halesinin bu tedbirler üzerinde ağırlığı büyük 
olmak zorundadır. 

Kredi mevzuu bu tedbirlerde başrolü oyna
maktadır. Gübrede, tohumlukta, mücadelede, 
mekanizasyonda ve sairede. O halde tarım kal
kınmasının başlıca yönlerinden birisi zirai kre
didir. 

Türkiye'de 3 milyon 500 bin civarında zirai 
işletme vardır. Bunun 1,5 milyonu ne Ziraat 
Bankasından, ne de Tarım Kredi Kooperatifle
rinden faydalanmamamaktadır. Ziraat Banka
sından yararlananlardan yarısından fazlası, 
300 Tl. smdan az kredi almaktadırlar. Kredi da
ğılımında büyük bir dengesizlik ve adaletsizlik 
vardır. 

Kadastronun tamamlanamaması, arazinin ço
ğunun tapusuz oluşu, toprak baremlerinin çok 
düşük oluşu, büyük kütleyi krediden faydalan
maya imkân vermemektedir. Ve işte, büyük ıs
tırap kaynağı olan çiftçinin tefeci eline düşmesi 
hâdisesi bu nedenlerde, yani kredi yetersizliğini 
ve dengesizliği noktasında başlıyor. Bu mese
leyi de dar parti anlayışı açısından mütalâa et
miyoruz. iktidar ve muhalefeti ile beraberce hal 
tarzı aramalıyız. Bu sebeple, zirai kredi konu
sunda Meclis Araştırması istedik ve müspet 
tedbirler bulunacağına inanmaktayız. 

Zirai ürünlerin değerlendirilmesi, tarım sek
törünün en önemli konusudur. Ve Güven Par
tisi olarak, bu konu üzerinde ısrarla duruyoruz. 

Köylünün ve çiftçinin emeğinin değerlendi
rilmesi, Türkiye için tarımsal ürünlerin değerlen
dirilmesidir. 
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Pancar müstahsili şikâyetçidir, tütün müs
tahsili ıstırap içerisindedir, hububat müstahsi
li güçlüklerle karşı karşıyadır, narenciye müs
tahsili, elma müstahsili pazar bulamaz, ürününü 
değerlendiremez. Sebzecilerin ve turfandacıla
rın meseleleri çoktur. Birçok ziraat dallarında 
fiyatlarla ilgili tereddütler verim artışını da en
gellemektedir. 

Sadece yüksek fiyat politikası dâvayı hallet
mez. Takibedilen taban fiyat politikasında da 
uygulama bakımından aksaklıklar çoktur. Des
tekleme alımları, millî ekonominin gerekleri ve 
zirai tedbirin, tekniğin icapları içerisinde yapıl
mazsa, üreticinin ve üretim artışının aleyhine 
işler. 

Küçük ve dağınık işletmeleri teşkilâtlandır
mak şarttır. Devletin önemli mahsûller için 
depolama tesisleri kurulmasına yardımcı olması 
zorunludur. 

Tarım sektörünün bu meselelerini dile geti
rirken, tarımda kooperatifçilik mevzuuna temas 
etmemek ve özellikle Türk tarımının geliştiril
mesinde büyük rol oynıyacak olan koopera
tifçiliğin üzerinde durmamak mümkün değildir. 
Sermaye noksanlığının ve teknik bilgi azlığının 
terımda kalkınmada engelleyici rolü, ancak ko
operatifçiliğin yaygın hale getirilmesi ve Türk 
tarımının hizmetine sokulması suretiyle ortadan 
kaldırılabilecektir. Dogmatik fikirlere sahibol-
maksızın, yeni kooperatifle kolhozu ayırdede-
rek, çiftçinin hür teşebbüs gücünü birbirine da
yanarak demokratik bir ortamda geliştirmeye 
imkân veren kooperatifçiliği süratle mümkün 
kılacak mevzuatın Meclislerden çıkartılmasına 
gayret etmek lâzımdır. Tarımda kooperatifçi
lik çok yönlü olmak mecburiyetindedir, özellik
le, küçük çiftçinin ve orta halli çiftçinin büyük 
iştirakçisi olacağı bu tip kooperatifler tarımsal 
kalkınmamızın başlıca dayanağı olmak durumun
dadırlar. 

önemli bir ihraç malı olan tütünün ekimini 
ve satışını düzenliyecek kanunun biran önce çık
masında Türk çiftçisinin yanında hizmet gören 
Tarım Bakanlığının desteğine ve gayretine ih
tiyaç vardır. 

Üretimi artıran bütün tedbirlerin sulamanın, 
gübrelemenin, makinalaşmanın, zararlarla mü
cadele etmenin sonunda pazar bulmıyan, bulsa 
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da değer bulmıyan mahsûl elde edilirse, Türk 
tarımının kalkınması yerine battığını görürüz. 

Maliyet düşürücü ve verimi artırıcı Devlet 
yardımları dar imkânlı çiftçiye mutlaka ulaş
malıdır. 

Tarım sektörü içerisinde her geçen gün öne
mini artıran ve ağırlığını hissettiren bir çalışma 
alanı da hayvancılıktır. Tarım sektörü içeri
sinde tarım kalkınmasının hem itici, hem de çe
kici gücünü hayvancılıkta görüyoruz. Ancak, 
bu alanda çok geri kalmış durumdayız. Bu ko
nuda, idari teşkilâtlanmadan, hayvancılıkta bi
rim başına verimi artırıcı her türlü tedbire ka
dar eksikliklerimiz vardır, .kusurlarımız vardır. 
Birinci Plân döneminde nıer'a ıslâhı yönünden 
plân hedeflerinin çok gerisinde kalınmıştır, ikin
ci Plân döneminde, anlayış ve gayret bu dalda 
büyük neticeler almaya yetecektir. Hayvancı
lığın geliştirilmesinde elverişli ucuz kredi poli
tikası, hayvan hastalıkları ile mücadelede ciddî 
tutum, yem ve hayvan ürünleri sanayimde hızla 
geldşırieyi sağlayıcı her türlü tedbirin alınması 
mecburiyeti vardır. 

Senelerce hayvancılık mevzuunda yapılan ça
lışmalar iyi niyete ve az miktardaki veteriner 
camiasının gayretlerine bağlı kalmış ve bu saha 
ekonomik açıdan değerlendirilmemiştir. Tür
kiye, bir mânada protein açlığı içerisindedir. 
Yetişen Türk nesillerinin beslenme problemini 
halletmede, tarımsal kalkınmamızın hız kazan
masında bu sahada yapılacak her türlü çalışma 
şükranla anılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tarım politikasının Meclislerimizde bugüne 

kadar tartışılması sırasında, daima ana mevzuu 
ormancılık problemleri teşkil etmiştir. Türk 
Anayasasının teminata bağladığı ormancılığımız 
konusuna da bir ölçüde ve vaktin müsaadesi 
nisbetinde temas etmek ve fikirlerimizi dile ge
tirmek, bu mevzuda vuzuha ulaşmak bakımından 
lüzumlu olacaktır. Vatanın var olması şartı 
kadar önem taşıyan ormancılık hizmetleri ve me
selelerimiz objektif ölçüler içerisinde münakaşa 
edilirse, yurt yararına en hayırlı yol tutulmuş 
olur. Klâsik anlayış içerisinde ormanın reel 
ve ideel faydalarını sayacak değilim. Ancak, 
ormanlar Türk tarımının ve Türk toprağının 
sigortası olmakta devam eden, Türk milletinin 
ihtiyaçlarını karşılıyan canlı kuruluşlar Olarak 

ele alınırsa, insanla ormanın karşılıklı faydalan
maları temin edilmiş olur. 

Ormancılık politikası bilinmek mecburiyetin
dedir ki, kısa vadeli günlük politikaya ayak 
uyduramaz. Hiçbir ekonamik faaliyette görül-
miyen uzun vadeli plânlarla işletilmek duru
munda bulunan bu müessesenin kendine has po
litikası vardır. Türkiye ormanlarının verimleri 
«hektar basma» aslnıda düşüktür. Bugün için 
Türkiye ormanlarını bir gelir kaynağı olarak 
düşünmek de mümkün değildir. Kendisinden 
elde olunan, eğer kendisine yeni ormana iade 
olunmazsa, ormanların tahribinin önüne geçmek 
mümkün değildir. Ama ortada bir problem var
dır. Orman için ve civarında yaşıyan insanla, 
orman münasebetini tanzim etmek. Uzun sene
lerden beri değişik iktidarlar tarafından hal 
tarzı aranmış olan bu problem ne sanıldığı ka
dar kolay, ne de sanıldığı kadar kısa zaman içe
risinde halledilebilir. Devlet olarak, üzerine 
eğilmek mecburiyetinde olduğumun bütün mese
leleri orman içinde ve civarında yaşıyanlar için 
halletme yolunu ormancılık politikasındaki de
ğişikliğe bağlamak hatalı bir tutumdur. 

Türkiye ormanlarının tam envanteri mo
dern usullerle henüz tamamlanamamıştır, doğru
dur. Bu tamamlandığı zaman, verimin artacağı 
orman sahasında ve haset miktarında daha bü
yük rakamlara ulaşılacağı doğrudur. Ancak bu, 
birim sahadan ormanın daha fazla verim ver
diği mânasına gelmez. Türkiye ormanlarında, 
bugün artımdan kalmış ekonomik olma vasfını, 
teknolojik hususiyetlerini kaybetmek durumun
da bulunan bir servet bulunmaktadır. Bunun 
plâna bağlı olarak bir tesmiye müddeti içerisin
de ormancılık tekniği icabı olarak çıkartılması 
ayn şeydir, bu istihsal fazlalığını hektar basma 
taksim ederek verim arttı demek ayrı şeydir. 
Aslında yenen kâr değil sermayenin kendisidir. 
O halde, Tarım Bakanlığının ormancılık politi
kasını ormanı imar eden, dol'ayısiyle verimi ar
tıran iş hacmi yaratarak içinde yaşıyanlarını da
ha müreffeh hale getiren, elde olunan ihracata 
yönelme halinde dövizi kalkınmamıza sarf edip 
aslında geliri ormana iade ederek onu gençleş
tiren bir anlayışla yürütmesi icabetmektedir. 

Halk - orman münasebetlerini tanzim yolun
da Bakanlığın hazılamış olduğu kanun tasarısı 
Meclisimize geldiği zaman, ona ait düşüncele-
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rimizi açıklamak fırsatı olacaktır. Bu balam
dan, tasarının duyulan muhtevası hakkında mü
talâa beyan ederek münakaşa yapmak istemiyo
rum. Ancak, Sayın Bakanın Senatoda ve Bütçe 
Encümeninde ormancılıkla ilgili konuşmalarında 
temas ettiği bası hususları burada acılığa kavuş
turmak birkaç kelime ilâve edeceğim. 

Bir memlekette ormanların memleket sathı
na nisbet edilmesi halinde, ortaya çıkan rakam
lar açlık veya tokluğun delili olarak kullanıl
mazlar. Yani ormanlar vatanın % 25 inden az 
bir sahada mevcut ise, açlık vardır gibi bir 
anlayış yoktur. Bu rakamlar bir memleketin 
ormanca zengin sayılıp sayılmadığmın ifadesi 
olarak kullanılırlar. 

Yani bir memleketin sahasının % 30 u ve
ya fazlası ormanla kaplı ise ormanca zengin
dir, % 20 den az ise ormanca fakirdir. Bu 
ölçüler ormanca zenginliğin veya fakirliğin kri
teri olarak kullanılırlar. Yoksa, % 25 ten azdır, 
açlık vardır; hayır. Ormancılık âleminde bu 
terimler ve nisbetler bu mânada kullanılmaz. 
Bir kanunun Anayasaya aykırı olup olmaması 
ayrı şeydir, memlekete faydalı olup olmaması 
ayrı şeydir. O halde, getirilecek kanun Anaya
saya aykırı ise, iptal dâvası açarsınız mesele 
biter demek de doğru değildir. Muz bahçesinin 
zeytinliğin, narenciye bahçesinin yani fiilî zira-
ate kalbedilmiş ve üzerinde yaşıyanin zariaat 
toprağı olarak geçimini sağlamakta bulunan top
rakların ormandır diyerek ıstıraba sebep hale 
getirilmesinin elbette taraftan değiliz. 

Türk tarımının orman, hayvancılık ve genel 
tarım alanlarında milletimizin refahına katkı 
yapacak her türlü davranış Güven Partisinin 
desteğine büyük ölçüde sahibolacaktır. Bu an
layışla bütçenin milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla. (A. P. 
ve G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adma 
Sayın Hüseyin Yaycıoğlu. 

MİLLET PARTİSİ GRUPUADINA HÜSE
YİN YAYCIOĞLU (Maraş) —Bayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, M. P. Grupu adına Tarım 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki tenkid ve temen
nilerimizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

önce, çok geniş bir halk kütlesini yakın
dan alâkadar eden, bu bütçe ve tatbikatının 

aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ede-
:im. 

Sayın milletvekilleri, 
Tarım, halen memleketimizde halkımızın 

önemli bir geçim sahası olma vasfını muhafa
za etmektedir. 

Cumhuriyetten bu yana gelmiş, geçmiş Hü-
Iıümetlerin tarım sahasında takibettikleri yan
lış tutum ve politika maalesef, şu son 15 se
neye kadar, köylümüzü ve çiftçimizi, saban pe
şinde koşan istihsal ettiği mahsulü ile karını 
dahi doyuramıyan bir durumda daha ileri gö-
türememiştir. Son zamanlarda bilhassa 15 sene
lik müddet içinde tarım sahasında meydana ge
len gelişmeler aziz köylümüzün bir derece yü
zünü güldürmüş ve köylünün şehir hayatına 
ve şehir yaşayış tarzına vesile olmuştur. O âna 
kadar, çiftçi ve köylü kendi içine kapanık ilkel 
araçlarla, ziraat yapan bir durumda idi. Bu
nunla beraber tarım alanındaki faaliyetlerin ve 
gelişmelerin arzu edilir bir seviyeye ulaştırğını 
kabul etmek mümkün değildir. Çünkü, hâlâ 
köylümüz yeterli tarım araçlarından ve teknik 
ziraat usullerinden ve muhtaç bulunduğu kre
di imkânlarından mahrumdur. Daha doğrusu 
bu yönlerden çiftçimiz ve köylümüz yeterli bir 
yola girmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugün tarım sektrünmüzü ilgilendiren en 

mühim konulardan biri halen fennî, ziraat usul
lerinin geliştirilmemesi ve toprak veriminin ar
tırılması, hususunda alınması iktiza eden ted
birlerin alınmamasındandır. Tarım memleketi 
olmaktan daha çok sanayi memleketi olan Av
rupa memleketlerinde toprakların verimli bu
lunmasından meydana gelen gelişmeler göz 
alıcı bir mahiyet arz etmektedir. Bu itibarla, 
köylünün bu seviyeye ulaşması ve fennî ziraat 
usullerine kavuşması için ziraat teşkilâtına 
mühim görevler düşmektedir. Memleketimizde 
uzun senelerin mahsulü, yetişkin bir ziraat 
teknisyenler teşkilâtı mevcuttur, Bunların bü
ro hizmetlerinden köye ve köylünün arasına 
yönetilmesi ve bu görevi kendileri için zevkli 
bir görev telâkki etmelerini ve bu teknisyen
lerimize, gerekli imkânların sağlanması, mo
dern tarım sahasında köylümüzün kısa zaman
da büyük mesafeler katetmesinde, önemli fak
tör olacaktır. Toprakların ıslahı ve sulanması 
önemli davalarımızdandır. 
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Diğer taraftan köylüye gerekli fennî gübre
lerin çok daha ucuz bir fiyatla verilebilmesi, 
verimsiz addedilen yerlerin daha verimli bir 
hale gelebilmesi için gübre istihsaline önem 
vermek, artık gübreyi bir ithal malı olmaktan 
çıkarıp, kısa zamanda suni gübre istihsal eden 
ve ihtiyaçlarını karşılıyabilen bir memleket ha
line gelmemiz iktiza etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Köylümüz ve çiftçimiz halen kredi imkân

larından gereği gibi faydalanamamaktadır. 
Toprak baremlerinin düşük olması, toprakların 
çoğunun tapusuz olması, köylüye verilen kre
diyi azaltmakta, verilen kredilerde takibedilen 
formaliteler köylüyü bizar kılmakta ve bunalt
maktadır. Bunun için zirai kredilerin daha ko
lay yollardan verilmesini sağlıyacak tedbirle
rin alınması iktiza etmektedir. 

Ziraat Bankası sureti katiyede çiftçinin hiz
metine ve emrine verilmeli., bir ticaret Bankası 
olmaktan çıkarılmalıdır. Bunların gerçekleşme
si de ancak halen mer'i olan bu sakat mevzua
tın kısa zamanda değiştirilmesi ve ihtiyacı kar-
şılıyacak bir hale sokulmasiyle mümkün olacak
tır. 

Hayvancılığımıza gelince; hayvancılık, 
memleketimiz tarım sektörü ininde verimli bir 
sahadır. Nüfusumuz her gün artmaktadır. Hal
kımızın gıda ihtiyaçları, arasında önemli bir 
yer tutan hayvan ve hayvan mahsûllerini ve
rimini artırmak, çoğalan nüfusu, doyurmak ve 
gıda ihtiyaçlarını karşılamak için bir zaruret
tir. Bunun içinde, hayvancılığı teşvik edici ve 
geliştirici tedbirlere devam etmek mecburiye
tindeyiz. 

Her ne kadar hayvancılığın gelişmesi için 
Ziraat Bankasınca gerekli kredilerin verildiği 
ifade edilmekte ise de, bu sahada yapılan yar
dımlar verilen krediler, faydalı olabilecek ni
telikte değildir. Sakat mevzuat, bu işe de sed 
çekmektedir. 

Diğer taraftan hayvan kaçakçılığı alıp yü
rümüştür. Hükümet yurt dışına kaçırılan bin
lerce hayvan ve mahsullerini bir kaçak meta 
olarak yurt dışına kaçırılmasını önliyecek sıkı 
tedbirler almak mecburiyetindedir. 

Bu vesile ile şunu bir daha ifade etmek is
terim ki, hayvancılığa verilen önem çok azdır. 
Kısa zamanda hayvancılığımızın daha çok ge

lişmesi için gerekli mevzuat ıslah edilmeli ve 
yeni mevzuatla bu imkân sağlanmalıdır. 

Toprak reformu ve zirai reform: 
Biz Millet Pertisi olarak solcuların bir slo

ganı halinde işledikleri ve ifade ettikleri top
rak reformunun memlekete iyilik getireceğine 
kaanii değiliz. Her şeyden evvel toprak refor
mu bir zirai reform statüsü içinde düşünülme
lidir. Halen Hazine elindeki topraklar ve hat
tâ Devlet çiftlikleri halinde iktisadi bir ünite 
olmaktan çıkmış topraklar topraksız köylüye 
verilmeli fakat bununla beraber gerekli zirai 
alet ve gerekli krediler birlikte verilmelidir. 

Orman içi köylerimizin kalkınması için 
plânlanan yaşlı meşe ormanlarının traşlanması 
ve elde edilen odunun bu işte çalışan orman 
içi köylü vatandaşlara % yüzü verilecektir, de
nildiği halde, bu emir yerine getirilmemiştir. 
Siyasi baskılarla başka vatandaşlara verilmek
tedir. % 50 si dahi işçiye intikal ettirilmemek-
tedir. 

Bu acı olayı Sayın Bakanın bilgilerine arz 
ederim. Maraş-ve Sinop gibi geniş ormanlara 
sahibolan illere birer başmüdürlüğün kurulma
sını arzu etmekteyiz. 

Hâlâ çok kısır bir sistem üzerinde yürütül
mekte olan ormanlarımızdan lâyıkı veçhile fay
dalanamamaktayız. Mevcut Orman Kanunu kı
sa zamanda değiştirilmeli orman köylülerin ya
şama tarzları üzerine gerekli tedbirler alınma
lıdır, onlann hayat şartları düzeltilmelidir. 

Nitekim, Anayasamız orman suçları hakkın
da orman suçlarının affedilmiyeceği gibi kuv
vetli müeyyideler vaz'ederken bu meyanda or
man köylülerinin kalkındırılmasını emretmiş 
bulunmaktadır. Her yıl orman içi köylülerine 
bütçeden 50 milyon lira ödenek konması ikti
za ederken bugüne kadar maalesef buna ria
yet edilmemiştir. Orman içi halkının geçim 
alanları düşünülmemiş, onlar orman suçlariyle 
başbaşa bırakılmıştır. 

Millî parklara önem verilmeli, İlgaz ve An
dırın ormanları gibi yerlerde bu gibi tesisler 
kurulmalıdır. 

Orman mahsullerinden zeytincilik, fıstıkçılık 
ve meyvacılığın geliştirilmesi için alman ted
birleri de kâfi bulmamaktayız. Bugün Türkiye 
toprakları, zeytincilik ve meyvacılık için çok 
önemlidir. Bu sahada yapılacak yatırımlar ve 
gösterilecek tedbirler millî gelirin bir anda art-

— 218 — 



M. Meclisi B : 49 23 . 2 . 1968 O : 2 

masını, sağlıyacaktır. Bugün Maraş - Gaziantep 
illerinde yetişen fıstık ağaçları ormanlarımız
da pek çoktur, ne yazık ki bu kıymeti taşıyan 
meyva ağaçları odun yerine kesilip yakılmakta
dır. Bu ağaçların ıslâhı, aşılanması ve korun
ması yegane temennilerimizdendir. 

Sayın milletvekilleri. 
Yurdumuzda meteoroloji sisteminin geliş

miş olması memnuniyet vericidir. Meteoroloji 
Umum Müdürlüğünün bu yoldaki müspet ça
lışmalarını takdirle karşılıyoruz. Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarını 
da takdir ediyoruz. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin çiftçiye daha 
çok faydalı olmasını temenni etmekteyiz. Bilhas
sa haycancılık bakımından ve tohumluk buğday 
bakımından çiftçinin ihtiyacını zamanında karşı
laması gerekli tedbirler alınması ve formalite
lerden mümkün olduğu kadar kurtarılarak ge
rekli yardımlar sağlanmalıdır. 

Sözlerimi burada bitirirken Bakanlığı sıra
sında tarım sahasında müspet faaliyetlerine şa-
hidojduğumuz Sayın Tarım Bakanı ve Bakanlık 
mensuplarını tebrik eder, M. P. Grupu adına he
pinizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Y. T. P. adına Sayın Ali Kara-
han buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ KARAHAN 
(Hakkâri) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri, 

Tarım Bakanlığının 1968 malî yılı Bütçesi 
üzerinde Y. T. Partisinin tenkid ve temennileri
ni izah için yüksek huzurunuzda bulunuyorum. 

Devlet gemisinin icra sahasındaki en büyük 
dev gövdeli Bakanlığı olan Tarım Bakanlığı, 
iştigal mevzuu itibariyle de hayati önemi haiz 
bir teşekküldür. 

Bu sebeple, Tarım Bakanlığını vatan topra
ğı üzerinde yaşıyan 32 milyon insanın rahat do-
yabilmesi probleminin çözümüne gayret eden bir 
teşkilât olarak görmek ve cari hesaplar ve har
camalar yerine bu bakanlığın nasıl bir faaliyet 
gayreti içinde bulunması lüzumunu tahlille işe 
başlıyacağız. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bu bakanlık uzun zaman icaböden ilgiyi bu

lamamış, hakikî faaliyet sahası yerine yüksek 
tarım mühendisleri bürolarda çalıştırılmış, il ve 
kaza merkezlerindeki ziraat müdürlükleri ade

ta diğer devlet teşekkülleri gibi resmî birer mü
essese olmak dışında asıl görevleri olan toprak 
ve insanlarla münasebetleri hiç denecek kadar 
az olmuştur. 

Bu nedenlerledir ki, toprak mahsulleri bilin-
miyen ve devletçe değerlendirilmeye gayret sarf 
edilmiyen köylü kendi başına dededen kalma 
araç ve imkânlarla ancak karnını doyuracak bir 
üretim politikasına ve tevekküle terk edilmiş
tir. ' 

Yalnız, bu sahada değil bu bakanlığın faali
yeti içinde önemli olan hayvancılık meselesi de 
aynı ihmalin kurbanı olarak iptidai ve tesadüfe 
terk edilmiş bir meslek haline gelmiştir. 

Diğer milletlerde millî gelirin.% çoğunu teş
kil eden zirai üretim gelirleri maalesef bizde en 
son ancak millî gelirin % 30, 35 ine erişmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Az toprak üstünde çok nüfus barındıran ve 

toprak verimini artırmak için dünya milletleri
nin sarf ettiği çaba hepimizin malûmudur. Ve 
yine bizden daha az emekle Devletin yardım ve 
gayretiyle dünya hayvancılığının rizksiz bir mes
lek haline nasıl getirildiği ve bir hayvandan alı
nabilecek proteinli gıdanın âzamiye çıkarılması 
için keza milletlerin ilmî araştırması göz önün
dedir. 

Bu, 20 nci Asrın ikinci yarısında toprak mah
sulleriyle hayvani gıda ihtiyacının beşer kud
retindeki büyük rolü milletleri bu mevzularda 
ciddî ve sistemli çalışmaya mecbur etmiştir. Te
mennimiz bu vatan topraklarını ilmin işaretledi
ği hedefe doğru verimini artırmak suretiyle 
Türkiye'yi gıda maddeleri ithal eden bir mem
leket değil, ihraceden bir memleket haline sok
mak olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hayvancılığımızın tesadüflerin mesleki ol

maktan çıkarılarak, sabit müstakar bir fiyat 
politikasiyle de süslemek suretiyle cazip bir ha
le getirilmelidir. Çok zahmetli ve meşakkatli 
olan hayvan besleyicisini hele kışı uzun süren 
bölgelerde insan hayatına gösterilen hassasiyet
le toprak mahsulleri siloları gibi hayvan yemi 
silolarını ihtiyaten emre amade tutmak ve bu 
bölge hayvan besleyicisinin müşkülâta mâruz 
kaldığı zamanda az faizli krediyle yem teminini 
süratle temin etmek mecburiyetindeyiz. 

Yine türlü hastalıkların tehdidettiği hayvan 
sağlığını en iyi şekilde hayvan hastalıkları has-
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tanesi kurmak ve teşhis enstitüleri bulundur
mak suretiyle, hayvancılığımızın toplu mahvol
masını önlemek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye'de bir toprak kavgası vardır. Ve 

bu açıklanmadan, üzerinde müphem konuşmala
rın hızlandırıldığı bir cereyan halinde topraksız 
vatandaşı gittikçe rahatsız etmekte, toprak sahi
bini de huzursuz kılmaktadır. Birçok kan dâva
larının kökte nedeni toprak ihtilâfıdır. 

1945 yılından beri ortaya atılan toprak re
formu dâvası, bugüne kadar değişen iktidarlar
ca ciddiye alınamamış ve bir oyalama sakızı ola
rak herkes tarafından çiğnenmiştir. 

Y. T. Partisi kuruluş felsefesine uygun ola
rak, tarım reformunu gerçekleştirmek için ciddî 
teşebbüse girişmişse de, maalesef koalisyon hü
kümetleri bunun tahakkukuna imkân vermemiş
tir. Ondan sonra gelen C H. Partisi, toprak re
formunda ısrar etmiş fakat tatbikata geçememiş
tir. 

Şimdiki, A. P. iktidarı ise, itiraf edelim ki, 
nasıl bir toprak siyaseti güttüğünü bugüne ka
dar açıklamamıştır. Kimin toprağını kime vere
lim veya dağıtılacak toprak yoktur gibi sözlerle 
bu dâvaya ciddiyetle eğilmek cesaretinde olma
dığını göstermiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kadastrosu yapılmamış, haritası tanzim edil

memiş bir memlekette elbette ki, toprak reformu 
bir parlak vait olmaktan öteye geçemez. 

Yalnız bugün Hazinenin malı olan ve fakir 
halkın intifa etmesi lâzımgelen toprakların hâ
lâ düzensiz olarak bir hal çaresine bağlanma
mış olmasını yukardaki ıstıraplı tablonun en 
büyük sebebi saymaktayız. 

Köy İşlerine bağlı Toprak İskân Umum Mü
dürlüğünün bu yoldaki ciddî çalışmasını şayanı 
tebrik buluruz. 

Krediyle desteklenmiş, küçük toprak veril
mek suretiyle gayrete getirilmiş bir Türk köy
lüsü, daima idealimizde yaşattığımız numune va
tandaş olacaktır. 75u haldedir ki, toprak verimi 
daha çok artacak ve halkın doymak problemi 
bu cihazlanma suretiyle hal yoluna girecek, 
Türkiye Hazine arazisi tevzi edilmiş köylünün 
krediyle desteklenmiş çalışmalarından büyük 
Türkiye olma merhalesinin en önemlisini katet-
miş olacaktır. 

Mulhterem arkadaşlar, 
Teşkilâtın başında hasbel kader Türkiye'nin 

mahrumiyet bölgelerinde doğmuş, tahsilini ka
demelerle Avrupa'da görmüş bir arkadaşımız 
vardır. Bu arkadaşın toprak ve insan münase
betleri bilhassa doğum yeri olan Kars ve civar 
Erzurum, Ağrı, Van, Siirt, Hakkâri vilâyetleri
nin yaylalarla süslü topraklarında olumlu bir 
çalışma ile bugünkünden 50 misli fazla hayva
nın rahatça beslenebileceğini ve Türkiye prote
in ihtiyacının yüzde yüzünün burada temin edil
diği gibi, burada temin edilen proteinli gıdala
rın ihraç imkânına erebileceğimizi de bizden iyi 
bildiğine kaani bulunmaktayım. 

Hayatı boyunca acısını duyduğum bir der
din teşrih masasında doktoru olarak bizzat bu
lunuyorsa, bunun tedavisini herkesten evvel bu 
şaJhsm bakanlığı sırasında mümkün olacağı inan
cında olduğumuzdan dolayı arkadaşımıza bu 
hukukî vazifesini hatırlatmakla kendimizi gö
revli saymaktayız. 

Tarım mesleğinde ilmin, bilimin yanında, 
tatbikat ve tekniğin büyük rolü olduğu aşikâr
dır. Tarım teknikerlerine gerekli ihtimamı gös
termek, ilim ve tatbikatın müştereken Türkiye'
nin toprak dâvasında ve üretimi artırma müca
delesinde elele yürümesini temin zaruretine ina
nıyoruz. 

Türk topraklarının verimini artırmak müca
delesi Türkiye'de toprak hâsılatının millî gelirin 
asgari % 50 sine erişmesiyle mümkün olduğu 
kanısındayız. 

Sözlerimizi bitirmeden evvel orman içi böl
gesinde yaşıyan vatandaşlarımızı yasaklarla iha
ta edilmiş suçlular olmak durumundan çıkarmak, 
onların geçimlerini temin için emeklerini değer-

Şahsan, Hazine ilgililerine siz malınıza tesah-
hubedemiyorsunuz, malınız yağma ediliyor de
diğimizde; verdikleri cevapla elimizde malımızı 
kontrol edecek kadar elemanımız yoktur diye
rek bu hakikati teyidetmektedirler. 

Hazineye ait emlâki haksız olarak tasarru
funda bulundurup, şagilleri olan köylerden her 
sene haraç alanlar aynı zamanda Devlet otori
tesinin de fakir halk muvacehesinde za'fa uğ
ramasına sebebolmaktadırlar. Kavgalar, ihtilâf
lar, iddia kurbanları bu ihmalin sahipleridir. 

Ciddî bir tarım politikası yürütülmesiyle, dâ
vanın kısmen halledilmiş olacağına inanmakta
yız. I 
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lendirmek mecburiyetinde olduğumuzu da Hü
kümet olarak göz önünde bulundurmak lüzumu
na inanıyoruz. 

Ormaniçi köylerinde yaşıyan vatandaşlara 
keçi besleme, orman zayi olur. Orman kesme, 
Anayasa mâni olur. .Tarlan yok, ekin ekemez
sin. Koyun besleme meran bulunmaz. Peki na
sıl yaşıyacaksın diye de bu vatandaşa sor
mamız vazifemiz değil mi? İşte, bunu bir Hü
kümet politikası olarak bakanlıklararası bir 
dâvanın mutlak bu vatandaşların emeklerini 
değerlendirmek suretiyle, ormanı ihdas etmek 
yerine, emeklerini değerlendirip karınlarını 
doyurmak mecburiyetinde olduğumuzu da sü
ratle göz önünde bulundurmak mecburiyetinde
yiz. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü, cidden vatandaşın itimadına 
mazhar olacak seviyeye ermiştir. Bizzat mü
şahede ettiğimiz personelin gayretli çalışması, 
medeni milletlerin bu sahada vardığı neticele
rin nasıl hassasiyetle takibedildiği ve müspet 
neticenin alınması için ciddî bir çalışmanın 
bu teşkilâta hâkim olduğunu görmekteyiz. Bu 
bakımdan bu teşkilâtın başında bulunan Genel 
müdüründen en küçük görevlisine kadar bü
tün personeli şayanı tebrik görmekteyiz. 

Devlet Üretme Çiftliklerindeki rantabl ça
lışmanın bizzat müşahedemize dayanarak tak
dire şayan gördüğümüzü bir vazife olarak 
burada arz etmeyi bir gkrev biliriz. 

Bu arada âtıl bırakılmış Hakkari'ye bağlı 
Yüksek Ovadaki muazzam topraklarda biran 
evvel vatandaşın doyurulması için mutlak 
değerlendirilmesinin Tanm Bakanlığınca göz 
önünde bulundurulmasının lüzumuna inanıyo-* 
ruz. 

1968 yılı, malî yılı bütçesinin Tanm Bakan
lığına ve ona bağlı bütün teşekkül müntesip-
lerine, Türk milletine hayırlı olmasını diler, 
hepinizi Yeni Türkiye Partisi Grupu adına hür
metle selâmlanın. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Türkiye îşçi Partisi Grupu 
adına Sayın Yahya Kanbolat. 

TÜRKIYE IŞÇÎ PARTISI GRUPU ADINA 
YAHYA KANBOLAT (Hatay) —» Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Türkiye îşçi Partisi 
Meclis Grupu adına iktidann Tarım Bakanlığı 

bütçesinin eleştirmesini ilme, matematiğe, 
ekonomiye dayanarak yapacağız. Değerlendir
meleri yaparken, Devlet yayınlanın, bilgiyi, 
hesabı <ve ölçümüzü esas tutacağız. Saydığımız 
bu esaslar dâhilinde, köylümüzün arzu ve ifa
desini dile getireceğiz. 

1968 yılı programında : «Türk ekonomisi ve 
toplumunda, geniş ve düşük verimli bir tanm 
sektörünün beraberinde getirdiği sorunlar bü
yük ölçüde devam» ettiği kaydedilmektedir. 
Ayrıca sayfa 16i te «köylünün insanlık hay
siyetine yaraşır bir yaşama seviyesine kavuş
turulması» öngörülmektedir. Gerçekten Türk 
tanmı, 1968 yılı programında açıklandığı 
gibi, çeşitli sorunlar içinde bulunmakta ve köy
lümüz insan haysiyetine yaraşır bir yaşama se
viyesinden uzak olarak hayatını idame ettir
mektedir. 

Bir defa Türk tarımı tümü itibariyle, genel 
bir yoksullaşma sürecine felah bulmaz bir il
let gibi - mâruz bulunmaktadır. Köylü nüfusu
muzun genel nüfus içindeki oranı, ağrımlı 
bir şekilde, yıllar boyunca mütemadiyen azal
maktadır. Köylü nüfusumuzun, genel nüfus 
içindeki oranı 1950 yılında % 81,5 iken, bu 
oran 1965 te % 70,1 e düşmüştür. Buna rağ
men, gayrisâfi millî hâsılaya yardımı yıllar 
boyunca kesiksiz artmaktadır. Türk tanmı-
nın gayrisâfi millî hâsılaya katkısı, sabit fi
yatlarla, 1967 yılında 22,1 milyar iken, bu ra
kam 1967 de 25,7 milyara yükselmiştir. Bir ta
raftan köylü nüfus, nispî bir azalma gösterir
ken, ve diğer taraftan tarımsal gelir mutlak 
rakam olarak yükselirken, köylümüzün gayri
sâfi millî hâsıladaki payı mütemadiyen azal
maktadır. 

Tamnsal gelirin, gayrisâfi millî hâsıla için
deki oranı, sabit fiyatlarla, 1962 yılında 
% 35,7 iken, bu oran 1967 de % 30,1 e inmiştir. 
Nedir bunun sebebi? Çünkü Türk köylüsü, 
büyük zorluklar içinde idamei hayat ederken, 
diğer taraftan tüccar adı verilen aracıyı, sana
yici kavramına sığınmış montajcıyı ve teşki
lâtlanmamış piyasayı icadetmiş tefeciyi o za
yıf omuzlannda taşımak gibi, bir talihsizlikle 
başibaşa bırakılmış durumdadır. Hesap, kitap, 
bilgi, bu gerçeği ortaya koymaktadır. 

Nitekim 1968 yılı programı bu gerçeği te-
yidetmekte ve aynen şöyle demektedir : «Ta
nm sektörü geliri tanmda çalışan nüfusa oran-
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landığmda, tarım dışı sektörlere kıyasla, or
talama gelirin düşüklüğü ortaya çıkmaktadır.» 
(S. 162) Bu duruma göre Türkiye'de şehir ve 
köy farkı azalacağına, bu fark tarım kesimi 
aleyhinde daimî bir artma eğilimi göstermek
tedir. 

Tarım kesiminin içine girer ve durumu da
ha yakından tetkik edersek, geniş köylü küt
lelerinin yoksulluğu ile karşı karşıya geliriz. 

Nitekim, 1968 yılı programı bu konuda ay
nen şöyle demektedir : «Öte yandan tarımsal 
millî gelirin işletmelere dağılımında da fark
lılıklar vardır.» (S. 162) 

Programda gayet kısa geçilmiş olan bu ger
çek, Devlet Plânlama Teşkilâtının «Gelir da
ğılımı araştırması 1963» adlı raporunda ise, çok 
ayrıntılı şekilde ortaya konmaktadır. Bu ra
pora göre, tarım sektöründeki % 20 aile, ta
rımsal gelirin % 7 sini almaktadır. 702 800 
köylü ailesine düşen ortalama aylık gelir, 202 
lira 50 kuruştur. Her köylü ailesi ortalama 
heş kişiden ibaret olarak kabul edildiğine göre, 
fert başı aylık gelir 40 lira 50 kuruş gibi cüz'î 
bir miktara müncer olmaktadır. Halbuki ta
rım sektöründe üst grupu teşkil eden diğer 
% 20 aile ise, tarımsal gelirin % 46 sini al
maktadır. işte Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
ilim, matematik ve ekonomimize dayanarak, 
Türk tarımındaki gerçekleri böyle dile getir
mektedir. 

Bu gayriâdil gelir dağılımının sebebi nedir? 
Yine aynı rapora göre, tarım sektöründe ge
lir dağılımının temel faktörü topraktır. Top
rağın belli ellerde temerküzü, tarım kesimin
de, gayriâdil bir gelir dağılımına müncer ol
maktadır. Nitekim, % 20 aile tarımsal gelirin 
% 46 sim alırken, işlenen arazinin de % 61,5 
ine sahip bir durumdadır. Medeni âlemin ka
bul ettiği ilim ve irfana dayanarak, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı tarafından ortaya konan 
bu gerçekler karşısında, vatan sathını kasde-
derek «Türkiye'de elbette toprak vardır» ifade
sinden sonra, «her doğan Türke toprak yok
tur» demenin, hangi matematik ve hangi ilim
le bağdaştığını öğrenmekte şüphesiz hepimizin 
büyük yararı vardır. 

Köy işleri Bakanlığının yayınladığı «Köy 
Envanter Etütleri»! Türkiye'de tarım kesiminde, 
tahminleri çok aşan bir topraksız köylü küt

lesinin mevcudiyetini ortaya koymuştur. Bu 
etütlere göre, köy kademesindeki topraksızla
rın oranı Ağrı'da %36,1; Siirt'te % 42; Bin
göl'de % 39,3; Bitlis'te % 34,6; Tunceli'de % 37; 
Muş'ta % 34; Van'da % 37,5; Kars'ta % 22,7; 
Erzurum'da % 31,8; Mardin'de % 40,8; Urfa'-
da % 53,7; Diyarbakır'da % 40,8; Elâzığ'da 
% 32,3; Adıyaman'da % 34; Malatya'da % 30,7; 
Erzincan'da % 38,2; Maraş'ta % 31,6; Gazian
tep'te % 36,5; Hatay'da % 35,3; İçel'de % 26,1; 
İsparta'da % 30,1 dir. 

21 ili kapsıyan bu etütlere göre, köy kade
mesinde mevcut topraksızların oranı Kars ve 
içel hariç, daima % 30 un üstünde bulunmak
tadır. Türkiye'de tarım kesimindeki toprakla
rın belli ellerde temerküz ettiği, Devlet Plân
lama Teşkilâtı tarafından ortaya konmuştur. 
Köy işleri Bakanlığı da, memlekette fevkalâde 
yüksek bir topraksız köylü kütlesinin mev
cudiyetini meydana çıkarmıştır. Şu halde, köy
lümüz arasında mevcut bulunan çok kesif bir 
toprak talebinin gayet haklı sebeplere da-
vandığını Kabul etmek mecburiyeti vardır. 
Köy işleri Bakanlığının ilme, istatistiğe ve 
matematiğe dayanan bu yayınları «uydurma»ı 
telâkki edilirse, artık o kişinin felaha kavuşa
cağı ümidinden vazgeçmek gerekir. 

Köy işleri Bakanlığının «Köy Envanter 
Etütleri»! tarım kesiminde köylü kadınlarımı
zın ne kadar ağır yaşama şartlarına mâruz bu
lunduklarını da ortaya koymuştur. Bütün me
deni âlemde toplam nüfus içinde, kadınlar 
ekseriyeti teşkil eder. ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânına göre, 1960 - 1965 döneminde, 
Türkiye'de doğuşta ortalama hayat süresi er
kekte 56,1; kadında 59,2 dir. Türkiye çapında 
doğru olan bu vakıanın köy kademesinde bir 
gerçek olmadığını «Köy Envanter Etütleri», or
taya koymuştur. Çünkü, 21 ili kapsıyan bu 
etütlere göre, etüt konusu olan bütün illerde, 
istisnasız köy kademesinde erkek nüfusun 
kadın nüfustan fazla olduğu tesbit edilmiştir. 
Fizikî yapı bakımından, fıtri olarak hayata da
ha mukavim olan kadın, Türkiye'nin köy ka
demesinde erkeğe nazaran daha büyük bir za
yiat vermektedir. Köylü kadın, köylü erkeğin 
katlandığı bütün ağır şartlara kendisi de Kat
lanmaktadır. Müstahsil vasfına inzımameden 
annelik mesuliyeti ve üstelik özel sağlık şartla-
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rından mahrumiyeti hayata mukavim fikrî bün
yesine rağmen, erkeğe nazaran çabuk yıpran
makta ve ölmektedir. 

Böyle bir yoksulluk denizi içinde çırpman 
insanları topraktan mahrum bıraktıktan sonra 
«Her doğan Türk'e Türkiye'de et olacaktır. 
Her doğan Türk'e Türkiye'de süt olacaktır.» de
menin onlar nezdinde çok acı bir mizah konusu 
teşkil etmekten başka bir anlam taşımıyacağma 
inanmak gerekir. 

Bu ifadelerden anlaşılıyor ki, halihazırda 
Türkiye'de her doğan Türk'e ne et vardır ve 
ne de süt. Nitekim, ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında «yeterli bir beslenme dengesine ulaş
mak için toplam besin birleşimindeki hayvan
sal proteinler artırılacaktır.>» denmekle, mevcut 
hayat gevşeği teyidedilmekte ve yapılan pro
jeksiyonlarla iki bin yılına doğru ancak bu çe
şit gıda maddelerinin sağlanacağı vehim edil
mektedir. Fert başı aylık ortalama geliri 40 li
ra 50 kuruştan ibaret olan köylülerimize ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma plânının 328 nci sayfasın
da «besin dengesinde hayvan ürünlerinin da
ha çok yer alması göz önünde tutulacaktır. »ı de
nilmekte ama 336 ncı sayfada da «hayvancılığın 
gelişmesinde fiyat politikası etkili bir araç 
olarak kullanılacaktır.», gibi garip bir mo,dde 
yer almaktadır. Nitekim son vıl içinde Et ve 
Balık Kurumu bile et fiyatlarını yükseltmiş 
durumdadır. Reel geliri azalan kalabalık bir 
kövlü kütlesinin, fiyatı mütemadiyen artacak 
et ile ve süt ile nasıl doyurulabileceei husu
sunun her halde ekonomiyle matematikle ve 
ilimle bir ilişkisi olmaması gerekir. 

Türk tarımının düşük verimli olmasının ku
suru ne toprakta ve ne de köylüdedir. Devlet 
Su isleri tarafından 1960 yılında Hatay'ın 
Âmik ovasında yapılan araştırmaya göre köy-̂  
lü aile işletmelerindeki arazi sermayesinin top
lam sermaye içindeki oranının % 67.6 olduğu 
tesbit edilmiştir. Ankara Ziraat Fakültesi Zi
rai Ekonomi ve işletmecilik Kürsüsü tarafın
dan, 1963 yılında Ankara'nın Bâlâ ve Keskin 
ilçelerinde yapılan araştırmalarda küçük köylü 
aile isletmelerinde arazi sermayesinin tüm ser
maye içindeki oranının % 68.66 ya vardıeı gö
rülmüştür. Nitekim tarım kesiminde hayvanla 
işlenen sahaların 20 milyon hektar etrafında 
sebat etmesine rağmen çift hayvanları sayısın
daki mütemadi artış, işletmelerin küçüldüğünü 
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ifade edeceğinden, gayrı, Türk tarımında ilkel 
bir üretim tarzının hâkimiyetini de gösterir. 
Zaten bunun başka tarzda olmasına da imkân 
yoktur. 

Çünkü Sayın Başbakanın, hükümet progra
mının müzakeresi sırasında verdikleri bilgiler
den, Ziraat Bankasından yararlanan 214 bin 
köylünün yıllık kredisinin 100 liradan aşağı 
olduğu ve 500 liradan az kredi alan köylülerin 
1 061 000 kişiye vardığı anlaşılmıştır. Böyle 
kıt ve mizahî kredilerle, tarım kesiminde arzu 
edilen bir modernleşmeye varılamıyacağı açık
tır. 

Bugünkü şartlar içinde köylümüzün tasar
ruf imkânları az ve sermaye birikimi de yeter
siz bulunduğuna ve gereken hükümet himaye
sini de görmediğine göre, tarımımız ilkellikten 
ve köylümüz de yoksulluktan kurtulamıyacak 
demektir. Ayrıca traktör alımlarında Ziraat 
Bankası tarafından verilecek teminat mektup
ları için, ipotek olarak 300 dönük mülk ve 500 
dönüm işletme şartının aranması hususu, her 
halde »yoksul köylünün himayesiyle ilgili bir 
tatbikat olmaması gerekir. 

Ticari gübre fiyatlarının artırılıp ve sonra 
tekrar indirilmesi hususu da, bir himaye olmak
tan ziyade, eşyasını kaybedip ve onu tekrar 
bulma mahiyetinde bir muamele olmaktan öte
ye gidemez. 

Montajcıları, döviz tahsislerini kesmek ve
ya benzeri mal ithal etmek tehdidiyle, modern 
tarımsal girdilerde devamlı bir fiyat istikrarı 
sağlamak mümkün değildir. Esasen temel mal 
sayılan ticari gübre için, hükümetin taahhüdet-
tiği Sübvansiyonu Azot Sanayiine muntazaman 
ödememesi, büyük bir tarımsal kredi ihtiyacına 
rağmen hükümetin Ziraat Bankasına ödemekle 
mükellef olduğu % 1 in karşılığını bütçeye 
her yıl tam şekilde koymaması, traktör monta
jında Adapazarı tesislerini üç vardiya ve tam 
kapasiteyle çalıştırmaktan kaçınması, zirai 
reform iddialarının bile ciddiyetten uzak oldu
ğunu gösteren deliller meyanındadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Hme, matematiğe ve devlet yayınlarına da

yanarak, Türk tarımının genel bir yoksullaşma 
sürecine mâruz kaldığını, tarım sektörünün 
içinde gayriâdil bir gelir dağılımının mevcut 
olduğunu, toprağın belli ellerde temerküz etti
ğini, köylümüz arasında kesif bir toprak tale-
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binin bulunduğunu, köy kademesindeki ağır 
şartlar dolayısiyle köy kadınının erkekten ön
ce kırıldığını, küçük köylü aile işletmelerinin 
hükümetin himayesinden uzak tutulduğunu gös
terdik. 

Şimdi soralım : Türk çiftçisini içinde bulun
duğu bu fasit daireden nasıl kurtaracağız? Me
seleyi «önce toprak reformu mu yapalım, yok
sa tarım reformu mu? Şeklinde atmak, hem eko
nomik noktai nazardan yanlıştır ve hem de, 
Anayasaya aykırıdır. Çünkü Anayasamızın 37 
nci ve 52 nci maddeleri gayet açıktır. Anayasa
mızın 37 nci maddesi aynen şöyledir» : Devlet 
toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleş
tirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı bu-
lunmıyan çiftçiye toprak sağlamak amaçlariyle 
gereken tedbirleri alır. Kanun, bu amaçlarda, 
değişik tarım bölgelerine ve çeşitlerine gör top
rağın genişliğini gösterebilir. 

Devlet, çiftçinin işletme araçlarına sahibol-
masmı kolaylaştırır.» 

Ayrıca Anayasamızın 52 nci macklesinde; 
«Devlet tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanla
rın emeğini değerlendirmek için gereken ted
birleri alır.» denmektedir. 

Şu halde Anayasamız, topraksız veya yeter 
toprağı bulunmıyan çiftçiyi topraklandırmayı. 
Devlete bir görev olarak vermektedir. Devlet 
bu toprağı nereden bulacaktır? Hazine toprak
larından bahsedilmemekte ama değişik tarım 
bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın genişli
ğini gösterebilir. Denmesi, Devletin topraksız 
veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiyi toprak
landırmak konusunda büyük özel mülklerin 
fazla topraklarını başta gelen bir kaynak olarak 
gördüğünü açıklamaktadır. 

Ama Anayasaınızf. göre, köylüye toprak 
vermek kâfi değildir. Devlet, hem çiftçinin iş
letme araçlarına sahibolmasmı kolaylaştıracak 
ve hem de köylünün emeğini tüccara kaptır
mamak için gereken tedbirleri alacaktır. Bu 
duruma göre, Anayasa düzenimiz, toprak re
formu ile tarım reformunu birbirinden ayırma
maktadır. 

Türkiye İşçi Partisi de, Anayasamızın sö
züne ve özüne uygun şekilde, memleketimizdeki 
tarım meselesini ikili bir açıyla ele alır. Türki
ye'deki tarım meselesinin çözümünü, toprak re

formu ile tarım reformunun aynı anda uygu
lanmasında bulur. 

Çünkü toprak reformu ile tarım reformu, 
gerek ekonomik yönden ve gerek Anayasa dü
zeni bakımından, birbirinden ayrılması kabil 
olmıyan ve ancak ikisi bir gerçek teşkil eden 
birer tedbirdir. Fakat tarım meselesinin çözüm
lenmesinde toprak reformu, tarım reformuna 
nazaran daha dinamik bir tedbir mahiyetinde 
olduğu için, bu niteliği dolayısiyle tedbirler 
arasında öncelik kazanır. Yukarıda açıkladığı
mız gibi, Anayasamız da böyledir. Toprak re
formu ile tarım reformu birbirinden ayrılma
maktadır. Ama köylüye önce toprak verilecek; 
sonra da tarımsal araç ve gereçler sahibi edi
lecek ve tüccardan korunacaktır. Bunun aksine 
düşünmek mümkün değildir. Çünkü toprağı 
olmıyan bir köylüye, Devlet hangi araç ve ge
reçleri verecektir? Onu tüccara karşı nasıl hi
maye edecektir? 

Anayasamızın öngördüğü düzene ve ekono
mik zorunluklara rağmen, «ben illâ tarım re
formu yapacağım» denirse, o zaman hem Ana
yasamızın gerisine düşülür, ve hem de ekonomi 
ilminin dışına çıkılmış olur. Ayrıca Anayasamı
zı pişirilen kazın bir bacağını yolda tamamen 
yedikten sonra, Timurleng'e, bizim kazlar tek 
ayaklıdır, şeklinde bir yorumlama durumuna 
düşmüş oluruz. 

Anayasamız tarımda dar mülkiyeti reddet
mekte yaygın mülkiyeti ve müreffeh küçük 
köylü aile işletmelerinin ihdasını öngörmekte
dir. Eğer Anayasamızın eksiksiz ve tastamam 
uygulanmasını istiyorsak eğer Türk tarımında 
yaygın mülkiyeti savunuyorsak, eğer müreffeh 
küçük köylü aile işletmelerinin ihyasını ve Ata
türk'ün bu derin özlemini gerçekleştirmek isti
yorsak, eğer ilme, matematiğe, ekonomiye ina
nıyorsak Türk köylüsünün arzu ve iradesini 
biran önce yerine getirmek mecburiyeti var
dır. 

Yüce Kurula saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 

Sayın Haydar Özalp, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA HAYDAR ÖZALP 

(Niğde) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ve çok değerli temsilciler; 

Büyük bir tarım ülkesi bulunmamız sebe
biyle sosyal ve ekonomik kalkınmamızda tarım
sal gelişmelerin taşıdığı önem bütün çıplaklığı 
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ile ortadadır. Zira, memleketimizin morfolojik 
yapısı ve bu yapı üzerinde hüküm süren mete
orolojik şartların meydana getirdiği geniş po
tansiyel, ekonomik ve sosyal kalkınmamızı hâ
kimiyeti altına almaktadır. Bu itibarla diyoruz 
ki, tarımın entansif yoldan geliştirilmesi sure
tiyle sermaye terakümü, bu sermaye ile sanayi 
kurulması ve böylece tarım kesiminde artan 
nüfusun buraya kaydırılması ekonomik kalkın
mamızın temel ilkesidir. Bu mahiyeti ile önem 
taşıyan önümüzdeld plân döneminde ve yıllık 
program uygulamalarında daha başarılı sonuç 
elde edilmesini beklemek sanırım ki, yerinde 
bir davranış olacaktır. 

Böyle bir sonucun alınması şüphesiz ki, yıl
lık uygulama programlarına ilişkin bütçelerin, 
özellikle 1968 yılı bütçesinin tarım kesimine 
vereceği malî güce bağlıdır. Bu sebeple içinde 
bulunduğumuz dönem başında ve 1968 yılı 
Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülürken bâzı 
önemli konu ve problemlere temas etmeyi fay
dalı görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tarımsal kalkınmamızın temeli, yukarıda 

da belirtmeye çalıştığım tabiî kaynak ve im
kânları iyi kullanacak yolların bulunması ve 
uygulamasıdır. Bu yönde ele alınacak konular 
ve yapılacak çalışmalar gerek Hükümet pro
gramında ve gerekse İkinci Beş Yıllık Plânda 
öngörülmüştür. Buna göre idarede daha etkili 
bir koordinasyon düzeni temin etmek amaciyle 
teşkilâtın yeniden düzenlenmesi, kredi imkânla
rının genişletilerek çiftçiye intikalinin yeni ted
birlerle ele alınması, su kaynaklarından âzami, 
istifade, üretimin artırılmasında büyük bir engel 
teşkil eden tarımsal ürünlerin değerlendirilme
si ve pazarlanması sorunları, sertifikalı tohum
luk üretiminin artırılarak çiftçiye ulaştırılma-
siyle ilgili çalışmaların genişletilmesi, zirai 
mücadele çalışmalarının daha faydalı ve önem
li bölgelere tevcihi suretiyle hızlandırılması, 
tarımsal teknolojide önemli gelişmeler kayde
den ziraat alet ve makinalarının kullanılması
nın artırılması, hayvan neslinin ıslahı, üretimi 
ve hastalıkları ile mücadele, hayvan yemi zi
raat ve sanayiinin inkişafı, tarım ürünlerinin 
değerlendirilmesi ve pazarlanması, bu amaçla 
gıda sanayiinin geliştirilmesini, üretiminin 
teşviki, orman servetinden âzami istifadenin 
sağlanması ve orman alanlarının imar ve ağaç

landırılması gibi konulara öncelik verilmiş, 
bunlarla ilgili tedbirlerin alınması plânlanmış
tır. 

Üretimin artırılmasına yönelen bu hizmet
lerin zamanında ve yeter derecede tahakkuku
nun mevcut imkânlara tabi olacağı şüphesiz
dir. Bu kadar şümullü ve gerçekleştirilmeleri 
tabiî şartların da büyük etkisi altında bulu
nan tarımsal gelişme faaliyetlerinin tahakku
ku şüphesiz ki bu ihtiyaca cevap verecek fi
nansman gücüne bağlıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye ziraatinin bir büyük hamle yap

ması ve içinde bulunduğu geri durumdan kur
tarılması her şeyden önce yukarda da defaatle 
işaret ettiğimin üzere bir sürü çözümlenecek 
problemlerle yüklü tarım sektörünün maddi 
ve mânevi güçlerle teçhizine bağlıdır. Aksi 
takdirde yılların ezikliği ve ihmali içinde bu-
nalarak arzulanan sanayie küçük çapta kayı
şın dışında tarım sahasında bir panik olan 
müstahsil olmaktan, köyünden, aile ve top
rak bağından kopmaların önünü alamaz, sos
yal ve ekonomik bünyemizde doğuracağı yeni 
problemleri halletmekte pek çok zorluklar çe
keriz. 

Bu sebeple söz konusu bakanlığın bütçesinin 
bu hizmetleri rahatlıkla yapmaya imkân vere
cek ölçüde olmasını her zaman temenniye şa
yan bulmaktayız. Ekiminde, dikiminde, sula
masında, yetiştirmesi ve ıslahında, yetiştirdi
ği malların değerlendirilmesinde, gübre, tohum, 
alet ve edevat gibi istihsal unsurlarının temi
ninde gerek Tarım Bakanlığı ve gerekse tarımla 
ilgili sektörlerdeki finansman ağırlığı ile ya
ratılacak elverişli bir vasat çiftçi ve köylünün 
en büyük dayanağı ve teminatı olagelmekte
dir. Bunun yanısıra tarım sektöründe emni
yet ve güven hissinin her yönüyle yaratılması 
ve verilmesi büyük bir problem olarak yer al
maktadır. Toprakta emniyet, tarım sahasında 
asayiş, mahsulde sigorta ve istihsal ettiği mal
da fiyat emniyeti ve istikrarını sağlamak her 
zaman karşımıza çıkacak problemlerdir. 

Türkiye tarımının bir diğer dar boğazı da 
üzerinde yaşayan insanları doyurmıyan cılız 
işletmelerle, sahibolunan arazi parçalarının da
ğınıklığıdır. Önemli bulduğumuz ve her vesi-

'leyle tekrarlanan tarımın bir meselesi de; ta
rım sektöründe büyük bir güc olarak bulunan 
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teknik insan potansiyelinin Türkiye tarım hiz
metlerine cevap verecek şekilde organize ve 
değerlendirilmesidir. Tarım Bakanlığı Bütçesi 
dolayısiyle tarım hizmetlerini ve faaliyetlerini 
bu hudutlar içerisinde gözden geçirerek değer
lendirmeye çalışacağım. 

Tarım Bakanlığının bu açılardan ele alarak 
giriştiği çalışmaların ümit verici istikamette 
gelişmekte olduğunu huzurunuzda ifade etmek 
ıbir şükran borcu olacaktır. Nitekim aşağıda 
arz edeceğim çalışmalar bunu kuvvetle teyide-
der mahiyette görülmektedir. 

Üretimi artırmada çiftçinin karşılaştığı en 
önemli sıkıntılardan biri zirai kredi teminidir. 
Tarım Bakanlığının bu yoldaki gayretleriyle 
1965 yılında 3,3 milyar Tl. olan zirai kredi 
hacminin 1967 yılında 5,2 milyara ulaştığını, 
1968 yılında kredi hacminin 7 milyar lira ola
rak programlandığını görmekteyiz. Bu artışın 
ileriki yıllarda da tahakkukunu temin etmek 
sanırım ki çok yerinde bir davranış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Yıllardan beri fena kullanmadan dolayı 

topraklarımızın Tbitki besleme kudretinin ne 
kadar azaldığını Tarım Bakanlığının gübre 
politikasındaki rakamlar çok açık olarak gös
termektedir. 

1960 yılında çiftçi tarafından kullanılan 
gübre miktarı 107 332 ton iken, bu mik
tar 1966 yılında 1 milyon 25 bin ve 
1967 yılında 1 milyon 800 bin tona 
yükselmiştir. Görülüyor ki, 1960 yılından 
1967 yılına kadar 7 yıl zarfında gübre kul
lanılması 18 misline çıkmıştır. 1968 yılında da 
çiftçiye dağıtılacak gübre miktarının 2 milyon 
550 bin ton olacağı anlaşılmaktadır. Söz konusu 
ticaret gübrelerinin dönüme verimi asgari bir 
hesapla % 30 artıracağı düşünülürse 1967 yılın
da toprağa verilen gübrenin ne miktarda üre
tim artışı sağladığını görmek mümkündür. Nite
kim Sayın Bakanın muhtelif konuşmalannda 
da belirttiği gibi son iki yıl içinde buğday ithali 
yapmamış olmamız bunu teyidetmektedir. Bu 
sebepledir ki, zirai kredilerin büyük bir kıs
mının ticaret gübrelerine tahsis edildiği görül
mektedir. 1965 yılında 240 milyon lira olan güb
re plasmanının 1967 yılında 600 milyon liraya 
ulaştığını müşahede etmekteyiz. 1968 uygulama 
döneminde bu miktarın 1 milyar gibi yüksek bir 
seviyeye çıkarılacağı programa alınmıştır. 

(Gübre politikamızın önemli bir sorunu güb
re tedarikinde kendini göstermektedir. Çünkü 
biraz önce arz ettiğim gübre ihtiyacının halen 
takriben 3/1 ne yakın miktarını yerli fabrikala
rımızda imal edebilmekteyiz. Geri kalan büyük 
bir miktarını dövizle tedariki mecburiyeti, yerli 
gübre imalât kapasitemizin süratle artırılmasını 
icabettirmektedir. Bu sebeple ve miktarlarda 
döviz tasarrufu sağlamak gübre maliyetlerini 
daha da indirmek amaciyle yerli fabrikalarımı
zın kapasitesini artırmak, yeni fabrikaları kur
mak yolundaki çalışmalar daha ilerlemiş bulun
maktadır. Bununla ilgili projelerin uygulanması 
suretiyle 1972 yılında potaslı olanlar hariç azot
lu ve fosforlu gübre ihtiyacımız yerli fabrikala
rımızdan temin edilmiş olacaktır.) 

Üretime katkısı % 15 ilâ 20 nisbetinde ola
cağı bilinen tohumluk meselesi memleketimiz 
için önemli bir problem teşkil etmektedir. Ba
kanlığın bu konuda da ciddiyet ve hassasiyetle 
çalışmalar yaptığı ve bâzı yenilikleri Türk tarı
mına getirmekte olduğunu müşahede etmekte
yiz. Yıllık 400 - 500 bin ton civarındaki tohum
luk ihtiyacının temininde 1965 yılma nazaran 
tohumluk tevziinin yalnız son iki yıl içinde iki 
misline çıkarılmasiyle Meksika menşeli buğday 
tohumluğu temini ve ekiliş çalışmalarında gös
terilen gayretler üretimi artırma politikasını 
hızla gerçekleştirmekte olduğunu göstermekte
dir. 

Sertifikalı tohumluk tedariki maksadiyle ya
pılan çalışmalarda da önemli adımların atılmış 
olduğu görülmektedir. Ezcümle 1965 yılında 123 
bin ton olan sertifikalı tohum miktarı 1967 yı
lında 246 bin tona çıkarılmış ve 1968 yılı içinde 
400 bin ton olarak programlaştırılmıştır. Bu su
retle memleketin tohumluk ihtiyacının tamamı
nın karşılanması öngörülmüştür. 

(Zirai kredi, tohumluk, gübre, zirai mücade
le gibi üretimi artırıcı faktörlerin etkenliği tek
nolojik ölçülere göre uygulamaya bağlıdır. Elde 
olan tohumlukların temizlenmesi ve ilaçlanması, 
toprağın ekime hazırlanması, tohum ve gübre
nin toprağa verilmesi sulama, mücadele, hasat 
ve harman gibi tarımsal faaliyetlerin tekniğe en 
uygun şekilde tatbiki, muayyen nitelikte ziraat 
alet ve makinaları kullanılmasiyle mümkündür) 
Alet, makina ve ekipmanlardan mahrum olan 
çiftçinin üretimi artırması beklenemez. Bu hu
susları göz önünde tutan Bakanlık gerekli ted-
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birleri almakta tereddüt göstermemektedir. Bir 
taraftan ziraat alet ve makinalarmın yerli ola
rak yapılmasiyle ilgili tedbirler alınırken diğer 
taraftan bunlardan âcil ihtiyaç duyulan ve mem
leketimizde yeteri kadar imali mümkün olmı-
yanların ithal yoliyle temini üzerinde ciddiyetle 
durulmaktadır. Bunların başında traktör ihtiya
cının karşılanması gelmektedir. Birinci Beş Yıl
lık Plânda her sene 6 000 traktörün çiftçiye in
tikali öngörülmüş; 1965 yılında 7638 olarak bu 
rakam tahakkuk etmiş iken 1966 yılında 10 bin 
974, 1967 yılında ise 15 bin aded traktör çiftçiye 
intikal ettirilmiştir. Böylece memleketimizde ça
lışır durumdaki traktör sayısı 80 bine ulaşmış
tır. 1968 yılında da çiftçiye yeniden.20 bin aded 
traktör intikal ettirilecektir. 

Tarımsal faaliyetlerde entansif tarım kesi
minin en önemli istihsal vasıtası hayvancılıktır. 
Gerek et, süt ve gerekse yün, yapağı deri gibi 
hayvansal ürünler üretiminin artırılması ve 
kalitelerinin yükseltilmesi bu maksatla ıslah 
edilmiş sıhahtli hayvan yetiştiriciliğinin yerleş
tirilmesi, hayvancılık çalışmalarının gayesini 
teşkil etmektedir. Yukarıda belirtilen ilke
ler ışığında en mühim konu yüksek verimli 
ve iyi vasıflı damızlık hayvan yetiş
tirilmesi ve çiftçiye intikali ile çiftçi elindeki 
hayvanların tabiî ve suni tohumlama ile ısla- ' 
hıdır. Bakanlığın son yıllarda üzerinde has
sasiyetle durduğu çalışmaların ağırlığını bu 
konular teşkil etmektedir. Hayvan sağlığının 
korunmasında önemli bir husus olan aşı ve 
serum üretimi ve bunların hayvanlara tatbiki 
ile ilgili faaliyetlerde son yılki çalişmaları 
takdire şayan bulmaktayız. 

Doğuda ele alman hayvancılık ve kesim 
projelerinin tatbikata girmesini hayvancılık 
servetinin değerlendirilmesi bakımından büyük 
bir adım olarak kabul ediyoruz. 

Bu arada Türk veteriner hekimlerine taz
minat verilmesi bu mesletke feragat ve büyük 
fedakârlıklar içinde çalışan arkadaşlarımızın 
yüzünü güldürmüş, hizmet aşkını artırmıştır. 

1958 yılında 429 ton sanayi" yemi istihsali 
ile hayvancılığımız gelişmesinde büyük bir da
yanak olarak Bakanlık bünyesinde yerini almış 
olan yem sanayii 1967 yılında 85 000 ton yem 
istihsaline erişmiş bulunuyor. Bu yıl yeniden 
istihsale girecek olan iki fabrika ile beraber 
sayılan (10) nu bulan yem sanayi fabrika

larının 1968 yılında plânlanan hedeflerine 
göre önümüzdeki yıllarda yurdun muhtelif kö
şelerinde olmak üzere sayısmın 25 şi bulaca
ğını iftiharla ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 
Büyük bir millî servet kaynağı olan orman

cılık tarım faaliyetleri yanında ve parale
linde geliştirilmesi gereken önemli bir konu
dur. Bu konuda daha başarılı neticelere ula
şılabilmesi bâzı ananoktalar üzerine eğilmeyi 
vâ yeniden üzerinde ciddiyetle durulmasını ge
rekli kılmaktadır. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar bir defa 
daha göstermiştir ki, Türkiye ormanlarında 
da - birçok yeraltı ve yerüstü meçhul servet
lerimiz gibi - büyük bir potansiyel yatmakta
dır. Bunun hakiki hüviyeti henüz tam ve 
kesin olarak ortaya konamamıştır. Yapılan 
amenajman çalışmalariyle orman varlığımızın 
derinliklerine eğildikçe değerlerimiz süratle su 
yüzüne çıkmaktadır, öteden beri sürüp gelen 
ve dayandığı kaynak meçhul olan âdeta kla
sikleşen 10,5 milyon hektar orman sahası 
rakamı karşısında bugün yapılan müspet ve 
teknik çalışmalar ve sonunda varılan hesap
lar neticesi bunun 17 milyon hektarı aştı
ğına dair v yetkililer, vesikalar konuşturmakta
dırlar. Bu anlayış içinde 1963 yılından iti
baren hava fotoğraflarında ve istatistik metot
larından faydalanılarak uygun silvikültür 
esasları kullanılmak suretiyle ormanlarımızın 
amenajman plânlarının tanzimine başlandığını 
görmekteyiz. 1967 sonuna kadar devam eden 
bu çlışmalar neticesinde 5 milyon 916 bin hek
tar orman amenaj maninin yapıldığı önümüz
deki yıllarda da verilecek hızla bütün orman
larımızın amenajman işinin tamamlanacağını 
memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Bir taraftan bu hizmetleri ve çalışmaları sü
ratlendirip kolaylaştıracak, elde edilen po
tansiyelin değerlendirilebilmesinde en mühim 
âmil olacak, içinde yaşıyan ve bugün en azın
dan ağacı, taşı ve toprağı kadar medeniyetin 
meçhulü olan çilekeş, mağdur, yoksul köyleri 
de ayrıca hayata kavuşturacak olan yol ve yapı 
tesislerini de ikmal edebildiğimiz gün ormana 
ve içinde yaşıyan insana hizmet etmenin büyük 
gururuna kavuşmuş olacağız. Nitekim önceki 
yıllarda yapılanlara ilâve olarak 1968 yılı ça
lışma programına 3 500 Km. yeni yol inşaatı, 
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700 Km. üst yapı ve 39 000 Km. lik de mevcut 
yolların bakımının alınmış olması ve 91 milyon 
liralık tahsisatın da bütçeye konması bu konu
nun da ne derece önemli ele alındığını göster
meye kâfidir. 

Bu hale göre ormancılığımızın dört anaprob-
leminden başta gelen ormanlarımızın hüviyetini 
tesbit işi iyi bir şekilde ele alınmış bugünde 
meyvelerini yavaş yavaş vermeye başlamıştır. 

Bu ön fakat yetersiz çalışmalar bile göster
miştir ki Orman potansiyelimiz gösterilecek 
gayretlerin sonunda Türk Ekonomisine bü
yük çapta katkıda bulunmaya müstaittir. Ye
ter ki ormancılığın ikinci anameselesi olan or
manlardan elde edilen bu değerlerin ilim, tek
nik ve memleket şartlarına uygun bir tarzda 
kıymetlendirmek imkânını da yaratacak olan 
orman sanayiine kavuşturabilelim. Bu cümleden 
olarak programda gördüğümüz Akkuş Ardeşen 
ve Cide kereste Fabrikalarının tevsii ve modern
leştirilmesi yolundaki gayretler bunun ilk işa
retleri olarak kabul ediyor; bu mevzua büyük bir 
ağırlık vermesini Tarım Bakanlığından bekliyo
ruz. 

* Ormancılğımızda bir diğer anakonuda, mem
leketimizde yerli yersiz birçok ihtilâfların kay
nağı olmakta devam eden orman sahalarının tes
bit işidir. Orman halk ilişkilerinin büyük çap
ta düzenlenmesini temin edecek olan bu konu
daki Tahdit Komisyonlarının çalışmaları da ge
niş bir anlayış havası içinde çok müspet ve ve
rimli bir mecraya girmiş bulunuyor. Bu tah
ditle beraber kadastro işinin de ele alınması hali
sane temennimizdir çalışmalara verilecek ağır
lıkla alınacak süratli neticeler ormanlarımızla 
beraber içinde ve kenarında yaşıyan insanları 
da rahat ve huzura kavuşturacktır. 

Değerli arkadaşlarım, ormancılık mevzuun
daki görüşlerimizi birkaç satırla özetlemek ge
rekirse : Tanımaya yeni çalıştığımız Orman var
lığımızla beraber içinde ve kenarında her imkân
dan mahrum taş ve kayaların aralarında yaşı
yan insanlarımızın da her geçen gim biraz daha 
fazla kanayan yaralarını sarmayı günümüzün 
en aktüel konusu olarak kabul ediyoruz. 

Yılların sırtlarına yüklediği türlü meşakkat
lerle içleri dolu olan bu çilekeş insanlar, Dev
let babadan soruyorlar: Üzerimize düşen gölge
sinin bile sadece sorumluluğunu yüklettiğimiz bu 
ormanlar acaba kimlerin malı? Bize düşen bek-

I çiliği yanısıra orman varlığımızın bizlere yara
tılacak imkânları olamaz mı? 

tşte bugün içinde yaşayan insanlar kadar gü
nümüzün entelektüelini de üzerinde düşünmeye 
ve durmaya sevk eden bu konuda sorumluların 
harekete geçmiş olduğunu memnuniyetle öğren
miş bulunuyoruz. Yeterli yetersiz kusurlu ve
ya kusursuz yıllardan sonra parmak basılıp so
kaktan kurtarılmaya çalışılan bu hayatî mevzu 
bir tasarı ile düzenlenmiş Parlâmentoya bugün 
lerde intikal ettirilmeye çalışılmaktadır. Bura 
da Yüce Meclislere ve biz parlömanterlere en 
iyi ve en uygun şartları bulmak elverişli düze
ni getirmek için büyük vazifeler düşmektedir. 

" Bunu biran evvel halletmek orman içinde ya
şıyan ve miktarı 10 milyonu geçen büyük bir 
nüfus çoğunluğumuz için huzur yolu olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Artan dünya nüfusunun gelecek yıllarda bes

lenmekte büyük güçlük ve tehlikelerle karşı 
karşıya bulunduğunu yetkili çevreler zaman za
man ifade etmektedirler. Kalkınmakta olan 
ülkeler nüfusunun beslenme meseleleri yönün
den arz ettiği ciddî durum ilgilileri konu üze
rinde hassasiyetle kurmaya sevk etmiştir. Ni
tekim dünya gıda ve beslenme politikası ile il
gili faaliyetler gösteren beynelmilel teşekkül 
ler 10 yıllık bir dönem için bütün milletleri dün
ya açlığı ile mücadeleye davet etmişlerdir. 
Memleketimizin % 3 e yakın nüfus artış hızı ve 
halihazır üretimin tüketime yetersizliği, Bakan
lığı bu çağrı açısında ileriye matuf çalışmalara 
sevk etmiştir. Bu mahiyetteki çalışmaların en 
önemlisi tarım potansiyelimizin teibiti çalışma
ları olmuştur. Bu çalışmalar neticesinde mem
nuniyet verici sonuçlar alınmıştır. Buna göre 
halihazır üretimimizi en az 0,8 misli ve en çok 
7 misli artırabilecek bir potansiyele sahip bulun
duğumuz anlaşılmıştır. (Bu potansiyele göre 
takriben 9,5 milyon ton olan buğday üretimimiz 
20100 yılında 21 buçuk milyon tona, arpa üreti
mimiz 4,2 milyon tondan 8,7 tona, meyva üre
timimiz 1,9 milyon tondan 12,2 milyon tona, 
sebze üretimimiz 7,2 milyon tondan 48,8 milyon 
tona, ek üretimimiz 0'3 milyon tondan 1 mil
yon tona, süt üretimimiz 4,2 milyon tondan 18,2 
tona çıkabilecektir.) 

Bakanlık çalışmalarında makro hedefler ola. 
I ra,k alman bu üretim miktarlarının gerçekleş 
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tirilmesi elbetteki kolay olmıyacaktır. Bunun 
içindir ki, iktidarımız bu başarının sağlanması
nı gerçekçi bir tarım reformu şümulünde müta
lâa etmiş ve Bakanlık çalışmaları İkinci Beş 
Yıllık Plân çerçevesinde bu hedefe yönelmiştir. 

Şüphesiz böyle bir reformun ilk adımı ida
renin bu ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden 
düzenlenmesidir. Çok yönlü ve köklü tedbirleri 
ve bugüne kadar yapılan çalışmaları engelliyen 
dar boğazları giderecek ve zamanımızın icabet-
tirdiği teknolojik gelişmelerin. zorunlu kıldığı 
teknik tarım usullerinin çiftçiye intikalini sağlı-
yacak ve toprak rejimini düzenliyecek mahiyet
teki tarım reformunun yeni bir idari düzenle 
gerçekleştirmek tarım politikamızın ana ilkesi
dir. İdarenin yeniden düzenlenmesinde bahis 
konusu tarım reformunun gerektirdiği araştır
ma, eğitim, yayım ve tarım ürünlerinin değer
lendirilmesi esas alınmaktadır. Zira üretimi 
artırıcı faktörlerin ve ıslah edilmiş tohum çe
şitlerinin elde edilmesi ilmî' araştırmalarla, elde 
edilen neticelerin yeterli derecede çiftçimize 
ulaştırılması, yeterli bir yayım organizasyonu 
ile, tarım usullerinin çiftçi tarafından teknik 
usullerle uygulanması da iyi bir eğitimin ger
çekleştirilmesiyle mümkün olabilecektir. Eıı 
görüşledir ki, yurdun nıulhtelif yerlerinde yeni 
yeni zirai araştırma ve eğitim müesseselerinin 
kurulduğunu müşahade etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım. 
Yukarda arz ve izah ettiğim açıklıkta Tür

kiye ziraatinin meselelerini plân ve programlaş 
tiran ve Türk halkına ilân eden tasvibini ikti 
darı ile alan bugün de buna tamamen uygun 
bir tutum ve davranış içinde çalışmalarda bulu
nan bir Hükümete aklın hafsalanm alamıyaca-
ğı iftira ve tezviratta bulunmak anamuhalefet 
için artık bir moda oldu. Bunlardan ne umar- ^ 
lar ne beklerler bilmem? Eğer bizlerden de aziz 
Türk köylüsü ve çitçisinin böylesine hayatî bir 
mevzuunda kendilerinin her vesile ile yaptıkla
rı ve en sonunda Sayın Genel Sekreterleriyle 
kubbesini dikip, toprak reformunu; Emirdağlı 
Bayramın hazin akıbetine uğrattıkları gibi bir 
hafiflik beklerlerse bunu hiçbir zaman göreme
yeceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Haydar Özalp, ne kadar 
var efendim? 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — iki sayfa. 
BAŞKAN — Buyurun, 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Asılsız ve 
tamamen maksatlı hayalî hesaplarla Elmalı da 
karanlık tablolar çizerek; Zonguldak'ta insaf
sız bir davranış içine girip iftira ve tezvir 
kampanyalariyle kapkara damgalar vurarak 
oraklar, çekiçler resmetmek mi istiyoruz. Bun
lar Türkiye ve Türk Milleti için bir anlık üzün
tü kaynağı olmaya, memleketin ufkunda endi
şe havaları estirmeye belki yeterli, fakat ak
lıselimin sağ duyunun her zaman hâkim oldu
ğu bir büyük millet için cılız ve güçsüz birer 
tezvir teşebbüsleri olmaktan öteye bir değer 
taşıyamıyacaktır. 

Mazinin verdiği zengin hasletlerle gönlü, 
kafası, kalbi ve imanı gani, gani dolu olan, bu 
yurdun hakikaten çilekeş köylü ve çiftçilerini 
yakından ve iyi tanıyanlar yine iyi bilirler ki 
bu tevekkelli ve gönlü tok insanlar hürriyetin, 
serbest teşebbüsün âşığı, köylüsünün kapı 
komşusunun hâmisi hattâ Anadolu'nun binler
ce dönüm kiraç topraklarından da çok daha 
değerli Çankaya eteklerinin ortasını kaplıyan 
pembe köşkün de koruyucusu ve bejtçisidirler. 
Aziz dostlarım, bunu böyle bilsinler ve böyle 
değerlendirsinler, bu sakim iddia sahipleri. 

Türkiye'de toprak sahipleri siyasi baskı 
unsuru hiçbir zaman olmamıştır ve olamazda, 
çünkü toprak sahiplerini varlıklı kimseleri, si
yasi baskı unsuru olmaktan yine çok şükür ki 
kendileri kurtardılar. Tabirleriyle toprak ağa
sı dedikleri bu vatandaşları uzun yıllar saf
ları ve emirlerinde göstererek köyden ve köy
lüden tecridettiler Güçsüz politikalarına ortak 
ettikleri bu zavallı kişilerden fakir fukara çoktan 
üşüdü ve bağlarını kopardı. Demokrat Parti
nin kısa zamanda kurulup gelişmesinin ve A. 
P. nin iktidarının mevcudiyeti ve hayatiyeti bu 
espriye dayanır. 

30 yıl topraksız vatandaşları toprak refor
mu sözü ile oyaladınız. Toprak sahiplerini de 
zaman zaman yaptığınız yerli yersiz ataklarla 
huzursus bıraktınız. Bize bugün devrettiğiniz 30 
yilm toprak reformu faturası bu... Şimdi de ga
yet ustalıkla kürsüye çıkıp, bu milletin kaderi 
üzerinde uzun yıllar icra ettiğiniz maziyi; gü
nahlarını başkalarının omuzlarına yükleyip 
bir kalemde silmeye kalkışacaksınız sonra da 
dünyaya yeni gelmiş bir âhirzaman Peygam
beri gibi sıyanet kanatlarınızı bu milletin üze
rine germeye çalışıyorsunuz. Bu millet sizin 
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kulaklarınızın tıkanmasından sonra çok iyi 
uyandı. Gaflet uykusunu bırakalı yıllar oldu. 
• Bugün pek iyi bilinen arazi fakat her vesi
le ile dilenen istikamete çekilmeye çalışılan 
Türk arazi varlığının ve üzerinde kendi doyup 
etrafını doyurabileceği nüfusun miktarı aozle 
değil matamatik ölçülerle açık bir şekilde tes-
bit edilmiş bulunuyor,. Çok dile getirdiğimiz bu 
mevzuu tekrarlamakta fayda görmüyoruz. Hü
kümet gerçeklere dayanan politikasını plân ve 
programlarla çizmiş ve bir büyük titizlik için
de yürütmektedir. Bu espri içinde Türkiye ta
rımının dert ve dâvalarını her yönüyle kapsı-
yan tarım sektöründeki bilcümle tedbirler man
zumesini ele alarak ıslah ve düzenliyen tarım 

, reformunun yapıcısı ve bu işin öncüsü olma
nın gayreti içinde çırpınmaktayız. A. P. Gru-
pu olarak da bu hizmetlerin tümünün yerine 

t getirilmesiyle ancak Türkiye tarımının şifa bu
lacağı kanısını taşımaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu izahatımla mil
lî ekonomimizin ve plânlı kalkınmamızın teme
li olan tarımsal gelişmelerimize ilişkin bâzı 
önemli noktalara kısaca temas etmiş oluyo
rum. 

Tabiat, teknik ve ilmin kucaklaştığı tarım 
faaliyetleri; tabiat şartları içinde çetin, ilim ve 
tekniği ile derin ve o kadar da güçtür. Bu or-
taında yukarıda işaret ettiğim hedeflere kısa 
bir zamanda ulaşılması çok yönlü, koordine ve 
entegre bir çalışma düzeni ile gerçekleşebilir. 
İşte, idarenin yeniden düzenlenmesiyle ilgili 
çalışmalar da bu esaslar göz önünde bulundu
rulmaktadır. 

Bu maksatla gerekli önçalışmalar yapılmış, 
makro hedefler tesbit edilmiş ve gerekli ilk 
adımlar atılmıştır. Bu çalışma dönemine raslı-
yan bakanlığın 1963 yılı bütçesiyle evvelki 
yıllara nazaran daha olumlu neticelerin alına
cağı şüphesizdir. Bu maruzatımla Hükümet 
programımızda çiftçilerimize vadetmiş olduğu
muz konuların büyük bir kısmını gerçekleştir
miş, bir kısmını da ele almış olduğumuz açık
ça anlaşılmaktadır. 

1968 yılı bakanlık bütçesinin bu anlayış al
tında memlekete ve millete daha faydalı ve 
hayırlı olması en halisane dileğimizdir. (Alkış
lar) 

BAŞKAN .— Efendim yeterlik önergeleri 
gelmiştir, 
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Efendim, üçünüz birden el kaldırdınız, üçü
nüzü birden müşahede ettim. Aranızda anla
şın. («Mehmet Yüceler» sesleri) 

Peki efendim Mehmet Yüceler, yeterlik aley
hinde. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon

ya) —> (Alkışlar arasında kürsüye geldi) 

BAŞKAN — Efendim açık oylamalarda oyu
nu kullanmıyan arkadaş varsa lütfen gelip kul
lansın şimdi. 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Bakanlığımız 1968 yılı bütçesinin müzakeresi 
dolayısiyle sayın milletvekilleri tarımımızın, 
sorunları üzerinde kıymetli mütalâa ve tenkid-
lerde bulundular ve bu arada bâzı sorular tev
cih ettiler. Kendilerine teşekkür ederim. 

Tarım Bakanlığı Bütçesi çalışmaları hak
kında vereceğim izahat arasında sorulan sual
leri de cevaplandırmaya çalışacağım. Bu genel 
maruzatım içerisinde yer almıyan konular üze
rindeki sorulara da ayrıca cevap vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; bütçe müzakerele
ri münasebetiyle bundan evvelki bütçelerde 
olduğu gibi bu sene de Yüksek Heyetinize dün
ya gıda ve besleme durumuna clair kısaca bil
gi vermeyi faydalı bulmaktayım. 

Bilindiği üzere İkinci Dünya Harbinden bu 
yana dünya gıda maddeleri üretimi devamlı 
olarak, dünya nüfusu artışı altında bir seyir 
takibetmiştir. Geri kalmış memleketlerde bu 
durum daha elverişsiz bir istikamet almıştır. 
Bilhassa son 3 yılda bu memleketlerin nüfus 
ve gıda maddeleri üretimindeki muvazenesiz
lik daha da bozulmuştur. 

Yine hatırlıyacağmız üzere 1965 yılında 
dünya zirai üretiminde büyük bir azalma ol
muştur. O yıl üretim, sadece nüfus artışının 
altında seyretmekle kalmamış, fakat miktar 
itibariyle de geçmiş yıllar istihsalinin altına 
düşmüştür. 1966 da ise dünya zirai istihsalinde 
biraz artma olmuşsa da bu artış genel
likle kalkınmış memleketlere münhasır kalmış
tır. Dış kaynaklardan aldığımız son bilgi
lere göre 1967 yılı dünya zirai istihsalinde nis
pî bir artış görülmektedir. Bununla beraber 
nüfus başına istihsalde bir artma olmamış, ak-
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sine bir azalma olmuştur. Yalnız açlık tehlike
sinin devamlı olarak tehdidettiği Hindistan ve 
Pakistan'da bu yıl hububat üretiminde önemli 
artışlar kaydedilmiştir. Bilhassa dostumuz Pa
kistan'ın giriştiği verim artırıcı tedbirler neti
cesi istihsalde mühim artışlar sağlanmıştır. 

Keza komşu memleketlerden iran, Suriye, 
Afganistan ve Eusya'da 1967 hububat istihsa
linde önemli artışlar olmuştur. Tunus müstes
na, bütün Şimalî Afrika memleketleri de iyi 
bir hasat yılı idrak etmişlerdir. Cenubi Ame
rika'da daha ziyade hayvan ürünlerindeki ar
tışlar dolayısiyle umumi zirai istihsalde % 6 
bir yükseline beklenmektedir. Bütün Avrupa 
memleketlerinde bu yıl hububat üretimi rekor 
seviyelere yükselmiştir. Bununla beraber Avus-
turalya'da hüküm süren şiddetli kuraklık yü
zünden dünya buğday istihsalinin geçen yıla 
nazaran % 1 - 2 az olacağı tahmin olunmakta
dır. Bütün gelişme halindeki memleketlerde bu 
sene mahsûl durumunda geçen yıla nazaran 
nispî bir yükselme görülmekle beraber; bun
dan geleceğe ümitli bakabileceğimiz mânası 
çıkarılmamalıdır. Zira bütün bu memleketlerde 
gıda maddelerindeki artış nüfus artışını kar-
şılıyamamıştır. Hattâ nüfus başına üretim ba
kımından 1967 istihsali 1964 seviyesinin % 7 
altına düşmüştür. Gelişme halindeki memleket
lerin bu son yıllardaki istihsallerindeki artış 
onların kalkınma hamlelerini de aksatmıştır. 
Zira bu memleketler döviz imkânlarının mühim 
bir kısmını gıda maddelerinin ithaline sarf et
mek zorunda kalmışlardır. Bunun neticesi ola
rak Amerika ve Kanada elinde bulunan hubu
bat stokları en düşük seviyeye inmiştir, öyle 
ki, bugün gelecek yıllarda karşılaşılacak muh
temel bir hububat darlığını gidermek için gü
venilebilecek bir stoktan bahsetmek mümkün 
değildir. Bu itibarla Birleşmiş Milletler Teşki
lâtınca yapılan dünya gıda yardımlarında bun
dan böyle plânlı bir tarzda istihsali artırıcı 
tedbirlere yer verilmesi lüzumu üzerinde bile 
ısrarla durulmaktadır. 

Bundan başka gelişmekte olan memleketle
rin diğer tarımsal ürünlerinin ihracatı da 
hem fiyat ve hem de satınalma gücü itibariyle 
önemli miktarlarda gerilemeler göstermiştir. 
Bu duruma memleketlerin ekonomik kalkınma
larını olumsuz etkilemiştir. Gelişmekte olan 
memleketlerin gıda maddeleri üretiminin kar

şılaştıkları bu durum bu memleketlerin açlığa 
doğru süratle sürüldüklerine dair öteden beri ileri 
sürülen iddia ve endişeleri daha da şiddetlen
dirmiş bulunmaktadır. Filhakika 1954 ten beri 
FAO tarafından yapılmakta olan etütlere göre 
bu memleketler nüfusu umumiyetle % 3 kadar 
artmakta, buna mukabil gıda madeleri üretimi 
nüfus artışının bir hayli altında seyretmekte 
ve netice itibariyle nüfus başına gıda madde
leri üretiminde her geçen yıl daima bir azalma 
husule gelmektedir. Durum bu şekilde devam 
ettiği takdirde kalkınmakta olan memleketle
rin gelecek yıllardaki nüfuslarını beslemekte 
çok büyük güçlükler ve tehlikelerle karşılaşa
cağı şüphesiz görülmektedir. Dünya açlığını 
önemli gayretler ve prodüksiyon çalışmaları 
kalkınmakta olan memleketlerde nüfus ve gı
da meselesinin arz ettiği bu kritik durum bü-. 
ttfn teşekküllerini nüfus, beslenme ve tarım 
uzmanlarını bu" konu üzerinde önemle durmaya 
sevk etmiştir, öyle ki; Birleşmiş Milletler, gıda 
ve tarım teşkilâtı ve sağlık teşkilâtı gibi mil
letlerarası teşekküllerin son 10 yıllık faaliyet 
kongre ve konferanslarının başlıca görüşme ko
nularını dünya açlığına çözüm yolları aramak 
meselesi teşkil etmiştir. Konuya verilen vu. fev
kalâde önem dolayısiyle malûmları olduğu üze
re Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 1960 - 1970 
devresini dünya açlığı ile mücadele 10 yılı ola
rak ilân ve bütün milletleri fiilen bu mücadele
ye iştirake davet etmiştir. Dünya açlığı ile 
mücadele meselesi 1963 yılında Vaşington'da 
toplanan ve bütün dünya milletleri ve teşek
külleri temsilcilerinin katıldığı Birinci Dünya 
Gıda Konferansının da esas müzakere konusu
nu teşkil etmiştir. Bu konferans bütün dünya 
devletlerinin gıda madeleri üretiminin artırıl
ması için vakit kaybetmeden gereken tedbirleri 
almalarını önemle tavsiye etmiştir. Bu meyan-
da dünya açlığını önlemek maksadiyle her 
memleketin gelecek yıllar tarım ürünleri talep 
ve üretim projeksiyonlarının hazırlanması fik
ri de ilk defa bu konferansta ortaya atılmış
tır. 

Birinci Dünya Gıda Konferansı, gelecek yıl
lar dünya gıda maddeleri ihtiyacının karşılan
ması için alınması gereken tedbirlerin tesbiti 
vazifesini FAO ya vermiştir. Bundan başka 
milletlerin ayrı ayrı ve bölgeler itibariyle dik
katli bir tetkika tabi tutularak 1975 ve 1985 
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yılları gıda maddeleri ihtiyaçlarını tahmin, bu 
ihtiyaçları karşılamak için milletlerin münfe
riden ve müştereken nasıl hareket etmelerine 
dair ayrı bir tatbikat plânının hazırlanması ve 
bu plânın 1969 da toplanacak olan ikinci Dün
ya Gıda Konferansına sunulması kararlaştırıl
mıştır. Bu suretle işari bir dünya gıda plânının 
hazırlanması sağlanmış olacaktır. Dünya işari 
gıda plânı, üzerinde bilhassa durduğumuz bu 
husus, hazırlanacak gıda maddeleri talep pro
jeksiyonlarında gelecek yıllarda milletlerin 
munzam olarak ne miktarda gıda maddelerine 
ihtiyaç duyacaklarını tesbittir. 

Gıda maddeleri ihtiyacının tesbitinde iki 
esas faktör üzerinde bilhassa durulmuştur: 
Bunlardan birisi, nüfus artışı hızı - ki bunun ge
lecek yıllarda asgari % 2,5 olacağı anlaşılmak
tadır - diğeri de, gelir artışının tevlidedeceği 
munzam gıda maddeleri talebidir. Birçok mem
leketler, bu arada Amerika, Japonya, Hindis-
dan, İsrail, hattâ Suudi Arabistan FAO'nun 
hazırlıyacağı raporu beklemeden, mevcut zirai 
istihsalin potansiyellerini dikkatli bir etüde tabi 
tutarak gelecek yıllardaki ihtiyaçları ile kar
şılaştırmışlar ve gereken tedbirlere daha şimdi
den başvurmuşlardır, 

Memleketimize gelince; Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtının tetkiklerine göre, 
1954 ten beri memleketimizde gıda maddeleri 
üretimindeki artış, nüfus artışının bir hayli al
tında seyretmektedir. Bu vaziyette gereken 
tedbirlere derhal başvurulmadığı takdirde 
memleketimizin de ileride bir arlık krizi ile 
karşılaşacağına işaret olunmaktadır. 

İşte bu sebeplerdendir ki, bizzat Tarım Ba
kanlığı olarak, bir taraftan memleketimizin 
uzun vadeli istihsal potansiyelini tesbit eder
ken, diğer taraftan gelecek yıllardaki gıda 
maddeleri ihtiyacımıza dair projeksiyon çalış
ması yapmış bulunmaktayız. 

Şimdi milletlerarası teşekküllerin yaptığı 
çalışmalarda, milletlerarası projeksiyon çalış
malarında memleketimizin gıda durumunda 
1975 lerde, 1985 lerde büyük ölçüde et, süt ve 
buğday ithal eden memleketler arasına ithal et
mişlerdir. Bizim yaptığımız çalışmalarda ise, de
min benden evvel söz almış olan Sayın Güven 
Partisi Sözcüsünün işaret ettiği gibi, bizim 2 000 
yıllık projeksiyon çalışmalarında, memleketimi
zin üretim potansiyeli üzerinde esas aldığımız 
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konu, 2000 yılına kadar diğer medeni memle
ketlerde olduğu gibi, nüfus artışını ve bu nüfus 
artışına muvazi olarak da medeni ölçülerde 
beslenme ve günlük kalori hesaplarına dayanan 
bir üretimin nasıl sağlanabileceği hususudur. 
Kaba hatları itibariyle projeksiyon çalışmaları 
bittikten sonra Yüce Heyetinize bu çalışmaları
mızdan bilgi vereceğiz, bastıracağız ve dağıta
cağız. 

Memleketimizde üretim hedefleri anagıda 
maddeleri üzerinden kabaca şöyle tahmin edil
mektedir : 

Hububatta, bugünkü üretim seviyemiz 18 
milyon ton civarındadır, yaptığımız çalışmalar
da 40 - 50 milyon ton civarında bir istihsal ka
pasitesine ulaşacağımızı tahmin etmekteyiz. Et 
üretimi, 1 milyon 620 bin tona çıkacak, süt 24 
milyon ton civarında olacak, ince yapağı 32 mil
yon ton, pamuk 1 milyon 200 bin ton, sanayi 
yemi 6 milyon ton civarında, zeytin yağı 539 bin 
ton civarında, antep fıstığı 184 bin ton civarın
da, taze üzüm 18 bin ve elma, turunçgil, fındık, 
ayçiçeği ki 1 milyon 300 bin tonla iyi bir yer 
işgal etmekte, yerfıstığı yağını ise 250 - 300 
bin ton civarında tahmin etmekteyiz) bu üre
tim hedeflerinin aşağı - yukarı 3 bin kalori 
üzerinden o zamanki tahminen erişeceğimiz 
80 - 100 milyon civarındaki nüfusumuzu besli-
yecek takatte olacağını tahmin ediyoruz. Bu bir 
projeksiyon çalışmasıdır, geniş ölçüde bir araş
tırmayı hedef tutan, memleket potansiyelini ge
liştirmeyi hedef tutan ve 1 nci, 2 nci, 3 ncü... 
5 nci beş yıllıklara uzun vadeli bir ışık tutan 
çalışmadır. Esasları bu. Ama bu hedeflere ulaş
mak için elbette ki, gereken teknolojik tedbirle
rin yanında (input) 1ar üzerinde de geniş ölçü
de durulacaktır. Bu demek değildir ki, % 100 
bu rakamlar kati. Projeksiyon çalışmaları, mac-
ro hedefler tâyininde daima asgari hedefler tu
tulmuştur. Bunun üstüne çıkmak için de bir ça-
bu sarf edilecektir. 

Projeksiyon çalışmalarının getirdiği diğer 
bir önemli konu da, bu üretim hedeflerine ulaş
mak için hangi teknik bir imkâna, nasıl bir or
ganizasyona ihtiyaç vardır, bu organizasyonu 
hangi ölçüde geliştirmemiz lâzımdır? Kredi mu
vazenesi, kredi geliştirilmesi üzerinde nelerin 
üzerinde durmamız icabettiğini nasıl bir siste-

1 me gitmemiz icaJbettiği konusunda da bize geniş 
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ölçüde bilgi vermektedir. Hiçbir zaman, biraz 
sonra da belirteceğim gibi, mutlak katî rakam
lar, ifade etmez, dünyanın hiçbir yerinde de yok
tur. 

Şimdi bu projeksiyon çalışmaları hakkında 
vaktinizi fazla almıyorum. Elbette ki, sadece 
projeksiyon çalışmaları için burada 10 gün otur-
sak, 10 gün konuşsak yine de bitmez. Bu, geniş 
bir ölçüdür, Bakanlığımız buna 11 - 12 ay gibi 
zaman ayırmıştır, 800 teknik mühendis, 70 ka
dar da profesörün iştirak ettiği bir çalışmadır. 
iyi bir çalışmadır, makro bir görüş vermektedir 
ve teşkilâtın nizamlanması ve geliştirilmesi yö
nünden büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. O 
'bakımdan önem vermekteyiz. Birçok mehafil, 
«Canım yarını düşündü de, yarına bıraktı da. 
Yarınki Türk halkının açlığını düşünmüyor da 
iki bin yıl sonra gelecek nesillerin gıdasını ve
yahut işlerini göz önüne almak size mi düştü?» 
Şeklinde demin benden evvel konuşan bir kaç ha
tip de bu şeye değindiler. Buna da değinmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlarım; biz bir istilâ hükü
metinin, bir istilâ ordusunun geçici olarak hü
kümeti değiliz ki. Eğer şimdiye kadar gelen hü
kümetler bu konuyu ele almamış da bizim bunu 
ele almamız bir suç veya yarıncı veya beş yıl 

s, sonracı hedefleri ihmal mânasına gelemez ki. 
Ama Türk halkının, Türk milletinin sahiboldu-
ğu potansiyeli hakkında bir bilgi edinilmesi bu
güne kadar ihmal edilmişse bunu bir kenara it
mek ve efendim, iki bin yıllık feza hesaplariy-
le uğraşacağına yarınki aç köylünün karnını do
yurmayla uğraşsın. 

Yine bâzılarına göre, demişim ki, bir konuş-
ı mamda, «Her doğan Türke toprak yoktur ama 

süt, ekmek, et vardır». Bunu bâzı arkadaşları
mız biraz sonra, tarım reformu konusunda açık-
lıyacağım hususların ışığı altında arz edeceğim 
gibi, bir polemik mevzuu yaparak et, süt var 
ama her Türke toprak yok... Doğru. Her doğan 
Türke toprak olamaz ki? 2050 yılında, 3000 yı
lında doğacak Türklere toprak vardır diye id
dia etmek gülünç olur. Böyle bir şey yok. Bu
nun yarısını, bir parçasını alıp demagojiye esas 
yapmak elbette ki, insafla kabili telif değildir. 

Ne dedim biraz sonra, arz edeceğim. Her do
ğan Almana toprak olup olmadığını, her doğan 
Amerikalıya toprak olup olmadığını, her doğan 

İsveçliye toprak olup olmadığını arz edeceğim. 
Ama toprak rejimi üzerinde duracağız. Dura
cağız ama görüş farkı var. Şimdi bütün bu üre
tim hedeflerini tahakkuk ettirmek için bir ag-
ra politikaya elbette ihtiyaç vardı. Milletler 
26 asırdan beri bu konu üzerinde durmaktadır, 
26 asırdan beri durmaktadır, çeşitli, çok taraflı 
görüşler çıkmıştır. 

Bu görüşlerin ışığı altında tarihin geçmiş 
zamanlarında bâzı agra politikası, bâzı sistem
lere dayanan doktriner veyahut doktriner olmı-
yan veyahut tarihin seyrine göre geliştirilmiş 
bâzı sistemler var. Bizim memlekette de olmuş
tur bu. «Meselâ bunlardan en başta agra politi
kaya temel teşikl eden sistemlerin biraz derli 
toplu olduğu devirlerde Merkantilist sistem var
dım, Fizyokrat ve mücadeleci sistem vardır, libe-
ralist sistem vardır, bir de bilimsel sosyalist sis
tem vardır. 

Gayet tabii ki, getireceğimiz tarım reformu 
tasarısında bu sistemler üzerinde geniş tartışma
lar olacaktır. O zaman da Yüce Heyetinize geniş 
mâruzâtla, kelimenin dar ve geniş mânasında 
tekniğin ve ilmin ışığı altında bu konuların ay
dınlatılması için çalışacağız. Şimdi bütün bu 
sistemler zaman ölçüsü içinde değişe değişe en 
sonunda iki görüş altında toplanmış. Görüşün 
birisi Marks'm iddia ettiği bilimsel sosyalizmin 
ileri sürdüğü sistem, tarımda ki buna sosyalist 
sistem diyoruz, bâzıları bilimsel sosyalist sistem 
diyor... Diğeri ise bütün medeni âlemin kabul 
ettiği, krediye, serbest inisiyatife, ilme, tekniğe, 
araştırmaya, pazara dayanan düzenli, ekonomik 
işletmeciliği öngören ve bir organizasyon altın
da toplıyan, üretimi ufkî ve şakulî mânada ge
liştirici ve devamlılığını sağlayıcı modern tarım 
politikasını takibeden ileri memleketlerin bugün 
memleketlerinde yerleştirdikleri ikinci sistem
dir. 

Adalet Partisi olarak gerek Hükümet pro
gramımızda, gerekse seçim beyannamemizde ile
ri sürmüş olduğumuz görüşü huzurunuzda bir 
daha hatırlatmak isterim. Biz bilimsel sosyalist 
sistemin ileri sürdüğü Marks'çı görüşün karşı
sında, ama demin arz ettiğim ziraati ileri, neti
cesini rakamla ifade edebileceğimiz bir sistemin 
temsilcileri olarak Türk halkının, Büyük Türk 
Milletinin huzuruna çıktık ve görüşümüzü açık
ladık. Bu görüşten de sureti katiyede inhiraf 
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edecek değiliz. Nedir Adalet Partisinin görü
şü? Tabiî kaynaklarımızın en rasyonel şekilde 
işletilmesi için çiftçinin ve köylünün toprağıylo 
olan münasebetlerinin düzenlenmesi, kesinliğe 
ve açıklığa kavuşturulması lâzımdır diyoruz. Zi
rai reformun ve toprağa ilişkin her türlü teşeb
büsün temel hizmetiyle öteden beri devam ede-
gelen ihtilâfların çözüm yolu tapulama ve ka
dastro faaliyetlerinin en kısa zamanda bitirilme
sine bağlıdır. Bu itibarla tapulama ve kadastro 
faaliyetleri üzerinde artan bir hassasiyetle dura
cağız demiştik. 

Toprak politikamızın hedefi, tarımda top--
yekûn üretimin artırılması, modern işletmeci
lik esaslarına uygun şekilde toprak'rejiminin 
düzenlenmesi köylümüzün toprağa kavuşturul
masıdır. Ancak köylünün sadece kuru toprağa 
kavuşfcurumasiyle iktifa etmemek gerekir. Çift
çinin kendisine verilmiş olan toprağı . işleyip 
geçimini sağlıya/bilmesi için ucuz kredi, alet 
ve edevat ve diğer vasıtalarla teçhiz edilmesi 
gerekir. Geleneksel ihraç maddeleri yanında 
dünya piyasalarında rağbet görebilecek olan 
yeni tarım maddelerinin istihsali ve ihracatı
mızı teşvik etmeyi lüzumlu bulmaktayım. 

Zirai araştırma ve zirai yayın teşkilâtı 
çiftçinin ihtiyaçlarına daiha iyi cevap veriecek 
şekilde düzenlenecek ve kuvvetlenecektir. 

Türk köylüsünün modern tarım alet ve ma-
kinaları, maksada uygun ve yeter sayıda ve 
ucuz olarak sağlanacak, ıbunlarm -memleketi
mizde imaline önem verilecek ve çiftçimizin 
bölgelere ve ekolojik şartlara uygun iyi to
humluk gübre, yüksek vasıflı damızlık müca
dele ilâçları ve malzemeleriyle donatılması sağ
lanacaktır. 

Biz bunu demişiz. Politikamız bu, millete 
ilân ettiğimiz politika bu, 

Şimdi ıbir kısmı önümüze çıkıyor, sanki biz 
yeni bir kanun getirmişiz, bu kanunu iktida
ra gelir gelmez yürürlüğe koymuşuz ve o yü
rürlüğe konan kanun neticesinde bâzı zümre
ler doğmuş, Türk köylüsünü sömürüyormuş, 
onun için Adelt Partisi bu sömürücülerden ya
naymış, uzun zamandan beri iktidarı elinde 
tutan anamuhalefet partisi de bu sömürücü 
düzenin bu vatandan biran önce uzaklaştırıl
ması gayreti ve çabası içindeymiş, onun için 
Adalet Partisi ve onun Bakanı veya Başba

kanı toprak reformunun karşısında, onlar da 
toprak reformunu istiyenleri hakiki mücahitle-
riymiş gibi, sanki geçmişte bunları yapma
ları için büyük mâniler varmış, bâzı zaman
lar şu inatçı adam çıkmasaydı partimizden, 
sununla şunu kurmasaydı biz bunu tahakkuk 
ettiriyorduk, sununla şu şöyle olmasaydı biz 
iktidardan düşmeseydik v. s. Niye yapmadın 
44 seneden beri? Sebep ne? Şimdi bu ağala
ra gidelim, kimin zamanındadır bu ağalar? 
1950 den 1958 e kadar, bugüne kadar gelmiş 
geçmiş hükümetlerin devrinde İ 500 dönüm 
veya ikibin dönüm tarla edinen hiçbir Türk 
çiftçisi yok. Çiftlik edinme gayretleri ne za
man başlamıştır Türk tarihinde? Cumhuriyet 
tarihinden evvel, istiklâl Harbi esnasında is
tanbul'daki bâzı zevatın, Ankara'ya yazdıkları 
mektuplarla - memleketin âtisi ne olur, ne ol
maz belli değil - bir çiftlik bulup bir malikâne 
kurma gayretleri başlamış. Böyle başlamış, bu 
hakikat. Çeşitli devrelerde çeşitli kanunlar çı
karılmış, bu kanunlarla Türk vatandaşları 
1950 senesine kadar, yurdun çeşitli bölgelerin
de toprak edinmişlerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti, Meclislere dayanan 
bir hukuk düzeni içerisinde geliştirilmiş bir 
Cumhuriyettir. Bunun aksini kimsa ispat ede
mez. Ve Türkiye Cumhuriyeti devam ediyor. 
Türkiye durduğu müddetçe de devam edecek
tir. O halde A. P. olarak, mülkiyet düzenine 
olan sayımız, Hukuk Devletinin bize verdiği 
bir vecibe ve milletimizin Hukuk Devletine 
gösterdiği saygıdan ileri gelmektedir. 

Şimdi çıkıyorsun, ağalar meydana getirmiş
sin, ağa rejiminden taraftarsın, bilhassa C. 
H. P. nin sözcüsünün bütçenin tümü üzerinde
ki eleştrisi esnasında, ileri sürmüş olduğu bir 
noktaya da burada işaret etmek isterim. 

Daha evvel bu soru - affınıza mağruren -
Senatoda bana tevcih edildi, ama gayet sami
mî olarak tevcih edildi. Tarım Bakanı bir 
yerde, yaptığı bir konuşmada, - bilhassa basın 
mensuplarına rica ediyorum, dikkatle dinleme
lerini - toprak reformu istiyenlerin satılmışlar 
olduğunu, ifade etti, diyor. O zaman, Senatoda 
bana, bunu demişse, vereceğimiz cevap var de
diler; dememişse tavzih etsinler. Çıktım Sena
toda dedim ki, «Bir fikir ortaya çıkar, adına ta
rım reformu deriz, şu reformu deriz, bu refor
mu deriz, ona ben karşı olabilirim; ama ona ve-
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receğim. teknik, ilmî kudreti kendimde görüyo
rum. Bir argoyla, ona bir el hareketiyle, onu sa
tılmış veya şu ve bu şekilde tâbirlerle cevaplan
dırmak, mesuliyet ölçüşiyle, benim yetişme tar
zımla sureti katiyede kabilitelif değildir. Ben 
böyle bir şey de söylemedim. Söylemedim, ya
lan.» (A. P. sıralarında «bravo» sesleri) 

Şimdi, burada iki maksat var, bir kere tav
zih ediyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bu beyanınız 
gazetede çıktı, tekzip de etmediğiniz için, biz 
burada söyledik. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Senatoda tekzip ettim, Senatodaki 
konuşmamda tekzibettim. Soru gayet samimî 
idi. samimî olarak da tekzip ve tavzih ettim. 

Söylemedim, ebediyen de söylemem, neden 
söyliyeyim, çünkü bu fikri getirenlere ilimle, 
teknikle cevap verebilecek kudretteyim. Bunun 
başka türlüsü olamaz. .(A. P. sıralarından «bra
vo» sesler, alkışlar) 

Şimdi gelelim, ne olurdu benî bekliyeydi ve
ya Senato konuşmamı alaydı da, altından kimle
rin satılmış olduğu iması altında beni, kendi 
devirlerinde, C. H. P. devrinde çıkmış olan ka
nunlara dayanılarak mülk edinmiş ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin teminatı altında olan 
mülk sahiplerine satılmış olarak ilân etmiyeydi. 

Şimdi müsaadenizle ben bunu biraz daha 
açıklamak istiyorum. 

Acaba o kanunlar çıktığı zaman, gerek hak
kı karar, gerek ondan evvelki kanunlar, bunlar 
muayyen adamlara menfaat sağlamak için mi 
çıkarılmıştır, yoksa, yurt topraklarının en iyi 
şekilde, nasıl değerlendirilmesine cevap verecek 
kanunlar mıydı? Kanun olduğuna göre saygı 
gösteriyorum. O kanunu da biz çıkarmadık, A. 
P. çıkarmadı, C. H. P. çıkarmıştı. Eğer bir ağa 
rejimi, eğer bir feodalite sistemi varsa, onun su
çu ve vebali tamamiyle kendilerine racidir, bize 
değildir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

Biz vazifemizi milletimize ilân ettik. Mülki
yet rejimine dayanan, of ta - yeterli işletmeleri, 
büyük işletmeleri geliştirici, istihsali devamlı 
kılıcı, hürriyet rejimi içinde, kredi sistemine da
yalı bir tarım politikasının taraftarı olacağız. 

Anayasanın, topraksız çiftçinin veya toprağı 
yetersiz çiftçinin topraklandırılması yönünden 
ileri sürmüş olduğu konu, hiçbir zaman, Mark-
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şist görüşün ileri sürdüğü gibi işletmeciliği bo
zuk... Nitekim Sayın Ahmet Şener Bey burada 
konuştuğu zaman, işletmecilikten bir nebze bah
setti. Ama ne de olsa biraz da toprak ağalığın
dan bahsetti. Bunu hatırlamamıştı, bilseydi, bu
nu bahsetmezdi, öyle zannediyorum. 

Şimdi... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Bilgi yarış

ması yapmıyalım. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Ben bilgi yarışması olarak demedim 
Ahmet Bey, bir fiilî durumu analiz ediyorum. 

Eğer, 1950 den bu yana 2 000 dönümlük, 
3 000 dönümlük, 4 000 dönümlük, 5 000 dönüm
lük, Devlet toprağının şu veya bu adama veril
diğini ispat ederseniz, sizinle beraberim. Ama 
ondan evvel verilmiş şeylere de biz saygı duyu
yoruz. Devletin devamlılığı yönünden, hürmet 
ediyoruz. Eğer bir sömürücü kütle türetilmişse 
ki, biz buna inanmıyoruz, sureti katiyede inan
mıyoruz. Bu, bizim devrimize ait değildir. Hat
tâ 18 sene evveline de ait değildir. Ondan evvel
ki devirlere aittir. Demin kronolojisini yaptım. 
Burada bilgi yarışması diye bir şey yok. 

Şimdi bu ağa rejimine bu kadar bir hücum 
var, aynı ağa rejimine - ben münasebetler kur
mak istemiyorum, ama - ister istemez bizi itiyor. 
Sadece gazete kupürlerine dayanan, hiçbir mes
nedi olmıyan, 5,5 saat dinlediğimiz konuşmalar
dan alınan neticeler, hakikaten günlük gazete
lerde okuduğumuz şeylerin bir hulâsası. Bir şey 
getirmemiş, nizam değiştireceğim, düzen değiş
tireceğim, deniyor, ama nedir bu nizam? Gazete 
kupürlerinin toplanmasiyle Büyük Meclislerde 
bir nizam değiştirme iddiası, biraz yersiz olsa 
gerek. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Şimdi geliyorum; burada toprak ağaları var, 
ondan sonra da benim Sayın Başvekilimin Zi
raat Odalarında konuştuğu bir konuşmadan pa
saj almıyor : «Bir çare söylenmiyor, hep mânevi 
şeylerden bahsediyor, yani bir nevi din propa
gandası yapıyor. Örfe, ananeye, geleneğe saygı 
gösteriliyor, onun dışında bir şey yok» diyor. 

Sonra elime alıyorum bir kanun taslağını, bu 
kanun taslağının kime aidolduğu Yüce Meclis
çe malûm, bakıyorum orada da aynı şeyler var, 
burada da toprak ağaları var, burada da şeriata 
dayanan bâzı propagandalar var, irtibat kuruyo-
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rum ve diyorum ki, o halde tarım reformundan 
kasdettiğiniz mâna şu kanunun içinde olan gö
rüşler ise, biz bunun karşısındayız, milletimiz 
de karşısındadır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Kimin o tas
lak, söyleyin, biz de bilelim. 

TARIM BAKANI BAHRt DAĞDAŞ (De
vamla) — Kiminse, Büyük Millet Meclisi zabıt-
larındadır, alır tetkik edersiniz, ama ben müna
sebetlerini kuruyorum. 

Ağalık burada da var, şeriatçılık burada da 
var, örfe, ananeye, dinî duygulara hitabı bir suç 
sayılan ifade burada da var, bununla bu bağda
şıyor ve bunun toprak reformu ile ilişkisi kuru
luyor. 

Şimdi bu kanun taslağından bâzı şeyler oku
yacağım, okuyacağım, mecburum buna. 

Diyor ki, burada: Endüstri ve tarımımız 
bu durumdayken Türkiye halkının dertlerine 
olumlu ve akılcı çareler arayacak yerde, şeriat 
yönetimi kurmak istiyenlerin halk oyuna yap
tığı kuvvet ve inanç baskısı altında bu sorun
lara bir türlü yeterli çaba ve zamanını ayırma
maktadır. itikatla akim çatışması da en çok 
büyük toprak sahiplerinin himayesi altındadır. 
Statükonun yaşamasını istiyen sınıfların başın
da gelen toprak ağalariyle, dış ticaret aracısı 
durumunda bulunan mutlu bir azınlık el ele 
vermişler ve statükonun devamı için her çareye 
başvurmaktadırlar.» 

Vaktinizi almamak için hepsini okumak is
temiyorum, elimdeki Meclis zabıtlarında bunla
rın hepsi mevcuttur. 

Şimdi burada ağalar hakkındaki ifadelerle 
bu konuşma arasında büyük bir irtibat vardır. 

Şimdi burada ne diyor; burada da, biraz 
sonra izah edeceğim gibi, tarım reformu konu
suyla izah edeceğim gibi, her yönde bir komis
yon kuruyor, o komisyonun başına bir uzman 
getiriyor, uzman kim, belli değil, ondan son
ra, sureti katiyede, bu komisyonlara mülk sahi
bi adamları iştirak ettirmiyor ve ondan sonra 
da kanunun ve Anayasanın emrettiği ödemeden 
de bahsetmiyor. Bonolardan bahsediyor, hattâ 
bunları alabilmesi için de eğer bir itiraz hakkı 
varsa, o arazinin 10 senelik vergisini yatırmak 
suretiyle ancak dâva açabileceğini ileri sürü
yor, her şeyi imkânsız kılıyor şu kanun ve ondan 
'sonra da üç sene gibi bir müddet içerisinde 
Türkiye ölçüsünde toprak reformunu sağlıyor. 
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Şimdi, yüksek himayenize sığınarak burada 
tekniğe, ilme, adalet ölçülerine, Anayasanın ta
nıdığı mülkiyet ve veraset haklarına en ufak 
saygı var mıdır? 

Sonra foeni tenkiid ediyor, diyor ki, «Her do
ğan Türke toprak yoktur» dedi. 2 - 3 senede 
bu toprak reformunu bitiriyorsun üç sene son
ra doğacak çocuklara toprak nereden bulalım? 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesler1!, alkışlar) 
yani bunu da söyliyelim, nereden bulalım? Üç 
senede bitirdin, bir daha yok. Veraset de yok, 
arazi toplulaştırması da yok, hiçbir şey yok bu
rada. O halde nedir? Bilimsel sosyalizmin em
rettiği bir toprak düzeni içine itip, kardeşi kar
deşe düşman edip, neticede bu memlekette ken
di rejimini art düşüncesini, hakiki düşüncesini 
yerleştirmek için, Lenin'in 1917 den evvel Rus 
köylüsüne üfürdüğü «her Rusa toprak» deyi
mi gibi bir yalandan ibarettir. O kadar. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Şimdi, elbetteki C. H. P. nin değerli üyele
rinin büyük bir kısmı, bu görüşün karşısında
dır. Nitekim sayın meslektaşım da işletmeci
likten bahsetti, Anayasa düzeninden bahsetti, , 
bana bu konuşmasiyle bir ferahlık verdi. Ken
disine teşekkür ederim ama, umumi görüşler 
içerisinde ileri sürülen şeyler, bu kanun tas
lağı arasındaki irtibatları kurmak mecburi
yetindeyim. 

Şimdi A. P. ne diyor? Adalet Partisi.. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — O kanun tas

lağı kimindir, ismini verin de anlıyalım. 
TARIM BAKANI BAHRt DAĞDAŞ (De

vamla) — ismini vermiyorum, ismi buradadır, 
Büyük Millet Meclisi zaJbıtlarmdadır, isterseniz 
vereyim oradan alın. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Bizimle hiç
bir ilgisi yok. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Hayır, irtibatı şurada; ağa var bu
rada, mânevi duygular var burada, şeriat var 
burada. Bunları diyor, işte elimde. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Mevkiinize 
yakışmaz, neden açıklamıyorsunuz. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Efendim, Türkiye'nin 1968 yılı büt
çesinin umumi görüşülmesinde, vaktinizi alma
mak için, toprak reformu konusundaki sayın 
sözcünüz cevabımı daha teferruatı ile girmemek 
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için kısaca verdim, yalnız işaret _ettim, alınız 
okuyunuz. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Bizim zama
nımızda hazırlayıp vermiş olduğumuz toprak 
reformunu ele alıp eleştirmeniz lâzımdır, bir 
başka şeyi alıp eleştiremezsiniz. Bir Bakana ya
kışmaz. 

TAMM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — O Toprak reformu kanunu tasarısı 
üzerinde de söyliyecek çok şeylerimiz var. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Onları söy
leyin de dinliydim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Ona da vereyim bir cevap. 

Onun da bundan hiçbir farkı yok. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmiyelim 

ve karşılıklı görüşmiyelim, her iki taraftan da 
rica ediyorum. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Madem onu benimsiyordunuz, onun 
da bâzı şeylerinden bahsedeydiniz. Onun, uzun 
müddet tartışması bu vatanda yapıldı .Nereye 
götürüldüğü de ispat edilmiştir, artık onun üze
rinde de konuşmıyalım. 

Şimdi, gelelim; ne isteniyor? Geniş ölçüde 
Devlete dayanan bir arazi politikası; yani Dev
let ağa oluyor, büyük millet de ırgat olacak... 
Şimdi ağaların adedini tahdidetme gibi bir po
litikanın içine gireceğiz ve onun adına da Devlet 
ağası diyeceğiz. Geçmişte bunun Türk halkı 
gayet büyük neticelerini gördü. Nasıl gördü, 
söyliyelim: Hepimiz yaşadık, bu memlekette bu 
görüşün sahipleri senelerce çimentoyu çıkın için
de gördü... Şimdi «çimento ile ne ilgisi var?» 
denilecektir. Var; tarım reformunda bunun çok 
ilgisi var; su kanalları ile ilgisi vardır, diğer 
yapı tesisleriyle ilgisi vardır, söyliyeceğim on
ları. Ne yapmıştır?.. Çıkın içinde çimento sak-
latmıştır. Niye? Eğer sirke küpü veyahut tur
şu küpü çatlarsa yapıştıralım, diye. (Gülüşme
ler) Antika, altın gibi antika idi o.. (A. P. sıra
larından alkışlar) Şimdi iktisadi görüş bun
lar.. 

Geliyorum şimdi; sanki bunu büyük millet 
unutmuş, yeniden bir düzen getiriyorlar. O dü
zeni gördük.. Sonra ne olmuş?.. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Germe
din, görmedin. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Yaladım, çok iyi yaşadım, benden 
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daha iyi yaşıyan hiç kimse yok. Daha ne yap
mış? Fincan ile gazyağı dağıtılmış, fincanla... 
Köyde, o fakirden yana olduğunu söylediği köy
de kahve fincanı ile gaz yağı.. Ama, kahve fin
canı ile tevzi ettiğin petrol politikanı büyük 
Türk köylüsü kabul etmiyor. O diyorki; bana 
benzin istasyonları açacaksın, traktörüme mazot 
getireceksin, nemde kapıma kadar... Bunlar hü
nerdir, ama fincanla dağıtmak, o hüner değildir, 
onu herkes yapar... (A. P. sıralarından alkış
lar) 

LEBİT YURDOĞLU (izmir) — Ne zaman 
Sayın Bakan, ne zaman?.. Avrupa'da ismet Pa
şayı methederken mi?.. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Dahası var, dahası var... Benim ağ
zımdan bu konuda böyle bir sözün çıktığını kim
se ispat edemez, Avrupa'da beraber okuduğum 
arkadaşlarım var. 

LEBİT YURDOĞLU (izmir) — Arkadaşla
rın söylüyor. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Var, buradadır Feyyaz Bey, burada
dır.... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmi
yelim hatibe. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Şunu söylüyeyim ki, ben 1948 - 1959 
da geldiğim zaman, memur olmama rağmen, De
mokrat Partiye girdim Tural'da. Turallı arka
daşlarım buradadır. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — O za
mandan başlıyor öyleyse?.. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Evet... (Ortadan gülüşmeler) Sebep
lerini izah ediyorum; sebeplerini... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz de lütfen kar
şılıklı görüşmeyin efendim, Umumi Heyete hi-
tabedin. 

' TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Sebeplerini Umumi Heyete izah ediyo
rum, kimseye değil. 

Daha ne varmış?.. Arpa ekmeğiyle buğday 
I ekmeğini katık ettiğimiz devirdi. Yani bir 
i buğday ekmeğini benim köylüm gelip çarşıdan 

aldığı zaman arpa ekmeğini ısırarak buğday ek
meğini de peynir yerine katık ediyorHu, o devri 
de yaladık. (A. P. sıralarından alkışlar, «Bra-

I vo» sesleri) 
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Şimdi, dahası var; sanayi politikasından bah
sediliyor burada... Doğru. Sümerbankııı getirmiş 
olduğu bezler muayyen adamlara veriliyordu, 
hepimiz biliyoruz, ama o köylü şimdi ondan 
yana olan görüşün sahipleri, o köyde yakınları 
öldüğü zaman yorganının kılıfı ile mezara gi
diyordu, kefen yoktu, ttunlar vakıa... 

LEBİT YURDOĞLU (izmir) — Bayatladı 
bunlar.. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Bunlar hiç bayatlamadı, aktüel, çok 
aktüel, çünkü düzen değişmesine gidiyoruz. 

LEBİT YURDOĞLU (izmir) — O zaman 
Cejâl Bayar Başbakandı, biz yoktuk partide. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Ben 1942 -1943 hatırlarım. 

Şimdi dahası var; şekere gelelim... Bunları 
anlatacağım, düzen değişmesi yönünde Türk 
Milletinin nereye itilmek istendiğini anlatmak 
için analiz yapıyoruz. 

Şeker; hasta yanına götürülen çok değerli 
bir matahtı. Yine; elma, bugün zebil olduğunu 
fiyat bulamadıklarını iddia ettikleri elma, o gün 
hasta yanma götürülen bir antika idi,.bir ilâçtı, 
ilâçtan da ileri bir şeydi. Hele muz, portakal; 
bunların kitaplarda köylü çocuklarına resimleri 
gösterilirdi. İtmek istediğin bu mudur? 

Bakın, şimdi, geliyoruz oraya; gazete elimde, 
diyor ki; «Bu gün Bulgaistan'dan bir göçmen 
gelmiş, diyor, yahu ne bolluk, diyor, sizin orada 
portakalın kilosu bir lira, bizim orada hastalara 
verilir.» Böyle bir tabir burada da var. Bulga
ristan'dan iltica eden bir göçmen, söylüyor, bi
zim gazete değil bu, Hürriyet Gazetesi. Orada 
da toprak reformu yapıldı da onun için söylüyo
rum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

«Buradaki bolluk ve refah bizi şaşırttı diyor, 
vatandaş. Böyle olduğunu duyar, fakat bize 
yapılan telkin ve propagandalar yüzünden inan
mazdık, diyor. Orada portakalı sadece bâzı ma
ğazalarda görürdük. Ancak bir günlük kazan
cımızla bir portakal alabilirdik, burada ise ki
losu bir lira.» diyor. 

Şimdi, gayet tabiî ki ben C. H. P. nin vatan
perver üyelerini, art düşüncesi olmıyan üyele
rini bunun dışında telâkki ediyorum ve inanı
yorum. Bu böyle... 

KEMAL DEMİR (Bolu) — C. H. P. nin art 
düşünceli üyesi yoktur. 
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TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Ama, muayyen bir memba ile, muay
yen bir görüşle işbirliği edenlerin de ebediyen 
karşısında olacağız. (A. P. sıralarından alkış
lar) Bu budur, bu bu!.. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Onlar da 
senin karşında olacak, merak etme. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Teşekkür ederim Sayın hemşerim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sonradan 
Hemşerisin. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Biliyorum, bir zamanlar beraberdik 
de... (Gülüşmeler) 

Şimdi, geliyoruz toprak düzenine: Ne yap
tık toprak düzeninde? Alıyoruz, bunların hep
si anket, hakikate dayanmıyor. Biz Hükümet 
görüşümüzde dedik ki; kadastroya dayanan, öl
çüye dayanan bir toprak tesbitine ve vatanın 
ihtiyacı var, demin okudum. Şimdi istatistik 
Umum Müdürlüğünün yapmış olduğu bir anket 
var. Bir ankettir, sormuş; «Mehmet Ağa ne 
kadar arazin var?» demiş; 10 dönüm. Biri de
miş 500 dönüm, öbürü demiş 5 000 dönüm. Yaz
mış, toparlamış, bununla İstatistik Umum Mü
dürlüğü bir anket neşretmiştir. 

Bu, bu kanun tasarısının içinde de var, ben 
de aldım onu. Çünkü elimizde yegâne değer
lendirilecek donemiz yalnız ve yalnız istatistik 
Umum Müdürlüğünün doldurduğu 1963 sayım
larıdır, anketin neticesinde elde ettiğimiz rakam
lardır, onun dışında bir iddia yok. 

Şimdi biz sureti katiyede topraksız çiftçinin 
- mevcutsa varsa, mülkiyeti zedelimiyorsa - top
raksız kalmasına taraftarız, diye bir şey mi ilân 
ettik, böyle bir şey mi'var? Varsa; ama . - ha
yale değil, milleti birbirine düşüren yalanlara 
değil - ölçüye dayanan, medeni bir memlekette, 
hukuk devletinde ölçüye dayanan, ölçülmüş -
biçilmiş neticeler üzerinde kati olarak konuşu
lur. Şimdi bütün bunlara rağmen her iki yö
nüyle de alalım, toprak reformcuları ile kendi 
görüşümüzü bir mukayese edelim: 

Türkiye'de, doğrudur, daha evvel Hükümet 
görüşümüzü, parti görüşümüzü belirttiğim giî?i 
de, toprakla köylünün topraklandırılması veya 
az topraklı çiftçilerin yeterli toprağa kavuşması 
yönünden bir çaba mevcut olursa, o imkân çı
karsa medeni ölçüler içerisinde elbette ki A. P. 
de onun taraftandır. Bunun aksini düşünen 
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hiç kimse yok. Ama ben şunu yapacağım diye, 
muayyen bir düzeni getireceğim diye, illâ benim 
dediğim doğrudur diye bir iddiası varsa, bu 
matematiğe dayanmadıkça, yalan ve iftiradan 
ibaret kalır, , 

Şimdi, bakıyoruz sıfırla bir dönüm arasında 
arazi sahibi 300 000 miş. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) —308 000. 
TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De

vamla) — Yuvarlak olarak söylüyorum, ariket 
dedik, ya, kati bir rakam değil bu, 308 000. 

Sonra bakıyoruz 2 200 000 civarında yine 
bir işletme sahası var, aşağı - yukarı arazi ye
kûnunun % 68,6 nı teşkil ediyor. Bunun da 
yekûnu 5 219 000 hektar civarında. 

Yine var; 51 ile 200 dönüm arasında 853 425 
işletme var, bu da total araziye yani toprak al
tında olan, pulluk altında olan araziye oranı 
% 27,6. Bunun da yekûnu 8 775 000 hektar ci
varında. 

Daha geliyoruz, 201 ile 1 000 dönüm ara
sında 110 000 küsur işletme var, bu da total 
araziye oranı 3,6 dır, kapladığı saha 4 932 000 
hektar civarındadır. 

1 000 ile 5 000 dönüm arasında ise 3 832 iş
letme var, total araziye oranı 0,1. Yekûnu da 
1 632 000 hektar civarında. 

5 000 dönümün üstünde olan da 491 iş
letmedir ve yekûnu da 513 000 hektardır, bi
raz da küsuratı var, öyle diyorlar, yapılan an
ketin neticesi, kati bir ölçü değildir, bir anket
tir. 

Şimdi yapılan tahlillerde görülüyor ki, bir 
kere bu 300 000 aileye toprağı yok, 100 er 
dönüm versek diyorlar hesabediyorlar ma
tematikçi arkadaşlarımız,, yuvarlak olatak 
45' - 46 milyon hektar toprağa ihtiyacolacak 
diyorlar, 110 dönüm tarla arazisi verileceğini 
farzetsek lüzumlu arazi 154 milyon dönüm olur 
diyorlar, affedersiniz, affedersiniz. Diyor M, 
2 132 000 işletme yekûnunun % 32 si yeterli 
işletme halindedir, geriye kalan 1 400 000 iş
letme ise yetersizdir. Eğer diyor, bu işletme
leri biz 100 er dönüm üzerinden yeterli işlet
meler haline getirecek olursak 154 milyon dö
nüm civarında bir araziye ihtiyaç vardır. 

Sonra, bir de 300 milyon çiftçi var; bun-, 
lara da diyor, 308 milyon dedi sayın arkada
şım, bu 308 milyon çiftçi ailesinin ihtiyacı da 

150 dönümden 46 milyon dönüm de ona ihti
yaç var. 

Sonra diyor; biz bunu realize edinceye ka
dar her sene 100 000 tane çiftçi dokuyor, 
bunu on senede realize edersek, on sene sonra 
biz bunun tatbikatına geçtiğimiz zamanda, 
yaptığı hesaplar bu. Yani İşçi Partisinin dediği 
gibi, üç sene içerisinde bir yönetim kurup, 
böyle bir toprak dağıtımına gitsek, dahi, mu
hal ya, efendim, bunu da ilâve ettiğimiz za
man yekûn olarak 350 milyon dönüm araziye 
ihtiyaç var. Yani 35 milyon hektar. Ama, Tür
kiye'de pulluk altında bulunan arazinin ye
kûnu 26 milyon hektar. Yani bunu böyle bu. 
şeklin içerisinde ittiğimiz takdirde, 26 milyon 
alıp vereceğiz, olduğu gibi bu yoklara, ay
rıca da bir 10 milyon bir yerden bulmak zo
rundayız. Yok, nereden bulalım... (Gülüşmeler) 
Eğer ay'da mevcut ise, ay'ı istilâ için bir sis
tem icadetmişsek hakiRaten ay'daki topraklar 
da verimli ise bilmiyoruz o da meşkûk ve 
Türkiye'nin emrinde olacaksa o zaman müm
kün. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Makro he
defler. 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ 
(Devamla) — Şimdi sevgili Ahmet arkadaşım 
«Makro hedefler» diyor; makro hedefleri çok 
iyi biliyor. Malûm ya, yalnız arsa üzerinde 
villâ kurmak mümkün değil, arsa üzerinde 
apartmanlar da var, ziraatin ve arazinin üze
rinde de apartmanlar var. Bunlar işte ta
rım reformu, ona (şakulî gelişme) denir. Ora
dan alınacak şeylerle arazi artar ania, ona 
hüner lâzım. Onun için her sene 3 - 4 milyon ton 
gübre bulacaksın, her sene öyle 6 000 traktör 
ile hayal ettirmiyeceksin, traktör vereceksin, 
sulamasını getireceksin, mücadelesini yapacak
sın ve bunları senesi içinde bulacaksın. Bu 
sadece tarım reformu deyip; «Hele bir gün ka
dastrosunu yaptırayım, hele bir gün parselini 
yaptırayım, 15 sene. 15 sene 'de tevzii, otuz sene; 
ona kadar Allah kerimdir» politikası değil. (A. P, 
sıralarından alkışlar.)^ O işte asıl bizim tarım 
reformu dediğimiz işin esası ve köküdür. 

Şimdi demek ki, olmıyan bir şey için âmin 
demek mümkün olmuyor. Şimdi işin hakiki du
rumu bu. 

Elbette ki, verdiğim rakamlar, demin de 
• arz ettiğim gibi, bir anketin - neticesidir, ne 
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kadastro ölçülerinin, ne şunun ne bunun; bir 
anket nefîcesi elde ettiğimiz rakamlar. Bunun 
üzerine bina kurup, hayal edip düzenli işletme 
rejimini bozup yeni düzen getirme demin arz 
ettiğim eski düzenin içine itmeden başka bir 
şey yaratmıyacaktır. Ona da kimsenin gücü yet-
miyecektir,# büyük millet bunun karşısındadar. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Şimdi netice olarak diyoruz ki, birim saha
dan azamî verime götüren hürriyet rejimine 
ve Anayasa nizamına uygun, hukuk devletine 
yakışır, istihsali teşvik edici mülkiyet esası
na dayanan, kasitlere imkân vermiyen bir ta
rım reformu kanun tasarısı ile huzurunuza çı
kacağız. Hükümet Programında bunu büyük 
millete vadettik. Şimdi, bunun aksini düşünmek 
herhalde siyasi büyük bir kütlenin temsilcisi 
olan bir partinin hükümetine-yakışmaz; günü
nü gün etmek de yakışmaz. 

Biz Hükümete geldiğimiz günden itibaren 
derhal Türkiye'nin mevcut teknik gücüne mü
racaat ettik. Temelde görüşümüz bu Görüşü
müzün de ilnle, tekniğe dayandığını ispat et
tim dedim ki, 26 asırdan beri toprak dâvaları 
çeşitli ağro politikaları ışığı altında süre gel
miştir. Netice olarak bugün iki grup altında 
toplanmıştır. Birisi dedik, bilimsel sosyaliz
min yani Marx'cıların arzu ettikleri sistemdir, 
biz buna Hükümet olarak karşıyız; diğeri isê  
demin söylediğim esaslara dayalı, Türk tarımı
nı düzenleyici, yeterli işletmeleri meydana ge
tirici, orta işletmeleri geliştirici, büyük işlet
melerin entansitesini artırıcı, su haklarını 
tanzim edici, mera hukukunu geliştirici ve de
ğerlendirici Kledis sistemini ve çiftçiyi teşki
lâtlandırmaya elbetteki her malı şurada bu-. 
rada söylendiği şekilde değil, demin Güven 
Partisinin değerli temsilcisinin belirttiği şe
kilde geniş ölçüde bir rayfayzen sistemine iten 
br kooperatifçiliği içine alan bir tarım reformu 
tasarısının esasları hakkında görüşlerini al
dık. 

Ondan sonra 70 gün,, 80 gün bir ikinci ko
mitede bunları incelettirdik; bir iskeletten 
sonra bizzat benim de iki ay başkanlık ettiğim 
bir komitede yine profesörlerin iştiraki ile tas
lağını hazırlattığımız ve ondan «sonra da ilme 
ve tekniğe dayanan ve bütün dünyada toprak 
ve zirai reform konusunda yapılan çalışmala
rı etüt ye tetkik eden bir sekreterya kurduk. 

Aşağı yukarı 200 tane ilim kitabının ışığı al
tında çalışırken neticede biz elbette üç sene
lik bir tasarı getirmiyeceğiz; bizim getireceği
miz tasarı Türk Milleti durduğu müddetçe, 
Türkiye bizim olduğu müddetçe, ebediyete ka
dar, gidecek olan, anahatları ihtiva eden, şu 
espiri içerisinle, yapıcı, ziraatte emniyeti sağ
layıcı, yarınından emin vatandaşlar halinde 
entansiteyi geliştirici bir sistemin içine iten 
bir tasarı olacak. 

Şimdi demin de söylediğim gibi, tevhid-i ara
zi Türk tarımının toprak ile ilişkileri yönün
den büyük ağırlığı taşımaktadır. Bu konuda 
geçmiş yıllarda medeni memleketlerde fevkalâ
de büyük çalışmalar yapılmıştır. Öyle gelişi 
güzel akşam üzeri oturup tevhid-i arazi şudur 
deyip getirmek kolay olmuyor. Eğer bugüne 
kadar geç kalmışsa; taslak hazırdır, bunu cid
diyetimize,, ilme, tekniğe saygımıza atfetmeni
zi rica edeceğiz. > 

Bilhassa tevhid-i arazi konusunda şurada 
görüyorsunuz Almanya'da 47 tane kitap var
dır, sadece tevhid-i arazi konusunda! O halde 
demek ki, kanunun her maddesi ayrı, ayrı ele 
alınacak. Bu bir ilim konusudur, teknik ko
nusudur, ekonomi konusudur; bu gelişigüzel 
lâflarla, sununla bununla geçiştirilecek bir ka
nun değildir. O bakımdan elimize geçen ve 
kurduğumuz sekretaryanm müspet çalışmaları 
ışığı altında büyük ölçüde bir tercüme büro
sunun da meydana getirdiği yeniliklerle be
raber hazırladığımız taslağı yakında tamamlı-
yarak Hükümete oradan da Yüce Meclise arz 
edeceğimizi beyan etmek isterim, bu yeşile ile. 

Şimdi, bu tasarının içinde elbette ki, Tür
kiye tarımını idare eden organizasyonu yeni
den düzenleme de var. 

Gerek projeksiyon çalışmalarımız, gerek ta
rım reformu çalışmalarımız bize şunu ilham 
etti: Matematik olarak elbette. Türkiye'de şev
kti idarede büyük ölçüde bir değişme yapmak 
mecburiyeti vardır. Bu gelişme administrasyon 
karakterinden ziyade araştırmaya ve eğitime 
doğru götüren bir değiştirme olacaktır. Bunun 
oranı da, eğer rakam ile ifade etmeme mü
saade ederseniz, % 75 ağırlık eğitim ve araş
tırmada, % 25 yayındadır. Tarım Bakanlığının 
yeniden düzenlenmesini de bu espiri içinde na
zarı itibara aldık ve bu çalışmalarımızı da ya-
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kında tamamlayarak tarım reformu tasarısı 
içerisinde mddeler halinde sunacağız ve bir 
yönetmelikte de tatbikata koyacağız. Bu hazır
ladığımız taslağın üzerinde hali hazırda İz
mir'de üç üniversite dekanımızın iştiraki ile 
profesörler kurulunun hazırladığı yeni ça
lışmalardan da büyük ölçüde faydalanacağımı 
ifale etmek isterim. 

LEBtT YURTOĞLU (izmir) — Kaç sene
dir var o çalışmalar. Ellerde var ama, tatbikat
ta yok. 

TARIM BAKANI BAHRt DAĞDAŞ (De
vamla) — Hiç merak etme, çok yakında gele
cek Lebit Bey, çok yalanda, fevkalâde yakın
da. Demin arz ettim, yani bir gecede bir orman 
tasarısı çıkarıp ertesi günü kanunlaştırmak 
meselesi olursa o kalay, ona ne var, onu herkes 
yapar. Tamam mı? Ne diyoruz; araştırmaya 
ihtiyaç vardır. Eğer böyle bir şey miras bırak
mışsanız ben ihmal ediyorsam orada beni kı
nayın. Mesele bundan ibaret, özür dilerim, say
gı gösterdiğim için arzı cevap ettim, yoksa çat
mak için değil. 

LEBİT YURTOĞLU (izmir) — Rica ederim 
Sayın Bakan, reorganizasyon için Bakanlığınız 
zamanınla da çok çalışma yapıldı ama, tatbika
tı yok. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmi-
yelim, istirham ederim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — işte dedik ya; reorganizasyon yön
lü o çalışma da var elbette; o çalışma da var, 
ondan da geniş ölçüde faydalanacağız ama, bu
nu da arz edeceğim sırası geldiği zaman. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sayın Başkan, böyle mi müzakere 
olacak? 

BAŞKAN — Böyle olmıyacak efendim ama, 
susturmak içinde elimizde ikazdan ve ricadan 
başka bir vasıta yok. Yani ağız mühürlemek 
diye bir şey olsa onuyapacağım ama, yok Sayın 
Yılanlıoğlu. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Şimdi, diğer bir konu da tarım teş
kilâtının köylere kadar gitmemesi konusudur. 
Senelerden beri büyük Meclislerde bunun da 
tartışılması yapılmıştır ama, bu çalışmalar gös
termiştir ki, tarım teşkilâta değil, güdülen ta
rım politikası neticeye ıgötürülmemiştir, Bir yük-
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sek ziraat mühendisi köye gidip, «işte efençli-
ler Amerika'da şu çeşit tohum var, Meksika'
da da bu var, Rusya'da da şu yenilikler var; 
buna göre bir tertibat alın.» dediği zaman Meh
met Ağa der ki* «Ne yapak ki, iyi diyon ama 
ne yapak ki» der, «Bunlan ne getirdin ki?» 
der. Amerika'da şu kadar gübre atıyorlar, Al
manya'da da bu kadar şunu atıyorlar, «iyi 
ama» der «Nasıl alacağız ki, nerede ki bu?» 
der; değil mi? Şimdi bütün bunları da teme
line kanalize edersek, nitekim biraz sonra arz 
edeceğim, elbetteki artan iş hacmi önünde va
tanperver tarım teşkilâtı, sağlanan ve güdülen 
politikaya uygun olarak, köye değil her gün 
tarlaya gidiyor. Bu ürünü ilmî. yayma yönünde 
de yeniden bir düzenlenmenin hayalî rakamla
ra, kapının üzerine asılan levhalara göre de
ğil, köye gidecek hizmet ölçüsünde, oraya gi
decek kredi ölçüsünde, oraya gidecek input öl
çüsünde ve onun değerlendirilmesi ölçüsünde 
gidecektir. Bunun dışında yapılan her şey ha
yaldir. işte o reorganizasyondan bahsettiğim 
zaman onu da arz edeceğim. , 

Şimdi, bütün bu ışıkların altında genel gö
rüşlerimizi arz ettikten sonra, Bakanlık olarak 
- fazla vaktinizi almayacağım - Türk tarımının 
geliştirilmesi yönünde Hükümet Programında 
öngörülen ve yapılan bu mevzuat çalışmaları
na muvazi olarak neler yaptık?, 

Sayın milletvekilleri; benden evvelki grup 
arkadaşım Tarım Bakanlığının iki yıllık üretim 
politikası üzerinde bir nebze durrtu, ben de 
durmak istiyorum. 

Şimdi demin de bir nebze arz ettim; pro
jeksiyon çalışmalarımızda dedik ki,, 40 ilâ 50 
milyon ton civarında bir , üretim hedefine git
mek mümkündür Türkiye'de, tahminen.. Ama 
diğer bir görüş de, 1965 - 1963 - 1962 deki üre
tim esaslarını ele almış, o da bir projeksiyon 
yapmış. Onun yaptığı projeksiyona göre de Tür
kiye 1985 lerde et, süt, buğday ithal eden mem
leket olacak diyor. O da burada, elimizde in
gilizce olarak. Acaba Türkiye bu mudur Bizim 
yaptığımız hesaplara göre, hayır. Türkiye ken
dine yeterli bir üretim seviyesine kendine ye
terli temel gıda maddeleri üretimine, ister 80 
milyon nüfusu olsun, ister 90 milyon nüfusu ol
sun, ister 70 milyon nüfusu olsun, kavuşacak 
bir potansiyele sahip. Beanşart ki, demin arz 
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ettiğim gibi, bunu tekniğe, matematiğe oturt
mak suretiyle birim sahadan âzami verimden 
sömürme... Şimdi oraya geliyorum. Yani ekolo
jik şartların bana verdiği imkânlarda - ki, bu
nun içinde yağmur ve güneş vardır, bir de top
rak vardır - onun nazari olarak oradan elde et
tiğim gıda maddesinin yani mikelin kurfesine 
göre nazari kuru maddeye erişecek bir zirai po
litikayı tatbik edersen bu olur. O da ne ile 
mümkün? iyi tohumluk ile mümkün, iyi çeki 
gücü ile mümkün, iyi mücadele ile mümkün; 
bunlarla mümkün. Bunları sade Mecliste söy
lemek de para ifade etmiyor. Yapmak meselesi. 

Şimdi tohumluk konusunu ele alalım. Bizim 
memleketimizde aşağı - yukarı maritim kuşak 
dediğimiz Çukurova'dan yani Akdeniz bölge
mizden Ege ve Marmara'ya kadar uzanan bir 
bölge var. Bu bölgede Ege ve bilhassa Çukur
ova'da geniş ölçüde pamuk sahamızdır; müna
vebeye girecek ikinci bir mahsul yoktu. Vardı 
ama, meselâ bir floransa buğdayı vardı, bun
dan 40 sene evvel gelmiş; bir mentana vardı, 

- 40 sene evvel gelmiş; dejenerasyona uğramış. 
Bir agovamız vardı, bugün kifayetli tohumu 
yok elimizde, yok; bir karakılçık vardı, muay
yendir ve bu okelojiye cevap verecek vüsatte 
değil, yok; ne yapacaksın? Üstüste pamuk po
litikasına mı devam edeceğiz? Netice itibariyle 
aşağı - yukarı Marmara ile beraber, 2 milyon 
hektar civarında olan hattâ diyebilirim ki Ka-
radenizin 800 mm., 200 mm. yağmur kuşağı da 
dâhil olmak üzere çok soğuk, Araştırdık, yeni 
bir tohumluk bulduk. Aslında bulunmuş var. 
Araştırmaya da lüzum yok. Dünyada bu çalış
maları her ilim adamı, her teknik adam bir 
parça meşgulyeti varsa bunu bilir. Ama bu va
tana gelmedi. Geldikten sonraki yaygaralarını 
da biliyoruz. Bu yaygaralarda samimî tenkid-
ler de var ama, geniş ölçüde endişe de var bi
liyor musunuz? Neden, bunun dediği doğru çı
kıyor, birim sahadan âzami verim tahakkuk 
ederse (Bizim bâzı çevreler tabiî, C.H.P. sinin 
şeyine hitabetmiyorum, bâzı çevreler diyorum) 
eğer bunun dediği çıkarsa, 80 - 100 milyon in
sanı besleme konusu bu birim sahada bir tu
tarsa diyor. E, bizim toprak reformu iflâs 
etti. Ne ile kandıralım diyor. (A.P. sıraların
dan gülüşmeler) Mesele bundan ibaret, Endişe 
buradan geliyor, 
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Şimdi, tohum geldi, bunu getirdik, getirdik 
ama maalesef bu memlekette, bakanlık yapmış 
arkadaşlarımız da var, köy koy gezdiler bu to
huma karşı durdular. Karşı durdular, ekme
yin dediler, isim tasrih etmiyorum. Endişen ne, 
neden ekmesin? Yani illâ ki, 1940 larda, 1936 
larda, 1934 lerdeki gibi illâ şu koçana mı mah
kûm edeceğiz? Neden ekmesin? Niye ekmesin? 

Efendim bunun ekolojisi tatbik edilmemiş, 
gelip denenmemiş. Kendi ekolojisi içinde midir, 
değil midir? Efendim, neticesi alınmamış şey
lerdir. Bu uydurma bir şeydir diyerek almış bu
raya getirmiş. Bu tutmadı. Kurt çıkardı. Kurt 
hikâyesi. Yani öyle bir hikâye çıktı ki, ambar 
kambur böceği. Köylü olup da kambur böce
ğini görmiyen yok Türkiye'de. Daha doğrusu 
kambur böceği ambarında olmıyan tek çiftçi 
yoktur Türkiye'de. Yok. Yok bu. Kurt çıktı 
diyor, ama yuvarlak lâf. Ambar kambur böceği 
de demiyor. Kurt! 

Diyecek ki, şüphe uyandırsın. Şüphe uyan
dırsın, köylü desin ki, acaba nasıl bu? Ambar 
kambur böceğini ben yerim dedim, aldı kari
katür mevzuu oldu o da. Tıpkı afta olduğu gi
bi. Biraz sonra traktörde de geleceğim gibi. 
Ama Türk köylüsünün aklıselimi, mantığı mil
letine ve millî iradesine olan güveni bu propa
gandayı da yıktı. Yüzde 80 - 90 oranında buğ
day ekti. Gayet şiddetli bir kış da geçirdi. 
Müjde ediyorum. Nakıs 22-23 dereceye düştüğü 
halde 1 000 metreye kadar tırmandığı halde,. 
Meksika menşeli buğdaylar 7, 8, 10 kardeşe doğ
ru yol alıyor. Cenabı Hak nasibederse hep bera
ber gider onun hasadının bayramını da yapaca
ğız. (A.P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi, işte buluyorsun, buluyorsun, bunlar 
gıda, bunlar yemek, ekmek bu. 

Ben çok iyi hatırlarım, burada Erzurumlu, 
Karslı hemşeriler de var. Şubat ayından sonra 
ekmeğe hasrettik. Makinanın altı peyniri çürü
tüp onu katık yapar yerdik. Bu mu lâzım, yok
sa araziyi boş mu tutmak lâzım? Daha neye ge
tirdik? 

Şimdi diyor ki, pamuğu münavebeden ko
vacak. Tamam mı? Amerikalıların pamuğu faz
la, münavebeden kovacak diyor. Yani öyle bir 
şey ki karınca ile fil hikâyesi bu. Amerika
nın şu kadar milyon ton, Türkiyenin şu kadar 
bin ton pamuğu varmış, rekabet edecekmiş, do-
layısiyle Amerikan pazarı haline gelecekmiş. 
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Halbuki biz buğdayı getirdik, pamukla müna
vebeye sokmaya, fasarya mı çıktı. Üstüste eke 
eke 100 liraya kadar Türk çiftçisi mücadele 
masrafının içine girdi. 

Nasıl bir münavebe? Nasıl bir münavebe bit
kisi getireceksin ki onun haddi asgaride 170 ki
loluk buğdayının yerine ikame edesin bunu. 
Bu ilim işi, işte burada ekonomi başlıyor. Zor
la şunu sok desen olmaz, illâ ki, en aşağı 300-400 
lirayı garanti etmeden o münavebe olmaz ki, 
yaptıramazsın. Jandarma ile hiçbir şey yaptı
ramazsın, zorla hiçbir şey yaptıramazsın, inandı
rıp yaptıracaksın. 

Bütün mesele bu. Demek ki, münavebeye gi
den bir bitki getiriyoruz. 

Daha ne getiriyoruz? Şunu getiriyoruz Di
yoruz ki, bu münavebeye geldikten sonra yapa
cağımız rasyonel bir gübreleme ile 170 kiloluk 
vasatimiz sulu sahalarda 500 - 600 kilolara doğ
ru gidecektir. Daha ne getiriyoruz? Diyoruz ki, 
bilhassa Çukurova'mızda, Aydm'ımızda, Muğ
la'mızda erken hasattan dolayı arkasına yeni 
bir pamuk isterse, ama onun yanında da yüz
de 43 bir yer fıstığı münavebesi getiriyoruz. 
Onun yanında yonca getiriyor, dolayısiyle me
rada mı hayvancılık, ahırda mı hayvancılık po
litikasını o geniş potansiyelde hiç olmazsa iki 
senede üç mahsul politikasını getiriyor. îşte 
arazi büyüyor apartman bu. Bizim iddia et
tiğimiz bu. 

Şimdi, bütün bunlar elbette ki bilgi işi, 
güc işi, arayıp, bulup getirme işi. Getiremedi
ğin takdirde yalan çıkar, inandırma işi, bu
lacağın da ama. Bulmadın mı yalancısın. Bu
rada söyledin, yapmadın mı yalancı olursun. 
Yapacaksın bunu. 

Daha ne yapıyor? Demin söyledik. Benim 
bu mıntakalarımda 600 - 700 mm. yağmur var-
"dı. Bütün kış boyunca sadece ayağınızın üstü
ne düşer o yağmur. Ya taban arazide göller 
meydana getirir. Kamış yetiştirir, bundan do
layı verim düşüklüğüne sebebiyet verir. Ondan 
sonra da düşen yağmurlardan onun altında bir 
gram mahsul yoktur, vejetasyon devam ettiği 
halde. Şimdi buğdayla onu getirdim. Hem dü
şen yağmuru değerlendiriyor, hem drenaj va
zifesini görüyor, hem de kendinden sonra ge
len mahsule en iyi yatağı hazırlama imkânını 
gösteriyor. 
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I Daha ne getiriyor? Biraz daha yukarı çıkı
yorum, Akhisar'a. Tütüncülüğümüz şöyle, böy
le. Lâfla olmaz ki, bu. Ben de istiyorum kaliteli 
tütünü 20 liraya satmalmayı. tstemiyen tek 
adam yok. Ama eljni ayağını öyle bağlamışsın 
ki, öyle bir imkânsızlık içine itmişsin ki, sene
lerden beri, taban arazine kadar inmiştir. Tü
tün yerine lahana istihsal ettiriyorsun. E, na
sıl çıkarttıracağız? Daha evvelki bütçelerimde 
de arz ettiğim gibi, getireceğiz dedik bunun 
münavebesini. Getireceğiz ve ikame edeceğiz.' 
Türk vatandaşı, vatanperver Türk çiftçisi bu
nu gördükten sonra o nikotin kokusundan da 
kurtulacaktır. 0,16 ay çalışıp ıstırap çeken, sap-

I sarı olan tütün çiftçisi hiç olmazsa fasılalı mü
navebeli surette tütün ekimine bir istikamet ve
recektir. Ondan sonra da bu sahalarda, sulu sa
halarda iki mahsulü değerlendirdiği için ken
diliğinden tütün ekimi kendinin emrettiği eko-

I lojisi içine gidecek. O zaman sizinle beraberim, 
I 20 liraya o zaman biz de tütün satmalacağız. 

Çünkü o zaman Türk tütününün değeri ve ka
litesi kendi ekolojisi içerisine oturtulmuş olacak. 
Pazarda müemmen olacaktır. Bunun yolu bu. 
Başka yolu yok. îşte bak bir Meksika buğda
yı bu. Hele bir fıstık ek gelirin bak ne oluyor? 
Geliyor o da. 

Şimdi, bunun dışında da bir şey daha ispat 
etti. Bütün kem gözlere rağmen, bütün yalan 
propagandalara rağmen Türkiye'de bir teknik 
gücün olduğu ve Türkiye'nin çiftçisinin büyük 
bir kültüre sahibdİduğunu ve tohumluğun de
ğerini takdir ettiğini bütün dünyaya ispat et
tik. Halbuki düne kadar bu Meclislerde Türk 
çiftçisini tohumun henüz değerini, kaderini bil
miyor, onun için yavaş gidiyor şeklinde birşey 
vardı. Biraz sonra kredi politikasında ona da de
ğineceğim. 

Şimdi, bu projeyi ecnebi memleketlerden 
gelen bütün ilim adamları yüzde 25 oranında 
tahakkuk ettirildiği takdirde Türkiye için ve 
dolayısiyle Orta - Doğu için büyük bir mu
vaffakiyettir dediler. Biraz evvel arz ettim. 
Yüzde 80 ilâ 90 oranında proje tahakkuk et
miştir, yüzde 10 u bahar ekimi ile olacak... Bu
nun bütün mevcut propagandalara rağmen 
1 500 - 2 000 dönüm kadarı kaldı. Aslında pro
gramımızda 1 500 dönüm ilkbahar ekimi idi. 

I 2 500 tona Ipunu çıkarmak mecburiyetinde ka-
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lacağız. Şimdi yüzde 80 - 90 oranında bu pro
gram tahakkuk etti. 

Bunun yanında ne oldu? Bunun yanında da 
geniş ölçüde değerli ilim adamlarımızın yetiş
tirdiği ve memleketin çeşitli ekolojilerinde bü
yük bir değer kazanan, büyük emek mahsulü 
olan yerli tohumlarımızın üretimine de hız ve
rildi. Hem dün yalnız ve yalnız Devlet Üretme 
Çiftliklerinde üretilmesi mümkün olan tohum
luk üretimi geniş ölçüde nüveci çiftçiye de in
tikal etti. 450 000 dönümle başlıyan, 600 000 
dönümle başlıyan, bu sene 1 000 000 dönüme 
kadar ilerledi, önümüzdeki sene de Cenabı Hak 
nasibederse 1,5 - 2 milyon dönüm civarında 
sertifikalı nüveci çiftçi kapasitesine kavuşmuş 
olacağız. 

Bunların hepsi gayet tabii ki lâfla olmu
yor. Emekle oluyor, peşini kovmakla oluyor. 
Bütün bunları teknik güce, ilim adamına, zi
raat mühendisine güven verirsen yapabilirsin. 
Politikanda sarahate kavuşturursan yapabilir
sin. Yok eğer, yap bunu ama yarın bunu sen
den sorarlar şeklinde bir politikanın içine 
girersen hiç kimse bir şey yapmaz. Ne olur, 
ne olmaz politikası ile yaparsan hiçbir kimse 
birşey yapmaz. Yarınından emin olmıyan bir 
administrasyon böyle bir yükün altına gir
mez. Nitekim geçmişte beyle söyler bu Meclis
te söylenmiş. 10 000 lik, 2') 000 tonluk tohum
luklar hazırlanmış ilaçlanmış, ama Devlet üret
me çiftliklerinin depolarında da beklemiştir. 
Onu biliyor, işte bütün dâva o güce onu kavuş
turup, memleketin çeşitli yollarla çeşitli emokle 
meydana getirmiş olduğu bu teknik müessesele
rini millet hizmetine götürmenin yojlarmı da 
bulmak gerek. Yoksa ne var yalan söylemekle, 
yalanı gider söylersin, Şevket Raşit Hatipoğ-
lu'na, Bahri Dağdaş «Bu komünisttir, komünist 
çiftlikleri demiş..» Bu yalanı herkes söyler. Bu 
vesile ile de Devlet üretme çiftliklerini kurup 
evvelâ yurtta tosbağalık toprakların değerlen
dirilmesini ispat eden, saniyen bu tosbağalık 
topraklarda da mahsul olur, yani bakarsan bağ 
olur, bakmazsan dağ olur problemini ispat eden 
ve bugün Türk çiftçisine tohumluk üretimi yö
nünden iyi bir beyin vazifesi gören, yarının iyi 
bir araştırma merkezi olacak olan Devlet üret
me çiftliklerini kurana şükran borcum vardır. 

Onun aksini düşünemem. Çünkü onda bu fel
sefe yatıyor, Yatan felsefe Kurdoğlu'nun çift-
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İliklerinin etrafında genişleme yani, köyler il
tihak edilecek felsefesi yatmamıştır. Ne dedim? 
öyle bir selsefe yatsaydı tosbağalıklarm içinde 
değil, memleketin en iyi topraklarının içine 
götürüp kurarlardı ki, böyle birşeyden içtina-
betmişlerdir, hakikaten kendilerine şükranı bu
rada bir vazife sayıyorum. 

Şimdi, hububat politikası yönünden elde et
tiğimiz üretim hedeflerinin mânasını bir değer
lendirelim. 1966 da 230 000 civarında - pamuk 
dâhil - bugün 246 000 - 250 000 tona doğru git
ti. Cenabı Hak nasibederse 1968 de de 350 000 
ilâ 400 000 tona doğru gidiyoruz. Demin pro
jeksiyon rakamları dendi, Türkiye'nin aşağı 
yukarı 600 ilâ 650 000 ton civarındadır tohum
luk üretimi, 350 000 ilâ 4G0 000 tonu üçüncü 
yılımızı da idrak ettik, Meksika tohumları ha
riç. 

Şimdi bundan ne elde ettik? Elde ettiğimiz 
şey şu. 10 seneden beri 15 seneden beri G - 7 
milyon ton civarında Amerika'dan buğday it
hal ettik, yemeklik buğday. 600 - 700 bin ton, 
bâzı seneler 1 milyon tona kadar çıktı bunun 
miktarı. Ama 1966 da 1967 de buğday ithalâtı
na paydos, gitti gelmiyor. 1967 senesinde de 
1 000 000 ton Türk çiftçisinin yetiştirdiği to
hum Ofisin depolarında. Henüz piyasaya da çık
madı. Tüccarın elinde de o kadar var. Dâva 
bundan ibaret. 

Şimdi, buğday tohumluğunda olduğu gibi 
hayvan yemi politikasında da bunu böyle ele 
aldık. Hayvan yemi de bir proje olarak mey
dana çıktı. Diğer yemeklik baklagiller konusun
da da bir proje olarak ele aldık. Bunlar yurt 
ölçüsünde krediye dayanan nüveciler elinde 
üretilecek. Demin söylediğim 6 milyon tonluk 
sanayi yeminin ilk kademesini... Şunu Yüksek 
Plânlama Kurulunun bir âzası olarak arz ede
yim, 1965 - 1966 Yüksek Plânlama toplantısın
da zamanın Plânlama Müsteşarı bana sual tev
cih etti : «57 000 ton kapasiteli bir yem kapa
sitemiz var ama, bunun da 40 000 tonunu zor 
değerlendiriyoruz, ne yapacağız bunu?» De
di. Bu böyle bir münakaşa edilmiş, daha dün. 
(Tıpkı çimentoda olduğu gibi,, hani 1962 yılın
da Türkiye 1967 ye kadar çimento ihracedi-
yordu. Plân yürürlüğe girdi, çimento ithal et
meye başladık) o görüş tipi idi bu da, Şimdi 
aldık elimize bu yemi. Kredi mekanizmasını da 
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oturtturduk. 57 000 değil, bütün fabrikaları
mız şimdi çift vardiya, bâzıları üç vardiya ça-' 
lışmaya geçti. 35 000 ton üzerinde yem üret
tik. Ama Birinci Beş Yıllık Plânda hedefimiz 
sanayi yönünden 6 000 000 nun ilk nüvesi olan 
600 000 tonluk bir kapasiteyi realize etmektir. 
Bunun da yolu, yem nebatları tohumlarının 
üretimiyle ilgili, kendi ekonomisine doğru it
mekle ilgili. Bunu da ele aldık, bunu da yine 
krediye bağladık nüveciler müessesesi elinde 
kendi teknik gücümüzün mutlak murakabesi al
tında üretimine 1968 yılında da geçtik. Allah 
nasibederse iki sene içerisinde Türkiye'nin ko
runga, tirfil, yonca, yabani bezelye yönünden 
kendi ekolojisi içerisinde yerleştirme politika
sını esas almak üzere büyük ölçüde bir üretim 
kapasitesine ulaşacağız; tıpkı makro hedefler 
projeksiyonunda gösterdiğimiz ve îkinci Beş 
Yıllık Plânda ele aldığımız hedeflere zamanın
dan daha kısa bir müddet içinde ulaşacağımızı 
arz etmek isterim. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Şimdi bu konuda hepsini ele alıp eleştir
mek öyle zannediyorum sabrınızı tüketecek. Kı
saca gübre ve traktör politikamıza da değine
yim. Mücadele konusuna, eğer arzu edilirse, 
sual tevcih edilirse geniş ölçüde arzı cevabet-
meye hazırım. Ama vaktinizi suiistimal etmek 
istemiyorum. 

Şimdi gübre konusuna gelelim. 
Gübre tüketimi 1940 dan 1950 ye kadar 

miktar belli değildir. Bu miktarda yalnız şeker 
sanayiinin dört fabrikası için getirdiği gayet 
cüzi miktar istisna edilecek olursa, 1950 ye ka
dar gübre politikası diye bir şey yok. 1950 den 
1964 ün sonuna kadar bütün Türkiye'de kulla
nılan gübre miktarı, bu seneler içinde hepsinin 
yekûnu, iki milyon tonun biraz üstünde. İktida
ra geldik, 1965 iktidarını da bize yüklüyorlarsa 
1965 dâhil, 1968 sonunda gübre tüketimi altı-
buçuk milyon ton. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Şimdi gelelim traktöte. 
Dedik ki burada, çeşitli konuşmalarımızda, 

Türkiye hakikaten ata, hakikaten öküze yedi
recek kadar zengin bir ülke değildir, dedik. 
Bunlara yedireceğimiz yemi irat hayvanlarına 
yedireceğiz, bunun hesaplarını da yaptık, bu
nun yerine traktör ikame edeceğiz. Ama Birinci 
Beş Yıllık Plânın temel ilkesinde Türkiye ge-
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niş ölçüde çeki gücünü öküz ve ata dayamıştır. 
Şimdi bu görüşü açıkladığım zaman karikatür
lerde Dağdaş ne yapmak istiyor, istidlal yaptı, 
at eti yedirtmek istiyor millete dedi. Tamam mı, 
bu bir karikatür. Halbuki, arz etmek istediğimin 
temel felsefesi işte bu idi. Yoktur bizim yemi
miz ata ve öküze yedirecek. Senede üç ay çalı
şacak, fakat buna mukabil dokuz ay evin en 
kuvvetli adamını emrinde hizmetkâr tutacak, 
ondan sonra % 60 istihsali alıp yiyecek geri
sinde de bana hiçbir şey getirmiyecek. Buna ya
sak dedik, buna yasak demiştik. Hesabı bu. Da
ha detaylı hesaplara girmek isterim ama vakti
nizi alırım. Genel hatlarını belirtmek için söy
lüyorum. 

Ne yapalım? Traktör adedi Türkiye'de be-
hemabal 30 bine doğru her sene, iki bin yılında 
da yüzbine ulaşacak bir politikanın içerisine 
girdiğimiz takdirde bu makro hedeflerde ve 
uzun vadeli plân projeksiyonu içerisinde Tür
kiye'de üretilecek istihsal Türk halkını her de
virde medeni ölçüler içinde besliyecek bir kapa
siteye ulaşacak. Dedik bunu burada ve yaptığı
mız hesaplara göre de bugün dahi 12 ilâ 20 mil
yon civarında nüfusun istihlâk etmesi icabeden 
gıda maddesini - ki tahvil edersek - bugün atla, 
öküz gücü istihlâk etmektedir. 

Şimdi no yaptık buna. Dedik ama yapmak 
da var, deyip yapmamak da var. 1967 de, demin 
bir nebze söyledi arkadaşım, 1965 dâhil, 1968 
sonuna kadar bunların kredisini bulduk, yaptık. 
53 000 küsur traktör temin ettik Türk çiftçi
sine. Bu rakam ufak mıdır, büyük müdür, bir 
fikir vermek için arz ediyorum. Türkiye Cum
huriyetinin traktör politikası fikri uyandığın
dan 1964 sonuna kadar yekûn traktör sayısı da 
64 000 di. Yani dördüncü sene içerisinde 53 000, 
1940 tan 1964 ün sonuna kadar da 60 000. 

Aslında bu hesabı yazmaya lüzum yok. Bi
rinci Beş Yıllık Plânda 6 000 traktör öngörül
müştü. Bunun sobebi şu : On senede bir traktör 
yenileme esasına göre Türkiye'de o zaman mev
cut traktör sayısı 6 000 di, yerine ikame eder
sen on senede bir traktör değiştiğine göre 
60 000 çıkıyor meydana, ben atmıyorum. Plân
dan söylüyorum bunları. Plânın içinde var, 
bunları oradan söylüyorum. 

Şimdi traktör konusunda da büyük yük mon
taj sanayiinde. Montaj sanayiinden biz de şikâr 
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yetçiyiz. Her halde öyle zanediyorum diğer par
tili arkadaşlarımız da biraz şikâyetçi ama biz 
geldik o montaj sanayiini bulduk, o tezgâhları 
bulduk. Birdenbire itmek, yerine bir şey ikame 
etmeden, en iyisini getirmeden sakat bir poli
tika olur. Bu toleransı göstermek mecburiyetin
deyiz. Şu veya bu görüşün sahibi olan vatanda
şımız getirmiş bir montaj sanayiini kurmuş, tez
gâhım kurmuş, değerlendiriyor. Daha iyisini 
getirinceye kadar elimizden geldiği kadar meh-
maemken asgari bir kâr haddine indirmek su
retiyle çiftçiye uzun vadeli kredilerle traktör 
intikaline devam edeceğiz. Ama bu arada da 
yerli sanayiin Türkiye'nin ihtyacma cevap ve
recek şekilde, rekabet esasına dayanacak, iki 
veya üç tane traktör fabrikasının yurtta kurul
ması için ecnebi sermayenin iştirakini bağlıya
cak bir çalışmanın da içindeyiz. Umidediyoruz 
ki çok kısa zaamnda büyük Meclise bu müjdeyi 
de arz edeceğiz. 

Şimdi traktör politikası konusunda, çeki gü
cü politikasındaki mâruzâtımdan sonra biraz da 
Türkiye hayvancılığından bahsetmek isterim : 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, açık oylamalarda oyu
nu kullanmamı? arkadaşlarımız varsa lütfen 
'kullansınlar. Kupaları ?.ıra ile kaldırfcacağım 
bira3 sonra Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI BAHRÎ SAĞDAŞ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, demin de 
bir nebze bahsettim. Türkiye'de yanlış bir hay
vancılık politikası vardı, (yf.rıen senek! bütçele
rimde de arz ettim. Bu politikanın behemalıal 
değişmesi şarttı. Politikanın büyük ki3im çeki 
gücüne dayanıyordu. Ondan sonraki kısmı ise 
mevcut hayvan ırklarının ıslahına dayalı bir 
melezleme politikası, şu veya bu şekilde de, Dev
lete bağlı müesseselerde yüksek vasıflı damızlık 
üretimini hedef tutan bir politikanın içindey
dik. 

32 senelik çalışma neticesinde, geçen gün Sa
yın'Veteriner Fakültesi Dekanının da belirtiği 
gilbi; bu politika bizim memleketimiz hayvancılı
ğı yönünden hiçbir fayda getirmemiştir. 

Netice olarak şunu arz edeyim ki, ben bâzı 
konuşmalarımda 60 kilo diye ifade ettim, fakat 
teknik arkadaşlarım, bu 30 ilâ 40 kilo civarın
dadır dediler. 30 ilâ 40 kilo civarında bir süt 
verimine birbuçuk kilo, bilemedin iki kilo yün 
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verimine sahip koyunculuk, koyun sürülerimiz
le 300 ilâ 500 kilo arasında değişen bir sığır süt 
ineği politikası bu memleketin şartları için ha
kikaten fevkalâde büyük bir yük demektedir. 

Yani bunun bir mânası var. Şimdi 300 kilo 
ile 500 kilo arasındaki süt verimine sahip bir 
inek mevcudu aşağı - yukarı Türkiye'de 72 baş 
hayvan var deniliyor, bu dediğim verim donele
rini Almanya'da, İngilterede, Belçika'da Holân-
da'da, Danimarka'da, Fransa'da ifade ettiğimiz 
takdirde bize derler ki, «Türkler o kadar çok 
zengin ki, büyük bir yabani hayvanlar bahçesi 
var. Çünkü 300 kilo, 500 kilo süt verimini yabani 
inekler de veriyor. 40 ilâ 50 kilo yabani koyun
lar da veriyor.» Sütün verimi bu. Bunun adı bu. 
O halde bu politika devam edecek midir oturduk 
teknik konularda uzun uzun konuştuk. Bir kere 
at eti politikası bir tarafa dedik. Şimdi gelelim, 
ne yapacağız, melezleme politikası ile mevcut 
sığırlarımızın süt verimini artırma, 1 200 kilo
ya gideceğiz diye bir görüş var. Ama kaç sene
de? O da belli değil ve neye malolacak? O da 
belli değil. O halde bir yol var. Nedir o yol, 
daha yüksek vasıflı bir ırkın sürü haline getiril
mesi, ama özel teşebbüs eliyle, Devletin mutlak 
murakabesinde! Devletin mutlak murakabesin
de özel teşebbüs eliyle nüveciler meydana getir
me politikası. 

Şimdi buna karşı bâzı direnmeler olacak ga
yet tabiî, ama matematiğe dayanan her görüş 
genel hatlariyle bizim görüşümüzdür. Şimdi ne
den? 1 200 kilo süte eriştiğimiz takdirde. Hal
buki bugün 1967 dünyasında 2 500 litre süt ve
ren inekler kasaplık hayvan olarak kesiliyor, 
korutmuyor diyor. 

Şimdi tasavvur edin biz 1 200 litre için gay
ret sarf edeceğiz, ona da kaç sene sonra ulaşa
cağımız belli değil, 2 550 litrelik hayvanlar da 

| bugün kesiliyor, kasaplık hayvan diye korutmu-
I yor. O halde yegâne yol, irat hayvanlarında yük-
I sek vasıflı, yüksek verimli halk nüvecilikleri, 
; köye girmiş köy nüvecilikleri, orta, yeterli, bü-
| yük işletmelere dayalı, bilhassa yeterli işletme-
I lerd daha yeterli hale getirir ve piyasaya süt ve 
i et istihsali ve ihraceden, orta işletmelerde hem 
j süt, hem et, bunun yanında yem ihraceden, bü-
| yük işletmelerde de geniş ölçüde münavebeyi 
\ sağlıyan yem ihracedecek müesseseler ve işlet-
I meler şekline sokacak bir hayvancılık yönetme-
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ligini hazırladık, İkinci Beş Yıllık Plânda 3,2 
milyarlık bir kredi hacmini da öngördük, 1968 
programında ilk dilimini, Cenabı Hak nasibe-
derse, bütçemiz tasdik edildikten sonra tatbika
ta ve yürürlüğe sokacağız. 

Bunun yanında bir de arıcılık politikamız, 
bir de tavukçuluk politikamız, bir de ipek bö
cekçiliği politikamız vardır. Bununla ilişkin olan 
nüvecilik müessesesini geliştirecek krediyi te
min ettik. îpek böceğinde librit, ipek böcekçi
liğini esas aldık, halk nüveciliği halinde araştır
manın mutlak murakabesi altında geliştirmesini 
sağlıyacağız. 

Onun yanında arıcılık konusunda, bilhassa 
Doğu Anadolu'da aşağı - yukarı kovan verimi 
70 ilâ 80 kilo arasında değişen, araştırmaya da
yanan krediye dayanan bir arıcılık politikasının 
da bu 1968 yılı programı ile .beraber yürürlüğe 
koyacağız ve üç tane araştırma merkezine de 
dayatmış olacağız. 

Kısaca hayvancılık politikamız hakkında da 
maruzatta bulunduktan sonra biraz da orman 
politikamız hakkında Yüce Meclisinize çalışma
larımız hakkında bilgi vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir, iki ve üç numa
ralı kupaları kaldırınız. Bu açık oylamalar bit
miştir. Sayın Eroğan siz de atın efendim, sonra 
kaldırsınlar. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, ormancılık 
politikamızda iktidara geldikten sonra geniş 
ölçüde halk-orman münasebetlerinin ve tekni
ğe, ilme, ekonomiye dayanan, araştırmaya da
yanan bir ormancılık politikasının mutlak taraf
tarı olduğumuzu ifade ettik. Ve bu arada dedik 
ki, Türkiye ormanlarının henüz bugüne kadar 
envanteri yapılmamıştır. Ve yine o zaman iddia 
ettik, dedik İd, Türkiye'de orman tekniğinin em
rettiği bir amenajman politikası, bir amenajman 
çalışmaları mevcut değildir. Ve yine o zaman 
ifade ettik ki, orman, behemahal, tekniğin, eko
nominin ve ilmin emrettiği yerde oturduğu müd
detçe devamlılığını sağlıyacak ve yurt toprak
ları üzerindeki ormandan beklenen hizmetleri 
halka sevdirerek, halka benimseterek yürütül- | 
mesi imkân dâhiline girecektir. 

Nitekim, iktidara geldikten sonra yaptığı
mız iki tane ormancılık teknik kongresinde, çe
şitli ilim adamlarımızın, çeşitli yerlerdeki ilmî 

konferanslarından da faydalanarak sunu tesbit 
etmiş durumdayız; 

1963 yılma kadar, benden biraz evvel konu
şan saym G. P. nin sözcüsünün ifade ettiği gibi, 
seçme kesime dayanan, tabiî tesiri önliyen, kı-
sıtlıyan fakat bir amenajman politikası Türki
ye'de tatbik ediliyordu. Ve 1963 ten sonra da 
fotometrik esaslara dayanan, silvi kültür esasla
rını nazarı itibara alan, ormanı geliştirici, orma
nı tetkik edici bir metotla orman amenajman 
işlerine başlanmış ve bu arada orman envanteri
nin tesbitinde de hız kazanılmıştır. Buna bir 
misal arz etmek istiyorum. Bilhassa Muğla, An
talya ve bir de öyle zannediyorum Balıkesir 
mıntakasında fotometrik metotlarla yapılan 
amenajman çalışmaları a^ağı yukarı neticeye 
bağlanmış durumdadır, 

Bir fikir vermek için şunu arz edeyim: Şim
di eski plânlarda orman miktarı Antalya Baş
müdürlüğünde 627 629 hektardı. Yeni plân
larda orman miktarı hektar olarak 1 702 559 
hektara yükselmiş. Fazlalık; 1 079 130 hek
tar. Muğla'da; 791 414 hektardı. Yeni plânlara 
göre 1 715 3C0. Fazlalık, 923 836 hektar. 

Eta alanına gelince Antalya'da 112 765 met-
rekübe mukabil yeni plânlara göre 1 432 839 
metreküb. Fazlalık. 1320 765. 

Muğla'da, 252 505. Yeni plânlara göre; 
1 224 429; fazlalık, 791 934. 

Geçen gün orman mühendisleri teknik kon
gresine de gittim. Orada da bir konuşma yap
tım. Benden sonra içlenen bir orman mühendi
si, yaşlı, tecrübeli bir orman mühendisi arkada
şım, halk-orman münasebetleri üzerinde dur
du ve geniş ölçüde yaşlı mesçerenin mevcudol-
duğunu ifade etti. Ve bunun bir türlü halk hiz
metine, değerlendirmeye gitme imkânlarından 
mahrum, olduğundan da bahsetti. Biraz evvel 
de G. P. saym sözcüsünün ifade ettiği gibi, biz 
hiç bir zaman hektarın genişlemesi veya büyü
mesi, hektardan eta olarak verimin de yüksel
mesi mânasına bir şey almıyoruz. Ama yapılan 
amenajmanlara göre etalarda bir artış olduğunu 
ifade ediyoruz. Hazırladığımız tarım reformu 
tasarısında da birim sahadan aldığımız verimi 
öngörüyorus. 

O halde, bir kere miktarı bileceğiz, etayı Si
leceğiz, bu miktarda eta içerisinde o ekolojide 
elbette ki, birim sahadan âzami etayı hektar ba
şına âzami etaya gitmek için teknik bir çalışma-
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nın içerisine gitmek zorundayız. Hülâsa amenaj-
man işlerimizde silvü kültüre dayanan birim 
sahadan âzami verime götüren ormanlarımızın 
kendi ekolojisi içerisinde devamım sağlıyan araş
tırmaya dayanan bir orman politikasının mut
lak geliştirilmesinin taraftarıyız. 

Bu rakamları vermenin sebebi, o günkü gö
rüşümüzün teyidi yönündendir. Daha evvelki 
bütçelerde arz ettiğimiz görüşün teyidi yönün
dendir. Bunun dışında, size rakamlar vermek 
suretiyle, orman-halk münasebetleri veya or
man-köylü münasebetleri arasındaki köylüye 
sağladığımız iş hacmi yönünden faala paralar 
üzerinde'de bir şey konuşmak istemiyorum. Ar
zu eden arkadaşlarımıza bu rakamları arz ede
bilirim ama bir hususun burada şiddetle üzerin
de durmak istiyorum. 

Dedik ki, kendi ekolojisi' içerisinde otur-
tulmıyan, ekonomiye ve tekniğe dayanmıyan, 
bir orman politikası sureti katiyede devamlılık 
arz edemez. Nitekim şimdi envanteri bilinmi-
yen ve fevkalâde iptidai bir metotla amenaje 
edilen bir orman politikası geniş ölçüde hem hal
kımızı hem ormanlarımızı mustarip duruma 
sokmuştur. Bu iki kere iki dört, bunun aksini 
kimse söyliyemez, hiç kimse söyliyemez. ölçü
ler vardır, rakamlar vardır. 

Elbette ki, önümüzdeki günlerde Yüce Mec
lisinize sevk edeceğimiz yeni Orman tasarısında 
bu konuda enine uzununa büyük tartışmalar 
olacaktır. O zaman daha geniş ölçüde bu konu
da Yüce Meclise malûmat arz edeceğim. 

Bizim inancımız odur ki, orman konusunda, 
kendi ekolojisi içerisinde, kendi ekonomisi içe
risinde ormanlar Türk Milletinin ebedi ve ezelî 
varlığıdır, onu mutlak surette koruyacağız. Ama 
bunun yanında demagoji yaparak, yok domates 
yetiştirilecekmiş, yok pırasa yetiştirilecekmiş, 
yok patetes ekilecekmiş... Beyler size şunu arz 
edeyim, domatesin yetiştiği eğer ormanın içi ise 
yetiştireceğiz. Onun adına ekoloji derler, doma
tes ekolojisi, o yetişecektir orada, mutlak. Yi
ne şunu arz edeyim, eğer patetese müsaitse pa
tates de yetişecektir, bu yetişecektir. Bunu hiç
bir ilim adamı inkâr edemez. Hiçbir ilim ada
mı! Eğer zeytin yetişiyorsa mutlak zeytini ye
tiştireceğim. Bu ekonomi, bir hesap işi. Hem or
manın vazifesini görüyor, hem erozyonu önlü
yor, hem su rejimini şey ediyor, üstelik de ba
na her sene yumurta para veriyor. Yasak ede

mezsin, sahibi aslisi millet... Bunun sahibi asli
si millet!.. Eğer tekniğin dışında bir görüşse il
min dışında bir görüşse onunla gel önüme. Por
takal yetişiyorsa, elma yetişiyorsa, şeftali yeti
şiyorsa behemehal yetişecektir. Bununla da or
manın kendi ekoloj isindeki emniyet sahasını da
ha emniyete alıyorum. Ormanın içindeki halkı 
çekiyorum. Lâfla bu çekilmez ki, kanunlara koy
makla çekilmez ki, jandarmayla çekilmez ki, bu! 
Bunun yolu bu, endüstri, fikirler var. Efendim, 
orman köylüsüne kömür götürülecek, orman 
köylüsüne gazyağı götürülecek, orman köylüsü
ne yakacak götürülecek. Size söylüyorum, her 
yerde de tekrarlıyorum. Bir üzümcü, üzüm ba
ğı sahibine, üzüm hasadında üzüm götürün, sa-
tınalır mı? Ormanın içinde kömür satacaksın 
bu olacak iş mi? (Gülüşmeler) Nerede var? En 
basit bir görüşle basit bir budamayla altına dö
külen yaprakla kendi ihtiyacını temin eder. Ola
cak iş mi? Bir taraftan köylüden yanayız, öbür 
taraftan da, Cenabı Hak'km bana bahşettiği ve 
büyük milletimin büyük pahayla elde ettiği va
tanında 600 - 700 milimetrelik yağmur bölge
lerinde 5 000 - 6 000 santigrat hararet bölgele
rinde tıpkı, yağı güneşe serip kuruttuğu gibi, ka
yaları seyrettirmekle haz mı duyuyoruz? 

Lütfen burada birleşelim. Anayasa düzeni 
içinde, eğer bir Anayasa, tekniğe, ekonomiye, 
ilme aykırı ise o yasa değildir, kabul etmiyoruz 
o yasayı. (A. P. sıralarından, bravo sesleri.) 
Hiçbir zaman. Türk Milletinin kabul ettiği bir 
Anayasa varsa o da, tekniğe, ilme, ekonomiye 
mutlak cevap veren bir Anayasadır. Bunun dı
şındaki bir Anayasayı büyük millet kabul etmi
yor. O yasanın adı başka yasa olur. Keyf yasası 
olur, zorbalık yasası olur. (Gülüşmeler ve «bra
vo» sesleri.) öyle bir şeyi sureti katiyede kabul 
etmiyoruz. 

Sözlerimi, yakında büyük milletimize, büyük 
faydalar sağlıyacak ekolojik imkânlarımızla ge
lişmesinde büyük imkânlar sağlıyacak, Büyük 
Meclise sunacağımız yeni Orman tasarısiyle bağ
lıyor, hepinizi saygiyle selâmlıyorum. (A. P. 
sıralarından, alkışlar ve bravo sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı sorular var 
zatıâlinizden. 

Efendim, dört arkadaş sorularının yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istiyor. Bunları yal
nız okuyup zapta geçirteceğim ve Bakanlığınıza 
teslim edilecek. Üç arkadaş sözlü olarak cevap-
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landırılsm diyor, iki arkadaşın da önergelerin- j 
de bir kayıt yok, anTıyamadım. 

Sayın Metin Cizreli, burada cevap verilme
sini istiyorlar. Sayın Kemal Sarıibrahiıııoğlu 
ve Yurdoğlu da burada istiyorlar. Saym öıner 
Usta da zapta geçtikten sonra yazılı olarak ce
vap istiyorlar. 

Şu halde şimdi soru sormak istiyen arkadaş
larımızı da tesbit edelim: 

Saym Lebit Yurdoğlu, Saym Etem Kıiıçoğ-
lu, Saym Selâhattin Hakla Esatoğlu, Sayın 
Kemal Yavuz, Saym ilyas Kılıç... Efendim, zan
nedersem Bakanın soruları bir hayli yüklü ola
cak ,eğer arkadaşlar arzu ediyorlarsa yazılı ce
vaplandırsınlar. Tabiî Saym Bakan da sözlü 
sorulara yazılı cevap verme hususunda muhtar
dır. Ben yalnız arz, edeceğim. 

Saym Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından 

cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Metin Oizreli 
Diyarbakır 

Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'da geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da kılkurdu hastalığından 
hayvanlar arasında büyük telefat olmuştur, ilâç 
bulunmadığından bu hastalığın tahribatı da ge
niş olmuştur. Hastalığın bütün hayvanları yok 
etmemesi için Bakanlık ne gibi tedbir almıştır? 
İlâç sevk edilmiş midir? Hayvan kaybı tesbit 
edilmiş midir? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAS (De
vamla) — İlâcımız miktarı kâfi mevcuttur. Ama 
o bölgeye ne miktarda ilâç sevk edildiği husu
sunda, elbette ki, daha evvelden bilmediğim 
için, bir bilgi veremem. Tetkik edip kendilerine 
yazılı olarak cevap vereceğim. (Cevapların hep
si yazılı olarak yapılsın, sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, onu Sayın Bakan tak
dir etsin. Bir de, arkadaşlar sorularının zapta 
geçirilmesi hususunda musırdırlar, Onun için 
ben okuyacağım Bakan cevabını lütfetsin. 

4, 5 ve 6 numaralı oylama kutularını kal
dırınız lütfen. 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafın

dan cevaplandırılmasına delaletlerinizi istir
ham ederim: 

Kejıal SarıibraJhimoğlu 
Adana Milletvekili» 

23 . 2 . 1988 0 : 2 

Tarım reformu henşeyden evvel tarım 
alet ve vasıtalarla tarım ilâç ve gübrelerinin 
yeteri kadar sağlam, bol ve ucuz temin edil
mesiyle mümkün olabilir. Bugünkü gerçek ise, 
kapkaççı montajcılar, fırsatçı ilâç imalcileri 
ve gübre satıcıları ithalatçıları, bu mal ve mad
deleri kalitesiz, hileli ve % 100 - % 200 pahalı 
satmakta Türk köylüsünü istismar etmektedir. 
Örneğin 15 ilâ 20 bin Türk Lirasına satışı ve 
hattâ daJha ucuza imali mümkün traktörler 
50 - 60 bin Türk lirasına satılmakta, 75 bin 
Türk Lirasına satılmam mümkün biçer - döğer 
150 bin Türk lirasına satılmaktadır, ilâçlar 
hileli ve tesirsiz, gübreler dış piyasaların çok 
üstünde pahalıdır. Şu hale göre : 

1. Bu alet ve vasıtalarla bu maddelerin da
hilî ve millî sanayiin kurulmas^ için tedbirler 
düşünülmekte midir? 

2. Yerli sanayii kuruncaya kadar bu alet 
ve vasıtalarla maddelerin ithal, imal ve sa
tıcıları tarafından Türk köylüsünün istismar 
edilmesinin önlenmesi için köklü ve müessir ted
birleriniz var mıdır, nelerdir? 

3. Ucuz, bol ve kaliteli zirai âlet ve vası
talarla zirai gübre ve ilâçların imal ve ithal ve 
satışının tanzimine dair kanun teklifinin süratle 
komisyonlardan geçirilerek kanunlaştırılması 
lüzumuna inamakta mısmz? inanmıyorsanız, 
tarım reformu vaitleriniz söz de kalmıyor mu?» 

Bu kader efendim soru. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De

vamla) — Şimdi bu konuda Sayın Sarıilbrahim-
oğlu ile mütaaddit konuşmalarımız olmuştur. 
Genel mâruzâtım içinde de traktör, gübre ko
nusunda geniş ölçüde Yüce Meclise bilgi arz 
ettim. Gübrenin bolluğu, gübrenin fiyatları ko
nusunda, gübrenin tevzii konusunda geniş ölçü
de Türk çiftçisinin en ucuz şekilde elde etmesi 
için her türlü çalışmaları yaptığımızı ifade et
mek isterim. Kendileri de çok iyi bilirler ki, 
iki defa gübre fiyatları üzerinde indirim yap
tık, geçen sene de bu sene de yaptık. Bu indirim
ler hakkında da kendilerine bilgi vereceğim, 

Ziraat alet ve makinaları konusunda, yerli 
imalât konusunda da gene genel mâruzâtım 
içinde arzı , cevabetmiştim, bilhassa traktör 
konusunda. Geldiğimiz zaman bir montaj tali
matnamesi, bir montaj kararnamesini bulmuş
tum. Bunun yerine yeni iyisini getirinceye 
kadar behemahal en iyi şekilde, köylüyü en 
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az istismar edecek bir şekilde çalıştırma gayreti 
içinde olduğumuzu ifade etmiştim. Ve nitekim 
Sanayi Bakanı arkadaşımla beraber traktör fi
yatları üzerinde bir indirimin içine girdik. Ga
yet tabiî ki bu fiyat yalnız bizim zamanımızda 
almış yürümüş değil. Bu montaj talimatname
sini ve bu kararnameyi çıkaranların zamanın
da da bu miktarlar böyle idi. Ama, biz aşa
ğıya doğru bir gayretin içinde olduğumuzu, 
son indirimlerimizi de bunun bir delili sayma
nızı rica ediyorum. 

Ancak, önümüzdeki günlerde ziraat alet 
ve makinaları konusundaki köklü çalışmaları
mız netice verdiği zamanda ayrıca arzı cevap 
edeceğim. Bunlar kanun konusu mudur, değil 
midir, etüdedilmektedir, Tarım Bakanlığının, 
reformu tasarısı içerisinde, ama geniş ölçüde arz 
ve talebe dayanan, istihsale dayanan bu konu
ların daha çok kanuni cendere içerisinde ne şe
kilde disipline edileceği de ayrıca münakaşa ko
nusudur. O hususta herhalde kanım teklifiniz 
vardır, teklifinizin müzakeresinde de arzı ce-
vabedebilirim. 

KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Bunların teferruatını yazılı olarak cevap ver
menizi rica ediyorum. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Olur. geniş ölçüde cevap vermiş du-
dumdayım ama, arzu edersenis teferruatlarîyle 
de arkadaşlarım cevaplandırdın. 

BAŞKAN — Efendim Afyon Milletvekili 
Sayın Osman Attila'nm sorusunu okuyorum : 

«Millî gelirin büyük varlığı zirai istihsalimi
zin mahsul zararlarından kurtarılması ve korun
ması, zirai mücadele teşkilâtının çalışmalarına 
bağlıdır, insan sağlığını tehdideden zirai mü
cadele ilâçları arasında çok tehlikeli bir şekil
de hizmet gören bu fedakâr ve feragatkâr gö
revlilerin durumu biran önce ele alınmalıdır. 
Hayatları heran için tehlike içinde bulunan bu 
kıymetli elemanlarımız Tarım Bakanlığının il
gisine muhtaçtır. (D) cetvelinde çalışan Zirai 
Mücadele Teşkilâtı görevlilerinin kadrosuzluk 
yüzünden üç dereceden ücret alamamaları mağ
duriyetlerini mucibolmaktadır. En büyük gıda 
maddesi olan ekmeğimizin azalmaması vitamin 
kaynağı sebze ve meyvelerimizin zararlı haşere
lerden korunması için canla başla hizmet gören 
ve her türlü fedakârlıktan çekinmiyen Zirai 

Mücadele Teşkilâtı elemanları için üst derece 
kadro sağlanması mevzuunda ne tedbir alındı
ğının Saym Tarım Bakanımız tarafından açık
lanmasını rica ederim» 

Osman Attila 
Afyon Karahisar 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De
vamla) — Efendim; 2 500 lük bir kadro Kanu
nu Büyük Meclisin gündemindedir. Ayrıca büt
çemizde de çeşitli, tatmin edici kadrolar ve yev
miyeler ihdas ettik. Ben de kendilerinin görü
şüne iştirak ediyorum. Bütçe imkânları ve kad
ro kanununun verdiği, bahşedeceği imkânlar 
dâhilinde geniş ölçüde mücadele teşkilâtımızın 
tatmini cihetine gidileceğini arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce'-
nin önergesi : 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Tarım Bakanı 

tarafından mümkünse sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi arz ederim, saygı
larımla. 

Hasan Lâtif Sarıyüce 

Tahıl fiyatları düşüktür. Bu husus Türk 
köylüsünün fakir kalmasında baş sebeplerden 
birisidir. Asırlardan beri tahılın narha tabi tu
tulması, dondurulması Türk tarımına iç bünye
ye bile yetmiyecek derecede cılız bırakmıştır. 
Bu gerçekler göz önümde tutularak : 

a) Çiftçinin yetiştirdiği ürünlerin çiftçiye 
kaça mal olduğu, kaça satılması gerektiği ba
kanlığınızca bilimsel metotlarla araştırılmakta 
mıdır? 

b) Tahıl yetiştiriciliğinin kârlı bir iş ol
mamasına mukabil un imali, un ticareti ve ek
mekçiliğin tatlı kâr getiren işlerden olması, ta
hıl ürünlerinin fiyat politikasında bir denge
sizliğin bulunduğunu ortaya koymakta mıdır? 

c) Tahılların fiyatlarının tesbitinde her ne 
kadar Bakanlığınız ilgili değilse de, Tarım Ba
kanlığı olarak fiyat tesbitinde sizlere de göreç 
düştüğü şüphesizdir. Bakanlığınız bu görevi 
çiftçinin lehine olarak hangi müessir tedbirlerle 
yapmaktadır?» 

Bu kadar efendim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Efendim, mahsul fiyatları, kalite ça
lışmaları üzerinde bakanlığımız çalışmaktadır. 
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Yani mahsuller arası fiyatların han «i ölçüde 
birbirini etkilediği yönünden, taban fiyat po
litikası yönünden, bu çalışmaları bakanlığımız 
yürütmektedir. 

Aryıca istihsalin geliştirilmesi için hangi öl
çüde ve ne şekilde bir taban fiyat politikası
na gidilmesi üzerinde de çalışmalarımız mevcut
tur. 

Bunun dışında tahıl değerlendirilmesi yö
nünden çeşitli metotlar mevcuttur. Bir vesile 
ile Senatoda da arz ettiğim gibi, her mahsûlde 
olduğu gibi, bilhassa tahılda, tahılın dış fiyatlar
la olan irtibatı şayet cazipse bu sefer iç fiyat
lar o şekilde ayarlanırsa ihracatın geliştirilmesi 
için bir politikanın içine itilebilir. 

İkincisi, eğer dış piyasa veya iç piyasada 
tahıl, tahıl olarak ucuz ise çeşitli değerlendir
me yollarından birisi olan makarna ve un ima
linin yanında da, yem sanayiin de değerlendiril
mesi, yani una, ete ve süte tahvil ettirilmesi po
litikası da mevcuttur. Bunların hangisinin daha 
geniş ölçüde kâr sağlıyacağını evvelâ çiftçinin, 
saniyen kurulmuş olan bu düzenin değerlendir
me hedefi ile çok yakın ilgilidir, payet tabiî ki, 
bu taban fiyatlarının bu kısa devrede, geniş mâ
nada cevaplandırmak mümkün değildir. Arza 
ederlerse kendilerine bu hususta da yazılı cevap 
arz ederim. 

BAŞKAN :— Sayın Bakan, tensibedersenis; 
soruların hepsini tesbit edelim ve tarafınızdan 
yazılı olarak cevaplandırılsın. Çünkü yalnız eli
mizdeki önergeler sekiz tane, buna mukabil beş 
arkadaşta şimdi soru soracak. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Yüce Meclis tasvibederse yazılı ola-

v arzı cevabederim. 
BAŞKAN — Şimdi Sayın Lebit Yurtoğlu, 

lütfen1 sorunuzu sorun efendim. 

LEBİT YURDOĞLU (İzmir) — Sayın Ba
kandan iki sualim var, birincisi yanlış anlama
dıysam, Sayın Bakan ikili bir tasnif yaparak 
Bulgaristan'daki son toprak reformunun tarım
sal gelişmeye dayandığını söylediler, bir de di
ğer tarafta iyi tohum, kimyevi gübre, zirai mü
cadele, makinalı ziraat ve tarımsal usullerle her 
ikisini karşılaştırdılar ve Bulgaristan'dan misal 
getirdiler. Bu iki tasnif içerisinde Formoza'da 
Çankayşek'in yaptığı, Mc Arthur'un Japonya'da 
yaptığı, verimi artıran ve her iki memleketin 

ekonomisinde fevkalâde iyi tesirler yapan, ka
mu, istihsal vasıtalarını kamulaştıran Marksiz-
me karşı iki toprak reformu misali var. Bu iki 
toprak reformu misalini bu söylediğiniz ikili tas
nifte nereye koyarsınız, onu öğrenmek isterim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Peki, konuları ben de çok iyi biliyo
rum, onun için şifahi arzı cevabedeceğim. 

Şimdi müsaadenizle işi şöyle ele alalım. 
Ben dedim ki, 26 asırdan beri tarımda mı re

form, toprakta mı reform? Bu konuda çeşitli gö
rüşler var, tarım politikalarında,, ağra politika
larda. Bunlardan Merkantilist görüş var, bun
lardan liberal görüş var, müdahaleci görüşler 
var dedi. Tamam mı?.. Ondan sonra dedik bilim
sel sosyalizme dayanan Marksçı görüş var. Ve 
bugünkü dünyada bu görüşlerden yukarda ka
lan üçü yerini şuna terk etmiş, bir diğer görüş 
olarak bilimsel sosyalist görüş yani Marksın gö
rüşü kaim olmuştur. Ve biz daha ziyade o kay
bolan görüşün yerine kaim olan sistemi tercih 
ettik ve Hükümet programımızda bunu ifade 
ettik. 

Marksın görüşüne, bilimsel sosyalizme da
yanan görüşü de, bizim dışımızda olan ve bizim 
görüşümüzün tersinde olanlar tatbik ediyor. 
Yalnız Bulgaristan değil. Bulgaristan'ı Hürri
yet gazetesinde bir misal olarak arz ettim. Rus
ya'da var, Polonya'da var, Bulgaristan'da var, 
Romanya'da var harbten sonra. Çeşitli memle
ketler var bu görüşün içinde. 

Şimdi gelelim Japonya ve Formoza'daki ta
rım reformuna, veyahut sizin deyiminizle top
rak reformuna : 

Formoza geniş ölçüde şeker plantasyonları 
adası idi. Bunu çok iyi bilirsiniz. Filipinlerin 
yanında şeker plantasyonları adası idi. Daha 
sonra Kızıl Çin, Milliyetçi Çin diye bir iki ayrıl
ma oldu, büyük bir nüfus, 15 milyon nüfus, 16 
milyon civarında bir nüfus Formoza'ya doğru 
gitti, kaydı oraya. Kayar kaymaz elbetteki mev
cut topraklar üzerinde gene hesaba, matematiğe 
dayanan bir düzenlenmeye girildi. Bu sefer ta
ban arazi geniş ölçüde şekerkamışına dayanan 
plantasyonların yerine, siz de çok iyi bilirsiniz, 
oradaki anamahsul olan, o halkın geçimini sağ-
lıyan pirinç istihsaline doğru bir kaydırılma 
yapıldı. Şimdi 15 milyonluk bir nüfusun içeri
sinde mülkiyete dayanan, krediye dayanan ara
zi değerlendirmesine dayanan bir ayarlama ya-
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pılmıştı, bir göç olmuştu, o göç kendi arasında 
böyle bir değerlendirmenin içine gitmişti. Şimdi 
bunu alıp Kızıl Çin toprak reformu yapmadığı 
için, onun için komünist ihtilali oldu diye ileri 
sürmek, her Jıalde bu demin söylediğim, tama
men teknik 15 milyonun mecburen itilip ve ta
mamen toprak değerlendirmesine, temel mahsu
le dayanan bir politikanın içine gidip, mecburi 
bir sebze bahçesi gibi, pirinç bahçeleri meydana 
getirip, kredi ile - o da herkese yok, orada da 
herkese yok - muayyen adamlara parselasyonu
nu yapmış, kamışlar yamaca çıkmış, pirinç ta
banda kalmış krediye gübreye dayanan bir ge
lişme, bir göçten dolayı. 

Diyorum ki, kamulaştırma şu şekilde müm
kün olabilirdi : Şayet onbeş milyon nüfus ora
da doğmuş büyümüş ise, oranın ahalisi ise, ha
kikaten oradan türemiş ise, belki böyle bir sis
tem iddia edebiliriz. Ama gelen şey bir hücum. 
Eskiden büyük ölçüde koloniye dayanan bir şe
ker plantasyonu idi, şeker kamışı Filipinler'de 
olduğu gibi, şimdi gelmiş yer değiştirmiş yeni 
bir devlet kurulmuş orada, yeni gelen adamlar 
arasında, tıpkı büyük çiftliklerde gelip yerleş
miş olan ufak çiftçilerin kurmuş olduğu sebze 
bahçeleri sisteminde, bir sistemdir. Bunu gelip 
de Türkiye ölçüsünde, Rusya ölçüsünde, şu öl
çüde, bu ölçüde şeklinde bir örnek vermek yer
siz olur kanaatindeyim. 

Nüfus artmıştır, kendi seyri içerisinde bu 
gelişmiştir. Nitekim bizim anketlere dayanan 
rakamlarımızda da görüyorsunuz bu şehir aşa
ğı - yukarı 20C ile 500 dönüm arasında sıkışan 
işletmeler halinde kendiliğinden geliyor. Bir 
gün gelecek ki bizde de olacak. Ama cebrî me-
todlarla değil.. Bunların Tarım reformu tasarı
sını getirdiğimiz zaman ıgeniş ölçüde münaka
şası yapılacaktır. Tamamen ekonomiye daya
nan, tamamen serbest rekabete daiyanan bir 
mübadele içinde yer yer böyle değiş tokuşlar, 
kaymalar olacaktır. 

Japonya'da da nüfus arttığı müddetçe bu 
böyle gitmiştir. Nitekim Japonya'daki zirai 
nüfusun genel nüfusa oranını verdiğim zaman 
benim görüşümü doğruluyor. Kamulaştırma, di
ye bir şey çıkmıyor. Müsaade buyurursanız arz 
edeyim. Daha teferruatlı istiyorsanız yazılı ola
rak da arz edeyim. 

LEBlT YURDOĞLU (izmir) — Ben sualime 
cevap almış saymıyorum, kendimi. 

- BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verecekler 
efendim. 

Son iki kutuyu da kaldırın efendim. Açık 
oylama işlemi bitmiştir. 

LEBÎT YURDOĞLU (İzmir) — ikinci sua
lim; orman meselesinin çok mühim olduğu he
pimizin bildiği bir meseledir. Ormanlarda tarı
ma müsait araziye imkân vermek için geçen 
devrede bir kanun çıkmıştı. Anayasa Mahke
mesi hattâ işaret de vererek bu kanunun bâzı 
yerlerini bozdu, üç senedir iktidarda olan bir 
Hükümetin Tarım Bakanının üç senedir «tarı
ma açacağım»ı diye nutuk çekmesi değil, üç se
ne içinde bu kanunu geçirmesi lâzımdı. Bu ka
dar mühim bir mevzuda bize nutuk söyliyece-
ğinize üç senedir neden bu kanunu çıkartmadı
nız buna cevap veriniz. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, demin söyle
dim, Lebit Yurdoğlu Bey dinlemediler. Bizim 
metodumuz bir gece içinde muayyen adamları 
toplayıp, bir uydurma kanun tasarısı yapıp, er
tesi gün Meclisleri davet edip alelacele onu ka
nunlaştıracak sistemin içinde değiliz. Geçmişte 
bunlar var. Bizim yaptığımız çalışma, demin de 
arz ettiğim gibi, geniş ölçüde araştırmaya da
yanan, uydurma olmıyan, yıkıcı olmıyan, ge
liştirici olan ve geniş ölçüde ibret alınacak ilmî 
ve teknik donelere dayanan bir kanun çalışma
sıdır. Aşağı - yukarı bir doktora mevzuundan 
on defa daha zordur bir kanun hazırlama. 
Çünkü milletler arasında böyle kanunlar hem 
iktisadiyatını hem o milletlerin birbiriyle olan 
münasebetleri üstünde mühim tesir icra eder. 
Ne şekilde konuşma bu, nutuk çekiyor deme. 
Ben o zaman nutuk çekmiş olurum. Hesabını so
rayım, nerede benim 126 bin hektar Sarıkamış 
ormanlarımdan kalan? işte getirdiğiniz bir ge
celik kanunlar onu buraya getirdi. Bütün dâva 
bu. Bunu ilme, matematiğe oturtacağız. Nutuk 
çekme değil bu. Bu akılcılık işidir, matematik 
işidir, hesap işidir. (A.P. sıralarından, «bravo»ı 
sesleri, şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir kere 
daha rica ediyorum. Sorular, bakınız hâlâ da 
tevali ediyor, 10 tane, 15 tane oldu. Sorular 
muayyen, maddi bir vakıa hakkında, bir olay 
hakkında kısaca sorulup cevap almak üzere ol
ması lâzım. Bir işin esası görüşülüyormuş gibi 
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Sual sorulursa bu tekrar işin esasına rücu olur. 
Halbuki kifayet önergesi vardır, Bakan bunun 
üzerine konuşmuştur. Bu itibarla istirham edi
yorum, sayın milletvekilleri bu istikamette so
ru sorsunlar. 

KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) /— 
Kifayet önergesi hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel alındı efendim. Ki
fayetin aleyhinde söz alındı. 

Sayın Eteni Kılıçoğlu, buyurunuz, sorunuz 
ETEM KILIÇOĞLU (Giresun — Bizim 

karşısında bulunduğumuz bâzı çevrelerin arzu 
ettikleri toprak reformu yapıldığı takdirde 
çiftçi ailesine düşen büyük arazi parçası onun 
ölümünden sonra evlâtları arasında taksim edi
lebilir mi, edilemez mi, »miras hukuku 
ortadan kalkar mı, kalkmaz mı? 

TARIM BAKANI (Devamla) — Arzı cevap 
edeyim: 

Biz böyle bir çalışmanın içinde olmadığımız 
için, bu bizi ilgilendiren bir konu değildi. Ama 
mevcut köylü nüfusuna kültür arazisini taksim 
ettiğimiz zaman -ki, her halde o yola gidile 
cek benim elimdeki tasan taslağının verdiği 
ilham bu - bunda miras hukuku diye bir şey 
yok, getirmemiş, dolayısiyle mülkiyeti temi
nat altına alan da bir şey yok. O bakımdan bu 
sorduğunuz soru elimdeki tasarı taslağına göre 
böyle bir şey bahis konusu değil. Her halde 
ilerde daha başka şeyler getirecekleri için bunu 
sadece toprak taksimi ile geçiştirivermişler. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Salâhattin Hakkı Esatoğ-
lu, buyurunuz. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev-
şelhir) — Sayın Başkan, takriben birbuçuk se
ne önce Ana,yasa Komisyonu üyesi bulunduğum 
zamanda, Anayasa Komisyonundaki toprak re
formunun müzakeresi sırasında, Sayın Bakan 
teşrif ettiler, Bakanlığının bu mevzuda bir ha 
zırlığı olduğunu, en geç ve âzami iki sene için
de bu tasarının komisyona geleceğini vait bu
yurdular. Aradan iki yıla yalan bir zaman 
geçmiştir. Hâlâ bu tetkikat bitmemiş midir, ne 
zaman bitecektir. Bunun cevabını verebilirler 
mi? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Efendim, cevap arz edeyim: 

Tasarının sahipleri her halde orada değil ve 

bundan vazgeçmişlerki ikinci bir davet müm
kün olmadı. 

Demin de umumi maruzatını içinde söyledim. 
Tasarı taslağı hazırlanmıştır. Yine ufak te
fek redaksiyona tabi tutulacak ve Yüce Mec
lise sevk edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Yavuz. 
CEMAL YAVUZ (Bingöl) — Sayın Bakan, 

Bingöl'de arıcılık ve tavukçuluk sahasında ça
lışmalar olduğunu ifade buyurdular. Acaba 
Bingöl'de arıcılık ve tavukçuluk için her hangi 
bir tesis yapılıyor mu? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Bu konuda bir çalışmam var. Mü
saade ederlerse yazılı olarak arz edeyim. 

CEMAL YAVUZ (Bingöl) — İkinci sorum. 
Kış dolayısiyle Bingöl'de hayvanlar yemsiz kal
mış vaziyettedir. Bakanlık bu ihtiyacı karşılı-
yacak şekilde oraya hayvan yemi göndermiş mi
dir? işittiğimize göre bu yemler Elâzığ'da bek-
liyormuş. Peşin para verilmedikçe yem veril-
miyecek diye bildirilmiş durumdadır. Vatan
daş bunu alamıyor. Bunun için acaba Bakan
lık bir kolaylık düşünüyor mu, düşünmüyor 
mu? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De-
vamla) — Efendim, kış dolayısiyle hayvan 
yemi kıtlığı olan bölgelerimizde gereken terti
bat alınmış ve lümmlu kredi de tahsis edilmiş
tir. Eğer gönderilmemişse tetkik eder, yerine 
getirilmesine çalışacağımı bildiririm. 

CEMAL YAVUZ (Bingöl) — Gönderilmiş, 
Elâzığ'da bekliyor, Peşin para istiyorlar. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Krediye dayanan bir yem yardımı 
yapacağımızı arz etmek istiyorum. Eğer nok
sanı varsa ikmal ederim. Takibedeciğimi arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın ilyas Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Tarım Bakan

lığınca yürürlüğe konulan hayvancılığı ıslah 
programı gereğince hayvancılığı teşvik kredi
sinden istifade için icra programında öngörülen 
en küçük ünitede bile hususi bir 'boğa ile on ine
ğin bulunması şai'tı konmuştur. Malûmuâliniz 
bu cins bir inek beş bin liraya ithal edildiğine 
göre on inek 50 bin lira eder. Bu miktarı her
kesin temin etmesi mümkün olmadığına göre 
bunun daha küçük işletmeler Ihaline getirilmesi 
düşünülüyor mu? 
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TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Efendim, sormuş oldukları sorular 
daha ziyade elir sürü ve nüve teşekkülleri hak-
kındır. Bunun teknik bir prosedürü vardır. Ar
zu ederlerse kendilerine bu teknik talimatna
memizi göndeririz, tetkik eder arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın, buyuru
nuz. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Çiftçi Malları Koruma Kanunu ile Ziraat Oda
ları kanunlarının tadili düşünülüyor mu? Dü
şünülüyorsa bunlar Meclise ne zaman sevk edi
leceklerdir? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Efendim, Çiftçi Mallarını Koruma 
Kanunu ve Ziraat Odaları Kanunu yeniden 
Bakanlığımız tarafından düzenlenmiş ve Yük
sek Başvekâlete arz edilmiştir. Öyle zannediyo
rum ki, bütçe konuşmalarından sonra Yüce 
Meclise arz edilecektir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi sorulan oku
maya devam edeceğim. Yalnız saat 19,30 oldu
ğu için daha evvel bir hususu arz etmem gere
kiyor. Eğer tensibederseniz Tarım Bakanlığı 
bütçesinin bitirilmesine kadar görüşmelere de
vam edelim, bu suretle gece mesaisi yapmaktan 
tevakki etmiş oluruz. Bu hususu oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 
önergesini okutuyorum. 

«Cenubu Avusturalya'da 25 senede kesime 
gelen ve bildiğimiz çamlardan 3 ilâ 4 misli faz
la verim temin eden bir çam cinsi geliştirilmiş
tir. Kıraç dağlarında da Okalüptüs ormanları 
tabiî olarak yetişmektedir. 

A) Orman yetiştirilmesi çalışmalarında re
form teşkil edebilecek bu yeniliklerden ve ger
çeklerden faydalanmak için mütehassıslar ma
rifetiyle mahallinde tetkikat yapılması düşü
nülmekte midir? 

B) Tarafınızdan getirilen tohumların Ada
na Ziraat Lisesi Orman sahasındaki yetiştirme 
çalışmalarından Bakanlık mütehassısları haber
dar mıdırlar, haberdar ise bu çalışmalar ne saf
hadadır ve olumlu bir gelişme tesbit edilmiş mi
dir? 

TARIM BAKANI BAHRt DAĞDAŞ (De
vamla) — Müsaade ederseniz yazılı cevap ve
reyim. 

BAŞKAN — Bakanlığa tevdi edilecek efen
dim. 

Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'nun diğer 
önergesini okutuyorum: 

«Orman köylüsü ve halkının yekûnu kaç 
milyondur? Orman içi mahsullerinin ve orman 
kesim ve sanayiinin doyurabileceği nüfus mik
tarı ne kadardır? 

Parlak nutuklarla karın doyurmak mümkün 
olmadığına göre, mütebaki miktarın ne şekilde 
doyurulması mümkün olacaktır? 

Düzenli süratli ve adaletli bir iç iskânın ge
rekliliğine inanılmakta mıdır? 
Zeytinciliğin inkişafını istediğini ifade buyu

ran Sayın Bakan yabani zeytinlik sahalarının 
ıslahı ve ıslah edenlere verilmesi gayesiyle tak
dim edilmiş olan kanun teklifimin kanunlaşma
sı için ne gibi gayretlerde bulunmuştur?» 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Yazılı olarak arzı cevap edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, eğer diğer öner
gelerin hepsine yazılı cevap vereceksiniz o tak
dirde kürsüde tutmıyalım zatıâlinizi ben hepsi
ni okutup zapta geçirteyim. Siz buyurunuz 
efendim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Teşekkür ederim. Hepsine yazılı ce
vap arz ederim. 

Hürmetlerimi sunarım. (A. P. sıralarından: 
«Bravo» sesleri, devamlı ve şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri okumaya de
vam ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Baka

nı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Edirne Milletvekili 
Türkân Seçkin 

Tohumlukların çiftçilerin ellerine zamanın
da geçmemesi sebebiyledir ki, çiftçiler ekseriya 
aldığı tohumluğu satmak veya yemek, kendi to
humluğunu da ekmek mecburiyetinde kalmak
tadır. Bu, tohum dejenerasyonuna, lüzumsuz 
borçlanmalara, insan sağlığının bozulmasına 
yol açmaktadır. Bu halleri önleyici ne gibi ça
lışmalar yaptınız? Aldığınız tedbirler var mı
dır, nelerdir? Getirdiğiniz 22 000 ton Meksika 
menşeli tohumu nerelere, ne miktar, ne şartlar
la tevzi ettiniz? Tevzi edemediğiniz miktar ne 
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kadardır? Ziraat Bankası tarafından birçok 
illerimizde uygulanmakta olan kontrollü tarım
sal kredi usulünün başarılı olması için Tarım 
Bakanlığının teknik yardımına ihtiyaç vardır. 
Oysa ki, projelerin hazırlanmasında Ziraat Ban
kasının bütün taleplerine rağmen Tarım Bakan
lığı personel, araç ve teknik yardıma yanaş-
mamaktadır. Kontrollü kredi sistemini tasvibe-
diyor musunuz? Ziraat Bankasına teknik yardı
mı nasıl ve ne şekilde yapmayı düşünüyorsu
nuz? 

BAŞKAN — önergeniz zapta geçti, Bakan
lığa da veriliyor. Bakanın ifadesine göre yazılı 
olarak cevaplandırılacaktır. 

Muhterem Başkanlığa 

Bugün büyük şikâyetler konusu olan Zira
at Odaları Kanununun ıslahı için ne gibi çalış
malar yapılmaktadır? 

Yukarıdaki sorumun Sayın Tarım Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasına delâletleriniz 
saygı ile arz olunur. 

Antalya Milletvekili 
Hasan Akçalıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 

Ekte sunduğum sorumun Sayın Tarım Ba
kanı Bahri Dağdaş tarafından cevaplandırıl
masına müsaadelerinizi arz ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ömer Usta 

Başka başka namlar altında ziraat mühen
disleri maaş almaktadırlar. Bu aynı fakülteler
den mezun mühendislerden bir kısmı 60 lira 
yevmiye karşılığı 1 800 lira eder, bir kısmı 30 
lira aslî maaşla ki, karşılığı 450 lira eder ve 
bir kısmı ücretli olup aslî maaşın üç üst dere
cesinden, yani 700 liradan ilk tâyinleri yapıl
maktadır. Bu maaş tefriki aynı bilgi ve değer
deki insanları çok üzmektedir. Bu maaş ada
letsizliğini önlemek için sadece yevmiye siste
minin veya tatmin edici tefriksiz bir maaş sis
teminin Bakanlığınızca ziraat mühendislerine 
tatbiki düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Bu önerge de Bakanlığa veri
lecektir. 

Yüksek Başkanlığa 

Sayın Tarım Bakanı tarafından aşağıda arz 
edeceğim sorularımın yazılı olarak cevaplandı

rılmasını ve zabıtlara geçmek üzere önergemin 
okunmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Bingöl Milletvekili 
Mehmet Emin Gündoğdu 

1. — Yegâne tarım ve hayvancılık memle
keti olan Bingöl vilâyeti Tarım Bakanlığınca 
yayınlanan bültende, Bingöl tarımda sondan 
bir numara aldığı radyolarla dünyaya ilân edil
miştir. Tarım ve hayvancılıktan başka bir hu
susu olmıyan Bingöl'de tarım ve hayvancılığın 
gelişmesi için Bakanlıkça düşünülen bir husus 
var mıdır? Varsa nedir? 

2. — Tarım ve hayvancılık memleketi olan 
Bingöl'de bir tarım okulunun açılması düşünü
lüyor mu? Düşünülüyorsa hangi yıl icra pro
gramına alınacaktır? 

3. — Sayın Tarım Bakanınca kurulması va'-
dedilen arıcılık enstitüsü 1968 yılı icra progra
mına alınmış mıdır? 

4. — Hayvancılık memleketi olan Bingöl'de 
Merinos koyununun yetiştirilmesi Tarım Ba
kanlığınca düşünülmekte midir? 

Sayın Başkanlığa 
1. — Diyaı-bakır ilimizde Orman Başmüdür

lüğünün kurulup kurulmıyacağı, 
2. — Diyarbakır merkezinde fidanlık ensti

tüsünün kurulması, 1968 programına alınmış 
mıdır? 

3. — Çermik ve Lice ilçelerimizde birer zi
raat okulunun açılması düşünülüyor mu? Bil
gi istiyorum. 

Diyarbakır Milletvekili 
Hasan Değer 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Bayat Orman Bölgesi Şefi iken bir kaçakçı
yı takipten dönerken kullandığı cip'in devril
mesi ile ölen ve 2 yetim çocuk bırakan orman 
teknikerinin eşine cip arabasının tazmin ettiril
mesini vicdanen tasvibediyor musunuz? Geçim 
sıkıntısı içinde bulunan ve kocasından bir emek
li maaşı da bağlanmamış bulunan bu kadınca
ğız hakkında açılan dâva hukukî boşluklardan 
ve davalının gafletinden istifade edilerek açıl-
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dığı gibi, kendi dairesinin, bir mensubunun öl
dükten sonra bile ezmek istediğinin tipik bir 
örneğidir. Bu husus hakkında bir bilginiz var 
mıdır? Varsa yetkinizi kullanarak bu felâketze
de kadıncağıza elinizi uzatmayı düşünüyor mu
sunuz? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tanın Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

1. — Orman içi köylerimizde uygulanan tek 
taraflı Orman Kanunu neticesi bu köylerimizin 
mağduriyetine sebebolmakta ve köylümüz âde
ta zorla kanunun ruhuna uydurulmaya çalışıl
maktadır. Bu gayretlerin tek taraflı olması, 
halkın seve seve benimsiyeceği bir kanunu dü
nün Jandarma Kanunu yerine koyduğu, bir 
yük odun için 450 Türk lirası ceza kesmekten 
başka bir şeye yaramıyan kanun olarak görme
mizi istemiyen bir şekildir. Acaba ne zaman 
orman içi köylümüzün meselesi, hangi hazırlan
mış plân hedefleri içinde yürütülecektir ve bu 
hususta bir plân var mıdır? 

2. — Köylünün bir yük odun için verdiği 
ceza 450 lira iken bu memleketin Hazinesine 
dokunan ziyanlar affedilirken suçluları yalnız 
ve yalnız ısınma gayesi güden, yaşama için bu 
yola giden köylünün bu ağır cezaları ne zaman 
kaldırılacaktır? 

3. — Bu orman içi köylerinin yakacak dâ
vaları nasıl ve hangi şartlar içinde uygulana
caktır.? 

4. — ihtiyacolarak köylüye verilen kereste
lerin, keyfî, sırf eziyet olsun diye, yüzlerce ki
lometre uzaktaki depolara sevk edilmesinin tek
nik nedeni nedir? 

5. — Tiftik ve Yapağı Anonim Şirketi ne 
yapmış? Kuruluş sermayesinden elde kalan ne
dir? Tarım Bakanlığı ellerinde bulunan çift
liklerin kaçını almış, kaç para ödemiştir? Er
cüment Baranı'n Tarım Bakanlığında vazifesi 
var mıdır, varsa nedir? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
delâletlerinizi rica ederim. 

Artvin Milletvekili 
Mustafa Rona 

Orman köylerindeki köylü halka saç, ithal 
edilerek verilmektedir. Bunun daha ucuza mal 
edilebilmesi için mümkünse gümrüksüz ithal 
edilerek Orman İdaresi tarafından verilmesi hu
susunda bir çalışma mevcut mudur? 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Şerafettin Paker 

1. — Entansif bir izraatin yapıldığı Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsü tohum ıslah 
ve araştırma üretme çiftliğinin bulunduğu Sa
karya'da bir ziraat okulunun açılması düşünül
mekte midir? • -

2. — Bir inekhanenin bulunduğu gerek 
mer'a, gerekse ahır hayvancılığının bulunduğu 
Sakarya'da bir hayvancılık okulu açılması dü
şünülmekte midir? 

3. — Her gün istanbul'a bol miktarda süt 
gönderilen Sakarya'da yem fabrikasının yanın
da bir süt fabrikası kurulması düşünülmekte 
midir? 

4. — Sakarya'da bir orman fidanlığı açıl
ması düşünülmekte midir? 

5. — Sakarya'da bir zirai mücadele enstitü
sünün açılması veya bir zamanlar Adapazarı'n-
da olan Erenköy'deki Zirai Mücadele Enstitü
sünün tekrar Adapazarı'na nakli düşünülmekte 
midir? 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi rica ederim. 

Artvin Milletvekili 
Mustafa Rona 

Orman köylerinde yaşıyan köylüler, yak
mak için ağaç sayılmıyan çalı ve benzerini, 
öküz arabası veya hayvan sırtında getirirken 
orman kolcusunun kanaati ile suçlu görülmekte 
ve mahkemeye sevk edilerek cezalandırılmakta, 
ayrıca çiftçilik yaptığı hayvan da satılmakta
dır. Anayasaya göre orman suçlarının affedile-
miyeceği açıkça beyan edilmektedir. İcabında 
katil suçlarının bile affı mümkünken bu husus 
için ne düşünülmektedir? 
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BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, siz not 
ettirmiştiniz, yalnız, ben önergelere şâmil zan
nettiğim için şey yapmadım, buyurun, zapta 
geçsin efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Bakan yoklar. 

BAŞKAN — Zapta geçecek nasıl olsa, alır 
veririz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
İslâm hukukunda, İslâm - Osmanlı Hukukun
da toprak mülkiyet ve tasarrufu esasları ve 
prensipleri nelerdir? Umumiyetle toprakta, mi
rî arazide, ferdî mülkiyet esasları Osmanlı 
Türk Hukukuna hangi tarihte ve hangi kanun
la ve hangi memleketlerin baskısı ile ve bu bap
ta en şümullü ve en kesin kanun hükümleri 
hangi tarihte hangi kanunla getirilmiştir? Fer
dî mülkiyet esasları geldiğinden bugüne kadar 
toprak dağıtımına dair hangi tarihlerde, hangi 
kanunla tedvin edilmiştir? Bunların tatbiklerin
den elde edilen neticeler nelerdir? Bunların tat
biki ile topraksız halka verilen toprak miktar
ları nelerdir? 

İslâm - Osmanlı Hukukunda toprak mülki
yeti umumiyetle devletin, fertler icracı duru
munda bulunduğuna, Sayın Bakan da kamulaş
tırdıktan sonra fertlerin vatandaşların ev sahi
bi edilmesini dahi komünizm ve vatan ihaneti 
olarak bâzı beyanları da, bâzı gazetelerin yaz
dığına göre, niteliğine göre islâm Hukuku ile 
islâm Hukukunun, «Bütün topraklar, mirî ara
ziler devletindir» prensipleri ile bakanın bu 
görüşü çatışmakta mıdır? Bakanın, islâm Hu
kukunu bir komünist hukuku, bir devletleştir
me hukuku olarak telâkki ettiği hakkında şüp
heler uyanmaktadır. Sayın Bakan bunu nasıl 
telif etmektedir? 

isterlerse şimdi şifahen, isterlerse müdellel 
şekilde, yazılı, kısa zamanda lütfederlerse mü
teşekkir olurum. 

BAŞKAN — Efendim, Bakan yazılı olarak 
vereceğini beyan etti. Yalnız tekrar arz edeyim, 
bu tarz sualler bizim Parlâmento teamülleri
mize uymuyor efendim. Bunlar nazarî husus
lar. Yani muayyen vakalar sormak lâzım Ba
kandan. 

Efendim, son söz C. H. P. Grupu adına Sa
yın Ahmet Şener'in. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sıramı Sayın 
İsmail Selçuk Çakıroğlu'na veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Selçuk Çakıroğlu, 
buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL SELÇUK 
ÇAKIROĞLU (Bilecik) — Pek muhterem Baş
kan, pek muhterem arkadaşlarım; Tarım Ba
kanlığı Bütçesinin teknik bir seviyede olmasını 
gönlüm arzu ederdi. Ve böyle de olması lâzım-
gelir. Bilhassa kendisinin teknik bakan olduğu
nu iddia eden bir Bakanın, Sayın Bakanın bu 
kürsüden bir kahve meydanındaki bir mitingde 
konuşurcasına hitabetmesini doğrusu yadırga
dım. (A. P. sıralarından, «Çok ayıp» sesleri) 

Müsaade buyurun efendim, kanaatim. 
Muhterem arkadaşlarım; gönlüm istiyordu 

İd, Batı - Anadolunun bir çiftçi çocuğu olan be
nim ile, Doğu - Anadolu'nun yine bir çiftçi ço
cuğu olan ve yüksek Ziraat Enstitüsü sıraların
da aynı yıllar oturan ikimizin bu mevzularda, 
ilk sözlerine başladığı gibi, teknik bir vadide 
devam etmesini gönlüm arzu ederdi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüde teknik 
ağırlığı dâhilinde her şey söylenir, her şeye de 
cevap verilir. Kimse kimseye itiraz etmez. (A. P. 
sıralarından gürültüler) Bilmiyorum yerimden 
benim itiraz ettiğimi gördünüz mü? Her fikri 
hürmetle dinlerim. 

Şimdi ilk sözüme başlıyorum, ondan sonra 
Bakana intikal edeceğim. 

A. P. sözcüsü arkadaşım gayet güzel başla
dı, teknik mevzular dâhilinde ilerledi ve zevkle 
dinledim, itiraf ediyorum. Fakat son paragraf
ta işi polemiğe döktü. 

Muhterem arkadaşlarım, genç arkadaşıma 
bir noktayı hatırlatmak isterim. Ben biraz eski
lere gideceğim. '^P$S$| 

Güzel bir söz vardır. Eski Yunanlı Delf ma
bedine yazmıştır bunu: «Âdet kâinatın, teka
mül hayatın, birlik de Allah'ın kanunudur.» 
demiştir eski Yunanlı, bundan asırlarca önce. 

Arkadaşlarım, her şeyi burada biz zaman 
içerisinde mütalâa etmeye mecburuz. Hayatın 
tekâmülü çerçevesinde değerlendirmeye mecbu
ruz. Bizim Halk Partisi olarak söylediklerimiz 
ütopik fikirlermiş. 

Muhterem arkadaşlarım, her yeni fikir, o ye
ni fikre hazır olmıyan kütleler için ütopik sayı
labilir, hayal sayılabilir. (C. H. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Öyledir. 

Engizisyon karşısında, dünyanın döndüğünü 
iddia eden büyük âlim de aynı şekilde ütopik 
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olmakla, yalan söylemekle itham edilmiştir, ger- I 
cek dünyanın döndüğüdür. 

Muhterem arkadaşlarım, genç arkadaşım işi 
biraz daha ilerletti. Bu bizim ütopilerle alay et
tikten sonra pemfte köşklerden bahsetti. Bunun j 
yeri mi burası? 

Muhterem arkadaşlarım, yakalarında, boyun
larında ölüm fetvası bulunan, vatan kurtuluşu
na bas koymuş olan insanların, bu büyük mil
letin vicdanında yeterli, teminatlı yeri vardır. 
Şu beyaz evin, o pembe evin, onların koruma
sına muhtacolduğunu ben burada reddederim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) Kendileri, biza
tihi kendileri değer ifade etmiyen kişiler, büyük 
hedefler seçerler. Bu süratle, bu taarruzlarla 
kendilerine şöhret hazırlarlar. Ben bu arkadaşın 
kem sözlerini ve bundan ötesini kendilerine bı
rakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Saym Tarım Baka- j 
nı; her seneki Tarım Bakanlığı Bütçesi konuşu
lurken Saym Bakanda bir terakki görüyorum 
kendisinde. Bu sefer de klâsik iktisadın bütün 
pragraf başlıkları gelmiş, mevzu başlarına. Mer-
kantlistler, fizyokratlar, yok ağra sosyalistler, 
yok bilimsel sosyalistler... Arkadaşlarım bunların 
yeri ne? 

Yalnız Sayın Tarım Bakanına hatırlatırım, | 
sözü buraya getirmişken, merkantlistlerin, îiz- ı 
yokratlarm görüşleri de artık mamut filler gibi 
tarihe mal oldu. 

Mulhterem arkadaşlarım, bir şeyi daha hatır
latırım; Adam Smith ne kadar esiıidiyse Kari 
Marks da o kadar eskidi. Kim burada Kari 
Marks'a dayanıyor Bizim partimizin Kari 
Marks'm görüşlerine dokunan, onu müdafaa 
öden oldu mu? (G. H. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, söz burada kalsa, 
bir tavsiyem daha var kendilerine: Şimdi genç 
hukukçu arkadaşım Sarıibrahimoğlu'nun sual
lerinden hatırladım. Bir dahaki bütçe görüşme
lerinde Saym Bakan toprak hukuku mevzuunda 
da biraz kitap karıştırarak gelirlerse memnun 
oluruz. j 

Muhterem arkadaşlarım, gaz yağı ve kaput 
bezinin işi neydi burada? Aynı kırık plâk hâlâ 
çalışıyor. Çünkü bir parti fikir hamulesiyle ge
lişir. 

Bir tatbikat vardır, evet o baş vurduğunuz 
tatbikat. Bütün mücadeleyi çift plânlı olarak 
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bina ederseniz, vatandaş kamplarına ayırmakla 
particiliği yürüteceğinizi sanırsınız. 

Muhterem arkadaşlarım... 
AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) — 

Bunların burada yeri ne? Seçim meydanında mı 
nutuk atıyorsun? 

(A. P. sıralarından, «Seçim nutkunu sen bu 
kürsüden yapıyorsun, seçim meydanı konuşma
sı yapıyorsun.» sesleri) 

İSMAİL SELÇUK ÇAKIROĞLU (Devamla) 
— O dur, evet o dur size söyliyeyim. Halisane 
tavsiyem, yeni fikirlere partinizi açık tutun. 
Yoksa iher şoföre birer otomobil vadedip ondan 
sonra da, Meclise kara taşıtları hakkında, motor 
vasıtaları vergi kanunu getirmeyin. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) (A. P. sıralarından, «Se
çim meydanı nutku atıyorsun.» sesleri) Müsaa
de edin. Meydan konuşmasiyle hitabedilen yer
de, ona verilen cevap da öyle olur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir devir vardır, 
27 senelik bir iktidar devresidir. Bu devrenin 
içinde, Atatürk'e saygınız büyüktür bunu iddia 
ediyorsunuz. Bu devrenin 15 yılı o Büyük ada
ma aitti. Bunun. 7 yılı da, ikinci Cihan Harbinin 
karanlık günlerine aittir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Dağdaş me
murken girdiği, girmekle övündüğü bir parti
nin liderleri de aynı o partinin içinde mesuli
yet sahibi idiler o zaman. 

Muhterem arkadaşlarım, 1961 ve 1964 dev
resine geldiğimiz zaman, burada da C. H. P. ko-
alisyonlu iktidarı vardı. Ama onun ilk 7 aylık 
kısmında A. P. nin de mesuliyeti var. 

Muhterem arkadaşlarım, kaput bezi, gaz... 
Bunları bırakalım. Vicdanlarınıza hitabederek 
konuşuyorum. Bunları yapanlar; bu harb yılla
rı arasında bunları yapanların, bu harb dalave
relerine başvuranların çoğu menfaat sinekleri 
olduğu için, bunlar atsinekleri gibi onlar hep 
iktidarlarla gitmişlerdir, aramızda yok bunlar 
artık bizim. 

Muhterem arkadaşlarım.. (A. P. sıralarından, 
«iktidarda olduğunuz zamanlarda ne yaptığınız
dan bahset.» sesleri) Evet, 27 senelik iktidara 
hepimiz dâhiliz arkadaşlar. Tek parti, hepimize 
ait bir partiydi. O devrede farz edelim ki, o 
devri idare edenlerin büyük mesuliyeti vardır, 
ama arkadaşlar insaf edin memlekete hizmetle
rini de söylemek kadirşinaslığında bulunun. 
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Muhterem arkadaşlarım, bir parti grupuna 
hakaret ediliyor, biz burada buna cevap vermi-
yecek miyiz? Evet, bu memleketin harb zaruret
leri dolayısiyle, bâzı kötü kimselerin oyunlariyle 
gazsız kaldığı, kaput bezsiz kaldığı devirler ol
muştur. Ama memleketi bir harb felâketine sok
mamakla, yetim çocuk bırakmamakla, binlerce 
vatandaşımızı cephelerde öldürmemekle de bü
yük hizmetleri olmuştur. Onları da terazinin 
öbür kefesine koyun. (C. H. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, bir dakikanız 
kaldı efendim. 

İSMAİL SELÇUK ÇAKIROĞLU (Devamla) 
— Efendim, zaten teknik mevzulara girmeye 
imkân yok, Sayın Başkan. Sözlerimi bağlıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta sözleri
me iki şahit ekliyerek son vereceğim. 

Bunlardan bir tanesi Churchil. Churchil; ha
tıratında diyor ki, «Türkiye'yi harbe sokmak 
için çok zorladık, fakat Türkiye harbe girme
di. İsmet Paşa, ismet inönü memleketi harbe 
sokmadı, sokturmadı memleketi. Şimdi harb son
raki tutumundan anlıyorum ki, o haklıymış biz 
yanılmışız. Eğer Türkiye harbe girseydi bugün 
demirperdenin arkasında olacaktı ve orayı kur
tarmakta Batı devletleri müşkül durumda kala
caktı.» 

Yine arkadaşlarım, son büyük şahit olarak; 
Büyük Atatürk'ü şahit göstererek sözlerimi bi
tiriyorum. «Bir müşkülünüz olduğu anda ismet 
Paşaya gidin, o müşkülünüzü en iyi şekilde hal
ledecektir.» Eğer arkadaşlarım, eser istiyorsanız, 
delil istiyorsanız, Büyük Atatürk'ün büyük nut
kunu da inkâr edemezsiniz. Büyük nutkun her 
sayfası İsmet Paşa adiyle doludur. Hürmetle
rimle. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde yapılan ko
nuşmaların yeterliğini arz ve teklif ederim. Say
gılarımla. 

İzmir 
Muzaffer döşemeci 

Sayın Başkanlığa 

Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müzake
relerin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Kars istanbul 
Lâtif Aküzüm Tekin Erer 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Yücel
er, buyurun. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, Sayın Tarım Bakanı 
ve benim meslektatşım BaJhri Dağdaş, burada 
iki saatten fazla bir zaman içerisinde Tarım Ba
kanlığının bütçe müzakereleri sırasında tenkid 
ve temennilerde bulunan arkadaşlarımıza cevap 
vermeye çalıştılar. Fakat bu cevaplar sırasında, 
arkadaşımız, daha ziyade teknik malûmata 
önem verdiğini ve biraz evvel de, burada C. H. 
P. Grupu adına konuşan arkadaşımızın söy
lediği gibi, zaman zaman da bir kahvede, özür 
dilerim, bir kahvede seçmenlere hitabeden bir 
pozisyon içinde konuşmalarını sona erdirme
ye çalıştılar. Aynı pozisyona düşmeden Yüce 
Meclisin mânevi değerine saygı duyarak kifa
yeti müzakerenin niçin aleyhinde bulunduğu
mu madde madde zikretmeye çalışacağım. 

Nüfusun ortalama olarak % 80 i tarımla 
uğraşan, millî gelirinin yarısına yakınını ta
rım mahsullerinden temin eden, dış ticaretinin 
ağırlığı tarımda olan ve kısaca ekonomik kal
kınması tarıma bağlı olan bir memleketin ta
rım bütçesinin müzakeresinde daha geniş ko
nuşma imkânına fırsat bulabilmek için kifayeti 
müzakeresinin aleyhindeyim. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Senin de Gümrük ve Tekel Bakanlığını gör
dük. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Arka
daşıma cevap vereyim. «Senin Gümrük ve Te
kel Bakanlığını da gördüm.» diyen arkadaşı
ma... 

BAŞKAN — Karşılıklı, görüşmeyin Sayın 
Yüceler, siz lâf atmalara cevap vermeyin efen
dim,. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Şu 
Mecliste, eğer arkadaşlarımı tatmin edici ce
vap veremezsem bakanlıktan istifa ediyorum 
demişimdir. Bunu diyen bakan gördünüz mü? 
Fikirlerime uymıyan partilerde hizmet etmeye 
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mecbur değilim T.4^$^nıgı jjş^ametihde gide
ceğim, bunun io.m yemin ettim. 

lar, sizi etâH&îtöm QhMbMiy4in fi0 
maktadır^Öiz^lvap verme vin efendim? İ3tirham 
ediyorMft? I l b Î 9 T mösfrlA Vıud, 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Te-
ş-eMölf e W 8 r ? f e a y İ K * a ^ / â Y VfU^* 

Muhterem arkadaşlarım, iki uzun '̂yilYaraan'' 
Çej$ y e t i ş & ^ H ^ k n j f e i ! ^ ^ 
^ ^ » i Ş n ı ^ ^ ı ^ a S n a ^ f ^ ı t ş / , b|a3$ajar; t Sft&l*-

<P*9^t İHte«I İ l^ 
^^^tej^^I^SHMe^j^^nu^ftçuif t ,^ tmmnjv 
j>İj£Mrilı B9f^^jbuı^4^ifeoıw*şuiîkeıi( ilmî. .y© 

tşîçnöc ,/^rftg^rmala^ın/ö snf^inderiî i ,feafeaettikr 
y^ö to ıg^Çaif̂ te*ndQTilî*aMiK çıfea&manın man* 
zu^rpi3iWi^*İte(L»ıia;t^§bicH^ ve teknik? 
esapa)1rrr.4^ î̂nw»îifi.9Y#:ffeu 01, gtatiftrHM perişan} 
ınjj§]j$;M>tan4İP^^ Jaaktar 
faifoitoğmı 4m&tm\> -^td^iimek ipin; ;Mf ayetif 
n*i|^ejpeîM$rf r^.;,ut /:i.of-M 
.,. ^^ytüftarıı^ıtSo^^ariKBMİ^ i 1 alâkalı fola*ak 

5îtlksök.\i; i mühendisini 
t emato cte#|iptene& ıtaM;rmilbendi&liğinin :bi-
ripcirrl^kîîik: kçKapMsî deı fcli*»*jş ölfcn kararla-
rs-iiB^sıliy© hajagjbsteiojUftria ye!he*ng& istikamet-
lê ^mMi)§i>>§jiksid*ğıîiiiiN^ mikimmmm s .fırsat 
vmlrmskUtem ıkiff&eti j ; r <înü$ajkergnin • aleyhinde 
buJUnUy^Umitİ j ; ! ) 9b l r i89Tj : / I J i£ ; r : î lîîr.îiOy.-.t/'-.-i iH ' 

i j : Ş-afmnMsi bresinde.* yjajadma«i zorlııılu olan 
reorganizasyon yerUttrştauiı%){oİMfcr toatalı* kâ-: 

edeî&j 
mek için kifayeti müzakerenin aleyhinde bülti-
ngftAraL. (slnur/sCI) H3JJÎ0ÜY TSMHSffi* 
-9İ§TivtejfeatiteiN^ ti»«a>>aşmiı^^^)on^m-^lıs^eîi; 

tQ^iîl^tl^laef]ltelej:fif!üb^|pâc. leĴ lfamüJn OEıafijir 
meşgul edildiğini ve zamanının nasıl israf edik 

smlo îüf sis /alc-MİY 
Tarım Bakanımızın hatalı tasarrufları, .Mb 

^ m ^ i S B e n ^ î ^ r ı f t f e t M ^ > l M d M ^ , , y ^ . naj*l 

.:.,: Usul, ye meyz^atınîrSİyftSIi/r^a^sjj^K^rimsıl 
feda, 0 şd#4jğ*ni yjşf JfoB^ay: fcaya^tenıı* i te& 
taşapuflaırtarnftş&ttatbife tâhşm£$&ı$!!fâaMı, 
ğini açjMıyabifenek - i|ei&j feifaygtlörntfü^e^eainf 
aleyhinde.;buiumu^rsimi,;^ .'no^r ,r&Mj:>r S.;-.;J:VS 

^Çalışmalara Eanmi-.\ Kakainlığ!fliiu:ij[akîiîdan! 
ilgilendiren; Türkiye yebîÇtötç.iı 
Birliklerj ̂ Fede^afly^^unttn-'I^zimiiîj. rnejâtteket? 
iğin muiâa&a ilüaumlu. • olara? t â n ı n 19 fcförısailans&: 
nastl katfşi: - çıktıkları:- ye hunpzti ragteöûTİSajrıiij 
Bakanın nasıl bu teşeiçküiUföfî  pa«fi^^ 
mı 
rıhın 
se izah edebilmek için kifayeti 
aOeyJımdte btil ıfi^^ral?? KüOJim ..HAMSİ 
^vıflajigı rBsefeaıımıiıopIâflDülîılardsıijme .hfllMsfegioh.--
betjetiaıde >işgal;<&tmişrîoldm#ı sa&totonpl&ç kaKİHt 
telif olmıyan beyanlarını, tutum ve davranışn 
larmın izahına imkân verebilmek için kifayeti 
-s:^ÎJ.-j.•;•: J;T;'^M-^-> - / T . (»nBÎtA'&.'-iîî'î.K lüvmtdi'M ~ müzakerenin aleyhinde bulunuyorum. (A, P. 
sıralarından «Ayıp, ayıp» seslen, gürültüler) 

'Es'adD o mftkamı iaçâl; eden1 hiBknlîbrmtibofiuş-
nialar'i3ayıp;»,̂ t r;'.-î İ>(7jjT;- ,!:>[ loyih l̂iüij-.rır;!-

Bâkanhğıhınv m«irHezr,î.vfe;Harfiffe/jIiıaşld!lâ'tmdar 
yıllarf yılı hizmet yesenl vJ&rketı^iterÜıi.tyetiltir^ 
miş ve s bakanhgın' efe I üBt :ı kademeteDİneJ akadan 
gelimoyirhajkt etmişi ndeğeîftrmîn.:hami:üKtodiımsjZi 
ve -aM ibir durunta ?ğetfyih»iif löPiığrormıazah/ 
edebilmek ieîni Mfayetir;fntteaKeiîenin.'>fekkinde":. 
buMuydrüSÜ^ UJAriıvı r*.s^y?vsÎ3 ı^:if JîJ>f.>ju-ı7-:r 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) -^^BK> 
ka4aT]sey^vesi^.ko^ma plma^JArvP.^sır|ila-
r^ndan^^^^tjiî^V.'^^sıj^^anS.^u|â^îeİer) rf 

»Aî^ffinlîîhiBflfflyftft^ft .0) .elmh 
MEHMET YÜCELER (Devamla)— Çeşitli 

ş-e^erf^lÜySrİâî:19^0 ?ni-f9tsY — HAHŞAS 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum, muK̂ e7-"1 

rem arkadaşlar; mevzuun esası 10 dakikalık 
bir konuşma i^4âfitoe%ife^o1duğuna göre, 

kikadır konuşuyor, 3 dakikası kaldı, 3 r^p|ka^> 
lık sabır göstermenizi istirham ediyorum efen-
dimj.,,M!f;);J:;h voîtejM 

m 
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CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Baş
kan, cbu kadar seviyesiz, konuşma olmas. O1 : . 

MEHMET YÜCELER (Devamla) r - Sevi
yesiz sizsiniz. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, istirham;Miyotuna:.., 
CEMAL KÜLÂHLI (Şursa)—- Bakanın hu

susi hayatından bahsedebilir ;nıi?.. 
' BAŞKAN — SaymCejnaJ Külâhlı,.'bu:sekif.; 
de müdahale etmeyin efendim. •,.„ -\.,..;;iü 

MEHMET YÜCELER: (Deyamla)^ Husu
si hayatından bahsetmiyqrumj ,, t^plantıjatda. 
teknik elemanların huzurunda;;.Bakanlık erkâ
nı huzurunda yapmış plchığu ı kavuşmalardan 
bahsediyorum. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Ayıp ayıp... 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — feönu^îarm, 

kahve toplantılarındaki konuşmalara bönzi-

BAŞKAN — Efendim k^a^et önergesi red
dedilirse bahsedeceğim, diyor. Eğer hususi ha
yatından bahsetmek imkânca şaWbQİıu,larş& p 
zaman itiraz edersiniz, Daha bir şey: söylen
medi. 
• MEHMET YÜCELER (Devamla) — Asla: 
hususi hayatından bahsetmiyorum, Sayın Baş
kan, bizzat Bakanlıktaki yapılmış olan toplan
tılarda yaptığı konuşmalardan, bahsediyorum.; 
(A. P. sıralarından gürültüler) •, 

Sayın Tarım Bakanı toprak reformunun 
aleyhinde bulundular. Toprak refortnünu Ö. H. 
P. hangi sebeplerden dolayı zorunlu bulmak
tadır, bunun daha detaylı iza'hni^' fırsat ve
rilmesi için kifayeti müzakerenin alevlimde' bu
lunuyorum. ! 

SAMET ĞÜU>OfeA!N (Elazığ) — Aynı mes
lekin rozetini taşıyorsunuz/:. ayipç a *.} 

MEHMET YÜCELER j .ÇD^mla^^a BiâfcEtr-;; 
lC&daşıiü, ..«Aynı meslek:râzelini) taşıyordunuz.» 
dedi. İki senesbıiılmâaleky h4kftL^!$&§im için 
Bakanın aleyhinde tekiMcIkeiiîh^frönlişmadım, 
arkadaşlar. Bunu Yüce Meclisin bilmesini istir-, 
, r ^ r v •'•-.:•;;"ı -^^'yy.i av, ıın±:-Tî oy.̂ iT.-Tîia IM-fv) 
ham ederim. Bak nasıl konuşuyorum görüyor
sunuz.. (A. P. aatalanndani^KülfeSieE)^ 000.H3 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, bir dakikanız 
kaldı efendim, lütfen son sebebi Ldeişö^Jeyin de 
bitirin. . ,, ••:-~;yr;h.:il::: 

MEHMET YÜCELER (Devamla) 44 Rû4i;.: 
ler arasındaki siyasi çatışmaların en: şiddetli 
yıllarında dahi Tanm Bakanlığın^ girmiyen 

p^jifiaâiniipîi JSayin Tarıni Bakanından bu yana 
bu bünyeyfey de; nasıl girdiğini ba yüzden * mes
lek erbabının. > masf 1 • Jhuiur&uz olduğunu,' nasıl 
değsderaa' itibardan . düşürülmeye çalışıldığını 
izah edebilmek için kifayeti müzakerenin, .aley
hindi biiluhuyomm. ;. : i ' -

BAŞKAN —*• Sayın Yüceler, tekrar {ediyo
rum son sebebi söyleyin ve * bitirin, vaktiniz 
doldu efendim; . .̂  ( r V } 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Bitiri-
5?öDuiri; en aşağı beş dakikamı âldılar. 

BAŞKANn*^ Nelyapayım ^efeaidim, cevap 
vermeseydiniajitsizfe ^başında. izah i-ettim,. 
îi(ME!HMET YÜCELER (Devamla)—u Orman: 
kanunlarından»: ibalhseklerken bir- gecede kanun 
çıkaramıyacaklaıiıini'beyan ettiler. -6831 sayılı 
Orin^n:iKîLnununun ne zaman çıkarıldığını C 
H. P. devrinde:mi;yokiaiD. P; devrinde mi çı
karıldığının'açıklanmasına ..mciydâfn verilmesi 
ıtâk 3Üîa£eti müzakerenin aleyhinde bulunu
yorum. (A.,.Pv.;!i'bit milletvekili,* •'•'• «Onlardan 
bahsetmek. yâ,sak,i'onların hesabı burada görül
mez,-beyefendi.») ; .<•• ! ' 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — A. P. 
sözcüsü anaınuhalefet. partisinin iftira ve tez-
YİratiMah bahsettiler; Sayın Bakan da 26 sene 
öncesine dayanarak köylünün arpa ekmeği ye
diğiniz, gaz, şeker ve:kefen için kaputbezi bula
madığından bahsettiler. (A,,, P, şıralarından 
«4oğru» sejslefi) " l". ' '' .'", 
v ' - ü V-.İJ f.y.'. VK .*,. • ' " • , :.;••• ' '•• ' .• . . • • ' ••• ••< : 

Muhterem arkadaş^,, , doğ]?u?' diyen arka
daşlarıma hitape^yorum lyDünyanın ateşe yan
dığı bir dev|r,dp,,;Türkiye'nin ateş çemberine 
s^,r^(|^ ;h|r> devirde, Yunanistan'da yüzlerce 
insanın sokak^^y|e,^a^4§lerde öldüğü bir devirde, 
bu cenazeterin;., kaWjrılamadığı bir; •; devirde, 
milletçe bir^f tŞ^kğan göftül^ii ĝİçujLajrı olma;-:_• 
mjZj İ£&|>e$erken burada^bu :$x\ bu- yüce harbe 
girmeme kara^^kyej otyym ied^irjfi^^^ıkid et
menin ne l ^ ş f y ş ^ n a j ^ y e n^k^r^j^ersiz ol
duğunu açıkhyabiİmek için kifayeti müzakere-
ı^iiIe^hMÖe^^önlfyâft^l1--1 ^:f S <; ) 

Hepinizevsaprl^jsör mü&Bih£'yi&ıl£<r'&. <«töai-" 
lBeûıd&âüı alkışlar) hailbfe J Î- ;.r-> 

'••c-tu^f:;« L*.;••;/'.' • - - V . V : " ; ; / ' 
B AŞKAtt , ^ ,ÎE^şn4,im,r<y eterdik önergelerini 

oyunuza sûnüyo^^ edenler.,, 
^şt^uJL^el^j.yenleKr.I'''Jtât}ül edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı ile Devlet1 Meteoroloji iş
leri Genel Müdürlüğü bütçelerinin bölümlerine 
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ve Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
ile Orman Genel Müdürlüğü bütçelerinin de 
maddelerine geçilmesi hususlarını oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı Bütçesinin bölümlerini 
okutuyorum. 

(Tarım Bakanlığı) 
(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 
11.000 ödenekler 12 000 

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

12.000 Personel giderleri 270 081 122 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 28 520 461 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 62 598 799 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 35 999 181 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 17 261 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 25 050 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 228 814 000 
BAŞKAN -r- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 98 205 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılma payları ve 

sermaye teşkilleri 3 150 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 10 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
33.000 iktisadi transferler 29 943 872 

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

34.000 Malî transferler 2 276 495 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 7 287 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi Devlet Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerini 
okutuyorum. 

(Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü) 
(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 
12.000 Personel giderleri 25 489 158 

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

13.000 Yönetim giderleri 3 613 263 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 267 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 2 301 976 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 861 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşım alım
ları ve onarımları 4 625 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 735 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 131 615 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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B. 
35.000 

Lira 
79 580 Sosyal transferler 

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

36.000 Borç ödemeleri 4 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarı
sının maddelerini okutuyorum: 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 10 402 985 
lira yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 500 000 lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 288 569 li
ra ki, toplam olarak 11 191 554 lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Ekli cetvelleri okutuyorum. 

(Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü) 
(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 
12.000 Personel giderleri 9 737 733 

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

13.000 Yönetim giderleri 290 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 225 552 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 137 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 100 000 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

B. Lira 
16 292 34.000 Malî transferler 

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

35.000 Sosyal transferler 246 826 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36,000 Borç ödemeleri 25 451 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okunan ekli 
cetvellerimle birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okunan ekli cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğijnün gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 11 191 554 lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — İlişik (B) işaretli cetveli oku
tuyorum. 

B> CETVELİ 
Bölüm Lira 

61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 
hasılatı 11 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 91 554 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ikinci maddeyi ilişik (B) işaretli cetveliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1968 bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. £u cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1968 bütçe yılında da devam olunur. 

— 263 — 
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BAŞKA^^>Kaîml;eÜeale^.â:T1£kîîul etmi-
yenler... K^ubıâ, ediiniistirîJ ... '̂ 1/^VM <Kf 

Madde ,4. — Deylet tfre#rne Çiftlileri Şê -
îieİ feduÜügüUun $0 / 6 VİÖ39°tarihli Ve's&tö 
sayılır Kanunun 19 ncu maddesine giren hizm&t-
İileritfe ait kadrolar, bayii'i©.)' îşarMiTceİ^öLi^ 
gösterilmiştiı?;\V :v h--':--Vi •-• V'\ZÇACf. 

3656 sayılı i Kanuriuri 9Incu maâdesilgereğin-
W g ç̂îfci mahiyetteki - hizmetler Jiç£]ar-&alÛQ£lft£ 
Kurulu karara'Me kadro âlmabîlfe0e^rt Tertipler, 
bağlı (E) işaretli1 cetvelde . görst«^ilîriiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe Eantfcra •% i;aiarföîniîö 
Türkiye Büyük;/Millet 'MeclisMeVgüMür. Bun
ların eldeM^kadr^ara ek^olm^bıaai şafttır. 
, BAŞKAN — ,Kabul edenjer... ,&^ul , gtmi-
yenler... Kabul "edilmiştir. , , . ..'", ' ri , 
t . Ma4$ep. — Devlet ^retme,. Çiftlileri fla
nel Müdürlüğünün kuruluşu ' ' v ^ *"' 

çe.y^n^.l^lan^laınfz.,,,^..^,, ^ ;(Î.Î!(1^ 
:,'.;; BAŞKAN;', . ^ , K$ru.l? t e4en)err,t,..,' . ^ a ^ y tm^ 
,yenleK./|i:^)u|:ed#mi^r.(';.* J!:1 ;J(-;;.,n ^ { ^ . ^ 

Madde 6. — (Geçen yılîâ ^ ^r^r ; ı ) ı rmad^e r 
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1967 yihiBütişiMndeİti t e r î ^ » 4 % a r -
şılığı bulunan borçlar ilgili oldukları.-̂ IKÎfflifM 
tertiplerinden bıi iriaddtfye, •'! 

b) 1928 - 1966 bütçe yıllarına aidolup-'dü 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşttökria • uğriıhröımil vPfoât*-
Şiîiklâri yılları bütçelerinde bftiMöari borçlar, 
1968 yılı Bütç^inTi^llpi hiii&^^I^İpleri ve
ya (aylık ve ücretler'^ijhle*! ha¥$i) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine.'i^^fîfödenekler
den {geçen yıllar borçta^' nîdld^sin?, OdC.CO 

Maliye BakanliğîfrcS aktahhiy§§5$ ödenekten 
ödenir. ;*••''''< ...vrlYr̂ vmi-JK ..."îf>f 

BAŞKAN — Kabul e d e n l ^ ! ^ Kabul etmi
yenler.,. Kabujl edilmiştir;.;,; , m r ı [ ;f . ^ 

Madde t ^ , (̂ idjEİr̂  bö^^ r jn$en f,.$$$|% 
cak harcamalara s^Jior^,^^ ^'^^^^ 
cetvelde gösterilmiştir. 

B A Ş K A N İ Kaböl îedöî£fer;;v KaM^tmi -
yenleıu Kâtoui ed^hıiştir}!* :vMrj:^ühüHfM i^-

Maflde a. —-ıBukânuıi'l Mâtf#199'&vfcatfiMai 
de-yürürKiğe,ğirer;-,-v-''^ (!-'î) *!'«v'*j .• îı.rii-î.iJd 

BAŞKAN r«;^bul^«denfef-^?-»Ki^lT*laifli 

nMadde 9. — Bu kanunu 
BaMiları yürütür. 

Maliye ve Tarım 

yenler..,̂  Kabul- edilmiştir; V,N ani f ÎR 

BAŞKAN —. Kalpul edenler... Kabul etmi-
?r... Kabul edilmiştir. ,, 

f asarının ıtünT.ii.̂  açık oya sunulacak ve sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
kâkûn'tasarıİınln'haddelerini sırasiyle okutu-
•yorum.n.'-' .:<• > ""!•/•;;.:' 

Orman Genel Müdürlüğü11968 yılı Bütçe Kâ
nunu..; ..-.,-. •,.,..-•> ;,. ,r •:; 

Madde 1̂  —. Orınan Geııel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
g-ö^t^Idi^^'üzere 101 901 '643 lira, yatırım 
mxû£mtâm -içm > <( A/£) işaretli cetvelde gos-
temdıgl ftzemfâ 53Ö foOO lira, sermaye teşkili 
venfttnsier Ofe^ammn iç̂ iri de (A/3) işaretli 
'cetvelde göSterMi0>uzere 11 769 917 lira ki, 
toplam rolaraki 179 r201 560 lira ödenek verilmiş
t i r . ^ m -••-"»;• :y>>>••-:•• ••-»• - ••-.i 
^'-B&ŞKAN'-l Mtfli'cetvelleri okutuyorurij. 

(Orman Genel Müdürlüğü) 
'Cari1 harcamalar 

12.000 Personel, g^ r^en \ 86 
r« T BAŞKAN — Kabul edenler... 

r : * r? TEtmiyenler... Kabul «dümiştir. 
13.000 yöneiınngîdfi^leri 

BAŞKAN; ^ ?Kabul edenler... 
"Etmiyenler... Kabud edilmiştir. 
Hizmet giderleri !\ 
BAŞKAN t̂- Kabul edenler... 

^Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
K u r u ^ g i z l e r i 
BAŞKAN'^rKaib.ul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAM —>K&bul edenler... 

r Etmiyenler... Kabul- edilmiştir. 

(A/â)rr "Satirim harcamaları 

14.000 

15.000 

16.000 

Lira 
095 691 

1 406 000 

8 925 452 

4 604 500 

870 000 

21.000 Etüt ve proje giderleri 25 987 900 
BÂŞKAft "r^[ Ü b ü l edenleri. 
Etmiyetiler?. /Kabul edilmiştir. ••''"-

İSIÖOöO^Yapı tesis ve büyük onarım 
giderleri."•" r' ' "31 278 000 
BAŞKAM ;^ ^ Kabul edenler... 
Etmiyenler;.1. Kabul edilmiştir. 

2&'00ö°tMakina teçhizat ve taşıt alım- * 

http://rKaib.ul


%£. &eclis^; B : :: 4§r 

• l â ^ W ^ i ^ â r i ' r ı ' - ? ;82(54 100 

-/sil b ^ ^ g ^ ^ l ^ i î ^ B b u l ^ â f l ^ i ş t ^ . "'-••'•-.'';-'T 

: J(^8y«eı*M^«A^8Ûi^B transfe* ha?6amalarif 

M$ÖÖ t^ymifeaatokö^^fe^>payîâiî*ı- f V;>1 
BAŞKAN — Kabul edötılöf^ • 1; 

onb öof:rgtfttl^eia^.^KaW^Öflm^tîr; ^ 
32.t>00- Kaittti&ştoMa^vtf ^tirialm'a-: 

•o'> >: ,}*&£? ,J»K^ '^ı ,r;;,rr::,r;,-: \28 W 8 * 2 

34cOÖ^i1VCa^'tî^Merf^ tr ' • f 244 02â 
•r»rrr;î vBiSl̂ KAM! ^ K a M ^ n l e r U J 

35.000 Sosyal transferleri-r^-r.h^, ;̂ 2 £64©52 
^rrrrr;rrr/m^ŞKiA^^KafeMİ«deııter.krO •-. "r 

/•r:rLnî>lf^tm4yeMp^../KIaJbıiî^ila^ii'yv, ";-... •' 
S6;0(HP2BşjrşIrMfâtıdleri- eOÎÎ fröi ---.n r?175 000 
-*:?* rTnr.SAŞ»A»'?teIÇabı*edĞıdei'...i':-.- f.O Js-! 

Etmiyenler... Kabul edilmişti»j; M >:r:rr 
Bb -Biatine» Maddeyi okuna!. inciler rce$velleriyle 
feirliktfe 'oymıtza^sımtıyotuııı. Kabul edenler... 
Kalfu^:fitn%0BİePîI. rKabşdr edilmiştir. 'K 

Madd» JÎfcJ '»*KÎ r Gfrmam TGenfifr r Müdürlüğünün 
!geİHrldr$ jbafğK?n(B)-iî arötlir/S3eîfcvelÖe gösteril-
diğiüâere rîfi&MOltâ60;üxfa. jolatfitfc-tahmin' edil-
miştİr,:*9i rT Jjr'jr-: ?r-! ,vr-f IrvcU-:" ••?«•» " ' " / ^ ; 

BAŞKANrr^-ÎIişüc (B) işaretli; roetveli;okw-
t/uyorüm?. îTfy 8fK?.f <r>'fh-.ürv;V\T f - v ^ r '..;•• 
J;n:rn:;[ rlVJ: ,TrirrıB:W.0UVVHI(t ri.-.i " <" •- - ; 
-•r;:fBrr rfR-vîT .-r(J7>.r-'-!-;-« y^ - ? r - - • - • f L i ra ~ 
61.000 Kurumlar hâsılatı 170 701 553 
7lnn rrf;!BA§Kj&W t^;K#îîuİT9dçnter;.. • 

?rrdEit8g&^en^^ ; . - . r -
68#Q9 @je§it}J6(geliritelVirfirD r>m+frrtf j r T̂ 1 
70 fîC r;TA/İ|Ş|&AWr^rKnFM'e)â(!»nlpF^..r; ,.-.-,.:.ı 
. oO .-î/.t .•jBM^eşie^o K&bu;!/edilmiştir,;: r >. -M : • ;• 
78 ;0(^r^^«el i r le^ ? ;.̂ r..,.v!;vfrh-~- * 500,001 

BAŞKAN — Kabul e^nle^ f , .r ( f ; r * yt 
-r:T - ^ffltBpiye^ler^;Ka^«c|dln^ş1;Hr.f;r:,,r.,/> 

Xr' İl&ü^m^B^yi^dk^skm^tjB'p İfaretli cetvelle 
ÜitfMte •ffyumto, ^un^yforunij:TK£hul edenler*;. 
%My%bfcfr...3S^lr^ r ı 

Madde 3. — Orman Genel^ Müdurlu|nunce 
i M ^ f ö ^ ^ l M a " ^Mene$İece¥:' gelir çeşitle
rinden W ( % M n 5 W ^ $ L « t i m l e r ; r İiâğlı 
(O) işaretli <tâ9&&4tğm&mtBliti$. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1908 bütçe yılın
da da devam olunur. —* ----—«»>•« 

28-. ;2<1 196Ö^İIo9^S J% 

î^BÂŞK^N - i 9 t a t e l M h & r r : ^ D § f Etmi
yenler... Kabul edilnıûtiK*?iınKb0 f ü d l j : a • •'i9Îil9X 
- ^ « « « » i ^ n ö i M n ^ 8 e l - ^ â d u & M 5 n ü n 

19 ncu maddesine giren hlzteKrîne( îlif %Ğ^?-
-WtnJ^^j}ymm cArtSfc-BöıHMaâSr. 

3656 sayılı K a n u n ü ^ ^ * M f i f ö s i ' 1 9 ^ 
ğîncê 1 ^ i c ^ n t o y e f t e l t f ^ ^ 

t i p l e r / ^ ^ P ^ ) ^4ffiitoi i c ^ v M e ^ ^ ö ^ M -
İtâşttf.'^Bİi k a d t o ^ e M f ^ ı r - İ u M m S u n u 
tasarısı ile Türkiye B t i ^ f l m t o W & i s i S I İ % 
nıi&r.^Bunfeft' e M l i lâdr^aTa -^ÖÎmSnıası 
şfetrte'. GV rfl'^wrf iğiJiıiIocf nunuaüX ılrçJîR 
8^İBA^ÂN^-^köWul edlfi^« fKfibi]f^ffi^l-
ler.. Kabul edilmı^SHifo m i î v a h Bfc ^ « i f ^ ö ? ^ d 

^ ^ D M ^ ^ r e t M e - ^ t l M r ^ C ^ e f ^ İ i ^ ü p 
1968 Bütçe kapun tasar^^ffifn^vigrfeS a ^ 1 ^ 
i ^ m ^ ^ i e ^ i ^ i r t i ^ ^ ü ^ ^ a ö ı r l n f e 
^ < f « d d g ^ % k u m v ¥ (fe^Enf ̂ gdfTÖr̂ m? lfr^ 

kuruluşu h a k k m d i » 1 1 » ^ ^ mi'H&fflü^ 
32Ö4 ^ • y ^ K a n ^ n ^ f e k l t e i i ^ b a t l r t W ^ M va
zıh kadrolardan, (L) • $ & $ * & * * # $ g B l f e 
aenler lÖ^JÖÜİl t f^y^^ , 

KftbüryaÖm^t^'^5 ^ ^ n ° nfileııtnısİR nv F.:Î? 
^ d d e ' i 6 ; ^ 1 f © e ^ i i % l l g r 9 , b ^ ^ V a d i 

sindeki1 otîehePn yMmWMi KUffl*?^"0^ -af;r;r 

ligi rbulultt B^İar":fiİgflPfoI^ımaH^%iifÖİe«;te-
tiplerinden bu maddeye, .)[ffoho 

)̂ 1937 - 1966 bütçe ^ajjşffl» ft^P^P # 

ddesine göre zamanaşamına l}$gVQM?HlfrXff̂ f̂)~ 

1968 yılı bütçesinin ilgili $$^$$^0$ vg^a 

(A/2) ve (A/3) cetvellerine•JS^);,T$&föB$r 
den,^(^en y ı l l ^ ^ ^ ^ ^ ^ a d ^ A g 

Maliye B a k a n l ı g ı n c ^ j ^ r ^ a ^ a ^ J d s ^ ^ n 
o^enjir^ ;ffH . .. .̂  n ^ ; T 

• yenler... Kabul edilmiştir. 
J r -"f',T." .'•!•::• fi ndifff.nv obırric-ohM /hlnü^L'H 
i Madde 7. - ^ ^ f t r â M f o f ^ C M ) 
i işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büvük onarım 
İ ^ e r İ M ^ l ü m ^ n ^ ^ S g i P t e M ^ m ^ 
1 îşareTO ^v€M ^(Kafi îulHpMıâP^sâteıâ^-

lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
1 y^RÎMîrr' 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Madde 9. — Orman Genel Müdürlüğü Or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmişir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar 
gereğince ormanların sınırlama işine 1968 
bütçe yılında da devam olunur. 

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

Madde 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 sa
yılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1968 yılında Orman Mühendis Muavinleri ve 
teknikerler için de uygulanır. 

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

Madde 12. — Orman Genel Müdürlüğü kuru
luşunda ve döner sermaye müesseselerinde çalı
şan ve atanmaları Orman Genel Müdürlüğünce 
yapılan muhasebe müdür ve yardımcıları ile say
man, veznedar ve veznedar yardımcıları ile 
kıymet muhafızlarına 395 sayılı Kanunda yazılı 
nisbetler dairesinde ksa tazminatı 1968 yılında 
ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü açık oya sunulacak, kutu
lar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Bugünkü birleşimde yapılan açık oylama
ların sonuçlarını arz ediyorum: 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe kanun tasarısı için 264 oy kul

lanılmış, sonuçta: 186 kabul, 73 ret, 5 çekin-
'ser oy çıkmıştır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı için 265 oy kullanılmış, sonuçta: 
187 kabul, 73 ret, 5 çekinser oy çıkmıştır. Tasa
rı kanunlaşmıştır. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine 
ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı 
için 266 oy kullanılmış, 189 kabul, 72 ret, 5 çe
kinser oy çıkmıştır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısı için 268 oy kulla
nılmış, 191 kabul, 71 ret, 6 çekinser oy çıkmıştır. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı için 269 oy kullanılmış, 202 ka
bul, 63 ret, 4 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı ka
nunlaşmıştır. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
için 266 oy kullanılmış, 191 kabul, 69 ret, 6 çe
kinser oy çıkmıştır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

DSİ Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine 
ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı 
için 268 oy kullanılmış, 192 kabul, 71 ret, 5 çe
kinser oy çıkmıştır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe ka
nun tasarısı için 230 oy kullanılmış, 175 kabul, 
53 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı kanun
laşmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü için yapılan açık 
oylama işlemi bitmiştir. Kutuyu kaldırınız. 

Devlet Üretme Çiftlikleri 1968 yılı Bütçe 
kanun tasarısı için yapılan açık oylamada 29 oy 
kullanılmış, 25 kabul, 4 ret, oy çıkmıştır. Ço
ğunluk temin edilemediğinden gelecek birleşim
de tekrarlanacaktır. 

Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe ka
nun tasarısı için yapılan açık oylamada 26 oy 
kullanılmış, 25 kabul, 1 ret oy çıkmıştır. Çoğun
luk temin edilemediğinden gelecek birleşimde 
tekrarlanacaktır. 

24 . 2 . 1968 Cumartesi günü saat 10)00 da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,31 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yetöer sıajyı yoktuır.) 

ADANA 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Ali İhsan Ulubahşi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Recaı Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

AYDIN 
Sinan Bosna 

BALIKESİR . 
ibrahim Aytaç 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğhı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURSA 
Nilüfer Gür soy 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 133 

Kabul edenler : 89 
Reddedenler : 42 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 3.12 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Ö. Doğan Öztürkmen 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
ÇORUM 

Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 

DİYARBAKIR 
R\ cai Iskenderoğlu 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMlR 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşpala 

ihsan Gürsan 
Enver Turgut 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 

Haydar Özalp 
ORDU 

Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tûlıezoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 
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Ali Karcı 

AFYON KARAHlSAR 
Murat Öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Uy as Seçkin 

A^DİN ' . ' -
M. Kerki]!' kılmaz 

İsmail Şe^çuİ^Çp|k|r,p^lı; 
BjJNfîpl/ 

Cemal Yavuz,., <-, . ,-, 

Kem:^ffi?,PÎfi.niffilar»M 

İ • ' ; J i*i .TİTv' İ ^ T ( î : f ' 

BURSA 
Sadrettin Çan'gk • "'X 

!••!:! : - û i i 
ÇANAKKALE 

Cihad Baban 
Şefik İnan "•' 

ÇANKIRI : 

Dursun Akçaöğlu ' 
DENİZLİ : '"M 

Muzaffer K a r a ^ j ^ , . 

' i ' . - l ı ı -

T»!ır 
v . i r 

f . - , f , 

aıyasettfft. Ç p p a ^ l ( 5 1 ; 

nüsniİıiftfrj-..i1|:n/ J 
«îiiî,fr^MfWPSî.i,ÎA I 
Hüse^if||Atamafi 

A. Coşkun Kırca 
; Sölim Sarper 
!'Fu'ad1 Sirmen 
URâşü' Ülker 
[r.!,j.= ;i İZMİR 
,f^ev^et Adalan 
• Cemal, Hakkı Selek 

<SV} ,1, KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

ftîınıet Yüceler 

Nihs t îMfa / . ' / / . : > 

' ^ ^ K ^ N Y A ' ' 
Fakih &zfökih> 

t / i I I 

MALATYA 
Lûtfi kvİiya'öğ-İu 
^ ' ' ^ ' ' M A ^ I S A ^ 

i I ; I . : " I M - V « ; ' > ! " > . ; ; ; « / ı 

[Çekimserler] 

HasniU îTah^tn.1 Uzun 

A D A N A ••'; 

Hasan Aksay--; 
Mia&mftt Bozdoğan 
Ali ftoadoğarioğkî 
Turhan jDllügil i'! 
Kemal 1 ̂ pjjibf ahlimoğtu j 
Ahmet ^o^a'Jüğlü:-iBi) 
Bekir TU.ıia^T 
t ;-n '< ADIYAMAN' v 

M. l !Ari1f''ktaİây ," : ,"- ,> 

Nazım f, -B,ayj liı^^lu 
sMpftft*M4^r.$TO 
A F Y f t N ^ K A R ^ Ş A R 
Mustafa ..Ajka^n, 
Osman AttiTa, ~. 
Mehmet-jö^pbçkh 
Şı&vki Güler . . 
Muaafıer Ozdağ 1/. 

AbctüMrr 'Akdogâh^ 
Nevzat'"- Ö ün'gor 
Kasım Küfrevi 

B A L ^ ^ n r ' ^ ' I 
Enver Güreli .,,/ ,, 

f\'fUAT)A i '! ' M i 

Ahmet Demiray 
/ . /TAJAi / : 
Ap.Al}A;1;;:lif! 

Orhan/Aİp^^.) 
KemşL,^a|^ıqğlu1j,,;v 
IJüs^ııij.Çıalan r,.)^ 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Ali Rıia/-Ş^tlAer 
O r h a u ' ^ e * ' - ^ i- , ' t , ,v 

Rıza;'İKüa&iY "!v;,wüll 
Emin ;PaM4i'î 
Has^-Tez ' 5 ' ' 1 ^ 1 ^'"^ 
H. Turgutr/l)()ker (B.) 
A] parsken., /lü^'k^ş.,, ş, /v 

Ahmet ^ f e v r nuıirl 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA. 
TT . ' i ^ U ' ı nf,.:-''*V \m'••>•. A Hasan Akcaoglu L AKçaogi 

an Avnı Hüseyin' Avh'l Akın 
(Yüzbaşı;^ 
Hasaii''^elnniMİÖoztepe 
Rafet Eker 

Ahmet' 'Turgay •'' ' '' 
Osman- Zekj;.,Yjüksel 

•!'ARTVİN ''^\ 
Turgılts A M r İ k V a 
Sabit OsM^ri'Av<ii f , / 

Mustafâ ^Roiıa-
!!-'-!AYmKi-,:r'!'';-

Mustafa1' !iŞitkrüilKİöç; 

Yükse l ' ! MeMer^s : , / ; 

Nahit İlenVe^e'1 . , 
Reşat Özarcİa " 
Kemal' ;2İi^a 'öztİırli17 

Ismetl3<??:gÜrr'M 

; BALIKfeâlR';1 ' ';' 
Adn an Akin ''' ' ' 
C iha t^Bı İ^han 1 , 1 ^ ' ' -
b ennı Isllmyelı 
Ahmet "thiari' Kırımlı 
Şüfeyya Koç' ' 

'l&c's'tit1 özaıisü •:'"'"-' 
Cihat Turgut 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğlu 

RlZE 
Mazhar Basa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü,, , 

Ali Rı^a .Akbıy^koğlu 
,VAN"/ , • •• 

Mehmetj .Şmip ; Erdinç 
'"YOz;aA^T ; , 

,Nyiı.r̂ ] Jfodanıanoğlu; , 

Bülent Eccvit 

Mevlüt ^ ̂ ı-lrâ z ....... , 

Zarife Koçak 

ÖRDjÜ 
Ş. Niha|; J^ayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 
Hami^ <Tezkki/ • 

, :; _.;i|ti]İDTjR',M;;!;i 
t. Hak|îA \JŞoyacıoğlu 
Fethi Çelikfeaş"., ., 
Faik Kırba^lı,, 

,;!,, .BURSA..-:'! r 
Cemal Külâhlı 
Barlas 'Küıitay 
IbraHinİ' övkteirn 
Kasım Ö'hâdim, 
M:uâtafa 'Taylar (t.) ' 
Mehmei Turgut .(B.) 
Ahmet "ftûrköt (!B'. j ' 
Bahri Yazır 
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^ A N A ^ A L E . ı;//_ 
M u a m n ^ . y ^ a ^ a j » , ^ 
Refet Se^o^ j^F1.,)( i (. l ) 

T ahir Akman 
Mehmet^ M i ' Arsan 
Nure t t i ı f ' ek^ t e^ :^ : ) 

(/Ab(rurF^Wi >GfeM! 

Hilmi ln.aqs.^u,,s....,;^ 
Hasan,. ,Lât^f Şarayüc^ 
Arslan Topçubaşı 
NejdetT¥u&rY 

Hü9ai,wa^,,ıJ'i !A|,),) 

Remzi Şen^L,^, j;,«r'p 
Atıf W * ı M ı ' % ) 

DİYARBAKIR ., 
n:ı\.wx:7ı üfws-< /! 

Yusuf AzızoğİAi . ,, 
Metin Cizreh 
Hasan Deşer 
Tankn iırâilıcf-'1 

Feyzi 'Kaltağı! 
EDİRNE 

Ahmet Bilgin 
Ilhami Ertem (B.) 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçck 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 

İr.;»in;/I jıı 

Mehrarpjt (|şp|i$k j An S1 

Hayri Başar,, !;<j U,.T1 

Seyfi ö;ztür^,(B4, ; X İ Î 

Ertuğçu^gazv Şa^aj^a 
Aziz Ze$^Qğlrç, , . f h 0 

GAZİANTEP 
Ali ihsan W$güş 
Hüseyin tab^ıı1* K ' ! 

Kâmil 06iate/^B[:)!'v'>'j 

G î M ^ N n u u a 0 

Kudret rBBs^e ;r ,İK'M 

Ali cföeıstitaT 
M. Kemal;, jÇiJestiz.., j{ /, 
Nizam^ifljdBifkjiftpftitr 
ibrahim İBj#«Olfjtae0&ıı 
A l i KöyHprÇfl»^< ,i • 11 • ı ( A 

G Ü M ^ A - N E ^ , ^ 
Necati Aka^gü^ ,, {-j 
Ali tt^an,,- ÇcjLiJf̂ aşj A 

Sabahattin, Savacı 
MÎAV,, 

\ a h y a Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu v,., 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Sülıeyman Demirel 
(Başbakan) [ 

IÇE1 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaım 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 

r.l 

Feprufy Bp^b.eyH ı , 
(Başkan),., j,.-y .....,> 
NureUin^Bulak.; 
Orhan E^kanlı ,,. (. 
Mustafa Eĥ iu, grçul. j, -. 
Abdurrahma£.§eı;ef Lâ<; 
Orhan. jŞggffL Orbpu 
Osmaı^.p^şr,, ...... ,.>; 
Kaya .Özdçmir., 
Ilhami Sancar ,.. 
Ahmet Tahtakıhç 
I. Hakkı ,Ökmel ' \ 
Osman Nur^g jupa^ j 

Mehmet Ali; >Ay tjaş;,, •; 

Şeref Balsşjik^ 
Osman .Z^kLE|^qğl,u/ 
Ali Naili E}$era ^ j 
Arif Br j^gş* 
Settar,,lkşejj s.-. ..- : ; " 
Nihad ^şaclıCB,);,,•? 
Şinasi Osnıa-., 
Mustafa Uyar,, 
Lebit Yurdoğlu 
, . KARS 

Lâtif Aküzüm 
Abbas yMi Çetin 
Sevine,,Düşünsel 
;Ofeağizv Ekinci 
Turgut; t {Jöle 
Celâl :NUTİ KOÇ 
Âdil Kurtel 
Mıtızgrffet Şaımiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 

• *m\ »Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlı oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

Feyyaz, Jvüksal, ^,..,,1] 
Vedat Âlv*(V^an,;,%l 

K I R I t L ^ E L i ! ^ 
Arif Hikmet > Günejr,-

KIRŞEHİR : ^ , ; 

Mehmeft (3-üyer 
Memdı^h Er.depjir (,,,. | 

/ . .^KOpÂKL^v.;^ 
ismail A^,;(Bş1İf,.,'J>[») 
Sedat Afcşftf. 
Süreyya' Solu^oğUı,, uyt 

Şevket ;-Û,ştftoğJ^.;!.,.,v 

Bahri Dagçjag i(.^) ; . ; ( j | 
Hamili pinçer,;(ii3^ •> 
,lhşa,n, Jvabadayj < j ^ ^ 
Mehmet.; Necati Kalaycı 
İsmet..K.apjşız (.,.,,..̂ ,.•;f 
Yunus Koçak.•> j , } . , ^ 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk'Önder _ 
Faruk Sükkin!7(fe.)li;'f 

Vefa T a n ı r ' u ' , , 0 " B r A 

Sait' Sina ı üce'soy 
' ^ İÖfÂİ İYİ^^ j ' 

Ahmet Öân='fölg!nl',4 

Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Ön ol Sakar 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
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MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay (t. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Ccvat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şc raf ettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN . 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluç ay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nihat Doğan 

Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Paliaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Halil Balkıs 

[Açık üyelikler] 

Bohice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmh 
Celâl Sungur (t. Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 
Kemal Poğan Sungun 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Yekûn 
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Karayolları Genel Müdürlüğünün 1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkındaki kanuna 

verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoiktur.) 

Üye sayısı : 450 
' Oy verenler : 132 

Kabul edenler : 90 
Beddedenler : 40 
Çekinserler : 2 

Oya katllmıy anlar : 313 T 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Ali îhaan Ulubahşi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

AYDIN 
Sinan Bosna 

BALIKESİR 
İbrahim Aytacı 
Mehmet Zeki Yücetûrk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BlNGÖfl 
M. Emin Ğündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
ö. Doğan Öztürkmen 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 

DİYARBAKIR 
Recai Iskend»roğlu 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu ı 

GAZİANTEP I 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Sabrı özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Oilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu I 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Mehmet Yatfdımeı 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Enver Turgut 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça | 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkar. 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaettin İzerdem 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız. 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
tsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Selâhattin Kılıç 
Namik Kemal Tülezoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arşla ti 
Gııyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
M. Şükrü' Çavdaroğlu 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 

'• TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 
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ADANA 
Ali Kaki J , : , > u ^ lV™ >'" 
AFYON KARAHİSAR 
Murat öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 
Ilyas Seçkin 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

Cemal Y^uz.) / i}liiU-;\ı 

Kemal Döüîir^ ; : ü^n-t 

Sadrcttin1 'Çanğö : ;< i /. 

'Mİ! )! fü i ' . ' l i ih , ' i>'-

frı>>j-/i'r.'i' f - -; *- r, -, ">| ,;, .>, /, 

ııe-tüAiRWA;</> 
Hasan 4 ^ a y 
Mahmut' Bozdoğan 
Al i Bozdöğaiıöğlu ' 

Mi-cjv /huî^i/ö I I O A # İ W M ^ ^ ^ W ; VÖOI niinjj;phirImM lonaD nuIfo^r^îH 
ifoxr«oa mijiîlyo nelhûv 

ÇANAKKALE Selim Sarper 

I Fuad Sirmen 

ıa\Lw7 xO İZMİR 

^[ı|>toftHakkl Selek 

™l4.wnrihÇ> KAYSERİ 
' iJsI/sÇ^igİftA^nan 

o ı . A ı -ı KOCAELİ 
Şevket Aabuzog l^ fc t f l ftflfi$\Brim 

I.lHflJCASTHr/I I KONW£ 
Hüsnü lÖz&aiA joiiuhî/i 1 Fakih özfafcftıJ JamrfA 
<• >--l$TAftBMEF^>M I M Â & İ T M 

Hüseyin Oİ*İmlLn'™^H E htimtâklfyköglk"'"^W 
O r h a n ' ^ y t t ö g l ^ i H i M M M İ < l 
A. Coşfeün<*Cü«W7.f>lü8 | M u s t i t & ^ i ' ^ 1 w*»tf 

msAılM 

wI)>iA ttfuJ 

'Cihad Baban 
Şefik İnan ,(., , 

ÇANKIRI 
Dursun Aikçaoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Kapan 

ERZUBJfM 
Gıyaaettin Karaca 

ESKİŞEHİR 

TurhaTTOİigtf1^ ,-ıî) 

Kamal s M f l t ö m İ j | t ö 
A h m e f T ^ l M u ^ 
Bekir T M a ¥ f m * r f , î t 

İ'A/İOT 
; i P ı i APIY^MA^. , ,_, 

Nazım Bayıllıoğlu 
S ü l e y m i ö Ş A ^ l m r e 

Muşta 
Osman At t%. r A n W î ^ 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güm?i f 

ir? Akdoğan 
Nevzat 
Kasım Kffrevî 

j & Y 

i > ' Î I i - . i . ' ! ' 

| AMlASYii/l 
I Ahmet Demiray • un »/? 
! AYi7,,;A(.I 

; Orhan 4 M 9 0 , ' 
? Kemal,^ağcıogiu . -, 
Ü T J , . '•'.;'M-:-W'if ••i'i'ıiü.rr)/;. 

_ ıris&ELiStö/rifiY JÜLRM Osman BoMkbası (1.) 

V 
Ali Rız&'yetmör 

| Orhan s f e i t U / i '<••'" 
İRıza Kp j f t \ r / T , ' 
' Emin .t*aksjit";, , „ 

Hasan Tez 
I H. T u r g y r * r 6 f e (B.) 

A ] p u r i a A * » r i M B l l b A 

Ahmet Üsfffi?kT n B r f r t 

Mustafa rfffi& Yılmaz 
.xıI>[fvriB8sö ':l:v.â'.'A 
ANTALYA 

Hasan A&^ıkglu 
Hüseyin Avnî[ Akın 
(Yüzba£îj ;T ' f î ' 

! İhsan Ataö£ ;° 
1 Hasan Fehmi 'Boztepe 

iilii*) irKfiîV)/n̂ H 
Refet Eker 
AhmelT^or^ay > * •> 
Osmanfl&rnPKÖeNftB 

Turgut AM&®y$ M 
Sabit Ös6M/Avcı 
Mustafa rE&har! filin M A 

JtÜgBIKH tilfftT 
Mustafa'IŞüfcy&IKoç 

| Yüksel Mendefafes rmî-rî 
İ Nahit iM&ffleşttoerft HA 

I Kemal Zıya Oztörk •, ~ 
ismet Sezgin, „ . ,_ 

| BUmMî^hluK 
lAâmmdimkT tsraıfeM 

Cihat Bilaejhan (1.) 
îFennî Is lnt tM^ 1 

Mesut OzâL ÜO MfiBJİİ 

Cihat Turgtf t / î f T vvn*1 

Mevlüt Y ı l m a z ' ; A > t 

• i-ıM' i•....•/') (H " * UKV\t, 
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MARAŞ 
Vefik Pirinççioğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

AO^KA 
Ali Rıza AMÜy^korğfto/J 

Y C M ^ ^ ^ ' 
Nuri KoftaMtöğm^'1 , 

Bülent Ecevter '™T l ! A 

a A / J İ . H A H A ^ MOY^A 
ifiiîraîo'U »timdi il A 

A.Y8AMA 

;i!i;qoT niMolÂl'/.) MA 
AÎIA^PÎA 

Zarife Ko^Ü! î ( î ] n ' ; I A 

Ş. Nih^t ' -B^alrföyü^ 
Ahmet Çörfftâff "*«*H 
Hasan (^ f f i^ A 

Hami Tez»«K<>fl » « « ^ 

1. HaiMn J Ş ^ ^ d î 

temdsM 
Faik . ^ f f f i j i a 

BUR&fria ibı>a 
Cemal gg l^Mîg 
?a,ÎÎ8|oSnW^yfnın?r .M 
lbrah]imngı|e|u 
K a s ı m ı / { f e î * ^ iobvvO 
Mustafa Tayyar 
Mehmet İkr^&t (B.) 
A h n f i f t ^ f l f İ f e ^ t e : ^ " 
Bahri Ya/zfrîll,<<1 

çAmm$Xm$"ırA 

T£fi?[A ts»dlVÎ .l'jjfiffA 
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ÇANKIRI 
Tahir A t a n a n ^ 1 ;. l!/ ;u 

Nurettin'Öli ^ B ş ^ V ^ 

AMurrahma^ ! ' faülef ' 
Hilmi İ i M ^ ^ ' ^ 
Haaan Lâtif Sarıyüçe 
Arslan Topçfctiafi " 
Nejdet Yuc'er 

Fuat A*çj,,y i:;|,;.. .!/•; 
Hüdai ' P ^ S O Y 
Za|şrJNiha^,fP^el.i,îi;lKi 
Remzi. Jef le l , . :^ 'j,i;:„y 
Âtlf ^OğlU,;,,,.,, |,..| ; , 

ımkmmm 
Yusuf AzizoğfkıA i->-ı;T 
Metin € iaMJ >™ı>!.M •# 
Hasan Değoır -r ; ' ^ - ^ 
Tarık Ziya Bkihbi: ^>' I 
Feyzi Kalfagil-'! ;t>"fÇj-v) 

EBIBNÎ3 Îi->:Û>I 
Ahmfct'Bilgin'>'"*•* ,•'•-'':: 

llhami Ertem (B.)' «''•> 
NlUSBl* 0ZOğ»V^ İr,!;"?/! 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçiek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinji 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESf iŞEf i İR 
Mehmet İsmet jAngi'"'_ 
Hayrı Başça ^ , 

tfvoT 

Aziz 
GA'ZJAM^El0 

Ali İhsan G6g»f( fiir.Ii; 
Hüseyin İnçiağlCJ ?.BV[Î 
Kâmil Qf8fc<f(&)İBicw»?r 
Hüseyin 55ri&M& un ıh O 

Kudret Bo^ut^j-y ti[l)'} 

Ali C ü c e ^ u / v t o f , 7 „ n 

N i z a m e t t i n ^ ı ^ ^ , 

Ari Köymen 

Necati AkagünV» >"" i ;^ 
Ali î h s a i P Ç ^ k f i n m ^ 
Sabahattin^ÖaVacİ'^^ 

H A ^ İ t "' 
Sabahattin Adalı : 

Yahya Kanboîâl? '* ""!ît' 
Reşat Mıwsalbğlu'î H/. 
Şemsettin Mursaloğlu 

ISPARTj^ViUU-Ji 
Tahsin Argun 
Süleyman Ddmirel 
(Başbakan) ; 

Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altam « g 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaım 
Sadettin Bilgiç. (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 

F e r r ^ t e ^ y l f i f , f 
( B a ş k a n ) ^ ? l*m9* 

Nurettin İÖûlaK 
O r h a ^ ı - k a n ' l ^ { 

Mustafa E i M u ^ l 
AbdurranmaV'^eref L.âc 

I Orhon Seyfi'Ürhon' 
lf Osman özer™"-"4'1 r , i , ; 

Kaya öz< 

İK-f'J 

V, 

+ 1 1 .; K,ı,-, I İ l i ! , [ > • / iit'İ'U', 

İlhamı Sanca r 
Ahmet tentl^r(v-iUİ 

î. HakMıVmml 
Osman* ;N;Ufİ UJugtjy i! A 
Aydın Yalç»|}|A -uyu"/ 

Şükrü Akkan1- : ! <'i;^! 

Mehmelf âW.i« !&$ta§;»<>' •«<' 
Şeref B*#â£l£{ »rtv/nii;-: 
Osmâh1 ' ^ k i : Ef ödğlti ««' 
Ali Naili Ekm( &W 
Arif Ertı^n^Oj ^ 
Settar î k s ^ n 0 ^ ^ 
Nihad KürşaçL. ffi.}, r(; 
Şinasi Oşn^a-iC. 
M u s t a ^ J ^ c U l 8 D M 

Lebüt Y u r f l o ^ f l | n 9 0 

KARS 
&âft£) l$püm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç iDüşünsel 
Cengiz i'Ekinci 
Turgut.'Oöle 
Cölâto'Nuri Koç 
Âdil .ı&ürtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
OsöiaA'Yelıtekin 

('II 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskiiı 

»-{* flgfttn ^nlıi-Oktay 
Âdil Toközlü 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 
KAYSERİ 

Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 

r., ÎT.,! / .51 .ir.Tiil Guner 
, Kiıat îpsıa";1:: 
I Arif Hikmet 
I K L . . , - . ^ _M 
i Memduh Erâeİn.iirUi'x'l>r'' 
y Mehmet Güyer. 

İsmail Arar (Bşk. V.) 
î Sedaf'İffiS ' / f n'î*' 
;( Süreyya Şpfupglu 
! Şevket Ustaoglu , 
) ır.n.ı" U;uv)A 

KŞNYA,;anT)T/l 

Hasan Dınccr (K) If 

y ihsan fK!abaday; 

İM^IKt/K 
;; ismet Kapısız 
| Yunus S6çak^-

Nazif TOH&& tonufolK 
Seyit Farul^örferiff»^ 

| Faruk Sü^W(iıB.) 
I Vefa Tanır-f,;([7A linîT 
1,1 Sait Sına Yüflfsça ^ A 

Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmug 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
tstmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrnl Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
ICamalî Bayazıt 

—m — 
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Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay ( t Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 

Sadi PehlİTanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğaın 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
İlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattkı Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Kasım Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil B'aşol 
İlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarba'kı v 
İstanbul 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
1 

URFA 
Halil Balkıs 
Bchice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN. 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Kiınyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Celal Sungur (l.Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırı'koğlu 
Sadık Tekin Müftüorha 
OB.) 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 

»m~<i 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek öd önek verilmesi hakkında kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy veremler : 138 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler : 37 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 312 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

(Çoğunluk yoktur) 

ADANA 
Kasım Gülek 
ibrahim Tekin 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Ali ihsan Uiubahşji 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

AYDİN 
Sinan- Bosna 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğclu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Ö. Doğan Öztürkmen 

ÇANAKKALE îj 
Ahmet Nihat Akay ,j 
Ahmet Uysal \ 

DENİZLİ \ 
Mehmet Salih Baydil | 

DİYARBAKIR jj 
Recai îskenderoğlu j ! 

ELÂZIĞ [i 
Kevni Nedimoğlu li 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
AH İhsan Balım 

İSTANBUL, 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşpalai 
İhsan Gürsan 
Enver Turgut 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
I jüt fi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mckki Keskin 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Vefik Pirinçcioğkı 
Hüseyin Yaycıoğhı 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız -

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oshızdemir Tüzün 

Haydar Özalp 
ORDU 

Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RlZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Salâhattin I£ılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 

SÜRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyaşettin Duman 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
M. Şükrü Oavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan- Aral 

UŞAK 
M. Fahri, Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ ' 
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[Reddedenleri 

ADANA 
Ali Karcı 
AFYON KARAHÎSAR 
Murat Öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Ilyas Seçkin 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Ataiay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

DENlZLÎ 
Muzaffer Karan 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şeyket Asbuzoğlu 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 

Selim Sarpcr 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Cemal Hakkı Selek 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Fakih Özüakih . 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Mustafa Ok 

[Çekins erler] 

M. 
AYDIN 

Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Enver Güreli 

[Oya katılmıyahlar] 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Ali Rıza Çetiner 
Orhan Eren 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (H.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz! 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel. 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel. Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Fennî İsliımyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

UŞAK 
A. Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

Ahmet Çakmak 
Hasan özcan 
Hami Tczkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim Ökteım 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar (I.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türko'l (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk V.) ^ 
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ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZDİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 
Atıf Şojııoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
İlhami Ertem (B.) 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlü 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) • 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 

Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kikçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Fenruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak* 
Orhan Erkanh 
Mustafa Ertuğrul 
Abdurrahman Şeref Lâç' 

Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
tlhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

ÎZMlR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.x) 
Arif Ertunga 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm * 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğânlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil ToközMi 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan (B.) 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

Mehmet Güver 
KOCAELİ 

İsımail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinıçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Faruk S'ükan (B. ) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet ErdoğmUş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet DeliMaya 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binieioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Keımalî Bayazrt 
, Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 
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MUĞLA 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğiu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akç.al 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Pakcr 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kıliç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

1 SİVAS 
Nihat Doğan 

Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan • 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

\ TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
îlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç. 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Ha'mdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Halil'Balkıs 

Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Görcntaş (l.Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Celâl Sungur (l.Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğiu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçe kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayj yoktur.) 

ADANA 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Ali ihsan Ulubahşi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Reeai Brguder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

AYDIH 
Sinan Bosna 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
ö. Doğan Öztürkmen 

Üye iayıa 
* Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 

450 
123 
89 

n 
o 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

EDİRNE 
Mehmet Salih Baydil 

DİYARBAKIR 
Reeai Iskenderoğlu 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

GAZİANTEP 
Naşiıt Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlü 

İSPARTA 
ÎTİİD. Aksu 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMlR 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüspala 
ihsan Gürsan 

Enver Turgut 
KASTAMONU 

Ahmet Şevket Bohça 
KIRKLARELİ 

Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan \ 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANÎSA 
Neriman Ağaoğlu 
Nahit Yenif ehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysd Kadıoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NIĞDB 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAMSUN 
Melâhat Gtediüj: 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtfoek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kemal Doğan Sungun 
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ADANA v 
Ali Karcı 

AFYON KARAHlSAR 
Murat öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Uyaa Seçkin 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir . 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

AYE 
M. Kemal 1 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kemal Sarıibrahimoğlu | 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi | 

[Reddeden] 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

ERZURUM 
Gıyasettin Karne* 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

1 HATAY 
Hüsnü Özkan 

1 İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Orhan Birgit 
Orhan Eyüboğlu 

» [Çekin 

A. Coşkun Kırca 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Cemal Hakkı Selek > 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Fakih özf akih 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Mustafa Ok 

serler] 

V 

RİZE 
Mazhar Basa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

)IN 1 BALIKESİR | KIRKLARELİ 
fılmaz | Enver Gür 

[Oya katıl 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal BağAoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Ali Rıza Çetiner 
Orhan Brem 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yıl
maz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoglu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

— 28 

eli j Hasan Tahsin Uzun 

mıyanlar] 

Hasah Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgclhan (B.) 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

0 — 

Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ibrahim Ö'kteım 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar (I.) 
Mehmet Turgut (B.) 



Ahmet T.ürkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKİRÎ 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sanytie© 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DÎYARfB AKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mietin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
İlhamı Ertem (B.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nur/ettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 

Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustaf aoğlu 
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Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yı ld ın» 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu ^ i | f 

GAZIANTEP" 
Ali ihsan Göğüs I 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GÎRESUN 
Kudret Boauter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Alî Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç.(B.) 
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Ali Esat Birol 
Ferruh Boıbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
Ahmet Talitakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

IZMlR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Albbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şaımiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 

A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan (B.) • 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Usrtaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmug 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
t. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Rafit Hatdpoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 

— 281 — 



M. Meclisi B : 49 23 . 2 . 1968 O : 2 

Hacı Ahmet Özsoy 
MARDİN 

ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 

| Sadi Pehlivanoğlu 
| Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 

J Nuri Bayar 
j Kadri Eroğaın 
j Muslihittm Gürer 
j Şerafeddin Paker 
j Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan • 
Yaşar Akal 

I Kâmran Evliyaoğlu 
I llyas Kılıç 
1 Osman Şahinoğlu 

Süreyya Uluçay 
j Bahattiın Uzunoğlu 

Şevki Yücel 
SİİRT 

| Misbah Ongan 
1 Âdil Yaşa 

SİNOP 
• Mustafa Kaptan 

[Açık i 

Adana 
Çorum 
Diyarbakıı 
istanbul 
Urfa 

Cemil Karahan 
SİVAS 

Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

1 Ali Rıza Uzuner 

y elikler] 

1 
1 
1 
1 
1 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

'VAN 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakag 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
(B.) 

Yekûn 

»Om®*-
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Ege Üniversitesi 1967 yılı bütçe kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Ali İhsan Ulubahşi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

AYDINI 
Sinan Bosna 

BALIKESİR 
İbrahim Aytag 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğltı 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlıı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 1-14 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 'M 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 311 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] ( 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Ö. Doğan öztürkmcn 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 

DİYARBAKIR 
Rfccai Iskenderoğlu 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Tekin Erer 

Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Muzaffer pöşemeci 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Enver Turgut 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
M. Orhan Türkkan 

KONYA 
|jütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenigehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

Vefik Pirinçcioğlu 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız ' 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Feridun Cemal Erkân 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Selâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Âras 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
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Gryasettdn Duman 
Seyf i Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

ADANA 
Ali Karcı 

AFYON KARAHISAR 
Murat öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
î. Sıtkı Hatipoğhı 
Ilyas Seçkin ^ 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 

AYDIN 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahfıet Topalağlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener '' 

[Reddedenler] 

TUNCELİ 

Kenan Aral 

«UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 

Orhan Birgit 
A. Coşkun Kırca 
Fuad Sirmen 

IZMlR 
Cemal Hakkı Selek 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Fakih özfakih 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

[Çekinserler] 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

KIRKLARELİ 
Hasam Tahsin Uzun 

[Oya kaUlmtyanlar] 

Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (i.) 
Ali Rıza Çetiner 
Orhan Eren 
Rıza Kuas 
Emin Pakısüt 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Bıoztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Komal Doğan Sungun 

RİZE 
Mazhar Basa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş / 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
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İbrahim Öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar (î.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçuba§ı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Aziz oğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
İllbaıml Ertem (B.) 
Nazmi öaoğıü 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nutfettin Ardıçoğlü 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağırjğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan- Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldınm 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GÎRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
I. Etern Kılıçoğlu 
Alî Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çeliikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

• İSTANBUL 
Çetin Altari 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaım 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 

Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfettin Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
Ahmet Tahbakılıç 
I. Hakly Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytag 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebiıt Yurdoğlu 

KARS , 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şan 'loğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 

Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan (B.) ' 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bışk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 
Himmet Erdoğmuç 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 
Mehmet Del ikaya 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
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Sami Binicipğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Eaşit Hatipoğlv 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ , 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

S. Hakkı Esatoğlu * 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevafc Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şeraf ettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Osman Şahinoğlu 
llyas Kılıç 
Süreyya Uluçay 

Bahattiın Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Sarag 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 

Osman Turan 
hömer Usta 

Ali Rıza Uzuner 
URFA 

Halil Balkıs 
Bellice Hat'ko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Göreııtaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Celâl Sumgur ( t Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetincr 
Kenan Esengin 
-Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tddn Müftüoğlu (B.) 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa' 

Yekûn , 5 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoiktur.) 

Üyn sayısı : 450 
Oy verenler : 136 

Kabul edenler : 87 
Reddedenler : 4,1 

Çekinscrler : 4 
Oya katlim ıyanlar : o09 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Ali İhsan Ulubahş,i 

AMASYA 
Nevzat Şener 
AH Celâlettin Topala 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
İhsan AtaöVv 

; AYDIN 
Sinan Bosna 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 

Ö. Doğan Öztürkmen 
ÇORUM 

Ahmet Uysal 
DENIZLI 

Mehmet Salih Baydil 

DİYARBAKIR 
Reeai Iskenderoğlü 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Sabrı Özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhidclin Güven 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR • 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Enver Turgut • 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkaıı 

KIRŞEHİR-
Süleyman Onan 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem. 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NİĞDE , 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

, ORDU 
F. Cemal Erkin . 
Hamdi Mağden 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Musl'ihiıttioı Gürer 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal TüLezoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

SD7AS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven • 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kemal Doğan Sungun 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Ali Karcı 
AFYON KARAMSAR 
Murat Öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
î. Sıtkı Hatip oğlu 
tlyas Seçkin 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan < 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilli gil 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet 'Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli 
Osman Attila 
Mustafa Akalın <, 
Şevki Güler 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

BENİZLİ 
Muzaffer Karan 

ELÂZIÖ 
. Kemal Satır 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

HATAY 
Hüsnü Özkan \ 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Orhan Birgit 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

IZMlR 
j Şevket Adalan 

Cemal Hakkı Selek 
KAYSERİ 

Feyyaz Koksal 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA1 

Fakih Özf akili v 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğlıu 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Mazhar Basa 

[Çekinserler] 

M. 
AYDIN 

Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Enver Güreli 

[Oya katilmıyanlar] 

Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Ali Rıza Çetiner 
Orhan Eren 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç. 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
îsme't Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener • 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN . 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

Fennî Isliımyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BlTLlS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayram oğlu' 
Ahmet Çakmak 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
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İbrahim Öktam 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türker (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin O'k (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüee 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf .Şohoğlu (Bşk.V.) 

.DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık. Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
İlhamı Ertem (B.) 
Nazmi'özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdjl Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Düer 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli « 
Adnan Şenyurt • 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR * 
.Mehmet İsmet Angı 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (13.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu v 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu 
Kâmdl OoaJk (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüccoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen [ 

GÜMÜŞANE I 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan' 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B:) ' 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Abdurrahman Şeref Lâçj 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer ' 
Kaya özdemir 
İlhamı Sancar • 
Ahmet Taht&kılıç 
İ. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar ^ 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâli Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 

Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlrii 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli, Özkan (B.) 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
İsmail. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
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Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğluj 
Muammer Erten 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Kamalı Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Nazmi Oğuz 
Soyfi Günesjtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Peneap 
Turan 'Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermdn Neftçi 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NÎÖDE 
Mehmet Altmsoy 

Ruhi Soyer 
ORDU 

Raif Aybar 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
§adi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Cevat Yalçın 
Erol Yılmaz Akçal 

' SAKARYA 
,Ekrcm Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Pakcr 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Osman Şahinöğlu 
Süreyya Uluç ay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki* Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 

Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SlNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
"Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 
Kemal Nebioğlü 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Osman Turan 
Ömer Usta 

AM Rıza Uzuner 
URFA 

Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

.UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Göremtaş (I. Ü.) 
Kiııyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetine! 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 

[Açîk üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
istanbul 
Urfa 

Yekûn 
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yetiör ısayl yoiktur.) 

ADANA 
İbrahim Tekin 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Ali ihsan Ulubahşi 

AMASYA 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
Musa Kâzım Ooşkun 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Zühtü Pelüivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

AYDIN 
Sinan Bosna 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİSİ 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
ö. Doğan öztâirkmen 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 131 

Kabul edenler : 89 
Reddedenler : 38 
Çekinserler : 4 

Öya katılmıyanlar : 314 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Muammer Baykan 
ÇORUM 

Ahmet Uysal 
DENİZLİ 

Mehmet Salih Baydil 
DlYARlBAKIR 

Reeai Iskenderoğlu 
ELÂZIÖ 

Kevni Nedimoğlu. 
ERZURUM 

ismail Hakkı Yıldırım 
GAZİANTEP 

Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL1 

Suphi Baykam 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Selim Sarper 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşpala 

ihsan Gürsan 
Enver Turgut 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
M. Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mekki Keskin 

« KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
VeCik Pirinçeioğlu 
Hüseyin Yaycıoğhı 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adtıan Akarca 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil özsanyıldız 

NİĞDE 
Yaşar Anbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdı Mağden 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 

SİİRT 
Abdüühaüim Araş 

. SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Gıyasettin Duman 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kemal Doğan Suoıgun 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Ali Karcı 

AFYON KARAHlSAR 
Murat öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
îlyas SeçEin 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BÎNGÖfl 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül ek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu "(B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalm 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

ELAZIĞ 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Gıyasettin Kanaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman ! 

Orhan Birgit 
A. Coşkun Kırca 

| Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

IZMÎR 
Şevket Adalan 
Cemal Hakkı Selek 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Fakih özfakih 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Mustafa Ok 

[Çekinserler] 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

[Oya kattlmıymla,r] 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 

ANKARA. 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman BöLükbaşı (I.) 
Alıi Rıza Çetiner 
Orhan Eren 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt < 
Hasan Tez 
II. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(yüzbaşı) 

1 Hasan Fehmi Boztepe 
I Rafet Eker 
I Ahmet Torgay 
İ Osman Zekî Yüksel 

ARTVİN 
j Turgut Altunkaya 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Mazhar Basa 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 

Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
\ Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktam. 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar (I.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 
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ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yiicer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Âtıtf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Ilhanıi Ertem (B.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Nürettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 

Nafiz Giray 
Sadık Perinçjek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zcytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs, 
Hüseyin Ineioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu' 
M. Kemal Çilesiz' 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Alil Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloglu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Saddttin Bilgiç (B.) 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 

i Nurettin Bulak 
Orhan Erfeanh 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
0. Seyfi Orho. 
Osman özer 
Kaya özdemir 
ilhamı Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
0 . Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

IZMlR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytag 
Şeref Bakşık. 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.)7 

Arif Ertunga 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebi* Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yelıtekim 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman ZeM Oktay 
ÂdilToközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu v 

Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

Feyyaz Koksal 
Vedat Âft Özkan (B.) 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail, Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ihsan, Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazâf Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Brdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
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Hacı Ahmet özsoy 
MARDİN 

İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaplan 
Cemil Karahan 

I SİVAS 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
Terfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlü 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

\ Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solm&zer 

iTRAJBZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Osman Turan 

| Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Halil Balkıs 

Behice Hatko (Borası) 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

ÜİŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih görentas (t. Ü.) 
Kimyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

I ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esemgin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş. 
Kâmil Kınkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
(B.) 

[Açık üyelikler] 

Adaına 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Yekûn 

»m<< 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların 
sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHtSAE 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
AM İhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Reeai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : '264 

Kabul edenler : 186 
Reddedenler : 73 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 181 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut * 
Mehmet Zeki Yücetürk 

^ BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Âli Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 

Ahmet Uysal 
DENİZLİ 

Fuat Avcı 
Zafer Nihat Özel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN * 
ibrahim Etem KıkçoğluJ 
Ali Köymen 

GÜMÜŞ ANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

Abdullah Calli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar ArıJ:an 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman Özer 
Elaya Özdemir . 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 

— 295 — 



M. Meclisi B : 49 23 . 2 . 1968 O : 2 

Feyyaz Koksal 
Vedat Âlâ Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Hasan Drnçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı; 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğajn 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Murat Öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
1. Sıtkı Hatipoğkı 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Önol Sakar 
Nah it Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğhı 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneğtan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan. Tekinalp 

- MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Hamdi Mağden 

| Şadı Pehlivanoğlu 
RİZE 

İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

[Reddedenler] 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğluj 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Deımir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Cihad' Baban 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sanyüce 
Nejdet Yüoer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karaıi 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreld 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Göreıntaş 
Kin yas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Telkin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğln 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞ AN B 
Necati Akagün 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Orhan Birgit 
Orhan Eyüboğlu 
Selim Sarper 
V\ıad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
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Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Âdil ToközLü 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

BALŞKESÎR 
Enver Güreli 
Fennî Isliımyeli 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Rıza I£uas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Basan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Rafet Eker 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Seyit Faruk önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Şaban Erik 

Lütfi Evliya'oğlu 
MARAŞ 

Hüseyin Yaycıoğlu 
MUĞLA 

Seyfi Sadi Pencap 

Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu " 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
M. Kemal Palıaoğlu 

[ÇekinserlerJ 

BİTLİS | KASTAMONU 

Zarife Koçak j 1. Hakkı Yılanhoğlu 

[Oya kaiümty anlar] 

AYDIfl 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Biligehan (>B.) • 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Hasan Özcan 
Hami 'Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

IBURSA 
Barlas Küntay 
İbrahim Ökltam 
Mustafa Tayyar (I.) 
Mehmet Turgut (\B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALH 
Refet Sezdin (B.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohıağlu (Bşk. V. 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİBNB 
İ ] hami Erteni (B) 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Oztürk (!B.) 

TOKAT 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Hanıdi Orhon 
Ahmet Şener 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur , 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kâmil Kırıkoğlu 

ORDU 

Feridun Cemal Erkin 

Ertuğrul Gazi Sakarya 
GAZİANTEP 

Aid İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğhı 
Kâmil Ocak ( l i ) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Nizamettin Erkmen 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 

' (Başbakan) 
İÇEL 

Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
SupM Baykaım 
Sadettin Bilgiç (B.) 
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Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
îlhami Sancar 
Ahmet Tahtakilıç 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı] 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

* KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğluj 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğl/u 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 

Rifat Baykal 
Fuat Uluç 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal TültezoğİD 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Nihat Doğan 

Gıyasettin Daman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
...Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Osman Turan ^ 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Bchice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetiin 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınh 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

[Açtk üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
istanbul 
Urfa 

Yekûn 

-•«cıaj^şı s- i f t -' afla**""* 
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Karayolları Genel Müdürlüğünün 1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

'Tasan kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül ek 
İbrahim Tekin 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalan 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Gel âlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hülseyin Balan 
Ali Rina Çetiner 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 

450 

187 
T.) 
5 

J80 
r> 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİSİ 
Cevdet Geboloğlu 

ıBOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ah m ot Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Ki rbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külahlı 
Kasım önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 

ÇANAKKALH 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

, DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Zafer Nihat Özel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ELAZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kovni Nedim oğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

> GİRESUN 
Nizaınettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 
Ali) Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah a n i 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balımı 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
Kaya özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetim 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 
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KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 
VedaJt Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
î. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

M. Meclisi B : 49 

i MANİSA 
Neriman AğaoğİTi 
Ertuğral Akça 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
I Kemal Aytaç 
I Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR ' 
İbrahim Boz 

NİĞDB 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
| Hamdi Mağden 

23 . 2 . 1968 O : 

I Sadi Pehlivanoğlu 
RİZE 

| İsmail Sarıgöz 
SAKARYA 

I Nuri Bayar 
w Kadri Eroğan 

I Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 

j SAMSUN 
I Ali Fuat Alişan 
j Melâhat Gedik 
[ Osman Şahinoğlu 
| Süreyya Uluçay 
| Bahattin Uzunoğlu 
I Şevki Yücel 

SİİRT 
j Abdüllıalim Ara* 
| Âdil Yağa 

SİNOP 
I Mustafa Kaptan 
S Cemil Karahan 

SİVAS 
| Gültekin Sakarya 

Tahsin Türkay 
TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
i îlyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri UğrasiKOglu 

VAN 
Muslih görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğ'ıı 
Kemal Doğan Sumgun 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Orhan Birgit 
Orhan Eyüboğlu 
Selim Sarper 
Fuad S irmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Cemal pakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 

[Reddedenler] 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Murat öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
S Cihad Baban 
| Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun, Akçaoğlu 

ÇOIİUM ' 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

l Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GİRESUN 
Ali Ciiceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

2 
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Muzaffer Şamiloğlu 
KASTAMONU 

Adil Toközlü 
KAYSERİ 

Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 

ORDU 

Feridun Cemal Erkin 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 
Ahmet Tıopaloğlu: (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHİÜAR 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ı ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Böliükbaşı (1.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
H. 'Turgıot Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Rafet Eker 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğiu 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN . 
Yaşar Akal 

SİNOP 
| Hilmi İşgüzar 
I Niyazi özgüç 

j SİVAS 
| Nasuh Nazif Arslan 
\ M. Kemal Palaoğlu 
İ 
\ TOKAT 
l İrfan Solmazer 

[Çekinscrler] 

BİTLİS 

Zarife Koçak 

5 BALIKESİR 
1 Enver Güreli 
| Fennî Isliimyeli 

[Oya katıhntyanlar] 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bil senan (B.) 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BOLU 
Hasan Özcan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktam 
Mustafa Tayyar (İ.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Tünkcl (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Rcfet Sezgin (B.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

Hikai incesulu 
DENİZLİ 

Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 

| Remzi Şenel 
| Atıf .Şohoğlu (Bşk. V.) 
j DİYARBAKIR 
I MfcLin Cizreli 

Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
İl hami Ertem (ıB.) 
Nazmı özoğııl 

ELAZIĞ 
| Nurettin Ardıçoğlu 

Ömer Eken 

ERZİNCAN 
| Hüsamettin Atabeyli 

(B.) l 

Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Soy fi Ö'Ztürk (B.) 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğhı 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğîu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK -
Bülent Ecevit 
Kâmil Kırıkoğlu 

ANKARA 

ismail Rüştü Aksal 

Ertuğrul Gazi Sakarya 
GAZİANTEP 

Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başıbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadrettin Bilgiç (B.) 
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Ferınıh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nimettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
ilhamı Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Sami Binici/oğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kennıalî Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 

Rifat Baykal 
Fuat Uluç 

MUŞ ' 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali B.aran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 
Haydar Caalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 

SÜRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 

Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmu't Çetin 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakas 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
istanbul 
Urfa 

Yekûn 

\><a<( 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Tasan kabul edilmiştir.} 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoglu 
Turhan Diliigil 
Kasım Gül ek 
İbrahim Tekin 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğru 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 2/66 

* Kabul edenler : 189 
Reddedenler : 72 
Çekinserler : 5 

Oya katılmıyanlar : 179 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytacı 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

4 BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

- BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Çop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Kırbaglı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

Nurettin Ok 
ÇORUM 

Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Zafer Nihat özel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ELÂZIĞ 
Samct Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

Sabahattin Savacı 
HAKKÂRİ 

Ali Karahan 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
Kaya özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas AlixÇetim 
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KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Mehmet Ajeşoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkân 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Eraoy 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Murat öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKAEA 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Osman Zeki Yüksel 
ARTVİN 

Turgut Altunkaya 

I. Hakkı Yıldırım 
MALATYA 

Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

M AR AŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Ay bar 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil ÖzsarıyıMız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

S Oğuzdernir Tikün 
ORDU 

Haindi Mağden 
Şadı Pehlivanoğlu 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
M'uslihittin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 

Melâhat Gedik 
Osman Şalıinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

StÎRT 
Abdülhalim Araş 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

1 SİVAS 
İ5 Gültekin Sakarya 
\ Tahsin Türkay 
;: TEKİRDAĞ 
\ Halil Başol 

[Reddedenler] 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Ko§ 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mesut, Ozansü 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğln j 

P.tNGöL 
Cemal Yavuz 

I'iOLU 
Kemal Demir 

İBUIİSA. 
Sadrettin Çarığa 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yüeer 

••DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Aziz oğlu 
Mert: in Cizreli 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğhı 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

llyas Demir 
TOKAT 

M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Sarag 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

j M. Fahri Uğrasızoğlu 
VAN 

Muslih Oörentas 
Ki/nyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungum 

Hayri Başar 
GİRESUN 

Ali Cüccoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necat! Akagün 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Orhan Birgit 
Orhan Eyüboğlu 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 
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IZMÎR 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Gölo 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 
Ahmet TjojpaloğLu (IB.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON iKARAIltSAR 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Kemal Bağcıöğlu 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Bren 
Rıza Kuas 
Emin Pakstit 
tlyas Seçkin 
II. Tungut T'okcr (IB.) 
Hasan Tür kay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Rafet Eker 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Seyit Faruk önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
I! Yaşar Akal ' 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
M. Kemal Palaoğlu 

[Çekin serler] 

BİTLİS 
Zarife Koçak' 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 

[Oya katıl mty anlar] 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bil-gehan (R.) 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Hasan Özcan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Bari as Küntay 
İbrahim Öktem 
Mustafa Tayyar (1.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bfck. V.) 

1 DİYARBAKIR 
\ Tarık Ziya Ekinci 
|j Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
jj llhami Ertem (B.) 
jj Nazmi özoğul 
f ELAZIĞ 
İ Nurettin Ardıçoğlu 
| Ömer Eken 
\ ERZİNCAN 
\ Hüsamettin Atabeyli 
I (B.) 
jj Nafiz Giray 
\ Sadıİî Perinçjek 
\ ERZURUM 
Ş Gıyasettin Karaca 
İ'Nihat Pasinli 
[ Adnan Şenyurt 
i ESKİŞEHİR 
| Seyf i ö;ztürk (B.) 
s Ertuğrul Gazi Sakarya 
\ GAZİANTEP 
I Ali ihsan Göğüs 

TOKAT 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlıı 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sunigur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kâmil Kırıkoğlu 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 

Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GÎRESUN 
Kudret Bosuter 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çeıtin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanh 
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Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
Ilhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Adil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

* Turhan Feyzioğlü 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Ay tan 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hami t Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirineçioğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Fuat Uluç 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
İl yas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

' SİVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 

Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Keımal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA1 

Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakag 

[Açik üyelik] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
Istanibul 
Urfa 

Yekûn 

- 4 -
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarı sına verilen oylannsonucu 

('Tasarı Ibabufl] edilmiştik*.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasjim Gülek 
ibrahim Tekin 
Tahir ifticekök * 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akahn 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali thsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör \ 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oelâlettin Topal» 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 268 

Kabul edenler : J 91 
Reddedenler : 71 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 177 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Osman Zeki Yüksel 
ARTVtN 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİNGÖL 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Kır başlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Tahir Akman 

ÇANKIRI 

Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Arslan Topçubaçı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Zafer Nihat özel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat * Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
ismail Hakkı Yıldıran 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Aziz Zeyti.no ğhı 

GAZİANTEP 
Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Eteni Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Naşit Sarıca 
Ali İhsan Çelikkan 

Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

, Şemsettin Mursaloğlu 
İSPARTA 

Ali İhsan Bahiri 
İÇEL 

Mazhar Ankan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut » 

KARS 
Lâtif Akfusüm 
Abbas Ali Çetin 
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KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemdir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy , 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırım" 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Murat öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

t MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadı oğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybftr 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RÎZIÎ 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mnlâhat' Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay v 

Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Adil' Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
j Gültekin Sakarya 

Tahsin Türkay 
TEKİRDAĞ 

Halil Başol 

[Reddedenler] 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yüce t-

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZTÖ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN-
Âdil Sağıroğlu 

Ilyas Demir 
TOKA'B 

M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç. 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

ji Ömer Usta 
l URFA 

Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğln 

.. VAN • 
Mııslih Görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizam oğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sünenin 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANB 
Necati Akagün 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 

i Orhan Birgit 
k Orhan Eyüboğlu 
R Selim Sarper 
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Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 
Leb it Yurdoğlu 

KARS . 
Turgut Göle 
.Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Âdil -Toközlü 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MUÖLA 
Seyfi Sadi Pencap 

Turan Şahin 
NEVŞEHİR 

S. Hakkı Esatoğlu 

SAKARYA. 
| Hayrettin Uysal 

SAMSUN' 
Yaşar Akal 

. SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
M. Kemal Palaoğlu 

TOKAT 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Haindi Orhon 
Ahmet Şener 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Eeevit 
Kâmil Kırıkoglu' 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

[Çekinserler] 

Fennî Islknyeli 

BİTLİS 

Zarife Koçak 

, [Oya katûmıyanlar] 

KASTAMONU 
t. Hakkı Yılanlıoğlu 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

ADANA, 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 
Ahmet Topal oğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFJON KARAHİSAR 
Muzaffer özclağ 

AĞRI 
Kasın. Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 

~H. Turgut Toker (IB.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeft 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Rafet Eker 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Biigehan OB.) 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Hasan özcan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoglu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Mustafa Tayyar (İ.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Refet Seagin (B.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
İAıî Şohoğlu (Bşk. 'V.)) 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ilhami Ertem (B.) 

ELÂZIÖ 
Nimettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) . 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçjek 

« 
ERZURUM 

Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztiirk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çatal.oğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çertin Altan 
Sadun Aren 
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Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaan 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
îlhami Sancar 
Ahmet Tahtakıhç 
1. Hakkı Tekinel 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
AH Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Settar tksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Adil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lûtfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
İhsan, Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükarı (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Kemal Kaçar ' 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 
İsmet înönü 

MANİSA 
Sami Bdnicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Fuat Uluç 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoglu 

SİİRT 
Misfoah Ongan 
Hüsevin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 

Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbeik 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel jÇetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karaka^ 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
istanbul 
Urfa 

Yekûn 
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Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa ba ğlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasanı (ka'bdl edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Âksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım» Gül ek 
İbrahim Tekin 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akal/m 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcio&lu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 269 

Kabul edenler : 202 
Reddedenler : 63 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 176 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul 

İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona < 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

edenler] 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman' 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

# ÇORUM 
Arslan Tepçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Zafer Nihat özel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmı özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustaf aoğlu 
Cevat önder 
temadi Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 
Alü Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali îhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Oüli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

^ İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahmasn Şeref Lâç 
Osman özer 
Kaya özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 
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GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akağım 

HATAY 
Yahya Kanbol at 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Orhan Birgit 
Orhan Eyüboğlu 
Selim Sarper 
Puad Sirmen 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat GErim 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 

MILİLA 
Seyf i Sadi Pencap 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Bsatoğlu 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal' 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 

< TOKAT 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Şener 

UŞAK 
A. Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

.'BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 

[Çekin serler] 

ELÂZTĞ 

Kemal Satır 

[Oya katılmıyanlar] 

ORDU 

Feridun Cemal Erkin 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan „ 
Ali Karcı 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tüııay 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
A l YON KARAHİSAR 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Rıza Kuas-
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Rafet Eker 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Hasan Özcan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA. 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
Mustafa Tayyar (I.) 
Mehmet Turgut .(B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri ,Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

Rei'et Sezgin (B.) 
ÇORUM 

, Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
llüdai Ora] 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu .(Bşk. V 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli , 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDlRNB 
İlhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Nutfettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 

ERZINCA'N 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinç/eK 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca > 

Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Seyf i Öztürk (B.) 
Ertugrul Gazi Sakary 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin IncJbğlu * 
Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Cosuter 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 

\ Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

IÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlıı 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 
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İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykatm 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) • 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Orhan1 Seyfi Orhon 
İlhamı Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Ay taş, 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Seftar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç I 
Âdil Kurtel 
Osman YeLtekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin' 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Kemal Kaçar 

MALATYA H 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Pendoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu ! 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

^efik Pirinçcioğlu 
MARDİN 

ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
'İlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoglu 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Gryasettin Duman 
Orhan Kabibay 

Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

[Açık üyelik] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Yekûn 

I H >• 
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1967 yılı Bütçe Kannununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu S. Sayısı »655 

Üyo sayısı : 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekin serler 
Oyu katılmı.yanlar 

Açık üyelikler : 

450 
: 266 
: 191 
: 09 
: 6 
: J79 

5 

('Tasarı 'kıaibuli eddıLmâlş/tıir.) 

[Kabul edenler] 

.ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
ibrahim Tekin 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
AH İhsan Ulubahşi 

AĞRI ' 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

Osman Zeki Yüksel 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetilrk | 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

' BOLU 
Ş. Nihat Bayraınoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemâl Külâhlı 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

5 ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Arslan Topç.ubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Zafer Nihat.Özel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Nazmı Özoğul 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Nizâmettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılaçoğlu' 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

| Sabahattin Savacı 

. HAKKÂRİ 
Ali Kar-ahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman Özer 
Kaya üzdemir 
I. Hakkı Tckinel 
Osman Nuri Ulusa y 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşjpala 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
Ahmet- Şevket Bohça 
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KAYSEEÎ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ANTALYA 
Hüseyin Doğan 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
, Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Murat Öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
1. Sıtkı Hatipoğkı 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

MANtSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Öuol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneşjtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA • 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Haindi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RtZE 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürcr 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Melâhat 'Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SÜRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
İlyas Demir 

[Reddedenler] 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejde't Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDIRNH 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağır oğlu 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen * 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Ceımal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müi'tüoğlu 
Kemal Doğarı Sungun 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü -Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Orhan Birgit 
Orhan Eyüboğlu 
Selim Sarper 
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Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Âdil Toközlıü 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman 

\ Mehmet Yüceler 
KIRKLARELİ 

Hasan Tahsin Uzun 
KOCAELİ 

Nihat Erim 
KONYA 

Seyit Faruk Önder 
KÜTAHYA 

Himmet Erdoğmuş 
MALATYA 

Mehmets Delikays. 
Şaban Erik 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlıı 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan , 
Ali Karcı 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tiinay 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHlSAR 
Muzaffer Özdağ 

' AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet D e mir ay 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
H. Turgut Tüker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

MUĞLA 
Seyfi Sildi Pencap 

NEVŞEHİR 
1 S. Hakkı Esatoğlu 

SAKARYA 
; Hayrettin .Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİNOP * 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslaiı 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 

BALIKESİR 

Enver Güreli 
Finnî İslimyeli 

[Çekimserler] 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

KASTAMONU 
i. Hakkı Yılanlıoğlu 

ORDU 
Feridun -Cemal Erkin 

[Oya hatılmıyanlar] 

ANTALYA 
Rafet Eke,r 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK . 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu. 

BOLU 
Hasan Özcan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Barlas Küntay 
İbrahim ö'ktem 
Mustafa Tayyar (1) 
Mehmet Turgut (B.) 

TOKAT 
İrfan Solmazer 

TRABZON * 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

UŞAK 
A. Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

1 Kâmil Kırıkoğlu 

Ahmet Türkel. (ıB.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Refet Sezgin (B.) 

• ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohıoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Mştin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai İskenderDglu 

EDİRNE 
îlhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Gıyasettin- Karaca 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurl 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Boısuter 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
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Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç . 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Örhon 
llhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 

Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 

Celâl Nuri Koç ' 
Âdil Kurtel » 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanla 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KOCAELİ 
Îsımail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu | 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
.Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

• KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Lûtfi Evliya oğlu 
Hamit Fendoğhı 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 

Şevket Raşit Hatipoğhı 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıl 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğkı 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar i 
Ata Bodur. 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz AkçaL 
Mazlıar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

' SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tüllezoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Div arbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa ' 1 

Y£kûu 5 

SİVAS • 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu v 

Orhan Öztrak 
TOKAT 

Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A. İhsan Birineioğlu 
Osman Turan 
AM Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmh 

.KASTAMONU 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit* Karakaş 
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Devlet 'Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tıasaın feaJbuü ediknilşjfciır.) 
Üye, sayısı : 450 

Oy verenler : 268 
Kabul edenler : 192 • 

Reddedenler : 71 
Çekinscrler : 5 

Oya katılmıyanlar : 177 
Açık' üyelikler : 5 . 

. • [Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligif 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali îhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASRA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Recai Brgüder 
Zühtü Pehlivanlı 
M. Kemal Yılmaz 

, ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Oaman Zefci Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Arslan Topçutjagı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı . 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati 'Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet-Angı 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Alî Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 
Sıabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı ^ 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Kaya özdemir 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osm a 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Albbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
I. Hakkı "Yılanlıoğlu 
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KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüm 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Tiirkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaettin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
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TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğhı 

" Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
[ Ahmet Cebi 

Ekrem Dikmen 
Selâhattın Güven 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 

. YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Suıngun 

Hayri Bd|ar 
GİRESUN 

Ali Cüeeoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Orhan Birgit 
Orhan Eyüboğhı 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

[Reddedenler] 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHlSAR 
Murat öner 

AMASYA 
Kâzım Ulıısoy 

ANKARA 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Deımir 

BURSA 
| Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI. 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM . 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

Dİ f ARB AKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ESKtŞEHtR 
Şevket Asbuzoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA' 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran NÛmanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RlZE 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Al işarı 
Melâhat Gedik 

j Osman Şahinoğlu 
| Süreyya Uluçay 
J'Bahattiın Uzunoğlu 
I Şevki Yücel 

SİİRT 
| Abdülhalim Araş 
Ü Hüseyin Hüsnü Oran 

Âdil Yaşa 
StNOP 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

[Reddedenler] 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Deımir 

BURSA 
| Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

ÇANKIRI. 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM . 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

Dİ f ARB AKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ESKtŞEHtR 
Şevket Asbuzoğlu 
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İZMlR 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

A D A N A 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADİYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Osman Bölük başı (1.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
H. Tungut Tokcr ('B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Refet Eker ı 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmug 
, MALATYA 

Mehmet Delikayâ 
Şaban Erik 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

Turan Şahin 
NEVŞEHİR 

S. Hakkı Esatoğlu 
ORDU 

Ferda Güley 
SAKARYA 

Hayrettin Uysal 
SAMSUN 

Yaşar Akal 
SİNOP 

Hilmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî Islrmyeli 

[Çekinser] 

BİTLİS 

Zarife Koçak 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

[Oya katıhnıyanlar] 

AYDİN 
Sinan Bosna 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Hasan özcan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BOLU 
Barlas Küntay 
İbrahim Ökter.n 
Mustafa Tayyar (t.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE -
Cihad Baban 
Refet Sezgin (B.) 

Jj ÇORUM 
•' Abdurrahman Güler 

Hilmi İncesulu 
DENİZLİ 

Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

, Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

|İ DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 

! Tarık Ziya Ekinci 
Recai tskenderoğlu 

• EDİRNE 
, Ilhami Ertem (B.) 
i 
| ELÂZIĞ 
I Nurettin Ardıçoğlu 
! Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

l Nafiz Giray 
[ Sadık Perinçek 

ERZURUM 
I Gıyasettin Karaca 
I Nihat Pasinli 
^ Adnan Şenyurt 

TOKAT 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kâmil Kırıkoğlu 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter1 

HATAY 
Reşat Mursaloğkı 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argıın 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
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Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı ' 
Mustafa Ertuğrul 
Ali Coşkun Kırca 
Orhon Seyfi Orhon 
Osman özer 
ilhamı Satıcar 
Ahmet Tahtakılıç 
î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri UJusay 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Ayta§ 
Ali Naili Erdem (JJ.) 
Arif Ertunga 
Settar îksel 
Nihad Kürşad (ıB.) 
Mustafa Uyar 

KARS 
Seving Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

, KAYSERİ 
Turan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Arar (B,şk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 
Jsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazdf Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Oan Bilgin 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlı 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 

[Açık i 

Adana 
Çorum 
Diyarbak 
İstanbul 
Urfa 

i Hacı Ahmet özsoy 
3 Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
1 ibrahim Aysoy 

Rifat Baykal 
MUŞ 

1 Nermin Neftçi 
I NİĞDE 
1 Mehmet Altmsoy 
I Ruhi Soyer 
1 Haydar Özalp 

ORDU 
I Raif Aybar 
[ Ata Bodur 
| Arif Hikmet Onat 
| Kemal Şensoy 
\ RlZE 
l Erol Yılmaz Akçal 
| Mazhar Basa 
f Cevat Yalçın 
j SAKARYA 
| Ekrem Aliean 

SAMSUN 
i Kâmran Evliyaoğlu 
S îlyas Kılıç 1 
| Salâhattin Kılıç 
1 Namık Kemal Tülezoğlu 
1 SllRT 

l | Misbah Ongan 
SİYA? 

S Nihat Doğan 
| Gıyasettin Duman 
| Orhan Kabibay 

iyelikler] 

1 
1 

ir 1 
1 
1 

Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A. ihsan Birineioğlu 
Osman Ferit Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

VAN 
Mehmet Emin Erd ;nç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Salih Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

Yekûn 

!>&<( 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe k anunu. tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasan kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğanı 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül ek 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali îhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oelâlettin Topala 

ANKARA 
Kemal Bagcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Zühtü Pehlivanlı 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepc 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Kona 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 

450 
230 
J'75 -
53 

2 
215 

5 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BlNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydü 
Zafer Nihat özel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati G-üven 
Ahmetı Mustafaoğlu 
Cevat önder 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 
Ali) Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursal oğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 

Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 

| Kaya özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
İhsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Albbas Ali Çetim 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 
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KONYA 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğral Akça 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADİYAMAN 
Nazım Bayılhoğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Murat önder 

ANKARA 
Hasan Tez 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğu2î 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdenıir Tüzün 

ORDU 
Haindi Mağden 

RİZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat AKşan 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİİRT 
Mustafa Kaptan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
îlyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaioğluı 
Bedrettin Karaerkek 

I Osman Saraç 
TRABZON 

A. ihsan Birincioğlu 

I Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 

l S el âh at tin Güven 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kiıiıyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizam oğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

MUĞLA 
Seyf i Sadi Pencap 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TOKAT 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

YOZGAT 
Ceeüâl Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Eoevit 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Reddedenler] 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Feyzi Kalfagil 

BDİRNB 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜSANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 

Orhan Eyüboğlu 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Baksak 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KASTAMONU 
I. Hakkı Yılanhoğlu 

SAKARYrA 
Fehmi Cumalıoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Şaban Erik 
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[Reddedenler] 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Feyzi Kalfagil 

BDİRNB 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜSANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 

Orhan Eyüboğlu 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Baksak 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KASTAMONU 
I. Hakkı Yılanhoğlu 

SAKARYrA 
Fehmi Cumalıoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Şaban Erik 
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[Çekin8$rl6rJ 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

[Oya kaülmtyanlar] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Tapalıoğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHİSAR 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Fennî Isliımyel'i 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
Şadı Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

SBOLU 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. H<ıkkı Boyacıoğlu 
Fethi ÇeiİKbaş 
Faik Kır başlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Mustafa Tayyar (t.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkcl (B.) 
Bahri Yazır 

JANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Âtıl Şohoğlıı (Bşk V. 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Rccai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
İlhamı Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Seyfi ÖBtürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

I GAZİANTEP 

Ali ihsan Göğüs 
i- Hüseyin Incioğlu 
I Kâmil Ocak (B.J 
I Hüseyin Yılmaz 
j GİRESUN 
J Kudret Bosuter 
î GÜMÜŞANE 
I Aü İhsan Çelikkan 
\ HATAY 
I Sabahattin Adalı 
f Reşat Mursaloğlu 
^ Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
H, 

l İrfan Aksu 
[ Tahsin Argun 
jj Süleyman Demirel 
jj (Başbakan) 

İÇEL 
> Kemal Ataman 

) Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
S ad an Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Bay kam 
Sadettin Bilgiç, (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
îlhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Nihad Küpşad (B.) 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Gole 
Celâl Nuri Koq 
Âdil Kurtel 
Muzaffet Şamil oğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. "Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
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Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütfi AMoğan 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Igmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
.Faruk Sükaıı (,B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet Inonü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçeioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Çevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
il yas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gryasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Tahsin Türkay 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Bellice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Srdinç 
Mlslih Görentaş (I. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal \ 
S. Ekmel Çetin er 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 5 

mmm 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

-

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

KASTAMONU 
Adil Toközlü 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül ek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalan 
Osman Attila 

Üye aasjyn. : 450 
Oy verenler : 29 . 

Kabul edenler : 25 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 41 (i 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
1 ELÂZIĞ 

Samet Güldoğan 
Türkân Seçkin 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 

| Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

İSTANBUL 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Enver Turgut 

KARS 
Cengiz Ekinci 

KIRKLARELİ 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
1 Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğhı 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

[Reddedenler] 

İSTANBUL I HATAY 
Orhan Birgit j Yahya Kanbolat 

[Oya katılmıy anlar] 

i Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Denüray 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüftü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Böliikbaşı (î.) 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 

i Orhan Eren 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

M. Kemal Yılmaz 
ANTALYA 

Hüseyin Avni Akın i 
(Yüzbaşı) j 
İhsan Ataöv 1 
Hamn Fehmi Boztepe 
Rafet Eker I 

SAKARYA 
Şerafeddin Paker 

TOKAT 1 X V l l . i l X 

M. Şükrü Çavdaroğlu 
1 Osman Haeıbaloğlu 

Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 1 l l V İ U / İ J v l l 

Ömer Usta 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 

i Ahmet Torgay 
' Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat uzarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytag 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
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Fennî Isümyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyaeıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrcttin Ganga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktean 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar (1.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Tür'kel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezıgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bgk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai O rai 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şiohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
İl hami Ertem (11) 

ELÂZTÖ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray , 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 

Hayri Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Eıtuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Oiiceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 
I. Et em Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şeınsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım. 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 

Suphi Bay kam 
Sadettin Bilgiç (B.)> 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç* 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya özdemir 
İlhamı Sanoar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMlR 
Şevket Ad a lan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efpoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala. 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihat Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

— 328 — 



Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanb 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktav 
1. Hakkı Yıianlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüın 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh ErdemİT 
Mehmet Güver 

KOCA ET,î 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinç er (B.) 
M. Ziyaeddin tzerdem 
ihsanı Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih örf akili 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuç 
Mesut Erez 
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j SİVAS 
I Nasuh Nazif Arslan 
j Nihat Doğan 
I Gıyasettin Dumaın 
I Orhan Kabibay 
j Kâzım Kangal 

Tevfik Koraltan 
j Seyf i Kurtbek 
I Cevad Odyakmaz 
I M. Kemal Palaoğlu 
i Gültekin Sakarya 
I Tahsin Türkay 

I TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

S Ilyas Demir 
| Kemal Nebioğlu 
I Orhan öztrak 

TOKAT 
I Fethi Alacalı 
I Cevdet Aykan 
j irfan Solmazer 

TRABZON 
I A. İhsan Birincioğlu 
I Ahmet Cebi 
I Ekrem Dikmen 
E Sclâhattin Güven 
I Hamdi Orhon 
j Ahmet Şener 
! Osman Turan 
I Ali Rıza Uzuner 
j TUNCELİ 
I Kenan Aral 
1 Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 

I Necmettin Cevheri 
I Mahmut Çetin 
I Cemal Güven 
I Ramazan Tekeli 

UŞAK 
I A. Rıza Akbıyıkoğlu 
I Orhan Dengiz 
I M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
j Mehmet Emin Erdinç 
I Muslih Görentaş (I. Ü.) 

Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğl 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Veysi Kadıoğlu 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçeioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
S ey fi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat UIuç-

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (L Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Eısatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altıntoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdcmir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Isn ail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
llyas Kıkç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgûç 
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Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

Celâl Sungur (I.Ü.) (İ.) 

Yusuf Ziya Bahadmlı Talât Asal 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
istanbul 
Urfia 

S. Ekmel Çetinel 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlm 
(B.) 
Kemal Doğan Sungun 

Ye'kûn 
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Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oylann sonucu 

(Yöter ısayn yoktur) 

1 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

EDİRNE 
Nazmi Özoğul 

1 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 26 

Kabul edenler : 26 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 419 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

| ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü ' 

İSTANBUL 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

Cengiz Ekinci 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

'KONYA 
| Mehmet Necati Kalaya 

[Reddeden] 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

[Oya katûımyanhtr] 

Osman Attila 
Murat Öner ' 
Muzaffer Özdağ 
AH İhsan Ulubahşi 

Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 

AĞRI | 1. Sıtkı Hatipoğlfu 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray' 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
• İsmail Rüştü Aksal 

Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğhı 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Ali Rıza Çetiner 

— a 

1 Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 1 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 

31 — 

1 MUŞ 
Kemal Aytaç 

SAKARYA 
Şerafettin Paker 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

•TRABZON 

1 Ömer Usta 
\ 

Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Akunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna , 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes -
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürit 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
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ibrahim Aytaç 
Cihat Bîl&ehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakır oğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz. 

- BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğhı 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbra/him öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar (1.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoglu 
Tahir Akman 

Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin CizreM 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai tskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
llhami Ertejm (B.) 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) . 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıybett in Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 

AdiDam Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlü 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıç oğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
AbdullaJh ( M 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 
SüLeyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail * Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaım 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer ' 
Orhan Erkanlı l 

Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç? 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet AH Aytaş 
Şeref Baksak 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Alı Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin GümüşjpaİK-
Ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 
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KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Turgut, Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanla 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil ToközMi 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu . 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaış (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
ihsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

'Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğiu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Önol ŞaJkar 
Nahit Yenişehirliöğlu 

MARAŞ 
Kemıalî Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlîu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güheşjtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

Kâmil Özsarıyıldız 
NEVŞEHİR 

İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özal<p 
Oğuzdemir Tüzün 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
ismail Sar] göz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Allican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
llyas . Kılıç 
Salâhattin Kılıç ' 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TüLezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdüjhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahau 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal PallaoğTu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ * 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 
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VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Musli'h Görenta§ (İ. Ü.) 
Kinyas Kartal 
IVI. Salih Yıldız 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmliı 
Nuri Kodamanoğlu-
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Tekin Müftüoğlu 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Ekmel Çetiner 
(B.) 
Kemal Doğan Sungun 

[ÇekinserlerJ 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

49 NCU BİRLEŞİM 

23 . 2 . 1968 Cuma 

Saat : 10,00 

I 
A BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/435; 
Cumhuriyet Senatosu 1/850) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 645; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1053) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1967 
yılı bütçesine ek ödenek verilmesi haklımda ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkeresi. (Millet 
Meclisi 1/470; Cumhuriyet Senatosu 1/884) 
(S. Sayısı : 657) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 . 1968] 

X 3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı büt
çesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun, ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi 1/474; Cumhuriyet Senatosu 1/885) (S. Sa
yısı : 658) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 . 1968] 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN Î§LER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe da
ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Kapma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1045) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 .1968] 

X 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/440; Cumhuriyet Senatosu 
1/860) (Millet Meclisi S. Sayısı : 646) Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1058) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1968] 

X 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/432; 
Cumhuriyet Senatosu 1/857) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 647; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1051) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 4. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/439; Cumhuriyet Sena
tosu 1/858) (Millet Meclisi S. Sayısı : 648; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1057) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Dönem : 2 £ ! 0 / 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O İ 4 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/465; Cumhuriyet Sena

tosu 1/875) 

(Not : CuırJhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1090) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği , 5.2. 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8922 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 31 . 1 . 1968 jfrün ve 1/465 - 111 sayılı yazısına karşılıktır: 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1963 tarihli 27 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul edile
rek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

(108) 
: 105 
: 1 
; 2 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 5.2. 1968 
Esas No. : 1/465 C. S. 1/875 

Karar No. : 181 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1968 tarihli 27 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Vakıflar C-oncl Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

ıBütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
tsmet Sezgin 





Dönem : 2 C / f i 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 4 0 
Teke! Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları, tezkereleri (Millet Meclisi 

1/440; Cumhuriyet Senatosu 1/860) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1058) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7.2.1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 8877 -1/869 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18 . 1 . 1967 gün ve 102 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7.2.1968 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul olu-

nan Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

ibrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi (134) 
^ 1 • • — !. • — I II - - • • • • • • » H M M « I ^ 

Kabul : 133 
Çokinsor : 1 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. M. .V. 

Bütçe Karma Komisyonu 9 . S » İÛ6B 
Esas No. : 1/110 C. S. 1/860 

158 
MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1968 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üze^e Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

»•> « g ^ « 





Dönem : 2 A İ f\ 
Toplantı .3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 4 D 

Tekel Genel Müdürlüğü 19G8 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 

1/440; Cumhuriyet Senatosu 1/860) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1058) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 .2.1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 8877 -1/869 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18 . 1 . 1067 gün ve 102 sayılı yalnız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7.2.1963 tarihli' 30 ncu Birleşiminde aynen kabul olu

nan Tekel Genel Müdürlüğü 1068 yılı Bütçesi ilidk olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi (134) 

Kabul : 133 
Çekinscr : 1 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. ü/. 3/. 

Bütçe Kanıta Komisyonu $ . 2 . İ968 
Esas ı\o. : 1/ i W C. S. 1/860 

löS 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1968 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üse.'e Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

tsmet Sezgin 

»9*i 





Dönem : 2 A / " T 
Toplantı : 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 4 / 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 

Meclisi 1/432; Cumhuriyet Senatosu 1/857) 

(Not : CumEıuriyet Senatosu S. Sayısı : 1051) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genci Sekreterliği 8.2.1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 8870 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18 . 1 . 1963 gün ve 1/432 -101 sayılı yasmışa kargılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7.2.1908 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul olu

nan Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

T. B. 31. .V. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/432 C. 
150 

S. 1/857 

Açık oy neticesi (135) 

Kabul i 133 
Ret : 1 
Çekinser : 1 

Bütçe Karma Komisyonu 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

9.2. 1968 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1968 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlümü 1968 yı!ı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibino arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





D5n*m : 2 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 648 

Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/439; 

Cumhuriyet Senatosu 1/858) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1057) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 8876 

8.2.1968 

BÜTÇE KAEMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19 . 1 . 1968 gün ve 1/439 -103 sayılı yasınız?, karalıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2.1963 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul olu

nan Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim, 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Not : 

Açık oy neticesi (132) 

Kabul ı 
Bet ı 

130 
t 

T. r>. M. n. 
Bütçe Karma Komisyonu 

E&as No. : î/430 C. S. J/858 
160 

Bütçe Karma Komisyonu 

9 . i . im 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1968 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütco kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üsero Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

îsmet Seeyin 





Döıan : 9 DÖE*« :a £ E E 
Topumu : 8 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O ü O 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri 

(Millet Meclisi 1/468; Cumhuriyet Senatosu 1/882) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği ' 21 . 2 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8965-1/882 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Ugi : 14 . 2 1968 gün ve 116 sayılı yazınız : 
1967 yıh Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 202.1968 
tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağnn 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 134 

Kabul : 133 
Ret : 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 21 . 2 . 1968 
Esas No. : 1/468, C. S. 1/882 

Karar No. : 185 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 2 . 1968 tarihli ve 35 nci Birleşiminde aynen ka
bul olunan «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : OOD 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/469; Cumhuriyet Senatosu 1/883) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 2 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8966-1/883 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14 . 2 . 1968 gün ve 117 sayılı yazınız : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1907 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun 

tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 20.2.1968 tarihli 35 noi Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönde
rilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 127 

Kabul : 126 
Ret : 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 21 . 2 . 1968 
Esas No. : 1/469, C. S. 1/883 

Karar No. : 186 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet 'Senatosu Genel Kurulunun 20 . 2 . 1968 tarihli ve 35 nci Birleşiminde aynen ka
bul olunan «Devlet ;Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesine ek Ödenek verilmesi hakkın
da kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 

Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1 /466; 
C. Senatosu 1 / 8 7 6 ) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1091) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 . 2 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü . 
Sayı : 8923 

1/466 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 24 . 1 . 1968 gün ve 662/521 sayılı yazınız : 
Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişikik yapılması hakkında kanun 

tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun 7 . 2 . 1968 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 133 

Kabul : 133 

Bütçe Karma Komisyonu . 
Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 7 . 2 . 1968 
Esas No. : 1/466, C. S. 1/876 

No. : 182 
M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1968 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 626


