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Sayfa 
654:655 

656 
656 

657,679 
1. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (1/164) (S. Sa
yısı : 31) 657:661,679,732:733,740:743 

2. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(1/165) (S. Sayısı : 32) 661:662,679,734:735, 

744:747 
3. __ Ege Üniversitesi 1969 yılı Büt

çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 

Sayfa 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (1/167) (S. Sayısı : 33) 662:663,680, 

736:737,748:751 
4. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (1/168) (ıS. Sa
yısı : 34) 663,680,738:739,752:755 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonunun 12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ha
zırladığı (1964, 1965, 1966 yıllarına ait) 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi 
sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi D : II; 3/108, 122, 259, 267, 385, 
436, 456, 469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 
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Sayfa 
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) 
(3/54) (!S. Sayısı : 771 e ek) 663,680 

13. — Millî Piyango İdaresi 664:668 
14. — Türkiye Zirai Donatım Kuru

mu 668:679,680:686 
A) T. Z. D. K. Ziraat Aletleri ve Ma-

kinaları Müessesesi 668:679,680:686 

15. — Türkiye Süt Endüstrisi Kuru
mu 686:705 

16. — Atatürk Orman Çiftliği 705:715 
17. — Toprak Mahsulleri Ofisi 715:729 
a) Sosyal Sigortalar Kurumu 715,729 
b) Emek Sinema Limited Şirketi 715,729 
c) Emek İşletme Limited Şirketi 715,729 

I - GEÇEN TOT 

A. P. Müşterek Grup Başkanlığının Kahi
re'de toplanacak olan parlâmento üyeleri mil
letlerarası konferansına partilerinden gösteri
len adaylara dair önergesi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'-
nun, 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının, havale edildiği komis
yonlardan seçilecek üçer kişiden kurulu bir ge-
giçi komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
ile, 

Geçici Komisyon Başkanlığının, komisyon
larına Orman Komisyonundan da seçilecek iki 
üyenin katılmasına dair tezkeresi kabul olun
du. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Sakarya 
Milletvekili Nuri Bayar'ın, 1/164; 1/165, 1/167, 
1/168, 1/169, 1/170, 1/172, 1/175, 1/176, 1/177, 
1/178 ve 1/183 esas numaralı kanun tasarıla
rının bütün işlere takdimen ve öncelikle gö
rüşülmesine dair önergesi kabul olundu. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve, 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt

çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya-

3 . 2 . 1970 O : 1 

Sayfa 
d) Ankara İmar ve Emlâk İşletme 

A. Ş. 715,730 
e) Güney - Doğu Sanayii ve Ticaret 

A. Ş. 715,730 

f) Aksaray Azmi Millî T. A. Ş. 715,730 
g) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 715,730 
h) Yem Sanayii T. A. Ş. 715,730 
i) Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Limi

ted Şirketi (Tasfiye halinde) 715,730 

j) Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii A;Ş. 715,730 
k) Yurt Ürünleri Sanayii ve Ticaret 

A. Ş. 715,730 
1) Kauçuk Sanayii T. A. Ş. (1964 -

1965) (1966 da tasfiye edildi) 715,730:731 

ÖZETİ 

pumasına dair kanun tasarılarının, bütün iş
lere takdimen, öncelikle ve basılıp dağıtılma
larından 48 saat geçmeden görüşülmeleri onay
lanarak maddeleri kabul olundu ve tümleri 
açık oya sunularak, oyların ayrımı sonunda, 
kanunlaştıkları bildirildi. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun raporlarının görüşülmesine devam 
olunarak, 

T. O. Emekli Sandığı ile, 
iş ve işçi Bulma Kurumunun bilançoları ve 

hesap neticeleri, yapılan görüşmelerden sonra, 
kabul edildi ve yönetim kurullarının ibra edil
miş olduğu bildirildi. 

Görüşmelerin 3 . 2 . 1970 Salı günü saat 
10,00 dan itibaren devamına dair verilen bir 
önergenin kabulü üzerine; 

Saat 20,42 de Birleşime son verildi. 

Başkan - Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Nurettin Ok Memduh Ekşi 

Kâtip 
Ankara 

Kemal Ataman 

»>-»« 
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Sözlü sorular 
1. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak'a 

bir fabrika kurulup kurulamıyacağına dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/113) 

2. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/114) 

Yazılı sorular 
1. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 

tütün fiyatlarının tesbit edildiğine dair yazılı 
soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/88) 

2. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak iline bağlı bâzı köylerde görülen «Sara» 
hastalığına dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/89) 

3. — Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, 
Uşak ilinde pancar fiyatlarının tesbitine ve 
pancar paralarının zamanında ödenmesine dair 
yazılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/90) 

4 .— Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
askerlikte geçen sürenin de kıdem, terfi ve öz
lük haklarından sayılmasına dair yazılı soru 
önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/91) 

5. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'ta bir çimento fabrikasının kurulup ku
rulamıyacağına dair yazılı soru önergesi, Sa
nayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/92) 

6. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'ta Oleyis'e bağlı işçilerle çarşı karakolu 
komiser muavini arasında meydana gelen olay
lara dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/93) 

7. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, teşvik fonundan kredi alan firmalara 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/94) 

8. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Karabük Demir Çelik İşletmelerince 1967, 
1968, 1969 yıllarımda Divriği Demir Madenleri 
Müesseselerinden satınalınan cevher miktarına 
dair yazılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/95) 

9. — Antalya Milletvekili Ömer Eken'in, 
Antalya ilinin Murat Paşa Vakfının kullanılış 
şekline dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/96) 

10. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Yenipazar ilçesine bir Halk Bankası şubesi 
açılmasına dair yazılı soru önergesi Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/97) 

11. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in, özel bir telgrafın açılarak bakanlık ilgi-
lilerince okunduğuna dair yazılı soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/98) 

12. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, Afyon'un İnsaniye ilçesini 
Döğer kasabasına bağlıyan yolun yapımına 
dair yazılı soru önergesi, Köy işleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/99) 

13. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, ingiltere'ye ihraç edilen tarım ürünlerinin 

i sıhhi standartlara uygunsuz olduğu gerekçe-
j siyle geri çevrilme olayına dair yazılı soru öner-
j gesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 

(7/100) 
I 14. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
I tan'in, Malatya Erkek Sanat Enstitüsünde 
j Elektronik şube açılmasına dair yazılı soru 
j önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş

tir. (7/101) 
I 15. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf

tan'm, turizme yardımcı olan dernek ve ku
ruluşlara yapılan yardımlara dair yazılı soru 
önergesi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gön-

I derilmiştir. (7/102) 
16. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf

tan'in, Malatya lisesinde boş geçen derslere 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı-

I gına gönderilmiştir. (7/103) 
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II - GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 11 

arkadaşının, 286 sayılı Köy Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair Kanunun 25 nci madde
sinin değiştirilmesine, 287 sayılı Şehir ve ka
sabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilme
sine, 306 sayılı tdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Bele
diye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/20) (S. Sayısı : 23) 

2. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
Kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2.2.1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172; 
O. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

3. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen dört kişiye vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında 

kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonla
rı raporları (1/114) (S. Sayısı : 25) 

4. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
Kadro kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı : 26) 

5. — 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
„ Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirinci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
dört ek madde eklenmesine dair 30.4.1969 ta
rihli ve 1169 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/171) (S. Sayısı : 28) 

6. — Amasya eski Milletvekili Nevzat Şener 
ve Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nın, 6122 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 5434 
sayılı Kanunun 66 nci maddesinin (B) fılırasın-
da değişiklik yapılması baklanda kanun teklifi 
ve O. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso* 
by'in, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 74 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasından 
sonra bir fıkra eklenmesi hakkımda kanun tek
lifine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
ö. Senatosunca yapılan değişikliklere dair M. 
Meclisi Plân Komisyonu raporu (2/219) (3. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 2.2.1970) (Günde
me) M. Meclisi Dönem II : 2/734, 2/548 S. 
föayısı 
1273) 

890) (O. Sonatosu : 2/289, S. Sayısı 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saa^i : 10,00 

BAŞKAN — Başkanve^dli Fikret Turhangil. 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Naci G-acıroğlu ((Erzurum) 

BAŞKAN — 39 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

Ad okumak suretiyle yoklama BAŞKAN 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 
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IV - GÖRÜŞi 

1. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (1/161) (S. 
Sayısı : 31) (1) 

BAŞKAN — Bir evvelki birleşimde ittihaz 
edilen karara göre aktarma bütçelerinin gö
rüşülmesi hususu oylanmış ve kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Gündemimizde mevcut aktar
ma ile ilgili kanun tasarılarının müzakeresine 
başlıyoruz. 

Önoe sıra sayısı 31 olan, «Ankara üniver
sitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıklarının tezkereleri» ni görüşmeye başlıyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu yük
sek oylarınıza arz edeceğim. Okunmaımı kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Yüksek Heyetçe 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının, tümü üzerinde görüşmek 
istiyen üye yok?... Maddelere g'eçilmesi husu
sunu oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği

şiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri ara
sında (9 589 742) liralık aktarma yapılmıştır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is
tiyen üye?. Buyurunuz Sayın Kodamanoğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Elimizdeki aktarma kanun tasarısı, üniver
site öğretim üyelerine Tazminat Kanunu icabı 
verilmesi gereken ödenekleri temin için getiril
miş bir tasarıdır. 

(1) 31 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

EN İŞLER 

Dün, hatırlayacaksınız Yüce Meclisiniz 400 
milyon liraya yakın bir ek ödenek kanununu 
Karayolları ve Devlet Su İşleri için kabul et
mişti. Hükümet o hizmetler için bu kadar önem
li bir tahsisi, gerçi nereden karşılandığını dün 
sarih olarak anlayamadık ise de, bulabilmiş, 
hiç olmazsa bulunduğunu iddia etmiş, getirmiş 
ve Yüce Meclisin tasdikinden de geçirmiştir. 

Şimdi elimizde bir başka aktarma kanun 
tasarısı daha var, biraz sonra belki de görü
şeceğiz. Burada da 447 milyon liralık bir ek 
ödenek bahis konusudur. Demek oluyor ki, sa
yın Hükümet 1969 bütçesi için 1 milyar liraya 
yakın bir ek tahsis teemmül etmiş. 

Bu iki unsuru niçin arz ettim? Şunun için: 
Elimizde de bir Aktarma kanun tasarısı var. 
Bu aktarma kanun tasarısı üniversitelerin büt
çesinin bazı maddelerindeki birtakım tahsisatı 
alıyor, üniversite öğretim üyelerine tazminat 
vermek için başka maddeye götürüyor. Şimdi 
kısılan maddelerden bâzı örnekler vereceğim : 

Meselâ, Ankara Üniversitesinin 13.140 ncı 
maddesinde mevcut «Yayın alımları ve gider
leri» nden 150 bin lira kesilmektedir. Yine 
aynı üniversitenin araştırma ve inceleme gider
lerinden 7 500 lira kesilmektedir; lâboratuvar 
malzeme alım ve giderlerinden 20 bin lira ke
silmektedir. 

Aziz arkadaşlarım bu, Maliye Bakanlığımı
zın bütçe hazırlamadaki yanlış anlayışını, 
mânâsız tutumunu son derece güzel gösteren 
bir örnektir. Huzurunuzu bu sebeple işgal et
meye mecbur oldum. 

Tasavvur buyurunuz, 7 500 lirayı bir yerden 
kısacak kadar Maliye Bakanlığımız titiz, ama 
kısmak için bulduğu yer neresi, üniversite
nin en can alıcı faaliyeti ile alâkalı bir mad
de : Araştırma ve inceleme giderlerinden ke
siyor. 

Şimdi, «Üniversite sorumluları Maliye Ba
kanlığı ile temas ettiklerinde, efendim bu 
maddelerden tasarruf mümkündür, dediler. 
Maliye Bakanlığı da bu tasarruf beyanı üzerine 
bu maddelerde kesinti yaptı» diye bir savun
ma da belki biraz sonra bu kürsüden söylene
bilir. Fakat yıllar yılı bu ilişkileri yakından 
bilen bir arkadaşınız sıfatiyle arz edeyim 
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ki, Ibunun anlamı ve iç yüzü gayet açıktır. 
Üniversite hocalarına, «Size para veririz, (ek
mek parası) fakat hizmetlerinizden keseriz» 
denmiştir. Onlar da çarnaçar bu maddelerden 
fedakârlık yapmıya mecbur kalmışlardır, mec
bur edilmişlerdir. Üniversite hocasının karnını 
doyur, kitabını kes; kitabını ver karnını do
yurma. Bü nasıl hizmet anlayışıdır takdi
rinize sunmak isterim. 

Bu aslında şu arz ettiğim üslûp içinde 
söylenecek kadar önemli de görülmiyebilir, 
fakat rica ederim, Maliye Bakanlığım Dev
let kaynaklarını kullanırken son derece eski 
bir zihniyetin esiri olarak bu neviden tasar
ruflara gitmesin. 1 milyar lirayı bulan Dev
let, üniversitesinin lâlboratuvar parasından 
7 500 lirayı kesmez arkadaşlar, kesmemeli-
dir. Yani ben bunu siyasi mercilerin de bir 
kusuru olarak görmüyorum. Sayın bakan
lara meseleler gerektiği gibi anlatılsa, eminim 
buna müsamaha etmezler. Teknisyenlerimizin 
anlayışı budur. 

Fen fakültesinin makina ve teçhizat alım
larından 100 bin, Tıp Fakültesinin araştır
ma ve inceleme giderlerinden 350 bin lira, has
tane giderlerinden 100 bin lira, yine Veteri
ner Fakültesi araştırma ve inceleme giderle
rinden 200 bin lira, aynı fakültenin malzeme 
alımlarından 186 bin lira. 

Hülâsa, hocalara üç kuruş para vereceğiz 
diye hizmetin sıhahtini, selâmetini, istikbâ
lini tamamen kötüye götüren bir anlayışla 
gelen bir aktarma kanun tasarısı elimizde bu
lunmaktadır. Belki de, temasları yakından 
takilbetmek imkânından yoksun olduğum için 
maliye Bakanlığındaki teknisyenleri haksız 
olarak da itham etmiş olabilirim. Bu ihtimali 
kabul ederim, fakat öyle sanıyorum ki, bu, 
siyasi mercilerden çok teknisyenlerin anlayışı-
nin bir mahsulüdür. Hiç olmazsa bundan son
rası için bu alışkanlıktan vazgeçilmesini, 
eğer kusur teknisyenlerde ise, bu arkadaşla
rımızın dünya görüşlerinin genişletilmesini, 
kusur siyasi mercilerde ise, hizmetin icabını 
idrak etmelerini temenni ederim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye. Yok. (A/l) ve (A/2) 
cetvellerini okutup ayrı ayrı oylarınıza arz et

tikten sonra madde ile birlikte tekrar oyları
nıza arz edeceğim. 

Ankara Üniversitesi 
Rektörlük 

(A/2) 
Bölüm Düşülen 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onaran 
giderleri 446 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dil ve Tarih Coğrafya Fakülte»! 
(A/l) 

Bölüm Eklenen 

12.000 Personel giderleri 974 623 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Düşülen 

13.000 Yönetim giderleri 414 623 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 17 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 42 500 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) 
22.000 Yapı tesis ve büyük onarım 

giderleri 164 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 260 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Fen Fakültesi 
(A/l) 

Bölüm 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — KaJbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) 
Bölüm 

22.000 Yapı tesis ve büyük onanm 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımlan ve onanırdan 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hukuk Fakültesi 
(A/l) 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

Tıp Fakültesi 
Bölüm 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 
> 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Eklenen 

1 870 000 

Düşülen 

240 000 

100 000 

121 879 

121 879 

Eklenen 

4 209 450 

Düşülen 

1 559 450 

350 000 

Bölüm 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onanm 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımlan ve onanmlan bö
lüm toplamı 
BAŞKAN — KaJbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Veteriner Fakültesi 

(A/l) 
Bölüm 

12.000 Personel giderleri bölüm 
toplamı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

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

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

15.000 

16.000 

Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

Düşülen 

300 000 

1 900 000 

100 000 

Eklenen 

995 695 

Düşülen 

120 305 

200 000 

10 000 

203 390 
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Bölüm 

(A/2) 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri toplamı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Düşülen 

342 000 

120 000 

Bölüm 

12.000 

Bölüm 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Ziraat Fakültesi 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Eklenen 

1 30a 300 

Düşülen 

22.000 

23.000 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

(A/2) 
Yapı, tesis ve büvük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Makina, teçhizat ve taşıt 
aıimları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

420 300 
eden-

Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

112 000 

2 000 

85 000 

550 000 

140 000 

Bölüm 

22.000 

ilahiyat Fakültesi 

Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

<A/1) 
Bölüm 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

Bölüm 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN —• Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Eczacılık Fakültesi 
Bölüm 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

Bölüm 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

Düşülen 

300 000 

Eklenen 

82 042 

Düşülen 

82 042 

100 000 

490 000 

Eklenen 

26 753 

Düşülen 

26 753 
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(A/2) 
Bölüm 

22.000 

Düşülen 

240 000 
Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. KaJbul edenler... Ka'bul etmiyenler... 
Kafbul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. KaJbul edenler... KaJbul etmiyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye.. Yok. Kanunun tümü açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

2. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanım tasarısı ve, Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri (1/165) (S. Sayısı : 32) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup 
okunmaması 'hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Komisyon raporunun okunmasını arzu eden
ler... Okunmamasını arzu edenler... Okunma
ması Genel Kurulumuzca kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
(Adana Ziraat Fakültesi) adı altında yeniden 
açılan tertiplerine (198 220) lira olağanüstü 
ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye... Yok. Ekli (1) sayılı cetveli 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(1) SAYILI CETVEL 

Adana Ziraat Fakültesi 

(A/l) 
Bölüm 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kaibul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

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

(A/3) 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
KaJbul 

eden-
KaJbul 

eden-
Kabul 

(1) 32 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 
BAŞKAN — KaJbul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

35.000 'Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

eden-
KaJbul 

Eklenen 
Lira 

138 954 

22 380 

32 502 

505 

3 875 

Maddeyi (1) sayılı cetveliyle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... KaJbul edilmiştir. 
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Madde 2. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvele ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklen
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye.. Yok. Maddeyi cetveliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
'Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvele, 

. ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye.. Yok. Maddeyi cetveliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 4. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü 
(G-eçen yıldan devreden nakit) maddesine 
(198 220) üra eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye? Yok. Kanun açık oylarınıza arz edi
lecektir. Açık oy, küreler sayın üyelerin otur
duğu yerlerde gezdirilmek suretiyle istihsal edi
lecek, bilâhara kürsüye konulacaktır. 

3. — Ege Üniversitesi .1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena

tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (1/167) (S. Sayısı: 33) (1) 

BAŞKAN — Komisyon gerekçesinin okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Komisyon raporunun okunmasını arz edenler... 
Okunmamasını arzu edenler... Okunmaması Ge
nel Kurulca tasvibedilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Madde 1. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin ili
şik cetvelde yazılı tertiplerinden (220 000) li
ra düşülerek, (A/l) işaretli cetvelin Rektörlük 
kısmında yeniden açılan 12.590 ncı (Özel kanun
ları gereğince verilen diğer tazminatlar) mad
desine olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Cetveli okutuyorum. 

Ege üniversitesi 
Düşülen 

Bölüm Lira 

(A/l) 
Mühendislik Bilimleri Fakültesi 

12.000 Personel giderleri 220 000 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 

(1) 33 S. Sayılı basma yazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Kanun açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

4. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişildik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (1/168) (S. Sa
yısı : 34) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Okunmaması Genel Kurulca tas
vip görmüştür. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?... Yok. Maddelere geçilmesi hususu

nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — Hacettepe Üniversitesi 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertip
leri arasında (7 402 800) liralık aktarma yapıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?... Yok. Ekli cetvelleri okutuyo
rum. 

Bölüm Eklenen 

Hacettepe üniversitesi 
(A / l ) 

12.000 Personel giderleri 5 902 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 34. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Bölüm Düşülen 

15.000 Kurum giderleri 1 220 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

21.000 Etüt ve proje giderleri 280 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2^.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 5 902 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyları
nıza arz ediyorum... Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?... Yok. Kanun açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

Aktarma kanunlarının görüşülmesi bitmiştir. 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktiadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo

ru (Millet Meclisi D. : II; 3/108, 122, 259, 267, 
385, 436, 456, 469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (S. Sayı
sı : 771 e ek) 
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13. — MİLLÎ PÎ.YANCO İDARESİ : 

BAŞKAN — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetim programına geçiyoruz. 

Millî Piyango idaresinin denetim raporunu 
görüşeceğiz. Komisyon ve Hükümet lütfen yer
lerini alsınlar. 

Millî Piyango idaresi üzerinde, gruplar adı
na söz alan sayın üyelerin isimlerini arz ediyo
rum:. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Reşit Ön
der, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Âdil Turan, Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Salih Aygün söz almış bulunmaktadırlar. 

Kişisel görüşlerini ifade etmek üzere de Sa
yın Yaşar Akal söz almış bulunmaktadır. 

İlk söz, Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Reşit önderindir. 

Genel Kurulumuzun ittihaz etmiş olduğu 
karar gereğince, gruplar adına 30 ve şahıslar 
adına 10 ar dakika görüşme kısıtlanması var
dır. 

Sayın Reşit önder, buyurunuz efendim. 
G. P. GRUPU ADINA REŞİT ÖNDER (To

kat) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

iktisadi Devlet teşebbüslerine bağlı, Millî 
Piyango idaresinin 1964, 1965, 1966 yılları faali
yetleri hakkında Denetleme Kurulunun raporu 
ilerinde, Güven Partisinin görüşlerini arz et
mek üzere Yüzsek Huzurunuza golmiş bulunu
yorum. 

Aısıil mevzua girmeden evvel, müsamahanıza 
sığınarak, usule taallûk ©den bir görüşümü 
Yüksek Huzurunuzda belirtmek isterim: 

Bir haftadan beri müzakeresi yapılmakta 
olan, Kamu iktisadi Teşekküllerine bağlı mü
esseselerin 1964, 1965, 1966 yıllarına ait faali
yetlerinin Denetleme Kurulu raporu üzerinde 
görüşıülmesi icafcederken, dikkat ediyorum, ar
kadaşlarımız sınırın dışına çıkıyorlar. Muhale
fete mensup arkadaşlarımız, «Sen yaptın.. Ben 
yrptını» gibi serzenişte bulunuyor; iktidara 
mensup arkadaşlarımız da 1966 yılını aşıyor, 
1Û67, 1963, 1969 ve hattâ 1970 ten rakamlar 
vermek teşebbüsüne girişiyorlar. 

Her şeyden evvel bizim, kanun koyucu ola
rak vazife gördüğümüz bu müessesede usullere 
riayet etmemizi, Riyaset Divanına bu hususta 
yardımcı almamızı ve meselelerin objektif öl

çüler içerisinde Yüksek Huzura getirilmesini 
naçizane istirham ediyorum. 

Millî Piyango idaresi, Maliye Bakanlığına 
bağlı, hükmi şahsiyeti haiz, hususi hukuk hü
kümlerine tabi olarak, 1939 yılında 1 milyon 
lira sermaye ile kurulmuş bir müessesedir. İda
resi, genielmüdür başkanllığında 2 üyeli müdür
ler kurulu tarafından yönetilmektedir. Kuru
luşundan bu yana devamlı olarak bilet satışla
rında artış kaydedilmiş olduğundan, Devlet 
Bütçesine 1964 yılında safi kârdan 38 481 334 
hıa, 1985 yılında ise 38 800 000 lira, 1966 yılın
da 36 592 000 lira k i ceman 3 yılda Devlet 
Bütçesine 114 milyon lira giibi bir kâr devret
miştir. Sağlamış olduğu bu geliri, Denetleme 
Kurulunun raporundan öğrenmiş bulunuyoruz. 

Kârların artışı, daha ziyade bilet fiyatCarı-
mn yükselLilıneGİndon ileri gelmededir. Bilet 
bedellerinin yiiade 50 si ikramiye olarak hal
ka verilmekte, mütebaki yüzde 50 si ise, mas
raflar çıktıktan sonra Bütçeye kâr olarak 
de vredilmoktedir. 

1883 ve 1984 yıllarında bilet satışlarının 
fazlaca bir artış kaydede'meyişi o yıllarda ihdas 
e-Jilmiş olan Spor - Toto'dan ileri gelmekte
dir. Denetleme Kurulunun raporunda da işaret 
edildiği gibi, Millî Piyango'nun Spor - Toto ile 
'birleştirilmesinin, birçok giderlerden tasarruf 
edllecsği düşüncesine, biz de Güven Partisi ola
rak tamamen iştirak etmekteyiz. Spor - Toto 
rekabetinden dolayı, her yıl ortalama 2,5 mil
yon lira kadar bilet satışlarında bir azalma 
kaydedilmiş olduğu bir gerçektir. 

Raporun temenni kısmında, Denetleme Ku
rulunun, garek Spor - Toto ile birleştirilmesi ve 
gerekse fazla memur istihdamından kaçımCıması 
tavsiyesine tamamen katıldığımızı belirtirken; 
parolası «aka ak, karaya kara» deımek olan 
mensup bulunduğum Güven Partisi grupu adı
na, bu müessesenin şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da müspet çalışmalariyle millete 
ve mmalekete faydalı olmalarını temenni eder, 
idarede çalışan bütün müdür, memur ve müs
tahdemlerine teşekkür eder, Milî Piyango 
idaresinin milletimize ve memleketimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını yürekten temenni ederken, 
Güven Partisi Grupu adına hepinize saygılar 
sunanın. 

BAŞKAN — Söz sırası Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Âdil Turan'dadır. 
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Sayın Âdil Turan, buyurun efendim. 
C.H.P. GRUPU ADINA ÂDİL TURAN 

(Uşak) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına he
pinizi saygı ile selamlarım. 

Grup adına, Millî Piyango İdaresi hakkında
ki görüşlerimizi sunacağım. Yalnız, sözlerime 
başlamadan evvel 4 ilâ 6 sene gibi geride kal
mış bir döneme ait denetleme raporu üzerinde 
durmanın, sakatlığı, hattâ komikliğine değin
meden geçemiyeceğim. Onun içindir ki, bizim 
konuşmamız, tenkitten çok daha fazla ve ötede 
temenni niteliğinde olacaktır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Millî Pi
yango ilk defa 1926 yılında 710 sayılı Kanunla 
«Tayyare Piyangosu» aldı ile kurulmuş, 1939 
yılında da 3670 sayılı Kanun ile bugünkü şek
lini almıştır. Her İM kuruluşta da amaç, Hava 
Kuvvetlerine yardımcı olmaktır. Bu yolla her 
yıl küçümsenmiyeeek gelirler sağlanmış ve sağ
lanmakta devam edilmektedir, örnek olarak, 
1964 yılında 38 481 334 lira, 1965 yılında 
38 858 587 lira, 1966 yılında da 36 592 588 li
ra safi kâr elde edildiğini belirtirsem, geliri 
haJkkmda bir fikir vermiş olurum. Son 10 yıl 
da, yani 1957 - 1966 yıllarında, bütün masraf
lar çıktıktan sonra Hazineye 329 277 658 lira 
devredilmiştir. Her yıl bilet satış kârlarının or
talama yüzde 50 si 'hs.Tka dağıtılmakta, yüzde 
50 si de gelir kf-yd'edilmekteidir; tabiatiyl'e ka
zançtan masraf çıktıktan sonra bu ayırım ya
pılmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, değerli Yüksek Denet
leme Kurulu raporlarımda, Millî Piyango ve 
Spor - Tc£o gibi talih oyunları ile uğraşan ku
rumların birleştirilmesi tavsiye edilmektedir. 
Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak. 
bu dileğe bütün içtenliğimizle katılıyoruz. Yal
nız yurtlarla ilgili bir ilâvemiz, bir temennimiz 
olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, Ulusumuzun tümünü il
gilendiren vo üzerinde ciddî olarak henüz du
rulmamış olan bir sorunumuz var : Öğrenci 
yurtları sorunu... 

Her ders yılı başı, bir kaynaşma, bir göç te
lâşı Türlüye'de başlar, köylerden ilçelere, ilçe
lerden illere, illerden büyük kentlere doğru 
dalga dalga yayılan bir göç... O aramalar, bir
likte oturma pazarlıkları, çocuğun başında du

racak anne ve ninelerin kuşkuları, durumu mü-
saidolmadığı için bir üst okula göndeıtilemiyen 
öğrencilerin, gözyaşları, orta veya yüksek öğ
renimini sadece hayal etmekle yetinen fakir 
çocukların iç eziklikleri ve onların kanını içine 
akıtan anaları, bahaları... Şu bir cümlede ifade
sini bulan tabloyu gözünüzün önüne g^tirebili-
yor musunuz? Bu, kısa bir cümle değil, ciltler 
dolusu uzun bir kitaptır. Sayfalarında milyon-
İare?, insanın sıkıntısı, telâşı, ıstırabı vardır. 

Ben, en küçük illerimizden birisi olan Uşak'
ta il ve ilçelerinde anormal şartlar altında, kira 
odalarında perişan olarak okuyan 3 binin üs
tünde öğrenci tesbit ettim ve değerli arkadaşla
rım ; bunların başında ya, anası bulunuyor veya 
bahası bulunuyordu; yani 6 bin kişi. Bu çocuk
lar, başında bulunan annesi veya ninesi veya 
halası ile birlikte orada perişan, geride kalan 
köyündeki, ilçedeki ailesi de, huzursuzdurlar. 
Aynı durum Türkiye'nin bütün illerinde vardır, 
hepiniz bu yaşantıyı, ya yaşıyarak veyahut da 
onların bu yaşantılarını müşahede ederek gel
miş durumdasınız. Hele Başkentte bu durum 
hepimizin her gün gözümüze, gönlümüze bata-
rak devam edip gelmektedir. Bunlann sonucu 
nedir 

Her yıl artan (başarısızlıklar ki, başarı orta
laması, orta öğretimde ve yüksek öğretimde 
normalin çok altındadır, bunu hepiniz biliyor
sunuz) gereksiz masraflar ve çeşitli huzursuz
luklar... Burada kaybolan millî zamandır, de
ğerli arkadaşlarım, millî servettir ve nihayet 
millî değerlerdir. Sorumlusu da çare bulamıyan, 
bulmıyan düzendir ve bu düzende İsrar eden ik
tidardır, iktidarlardır. 

Sayın milletvekilleri; yukarda, millî piyan
godan, 10 yılda 329 227 658 lira duru kâr elde 
edildiğini bilgilerinize sunmuştum. Bunun ulus
ça var olma veya yok olma gibi önemli bir dâ
vaya yardım için kullanılması zorunludur. Bu
nun yanında, 10 yılda 1 milyar geliri olan tek
rar ediyorum 1 409 599 790 lira genel geliri olan 
Spor - Toto için aynı inançta değilim. Gerçi 
kendi alanlarındaki hizmetlerini faaliyetlerini 
takdirle karşılamamak, kendilerini, ilgilileri 
tebrik etmemek mümkün değildir, fakat millî 
geliri önem ve ihtiyaç sırasına göre, eski bir de
yimle, ehemmi mühimme tercih yolu ile harca
mak ve harcatmak T. B. M. M. nin başlıca gö
revlerinden birisidir. 
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Spor - Toto, masraflar çıktıktan sonraki ge
lirin % 60 mı ikramiye fonu olarak ayırır, % 40 
mı da Millî Eğitim Bakanlığı Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğüne verir. Nitekim Genel Mü
dürlüğe son 10 yılda 452 765 551 lira yardımda 
bulunmuştur. Bu paralar nereye harcanılmıştır? 
Bir de onları görelim : 

63 ilde - ki, gayet güzel ve yerinde olarak 
yayınladıkları kitaptan tetkik ettim - stad, yüz
me havuzu, kapalı spor salonu, tenis sahası, ve-
lodrom, poligon, teleski, kayak evi ve saire gibi 
tesisler yapılmıştır. Değerli milletvekilleri, ben 
hesabını yaptım, her ilin payma 7 345 485 lira 
düşmektedir ve bunlar yalnız beden eğitimi için 
yatırılmıştır. Bunlar gerekli ihtiyaçlar. Bir eği
timci olarak beden eğitiminin önemini, kabul 
ediyorum, fakat kafa eğitimini esas tutan yurt
lar sonunundan sonra gelmesi gerektiğini de ka
bul etmek zorundayız. Eğer 10 senede her 
ilin payına düşen 7 milyon lira ile birer öğrenci 
yurdu yapılsa idi, Türkiye^de bugün, bu yurtlar 
sorunu, yurtlar problemi çözümlenmiş olacaktı. 
Böylece milyonlarca öğrenci ve onların velileri 
perişanlıktan, maddi olanaksızlıktan kurtulmuş, 
kaybolan değerler kazanılmış, zekâ ve kabiliyete 
yön ve imkân veren eğitimde fırsat eşitliği kıs
men gerçekleşmiş olurdu. Aynı zamanda o yatı
rımdan, belirli merkezlerde belirli kişiler fay
dalanmaz, köy ve fakir halk çocukları da okuma 
olanağına kavuşturulmuş olurlardı. Kısaca, nü
fusumuzun % 90 mı kapsıyan bir hizmet yatırı^ 
mı olurdu. Nitekim, 10 yılda spor alanına An
kara için harcanan 59 858 646 lira Ankara'ya, 
İzmir için harcanan 64 764 990 lira İzmir'e, İs
tanbul için harcanan 83 388 867 lira da İstan
bul'a, zorunlu ihtiyaca cevap verecek öğrenci 
yurtları yapardı ve bu büyük ihtiyaç cevaplan
mış olurdu. Gerçi, 351 sayılı Kanun gereğince 
Yurtlar Kurumuna da bir pay ayrılmıştır, fakat 
10 yılda ödenen miktarın toplamı, yalnız Anka
ra spor alanına ayrılan miktarın altındadır. 

Sayın milletvekilleri; şimdi birinci temenni
mizi özetliyoruz : 

MiMî Piyango ve Spor - Toto gibi talih oyun-
lariyle ilgili müesseseler birleştirilsin. Kendi 
amaçlarının yanı sıra, köy ve fakir halk çocuk
larını parasız okutabilecek yurtlar sorununa yö-
nelinsin ve Devletin de katkısı ile bu hizmet 
1980 yılma kadar tamamlanmış olsun. Bu konu-
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daki çalışmalarımız bitince gerekli kanun teklifi 
halinde, Meclis Başkanlığına ayrıca sunacağız. 

Değerli milletvekilleri; Millî Piyango İdare
sindeki ikinci dileğimiz de, normal çekilişlerin 
her ayın belirli gününde ve bilhassa, aybaşlarma 
yakın olmasıdır. İstatistikleri bilmiyorum, fakat 
öyle sanıyorum ki, Piyango İdaresinin müşterisi 
çoğunlukla memurlardır, hizmetlilerdir. Çünkü 
onların tek ümididir. Mevcut düzende, hallerini 
ve istikballerini piyango ile spor - toto'ya bağ
lamışlardır. Ayın ilk haftası geçince, bu kapı 
da kapanmış olur. Diğer müşteriler için fark et-
miyeceğine göre, çekilişlerin aybaşlarında ve be
lirli günlerde olması, idarenin de yararınadır, 
sanırım. 

üçüncü ve son dileğimiz; ikramiye miktarla
rının düşürülmesidir. En büyük ikramiye, Örne
ğin, 100 bin lirayı geçmemelidir. İkramiye bü
yüdükçe, kapital sahiplerinin çok sayıda bilet 
aldıkları tezi yanlıştır. Üstelik, doğru dahi olsa 
hatalıdır, yanlıştır. Çünkü kapital sahipleri kısa 
vadeli ve garantili yatırımlara gitmektedir. Ha
talıdır, çünkü milyonlardan topladığını birkaç 
kişiye vermek, en azından vicdan kurallarına 
ayları düşer. Biraz önce, millî piyangoyu me
murun, fakirin ümit kapısı olarak niteledik. 
Esasen onlar bir hırfka, bir lokma felsefesi ile 
yuğrulmuş, «Malihulya bir tohumdur, ektim 
ama bitmedi; bu züğürtlük bir belâdır, kovdum 
ama gitmedi» tekerlemesi ile yetişmişlerdir. 
Onun içindir ki 100 bin lira onların hayal sını
rıdır. Öyle ise bir kişiyi, iki kişiyi aşırı zen
gin edip, çılgına çevireceğimize, 10 kişiyi, 20 ki
şiyi normal servete kavuşturalım. 

Hikâyeyi bilirsiniz değerli iar'kadaşlianm: 
Kalb hastası hastanede yatmaktadır. Aldığı bile-
to büyük piyango vurmuştur. Doktor haberi 
birdenbire duyurmamak, hastasına haberi ağır 
ağır ulaştırmak ister ve sorar: 

«Bacım, semin biletine 100 lira çıksa ne ya
parsın?» Hanım, «Ben» der, «onunla bir çanta 
alırım.» 

«Pekâlâ 500 lira çıksa ne yaparsın?» 
«Bir elbise alırım.» 
«Bin lira çıksa...» 
«Bir de manto alırım.» 
«Pekâlâ, 10 bin lira çıkarsa ne yaparsın?» 
«Bir buzdolabı, bir çamaşır makinası alı

rım.» 
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«50 bin lira çıkarsa...» 
«Bir ev...» 
«Ya 100 bin lira çıkarsa...» 
«Bir de taksi alırım.» 
«Pekâlâ, büyük ikramiye, yani 2 milyon 

lira çıkarsa ne yaparsın?» Kadın gayet dürüst, 
gayet sakin, cevap verir: «Eğer büyük ikra
miye vurur, 2 milyon lira bana çıkarsa, müj
deyi getirene yarısını veririm.» Vs doktor 
orada şak diye düşer bayılır. 

İşte bizde büyük ikramiyenin genellikle ve 
sık sık görülen acı hikâyeleridir. 

Hepinize saygılarımı tekrarlarım. 
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Sa

lih Aygün, buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN 

(Amasya) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaş
larım ; Kamu iktisadi Teşebbüsleri arasında bu
lunan Millî Piyango idaresi hakkında, grupu-
mun görüşlerini kısaca özetlemeye çalışacağım. 

Benden önce konuşan arkadaşlarımın da be
lirttikleri gibi, personel tasarrufu ve cari gi
derlerin azalması bakımından Spor - Toto ile 
Millî Piyango İdaresinin birleşmesinde fayda 
mülâhaza etmekteyiz. Bu bakımdan personel 
giderleri kısılmış bulunacaktır. 

Raporda bir husus dikkatimizi çekti. Bu da 
personel kullanma bakımından 1964, 1965 ve 
1966 yıllarındaki artma miktarlarıdır ki, 1964 
te 200 küsur bin lira olan ücretler, 3 sene 
sonra 100 bin lira artmış, bu şekilde büyük 
bir artış göstermiştir. Nitekim raporun 58 nci 
sayfasında, personel kadrolarının geniş tutul
ması yıl içinde bu kadrolara fazla memur tâyi
nine sebebolduğundan, nazari kadroların ihti
yacı karşılıyacak miktarlara inhisar ettirilmesi 
yolunda bir temennide bulunmuş, bu şekilde 
kadroların gelişigüzel tasarrufunun önlenmesi 
istenmiştir ki, biz raporu yazan arkadaşlarımı
zın bu görüşüne iştirak ediyoruz. Aynı za
manda, eski kanun 1939 yılında yapılmış ol
duğuna göre, günün ihtiyaçlarına göre de bir 
teşkilât kanunu yapılmasına zaruret var kana
atindeyiz. Bu bakımdan teşkilât, Teşkilât Ka
nununu yeniden tanzim ederek, yeniden ken
disine bir ve^he vermek zorundadır. 

Bu şekilde teşkilâta ait grupumuzun görü
şünü Özetledikten sonra, bizden evvel konuşan 
arkadaşlarımızın bâzı hususlardaki tenkidleri-
ne cevap vermek istiyoruz/ 

Bir teşebbüste gelirin nasıl dağıtılacağını 
kanun tâyin ve tasrih etmiş durumdadır. Bu 
bakımdan kanunun tâyin ettiği yüzdeler dışın
da, her hangi bir teşebbüse yatırım yapmak 
imkân ve ihtimali yoktur. Bunu arkadaşlarım 
da takdir ederler. Zannediyoruz ki, kanun neyi 
emretmişse yurtlara tahsis edilen miktar ondan 
ibarettir. Eğer artması icabeden bir husus var
sa, arkadaşlarımız bir teklif getirirler, grup 
olarak biz de bunu can ve gönülden destekle
riz. Hepimiz köyden gelmiş bir ana ve baba
nın çocuğu olmak hasebiyle, memleketimizin 
yüzde 70 ini de köylü teşkil ettiğine göre, bun
ların yetişmesini de Adalet Partisi iktidarı 
olarak, can ve gönülden köye bağlı bir siyasi 
teşekkül olarak benimsediğimize göre, biz de 
bunu her halde bütün arkadaşlarımızla bera
ber destekleriz, bu arzuya da iştirak öderiz. 
Yalnız bu bir kanun meselesidir, değiştirelim, 
arzu edilen şekilde Millî Piyango gelirlerini bu 
sahaya intikal ettirelim. 

Biz Millî Piyango idaresinin bir husustaki 
çalışmalarına teşekkür etmekle yetineceğiz. Mil
lî Piyango idaresi Spor - Toto kurulduktan 
sonra faaliyetini biraz kısıtlamış, kendi saha
sında çalışma gösterememiş, fakat sonunda, 
çekilişleri ayda üçe çıkarmak suretiyle faaliye
tini hızlandırmıştır, öyle tahmin ediyorum ki, 
geliri, 1963 -1964 - 1965 yahut 1966 yılına na
zaran bugün çok artmış bulunmaktadır. Büt
çeye yardımı dolayısiyle de kendilerine her 
halde bütün memleketçe müteşekkir kalmamız 
gerekir. 

Bu arada, benim gözüme ilişen hesaplarda 
bir husus daha var, bu da yatırımlar konusu
dur. 

Arkadaşlar, yatırımlarda titizlik şart. Millî 
Piyango, yatırımlarını lükse değil, ihtiyaca 
yöneltmek zorundadır. Bu noktaya da grup ola
rak işaret etmeden geçemiyeceğiz. 

Sözlerimi özetliyorum : Millî Piyango ida
resi eski olan Teşkilât Kanununu bugünün an
layışına göre tanzim etmek ve buna göre bir 
teşkilât kanunu getirmek zorundadır. Bünün 
ihtiyaçlarına göre gelirlerini ne şekilde kulla
nacaksa, ona göre de bir kanun hazırlamak zo
rundadır. 

Çalışmalarından dolayı grupum adına ken
dilerine teşekkür eder, arkadaşlarımı hürmet
le selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

— 667 — 



M. Meclisi B : 39 3 . 2 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Aktarma kanun tasarıları için 
açık oy kullanmıyan sayın üye var mı? Oylannı 
kullanmalarını rica ederim. 

Gruplar adına görüşler bitmiştir. Kişisel gö
rüşlerini arz etmek üzere sıra Sayın Yaşar 
Akal'ındır. Saym Akal... Yok. 

1964, 1965, 1966 yılları kâr ve zarar bilanço
sunu okutup tasviplerinize arz edeceğim : 

13. — MİLLÎ PİYANGO İDARİ!Sİ : 

1964 kâr : 38 481 334,80 lira. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
1965 kâr : 38 858 587,86 lira. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler.., Tasvibedilmiştir. 
1966 kâr : 36 592 587,88 lira. 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
Tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedilmiştir. 

Millî Piyango İdaresinin 1964, 1965, 1966 yıl
ları bilançoları 468 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince Genel Kurulunuzun tasvibinden 
geçmiş bulunmaktadır. 

Tahkik konusu bulunan veya kaza mercile
rine intikal etmiş olan hususlardan doğacak 
sonuçlar saklı kalmak şartiye tasvip görmüş bu
lunmaktadır. Binnetice tasvibinize iktiran edsn 
1964, 1965 ve 1966 yıllarında Yönetim Kurulu 
görevini ifa etmiş olan kurullar da ibra edilmiş 
bulunmaktadır. 

Gündemin diğor maddesine geçiyoruz. 

/-/. - - TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KU
RUMU : 

A) TZDK. Ziraat Aletleri ve Makinaları 
Fabrikaları Müessesesi. 

IBAŞKAN — Müzakerelere başlıyoruz, 
Güven Partisi Grupu adına Saym Turgut 

Topaloğlu, O.H.P. Grupu adına Saym Necati 
Aksoy, A.P. Grupu adına Saym Kemal Güneş 
söz almış bulunmaktadırlar. 

Aynı kurum üzerinde kişisel görüşlerini arz 
etmek üzere Saym Tufan Doğan Avşargil, Sa
yın Eşref Derinçay, Sayın Şinasi Çolakoğlıı, 
Saym Ali Rıza Uzuner ve Sayın thsan Kabadayı 
söz almış bulunmaktadırlar. 

îlk söz Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Topaloğlu'nun. Buyurun efendim. 

G.P. GRUPU ADINA TURGUT TOPALOĞ
LU (Adana) — Saym Başkan, saym milletvekil
leri; 

Güven Partisi Grupu adına Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinden Türkiye Zirai Donatım Kuru
mu ve buna bağlı Adapazarı Makina ve Ziraat 
Aletleri Fabrikalarının 1964, 1965 ve 1966 yıl
larına ait raporlarının eleştirmesini yapmak üze
re huzurunuzdayım. 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve buna 
bağlı Adapazarı Müessesesi ayrı ayrı konular 
olduğu için, görüşlerimizi iki bölümde Yüce 
Meclise sunmaya çalışacağım. 

Önce Adapazarı Ziraat Aletleri ve Makina
ları Müessesesi hakkındaki fikirlerimizi ve gö
rüşlerimizi arz etmek istiyorum. 

Bu fabrika 1 nci Dünya Savaşı sırasında as
keriyenin temin ettiği az bir sermaye ile araba 
imal etmek maksadiyle kurulmuş, bundan son
ra bâzı eller değiştirmiş, zaman zaman çok 
kritik durumlara düşmüştür. Müessesenin bâzı 
bankaların müşterek sermayesi ile çalıştırılması 
tecrübe edilmiş, bundan da bir sonuç alınama
yınca, zamanın Hükümeti tarafından çiftçiye 
pulluk, araba ve sair küçük zirai imalâtlar yap
mak üsere takviye edilmiş, yeniden faaliyete 
geçiri lmig'tir. Sonra, 4604 sayılı Kanunla kuru
lan Türkiye Zirai Donatım Kurumunca da 2 
milyon sermayeli bir müessese olarak yeniden 
işletmeye geçirilmiştir. Bugüne kadar fabrika 
devamlı olarak zaman zaman tevsi edilmiş ve üç 
defa da sermayesi artırılmıştır. Konumuzu teş
kil eden sanelerde, yani 1934 yılında fabrikanın 
sermayesi. 15 milyon, 1965 yılında yine 15 mil
yon, 1966 yılında ise 35 milyona çıkarılmıştır. 
Mevcut bu sermaye ve çalışmalariyle müessese
nin yıllık faaliyetlerini şöylece özetlemek müm
kün olmaktadır : 

Fabrika her yıl kendisine mahsus bir iş 
programı hasırlıyarak, bu program hedeflerine 
yetişmek için gayret ve çaba sarf eder, fakat 
maalesef görülmektedir ki, program hedeflerinin 
yüzde 50 sine dahi yetişmesi mümkün olmamış
tır. 1964 yılı iş programında öngörülen imalât 
33 800 000 lira iken, yıl sonu imalât hesabı 
23 200 000 lira olarak çıkmıştır. Yine programa 
göre 35 600 000 liralık satış yapılabileceği he
saplanmış, fakat yıl sonuna kadar 22 200 000 
liralık satış yapılabilmiştir, iş programında gös-
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terildiği gibi, 1964 yılında 7 055 298 lira kâr 
sağlanacağı hesaplandığı halde, ancak 4 207 903 
lira kâr temin edilebilmiştir ki, bu kâr miktarı 
1963 yılı kânndan çok düşüktür. 

1905 yılı programına bakacak olursak, bu yıl 
faaliyetiyle program arasında geniş farklar ol
duğu ve programın hedeflerine yetiş ememiş ol
duğu maalesef görülmektedir. 1965 yılında ima
lâttan 47 811 347 lira beklendiği halde, 
24 388 458 lira imalât değeri olabilmiştir. Sa
tışlardan 53 016 330 lira umulduğu halde, 
24 569 651 lira tahakkuk etmiştir. Yine prog
ramda tahmin edilen kâr 28 509 469 lira ol
duğu halde, ancak 17 109 053̂  lira olarak ta
hakkuk etmiştir. 

1966 yılında ise, fabrikanın ödenmiş serma
yesi 15 milyondan, 20 milyon fazlasiyle 35 mil
yona çıkarılmış olmasına rağmen, yine de h 
programarının hedefine ulaşamadığı görülmek
tedir, fakat bunun yanında, kârda geçen yılb.ra 
nisbetle cüzi bir artış olduğunu memnuniyetle 
ifade etmek isterim. 

Bu yılın da iş programlarının fiilî neticeleri 
şöyİD olmuştur : Malî imalâttan 55 720 147 lira 
beklenirken, 45 930 948 lira olarak kalmıştır. 
Satışlardan 63 991 525 lira tahmin edilirken. 
43 64.1. 933 liralık satış yapılabilmiştir. Kâr du
rumu ise, yine iş programında umulduğu kadar 
olmamıştır, 6 404 659 lira kâr temin edilebil
miştir. Böylece, görüldüğü gibi, 1964, 1965 yıl
ları, iş programları hedeflerine ancak % 50 ye 
yakın bir oran dâhilinde yaklaşabilmisîerdir. 

1968 yılında ise, fabrika hazırladığı iş prog
ramının hedefine % 83,5 nisbotinde ulaşabilmiş
tir. 

Bu üç senelik faaliyet neticeleri gösteriyor 
İd, gayet geniş ve zengin bir iş programı ha
zırlanmakta, fakat maalesef tahakkuk ettirile-
memektedir ve bazan % 100 e kadar program 
hedeflerinin altına düşmektedir. 

Bunun sebepleri üzerinde kısaca durmak ve 
nedenlerini araştırmakta fayda mütalâa etmek
teyiz : 

Evvelâ, program hazırlanırken, fabrikanın 
günlük gerçek durumu göz önünde bulundurul
maksızın indî ve nazari hesaplar yapılmış ol
duğu kanısındayız; veyahut da programla fiilî 
neticeler arasında bu kadar farklı durumlarJ n 
doğması, programın mütehassıs ve ehil eller ta

rafından yapılmamış olduğunun bir delili sayı
labilir. 

İş programları hazırlanırken; ihtiyaca cevap 
verecek malzeme ve hammadde alımı yapılıyor 
vo buna göre para ödeniyor, fakat imalât ve 
satış beklendiği gibi tahakkuk etmeyince, kâr 
durumları mecburen düşüş kaydediyor; sabit 
masrafların da yerinde kalmasiyle müessesenin 
kârına ters yönden etki yapıyor ve istenilen so
nuca yarılamıyor. 

Ayrıca, yine bu konuya müessir olacağı ka
nısına vardığımız bir huisus da şudur: 1964 yı
lında müessese müdürü, hiçbir s&bep gösteril-
meksizin başka bir yere tâyin edilmiş ve ma
kamı aylarca açık kakmış; yerme tâyin ya
pılmamıştır. Bunun da personel üzerinde, çalış
ma yönünden büyük tesirleri gözden uzak tutu
lamaz. Bu baıkımdan da program aksamıştır. 

1964 iş yılında fabrikada, 11 . 8 . 1964 ta-
rih'nden 19 . 6 . 1964 tarihine kadar işçiler 
tarafından bir haftalık grev ilân edilmiş ve 
bu grev mahkeme karariyle kaldırılmıştır. Bun
dan sonra, müessese ile Maden - iş Sendikası 
arasında 22 . 8 . 1964 tarihinde bir toplu söz
leşme imzalanmış; bu sözlcornıenin hükümleri 
drjha illeri tarihlere götürülerek 1 . 1 . 1964 ta-
rihmlîisn itibaren yürürlüğe girmesi şart koşul
muştur. Bu anlaşmaya göre, nıüesesse her yıl 
520 090 lira fazla ücret ödeme külfetine rası ol
muştur. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, buraya ka
darını, yani grevi, toplu söyleşmeyi, ücret artı
rılmasını normal kabul etmek lâzım, fakat hem 
dikkatimizi çeken ve hem de çok garibimize gi
den bir hususa değinmeden geçmdk maalesef 
mümkün değildir. 

Toplu sösleşmie ile fabrika, yarım milyonun 
üstünde bir riske girdiği halde, böyle bir feda
kârlığı kabul ettiği halde, karşılığında fabrika
nın çalışmasını önleyici, fabrikanın aleyhime bir
takım maddeler ve şartlar kabul ediliyor. Bizim 
için bunun sebeplerini anlamak hakikaten güç 
olmaktadır. Topla sözleşmede neden karşıilıklı 
bak ve menfaatler dile getirilmiyor da, taraf
lardan yanlız birisirrn, yani Maden - İş Sen
dikasının lehine, fabrikanın aleyhine hükümler 
kabul ediliyor? Bu hususu ilgiliCerden öğrenmek 
isteriz. 
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Bütün bunlardan başka, müessese hakkın
daki tavsiye ve temennilerimizi şöylece sırala
yabiliriz : 

Montaj Sanayii talimatnamesi gereğince, 
İS62 yılında yapılan etütlere göre, bir traktö
rün % 47 sini yapabilecek güce sahibolan Tür
kiye ide bugüne kadar bu nisCbetin yarısından 
ileri gidilememiştir. Bunun nedenleri üzerinde 
durularak, bu hususların gerçekleştirilmesi için 
çalışmalar yapılmasını temenni etmekteyiz. 

Traktör ve biçer - döver imalâtına hız veril
mesi için, fabrikanın yeni makina ve teçhizat
larla donatılması, imalâtla beraber satışa da 
gerekli önemin verilmesinin yerinde olacağını 
tahmin, etmekteyiz.. 

-İmalât hammaddelerinin zamanında temin 
edilmesi ve birinci ellerden alınarak aracılara 
fırsat verilmemefsinin ilgililer tarafından temin 
edilmesini tavsiye etmekteyiz. 

İş programının tahakkukunu mümkün kıla
cak her türlü tedbirin daha önceden alınması, 
böylelikle programın uygulanmasını temin et
mek ve programla fiilî iş arasındaki uçurumun 
mümkün olduğu kadar azaltılması veya tama
men yok edilmesinin uygun olacağını kabul edi
yoruz. 

Müessesede hurda ve demode olarak bekleti
len birçok maözeme ve makinalarm elden çıka
rılması lâzımdır. 

Personel durumu ıslah edilerek, hâlâ bir yö
netmeliği bulunmıyan «Montaj grupu» ve «Le
vazım grupları» nın biran evvel birer yönetme
liğe kavuşturulmalarını temenni ©deriz. 

Yedek parça imalâtının ihtiyacı karşılıya-
cak duruma getMUmösinin şart olduğu kanaa
tindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, Zirai Donatım 
Kurumunu sizlere iki bölümde sunacağımı yu
karıda arz etmiştim. Bunlardan Adapazarı Zi
raat âletleri ve makinaları müessesesi hakkın
da görüş ve temennilerimizi kısaca tamamla
dıktan sonra, şimdi Türkiye Zirai Donatım 
Kurumuna geçiyorum: 

Zirai Donatım Kurumu, Türk tarımının ge
rekli makina â/Let ve malzeme ihtiyaçlarım kar
şılamak üzere 4604 sayılı Kanunla 1944 yılında 
kurulmuştur. Tarım Bakanlığına bağlı bu ku
ruluşun sermayesi 1956 yılında 100 milyon li
raya çıkarılmıştır. Başlıca görevi ve kuruluş 

gayesi; tarım da kullanılan her türlü makina, 
âlet ve malzeme, tarım ilâçları, suni gübreleri 
imal ve istihsal etmek; damızlık hayvan ye
tiştirmek ve bunlar için ticari ve sınai mües
seseler kurmak ve işletmektir. Bu maksatlarla 
millî gelirimizin % 40 ını, ihracatımızın da 
% 80 ini teşkil eden tarım ürünlerimizin artma
sına yardımcı olmaktadır. 

Eleştirme konumuzu teşkil eden 1964, 1965 
ve 1968 yıllarında Türkiye Zirai Donatım Ku
rumu, 21 bölge müdürlüğü, 5 şube müdürlüğü, 
18 ajans şefliği ve 14 temsilcilik, 948 satıcılık 
ikolllariyle faaliyet göstermiş ve bu üç yılda da 
ödenmiş sermayesi 57 030 087 lira olarak devam 
etmiştir. 

Yukarıda arz ettiğimiz Adapazarı Makina ve 
Ziraat aletleri fabrikası ğiibi, Türkiye Zirai Do
natım Kurumu da her yıl kendine mahsur bir 
iş programı hazırlıyarak bu porgramın hedef
lerine yetişmek gayreti içinde çalışır, fakat 
maalesef buraJda da program hedeflerine gi
dilemediğini üzülerek görmekteyiz. Bunun da 
programın, birçok eksik ve yetersiz tarafların
dan ileri geldiği kanısındayız. Bu bakımdan, 
ıslaha muhtaç gördüğümüz tara.fHannı kısaca 
huzurunuzda arz edeceğim: 

Kurum yedi anonim şirkete iştirakte bulun
muş ve taahhüde'tiği hisseleri tamam'en öde
miştir. ödenen yekûn 12 607 500 liradır. Bu 
meblâğa karşılık kurumun, Şeker Şirketinden 
başka diğer altı şirketten on seneden beri hiç
bir surette temettü almadığı görülmektedir. 
Bunun nedenleri nereden geliyor, bir türlü an
lamak mümkün olmadı. Bu hususun ıslahı ci
hetine gidilmesine temenni ederiz. 

Tarım Bakanlığının, kuruma olan 21400 000 
lira borcunu 1963 yılından beri hâlâ ödememiş 
olduğu raporda belirülmekfceıdir. Aradan, yedi 
yıl geçmiştir; bugüne kadar tasfiye eldilp edil
mediğini de henüz bilmemekteyiz. 

Satılan mallar arasında suni gübrelerin en az 
kâr getirmesini birçok sebeplere bağlamak lâ
zımdır. Bir defa, Kurum tarafından satışa arz 
e'ilen suni gübreler müstahsilin, üreticinin ih
tiyaç duydukları zamandan çetk sonra temin 
ediliyor. O güne kadar üretici gübre ihtiyacını 
temin etmiştir, tarlasına gübreyi saçmıştır ve 
alacağı gübreyi bekletmesi de mumfkün oıîmıyii-
cağına göre kurumdan gübre almak ihtiyacını 
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duymamaktadır. Bunun için temennimiz odur 
ki, üreticiye verilecek gübre, biç değilse ekim 
zamanından bir müddet önce kenldilerine inti
kal ettirilmelidir. Ayrıca, ekim mevsiminden 
sonra kurum tarafından temin edilen ve depo
lara konulan gübre, aylarca ve hattâ yıllarca 
rutubetli depolarda bekletilmesi sonucu ola
rak torbalar içlndo taş haline gelmektedir. Bu 
suretle gübre, müeıssiriyetini kaybetmekte, kul
lanılmaz hale gelmektedir. Bunun içindir ki, 
Kurum büyük zararlara girmekte ve millî gelir
de büyük kayıplara yol açmaktadır. Bu husu
sun üzerinde hassasiyetle durulması ve gereken 
tedbirlerin alınmasını temenni ederiz. 

Kurum traktör ve biçer - döver ihtiyacını 
karşılamakta yetersiz durumda olduğundan, 
imalât ve ithalâtın artırılması için ön tedbirle
rin alınması lâzım geldiği kanaatin deyiz. 

Yedek parça fiyatlarında dış piyasa ile olan 
faikın giderilmesi, yedek parça imalâtının artı
rılması ve kurumun satışını yaptığı kendi trak
törlerden başka traktörler için de yedek parça 
imalâtı cihetine gitmesi halinde Türk tarımında 
büyük rol oynıyacağı kanaatindeyiz. Bunun 
için de gerekli tedbirlerin alınmasını ilgililer
den beklemekteyiz. 

Aynsa, birçok mal imâl eden ve satan kuru
mun satışlarında maalesef bir hayli formalite
ler ve güçlükler vardır. Bu güçlüklerin de kır
tasiyecilikten vazgeçmek suretiyle, ticari zihni
yetle hareket edilerek normal bir selde intikal 
ettirilmesinin bir de aynca kurumda maalesef 
bugüne kadar göremediğimiz reklâma bir neb
ze önem verilmesinin yerinde olacağını tahmin 
etmekteyiz. 

Kurumca dağıtılan tohumluk ve zirai müca
dele ilâçlarının yine gübre gibi zamanında te
min edilerek mus'tahsıla verilmesi çok yerinde 
bir hareket olacağı için, zirai mücadele ilâçla
rının, (Yine onların da, malûmu olduğu gibi 
muayyen bir tarihe kadar bekletilme ve mües-
siriyetini muhafaza etme müddetleri vardır, 
o tarihleri geçerse, onlar da hiçbir surette işe 
yaramaz hale gelecektir) zamanında temin edi
lip, zamanında üreticiye intikal ettirilmesi ge
rekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; arz ettiğimiz bu 
hususlar muvacehesinde bu noksanlıkların da 
düzeltilmesi temennisi itye raporları G. P. Grupu 

adına tasvibettiğimizi arz eder, saygılar suna
rım. (G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın il-
yas K^hç, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA 1LYAS KILIÇ 
(Samsun) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; Zirai Donatım Kurumunun 1964, 
1965 ve 1966 yıllarına ait iktisadi Kamu Teşeb
büsleri Komisyonu raporu üzerinde C. H. P. 
Grupunun görüşünü izah etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Zirai Donatım Ku
rumu isminden de anlaşıldığı şekilde ziraat-
çiyi donatan, teçhiz eden bir kurum demek
tir. Benden evvel konuşan arkadaşımız, kuru
mun kuruluş kanunu ve bu kanunun aksaklık
larım söylemiş olmasından mütevellit aynı 
s jzicr üzerinde durmayı faydalı mütalâa et
mediğim için mevzua girmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; biliyorsunuz ki, 
memleketimiz % 70 in üzerinde, bâzılarına gö
re % 7C, bazılarına göre % 80 i ile köj|iü ve 
ziraatçi zümreden teşekkül etmektedir. Ame
rika nüfusunun % 8 i ziraatle meşguldür; ken
disinden hariç olarak dünyaya bakıyor, in
giltere nüfusunun % 4 ü ziraatle meşguldür, 
İngiltere imparatorluğu'na bakıyor, Bir mem
leket kabul ediniz ki, nüfusunun % 80 i köylü
dür, kendisine bakamıyor. O halde, memüeke-
timizde çeşitli yönlerden ziraatçinin üzerine 
eğilmek gerektiği kendiliğinden ortaya çıkı
yor. ziraatçiyi donatmak hususunda, ziraatçi
nin verimini artırmak hususunda kendisini 
teknik ile teçhiz ederken, znaatçimn de tekni
ğe uyması için kendisine telmik bilginin ve-
ıvlmesi lîı^cıgekliğine göre ve buna inanmış 
olduğumuza göre, bunun birinci yardımcısı 
olan Zirai Donatımın ehemmiyeti bir kat daha 
artmış oluyor. 

Memleketimizde Zirai Donatım Kurumu yurt 
sathına örümcek ağı gibi gerilmiş, rapordan 
arladığımıza göre 1964 ten beri her sene yeni 
ilâveler yapmak suretiyle, teşkilâtı genişlet
mek, yeni personel almak suretiyle örgütünü 
yurt sathına dağıtmış bir teşkilâttır. Böyle 
bir teşkilâtın büyük bir bütçesi de olduğuna 
göre, bu.teşkilâtm mevcudiyetine âzami dere
cede istifade etmek bizim hakkımız, çiftçinin 
hakkı ve bu hakkı çiftçiye teslim etmekte bu 
örgütün vazifesidir. 
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Bu örgüt nelerle meşgul oluyor, ne veriyor 
ekiciye? Bu örgüt ekiciye traktör temin ediyor, 
biçer-döver temin ediyor, gübre temin ediyor 
ve zirai mücadele ilâçlarından patentsiz olanla
rın, temsilcisi bulunmıyanlarm bir kısmını eki
ciye veriyor. Bunun yan malzemesi olarak da 
köylüye biçer - döverlere bağlama ipi olarak ip 
veriyor. 

Muhterem arkadaşlarım; traktör konusu 
üzerinde bir miktar durmak istiyorum. 

içinizde araba kullananlar vardır; araba 
kullananların dışında piyasayı gören, şehirde 
dolaşan arkadaşlarımız vardır. Bugün memle
ketimizde o kadar mütenevvi motorlu vasıta 
var ki, bundan dolayı tamircilerin tamir mev
zuunda, parçacıların parça temin etmek mevzu
unda ne kadar sıkıntı çektiğini ben şahsan ara
ba kullanan, arabası olan bir insan olarak bili
yorum; siz de uzaktan ve yakından bunu din
liyorsunuz. Bundan şuna geçmek istiyorum: 

Traktör mevzuunda da mümkün olduğu ka
dar az çeşitli, çok mütenevvi olmıyan traktör
ler istikametine yönelmeliyiz, böyle traktör kul
lanmalıyız. Bunun sebepleri vardır. Nerede ne 
bulursak, nereden döviz temin etmek imkânı
mız varsa, nereye bir parça tütün satabiliyorsak 
oradan takas yolu ilo bir şey almak mecburi
yetinde kalınmış olmanın da; bir iktisadi sıkın
tısının, başka bir tâbirle geri kalmış olmanm 
da bunun üzerinde etkileri var, ama Zirai Do
natım Kurumunu tek tip traktör olmasa dahi, 
asgari çeşite indirecek şekilde traktör imaline 
ve traktör ithaline zorlamalıyız. 

Rapor bu konuda, «Memleketimizdeki trak
tör ihtiyacının karşılanması için, mevcut fabri
kalarımızın bu ihtiyacı karşılıyamaması karşı
sında, bunlar imalâta devam ederken dışardan 
da ithal etmek suretiyle ihtiyacımızı karşıla
mak yönünden muvazeneli bir durum meydana 
getirelim» diye tavsiyede bulunuyor. Bunu ka
bul edelim, bu doğru bir fikirdir, ama bunu bir 
noktada kesebilecek tedbir almalyıız. 

Muhterem arkadaşlarım; çeşitli tipte trak
tör imal ve ithalinin mahzurları nelerdir? Bu
nun mahzurunu iki yönden mütalâa etmek 
mümkün. : 

Bir defa Zirai Donatım Kurumu her trak
törün parçasını temin etmek hususunda ayrı bir 
stok müessesesi kurmak mecburiyetinde kalı

yor. Bu parçayı temin edebilmek için ayrı bir 
külfet yüldeniyor. 

Sonra, bu traktörlerin, cins cins traktörle
rin tamiri için ya bir kişiye çok şey öğretecek
tir ya da çok kini istihdam edecektir. Ancak, 
bilmek lâzımgelir ki bir adam çok şey bilirse, 
hiçbir şey bilmez. O halde her traktör için bir 
tamirci yetiştirmek mecburiyeti hâsıl olursa, bu 
sefer tamirciyi yetiştirmek için malî külfet ba
kımından zorlukla karşılaşacak, bir de bunları 
maddeten tatmin zorunda kalacak. Çünkü, 
4/10195 sayılı Kararnamenin - biliyorsunuz tek
nik personel kullanma kararnamesidir - kendi 
bünyesi üzerinde bir miktar değişikliğe tabi tu
tulmasını rapor tavsiye ediyor. Neden?. Çünkü, 
Kurum piyasadaki değişikliği takibedebilecek 
imkânlar arıyor. Niye? Çünkü, bünyesindeki 
teknik eleman başka tarafa kaymaya bağlıyor, 
daha cazip olan istikamete kayıyor. Sebebi?.. 
Tatmin imkânsızlığıdır şüphesiz. O halde trak
törlerimizi asgari çeşitlere indirmek mecburiye
tindeyim. 

Aynı şeyi biçer - döver için söylemek müm
kündür, aynı şeyi ziraat âletleri için söylemek 
mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım; bunu söylerken 
şunu tebarüz ettirmek istiyorum: Biz 0. H. P. 
olarak kooperatifleşmeye büyük önem veren ve 
kooperatifleşmekten büyük fayda bekliyen bir 
siyasi örgütüz. O halde traktör muamelelerin
de çiftçiyi özel teşebbüsten traktör alma isti
kametine zorlamaktan kaçınmalıyız veya özel 
teşebbüsün fahiş fiyatlarla çiftçiyi; - ben sö
mürmek tâbirini burada kullanmak istemiyo
rum - ezmesine mâni olabilecek asgari fatura 
alma mecburiyetini koymalıyız. Adam fatura 
vermiyor veya «naylon fatura» diye piyasada 
ismi geçen birtakım uydurma faturalar kullan
mak suretiyle, Zirai Donatımın daha ucuz ge
tirmek ve çiftçiye satmak durumunda olduğu 
bir traktörü daha pahalıya satabiliyor ve sa
tıyor. O halde kooperatif kurmak suretiyle trak
tör alma istikametinde çaba sarf edenlere yar
dım etmek hususunda Kurumu dirije etmeliyiz, 
Kurum da aynı şekilde yardımcı olmalıdır. 

Özel teşebbüsün karşısında değiliz, özel te
şebbüsün özel şahısları ezmesinin karşısındayız. 
O halde, çiftçimizi satıcı karşısında himaye ede
cek tedbirler almak; Kuruma yetki vermekle, 
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Kurumu yetki ve salâhiyetle teçhiz etmekle, Ku
rumu para ile bütçe halamından teçhiz etmekle, 
Kurumu teknik eleman halamından doyurmak
la ve Kurumun imalâtını artırabilecek tedbirler 
almakla mümkündür. Yoksa, biz, öyle dendiği 
gibi özel teşebbüsün karşısında değiliz. Biz özel 
teşebbüsün, vergisini vereninin, vatandaşı nor
mal hakkına razı olmak suretiyle destekliyenin 
gönülden teşvikçİ3İyiz, hattâ minnettarıyız. 
. Traktörlerde fiyatların çok yüksek olduğu.. 

Meselâ geçen günü gelmiş, «Efendim, 15 güne 
kadar traktörü gelip almazsan, traktörü ben 
başkasına satarım.» Bankaya gidiyorsunuz, 
«Plasman ver» diyorsunuz, banka diyor ki, «Be
nim programım tatbik edilmeli, ben para vere
cek durumda değilim, çünkü benim plasman ve
recek param yok.» 

Bu adam ne yapacak?.. Bu adam traktörü 
alacak. Çünkü ekim mevsimi. Traktörü alabil
mek için ne yapacak? O zaman gidecek her han
gi birisine, «Aman ne olur, şu traktörü alabil
mek için bana şu kadar para ver.» diyecek, o 
zama,n iki defa boğulacak. Binaenaleyh... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Aynen 
öyle. 

0. H. P. GRUPTJ ADINA İLYAS KILIÇ (De
vamla) — Bakın, arkadaşım «Aynen öyle» di
yor. Ben ziraatçi değilim, ama ziraatçilerin ara
sında dolaşan bir arkadaşınızım. Hakikaten 
doğrudur; tasdike dahi lüzum yok, bu böyle
dir, Kuram da biliyor, arkadaşlar da biliyor, he
pimiz bunu biliyoruz. Hepimiz Ziraat Banka
sına her gün plasman için koşan insanlarız. 

Binaenaleyh; bu yönden Kurumu destekle
meliyiz. Kurum ismini her köyün basma yaz
malıdır. Her köyün giriş yerinde Kurumun is
mi okunmalıdır. Kurum bu kadar ekiciye hâ
kim olmalıdır, bu kadar ekiciye sahip çıkmalı
dır. 175 bin lira, 180 bin lira, 160 bin lira bir 
biçer - döver; Kuruma gidiyorsunuz, bunu da
ha ucuza alabiliyorsunuz. Demek ki, Kurumda 
fayda var. Kurum, kuruluşunda mutlaka ken
disinden büyük faydalar beklenen Kurum ola
rak kurulmuş ve hakikaten de bu düzünce doğ
rudur, ama Kurumun bâzı tazyiklerin altında 
kalmak suretiyle, bâzı imkânsızlıkların içerisin
de kalmak suretiyle ekiciye lâzımgeldiği şekil
de bir destek olamadığı da bir hakikattir. Bi
naenaleyh, bu istikamete yönelmemiz lâzımgel-
diğini tebarüz ettirmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Zirai Donatım Ku
rumunun parça teinini hususunda sıkıntı çekti
ğini de tebarüz ettirmek istiyorum. Şahsımda 
denemişimdir. Kurumdaki arkadaşlarımıza, 
uzaktan - yakından tanıdığımız, medeni ve in
sani münasebetimiz olan arkadaşlarımıza yap
tığımız müracaatlarda, bize veya gönderdiği
miz kişilere hakikaten centilmence bir muamele 
yapıldığını söylemekten zevk duyuyorum. Bu 
her türlü düşüncenin uzağında bir düşüncedir, 
ama onların da imkânsızlık içerisinde kaldığını, 
bir parçayı benim bölgeme sevk edebilmek için 
izmir'e, istanbul'a telefon ettiklerini telgraf 
çektiklerini çok yakından biliyorum. Bu bir 
çabadır, iş yapma çabasıdır; iş yapabilmek için 
bu işe gönül verme çabasıdır, ama onu ancak, 
maddi bakımdan çok desteklediğimiz takdirde, 
dışarıdaki spekülatörlerin köylüye ve ekiciye 
fahiş fiyat ile mal satamıyacaklarını hesaba 
katmak lâzım. Bu bir arz ve talep meselesidir. 
Zirai Donatım Kurumu fazla arzda bulunduğu 
takdirde, karşı taraftaki adam ona ayağını uy
durmak mecburiyetinde kalacaktır. Binaena
leyh, parça bakımından da Kurum desteklen
melidir, müşkülleri varsa, bu müşküllerini bağ
lı olduğu müessese karşılamalıdır. 

Zirai Donatım Kurumunun meşgul olduğu 
işlerden bir tanesi de gübredir. 

Muhterem arkadaşlarım; gübrenin faydasını 
biz burada kalkıp da birbirimize anlatacak 
durumda değiliz. Bu ispat edilmiştir, tescil 
edilmiştir. Şimdi biz, sadece istihsalinin veya 
ithalinin ve ekiciye, çiftçiye kafi miktarda ve 
ucuz ulaştırılmasının imkânlarını aramak duru
munda olan kişileriz. İtiraf etmek lazımgelir 
ki, çiftçi gübreyi mevcut normların biraz üstün
de alıyor, yani gübre fiyatlarından biz müşteki
yiz. Bu, Kurumun kabahati değil. Biz, gübre 
fiyatlarından müştekiyiz ve gübre fiyatlarını 
asgari dereceye indirebilmenin gayreti içerisin
deyiz. Eğer bizim elimize imkân geçmiş olsay
dı, iktidar bize teveccüh etmiş olsaydı biz bu
günkü fiyatların altında, hissedilir derece altın
da gübre satacak idik. Bizim de kendimize gö
re bir hesabımız vardır. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — İmkânı yok
tum. 

C. H. P. GRUPU ADINA İLYAS KILIÇ 
(Devamla) — Arkadaşımız, «İmkânı yoktur» 
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diyor. Bu bir görüştür arkadaşlar, o arkadaş 
oyla hesabediyor, hürmet ederiz, ama her -foa-
'bayiğitin bir yoğurt yiyişi vardır, kimi ağzı
na bulaştırır, kimi yüzüne bulaştırır. Biz diyoruz 
ki, bu yoğurdu ağzına yüzüne bulaştırmadan ye
direceğiz, buna ait imkânlarımız vardır, ama şu 
anda bu işi yapacak mevkide olmadığımıza göre 
dediğiniz doğrudur, inşallah, bize masûbolduğu 
zaman biz bunu yapıp, satacağız. 

OSMAN HACIBALOĞLU (Tokat) — Size 
de zamanı gelmişti, çok gördük. 

O. H. P. GRUPU ADINA İLYAS KILIÇ 
(Devamla) — Ne yapalım, geldiği zaman yapa
rız. 

OSMAN HACIBALOĞLU (Tokat) — Gel
diği saman yapsaydınız. 

O. H. P. GRUPU ADINA İLYAS KILIÇ 
(Devamla) — Şimdi komşum, bu bir fikir me
selesidir. Güzel fikirleriniai 'bu kürsüden din
lemiş olmaktan zevk duyarım, ama oturduğu
nuz yerde konuşmuş olmanız beni müteessir 
eder; benim arkadaşımsınız, uygun karşıla
mam. 

Sevgili arkadaşlarım; vatandaşımız gübreyi 
aldığı zaman ne yapıyor? Hakikaten doğru kul
lanabiliyor mu?.. Benim bölgemden misal veri
yorum: Vatandaş gübreyi alıyor ve aldığından 
çok daha ucuz fiyatla da dışarıya satıyor, he
men hemen yarı fiyatına. Karadenizde bunlar 
çok ve hepimizin bildiği şeyler. Neden satıyor? 
Kredisizlikten satıyor. Bu meseleyi burada kes
mek istiyorum, çünkü kredi başka işlerle ilgi
lidir. 

Binaenaleyh şunu belirtmek istiyorum ki, 
vatandaş almış olduğu gübreyi, faydasını bil
diği halde istikametinde kullanamıyor. Onun 
altm yumurtlıyacağını hesaba katamadan, ya
rınki 25 kuruştan bugün cebine girecek 5 ku
ruşu daha uygun bulduğu için ve zaruret do-
layısiyle satıyor bu gübreyi. Bununla şunu be
lirtmek istiyorum : Gübreyi alan kişilerin mut
laka istihkak sahibi olması istikametinde gay
ret sarf ©delim. Hakikaten gübreyi alıp da da
ha ucuz fiyatla başka tarafa satanlarla, bâzı 
gübre bayilerinin mevcut fiyatın üstünde sa
tan kişileriyle de mücadele edelim, bunları ka
nun hudutları içine sokmanın tedbirlerini de 
alalım, diyorum. 

Benden önce konuşan arkadaşımın da de
diği gibi, arkadaşlar, 20 nci Asır reklâm asrı
dır. Miting meydanlarında hepimiz yapmıyor 
muyuz bunu? «Şunu yapacağız, bunu yapaca
ğız» diyoruz ama buraya gelince birçoğumuz 
unutuyoruz. Bugün 20 nci Asır ticareti rek
lâm ile yürüyor. O halde Kurumun reklâm hu
susunda maddi imkânlarının ne olduğunu bil
miyorum, ama, reklâma da günün şartlarına 
uygun bir şekilde değer ve ehemmiyet vermesi
ni tavsiye ederiz. Bunun büyük değeri vardır. 

Reklâmın bir şekli de şudur arkadaşlar : 
Satmış olduğunuz malı takibetmek. Bu da bir 
reklâm yoludur. Binaenaleyh, Kurum, satmış 
olduğu traktörlerin, biçer - döverlerin ve zi
raat âletlerinin her zaman, her yerde takipçisi 
olduğunu, her arıza yaptığı yerde kontrolcüsü 
olduğunu köylüye inandırmalıdır. Bu husus
ta köylüye, ziraatçiye inanılır ve güvenilir bir 
fikir vermek zorundadır. Bunun büyük fay
dası izahtan varestedir. 

Şiıridi, Kurumun satışları üzerinde de bir 
nebze durmak istiyorum. Meselâ gübre satışla
rına bir bakalım : 

1964 senesinde Kurum, 277 472 ton gübre 
satmak suretiyle 156 398 000 lira para almış. 
(Aradaki yılları okumuyorum.) 

1968 yılında ise, (Bu yıl raporun dışında
dır. Raporun incelenmesi 1966 yılında kesili
yor ama, biz geçmişle meşgul olmamak ve bu
na bir çeşni katabilmek için bugüne de değin
meyi faydalı mütalâa ediyoruz. Bunu, durma
dan yürüdüğümüzü göstermek için söyliyece-
ğim.) 595 332 ton gübre satmış ve 381 760 000 
lira da para almış. 

Bunu söylemekteki maksadını şudur : Ku
rumun raporu tetkik edildiğinde görüleceği 
üzere Kurum, genellikle kârlı bir müessese ola
rak çalışmaktadır, yani müdebbir bir tüccar 
gibi hareket ediyor. Bir miktar daha ucuz sa
tabilmenin imkânlarını araştırır da daha ucuz 
bir fiyatla köylünün karşısına çıkarsa, daha 
faydalı olur kanaatini belirtmek için bunu 
söylüyorum. 

Bir de traktör satışlarına göz atacak olur
sak : Kurum, 1964 yılında 2 053 traktör sat
mış ve bundan 61 770 714 lira para almış. 
1968 yılında ise, 2 500 traktör satmış. 
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Yani, 1964 ile 1968 yılı arasındaki 4 yıl * 
içinde aşağı - yukarı 447 tane fazla traktör 
satabilmiş ki, bu biraz az görülür. Acaba özel 
teşebbüsün satış miktarı nedir? Bunu bil
seydik. O zaman mukayese edebilirdik, zira kıy
met hükümleri mukayeseden doğar. Şimdi kar
şımızda tek müessese olduğu için, «4 senede 
447 traktör satmıştır» diyoruz ve bunu az gö
rüyorum. Ama özel teşebbüsün de satış rakam
ları elimizde olsa idi, o zaman bir mukayese 
yapmak suretiyle kurumun traktör satışındaki 
çabasını ve başarısını daha bariz bir şekilde 
belirtme imkânına sahibolurduk ve daha hak
şinas bir davranış olurdu. 

Satmış olduğu 2 500 traktörden ise 
125 285 085 lira para elde etmiştir. 

Yine raporun tetkikinden anlıyoruz ki, 
kurum traktör satışında da zararlı değil kâr
lı bir durumdadır. 

Gübre durumuna değinmeden seneler itiba
riyle kâr durumunu tesbit etmek istiyorum:. 

Kurum, traktörlerden 1964 yılında 
10 866 502 lira. 1965 yılında 9 547 000 lira, 1965 
yılında biraz düşüş var, 1966 yılında 13 500 000 
lira, 1967 yılında 21 milyon lira gelir sağla
mıştır 1968 yılında ise kârı biraz düşmüştür. 
Bu düşüsün sebebini Bakan veya yetkili arka
daşım her halde konuşurken bize izah ede
ceklerdir. Bunun bir sebebi olacak ki, ani bir 
düşüş var. 

Gübre mevzuuna gelince: 1964 yılında ku
rum 7 küsur milyon lira kâr etmiş. 196ü yılında 
12 600 000, 1966 yıjhnda 14 milyon, 1967 yılın
da 34 milyon lira kâr etmiş, 1968 yılında ise 
kârı 27 milyon liraya düşmüş. 1968 yılı gerçi. 
raporun dışındadır ama, bunda bir anormallik 
var. Her halde bunun da teknik bir sebi var. 
Bunu da ilgili arkadaşlarımızdan öğrenece-

' ğiz. 
Bunları söylemekteki maksadım, genellikle 

kurum kârlı bir müessese olarak çalışıyor. Ama 
biz şunu da Cumhuriyet Halk Partisinin gö
rüşü olarak belirtmek istiyoruz: Bu gibi mües
seselerin fahiş kâr etmiş olmalarını büyük bir 
basan olarak mütalâa etmiyoruz. Çünkü, fahiş 
kâr elde edetflmek için biraz yüksek fiyatla 
mal satmak gerekir. Halbuki geri kalmış bir 
memleketin çiftçisini ayağa kaldırmak ve ile
ri memleketler seviyesine getirmek asıl oldu- J 
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ğıına göre, bunun için de daha ucuz mal sat
mak esas olması gerektiğini nazara alarak, 
fazla kârı, biraz da kâr elde etmesi lâzımge-
lenlerin ezilmiş olduğu mânasına alırız. Bu 
yönden fazla kâr değil, kendi hayatiyetini ida
me ettirebilecek, malî ve iktisadi bir çöküntü
ye mâruz kalmıyacak şekilde hayatını devam 
ettirmesi ve beslemek mecburiyetinde olduğu 
çiftçiyi ayağa kaldırması asıl olduğundan ve 
biz de bunu nazara aldığımız içindir ki, Cum
huriyet Halk Partisi olarak fazla kâr tarafta
rı değiliz, bu gibi âmme müesseselerinde, ismi 
üzerinde, âmme hizmeti gördüğüne göre, kendi
sinin beslemek mecburiyetinde olduğu çiftçi
mize daha ucuz mal temin etmesi istikâmetin
de çaba sarf etmesini temenni ediyoruz ve bu 
yapıda, bu düşüncede, bu kanaatte bir siyasi 
örgütüz. 

Gübre mevzuuna gelince, sevgili arkadaşla
rım: Gübrelerde de kâr meselesini zikrettim. 
Meselâ % 21 İlk amonyum sülfat gübresi 54 
ilâ 56 kuruştur. % 21 lik amonyum nitrat 54 
ilâ 56 kuruştur. Yine % 26 lık amonyum nitrat 
65 kuruştur. Tiripli süper fosfat 85 kuruş, 
16 - 18 süper fosfat 37 kuruştur. 

Seçim beyannamemizi millete lanse etme
den önce yaptığımız hesapta, biz bunları bu
günkü fiyatların daha altında satabileceğimi
zi kendi teknik elemanlarımıza, piyasanın 
durumuna göre, tetkik ettirmiştik. Ama bugün 
bunların üzerinde her hangi bir tasarruf yapa
cak durumda çalmadığımız için, söylemekten ile
ri gidecek her hangi bir şeyimiz yoktur. 

Bir kaç kelime ile tarım ilâçlarına değine
rek sözlerimi bağlamak istiyorum muhterem 
arkadaşlanm; 

Biliyorsunuz bu kurum, memleketimizde 
temsilcileri olan firmaların ilâçlarını satacak du
rumda değildir, satamıyor. Temsilciler satıyor 
bunu. Bu kurum ancak temsilcisi olmıyan göz
taşı gibi, kükürt gibi ilâçları satıyor. Esasen 
tarım ilâçlariyle iştigal edip köylüye istediği 
ilâçları veremiyor. Yalnız şunu söyliyelim ki, 
tarım ilâhları da köylüye pahalıya maloluyor. 
Bunun sebebini, tarım ilâçlarını dışarıdan it
hal eden özel teşebbüsün, her türlü kontro
lün dışında dilediği gibi fiyat ayarlamasını 
muhtelif vesilelerden ve muhtelif yollardan 
yapmış oilmasmda buluyoruz. 
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Binaenaleyh, köylüye ulaşacak olan âletle
rin, gübrenin ve ilâçların asgari derecede ucuz 
temin edilebilmesi için, gerekirse bunların 
gümrüksüz ithal edilmesi yolundayız, niyetin
deyiz,, azmindeyiz. Bu mevzuda vermiş olduğu
muz kanun teklifi çıkmamıştır, ama yine de 
çıkartabilmek için her türlü çabayı sarf ede
ceğiz. Köylüyü, çiftçiyi, sözümün başına den
mek istiyorum, % 70 i köylü olan, 32 milyon 
bakamamayan köylüyü, 32 milyonu bakabile
cek ve dışarıya mallarımızı buğdayımızı veya 
tarım ürünlerimizi satabilecek hale getirebil
menin her tüıflü çabası içindeyiz. 

Bütçesinin kuruma faydalı olmasını ve ku
rumun memlekete başarılı bir mesai vermesini 
gönülden temenni ve arzu eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Dört aded aktarma tasarısı üze
rinde açık oyunu kullanmıyan saym üye var 
mı efendim? Yok. 

Oy verme muamelesi bitmiştir. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sa

ym Kemal Güneş'te. Buyurunuz Sayın Güneş. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL GÜNEŞ 
(Kırşehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Türkiye Zirai Donatım Kurumunun 1964 -
1965 ve 1966 yılı faaliyetlerinin bir neticesi 
o;.an bilanço, k?,r ve zarar hesaplarının tetki
kini yapmaktayız. Ancak Adalet Partisi Grup 
sözcüsü olarak bu teşekkülün bundan evvelki 
faaliyetlerinin muhasebesinde, gelecek yıllar
daki çalışmalarına ışık tutar düşüncesiyle, bu
günkü durumu hakkında bir kaç mühim nokta
ya temas etmeyi, faydalı buluyorum. 

Kuruluş Kanununa göre Türk çiftçisinin 
teknik istih^l vasıtalarına olan ihtiyacını kar
şılamak maksadiyle teşkil edilmiş olan Türki
ye Zirai Donatım Kurumu, 100 milyon lira gi
bi, kifayetsiz bir nominal sermaye ile Kars'tan 
izmir'e - Samsun'dan Hatay'a kadar uzanan 
vatan sathında yer alan 21 bölge, 5 şube, 158 
ajans, 8 temsilcilik ve 2 700 satıcı ve 15 aded 
tam teşkilâtlı tamirhanesi ve Adapazarı müesse
sesiyle bütün çiftçi kütlesine hizmet etmek gay
reti içindedir. 

T. Zirai Donatım Kurumu, memleket nüfu
sunun büyük bir kısmını teşkil eden müstasıl 
kütlesine hizmet eden bir kuruluştur. İktisadi 

kalkınmada insan unsurunun önemi göz önün
de tutulursa, Türkiye'nin kalkınmasında ge
nel nüfusun % 75 ini teşkil eden çiftçi toplu
munun ne derece büyük bir ehemmiyet gös
terdiğini takdirlerinize arz ediyorum. İşte bu 
kütlenin istihsal vasıtalarına cjLan ihtiyacını 
karşılama görevi kendisine verilmiş olan Tür-
İriye Zirai Donatım Kurumu, kuruluşundan bu
güne kadar yurdumuz traktör farkının % 38 
ini, biçer - döver farkının. % 51 ini çiftçiye in
tikâl ettirmiştir. 

Bunlarla beraber', Türkiye'nin her tarafın
da müstahsil ve köylüye her gün karşı kar
şıya bulunmakta, onun dertlerini dinlemekte 
ve müstasılın bir dert ortağı olarak ona hiz-
mek etmek için kendisine düşen gayreti gös
termektedir. 

Saym arkadaşlarım, 690 milyonluk malî 
kaynağının, 406 milyon lirasını özkaynaklar dı
şından temin eden Türkiye Zirai Donatım Ku
rumu, imkânlarının 121 milyon lirasını bağlı 
değerlere, 417 milyon lirasını uzun vadeli dö
ner değenlere plânse etmiş olduğuna göre, 
kaynaklarının % 78 inden lâyiki veçhile fay
dalanamamaktadır. 

Ayrıca, ihtiyacının % 59 nu öz kaynak dışın
da temin etmek; zorunluğu karşısında, ağır 
bir faiz yükü altında bulunmaktadır. 

Bundan başka, kurum mahdut malî imkân
lara sahibolmasma rağmen zirai kredilerden 
imkânını elde edemiyen çiftçiye, kendi kay-
naklariyle 150 milyon (liralık tarım araçlarını 
taksitle intikal ettirmiş ve bu suretle serma
yesinin üstünde bir meblâğı, bir kredi mües-
se3esi gibi çiftçinin emrine âmâde kılmıştır. İş
te bu durum, Türkiye Zirai Donatım Kurumu
nun âcil bir finansman ihtiyacı karşısında 
bulunduğunun açık bir delilidir. Memleket nü
fusunun % 75 ine Zirai Donatım hizmetleriy
le görevlendirilen bu teşekkülün, finansman 
ihtiyacının, kısa bir devrede ve görevi ile mü-
tenasibolarak, karşılanması ve yabancı kay
naklara müracaattan kurtarılması şayanı te
mennidir. 

Türkiye Ziri Donatım Kurumunun hizmet
lerinin daha yaygın ve faydalı bir hale geti
rilmesi için Tarım Kredi ve Tarım Satış Koope
ratiflerini kurumun altyapıları olarak çalış
malarım sağlamak suretiyle en ücra köylere 
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kadar, her çeşit zirai donatım hizmetleri, yeni 
kurulmuş ve teşebbüslere lüzum kalmaksızın, 
kendiliğinden gitmiş olacaktır. 

Esasen, bu durumu engelliyecek hiçbir ma
nia da kooperatifler Kanununda mevcut de
ğildir. 24 Nisan 1969 tarih ve 1163 sayılı Koo
peratifler Kanununun 9 ncu maddesi aynen 
şöyle der: «Özel idardler, belediyeler, köyler 
gibi kamu tüzel kişileriyle, cemiyetler ve der
nekler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve kopera-
tifler amaçlan bakımından ilgilendikleri koo
peratiflerin kuruluklarına yardımcı olur, ön
derlik eder ve ortak olabilirler.» Bu husus sağ
landığı takdirde kurumun fedakâr Türk köy
lüsüne daha müessir bir hizmet ifa edeceğine 
Adalet Partisi Grupu olarak inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri istihsali artırma çare-
ilerinin başlıca metotlarından en mühimmi, ta
rımda makinalaşmayı sağlamaktır. Tarım ma-
kinaları içinde, iş verimi yüksek olan traktör, 
bu teşekkülün iştigal konusu içinde ağırlık 
taşıdığı gibi, çiftçinin de ehemmiyet verdiği 
istihsal vasıtalarından biridir. Müstahsilin ve
rimli ve kârlı üretim yapması ve dolayısiyle ge
lirinin artması, üretim faktörlerinin kendisine 
ucuz olarak temini şartına bağcıdır. Bu sağlandı
ğı takdirde memleketin kalkınmasında gereken 
bir merhale katedilmiş olur. 

İşte bu maksatla, Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu kendi fabrikalarında imal ve monte et
tiği traktörleri, maliyet bedelleri üzerinden 
çiftçiye intikali ettirmekte ve Hükümetin bu 
konuda takibettiği politikayı desteklemekte
dir. Tarımda ucuz:a maliyet, üretim faktörle
rinin girdilerinin ucuz olarak sağlanmasına 
bağlıdır. Adalet Partisinin politikası da budur. 
Binaenaleyh, piyasanın yakından takibi ve trak
törün çiftçiye ucuz bedele intikalinin sağlan
ması gereklidir. İşte bu bakımdan Türkiye Zi
rai Donatım Kurumunun traktör piyasasında 
bir regülâtör rolü oynaması için, gereken şart
ların temini icabetmektedir. Adı geçen teşek
kül montaj kararnamesi hükümlerine tabi ola
rak Adapazarı müesseselerinde traktör imalâ
tı ve montajı yapmaktadır. Fakat, kurum, di
ğer özeî teşebbüs kuruluşları gibi tek bir ta
rım aracı imal ve tevzii ile görevi icabı meş-
gıfl olamamaktadır. Ona düşen görev, bütün 
Türk köylüsünün teknik üretim vasıtalarına 

I olan ihtiyacını karşılamaktır. Hattâ, bu, Tür
kiye Zirai Donatım Kurumunun Kanunundan 
doğan vazifesidir. İşte bu sebeple yetkili ma
kamlar, teşekkülün kanuni vazifesini lâyikiyle 
yapabilecek şartları yaratmakla yükümlüdür
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, traktörde yerli 
imal nisbeti halen % 55 dir. Kurum her yıl 
Sanayi Bakanlığınca artırılmakta olan döviz 
tasarruf nisbetine, aktarma düzeni ve motor 
haricolmak üzere, çok çeşitli ziraat alet ve maki-

I naşının imalâtı programa alınmış olması nede-
I niyjle erişme imkânı bulamamaktadır. Nitekim 

bu zaruretin ifadesi olarak 1964 yılından beri 
Ford Motor Companynin traktör motoru imalâtı 
konusunda işbirliği talebedilmiş ve 1D67 yılında 
bir motor projesinin hazırlnması sağlanarak 
Devlet Plânlama Teşkilâtına tevdi edilmiştir. 
Mezkûr proje halen adı geçen teşkilâtta tetkik 
edilmektedir'. 

Traktör imalâtının montaj kararnamesi 
hükümlerine bağlı cjiarak, bir endüstri kolu 
halinde ne derece bir inkişaf kaydececeği şa
yanı arzudur. Bu bakımdan Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu iki yıldan beri Devlet Plân
lama Teşkilâtında tetkik edilmekte olan motor 
projesine paralel olarak, bir traktör imal pro
jesinin hazırlığı içindedir. Bu proje de ya
kın bir zamanda Devlet Plânlama Teşkilâtına 
tevdi edilmeli ve kısa zamanda uygulanmaya 
geçilmelidir. 

Bu kuruluşun ikinci önemli meselesi kim
yevi gübre rejimidir. Ma^ûm bulunduğu veç
hile, plânlı devreye geçişle beraber, tarımda 
teknolojinin yerleştirilmesi maksadiyle, gübre 
istihlâki büyük bir önemle ele alınmış ve Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu bir kararname ile 
Türkiye'nin tüm gübre ihtiyacının tedariki, 
tevzii ve satışiyle görevlendirilmiştir. Kurum; 
bu hizmeti iki yıl lâyiM veçhile yaptıktan son
ra, muhtelif kararnamelerle, gübre tedarik ve 
tevzii hizmetlerinin bir kısmı için şeker şir
keti, Rize Çaycılar Kooperatifi, Akçaabat Tü
tün Ekicileri Birliği, Tarım Kredi Kooperatif
leri Yardımlaşma Birliği tesisi, Tariş, Çukobir-
lik, Ant - Birlik, Uumumi Mağazalar Türk 
Anonim Şirketi ve Devlet Üretme Çiftlikleri de 
görevlendirilmiş bulunmaktadır. Hal bu ol-

| makla beraber, bahsi geçen kuruluşlar, mevzii 
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ve ancak kendi konulariyje ilgili teşkilâtlan
mış, malî kudreti büyük olan müstahsil ihti
yaçlarını karşılamaktadır. Bunların dışında 
kalan kimyevî gübre * hizmetleri Türkiye Zirai 
Donatm Kurumu tarafından yürütülmektedir. 
Bu teşekkülün iş kapasitesinin halen % 64 ünü 
gübre tedarik hizmetleri teşkil etmektedir. An
cak son zamanila^da gübre rejiminin bir çok 
noktalarda aksadığı görülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, bu aksaklıkları birkaç 
noktada belirtmek mümkündür. Malûmları veç
hile, gübre tedarik ve tevzi hizmeti, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdinde tesis olu
nan bir fonla finanse edilmektedir. Diğer görevli 
kuruluşlar.gibi Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
da kararname hükümlerine göre, ya, kendi kay
naklarından veya fondan, istifade suretiyle hiz
meti finanse edecektir. Evvelce arz edilen sebep
ler muvacehesinde kurumun memleket çapında 
olan bu hizmeti için fayda sağlıyacak bir kay
nağı öz varlığından ayıraJbilmesine imkân yok
tur. 

Yardım fonundan istifade imkânları ise, hiz
metin cesametiyle paralel değildir. Türkiye Zi
rai Donatım Kurumu, gübre tedarik ve tevziin-
de, teşkilâtlanmamış ve malî kudreti mahdut bü
yük bir çiftçi kütlesine hitabettiği halde, diğer 
kuruluşlar teşkilâtlı olarak küçük gruplara hiz
met etmektedir. Bu durum muvacehesinde güb
re finansman fonu hiç olmazsa tedarik ve tevzi 
hizmetinde kısımlara bölünerek kuruluşlara 
tahsis edilmelidir. 

Nitekim, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, 
mahdut imkânlarına rağmen, kendi • kifayetsiz 
malî kaynaklarından bir kısmını da bu hizmete 
tahsis mecburiyetinde kalmaktadır. Gübre prog
ramında görev alan müesseselerin fazlalığı ne
deniyle, farklı fiyatlarla ve muhtelif hacımdaki 
partiler halinde ithalât yapılmakta ve bu hal 
birçok ahvalde mahdut döviz imkânlarımızın zi
yama sebebiyet vermektedir. 

Yine gübre rejiminde yer alan kuruluşların 
fazlalığı sebebiyle takip ve kontrol güçleşmek
te, hizmetin görülmesindeki koordinasyon kay
bolmaktadır. Yerli olarak istihsal edilen gübre
nin tevziatı kuruluşlar arasında taksim edildiği 
halde, haklı veya haksız birçok nedenlerle bâzı 
müesseselerin, kendilerine tahsis olunan yerli 
gübreleri almamakta ısrarları karşısında, bu tah

sisin Türkiye Zirai Donatımdan başka bir kuru
luşa aldırılması mümkün olamamaktadır. Bu se
beple yerli gübre sanayii üretimi düşürmek ve 
stoklarını artırmak mecburiyetinde kalırken, di
ğer bâzı kuruluşlar ithalâta devam etmektedir
ler. Böylece memleket dâhilinde gübre stoku 
mevcut iken, ayrıca gübre ithaline tevessül edil
mesi gibi, çelişmeli durumlar doğmakta ve mem
leketin kıt döviz kaynakları israf edilmektedir. 

Diğer ehemmiyet atfedilmesi gereken bir hu
sus ise, gübre rejiminin bâzı kuruluşlarca bir 
kâr kaynağı telâkki edilmesidir. Bir kısım kuru
luşlar, nakliye ve maniplâsyon masrafları az 
olan bölgelerde satış yaptığı halde, bir devlet 
kuruluşu olması nedeniyle, Türkiye Zirai Dona
tım Kurumu nakliye masrafları yüksek olan 
Orta - Anadolu, Doğu - Anadolu ve Güney - Do
ğu Anadolu'da gübre bulundurmakta ve bu hu
sus adı geçen kurumun bünyesinde zarara sebe
biyet vermektedir. Halbuki, diğer kuruluşların 
milyonlarca kâr sağladığı bir vakıadır. 

Bu aksaklıklardan dolayı, kimyevi gübre re
jimi tek elden düzenlendiği takdirde, elde edi
len kârların da finansman kaynağı olarak kul
lanması imkânı doğacaktır. İşte bu nedenlerle 
Türkiye'nin gübre rejimi yeniden revizyona tabi 
tutulmalı, gerek yerli üretimin tedariki ve da
ğıtımı, gerek ithalât Türkiye Zirai Donatım Ku
rumu tarafından yapılmalıdır. 

Böylece, hem döviz kaynaklarının israfı ön
lenmiş, teşekkül eden kârla yeni bir kaynak ya
ratılmış ve daha düzenli bir kontrol sistemi elde 
edilmiş olur. Bu suretle yukardan beri arz edi
len, aksıyan hizmetler alınacak tedbirlerle hal
ledilirse, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna daha 
faydalı bir hizmet ifası için zemin ve imkânlar 
hazırlanmış olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, mevcut imkânlarına rağ
men, memleketimiz ziraatine ucuz üretim vasıta
larını temin eden, gaye ve maksadını taşıyan 
Türkiye Zirai Donatım Kurumunun, zirai kü-
klirtün pazarlama ve yatırım öncesi araştırma
larını, traktör pulluğu uç demiri imalâtı, gübre 
mübedilli mibzer imalâtı, gelişen kimyevi gübre 
tüketimi ve üretimi dikkate alınarak memleket 
çapında depolama faaliyetleri, tarım alet ve ma-
kinaları üretim alanında özel teşebbüsle işbirliği 
sağlanmasının daha süratle neticeye bağlanma
sını Adalet Partisi Grupu olarak arzu etmekte
yiz. 

678 — 
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Yıl 12 ay, fedakâr Türk işçisine hizmetin en 
iyisini götürmeyi gaye edinmiş bulunan Türki
ye Zirai Donatım Kurumu idareci ve mensupla
rına teşekkürü bir borç bilir, hepinizi Adalet 
Partisi Grupu adına saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Açık oylama sonuçlarını arz 
ediyorum. 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanunu
na hağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
açık oylamasına 136 sayın üye katılmış, 128 ka
bul, 7 ret, 1 çekinser. Çoğunluk sağlanamamış
tır, oylama tekrarlanacaktır. 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının açık oylamasına 133 sa
yın üye katılmış, 126 kabul, 6 ret, 1 çekinser. 
Çoğunluk sağlanamamıştır, oylama tekrarlana
caktır. 

Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının açık oylama
sına 133 sayın üye katılmış, 125 kabul, 7 ret, 

BAŞKAN — 39 ncu birleşimin 2 nci oturu
munu açıyorum. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İ! 

7. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağh (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişildik yapılması hakkında kamın ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (1/164) (S. Sa
yısı : 31) 

n 1 çekinser. Çoğunluk sağlanamamıştır, oylama 
i- tekrarlanacaktır. 
L- Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu-
ıt nuna bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı-
z nm açık oylamasına 132 sayın üye katılmış, 128 

kahul, 3 ret, 1 çekinser. Çoğunluk sağlanamamış-
ı_ tır, oylama tekrarlanacaktır. 
». Bu arada açık oylamalardan bilistifade şunu 
n genel kurula arz etmek isterim. 
L- Genel Kurulun tasvip buyurduğu Başkanlık 
\. Divanı kararında açık oyda bulunmıyan sayın 

üyelerin o birleşimde namevcut kabul edileceği 
hususunun da olduğunu hatırlatırım. ı-

:_ Evvelce ittihaz etmiş olduğunuz karar veç-
ı- hile saat 15,00 te toplanmak gerekirken; ancak 

programı tatbik yönünden bugün için sabah 
birleşimini Genel Kurul tensihetmiş bulunmakta 
idi ve öğleden sonraki toplantı saatlerini 15,00 e 
kabul edilen takrirle götürmüş bulunmaktadır. 

Bu gerekçe ile bugün saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşime ara veriyorum. 

,, Kapanma saati : 13,02 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere devam 
ediyoruz. 

İŞLER (Devam) 

2. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa' bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (1/165) (S. Sayısı : 32) 

3. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Ka-

»>•-« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Fikret Turhangil. 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 
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nununa bağlı (A/l) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karmo Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (1/167) (S. Sayısı : 33) 

4. —.Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/168) (S. Sa
yısı : 34) 

BAŞKAN — 39 ncu birleşimin 1 nci oturu
munda yapılan, 4 aktarma kanunu ile ilgili açık 
oylama sonunda çoğunluk sağlanamamıştır. 
Şimdi bu açık oylamalar, küreler sıralar arasın
da dolaştırılmak suretiyle, tekrar edilecektir. 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi D : II; 3/108, 122, 259, 267, 

385, 436, 456, 469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (3/54) (S. 
Sayısı : 771 e ek) 

14. — TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KU
RUMU : 

A — T. Z. ü. K. Ziraat Aletleri ve Makinalan 
Fabrikaları Müessesesi : 

BAŞKAN — Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
müessesesi üzerinde gruplar adına yapılan gö
rüşmeler bitmişti. 

Şahısları adına Sayın Tufan Doğan Avşar-
gil, Sayın Eşref Derinçay, Sayın Şinasi Çolak-
oğlu, Sayın Ali Rıza Uzuner, Sayın ihsan Ka
badayı söz almış bulunmaktadırlar. 

ilk söz Sayın Tufan Doğan Av^argil'de, bu
yurun... Yok. 

Sayın Eşref Derinçay?.. Yok. 
Sayın Şinasi Çola^oğlu?.. Yok. 
Sayın Ali Rıza Uzuner?.. Buyurun. 
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ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) .— Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; tarım kalkınma
mızda büyük bir etkisi olması lâzımgelen bir 
kurumun raporu üzerinde kişisel görüşlerimi 
kısaca arz etmek istiyorum. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere ve rapo
run tetkikinden de anlaşılıyor ki, kurum, za
man içinde teşkilâtını genişletmek üzere bir ta
kım gayretler sarf edilmiştir. Meselâ 1964 yı
lında yeni bölge müdürlükleri, zannederim 7 
aded, ajanslık ve satıcılıkları artırmak sure
tiyle bir inkişafın içine girmiştir, ama Zirai 
Donatımın kuruluşundaki asıl maksat Türk 
tarımını teknik şekilde yürütebilmek için, za
ruri olan ziraat araç ve gereçlerini ucuz bir fi
yatla ve kendi öz kaynaklarımızdan temin et
mek suretiyle çiftçiye intikal ettirmektir. Üzü
lerek ifade edeyim ki, çok iyi niyetlerle kurul
muş olan bu kurum, maalesef, yönetimin ya
nında maddi imkânsızlıklar dolayısiyle bugün 
gayesine ulaşamamıştır. 

Geri kalmış memleketlerin, bir kısmında da
hi, meselâ bir traktör sorunu kökünden halle
dilmiş olmasına rağmen, Türkiye'mizde Türk 
tarımmın temel ihtiyaçlarından biri olan trak
tör mevzuunu öz kaynaklarımızdan temin ede-
miyecek bir durumdayız. 

Raporları tetkik ettiğimiz zaman, ki - şunu 
da kişisel bir görüş olarak arz etmek isterim-
bu raporların uzun yıllar sonra görüşülmesinde 
de pek fayda görmiyen bir arkadaşınızım bir. 

İkincisi; Yüksek Meclisin tasdikine sunulan 
hesapları incelemek, Yüksek Denetleme Kuru
lunun müesseseler hakkındaki görüşlerini bü
tün açıklığı ile tesbit edebilmek, öğrenebilmek, 
inceliyebilmek olanaklarından da yoksunuz 
O bakımdan bendeniz, daha ziyade bu raporlar 
üzerindeki görüşmelerin temenni mahiyetinde, 

tenkidin ötesinde bir temenni mahiyetinde 
mütalâasiyle faydalı bir müzakere olacağına 
inanmaktayım. Çünkü 1966 yılının hesaplarını 
görüşüyoruz, Yönetim kadrosu değişmiştir. 
Türkiye'de maalesef bu çok sık oluyor. O dev-
rin icraatını yapan şahıslar, yöneticiler, Hükü
met temsilcileri bizim muhatabımız olmuyor. 
Bu bakımdan bunda pek amelî bir fayda gör
memekteyim. Bunun için görüşlerimizi daha 
ziyade temenni istikametine tevcih ediyoruz. 

Bu kurumun içinde de, şahsi görüşüme gö
re, hükümetlerin ilgisizliğinden dolayı, bir ya-
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bancı sermaye hastalığı mevcut bulunmaktadır. 
Meselâ 1965 yılı raporunu tetkik ettiğimiz za
man 1,9 milyon lira yabancı sermaye faizi gö
rüyoruz. 293,2 milyon lira yabancı sermayenin 
karşılığında olsa gerek bu 1,9 milyon lira faiz... 
Öz sermayesi 172,3 milyon lira, ama 1965 de 
yabancı sermaye daha çok. 

Bu hastalıktan kurtulmamız lâzım. Bu faiz 
yükleri, birçok kurumlarda göreceğimiz gibi, 
özellikle Süt Kurumunda da çok açık bir şe
kilde göreceğimiz gibi, müesseselerin sırtında 
büyük bir yük teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan, kurumun gelişmesi için ye
teri kadar maddi olanaklar sağlanamadığından 
dolayı, kurum birçok zararlara uğramıştır. Me
selâ gübre mevzuunda, özellikle superfosfat, 
İthalâtın zamanında yapılmaması, çok erken 
yapılması ve bu gübrelerin muhafaza edilme
sinde yeterli tesislerimiz bulunmadığı için, bir
çok taşlanma hali, donma hali doğmuştur. On
dan sonra yapılacak operasyonlar, çeşitli ma-
niplâsyonlar, öğütme v. s. yeni yeni masraflar 
tahmil etmektedir. 

Zirai Donatım Kurumumuz, kısaca arz et
tiğim sebeplerden dolayı çok klâsik olan, tamir 
ve bakım işleriyle, rutin işleriyle meşgul ol
maktadır. 

Zirai Donatım aracılığı ile çiftçilerimize in
tikal eden ve bir kısmı ithal edilen, maalesef 
raporlarda da görüyoruz, orada da temenni 
olarak yer alıyor, emtianın nakli daha ziyade 
yabancı şirketler tarafından yürütülüyor. Oy
sa M, bunu Türkiye imkânları içinde, Deniz 
Nakliyat Türk Anonim Şirketi ve bizim Demir 
yollarımızdan faydalanmak suretiyle ve fiyat
ları da indirmek suretiyle yürütmek mümkün
dür. Bunun acı örneklerini diğer müesseseler
de de görmekteyiz. 

Şahsi kanım odur ki, Zirai Donatım Ku
rumunun, Türkiye'mizde, gelişmiyen sanayiden 
dağan açıklarını ithal edişinde bir gümrük mu
afiyeti mutlaka sağlanmalıdır. «Ucuz Zirai Do
natım» diyoruz, «Türk köylüsünü kalkındıra
cağız» diyoruz, ama maalesef Türk köylüsüne 
intikal ettirilmek üzere ithal ettiğimiz ziraat 
âletleri, gübre v, s. gibi konular bir gümrük 
mevzuu olmaktadır. Bunda bir muafiyet mut
laka tanınmalıdır. Bâzı değerli arkadaşlarımı
zın zaman zaman Yüksek Meclislere sundukları 

bu istikametteki tekliflere, parlömanterler ola
rak iltifat etmek mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Adapazarı ziraat âlet
leri ve makinalan fabrikaları üzerinde çok kı
sa mâruzâtım olacaktır. 

Bir defa Zirai Donatım Kurumumuz, malî 
yönden, teknik yönden güclendirilemediği için* 
rasyonel çalışma imkânlarından yoksundur. 
Bunu, çok değerli olan yönetici arkadaşlarım 
yanlış anlamasınlar. Hükümetimiz bu konuya 
yeteri ölçüde imkân sağlayamamaktadır. Bakı
nız, adı fabrikadır, Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında, uç demiri imalâtı bahis mevzuudur. 
Bunun Zirai Donatım Kurumunca yapılması 
öngörülmüş idi, ama fabrikanın yeteri ölçüde 
bir inkişafa mazhar kılınmaması veya tedbir
ler alınmaması dolayısiyle, uç demirinin dahi 
bir başka müessese, bir kardeş müessese tara
fından sağlanması isteniyor. Bu da Makina 
Kimya Endüstrisidir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bunun, Makina 
Kimyadan teminini' öngörmüştür. Arkadaşlar, 
biz müesseseden bahsediyoruz, Ziraat Aletleri ve 
Makinalan Fabrikasından bahsediyoruz, uç de
miri imalâtını dahi yapacak imkânları bu mües
seseye sağlryaımyönuz. Böyle tesislere, «fabrika» 
denmez arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, tarım âlet ve maki-
naJları yönünden, cidden hepimizi düşündüren, 
ciddî sorunlarla karşı karşıyayız. Halen Türki
ye'de traktör ve biçer - döğer, şikâyetçisi oldu
ğumuz bir montaj sanayiinden ileri gidemiyor. 

Sayın Meclis Başkanı ile birlikte, bir tesadüf 
ben de kur'ada çıkmış, Arnavutluğa ziyaret et
miştim. Geri kalmış Arnavutluk dahi, rejimi, 
her şeyi bir tarafa ama traktör meselesini, üzü
lerek ifıade ediyorum bu kürsüden, bizden daha 
iyi halletmiştir. Yüzde 5, yüzde 8 nisbetinde an
cak traktör için ithalât yapılıyor, gerisi yerli ola
rak sağlanıyor ve bir, iki yıl içinde yttode yüzü. 
öz kaynaklardan sağlanmak suretiyle traktör 
yapacaklarını bize fiilen göstermiş bulunuyor
lardı. 

Şimdi ben, bizdeki bu imkânların bir montaj 
bölgesi altında, perdesi altında daha ziyade kâr 
gayesi güden ve yabancı memleketlere akan sis
temi elbette eleşitirmek mecburiyetindeyim. 

TraJktör, biçer - döğer, balya maMnası, bi
çer - bağlar, biçme makinalan dışında kalan 
ekipmanın, yalnız onun dışında kalanlann yüz-

— 681 — 



M. Meclisi B : 39 3 . 2 . 1970 0 : 2 

de 90 mı sağlıyoruz. Ama en basit olan ziraat 
âletlerini standartlara uygun bir şekilde yapa
mıyoruz arkadaşlar. Yerli tırpanlar, ki bu çok 
da pahalı bir meta halline gelmiştir, herkes bun
dan şikâyetçidir, ama hâlâ Türkiye'de yabancı 
tırpan aranır, 150 liraya kadar çıkar. Bu, ciddî 
bir sorundur. 

Müesseseyi kurmuşuz, bu müessesenin Türk 
tarımına, Türk ekonomisine, Türk toplumunun 
kalkınmasına yardım edecek şekilde güçlendiril
mesini ihmal ediyoruz ve bu ihmaller tevali et
tikçe sorunlarımız artıyor. Nihayet, ziraat âlet
lerinden ve makinlalarındaJn yoksun, yeteri ölçü
de gübreden yoksun tarımımızın hali aşikâr, her 
yıl hariçten buğday almak mecburiyetini duyu
yoruz 

Diğer taraftan meselâ; 1967 yılında Türki
ye'de, 74 982 traktör var deniyor. Bu, gelişmiş 
bir rakam. Bunların nasıl bir montaj sistemiyle 
ve çok pahalıya geldiğini değerli arkadaşlarım 
bilmektesiniz. Sulamada kullanılması büyük bir 
önem taşıyan motopomp adedi de aşağı - yukarı 
buna yakın. 74 982 traktör, 89 520 motopomp 
varmış Türkiye'de 1967 de. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, müddetiniz bit
miştir, bağlamanızı rica edeceğim. 

ALİ RİZA UZUNER (Devamla) — Bağlıya
cağım Sayın Başkaln. 

Oysaki sulama büyük bir problem. Yer altı 
sularımız var, küçük çiftçi bundan yararlanacak, 
motopomp adedinin çok daha fazla olması lâzım. 
Sonra yurt sathında bunun dağılışı çok denge
sizdir. Üstün kaliteli ve ucuz ziraat âletlerini, 
başta traktör olmak üzere, yapmak mecburiye
tindeyiz. Ama değerli arkaldaşlanm, hepimiz de 
biliyoruz ki, biz, maalesef bugün vasıflı, yük
sek standartlı bir tırpan yapmak olanaklarından 
dahi yoksunuz. 

Diğer taraftan tarımsal mücadele âletlerine, 
Sayın Başkanım, çok kısa olarak temas etmek 
istiyorum. Bu âletlerin Türkiye'de son zamanda 
imal edilmekte olduğunu görüyoruz. Ama bun
ların ciddî bir kontrole tabi tutulmadığını, bir 
çoğunun pahalı bulunduğunu ve bu kabîl ima
lâtı ciddî bir şekilde denetliyecek, onları maksa
da uygun yöne tevcih edecek teşkilâtımız ya yok
tur veya mevcut teşkilâtımız bu görevi yapama
maktadır. 

Tanımsal mücadele âletlerinin ithali konusu 
da büyük bir problemdir, bunları mutlaka Tür

kiye'de yapmalıyız. Bir örnek olsun diye arz 
edeyim; 1967 yılında cif bedeli 13 milyon Türk 
lirasına yükselen tarımsal mücadele âletleri de 
ithal ediyoruz. Memleket şartlarına uygun tip 
ve özellikleri teknik bilginin ışığı altında değer
lendirmek mecburiyetindeyiz. Bu konuda söylen
miş çok sözler vardır. Naçizane bendeniz de fır
ça darbesiyle kurumun bâzı sorunlarına temas et
tim. Ama şimdiye kadar yapılan çok yapıcı tetn-
Mdlerin Sayın Hükümetler tarafından, A. P. 
iktidarı tarafından nazara alınmadığını da gör
menin üzüntüsü içindeyim. 

Sayın Başkan, vakti biraz tecavüz ettim, 
osur dilerim. Teşekkürlerimle saygılarımı su
narını.. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurunuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Zirai Donatım Kurumu, bilhassa köylünün 
traktör, ziraat âletleri, parça ve gübre ihtiya- . 
cini karşılayan ciddî bir âmme örgütüdür. 1964 
yılı itibariyle aflım ve satışlar, geçen yıllara 
nazaran gerilemiştir. Yedek parça ikmali gere
ği gibi maalesef yapılamamıştır. Tamir ve ba
kım servislerindeki işler azalmış, ithalat prog
ramları da seviyesine, limitine kavuşamamış
tır. 

Suiışlar bu yılda 318 000 000 dan 301 000 000 
a dügmüş, safi kâr 27 000 000 dan 17 000 000 a 
inmiştir. Stoklar da 106 000 000 dan 123 000 000 
a yükselmek suretiyflle duraklama olmuştur. Yıl
larca iştirak edegelmiş'olduğu iştiraklerden de 
maalesef kurum hiçbir kâr alamamıştır. 

Traktör imalinde maalesef ciddî bir gelişme 
olmamış, henüz yerli imalât olarak yüzde 55 
seviyeyi zor bulmuşuzdur. Traktörü tümü ile 
yapacak seviyeye gelinceye kadar, köylü ihti
yacını karşılayacak traktör ithalinin kurumca 
ithali bir zarurettir. Maalesef son dört - beş 
sena içerisinde Massey - Perguson traktör 
i',2 000 lira iken 47 000 liraya çıktığı bir ger
çektir. Köylünün anaçift vasıtası, aracı olan 
traktörün bu fırlayışı, köylüyü mustar durum
da koymuştur, Ancak, köylüye az kârla bugü
nün şartlarında traktörünü sağlıyacak yegane 
nıü33»3!se Zirai Donatim Kurumu cGduğu için, 
bu yolda kuruma imkânlar verilmelidir. 

Suni gübrenin vaktinden evvel stoklanması 
gübrenin donmasına, aktarılması ve öğütülmesi 
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için yeni masraflara sebebolduğundan bu yolda 
da ciddî tedbirler alınmalıdır. 

Tamirhane'de bir âmme hizmeti gören mü
essese olduğu için kompile ve modern tamirlere 
tevcih etmek suretiyle zararını azaltıcı yeni ted
birler alınmalıdır. 

Tarım Bakanlığının, yıldan yıla bu kuruma 
olan borcu yükselmek suretiyle 21 000 000 u 
aşmıştır. Bu para bütçeye konarak, zaten plas
man kaynağı zayıf olan kuruımun imkânları iyi-
y» götürülmelidir. 1964 yılı kârı 17 000 000 a 
inmiştir. 1965 yılı malî bünyesi 465 000 000 li
radır. Bu sermayenin 172 000 000 nu öz kaynak
larından,, 393 000 000 nu da yabancı kaynak
lardan sağlanmıştır. Bu paranın 58 700 003 li
rası bağCı, 406 000 000 lirası da döner değerle
re yatırılmıştır. Bu yılın sermayesi, geçen yıla 
nazaran yüzde 25 artmış bir durumdadır. Ya
bancı kaynaklara böylece ödediği faiz 2 milyona 
yakın bir paraya baliğ olmaktadır. 

işletme faaliyeti; 1965 yılında, 1964 yılından 
devredilen 114 000 000 stoka ilâveten, 1965 yı
lında iç ve dış piyasadan 329 000 000 liralık 
da mal almak suretiyle 371 000 000 a yüksel
miştir. Bunun 112 000 000 u mal olarak 1966 
stoklarına defedilmiş vaziyettedir. Kurum bu 
yıl 23 000 000 kâr etmiştir. 

Temennimiz: klâsik tamir usullerinden de 
vaz geçip komple olarak motor, şanzman, dif-
ransiyeıl bakım V3 onarımına geçmesi köylünün 
yararına olur. 

Maalesef satış imkânları fasla olan ajanlar
da hâlâ mühaJsdbe teşkilâtı kurulmamıştır. Bu 
muhasebe teşkilâtının biran evvel kurulması, 
işlerin daha müspet yürümesine imkân sağlı-
yaeaktır. 

Demiryolları ve DemirycClariyle olan anlaş
malı bugünün ihtiyacına cevap verecek duram-
c değildir. Bunlar üzerinde yeni anlaşmalar 
ve yeni transfer zaruri görülmektedir. 

1967 yılında Hükümete takdim edilmiş olan 
ve yılda 20 000 motor imal edecek fabrikanın 
kurulması, kurum ve yerli sermayeye verilmiş 
iken, bugüne kadar bu yolda ciddî bir adım 
atılmamıştır. 

Kükürt istihlâki maalesef fazla, istihsal az 
olduğu için dışardan kükürt getirtiliyor, itha
lin pahalıya sağlanmış olması çiftçimizi güç 
durumda bırakmaktadır. Böylece kükürt ithali-
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hin yine kuruma verilmâsi köylünün kârına ola
caktır. 

Teknik personel bakımından kurum bütün 
çevresiyle sıkıntı çekmektedir, işlerinin daha 
verimli yürüyebilmesi için teknik personel te
mini hakkındaki talimatnamenin değiştirilip 
günün imkânlarına göre ayarlanması bir zaru
rettir. 

Göztaşı yıldan yıla pahalanmaktadır. Bakır 
fiyatları malûm. Göztaşı bakırdan yapıldığı 
için mütemadiyen fırlayan bakır fiyatları, göz
taşı fiyatlarının yükselmesine velsle olduğundan, 
hiç olmazsa köylüyü korumak bakımından ku
luma bir imkân olmak üzere göztaşı imalinde 
kullanılan bakırın fiyatlarının yükselmemesi 
bir zarurettir. 

Adapazarı Ziraat Âletleri ve Makina Fab
rikasına gelince: Müessese, kapasitesini maale
sef dolduramıyor. Memleket ziraatine daha el
verişli olması için traktör ve biçer - döver etüt
lerinin bitirilip biran evvel imalâta geçirilmesi 
fciv Earar3?:tix\ 

iş hacmına göre, müessesenin yeteri kadar 
sermayesi maalesef yoktur. 

Sendikalarda olan münasebetleri, toplu söz
leşme ve iş şevki idaresinde bu fabrika sıkıntı 
çekmektedir. Bu güçlükleri de yenici ciddî ted
birlerin alınması bir zarurettir. 

Tek vardiya usulü artık bugün bütün dün
yanın terk ettiği bir usuldür, hiç olmazsa çift 
vardiya yapacak şekilde fabrikada ciddî bir 
e tüt yapılması ve faaliyete geçilmesi bir zorun
luluktu!'. 

Fabrikada çalışanlar, diğer yerlerde çalışan
lardan daha fazla ücret alacak şekilde tedbir
lere biran evvel gidilmelidir. 

Fabrikaya teknik eleman bulunamamakta
dır. Bunun belli başlı sebebi malî takatsizlik, 
imkânsızlık ve bugünün ölçülerine göre tek
nik elemanlara ücret verilememesidir. Bu imkâ
nı sağlayıcı ve diğer müesseselerden teknik 
eleman bulacak imkânlara müessesenin biran 
evvel kavuşturulması zarurettir. 

Uc demiri keyfiyeti Birinci Beş Yıllık Plânda 
kurum tarafından yapılması öngörüldüğü hal
de; maalesef Devlet Plânlama bunu Makina 
Kimyaya verdiği için yıllardan beri bu yapıla
mamış, ama son olarak duyduğuma göre uc 
demirini kurum yapar hale gelmiştir. Çekme 
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demir saçlarını Ereğli Demir Çelik Sanayisinden 
almakta, fakat kimi zamıan vaktinde ve yeteri 
kadar alamamakta, kimi zaman vaktinde almış 
olsa dahi evsaf bakımından maksada uyma
dığından, «imalâtta birçok mahzurlar doğurdu
ğundan, kurum ihtiyacı için kullanıldığı cihet
le çekme demir sacının dışardan ithali imkânla
rına kavuşturulmalıdır. 

Primi seyyanen vermektense randımanı ar
tırıcı, faydası dokunan kişilere verilmesi bir 
gerçektir. 

Bugün halen çeşitli müesseseler gübre ithal 
etmektedir. Maalesef değişik ellerin ve de
ğişik müesseselerin ithal etmiş olduğu gübre
ler düşük tenörlüdür. Düşük tenörlü olu
şundan köylü z-arar etmektedir. Çünkü, ithal 
eKyfiyeiti daha çok kâr gayesine yöneldiği için 
halen ürünleriyle ve ürünlerinin fiyatiyle sı
kıntıda bulunan köylümüz düşük tenörlü güb
reye fazla para ödemektedir. Değişik eller ve 
değişik müesseseler gübre ithal etmektense, 
•imiiihc sıran, gübre ithalinin kuruma verilmesi 
köylüyü korumak bakımından en salim yol ola
caktır. Kurumla tarım kooperatiflerinin müşte
rek çalışması yolunda ciddî tedbirlerin .ılınması 
zamanı gelmiştir kanısındayız. 

Geçen yıl Trakya'da gezerken bilhassa Te
kirdağ, Çorlu ve Çerkezköy'de halkın dile ge
tirdiği sıkıntılı bir durumu da arz etmeden ge-
çemiyeceğim. 

Haziran ayında idi, Trakya ve Marmara'yı 
baştan aşağı gezdim. Bir köylü orak ipi mev
zuunda dertli ve şikâyetçi idi. Dedikleri hemen 
şöyledir : «Daha on gün evveline kadar ku
rumun depolarında orak ipi var idi, yıldan 
yıla stok satılmıyor dendi, İstanbul'daki tüc
car geldi, tonlarla alıp götürdü, gitti. Bir haf
ta evveline kadar 11 lira olan orak ipi 29 lira
dır, korkarız bu da fırlıyacaktır, burada kal-
mıyacaktır.» 

Hakikaten 10 gün sonra bu orak ipinin 40 
liraya çıktığını duydum. Kurum köylüyü 
koruyacaktır. Stok fazlası da olsa, gelecek 
ihtimallere göre elinde rezervinin bulunması 
gerekir. Geçen sene orak ipi mevzuunda Ku
rum büyük hataya düşmüştür; elindeki orak 
iplerini toptan çıkarmış olması, Trakya köy
lüsünü hassaten mustar etmiştir. 

3 . 2 . 1970 O : 2 

Haber veriyorum; Malkara ve Tekirdağ'da 
Kurumun elinde bulunan orak iplerinin topluca 
İstanbul Tüccarına verildiği, taksilerin bağa-
jında köy köy gezilerek tüccarlar tarafından 
karaborsada 40 liraya kadar satıldığı bir vakıa
dır. Hükümeti ve ilgilileri, bu yolda ciddî ted
bire, tahkikat yapmaya davet ediyorum. 

Yine Trakya'dan aldığım bir köylünün acı 
ifadesi şudur : «Kabadayı! Bizim 120 kuruşa 
satmış olduğumuz ayçiçeği bir ay sonra 220 
kuruşa çıktı, 11 liralık orak ipi de 40 liraya 
çıktı. Bizim geçim halimiz ne olacak? Halimi
zi Allah kayırıyor.» 

Kurum, hakikaten malî imkânlariyle, tek
nik imkânlariyle, teşkilâtiyle, yönetmelikle-
riyle ele alınır, bugünün ihtiyaçlarını karşılı-
yacak malî ve teknik imkânlara kavuşturulur 
ise, köylünün geniş çapta korunmuş olacağı 
kanısındayım. Ama bugüne kadar olduğu gi
bi yürürse, teknik imkânlar bakımından zayıf, 
malî imkânlar bakımından noksan kalırsa köy
lü dertleri de yıldan yıla artacaktır. Hiç ol
mazsa bundan böyle köylünün âni ihtiyaçları
nı bu teşekkülün sağlıyabilmesi yolunda ge
rekli tedbirlerin alınması, teknik imkânlara 
kavuşturulması, malî imkânlarının da güçlen
dirilmesi, şahsım adına, yerinde ve hayırlı bir 
teklif olacağı kanaatini arz eder, cümlenizi 
hürmetle selâmlarım. (G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Türkiye Zirai Donatım Kuru
mu üzerinde başkaca görüşmek istiyen sayın 
üye? Buyurunuz efendim. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Adana) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Ziraat memleketi olan Türkiye'mizde, bildi
ğimiz üzere, gün geçtikçe çiftçinin istihsal et
miş bulunduğu malların maliyet fiyatı devamlı 
olarak yükselmekte, fakat bu yükselen fiyata 
oranla satış imkânı bulamamaktadır. Bunun 
neticesi olarak da gün geçtikçe çiftçinin geliri 
düşmektedir, işte çiftçinin mallarının maliyet 
fiyatını düşürebilmek için üzerinde konuşma 
yaptığımız Zirai Donatım Kurumu bu maliyet 
düşüklüğünü, maliyet yüksekliğini her zaman 
önlemek imkânına sahiptir. Ancak, Anayasa
mızın ruhuna uygun olarak, çiftçilerimizin 
araç ve gereçlerinin ucuza maledilebilmesi için 
Zirai Donatım Kurumunu Anayasa yönünden 
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düzenlemek, yani bugünkü Zirai Donatım Ku
rumunun idaresinde düzen değişikliği yapmak 
gerekir. 

Ben burada birkaç tavsiye ve temennide bu
lunmak isterim. Bütün iktisadi Devlet Teşek
küllerinde olduğu gibi, Zirai Donatım Kurumu 
ıda bâzı ahvallerde Devlet eliyle şahıs zengin
leştirmeye vasıta edilmektedir. 

Misal : Bugün Zirai Donatım kurumları şu
belerine, köylerde ve büyük nahiye merkezle
rinde bâzı şahıslara bayilikler verilmektedir. 
Bu bayilerin her hangi bir deposu yoktur, Zi
rai Donatım Kurumunun deposunda gübre 
muhafaza edilir, zehir muhafaza edilir, ancak 
bayilik verilen şahıs, komisyoncu durumunda, 
sadece bu gübre ve zahire müşteri bulur. 

Halbuki, böyle yapılacağına, Zirai Dona
tım Kurumunun bizzat şubelerini daha çok yay
gınlaştırarak, hizmeti halkın ayağına götüre
rek aracıları ortadan çıkarması gerekir. İşte 
bu sebepledir ki, Zirai Donatım Kurumu üze
rinden bâzı şahıslar tatlı kârlar sağladıkları 
gibi, çiftçinin mübrem ihtiyacı olan bâzı mad
deler çiftçinin eline bu sebepten dolayı pahalı
ya mal olmaktadır. 

Yine traktör, sair zirai aletler, gübre ve 
zehirin doğrudan doğruya Zirai Donatım Ku
rumu kanaliyle ithal edilmesi gerekir. Halbu
ki bugün Zirai Donatım Kurumu, çok ahvalde, 
bâzı şahıslar ve şirketler aracılığı ile ithalât 
yapan şahıslardan mal almaktadır. 

Diğer, mühim olan bir husus; Zirai Dona
tım Kurumu bizzat kendi sattığı traktörlerin 
bilûmum yedek parçalarını bulundurmamakta 
ve Zirai Donatım Kurumunun sattığı traktör
lerin yedek parçalarını çiftçilerimiz piyasada 
aramak mecburiyetinde kalmakta ve iki üç 
misline karaborsadan temin etmektedirler. 

Zirai Donatım Kurumu, bırakınız sadece 
kendi satmış olduğu traktörlerin yedek parça
sını, çiftçi yararına kurulmuş bir Devlet te
şekkülü olarak, bütün traktör alet ve aksamı
nı bulundurmak mecburiyetindedir. Zirai Do
natım Kurumunu büyük bir şirketle karşılaştı
racak olursak, büyük bir hususi şirketin yap
mış olduğu tevziat vazifesini dahi yapamamak 
durumundadır. 

Bu itibarla, sayın yöneticilerden ve Hükü
metten istirhamımz; Hükümet programında da 
belirtildiği gibi, ziraat memleketi olan Türki

ye'de çiftçinin kalkınması isteniyor ise, kredi
lerin tevzii hususunda adaletli bir davranışa 
girilmesinin yanıbaşında, çiftçinin eli, kolu ve 
gözü olan Zirai Donatım Kurumu üzerinde de 
hassasiyetle durarak, çiftçiyi birtakım aracıla
ra soydurmamak için, bu İktisadi Devlet Teşek
külünü çiftçi ile karşı karşıya bırakarak, ara
cıları ortadan çıkararak, çiftçinin mahsulü
nün maliyet fiyatını düşürmek her zaman müm
kündür. 

Bu temenni ve tavsiyelerimizi göz önünde 
bulunduracağı ümidiyle Zirai Donatım Kuru
mu yöneticilerini hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer? Yok. 
Başka görüşmek istiyen sayın üye? Buyu

run efendim. 
SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Zirai Donatım Kurumunun 1 milyon lira 

ile ortak olduğu Güney - Doğu Sanayi ve Ti
caret Anonim Şirketi, her nasılsa görüşme 
programında Atatürk Orman Çiftliği sırasın
da yer almış bulunuyor. Oysa, Zirai Donatım 
Kurumu, bahis konusu şirkete 1 milyon lira 
ile iştirak etmiştir. Atatürk Orman Çiftliği 
ise yarım milyon lira ile katılmıştır. 

468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin son 
fıkrasında aynen i 

«Değişik Kamu iktisadi Teşebbüslerinin iş
tiraki ile kurulmuş olan böyle bir teşebbüsün 
hangi üst teşebbüsle bir arada denetime tabi 
tutulacağı konusunda esas; ödenmiş iştirak 
miktarı üstünlüğüdür. Bu miktarlar eşitse, bu 
husus Karma Komisyonca karara bağlanır.» 
deniyor. 

Şimdi Zirai Donatım 1 milyon lira ile, Ata
türk Orman Çiftliği yarım milvon lira ile ka
tılmıştır. üst teşeHirüs olarak Zirai Donatımın 
alınmaması, Atatürk Orman Çiftliğinin alın
mış olması 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin son fıkrasına aykırı bir davranıştır. 

Ben bu kanaatle, usul noktasına işaret et
mekle yetinmek üzere söz aldım. Eğer pro
gramda bir takdim, tehir olmuşsa önemli de
ğildir. Ama programa bu maddenin hükmüne 
rağmen bu şekilde girmişse bir usulsüzlüktür. 
Bunu derin saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususta Genel Ku
rula bir izahat vermek zarureti hâsıl oldu, Sayın 
Çolakoğlu'nun beyanından sonra. 
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3 Şubat 1970 tarihli görüşme programımızda 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, Atatürk Or
man Çiftliği ve Toprak Mahsulleri Ofisinin tü
mü ile ilgili ve iştiraki bulunan müesseseler ol
ması hasebiyle, hisse yönünden değil, iştiraklerin 
yukarıda esas ibra edilecek kurumlarla ilgili ol
ması hasabiyle oraya alınmıştır. 

Başkaca görüşmek istiyen sayın üye?.. Yok. 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve Türkiye 

Zirai Donatım Kurumu Ziraat Aletleri ve Maki
nalan Müessesesi kâr ve zarar bilançosunu oku
tuyorum efendim. 

14. —• TÜRKİYE ZİRAÎ DONATIM KURU
MU : 

1964 kâr : 17 602 918,25 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1965 yılı kâr : 23 017 235,57 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1966 yılı kâr : 30 623 064,07 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

A — Türkiye Cumhuriyeti Zirai Donatım 
Kurumu Ziraat Atelyeleri ve Makinalan Fabri
kaları Müessesesi : 

1964 yılı kâr : 4 207 905,08 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1965 yılı kâr : 2 732 316,76 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1966 yılı kâr : 6 404 658,83 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Zirai Donatım Kurumu ve Türkiye Zirai Do
natım Kurumu Ziraat Aletleri ve Makinalan 
Fabrikaları Müessesesinin, 468 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi gereğince, Genel Kurulca ibrası 
yapılmış bulunmaktadır. Bu ibra, yönetim ku
rullarının 1964, 1905 ve 1966 yıl hizmetlerini 

kapsamaktadır. Tahkik konusu olan ve kaza 
mercilerine intikal etmiş ve edecek olan husus
lardan doğacak sonuçlar saklı kalmak kaydı ile 
ibralar yapılmış bulunmaktadır. 

15. — TÜRKİYE SÜT ENDÜSTRİSİ KU
RUMU : 

BAŞKAN — 3 Şubat 1970 Salı günkü prog
ramın ilk maddesi olan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Bu Kurum üzerinde söz alan grup sözcülerini 
arz ediyorum: 

G. P. Grupu adına Sayın Ahmet Zeydan, 
0. H. P. Grupu adına Sayın Turgut Artaç, A. P. 
Grupu adına Sayın Ahmet Çiloğlu. 

İlk söz G. P. Grupu Sözcüsü Sayın Ahmet 
Zeydan'm. Buyurunuz. 

Aktarma bütçeleri üzerinde oyunu kullanmı-
yan sayın üye varsa oylarını kullansınlar. 

G. P. GBUPU ADINA AHMET ZEYDAN 
(Hakkâri) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
sayın üyeleri. 

Saygı değer Heyetinizi selâmhyarak Süt 
Endüstrisi Kurumu hakkındaki Güven Partisi 
Grupunun görüşünü arz etmek isterim. 

1964, 1965, 1966 yıllarına ait faaliyetlerin 
denetimini yapmakta bulunduğumuz için, Süt 
Endüstrisi hakkında geniş bir konuşma yapma
mız kabîl olamıyacaktır. Zira bahis konusu 
yıllar, Teşekkülün kuruluş yıllarıdır. Filhakika 
Süt Endüstrisi Kurumu 227 sayılı Kanunla ku
rulmuş ve 12 . 12 . 1963 tarihinde faaliyete geç
miştir. 1964 - 1965 - 1966 yılları böylece Ku
rumun ilk faaliyete geçiş yılları, kuruluş yılları, 
projelerin hazırlandığı ve kısmen tahakkuk et
tirildiği yıllar olmuştur. 

Gösterişten tamamen uzak ve mütavizi bir 
çalışma içinde faaliyette bulunan Kurum, de
netimini yaptığımız üç yıl zarfında memleket 
ekonomisini etkiliyecek çok müspet merhaleler 
kadettiği gibi, 1966 yılı sonundan bugünümüze 
kadar geçen ikinci üç yıllık devre zarfında da 
müspet istikametteki feyizli faaliyetini devam 
ettire gelmiştir. 

Denetimini yaptığımız üç yıllık devre ile il
gili önemli bir hususu hemen belirtmek isterim. 
Kuruluş kanununa göre Kurumun itibarî ser
mayesi 75 milyon liradır. Birinci yıl sonunda, 
yani 31.12 .1964 tarihine kadar bu sermayeden 
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sadece 4 600 000 lirası tahsil edilebilmiştir. İkin
ci yıl sonunda sermayeden yapılan tahsilat 
11 600 000 liraya yükseltilmiştir. Denetimini yap
tığımız üçüncü yılın sonunda yani 31 . 12 . 1966 
sonuna kadar tahsil edilen sermaye yekûnu sa
dece 14 100 000 liraya çıkarılabilmiştir. Bu ara
da Kurumun faaliyeti için sağlanması gereken 
sermayenin dış kaynaklardan da tedariki cihe
tine gidilmiş, dış kaynaklardan 22 200 000 lira 
tedarik edilerek, kurum sermayesine eklenmiş
tir. 

Meclisimize sevk edilen rapor, 1966 yılı so
nuna kadar olan süre içindeki faaliyetleri kap
samaktadır. Halbuki raporun 106 ncı sayfasın
da «Netice» başlığı altında yazılan mütalâaya 
göre, 20.12.1967 tarihinin esas alındığı ve he
sapların bu tarihe kadar yapıldığı anlaşılmak
tadır. Denetim raporlarının 1966 yılının son gü
nüne kadar olan hususları kapsaması ve 1967 
yılının hesaplarının evvelki yıllara karıştırıl
maması iktiza ederdi. 

Bilfarz; kurumun 1966 yılı sonuna kadar 
ödenmiş sermaye miktarı 14 100 000 liradır. 
Halbuki raporun 106 ncı sayfasında ve «Netice» 
başlığının hemen altında 20.12.1967 tarihine ka
dar ödenmiş sermayenin 22 milyon lira olduğu 
yazılıdır. Aynı sayfada ve aynı «Netice» kısmı
nın altında Devlet Yatırım Bankasından ilâve
ten 48 milyon lira borç alındığı da yazılıdır. 
Devlet Yatırım Bankasından alınan 48 milyon 
lira borç, acaba 1967 yık içinde mi olmuştur, 
yoksa 1966 yılı içinde mi olmuştur? Rapora gö
re bu, husus meçhulümüzdür. 

Aynı müphemiyet bilançoda da kendini gös
termektedir. Rapora eklenen 1966 yılı bilanço
sunu tetkik ettiğimiz zaman, bilançoda ödenmiş 
sermaye olarak 60 milyon küsur lira olduğu gö
rülmektedir. Acaba 1966 yılı bilançosunda yazılı 
bulunan 60 milyon lira sermaye, kanunu gere
ğince Hazineden ödenen 22 milyon lira ile Ya
tırım Bankasından borç olarak alman 48 mil
yon liranın toplamı mıdır? Şayet böyle ise 1966 
yık bilançosunda hata var demektir. Çünkü, 
1966 yılı sonuna kadar Hazineden tahsil edilen 
14 milyon lira idi. Ve Devlet Yatırım Bankasın
dan alınan 48 milyon liralık borcun tahsili, yine 
rapora göre, 20.12.1967 tarihine kadar vâki ol
muştur. Şu halde, tetkikimize sunulan 1966 yılı 
bilançosunda bir hesap hatası var demektir. 

1966 yılından evvelki yılların bilançolarının 
tetkik ve mukayesesi de bir çelişmeyi ortaya 
koymaktadır. Şöyle M; 1966 yılında ödenmiş 
sermaye yekûnu 60 milyon iken, bir yıl evvel, 
yani 1965 yılında ödenmiş sermaye yekûnu 63 
milyon lira olarak gösterilmiş, 1964 yılında ise 
ödenmiş sermaye yekûnu 70 milyon olarak o yı
lın bilançosunda yer almıştır. 1964 yılı bilanço
sunda ödenmiş sermaye olarak 70 milyon göste
rildiğine göre, 1964 yılı raporunda bunun hangi 
yoldan olduğu belirtilmemiştir. 

Saniyen 1965 yılında, bir evvelki 70 milyon
dan 63 milyona sermaye nasıl düşmüştür? Ay
nı şekilde 1966 yılında ödenmiş sermaye mik
tarında yeniden 3 milyon liralık bir düşüş kay
dedilmiştir. Yıllar ilerledikçe ödenmiş sermaye 
rakamarmda artış olacağı yerde, aşağı iniş şekli 
ne suretle olmuştur? Bütün bunları elimizdeki 
raporlara göre anlamamıza imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, üç yıllık raporu 
tetkik ettiğimiz zaman kurumun ikinci faaliyet 
yılında 400 000 liralık bir yabancı kaynaktan 
istifadesini görmekteyiz. Bu son derece cüzi olan 
rakama 1965 yılında niçin iltifat edilmiştir? 
1965 yılı raporunda yabancı sermayenin kuru
mun faaliyetine iştiraki lüzumuna dair hiçbir 
işaret yoktur. 

Saniyen 1965 yık içerisinde sadece 400 000 
lira gibi çok düşük bir sermayenin iştiraki aca
ba ne suretle olmuştur? Yabancı sermaye süt 
endüstrisi konusunda memleketimizde kendisine 
zemin bulmak için acaba ürkütmeden sokulmak 
mı istemiştir? Bu alandaki kazanç ve menfaat
lerimize de 400 000 liralık yardımla kanca mı 
atmak istemiştir? 

Süt sanayiinin % 100 millî bir sanayi olması 
mümkündür. Yabancı sermayenin ortaklığı için 
ne teknik bir zaruret ve ne de ciddî bir sermaye 
sıkıntısı olduğunu G.P. olarak kabul edemeyiz. 

1966 yılı raporunun tetkikinde ise; 1966 yılı 
sonuna kadar yabancı sermaye miktarının 
22 200 000 liraya çıkartılmış bulunduğunu gör
mekteyiz. 

Raporda yabancı sermayenin lüzumu ciheti, 
daha ne miktar yabancı sermaye iştirakinin ola
cağı hususu, yabancı sermayenin hangi tesislere 
iştirak edeceği ve iştirak nisbeti ile ortaklık 
şartlarının ne olduğu, elde edilecek kârın trans
fer şekilleri katiyen yazılmamıştır. 
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Muhterem arkadaşlarım, gazoz sanayiine ya
bancı sermayenin sokulmasını ne derece lüzum
suz ve gayriciddî görüyorsak, süt sanayiine de 
yabancı sermayenin sokulup iştirak ettirilmesini 
aynı tarzda lüzumsuz ve gayriciddî görmekte
yiz. 

Büyük Meclisin saygıdeğer üyeleri, 
Plâna alınan ve programa konulan yatırım

larımız için ne derece isabetsiz plânlar yaptığı
mıza ve tahminlerimizde ne derece yanıldığımıza 
dair elimizde resmî bir belge olmak üzere süt 
endüstrisi raporlarını gösterebiliriz. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı İstanbul -
İzmir - Adana ve Kars'ta dört süt fabrikasının 
kurulmasını öngörmüştür. Bu fabrikaların ya
pılması 1965 programına alınmıştır. Fabrikanın 
iki tanesi, İstanbul ve Kars fabrikaları İsviçre
lilerle işbirliği halinde yapılacaktır. 

1965 programına göre 15 miyon lira dış kay
nak yardımı yapılacaktır. Geriye kalan 
18 700 000 lirası da kurumca tedarik edilecek
tir. Böylece dört fabrikanın maliyeti, 1965 yılı 
hesaplarına göre, 33 700 000 liradan ibaret ola
rak tahmin edilmiştir. 

Aradan bir yıl geçtikten sonra 1966 yılında 
hesap derişikliği yapılmıştır. 1966 yılında he
sap değişikliği yapılarak hatalar tashih edilmiş 
ve binnetice hatanın yüzde yüz olduğu tesbit 
olunarak dört fabrikanın 33 milyon liraya değil, 
fakat 66 milyon liraya çıkabileceği neticesine 
varılmıştır. Aradan bir yıl daha geçmiş, pro
jelerde tekrar değişikliğe gidilmiş ve bu sefer 
dört fabritkanın maliyetinin 82 milyon lira ola
cağı hesabedilmiştir. 33 milyon liraya çıkaca
ğı bildirilen dört fabrikanın hesapları yapıl
mış ve buna göre 1965 programına alınmıştır. 
Aradan sadece iki yıl geçtikten sonra bu rakam 
ikibuçuk misline yükselerek 82 milyon liraya 
çıkarılmıştır. Rayiç değişikliği bu nisbette ol
madığına göre, programa mesnet olan etüt ve 
tahminlerin gayri ciddiliği ortaya çıkmaktadır. 

Diğer taraftan 1965 yılındaki fiyat ve tah
mine göre İsviçre Federal Konseyi ile yaban
cı sermaye anlaşması yapılmıştır. İsviçreliler 
evvelâ 15 milyon lira vermiş, bilâhara 1967 so
nuna kadar bu rakam 22 milyona çıkmış, fakat 
'Kurumun dört fabrikaya nakitle iştiraki 1965 
yılı Anlaşmasına kıyasen çok daha yüksek 
mikyasta olmuştur. Yeni bir anlaşma mı yapıl

mıştır veya 1965 anlaşması baki olsa bile, her 
iki taraf bu tesislere yatırdığı miktar nisbetinde 
mi ortak olacaktır? 

Demek isteriz ki, 1965 yılı anlıaşmasına elas
tikiyet mi kazandırılmıştır veya 1965 yılında 
anlaşmada yer alan şartlar mı yürütülmektedir? 
Bütün bu konular hakkında tenevvür etmeye 
ihtiyacımız vardır. 

Azis arkadaşlarım, Süt Endüstrisi Kuru
munun genel politikasından da bahsetmek is
teriz. Kurum, teknik esaslara göre modern 
süt sanayiini kurmuştur. Tüketimi artırmıştır. 
Yetiştiriciyi tatmin, ederek onları teşvik etmiş
tir. Özel sektöre örnek ve önayak olmuştur. 
Bir örnek vermek üzere hemen ilâve edelim ki, 
Badece Kars ilinde Kuruma yılda 400 000 ton 
süt, değer fiyatı ile satılmaktadır. Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânına alınan İstanbul Süt 
İşletmesi, Adana Süt İşletmesi, Kars Süt tşlet-
mesi, İzmir Süt İşletmesi projeleri tahakkuk 
ettirilmiştir. 

Kurumun enteresan bir özelliği üzerinde de 
durmak isteriz, iktisadilik esasına uygun şe
kilde faaliyete devam olunmuştur. Cari mas
rafların azlığı bunu göstermekte ve delillendir-
mektedir. Lüks ve israftan büyük ölçüde ka
çınılmıştır. Kurumun faaliyete geçişinden iki 
sene sonra, yani 31 . 12 . 1965 te memur ve hiz
metli sayısı sadece 33 kişidir. Bu rakam bir yıl 
sonra, yani 1966 yılı sonuna kadar, hizmetler 
oldukça genişlediği halde, sadece 12 aded artı
rılmış, memur ve hizmetli sayısı 45 e yüksel
miştir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Yüksek Mecli
sin tetkikine sunulan üç yıllık rapordan 1965 yı
lı raporunda yer alan bir görüş üzerinde biraz 
durmak ve fikirlerimizi beyan etmek isteriz. 

1965 raporunda Kars ve İstanbul fabrikala
rı için denilmektedir ki; «... Bu iki fabrikanın 
zamanla süt müstahsılları, dağıtıcıları ve tüke
ticileri tarafından kurulacak kooperatiflerin 
teşkil edeceği iki hükmi şahsiyete devredileceği 
öngörülmüştür...» 

Aziz arkadaşlarım, Kurumun bu fabrikala
rının özel sektöre devredileceğinin öngörüldü
ğüne dair mütalâa 1966 raporunda yer almamış
tır. Bu görüş acaba, 1965 yılı raporunu tanzim 
eden Sayın Süleyman Çağlar başkanlığındaki 
Alt Komisyonun şahsi fikri midir ve aynı görü-
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şe Karma Komisyon katılmakta mıdır? Bunu 
bilemiyoruz, açıklanırsa memnun oluruz. 

Biz G. P. Grupu olarak, 440 sayılı Kanunun 
açık hükmü karşısında, yapılmış bulunan bu te
sislerin özel sektöre devrinin 440 sayılı Kanu
nun espirisine ayları olacağı düşüncesindeyiz. 
G. P. nin karma ekonomi görüşü de bu merkez
dedir. 

istanbul ve Kars süt işletmelerine ait rapor
da yer alan «özel sektöre devir edileceği» görü
şü karşısında, istanbul işletmesinin bir durumu
nu Yüksek Meclise arz etmek isterim. 

İstanbul işletmesi büyük bir şehrin en mo
dern şekilde süt ihtiyacını sağlarken bir yan
dan da süt yetiştiricilerini en etkili şekilde teş
vik etmiş bulunmaktadır. Meselâ istanbul Süt 
İşletmesi günlük süt miktarını 23 000 kiloya ka
dar çıkarabilmiştir. Bu rakam önemli bir ra
kamdır. Çünkü, fabrikanın günlük kapasitesi 
25 302 kilodur. Şu halde günlük kapasitesinin 
ikibin kilo altına kadar bu fabrika süt istihsa
lini yükseltebilmiştir. 

Müessesenin başında bulunan yöneticilerle 
çok değerli personelin sağladığı bu müspet so
nuca mukabil aynı müessese bizzat kendi bün
yesinde ikinci ve menfi misali de taşımaktadır. 
Süt Endüstrisi Kurumunu kurmak kâfi değil
dir. Bu kurumu her türlü menfi tasallutlardan 
da korumak gerekir. 

İstanbul'da faaliyete geçen ve günlük satı
şını 23 000 kiloya çıkartan müessese sokak süt
çülerinin faaliyetlerini ve kazançlarını balta
ladığı için kurumun aleyhine teşebbüslere ge
çilmiştir. 

Şahsi kazançlarından mahrum kalanların 
şikâyet ve baskıları o derecede etkili olmuştur 
ki, neticede İstanbul sokak sütçülerinin, süt 
işletmesinin kârına iştirakleri kabul edilmiştir. 
Fabrika istihsal ettiği; sütleri bizzat satmıya-
caktır. Bu sütleri sokak sütçülerinin kuracak
ları bir kooperatife bayi sıfatiyle devrede
cek ve satışları mezkûr kooperatif yaparak ge
reken beyiyesini alacaktır. Bu merkezde ya
pılan anlaşma üzerine, İstanbul fabrikasının 
satışını kooperatif yapmaya başlamış ve fa
kat bu kere fabrikanın günlük süt satışı 23 000 
kilodan-7 000 kiloya düşmüştür. Çünkü, bu şe
kildeki satış devresi zarfında, fabrika mamul
lerine karşı beslenilen itimat büyük ölçüde sar

sılmıştır. Yapılan tesbitlere göre kooperatif, 
fabrikanın kablarına kendi sütlerini koymak 
suretiyle satışa arz etmiş ve hattâ bâzı kere
ler bu kablar içerisine süt tozundan imal edil
miş sütler konularak satışa çıkarılmıştır. 

Şu halde, demek isteriz ki, memleket hay
vancılığı için ve insan sağlığı için önemli etki
leri olacak Süt Endüstrisi Kurumunun Devletçe 
korunması gerekir. Özel menfaatlerle çatışacak 
her türlü durumda yetkililerin, bilhassa hatıra 
mağlûbolmaması ve asla parti mülâhazasiyle 
kararlar vermemesi şarttır. Özel menfaat sahip
lerinin, siyasi yollarla yapmak istedikleri bas
kılar ilerde de devam edecektir. Bütün bu ta
sallutlar karşısında kurumu korumaya mecbu
ruz. Bu vesile ile kurumun faaliyete geçtiği ilk 
günden itibaren basma getirilen, gerek çalışkan
lığı ve gerek ilmin icaplarına göre hareket edi
şiyle hem süt müstahsıllarmın ve hem de her 
kademedeki yetkililerin güven ve teveccühünü 
kazanan Kürüm Genel Müdürünün, takriben bir 
ay evvel ve durup dururken görevinden uzak
laştırılıp pasif bir hizmete verilmesini izah ede-
miyen normal düşünce sahipleri, bahis konusu 
atamayı ister istemez İstanbul sokak sütçüleri
nin Süt Kurumundan şikâyet için Ankara'ya 
gelişleri tarihine raslamasında irtibat aramak
tadırlar. 

Su anda aynı şikâyetler İstanbul İşletmesi 
Müdürü için yapılagelmektedir. Şayet bu fabri
ka müdürü de âni bir kararla müessese başın
dan uzaklaştırılacak olursa, o takdirde daha ko
laylıkla teşhisimizi koymak mümkün olabile
cektir. 

Demek ki, şahsi çıkarlarını kaybeden kişi
ler siyasi baskı ve iltimas yolundan geçmek 
suretiyle, millî ekonomimize çok yararlı olan bu 
kurum aleyhine kararlar aldırabilmededirler. 
Bu hususta Yüksek Meclisin dikkatini şimdiden 
çekmek isteriz. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Süt Endüstrisi 
Kurumu bir âmme hizmeti görmektedir. 227 sa
yılı Kanunun tasrih ettiği gayelere uygun tarz
da hareket etmektedir. Elbette ki, bu kurum 
440 sayılı Kanuna tabi olduğu için, 440 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen kârlılık 
ve verimlilik anlayışı içinde çalışmak zorunda
dır, fakat bugüne kadar cüzi bir kârla çalışma 
programı içinde hareket etmiştir. Halbuki, ya-
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tırım sermayesini ya dış kaynaklardan elde et
mekte veya Devlet Yatırım Bankasından borç 
almaktadır. Devlet Yatırım Bankasından alman 
borç miktarı 48 milyon lirayı bulmuştur. Bu ka
dar yüksek borcun faizini bu kurum kaldıra
maz. Bu itibarla, itibari sermayeden henüz öden
memiş olan miktar ne ise tamamının çok sürat
le ödenmesi gerekir. Ayrıca, sermayenin artırıl
ması cihetine gidilmesini ve Hükümetin nakdî 
yardımlarla kurumu takviye etmesini dileriz. 

440 sayılı Kanun 12 . 3 . 1964 tarihinde yü
rürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren tam altı 
yıl geçmiştir. 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesi Hükümete bâzı mükellefiyetler yükle
miştir. 440 sayılı Kanun hükümlerine intibakı 
sağlamak için, kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bir ay içinde Maliye Bakanlığına 
bağlı olarak İktisadi Devlet Teşekküllerini ye
niden düzenleme komisyonunun kurulacağı ka
bul olunmuştur. Bu Komisyonun kuruluşun
dan itibaren en fazla dört yıl içinde, yani 1968 
yılı nihayetinde faaliyetini tamamlaması, bu 
arada teşekküllerin kuruluş kanunlarını hazırla
ması ve eğer kuruluş kanunu olan teşekkül var
sa, teşekkülleri kuruluş kanununa intibak ettir
mek için yapılacak çalışmaları koordine ettir
mesi öngörülmüştür. Kanunun bu emredici 
hükmü, henüz hiçbir teşekkül için yerine geti
rilmemiştir. 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesinin icabı olarak yeniden hazırlanacak 
olan Kurumun kuruluş Kanununun biran evvel 
yürürlüğe konulmasını temenni ederiz. 

Süt Endüstrisi Kurumu hakkında G. P. ola
rak görüşlerimizi Yüksek Heyetiniz önünde be
lirtmeye çalıştık. Bu vesile ile Grupum adına 
en derin saygılarımı sunarım. (G. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası C. H. P. Grupu adı
na Sayın Turgut Artaç 'tadır, buyurunuz. 

0. H. P. GRUPU ADINA TURGUT ARTAÇ 
(Kars) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri, 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1964, 1965 ve 
1966 yıllarını içine alan Karma Komisyon rapo
ru üzerinde, Yüce Mecliste açılan görüşmede 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumuna taallûk eden 
Alt Komisyon raporu üzerinde C. H. P, Grupu 
adına görüşlerimizi arz edeceğim. 

Sayın arkadaşlar, Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu 3460 sayılı Kanun ve ekleri hükümle

rine göre yönetilmek üzere 30 . 4 . 1963 tarihli 
ve 227 sayılı Kanunla Tarım Bakanlığına bağlı 
ve hükmi şahsiyeti haiz olarak kurulmuş ve 
12 , 12 . 1963 tarihinde faaliyete geçmiştir. Ku
rumun itibari sermayesi 75 milyon Tl. dir. 

Kanunda, Kurumun asıl gayesi; yetiştirici
nin ürettiği sütleri toplıyarak fabrikalarında iş
lemek ve değerlendirmek, özel sektörü teşvik, 
ona önderlik ve öğreticilik etmek, bu maksadın 
tahakkuku için memleketin uygun bölgelerinde 
örnek tesisler kurmak, işletmek ve bu yolda süt 
endüstrisinin gelişmesini sağlamak, keza koope
ratiflerle ortak tesisler kurmak veya kurduğu 
tesislere onları ortak etmek, kendi tesislerinin 
bâzılarını, çalışma gayelerini kaybetmemek şar-
tiyle, bu kooperatiflere devretmektir. 

Kurum, Kanununa göre, toplu bir bakışla 
hizmetini bu şekilde değerlendirecek, yani ev
velâ örnek fabrika ve tesislerini kuracak, ön
derlik vazifesini ifa için öğreticilik vazifesini 
yapacak, bunun için de tesis ve fabrikalarının 
bulunduğu mıntakada sütçülük okulları kura
rak bu vazifesini, bir eğitim müessesesi halinde 
ifa edecek, köyü ve köylü çocuklarını bu saha
da yetiştirerek nâzım rol oynıyacak, yine koo
peratifler kurarak türlü şekillerde ortaklıkla 
üreticinin sütlerini değerlendirecek ve onu ta
kiben de üretimine kazanç sahası temin ede
cek. 

Kurumun ilk vazifesi ürünü mamul hale ge
tirecek fabrikalar kurmasıdır. Bu sebeple ve 
bu gaye ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsviçre Federal Konseyi arasında 1964 yılında 
malî yardım anlaşması yapılmış ve isviçre Fe
deral Konseyi 6,5 milyon İsviçre Frangı yardım
da bulunmayı kabul etmiştir. Bu anlaşma cüm
lesinden olarak istanbul ve Kars'ta iki fabrika 
kurulması öngörülmüş ve bunlar için her iki 
bölgede süt üretici, dağıtıcı ve tüketicilerinin 
kooperatifler şeklinde çalışmaları ve fabrikala
rın bu kooperatiflere devri üzerinde durulması 
şartı da derpiş edilmiştir. Bu anlaşmanın tek
nik, personel ve malî hükümleri içine alan da
ha birçok hükümleri de mevcuttur. 

Bunlardan istanbul Süt Mamulleri Fabrika
sı 24 . 9 . 1964 tarihinde, Kars Süt Mamulleri 
Fabrikası 24 . 8 . 1965 tarihinde ve ayrıca Ku
rumun sermayesi ile kurulmakta olan İzmir ve 
Adana süt mamulleri fabrikaları da Kurum-
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ca başka mütaahhitlere ihale edilerek mukavele
ye bağlanmıştır. 

Tesbit ettiğimize göre, Adana, İzmir ve İs
tanbul fabrikaları 1968 yılında faaliyete geçiril
miş, Kars Fabrikası ise 1969 Ağustosunda dahi 
esaslı bir faaliyete geçememiştir. 

Kars Süt Fabrikası; daha kuruluş safhasın
da iken çeşitli nedenlerle ihtiyacın çok üstünde 
personel alınmış ve geniş şekilde cari masrafla
ra gidilmiştir. Esasen, Kurumun dış gezileri ve 
iç ticari masrafları dikkati çekecek ve üzerinde 
ciddî şekilde düşünülecek kadar önemlidir. 

Ayrıca, 1967 de bitirilmesi gerekli olan bu 
fabrika 1969 Ağustosunda dahi faaliyete geçi
rilmediğini yaptığımız tetkikattan anladık. 
12 Ekim 1969 seçimlerinden Önce tahminen 
Ağustosun sonlarında, Eylülün başlarında Sa
yın Hükümet Başkanı Kars'ı teşriflerinde Süt 
Fabrikasının açılış merasimini yapmıştır. Ama 
şunu esefle ifade edeyim M, Kars Süt Fabrikası 
halen günde 1 - 5 ton arasında ancak süt işliye-
bilmektedir. Bu da fabrikanın hali hazırda ça
lışamaz durumda olduğunu ifade eder. 

Burada çok mühim bir noktayı Yüce Mecli
sin nazarı dikkatine arz etmek isterim, isviçre 
Federal Konseyi ile yapılan anlaşmanın bir 
maddesinde 6 milyon Frangın, kredi anlaşma
sının yürürlüğe girmesinden yedi yıl sonra baş
lamak üzere, 15 yılda 30 taksitle ödenmesi der
piş edilmiştir. 

Kars fabrikası henüz faaliyete geçmemiş 
bulunmasına ve 7 yıllık müddetin 1971 yılında 
hulul etmiş olacağına göre, 1971 yılında kurum 
asgari 856 000 lirayı iki taksitle isviçre Hü
kümetine ödemek zorundadır. Kurumun 1968 
deki zararı ilse, 497 000 liranın üstündedir. Biz, 
bu zararın ve bu durumun nasıl telâfi edilece
ğinin sayın ilgililerden izahını beklemekteyiz. 

Henüz çalışmaya başlıyan fabrikaların böy
le büyük bir zarara duçar olması, Hükümetin 
kurum üzerindeki murakabe ve yetkisini kul
lanmadığı neticesini doğurmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, Kars Süt Mamulleri 
Fabrikasının hizmete açılmayışmm sebebi, mü
teahhidinin kusurundan ve murakabenin yeter
sizliğinden ileri gelmiştir. Daha doğrusu, bu 
işin ehli olmıyan müteahhidin, bâzı siyasi çevren
lerden himaye gördüğü ifade ediHmekte ve hattâ 
merkezden gönderilen yetkili yüksek mühen

disi inşaat saJhasına, mukaveleye aykırı davra
nışlarını testtit ettiğinden ötürü sokmadığı, 
hattâ tehdidettiğli mahallen tesbit edilmiştir. Biz
zat ben de bu hususu müşahade ettim. O zaman 
Karslı yüksek mühendis Fuat Hatıroğlu mura
kabeyi yapmak isterken, müteahhidin zorbaca 
hareketleri karşısında, kontrol vazifesini ifa 
edememiş ve adlî mıercillere müracaatı da, gene 
siyasi mercilerin baskısı neitices'indıe, önlenmiş
tir. Bunu esefle Yüksek Meclis huzurunda ifa
de etmek isterim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Zapta geçiyor, 
geçiyor. 

TURGUT ARTAÇ (Devamla) — Zapta 
geçisin ki ne yaptığımızı bilelim. 

Kars Süt Mamulleri Fabrikasının inşaatı ta
mamen kalitesiz olmasına rağmen, bâzı bina
larının geçici kabulünün yapılması dahi şüphe
lerimizi teyiıdetmektedir. Bu seberçCıe ileride 
memleket ve çevre için büyük ve telâfisi gayri-
kabil kayıp ve zararlara yol açacak bu inşaat 
üzerinde hemen durularak hatâ ve kusurların 
düzeltilmesi ve mütaaJhhitle kusurlu yöneticiler 
hakkımda işlem yapılması, kurumun vâki zarar
larının istanbul, izmir ve Adana Süt Mamul
leri Fabrikalarımda da, Kars'da olduğu gibi, in
şada, montede ve üretici organizasyondaki nok
sanlıklardan geldiğine kaani bulunmaktayız. 

0. H. P. olarak yapılan bu yanlış ve mem
leket ekonomisine zarar getiren davranışların 
karşısında bulunduğumuzu, sonuna kadar bu
nun takipçisi olacağımızı beldrîîmıek isteriz. 

Yukarıda beyan ediflıen fennî esas ve kriter
lere göre, kurulan süt mamulleri fabrikaları iş
letmelerinin kuruluş hedeflerine uyjun olarak 
işletilmeleri lâzımdır. Bir taraftan kârla çalışa
cak, diğer taraftan standart mamufller yapıl
ması için gerekli ekonomik ve teknolojik ted
birler acınacaktır. Bu durum göstermektedir 
ki, bu işletmelerin işletime ekonomici, imalât 
teknolojisi, makina, pa-zarlama dallarında bil
gili ve tecrübe sahibi ehil personel tarafından 
başanllı olarak yürütülmesi mümkün olabilecek
tir. 

Bu şartların tahakkuk edip etmediği, mü
nakaşa mevzuu olabileoek niteliktedir. Nite
kim, kurumun zarar etmesi, Tarım Bakanlığının 
lâyıkı ile gözetim vazifesini yapamamasından, 
iktidarın politik ve gösterişli hareketlerinden 
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ötürü kurum başlangıçtan beri arzu edilen ne
ticeye varamamış ve Türk sanayi politikası ba
şarısızlığa doğru sürüklenip gitmiştir. Keza 
yatırım projelerinin hazırlanmasında mahallî 
şartların gerektirdiği ekonomik kriterlere ve 
teknik alanda inşaat plânının imalât maniplas-
yonuna uygun olmayışı da gelişmeye engel ol
muştur. 

Hükümetin, badema yapılacak ve kurulacak 
yeni tesis ve teşelbbiislerde bu hataları önceden 
görerek daha gerçekçi hareket etmesi, süt sana
yiimiz bakımından şart ve elzemdir. 

1964, 1965, ve 1966 yıjllarma ait alt komisyon 
raporlarında bahse konu inşaatlardan mütevel
lit noksanlık ve hâsıl olan zararları tovlideden 
tutum ve keyfi hareketlerin izah edilmemiş bu
lunduğu müşalhade edilmektedir. . 

Süt sanayiimizin rasyonel bir şekilde çalış
tırılabilmesi, damızlık hayvanın ve ona bağlı 
faktörlerin ıslah ve geliştirilmesi ile mümkün
dür. Şunu peşinen ifade edelim ki, Türkiye'deki 
hayvancılık iptidai usullerle yapılmakta ve lâ-
zımgelen tedbirler alınamamaktadır. Süt sana
yii, anaorganizasyon olan hayvancılık sanayiinin 
bir koludur. Bu bakımdan iyi cins damızlık 
hayvanın yetiştirilmesinin fennî usullerle yapıl
ması, süt sanayiinin geliştirilmesinde, yani üre
timde aslî unsurdur. Halen 75 milyon hayvana 
sahibolan Türkiye'de 60 milyon un üstünde hay
van sağılmakta olup, ancak bunlardan 4 400 000 
ton civarında süt elde edilmektedir. 

Dünya Gıda Teşkilâtının 1964 iktisat bül
tenlerine göre, dünya süt istihsali 353 milyon 
ton olup, Türkiye'deki istihsalât bunun yüzde 
1,1 oranındadır. Hayvan sayısı Türkiye'dekin
den çok daha az olan Fransa'da bu miktar 26, 
Batı - Almanya'da 21, İngiltere ve Polonya'da 
13, Holanda'da 7 milyon tondur. 

Hayvan mevcuduna göre Türkiye'de süt üre
timi tatmin edici olmaktan çok uzaktır. Nüfus 
başına düşen senelik miktar bizde 130 kilo iken, 
Amerika ve israil'de bu milrtar 365 kilodur. Bu 
sebeplerle Hükümet peşinen, hayvan neslinin ıs
lah ve beslenme seviyesinin yükselmesi yolunda 
da gereken tedbirleri almak suretiyle süt üreti
minin artırılmasını temin etmelidir. Zira Tür
kiye'de senede bir inekten 600 kilo süt alınma
sına karşılık, ileri ülkelerde bu milrtar ortalama 
4 000 kilodur. 
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Şu halde yukarıda arz ettiğimiz gibi, hayvan 
neslinin ıslahı ve buna muvazi olarak hayvan 
sağlığı, kredi yetersizliği, yem temini mevzula
rının da günün icaplarına göre geliştirilmesi el
zemdir. Hayvancılığın gelişmesi yolunda mik
tarı kâfi kredi ile birlikte ucuz ve ekonomik 
yem temini, çayır ve meraların ıslah ve kaba 
yemini artırmak suretiyle süt üretimini istenilen 
kapasiteye çıkarmak mümkündür. 

Kurum ve Hükümetin bu mevzularda esaslı 
ve rasyonel bir çalışma yaptığına dair bir hamle 
ve işaret mevcut değildir. Bilhassa kredi mües-
seselerince politik mülâhazalarla istenilen kre
dinin müstehakkma ulaştırılamaması ve bu bab-
da gelişmelere büyük bir engel teşkil etmesi, 
kredi müessesesinin iyi çalışmadığına bir işaret
tir, 

Ayrına, müciahsıldan alman sütlerin değer
lendirilmesi, kurumun çalışmasında ve müstah
silin vikayesinde esaslı bir rol oynar. Halen 
Türkiye'de seviyeli süt fiyatları tesbit edilmiş 
değildir. Aksine, kurumun bâzı mıntakalardaki 
değişik fiyat tesbiti ve ona göre alım yapması, 
kuruma karşı müstahsilin itimadını sarsmış ve 
bu suretle hayvancılıkla geçinen mmtakalarda 
halkla müstahsil sömürücü ve aracıların pençe
sine düşmüş bulunmaktadır. 

Kurumca, fabrikaların kuruluşunda beyan 
edildiği gibi, süt toplama merkezleri organize 
edilip istikrarlı bir fiyat politikası takibedilmiş 
olsaydı istihsal edilen sütleri memleket ekonomi
sine ve insan sağlığına en uygun şekilde değer
lendirecek, süt müstahsilim teşkilâtlandırarak 
üreticiyi aracılardan kurtarmak, tüketim mer
kezlerine temiz, hilesiz ve hastalıklardan salim 
süt ve mamulleri temini mümkün olabilecektir. 

C. H. P., karma ekonomi sistemi içerisinde 
devletçiliği ağırlık olarak kabul etmiştir. A. P., 
özel sektörle kalkınmayı hedef kılar. Bu felse
fenin icabı olacak ki, Süt Endüstri Kurumuna 
kuruluşundan bu yana ancak İ22 milyon lira 
verebilmiştir. Aslında, kurumun 75 milyon lira 
olan sermayesinin, kararname ile iki misline 
çıkarılması mümkün olup, kurumu zarardan 
kurtarmak kabil idi. A. P. iktidarı bir taraftan 
özel sektöre Devlet bütçesinden milyarlık öde
nekler ayırıp siyasi yatırım yapmak gayesiyle 
hareket ettiği halde, bu kuruma öngörülen mik
tarlar dahi verilmemiştir. Kamu sektöründen 
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özel sektöre kaynak aktaran zihniyetin karşısın
da, Kars'taki kamu kurulusu olan süt kurumun
dan daha büyük verim beklenemez. Evvelâ bu 
zihniyetin değişmesi ve kamu sektörü kaynak
larının hiç olmazsa kamu kuruluşlarının geliş
mesi için kullanılması daha isabetli olurdu. 

Sonuç olarak Süt Endüstrisi Kurumunun ku
rucusu C. H. P. dir. Bu kurum için hasırlanan 
üç yıllık raporlarda hakikatler ifadesini buîa-' 
mamıştır. C. H. P., bu müessesenin daha rasyo
nel çalışması, yüksek verim elde etmesi, istik
rarlı üretim, fiyat politikası takibetmesi yo
lunda gereken çalışmayı daima yapacaktır. A. P. 
Hükümetinin kanunların sınırları içine girerek, 
ıSüt Endüstrisi Kurumunun daha verimli çalış
masını teminle halkımızı ve çocuklarımızı ya
lan ve gıdasız yabancı süt tozundan yapılma 
sütleri kullanmaktan kurtararak, memleketi
mize saf, temiz ve kaliteli süt kullanmada yar
dımcı olmasını istemek hakkımızdır. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Aktarma bütçeleri üzerinde 

açık oyunu kullanmıyan sayın üyeler oylarını 
lütfen kullansınlar efendim. 

Söz sırası A. P. Grupu adına Sayın Ahmet 
Çiloğlu'nundur, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET ÇİLOĞLU 
(Burdur) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu hakkında Adalet Partisi Gru
pu adına görüş ve fikirlerimizin Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu ile alt komis
yonlarının ve Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun düzenledikleri değerli raporlarının 
muhteviyat ve münderecatına mutabık ve mü
tenazır mahiyette olduğunu arz ve ifade etmek
le sözlerime başlamak istiyorum. 

Kuruluşu : Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 
30 . 4 . 1963 tarihinde 227 sayılı Kanunla 3460 
ve 440 sayılı Kanun hükümlerine tabi, serma
yesinin tamamı Devlet tarafından verilen, Ta
rım Bakanlığına bağlı hükmi şahsiyeti haiz bir 
teşekküldür. 

Kuruluşun gayesi, teknik esaslara göre mo
dern süt sanayiini kurmak, elde edilecek ma
mulleri değerlendirmek, bu mevzuda özel sek
töre örneklik ederek yetiştiriciyi teşvik etmek 
suretiyle süt sanayiini geliştirmek ve tüketimi 
artırmaktır. 

Konusu ile ilgili her türlü ticari ve malî fa
aliyette bulunmak, süt istihsalini işleme ve kıy
metlendirme konularında kooperatifçiliği teş
vik etmek, Tarım Kooperatifleri konusu ile il
gili olarak ortak tesisler kurmak, çalışma ama
cına sâdık kalmaları şartiyle tesislerinden bâ
zılarını bu kooperatiflere rayiç bedelle dev
retmek, uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdet
mek, banka ve diğer müesseselerden kısa vade
li krediler almak gibi, yetkilere de sahiptir. 

Bilançoları: 1965 yılında inşasına başlan
mış, 30 . 3 . 1968 yılında işletmeye açılmış, 8 
saatte bir vardiya olarak çalışmakta ve 90 ton 
kapasiteli olup yüzde 25 randımanla çalışmak
tadır. 

1964, 1965 ve 1966 yıllan, yeni faaliyet ve 
kuruluş yıllan olduğu için, bu kuruluşlardan 
hemen kâr beklemek mümkün değildir. Kâr ve 
zarar meselesinin mütalâası ise bu kuruluşların 
faaliyete geçtikten sonra düşünülmesi daha uy
gundur. 

Biraz sonra ifade edeceğim bilanço rakamla
rından anlaşılacağı üzere 1964, 1965, hattâ 1966 
yılları, henüz tam ve fiilî yatırım yıllan olama
mıştır. Tetkik, projelendirme, piyasa araştırma
ları, fabrika kurulacak bölgelerde süt hayvanı 
ve potansiyelini tesbit, proje ikmali, ihale ve 
arsa temini faaliyetlerini kapsamış ve ancak 
1966 yılı sonlarına doğru fiilî yatınmlar yapıl
maya başlanmıştır. Haddizatında bir fabrika
nın kurulabilmesi için, proje safahatı dâhil ol
mak üzere, 4 yıllık bir zamana ihtiyaç vardır. 
Bu tesislerin evvelce kurulduğu dünya devlet
lerinden Almanya, Hollanda, Mısır, isviçre ve 
Hindistan'da da böyle yapılabilmiştir. 

Bilançoların, tetkik ve tahlilinden anlaşıla
cağı üzere, her yılın geçen bir evvelki yıldan 
daha iyiye doğru gittiği meydana çıkmıştır. 
Esasen Süt Endüstrisi Kurumunun Plânlama 
ile yapmış olduğu anlaşmada, kapasitenin bi
rinci yıl yüzde 25, ikinci yıl yüzde 50, üçüncü 
yıl yüzde 75, dördüncü yıl ise yüzde 100 olarak 
hesabedilmiştir. ilk yıllar tecrübe işletmesi ha
linde başlıyacak, ancak dört yıllık tecrübe sü
resinden sonra rantabl hale gelecektir. Dünya 
devletlerinde de bu hal böyledir. Meselâ Hin
distan ve Yeni Delhi'de, kuruluşun üzerinden 
on yıl geçmesine rağmen, halen % 60 randı
manı zor bulmuştur. 
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Mevcut tesisler ve projeleri: Mevcut tesis
lerden dört tanesi halen çalışmaya başlamıştır. 
Bunlar Kars, tstanbul, Adana ve İzmir Süt fab
rikalarıdır. 

İstanbul Süt Fabrikası: 1965 yılında inşası
na başlanmış, 30 . 3 . 1968 yılında işletmeye 
açılmış, sekiz saatte bir vardiya olarak çalış
makta ve 90 ton kapasiteli olup % 25 randı
manla çalışmaktadır. Maliyeti 25 302 000 lira
dır. 

Adana Süt Fabrikası : 7 . 9 . 1965 yılında 
inşaatına başlanmış, 29 . 3 . 1968 de işletmeye 
açılmış, sekiz saatte bir vardiya olarak çalış
makta ve günlük kapasitesi 35 ton olup, % 20 
randımanla çalışmaktadır. Maliyeti 16 785 000 
liradır. 

İzmir Süt Fabrikası : 1965 yılında inşaatına 
başlanmış, 30 . 3 . 1968 de işletmeye açılmış, 
bu da sekiz saatte bir vardiya olarak çalışmak
ta ve günlük kapasitesi 35 ton olup, % 50 ran
dımanla çalışmaktadır. Maliyeti 16 785 000 li
radır. 

Kars Fabrikamız : 1965 yılında inşaatına 
başlanmış, 23 . 7 . 1969 da işletmeye başlamış 
olup, henüz tecrübe işletmesi halindedir. 

Ceman 83 264 000 liralık bir yatırım yapıl
ması hususunda Devlet Plânlama Teşkilâtı ile 
mutabakata varılmıştır. 83 264 000 liralık ya
tırım projesinin 71 800 000 Tl. smı Devlet Yatı
rım Bankasından temin edilen yatırım kredisin
den, mütebakisi de kurumun öz kaynakların
dan karşılanmış, 1969 yık içinde ise yeni bir 
yatırım yapılamamıştır. 

Fiyat politikası ve hizmetleri; Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu memleketimizde süt sanayi
inin tesisi ile birlikte müstahsilin ekonomik 
kalkınmasına hizmet etmeyi, hayvancılığın ge
lişmesini ve süt hayvanının ve veriminin artı
rılmasını hedef tutmuştur. Kurum, halen üre
tim miktarı, 4,5 milyon tona baliğ olan sütün 
bugünün teknik icaplarına uygun olarak de
ğerlendirilmesini, imalâtın Ortak Pazara arzını 
nüfusu süratle artan memleketlerde süt istih
lâkinin artması ile insan beslenmesinde başlıca 
rolü olan gıda maddesini ehemmiyetle ele al
mıştır. 

Müstahsilin ekonomik kalkınması ve hayvan 
süt veriminin artırılması, sütün değer fiyatla 
satınalmması müstehlikin pastörize süt ve ma

mulleri istihlâkini teşvik ederek sürümün ko
laylaştırılması ve mamullerin ucuz fiyatla pi
yasaya arzı fiyat politikasının esasını teşkil et
mektedir. 

Sütün, müstahsıldan satınalınmasında, süt 
hayvancılığı işletmesini rantabl seviyede tut
mak suretiyle taban fiyat, müstehlike intika
linde ise fabrikaya rantabl ve verimli çalışma
ya götürecek tavan fiyat tesbit edilmiştir. 

Bu iki faktör arasındaki mahzur kalacak 
fiyatların her iki taraf için aynı zamanda uy
gun ve rantabl olabilmesi süt sanayiinde geliş
miş diğer memleketlerdeki gibi Hükümetçe ka
bul edilecek sübvansiyon ile sağlanabilir. Aksi 
takdirde, mamulün satışını yüksek bir tavana 
götürmek zaruretinde kalınacağının aşikâr ol
duğunu da belirtmek isteriz. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, 440 sayılı 
Kanun hükümlerinin nazarı itibara alınarak 
İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzen
leme Komisyonunun, kurumun organizasyonu 
konusunda yaptığı tahkikat sonunda düzenle
diği ve verdiği rapora uygun bir şekilde tes-
bitle teşkil edilmiştir. Esasen kurum yeni ve 
taazzuv halinde bir teşekkül olduğundan reor-
ganizasyon konusuna giren önemli bir problem 
olmamış ve organizasyonda standartlaşma ol
duğu gibi kabul edilmiştir. 

Kurumun, tenMdleri değerlendirmesi husu
sunda fabrikaların proje tutarı ile maliyetleri 
arasında büyük fark oluşu tenkid konusu ol
muştur. Kurumun yaptığı süt fabrikaları pro
jelerinde bedellerle bu fabrikaların maliyetleri 
arasında, % 100 den fazla fark zuhur ettiği 
için işlerin daha başlangıçta sıhhatli hesaplara 
istinadettirilmediği kanaati hâsıl olmuştur. 

Kurulacak tesislerin mahiyeti ve özellikleri 
itibariyle kurum Öz kaynaklarından çok yaban
cı kaynaklara müracaat etmek zorunda kalmış, 
tatbikatta ve fabrikaların kuruluşunda hafri
yatın miktar ve klâs itibariyle tahminleri aşma
sı gelişen teknolojik metotlar muvacehesinde 
tesislere otomatik işliyen cihazların ilâvesi ve 
bu arada malzeme fiyatındaki bâzı artışlar süt 
toplama merkezlerinin aynı zamanda peynir 
imaline elverişli hale getirilmesi gibi hususla
rın, böyle bir neticeyi tevlidettiği yetkililerce 
beyan edilmiştir. 
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Yapılan çeşitli tenkidler sırasında bu hu
susa da değinmek istedim, değinilmiştir. Fab
rikaların işletmeye geç açılması hususu ele alın
mıştır. Fabrikalar, sözlerimin başımda da arz 
ettiğim gibi, dünyanın her yerinde proje safa
hatı dâhil olmak üzere asgari dört yıllık bir 
zamana ihtiyaç vardır. 

Kurum, 1963 Aralık ayının sonlarına doğru 
kurulmuş olup, 1964 yılında fabrikalarımızın 
kurulması ile ilgili faaliyetlere geçmiştir.. Tak
dir edersiniz ki, hiçbir fabrikanın etüt ve araş
tırma yapılmadan tesislerine başlaması müm
kün değildir. Bu itibarla 1964 yılı içerisinde 
fabrika kurulacak bölgelerde etütler yapılmış, 
1964 yılı sonlarına doğru da gereken ihaleler 
düzenlenerek tsviçre teknik işbirliğiyle kurula
cak olan bu tesislerle ilgili anlaşmanın 1964 
Temmuz ayında yürürlüğe girmesinden sonra 
plân ve projeleri yapılmış bulunmaktadır. 

Biraz evvel yukarda misallerle arz ettiğim 
gibi bir fabrikanın normal faaliyete geçebilme
si için dört yıllık zamana ihtiyaç vardır der
ken bunlar da göz önüne alınmıştır.. 

İstanbul ve Kars fabrikalarımızın da 1965 
yılı içerisinde makina tiplerinin tesbiti ve ona 
bağlı olarak inşaat plânlarının hazırlanması ve 
daha sonra ihale edilmesi gibi muamelenin te
kâmülünden sonra 1965 yılı sonlarında inşaat 
faaliyeti başlamıştır. 

Bu itibarla, fabrikaların imal edilmeleri ve 
işletmeye geç açılmaları iddiaları varit bulun
mamaktadır. 

Pastörize sütün bütün dünya nüfusuna teş
mili meselesi; Karma Komisyonda yapılan gö
rüşmelerde haklı olarak pastörize sütün bütün 
dünya nüfusuna teşmili meselesi üzerinde du
rulmuş, bugün pastörize süt istihlâkinin biran
da bütün nüfusa teşmilinin mümkün olamıya-
cağı tabiîdir. 

Bütün illerin birden bire pastörize süt temi
ni projesine ithaline ve ona göre mütalâa edil
melerine, takdir edersiniz ki, şimdilik imkân 
hâsıl okuyacaktır. Ancak, uzun vadeli proje
lerle bunun da gerçekleşebileceğini kabul et
mek lâzımdır. Pastörize süt mamulleri satışı 
özellikle fabrikaların faaliyette bulunduğu böl
gelerde süratle gelişmektedir. 

Bu hususta kurumun amaç ve görevlerini 
daha iyi başarabilmesi için aşağıdaki temenni

lerin nazarı itibara alınmasının faydalı olaca
ğı knısındayız. 

Yeni kanun tasarısının kanunlaşması, Hü
kümete intikal ettiği beyan edilen Türkiye Süt 
Endüstrisi kanun tasarısının mümkün olduğu 
kadar erken ele alınarak kanunlaştırılmasında 
büyük faydalar mülâhaza edilmektedir. 

Kurumun, 75 milyon Tl. sı olan sermayesi
nin bir misli artırılması zarureti - bugün ancak 
fiilî bir durum arz etmektedir. Zira halen 

Kurum, 82 milyon Tl. lık bir yatırımı ger
çekleştirmek üzere iş ve işlemleri düzenlemiş, 
hazırlamıştır. Kuruma, 227 sayılı Kanunla tah
sis edilen 75 milyon Tl. sı sermayeden şimdiye 
kadar Maliye Bakanlığınca ancak 34 milyon 
Tl. sı ödenmiş olup halen 41 milyon Tl. sı daha 
ödenecektir. Yatırım toplamı 82 milyon lira
nın kalan kısmı için kurum, Devlet Yatırım 
Bankasından faizle kredi almak zorunda kal
mıştır. Bundan başka işletmeye açılan fabrika
larımız için de, Ziraat Bankasından % 10,5 fa
izle kredi açtırılmış ve halen Ziraat Bankasına 
kurumun 12,5 milyon lira, Devlet Yatırım Ban
kasına ise 67,5 milyon lira borcu bulunmakta
dır. 

Yukarda arz ettiğim borçlar için de ağır fa
iz ödenmekte, kurum, külfet altında kalmakta
dır. Temennilerimiz nazarı itibara alındığı tak
dirde kurumu daha iyi çakşır ve daha çok fay
da sağlar duruma getireceğimize inanıyoruz. 
Bu külfetin Hazinece, sermayeye mahsuben 
kurumu, ödenecek kaynaklarla bertaraf edilme
si zarureti aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Sayın 
G. P. Grupu adına konuşan arkadaşımın ten-
kidlerinden birisine değinmek isterim. Süt En
düstrisi Genel Kurumunun sokak sütçülerinin 
şikâyeti üzerine, bâzı siyasi mülâhazalarla işin
den alındığını beyan etmiştir. Ondan sonra ko
nuşan Sayın C. H. P. sözcüsü arkadaşım da 
Hükümetin bu kurum üzerinde murakabesinin 
olmadığını beyan etmiştir. 

Birisinde, murakabesi yapılmış, daha iyi ça
lışabilmesi için daha teknik bir elemanın geti
rilmesine ihtiyaç hâsıl olmuş ve bu şekilde so
kak sütçülerinin sokak yaygaralarının de
ğil, bugüne kadar yapılmış ve yapıl
makta olan icraat nazarı itibara alı
narak Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü 
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değişmiştir. Bir arkadaşım; siyasi mülâhaza ve
ya sokak sütçülerinin sözü ile değiştirilmiş der
ken, bir arkadaşımın da çıkıp Süt Endüstrisi 
Kurumu üzerinde Hükümetin murakabesi yok
tur demesini sizlerin takdirinize bırakıyorum. 

Yine bir arkadaşımın ifade ettiğine göre, bu 
fabrikaların zarar ettiğini, bunların zarardan 
ne şekilde kurtulmasının icabettiğinin Hükü
met tarafından cevaplandırılmasını istediler. 
Bu hususta da kısaca maruzatımı belirtmek is-
teıim. 

Ancak, bu kurumun zararını önliyebilmek 
için biraz evvel bahsetmiş olduğum Maliye Ve
kâletinden halen 44 milyon lira gibi bir alaca
ğı olan paranın ödenmesini temennilerimiz fas
lında söyledik. Buna ilâveten de bölgelerdeki 
hayvancılığın henüz teşkilâtlandırılmamış bu
lunması, süt alım organizasyonunun şimdiye 
kadar istenildiği şekilde kurulamamış bulun
ması, mamulleri, tüketicinin ayağına kadar gö
türecek satış organizasyonunun kurulamayışı, 
fabrikaların bulunduğu bölgelerde süt alım ve 
satımlarının öteden beri mevcut iptidai düzen
le yürütülmesi ve bu düzenin değiştirilmesinde
ki nedenlerin bertaraf edilemeyişi alım ve sa
tımdaki fiyat teşekkülünün dengeli bir hale ge-
tirilemeyişi ve bundan menfaati olanların du
rumlarının bertaraf edilemeyişi gibi nedenlerle 
fabrikanın tam kapasiteye ulaşamamış olması 
yatırım ve işletme kredilerinin faizlerinin yük
sek oluşu bu kurumun zarar etmesine âmil ol
muştur. 

Biraz evvel temenniler faslında da ifade et
tiğimiz gibi şayet temennilerimiz nazarı itiba
ra alınır, bunlar ortadan kalkarsa bu kurumun 
daha sıhhatli, daha verimli bir hale geleceğine 
inanıyoruz. Beni dinlemek lûtfunda bulunduğu
nuzdan dolayı hepinize saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Başkanlığın hatırlatmasının 
ne dereceye kadar faydalı olduğunu tâyin et
mek mümkün değil, fakat, 1964 - 1965 - 1966 
yıllarına ait iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
denetiminin yapılmakta olduğunu tekrar ifade 
etmek isterim. 

Çrruplar adına Türkiye Süt Endüstrisi Ku
rumu üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Şahıslar adına söz alan sayın üyeleri arz 
ediyorum: Reşit Ülker, Ahmet Güner, Ali Rıza 
Uzuner, Hasan Tosyalı. 

Sayın Reşit Ülker? Yok. 
Sayın Ahmet Güner? Yok. 
Sayın Ali Rıza Uzuner? Buradalar. Buyu

run efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Benden önce gruplar adına, kıymetli sözcü 
arkadaşlarımız görüşlerini dile getirdiler. Söz
lerime başlamadan ve esas mevzua girmeden 
önce, değerli Adalet Partisi Grup Sözcüsü ar
kadaşımızın esasa taallûk etmiyen, fakat şekil 
bakımından, müzakerelerin seyri bakımından 
hepimizi ilgilendiren bir beyanına değinmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlarım, grupları adına ko
nuşan arkadaşları bendeniz dinledim, birçok 
arkadaşlarım da dikkatle dinlediler. Arkadaş
larımız konuşmalarında Hükümetten bâzı so
rular sordular, açıklamaya muhtaç hususları 
Hükümete tevcih ettikleri suallerle dile getir
diler. Adalet Partisi de bir gruptur, grupla 
Hükümeti tefrik etmek icabeder. Şimdiye ka
dar Meclis teamülünde, Anayasamızda, meri 
mevzuatımızda bu böyle olagelmiştir. Yalnız, 
Adalet Partisi sözcüsü değerli arkadaşım diğer 
parti sözcülerinin görüşlerini, «Hükümete tev
cih ettikleri şu soruları cevaplandırıyorum» 
diyerek hattâ, buna benzer ifadelerle cevap
landırdılar. Bunu yersiz ve biraz da haksız 
bulduğumu üzülerek ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Süt Endüstrisi Ku
rumu, maalesef kuruluşundan bu yana bir inki
şafın içine girememiştir. Talihsiz müesseseler
den biri* olmuştur. 1963 yılında, geç te olsa böy
le bir kurumun kurulması zarureti duyulmuş ve 
227 sayılı Kanuna dayanılarak kurum faaliyete 
geçmiştir. Ancak, zaman içinde kurumun, kanu
nun öngördüğü şartlan ve memleket ihtiyaçla
rını tahakkuk ettirdiğini iddia etmek mümkün 
değildir. Nitekim, bönden önce konuşan grup 
sözcüleri ve hattâ gerçekleri, iktidarda olmanın 
şartlarına rağmen, itiraf etmek zarureti'nde ka
lan Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşımız da çe
şitli beyanlariyle ortaya koymuştur. Biliyoruz 
ki, Birinci Beş Yıllık Plânda 4 proje vardı ve 
bunların, 60 bin tona yakın bir kapasite ile 4 
ilde kurulması bahis konusu idi. Kanunda 75 
milyon lira itibari sermaye bahis konusu oldu, 
bu sermaye karşılanmadı. Öyle bir hale geldi 
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ki, Sayın A. P. Sözcüsünün de değimdikleri gibi, 
faiz yükü itibari sermayeye yaklaştı. Projelerin 
uygulaması ile ilgili finansman kaynakları sağ
lanamadı. Bu faiz yükleriniln bir kısmı da, Hü
kümetin Süt Endüstrisi Sanayiinin gelişmesine 
bigâne kalması dolayısiyle ve bilhassa sermaye
sini zamanında ödememesinden dolayı, maalesef 
süt mevzuunda dahi yabancı sermayeye başvur
mak zorunda kaldık. Bundan dolayı da, gelen 
ve ödeme şartlarının tediye muvazenemize men
fi etkisi olan bir sermaye teşkili suretime de git
tik. 

Şimdi, A. P. Sözcüsü arkadaşımız haklı ola
rak, bendenizin de katıldığı bu faiz yüklerinden 
şikâyet ettiler. Süt EndüstrM Kurumunun işlet
me olarak, dünyanın her tarafında olduğu gibi, 
insıan sağlığı ve insan beslenmesi ile direkt mü
nasebetinden dolayı, kârlılık meselesi ikinci 
plânda kalır. Kârlı olnuyan bir müessesenin, 
kâr getiremiyeceği muhakkak olan bir müesse
senin, taâ başlangıçta henüz doğmadan, henüz 
hükmî şahsiyeti var ama bu şahsiyeti bulmadan 
bir kurumun sırtına yüklenmesi, bu müesseseyi 
peşinen başarısızlığa mahkûm etmektedir. Maa
lesef, Süt Kurumu bugün böyle bir çıkmazın 
içindedir. Sayın A. P. Sözcüsü arkadaşımızın da 
ifade ettiği gibi, sübvansiyonlarla Süt Kurumu
nun zararlarını karşılamak ve Hazineden bu ku
ruma yardım yapmak mecburiyetindeyiz. Ama, 
değerli arkadaşım bir taraftan Hükümete tev
cih edilen sorulan cevaplandırırken, bir taraf
tan da Hükümetin programına inikas etmiyen 
sübvansiyon mevzuuna temas etmiştir. Bunu da, 
A. P. Grupunun görüşü ile Hükümet programı
nın uygulaması arasında bir çelişki olarak be
lirtmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Süt Sanayisi Hay
vancılık Sanayiinin tâli bir koludur ve bu ko
nu insan sağlığı ile insan beslenmesiyle ilgili 
olduğu kadar, Türk toplumunun kalkınması ile 
de ilgili bir mevzudur. Zaman zaman Mecliste 
değerli konuşmacılar, parti sözcüleri, Doğu'nun 
kalkınmasını, geri kalmış bölgelerin kalkınma
sını, özellikle dağ ve orman köy ve köylüleri
nin kalkınmasını dile getiriklerinde, her zaman 
hayvancılık mevzuunu önplânda tutarlar ve bu 
noktadan hareket ederler. Gerçekten, Türkiye-
miz doğal şartları bakımından hayvancılığa el
verişli, arazi tabiatına ve zengin - biraz da de
ğişik olmakla beraber - ekolojik şartlara sahip

tir. özellikle, Doğu - Anadolu geniş ve çok ka
liteli meralariyle hayvancılığa dayalı bir ekono
mik karakter taşımaktadır. Dağ ve orman köy
lülerinin kalkınması için de, bugün yeni bir bi
lim şubesi olarak gelişen Dağ ekonomisi, hay
vancılığın inkişafı için üzerinde düşünülen ve 
birçok memleketlerde müspet başarılar sağlıyan 
bir çalışma sahası olarak belirmiştir. 

Ancak şunu kabul etmek lâzımdır ki, Tür-
kiyetoün bu geniş potansiyeline rağmen, gerek 
hayvan ve gerekse hayvan mahsulleri yönünden 
tam değerlendirildiğini iddia etmek katiyen 
mümkün değildir. Plânlı dönemde, bu konuda
ki çalışmalar da yetersiz olmuştur. Toplum kal
kınmamız da bu yönden gerekli inkişafa kavuş
mamıştır. 

Süt üretimi Türkiye'de, başta sığır olmak 
üzere, koyun, keçi ve mandadan yapılmaktadır. 
Süt üretimimiz, bunu rakamla ifade edersek, 
İstatistik Enstitüsünden aldığımız rakamlara 
göre, 1967 yılında 4 426 000 tona ulaşmıştır. 
1967 yılında oran olarak, yüzde 60 civarında sı
ğır, yüzde 18 koyun, yüzde 12 kıl keçisi, yüz
de 1,3 tiftik keçisi ve yüzde 7 mandadan bu süt
ler elde edilmektedir. Hayvan başına süt verimi 
1967 istatistiklerine göre çok düşüktür; sığırda 
600 kg., koyunda 45 kg., keçide 80 kg., manda
da 850 kg. dır. Ette de buna benzer, diğer mem
leketlerle mukayese edersek, büyük düşüklük
ler vardır. Değerlendirme ve pazarlama hay
vancılıkla meşgul olan küçük tarım işletmelerin
de gelişi - güzel yapılmaktadır. İstihsal ve satış 
mekanizması, özellikle Anayasamızın öngördü
ğü ve Hükümet programlarında da yer alan, 
fakat bir türlü güçlenemiyen kooperatifçilik ge
lişmemiştir. Kooperatifçiliğe dayanmıyan, Tür
kiye'nin yerleşme durumuna göre, hayvan popü-
lâsyonunun dağılımına göre, kooperatifçiliğe da
yanmıyan bir süt sanayii yaşıyamaz, böyle bir 
süt sanayiini geliştirmek mümkün değildir. Şim
di biz daha temeldeki sorunları halledememişiz. 
Üretilen sütün yüzde 80 inden fazlası, süt ma
mulleri; geri kalan da içme sütü halinde Türki
ye'de tüketiliyor. 

Şimdi FAO istatistiklerine bakarsak, 1963 
yılı istatistiklerinden bir iki örnek arz etmek 
isterim. Fert başına süt tüketimi memleketlere 
göre şöyledir : İsviçre'de 593 kg., Holânda'da 

I 574 kg., Fransa'da 487 kg., Belçika'da 410 kg., 
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Batı - Almanya'da 359 kg., israil'de 150 kg., 
İtalya'da 184 kg., Türkiye gibi hayvan miktarı 
çok fazla, geniş mera sahaları bulunan - bu sa
halar ıslaha muhtaçtır ve intifa meseleleri de 
büyük bir sorundur - italya'nın 184 kg. ma, is
viçre'nin 593 kg. ma karşılık Türkiye'de fert 
hasma yılda süt tüketimi 98 kg. dır. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, konuşma süre
niz bitmiştir. Görüşlerinizi bağlayınız. 

ALI RIZA UZUNER (Devamlla) — Sayın 
Başkan, izin verirseniz, konuşmam uzun değil
dir, bu sözlerimle bağlıyayım. 

BAŞKAN — Geçen seferki şahsi görüşleri
nizde bir 6 dakika ileriye gittiğinizi hatırlata
rak, meseleyi müsamahanıza bırakıyorum, im
kân dâhilinde sözlerinizi bağlayınız. 

ALI RIZA UZUNER (Devamla) — Değerli 
Başkanım, muhterem milletvekili arkadaşlarım 
izin verirlerse, bu noktada bu mevzuu bağla
mak mümkün değildir. Lütfederlerse ve Sayın 
Başkanım lütfederseniz 3 - 5 dakika içinde mev
zuu toparlamış olurum. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica edeceğim. 
ALI RIZA UZUNER (Devamla) — Teşek

kür ederim. 
Bu rakamlardan sonra şunu da arz etmek is

terim ki, bizde ters bir durum da vardır : Hay
vancılığı ileri olan memleketlerde sütlerin bü
yük bir çoğunluğu, yani yüzde 100 e yakın bir 
kısmı, sığırlardan sağlandığı halde, Türkiye'de 
bu - biraz evveli arz ettiğim gilbi - yüzde 60 civa
rında kalmaktadır. Türkiye'mizde, sütü ve hattâ 
buna eti de katabiliriz, bu üretimlerin istikrarlı 
ve düzenli bir şekilde gelişmesini sağlamak, her 
şeyden evvel bir taftan fiyat tesbiti ile mümkün 
olur. Evet bu taban fiyat, maalesef Türkiye'miz
de teshit edilmemiştir, il içinde gelişi - güzel 
satışlarda farklıllıklar vardır. Türkiye çapında 
adaletli bir taban fiyatı müstahsili da memnun 
edecek, istikran da sağlıyacak bir taban fiyatı 
tesbit edilmemiştir. Bu taban fiyat politikasın
da bir sübvansiyon da bahis konusudur. Bunu 
da, Sayın Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşımızın, 
genel olarak Süt Kurumunun zararlarını karşı
lamak bakımından, sübvansiyon teklifine para
lel olarak, bendeniz de bu noktada uygun gör
mekteyim. 

Süt mamullerinin üretiminin sağlık, yurt 
hayvancılığı ve ekonomik bakımlarından önemi 
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malûmdur. Vaktim olmadığı için bunların üze
rinde fazla durmıyacağım. Yalnız, yeterli olmı-
yan usul ve vasıtalarla süt teminine gidiliyor. 
Modern alet, cihaz, makinalar noksandır, bunlar
la teçhiz edilmemiştir. Sanayi tesislerimiz şart 
evet şart ama bu tesisleri kurarken personel poli
tikasını da, bu sanayinin zaruri gördüğü, öngör
düğü personel politikasını da ihmal etmememiz 
gerekir. Yetişkin personelimizin de bulunduğu
nu iddia etmek mümkün değildir. 

Sütler devamlı olarak ve yeterli bir fiyat 
ürerinden satmalımmalıdır, az evvel buna işaret 
etmiştim. Süt mamullerini imal eden tesislerin 
kapasitesi, üretilen süt miktarının da çok al
tındadır. Saym iktidar sözcüsünün kısa bir vâde 
iğin beyanı olsa gerek; temel politika olarak 
bütün illerimizde - Batı ülkelerimde olduğu gi-
H - Türkiyemizde de potansiyelimiz yüksektir, 
bunu yükseltecek tedbirleri almak mümkündür. 
Bu husus elbette yalnız bu Kurumun görevi de
ğildir. Bu kurumdan önce veteriner hizmetleri
nin, tarım hizmetlerinin, yem saniayiinin büyük 
önemi vardır. Ama, bu süt mamulleri imal eden 
tesislerin kapasitesi, Türkiyemizde üretilen sü
tün çok altındadır. Gönül ister ki, pastörize 
süt - ben aksi görüşü savunuyorum - temel po
litika, plân, hedef olmalıdır pastörize süt bü
tün şehirlerimize ve kasabalarımıza kadar tev
zi edilecek bir nizama bağlanmalıdır. Bunun 
aksini iddia etmek mümkün değildir. Bu, Devlet 
hizmetlerinin yurt sathına yayılması yönünden, 
sosyal Devlet ilkelerine de uygun bir tatbikat 
olacaktır. Münhasır yerlerde iyi tesisler kur
mak, yalnız o bölge halkını pastörize süt iç/e-
cek imkâna kavuşturmak, diğerlerini bundan 
yoksun bırakmak politikası katiyen tasvibetme-
diğimiz bir politika olmak ilâzımgelir. 

Ekonomik ve teknolojik şartlara dayanan 
üretim paralelimde, plân ve programlar çerçe
vesinde yeterli süt mamulleri sanayii henüz 
kurulamamış, yukarıda arz ettiğim sebeplerden 
dolayı da, böyle bir sanayiinin gelişmesine maa
lesef Hükümet alâkasız kalmıtşır. Mevcut ima
lâthane ve tesisler, ekonomik, teknik nitelikler
den bağlamanızı rica ediyorum, tam 6 dakika 
men yoksundur. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, siz bütün not
larınızı neticelendirmek istiyorsunuz. Ben siz
den bağlamanızı rica ediyorum, tam 6 dakika 
geçti. 
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ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Çok Sa
yın Başkanım, bu meclste bâzı meseleler gö
rüşülürken, Yüksek Başkanların müsamahası 
ile veya Yüksek Heyetin izni ile 3 - 5 dakika 
denilen şey 1 - 2 dakika aşabilir. Onun için ilk 
müdahalenize bendeniz, vaktimin uzatılması ta
lebi ile karşılık vermeye çalıştım, belki ifadede 
acz gösterdim, izin verirseniz bu konuyu bağ-
lıyayım, 3 - 5 dakikanızı daha alayım. 

BAŞKAN — Hayır, böyle bir şey yapmayı 
düşünmüyorum efendim, 6 dakika geçiyor. 

AH RIZA UZUNER (Devamla) — Sayın 
Başkan, bir oylama talelbedeyim, çünkü bir son 
auruma gelmedim, kısa bir notum var, bir ha
zırlık yapmış bulunuyorum. Değerli milletvekili 
arkadaşlarım şayet benim konuşmamı tasviıbet-
mezlerse, mesele yok, teşekkürlerimle ayrılırım. 

BAŞKAN — Şahıslar adına vaki olan görüş
melerde böyle bir teamülün tatbikatını düşün
müyorum efendim. Bağlamanızı rica ediyorum. 

ALÎ RIZA UZUNER (Devamla) — Şunu 
arz edeyim ki, şahıslar adma.. 

BAŞKAN — Efendim vakit geçirmiyelim 
devam edin. Ben âzami müsamahamı gösteriyo
rum. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Sayın 
Başkan, müsamahanıza teşekkür ederim. Ancak, 
müsamahanızı kullanırken müdahalelerinizin 
yanlış olduğuna da işaret etmek isterim, çün
kü bu kürsüden konuşan arkadaşlarımızın fikir
lerini ifade etmeleri bakımından, Yüksek Mec
lisler daima müsamahalı olmuştur. Ben de bu 
müsamahayı istihsal yönünden, zatıâlinize arzı 
cevabediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner toparlayın lüt
fen. Daha evvel yine şahsi görüntünüz, tam 6 
dakika müsamaha gösterdim. Bu sefer şahsi gö
rüşüyorsunuz, 7 dakika oldu. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Ayrı 
bir.. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. De
vam buyurun efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Onu arz 
ediyordum, değerli arkadaşlarım. Sayın Başkan 
özür dilerim, belki biraz mevzuu dağıtmış bu
lunuyorum. 

Sayın A. P. Sözcüsünün iddia ettiği gibi 
üüt mamulleriyle ilgili mevcut tesislerimizde 

I bilmiyorum belki yanlış anladım bu konuda 
I hiçbir ciddî kontrol yoktur. Esasen Türkiye'de, 
I gıdaların kontrolü diye, bir ciddî çalışmayı maa-
I lesef müşahade edemiyoruz, tesbit edemiyoruz. 
I Süt ve sütten mamul maddelerin de, kontroldan 
I uzak olduğu acı bir gerçektir. Esasen bende-
I nizin bu beyanı, resmi vesikalarda da yer al-
I maktadır. Tarım Bakanlığının çeşitli raporla-
I rmda, Bütçe Komisyonundaki raportör arkadaş-
I larımıızm görüşlerinde ve haltta değerli bakan 
I arkadaşlarımızın meseleye ışık tutan beyanla-
I rınıda da, bu itiraflar yer almaktadır. 

I Türkiyemizde süt mamulleri imal eden tesis-
I 1er yetersizdir, dedik, kontrolden âriıdir dedik. 
I Bunların pazarlaması da, tamamen açık pazar-
I larda ve satıldığı şekiller, her sütçünün kendine 
I has bir kabında, yani tamamen mikroplu olan 
I bir açık hava satışı şeklinde cereyan etmekte-
I dır. Çiğ sütün, kapı kapı satıldığını hepimiz 
I biliyoruz, bununla mücadelenin de güçlükleri-
I ni elbette kabul etmek zorunldayız. Bu bakım-
I dan, Süt Kurumunu her yönden güçlendirmek, 
I Hükümetlerin, Yüksek Parlâmentonun ödevi 
I olmalıdır. Kendilerine imkân verilmediği tak-
I dirde, bu müesseselerden başarı beklemek, on-
I larm başarısını alkışlamak elbette mümkün de-
I ği'idir. Bu müessese yönetimlinden çok, Hükümet 
I edenlerin, plân ve program anlayışı ile hareket 
I etmek zorunluluğunu duyan ilgililerin, başta 
I Plânlama Teşkilâtı ve Hükümetlere düşen bir 
I görevdir, Flânlama Teşkilâtımızın da maalesef 
I bu konuda yeterli bir anlayışın içine girmediği 
I âcı bir gerçektir. 

I Türkiye, nüfus başına hayvansal protein ba-
I kımdan büyük bir sorunla karşı karşıyadır. Bü-
I yük bir açığımız vardır. Bu açık sütte 60 - 70 
I kg. mı bulmaktadır ve çok defa gazetelerde de 
I okuruz - sözlerimi bağlıyorum, çok özür dilerim 
I Sayın Başkanım - Türkiye'mizm gıda ve beslen-
I me konusu, bu şartlar içinde başarılı bir yönde 
I gelişemiyor. Onun için beslenme «orunlarımızı, 
I hayvansal problemlerimizi çözebilmek bakımın-
I dan bu kurumlara verilen görevlerin yürütüle-
I bilmesi için Türkiye \ie bir beslenme ve Hay-
I vancılık Bakanlığının kurulması, bu büyük me-
I selelerin.. (C. H. P. sıralarından alkışlar) yük-
I sek seviyede temsil edilmesi zarureti aşikârdır, 
I ancak o zaman istenilen huzur, istenilen çalış-
I malar hedefini bulacaktır. 

699 — 
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Çok Sayın Başkanım vaktinizi aldığım için 
özür dilerim. Beni sabırla dinlediğinizden do
layı teşekkürlerimi saygılarımla sunarım. 

(C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — BaşkanUk, Genel Kurulunun 

ittihaz etmiş olduğu kararları tatbik ile mükel
leftir, yoksa bir sayın üyenin uzun veya kısa 
konuşmuş olması, Başkanlığı, mesaisi içinde hiç
bir zaman üzmemektedir. 

Bir arkadaşımız uzun konuşursa, mutlaka 
diğer arkadaşın hakkına tecavüz etmiş olur. 

Sayın Asu'tay. Buyurun efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülen 
mevzu, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu hususu 
ile ilgili. Benim bu mevzu ile uzaktan yakından 
bir ilgim yok. 

Huzurunuza, sırada, aynı gün görüşülecek 
olan Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili görüş
lerimi arz etmek üzere çıktım. Nitekim Başkan
lık Divanına vermiş olduğum önergede bu hu
susla ilgili görüşlerimi arz için münasip bir za
manda söz verilmesi ricasında bulunmuştum. 
Sayın Başkan bu ânı münasip gördüler. 

Anlıyamadığım bir nokta var. Görülüyor ki 
tertipte, muhtelif kurumların tüm faaliyetleri
nin murakabesi müzakere edilecek, fakat bu, 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmiyecek. Bunu! 
anlamak biraz zor. 1 milyon işçiyi kapsıyan, 
milyarlar üzerinde işçi sağlığının her türlü mü-
rakebeşini yapan bir müessesenin tüm faaliyet
leri müstakil bir madde halinde niçin müzakere 
edilmiyor ve bunun sebebi nedir? Bunu anla
mak kolay değil. 

Bundan evvel Sosyal Sigortalar Genel Ku
rullarında tüm murakabesi, işçi, işveren ve muh
telif eğitim üyeleriyle teşekkül eden Genel ku
rullarda müzakere edilirdi, bütün hesaplar ora
da detaylariyle değerlendirilirdi, sonunda Ge
nel Kurul, kurumu ibra ederdi, veya ibra et
mezdi. Yüksek Murakabe Kurulu tarafından 
murakabesinin sağlanması temin edildiği gün
den bugünedek artık bu ibra keyfiyeti de Ge
nel Kurul salâhiyeti dışına çıkarıldı. Bir mü
essese, işçi, işveren ve eğitimcilerle müşterek bir 
Genel Kurulun da ibra salâhiyeti elinden alı
nırsa, bu müessesenin ibrası, tabiî ki, Yüce Mec
lise bırakılmalıdır. İbrasının Yüce Meclise bı
rakılmaması sebebini anlamak, benim için o ka
dar kolay bir hâdise olmadı. 
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Değerli arkadaşlarım; İşçi Sigortaları Kuru
mu, 1 milyona yakın işçinin tüm sağlığı ile ih
tiyarlığı ile hastalığı ile kazası ile ilgili bir mü
essese ve bu müessese yalnız işçilerine değil, 
dolayısiyle yan kuruluşlara da büyük yardım
larda bulunur. Bu müesesenin tüm çalışmaları
nın Yüce Heyette, Yüce Kurulda müzakere edil
mesinde fayda var. Bir - iki rakam söylemek is
terim: 1964 te 51 443 000 işyerinde, 81 477 iş 
kazası, 1 852 maluliyet, 457 ölüm olmuş. 1961 de 
bu rakam; kaza, 92 261 e çıkmış, maluliyet 
2 786 ya yükselmiş, ölüm 745 olmuş. 1966 da 
bu rakam kaza olarak, 112 946, maluliyet, 
2 771, ölüm de 575 olmuş. 

Bu müessese bütün çalışmalarını, yönünü, 
yönetimini kendisi organize etmez. Dün bura
da çalışmaları müzakere edilmiş olan iş ve İşçi 
Bulma Kurumuna, İşçi Sigortaları Kurumu 1964 
senesinde 3 416 082 lira, 1965 senesinde 
3 657 795 lira, 1968 senesinde de 6 milyon lira 
para yardım etmiş. Bu müessese bununla da 
kalmıyor. Çalışma Vekâletinin de sağ kolu ha
linde. işçi sağlığını korumak için, iş emniyeti 
için kurulmuş olan teşkilâtlara senede 4 ilâ 7 
milyon lira arasında yardım da yapıyor. İş Bul
ma Kurumuna yardım eder, işçi sağlığını koru
ma, iş emniyeti müessesesine yardım eder, bü
tün teşkilâtı ile Çalışma Vekâletinin emrinde ve 
hizmetindedir. Ama bu Kurumda her sene ma
luliyet adedi artar, ölüm adedi artar, kaza ade
dine de dur demek imkânı bulunmaz; bunların 
Yüce Mecliste müzakere edilmesi lâzımgelir. 

Yüce Meclise bir noktayı arz etmek istiyo
rum; Sosyal Sigortalar Kurumu her gün adedi 
artan hastane, poliklinik, dispanser açmakta
dır, doktor adedini artırmaktadır, hemşire ade
dini yükseltmektedir, ama bu memnuniyet veri
ci bir hâdise değil. Hastane açmak, hekim ade
dini artırmak, hasta sayısını indiremedikten 
sonra bizi bir neticeye eriştirmez. Bu müesse
se bir gezici hekimlik müessesesi kursa, işçiyi 
hastaneye gelmeden evvel işyerlerinde tedavi et
tirse, hele hele bu müessese 157 108 223,13 lira
sını arsalara bağlamış, ölü para, bu bağlamış 
olduğu büyük meblâğa karşı her sene 4 ilâ 6,5 
milyon lira da fuzuli vergi veriyor ve bu para
ları, daha yeterli bir işletme haline getirse, he
le vadesiz olarak muhtelif senelerde, muhtelif 
bankalara 114 milyon lira, vadeli olarak da 379 
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milyon lira yatırır iken, bir ilâç fabrikası kura
mıyor, bu müesseseye bir ilâç fabrikası kurdu-
rabilsek, o zaman Sağlık Vekâletinin tam yar
dımcısı olacaktır, ilâç spekülâsyonuna dur diye
cektir, hileli ilâçların da piyasaya sürülmesine 
son verecektir. Bu müessese bu kadar olumlu 
bir müessese halinde iken yetersiz idareciler 
elinde, halka tam hizmet etmemenin münakaşa
sının Büyük Mecliste yapılması lâzımgelir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, isçinin doğum
dan ölümüne kadar yanıbaşmda hizmet görecek 
bir müessesedir. Hükümetin tek kuruş iştira
ki yok. İlk kuruluşta 400 bin lira vermiş, her 
sene İşçi Sigortaları Kurumundan 12 milyon li
ra, 13 milyon lira, 15 milyon lira alıyor. Hükü
metin tek kuruş iştiraki yok, ama Hükümet 
hiç olmazsa bu müessese için, büyük tazyikler 
yapmak suretiyle, meblâğının yeterli yerlerde 
harcanmasına mâni olabilecek faaliysttc bulun
mamalıdır. 

İşçi Sigortaları Kurumunun tüm meselesinin 
önümüzdeki yapılacak murakabe ve görülmeler
de müstakil bir madde halinde gündemde yer 
alacağı kanaati ile maruzatımı arz eder, saygı
lar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asutay'm dile getirdiği 
konu, kanun meselesidir. Bir kanun teklifi yap
mak suretiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
da İktisadi Devlet Teşekkülleri denetimi ve tas
vibi gerektiren bir duruma ifrağ etmeleri müm
kün olur. Aksi halde bu ve bunun gibi büyük 
kurumlar, anonim şirketler, Genel Kurulun bil
gilerine arz edilmekle iktifa edilir. Ancak gö
rüşmeler müşterek yapılır. Saym üyelerin bu 
hususta da temennileri, program gereğince, o 
programda yazılı olduğu günde görüşülebilir. 

Söz sırası, Sayın Hasan Tosyalı'da, buyurun 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Muhte
rem Başkanım, değerli Meclisin muhterem üye
leri. Memleketimizin en mühim gıdasını temin 
eden Süt Endüstrisi Kurumunun^ değerli men
suplarını sevgi ve saygılarımla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, hayatımızın ilk 
günlerinde çocuklarımızın, acı ve son günlerin
de hastalarımızın ihtiyacı olan sütü, peyniri, 
tereyağını ve yoğurdu üreten, muhafaza eden, 
satan ve tüketimini sağlıyan, memleketimizin 
en büyük ihtiyacını temin eden Süt Endüstri

sinin 1964, 1965 ve 1966 yıllarındaki faaliye
tini benden evvel konuşan değerli 'arkadaşlarım 
dile getirdiler. Ben daha çok genel mevzular 
üzerinde duracağım. 

Çocuklarımız, hastalarımız, gençlerimiz ve 
büyüklerimiz için en büyük beslenme maddesi 
olan sütü, peyniri, tereyağını temin için Ku
ruluş Kanununa göre kurulan Süt Endüstrisi 
memleket ekonomisinde ve bilhassa beslenme
sinde çok mühim bir yer tutar. Sütün, peyni
rin, tereyağının ve yoğurdun üretimi, işlenmesi, 
muhafazası, satımı ve tüketimi /^in, bildiğiniz 
gibi, Süt Endüstrisi Kurumu kurulmuştur. Bi
zi en çok alâkadar eden mevzu Süt Endüst
risi Kurumunun gayesi ve bu gaye üzerinde bu 
müessesenin çalışmasıdır. Bu en mühim konu-
duv. Bu müesseseyi kuruluş gayesine uygun 
o>„rak muvaffakiyetle çalıştırmak esastır. Bu 
Kurumun kuruluş gayesini tetkik edelim: 

1. Üreticiden toplayacağı sütleri memleke
tin uygun bölgelerinde kuracağı örnek tesislerde 
teknik usullerle işliyerek değerlendirmek. 

2. Özel sektörü teşvik, ona önderlik ve 
rehberlik yapmak suretiyle süt sanayimin ge
lişmelini temin etmek. 

3. Sütün istihsali ve işlenmesi konular ında-
kooperatiflerii teşvik etmek. Bunlarla ortak te
sisler kurmak. Mevcut tesislere onları ortak 
etmek. Ve kurduğu bâzı tesisleri de bunların 
çalışma gayelerine halel getirmiyecek şekilde 
'bu kooperatiflere devretmek. 

Muhterem arkadaşlarım, kuruluş gayesi bu 
kadar mükemmel, memleket için bu kadar fay
dalı olan Süt Endüstrisi Kurumumuzu bu kuru
luş gayesinin rayı üzerinde ilerletmek hepimize 
düşen bir vazifedir. Zira, milletimizin en küçük 
bebesinden en büyük dedesine kadar protein 
ihtiva eden en mühim gıda süt ve müştakkatıdır. 
Bu sebeple 1964 yılından 1966 yılına kadar, ilk 
üç yılında, pek faal olmıyan, fakat ondan sonra
ki yılların inkişafının temellerini atan bu mü
esseseyi tenkid etmek değil, teşvik ederek, teşci 
ederek, onun ihtiyacı olan parayı, Kuruluş Ka
nununu, Teşkilâtını, ihtiyacı olan teknik per
soneli temin etmek suretiyle onu muvaffak kıl
mak yoluna girmemiz lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiys'de Süt 
Endüstrisinin inkişafı Türk ekonomisinin inki
şafı demektir. Süt endüstrisinin inkişafı demek, 
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Türk Milletinin, çocuğundan büyüğüne kadar, 
sıhhatli olması demektir. Buna misal vereceğim: 
Neticesi alınmış 1968 senesi hesaplarına göre 
Türkiye'nin 96,8 milyar lira olarak tesbit edilen 
millî gelirinin yüzde 34 ünü, yani 33 milyarını 
tarım sektörü temin etmektedir. Tarım gelirimi
zin de yüzde 29 unu, yani 9 milyar 700 milyon 
lirasını hayvancılıktan temin ediyoruz. Bunun 
da yüzde 41 ini, yani 4 milyar lirasını süt ve 
müştakatından temin ediyoruz. Bunu inkişaf et
tirdiğimiz takdirde, eğer biz de; Türkiye'nin 
yüzölçümü ve nüfusuna göre yayılım ve hayvan 
miktarı bakımından, çok değerli arkadaşlarımın 
verdiği istatistikler seviyesine Türkiye'mizi çı
karacak olursak, süt ve müştakatından elde edi
len millî gelirimizi kat kat üstün seviyeye çıka
rabiliriz. Demin arkadaşlarım söylediler, yılda 
inek başına 600 kilo sütümüzü, diğer memle
ketler gibi, biz de 3 500 ilâ 5 000 kiloya çıka-
rabilirsek, Türkiye'de bu bapta çok büyük bir 
kapasite var demektir. Zira Türkiye'de 1969 yılı 
başındaki istatistiklere göre, sağılabilen inek 
miktarı 4 milyon küsur, koyun 18 miJyon, kıl-
keçisi 7 milyon, tiftik keçisi 1,5 milyon, manda 
373 000 ki yekûn olarak sağılabilen 32 milyon 
hayvanımız var. Eğer bunu ıslah edebilirsek bu 
kapasite ne isviçre'de, ne Batı - Almanya'da, ne 
İngiltere'de var. Binaenaleyh Süt Endüstrisi Ku
rumumuzun kuruluş gayesine uygun olarak bu 
sağım hayvancılığını, ağıla bağlı beslenme hay
vancılığını inkişaf ettirebildiğimiz takdirde, ha
kikaten hem milletimizi iyi beslemiş, hem de 
millî gelirimize katkıda bulunmuş olacağız. 

Şimdi, Süt Endüstrimizin inkişafını temin 
edebilmek için; Güven Partisinin Kastamonu 
Milletvekili olarak temennilerimi şu şekilde sı
ralıyorum. : 

Muhterem arkadaşlarım, Süt Endüstrisini 
muayyen; istanbul, izmir, Ankara, Kars gibi 
mihraklara teksif etmekle beraber, yurdun bü
tün sathına yaymak lâzımdır. (Alkışlar) Çünkü, 
süt öyle bir gıdadır ki, bozulur. Memleketimizin 
her bölgesinde küçük kooperatifler, küçük tesis
ler halinde bunu tesis etmemiz lâzım. Yani süt 
endüstrisinin bütün icaplarını yerine getirmek 
lâzımdır, demek istiyorum. Bu, böyle büyük bir 
çelik endüstrisi değildir. Memleketimizin muh
telif yerlerine kurulan bu büyük tesislerin yav
ruları yurdumuzun her tarafına yayılmalıdır. 
Süt Endüstrisi Kurumunun aslî vazifesi budur. 

Misal olarak söyliyeceğim; kendi seçim bölgem 
olan Kastamonu'nun üç yerinde süt kooperati
fi kuruldu. Bunlardan biri Devrekani'de, birisi 
de Kuzyaka'dadır. Halen faaliyettedirler. Fakat 
arkadaşlarım, bu tesisin başına verilen bir ilk 
mektep mezunu kimse Devletin 300 000, halkın 
200 000 lirasını, teknik bilgisizlikten dolayı, ta-
mamiyle heder etmiştir. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Partizanlıktan o Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Orasını 
söylemiyorum, herkesçe malûm. 

Tosya'da büyük emeklerle TOSTAŞ isminde 
bir şirket kurduk. 1 yıldır üzerinde çalışıyoruz. 
Hiçbir el uzanmadı buna., Yalnız Kastamonu'da, 
seçim bölgemde üç yerde bu tesislerin ikisi kör
kütük yürüyor, birisi canlanamadı. Süt Endüs
trisi Kurumumuzun asli vazifelerinden birisi; 
bir vilâyet içerisinde dahi, özel teşebbüsün gay
retiyle meydana getirilmek istenen bu tesislere 
âzami miktarda teknik yardım, insan yardımı, 
para yardımı yapmasıdır. Başgayesi, rehberlik, 
önderlik diyor zaten. Fakat bu kurum parayı 
nereden bulsun? ilk olarak 75 milyon liralık 
itibari sermaye ile kurulan bu tesisin Hazinece 
ödenmesi lâzımgelen 25 milyon lirası hâlâ öden
memiş bulunmaktadır. Bu kıymetli kurum ha
riçten yüzde 10 faizle borç alarak, senede 5 - 6 
milyon lira borç vererek süt endüstrisini idame 
ettirmek durumuna düşürülmüştür. Arkadaşlar, 
böyle tesis yürümez.. (G. P. sıralarından alkış
lar) Bu, sütçülüktür, tahammülü yoktur. Yüzde 
10 faiz verecek, bankaya 60 milyon, 83 milyon 
lira borcu olacak, ondan sonra da memleketin 
şurasında, burasında kooperatif kuracak, örnek 
olacak, rehber olacak.. Mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, şahsi görüşleri
nizi sonuçlandırmanızı rica edeceğim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstü-
ne efendim. 

Devlete düşen vazife, bu kurumun kuruluş 
gayesinin icabını yerine getirmesidir. Bize dü
şen vazife de hakkı olan sermayesini tam olarak 
vermemizdir. 

Bölgelerdeki özel sektör süt ve peynir koope
ratiflerine daha geniş mikyasta yardım yapıl
ması lâzımdır. Dış memleketlerin ustalarından, 
uzmanlarından, mühendislerinden âzami şekilde 
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faydalanmamız lâzımdır. Ehemmiyetle tavsiye 
ediyorum; Türkiye'nin neresinde kurulacaksa 
kurulsun, 50 tane, 100 tane kooperatif kurula
caksa, 100 tane mühendise ihtiyaç vardır, 200 
tane ustaya ihtiyaç vardır, 500 tane kalifiye 
peynirciye ihtiyaç vardır. Bunları mutlak su
rette burs vererek isviçre'de yetiştirmek lâzım
dır. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
O istediğin mütahassıslar Tarım Bakanlığının 
bünyesinde var Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Benim 
söylemek istediğim, uzman, uzman, uzman.. Süt
çülük sanayiinde, isviçre'de olduğu gibi, mutlak 
uzmana ihtiyaç var arkadaşlar. Bizim istihsal 
ettiğimiz peynirlerin yüzüne bakılmıyor. Çok 
rica ederim; 20 - 30 çeşit peyniri Avrupa'da 
şöyle dizdiğimiz zaman insan bir zevk duyar. 
Biz de öyle mi ya? O hale getirilmesini istiyo
rum. Yoksa ben, tuzlu teneke peynirini istihsal 
edip, oh ne âlâ yanpala yat, istemiyorum. Ya
pacağımız işi medeni milletler seviyesinde yap
malıyız. Bunun için uzman yok, diyorum ben. 
Varsa böyle yapsınlar lütfen. (A. P. sıraların
dan «var» sesleri) 

BAŞKAN — Uzman var da, süt endüstrisi 
olmadığı cihetle bu endüstrisinin kurulduğu yer
de staja gönderilsinler diyor. Yani kitapta oku
duklarını amelî görsünler demek istiyor. 

ir— 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bizim o 

kıymetli uzmanlarımızın görgü ve bilgilerini 
artırmak için onları dış memleketlere- göndere
lim, amele olarak, işçi olarak, mühendis olarak, 
uzman olarak yetiştirelim. Demek istediğim 
budur. 

Daha evvel söyledim; Maliye Bakanlığınca 
itibarî sermayesi 75 milyona çıkarılsın. Bu sene 
bütçesi çıktı, ama gelecek sene icabederse Genel 
Kurulda artırım yapalım. Süt endüstrisi hiç 
bir şeye benzemez, bunun zamana tahammülü 
yok. Beslenme işidir, iktisat işidir. Kapasite 
vardır, bundan faydalanalım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir şey yapmak 
kâfi değil, sağılan sütün işlenmesi, muhafazası, 
peynirin, tereyağının, arz ettiğim gibi çeşitli 
şekillerde yapılması ve mamullerinin çok iyi bir 
propaganda ile tanıtılması, değeri fiyatına satıl
ması, köy , şehir, küçük büyük Doğu, Batı, Ku
zey, Güney merkezlerinde, köylerinde kasaba-

| larında memleketin her çocuğunun istifadesine 
bunların âmede kılınması lâzım. Yoksa, muay
yen merkezlerde var, falan .kasabada sütü gö
ren yok, falan köy veya şehirde tereyağını gö
ren yok.. Süt Endüstrisi Kurumunun güzel 
bir dağıtım teşkilâtına kavuşması lâzımdır. Bu-

I nun için çok iyi bir teşkilâtlanmaya ihtiyaç var
dır. 

Sayın. Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 
gösterdiğiniz alâkaya teşekkür ederim. En içten 
temennelerle Süt Endüstrisi Kurumumuzun inki
şafını ve milletimize faydalı olmasını diler, hepi
nizi. hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Süt Endüstrisi Kurumu, halk sağlığı ve halk 

beslenmesiyle büyük ve yakın ilgisi olan bir te
şekküldür. Bu mevzuda Türkiye olarak yılların 
ihmaline uğradığımız bir gerçektir. Son yıllar
da arzu ettiğimiz limite varıp, dilediğimiz ran
dımanı verememiş de olsa; Ankara, istanbul, 
izmir ve Adana'da fabrikaların kurulmuş olma
sını şahsan teşekkür ve minnetle karşılarım. 

Bu müessesenin bir âmme müessesesi olduğu 
ortada iken, bunda kâr gözetilmesi, müessesenin 
gelişmesine ve halkın yeteri kadar besin mad
desi almasına engel teşkil eder. Birçok kısım
lardan keserek, bu müesseseye kâr gözetmiyecek 
imkânları sağlamalı ve birçok hatip arkadaşları
mın konuştukları gibi de sermayesini biran ev
vel yeter seviyeye getirmeli, ödenmesi gereken 
sermayesi de halen ödenmemiş bulunmaktadır, 
süratle ödenmesi cihetine gidilmelidir. 

Bu kurum ve bu sanayiin yaşamasında temel 
unsur olan damızlık hayvan mevzuudur. Bir köy 
çocuğu ve Anadolu'da çok gezen bir kişi olarak 
söylüyorum ki, bu kurumun yaşıyabilmesi için 
temel yapısında bulunması gereken damızlık 
hayvan mevzuunun geliştirilmesi ve ıslahı arzu 
edilen seviyeye kavuşturulmadıkça Türkiye'de 

I yüz güldürücü bir süt endüstrisinin gelişeceğini 
J ümidetmek hayal olur. 
I Türkiye'de henüz köylümüzün pek çoğunda 

hayvan bakımı diye bir şey yoktur. Hayvan ba-
kımcılığının eğitim mevzuu yapılarak köylümü
zün bu mevzuda eğitime tabi tutulması ve ayrıca 
hayvana yeteri derecede yem verilmesinin lü
zum ve ehemmiyeti de öğretilmeli, anlatılma-

I lıdır. 
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Köylü ve hayvancı, çok kere hayvanını sa
bahleyin meraya salan akşam da dama kapatan 
bir nizam üzere hayvancılık yapagelir. Bu tip 
hayvancılıkta gelişme olmaz; ne kadar fabrika 
kurarsanız kurunuz, Süt Endüstrisi Kurumu da 
işliyecek süt bulamaz. 

Arkadaşlar söylediler, 75 milyon hayvan var 
Türkiye'de, 32 milyonu sağılmıyor. Türkiye'de 
bugün mevcut hayvancılıkta % 90 nını aşan bir 
ölçüde merakâri hayvancılık yapılmaktadır. Bi
lesiniz ki bugün, hemen hemen bütün dünya, 
merakâri hayvancılığı terk.etmiş, kısmı küllisi 
ile damkâri hayvancılığa dönmüştür. Biz de bir
an evvel köylerde ve istihsal merkezlerinde me
rakâri hayvancılığı terk edip damkâri hayvan
cılığa dönmeye mecburuz. Bu dönüş de para me
selesidir, imkân meselesidir. Bu yolda verilen 
para var, atılan adımlar da var, fakat daha çok 
besi ve damızlık hayvan, sütçülük mevzuu şehir
lerin hemen hemen kenarlarında gelişmiş, köye 
arzu edilen ölçüde girmiş sayılmaz. 

Merakâri hayvancılık dedik. Maalesef Tür
kiye'ye 1945 senesinden bu tarafa çok traktör 
girdiği için, başıboş olarak herkes önüne gelen 
merayı sürdüğü için Türkiye'de, şu anda dati, 
mera katliâmı vardır, mera yağması vardır, me
ralar mütemadiyen sürülegelmektedir. Meralar 
dondurulmaz ise, ciddî olarak plânlanmaz ise, 
mevcut mera ve çayırların ıslahı da ele alınıp 
geliştirilmez ise, Türkiye'de gelecek için ciddî 
bir süt endüstrisi doğacaktır, demek hayal ola
cak. 

Teklifim; Süt Endüstrisi Kurumu ama temel 
yapısı, demişimdir; meraların dondurulmasının, 
meraların ve çayırların bir plâna göre geliştiril
mesinin zaruretine inanmaktayız. 

Gezdiğiniz her yerde göreceksiniz; merakâri 
hayvancılığın durumu çok üzüntü vericidir. 
Hayvanlar derisi kemiğine yapışmış kaditvari, 
garip Biafralı çocuklara benzemektedirler. Bu 
kaditvari hayvanlardan süt almanıza imkân 
yoktur, süt alsanız da vitaminli, istediğiniz ran
dımanda yağ alacağız demek hayal olacaktır. 
Öyleyse hem mevcut meraları dondurup mera 
ve çayırın ıslahı gerekir, sonra da köylüye dam
kâri hayvancılığa kaydına imkânlar sağlamalı 
ve bunu gerçekleştirecek kredi de az faizli ol
malıdır. 

Bugün gezdiğimiz köylerde, köy kahvelerin
de içilen kahve 40 kuruş, Pepsi - Kola 90 - 100 
kuruş, ama yazın sütün kilosu 80 - 90 kuruş. Ol
maz beyler; 80 - 90 kuruşa süt satacak köylü, 
bununla da hayvancılık gelişecek... Bu hayaldir. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Samanın kilosu 80 kuruş. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Arkada
şımın meslekidir, söyledi; Konya'da yazın sama
nın kilosu 15 kuruştu, Erzurum'da, Kars'ta 
40 - 50 kuruşa çıktı. Devlet, hayvan besi madde
leri üzerinde ciddî tedbir almakta çok geç kaldı. 

Hayvancılık her şeyden evvel yem mevzun
dur. Bira fabrikaları kurulur kurulmaz, 50 - 55 
kuruş olan arpanın kilosu 70 - 80 kuruşa çıktı. 
Hayvan para ile geçinecek değil ki. Hayvan 
besiciliği Türkiye'de yem mevzuudur. Yem ol
malıdır ki, damızılık hayvan üretilebilsin ve süt 
verebilsin. Yem mevzuu anaunsurdur. Türkiye'
de hayvanın yemini ucuz fiyatla temin etmedik
çe - yine de tekrar ediyorum - Süt Endüstrisi 
Kurumunun gelecekte arzu edilen seviyeye ka
vuşması hayal olarak kalacaktır. 

Yazın, ne de olsa yağmurlar ve baharın ge
tirdiği imkânlarla, bu kaditvari dediğim hay
vanlar semirmekte, kısmen de olsa süt vermek
tedir. Ancak bundan köylünüta. eline yine bir-
şey geçmez; bunların avcıları vardır, her sene 
gelir köylerin civarına mandra kurar, 80, 90 ku
ruşa sütü alır gl'ier. Yağını da, kârını da sey
yar mandracı alır fakir köylünün, garip köylü
mün eline yüne bir şey geçmez. 

Süt Endüstrisi Kurumunun ilgilileri eğer, 
köylü sütünden para kazansın, yüzü gülsün, süt
çülük gelişsin, süt çoğalsın, benim kurumum da 
işlesJiî diyorsa, köylüye yemini ucuza sağlayıcı, 
damızlık hayvanlarının gelişmesi için imkânlar 
yaratıcı tedbirleri almaJya da mecburdur. Bunun
la da bağlıdır. Böylece süt istihsal merkezleri
nin, dağılım kooperatiflerinin kurulması bir za
ruret olarak ortaya çıkar. 

Netice olarak; bu bir ihtisas işidir, bu bir 
titr işidir, anahizmet mevzuudur, ciddî plânla
ma mevzuudur; kimi dalı Süt Endüstrisi Kuru
munda, kimi dalı içlileri Bakanlığında, kimi dalı 
Ticaret Bakanlığımda, kimi dalı Tarım Bakanlı
ğında olan hayvancılık mevzuunun geliştirilme
sine imkân yok. Geç kalmış olımyalımı diye tek
rar ediyorum, Yüce Mecliste bir hayvancılık 
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bakanlığının kurulması bütün bu işleri tedvin 
ei:3ük, tedvir edecek ve bu dertleri silecektir. 

Hürmetlerimle efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka görüşmek istiyeh sayın 
üye?.. Vok. 

Aktarma kanunu tasarısı hakkında açık oyu
nu. kuülanmıyan sayın üye?.. Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. 
Kâr ve zarar bilançosunu okutuyorum efen

din. 

15. — TÜRKİYE SÜT ENDÜSTRİSİ KU
RUMU : 

1964, 1965, 1966 yıllarında tesis devresinde 
olduğu için bilançosu kârsız ve zararsız kapan
mıştır. 

BAŞKAN — Genel Kurulun tasviplerine arz 
ediyorum. Tasvibedenler... Etmiyenler... Genel 
Kurulca tasvibedilmiştir. 

U;. _ ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ : 

BAŞKAN" — Bu Kamu İktisadi Teşebbüsümü-
zün üzerinde gruplar adına söz alanlar : 

G. P Adına Sayın Mehmet Türkmenoğlu, 
C. H. P. adına Sayın Nihat Kale, A. P. Grupu 
adına Sayın Turgut Nizamoğlu. 

İlk söz G. P. Grupu adına Sayın Türkmenoğ
lu'nda. 

Buyurun Sayın Türkmenoğlu. 
G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK

MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saygıdeğer milletvekilleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadi' 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 468 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi uyarınca Kamu iktisa
di Teşebbüslerinin 1904, 1965, 1966 faaliyet yıl
larının denetimli ve sonuçları hakkında düzenle
nip Yüce Meclisimizin tasvibine subıulan raporun 
Atatürk Orman Çiftliğine ait kısmı üzerinde 
G. P. adına söz almış bulunuyorum. 

Bu müesseseler hakkında mâruzâtımıza baş
lamadan önce, Kamu iktisadi Teşekküllerinde 
fedakârlıkla çalışan ve millet hâJdimi olarak ifa
yı vazife eyliyen bütün memur ve müstahdem 
arkadaşlarımızı ve kendilerinin seçkin temsilci
lerini G. P. olarak saygılarımızla selâmlarız. 

Çiftliğin kuruluş gayesi ve kısaca tarihçesi : 
Rahmetli Mağfur Yüce Atatürk tarafından, 

Ankara'nın ve dolaylarının güzelleştirilmesi, 

halkın açık havada dinlenmesi, mesire ve piknik 
ihtiyaçlarının giderilmesi, bağ ve bahçe tesisle
riyle Başkebıt Ankaralıların mevya ve sebze ih
tiyaçlarının karşılanması, hayvan neslinin ısla-
hıyla damızlık hayvan üretilmesi ve hayvanı 
ürünlerden de süt, et, yumurta, yoğurt gibi be
sin maddeleriyle gene Ankaralıların ihtiyaçları
nın karşılanması; bu ziraat sektörlerine dayalı 
olarak da ziraat tekniği sanatlarının kurularak 
Oıta - Anadolu köylerine ve çiftçilerine numu
ne tarım çalışmasınlda önderlik yapılması, halkın 
tabiat ve hayvanlarla olan ilgi ve bilgisini artır
mak maksadiyle 25 . 5 . 1925 yılında Orta -
Anadolunun ortasında, Ankara'nın kıraç bir ye
rinde tesis edilerek bu çiftlik işletmeye açılmış
tır. 

Ancak, bütün hızını milletinden alan Aziz 
Ata, bu çiftliği, daha başka çiftliklerle birlikte, 
bir de vasiyet mektubu tanzim ederek 11.6.1987 
yılında Türk milletine hediye etmişlerdir. 

Çiftlik millete hediye edildiği tarihten 
28 2 . 1950 tarihine kadar Zirai İşletmeler 
Kurumu tarafından idare edilmiş, fakat bu ku
rumun ilgasiyie çiftliğim yönetilmesi Devlet 
Üretme Çiftliklerince yapılması düşünülmüş ise 
de, Devlet Üretme çiftliklerinin statüsünün sa
deliği ve işlerluin kolaylığı, bufria mukabil Ata
türk Orman Çiftliğinin işlerinin mutenevviliği 
ve çokluğu karşısında ikisinin bir arada yürütü-
lemiyeceği düşünülmüş ve 24 . 3 . 1950 tarihin
de 5659 sayılı Kanunla Atatürk OrmaJn Çiftliği 
resmen ve kanunen kurulmuştur. 

Teşkilât: 
Çiftliğin işletilmesi ve tekniğinin tatbikatı 

Tanm Bakanlığınca yürütülür. 
Müdürlüğün bütçesi, memur ve hizmetli kad

roları Tarım Bakanlığının teklifi ve Bakanlar 
Kurulunun tensüibiyle tesbit olunur. 

Müdür ve memurlar, Tarım Bakanı; hesap 
işleri memurları Maliye Bakanı; hizmetliler mü
dürü tarafından işe alınır ve işten çıkarılırlar. 

Çiftlik; 24 . 3 . 1950 gün ve 5659 sayılı Ka
nunla Tarım Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği 
haiz, özel hukuk kaidelerlyle yönetilen, yürütü
len bir müessesedir. 

Bu kuruluşa göre çiftlik, bir müdür ve yar
dımcısının yönetimi altında şu şubelerden teşek
kül eder : 

Umumi Ziraat İşleri, Bağ ve Bahçe Kültür
leri ve Ağaçlama İşleri, Hayvancılık ve Hayva-
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nat Bahçesi işleri, Ziraat Sanatları işleri, Tica
ret, İdare ve Lervazım İşleri, Hesap işleri Şef
likleri, Hukuk işleri servislerinden ibarettir. 
Bakanlar Kurulunca tastik edilmij bir yönetme
lik esasına g*öre, müessesenin Wr de Yönetim Ku
rulu vardır ki, bu kurul da bünyesindeki şeflik
lerinden terekkübeder ve bu kurul İktisadi Dev
let Teşekküllerinle bağlı müesseselerdeki idari 
komitelere benzer şekilde faaliyette bulunur. 

Çiftliğin teftişi; muamelâtın Maliye ve Ta
rım bakanlıkları müfettişleri tarafından zaiman 
zaman teftiş olunur. Hukuk işleri de, bM üc
retli diğeri Sözleşmeli iki avukat tarafından gö
rülmektedir. 

Çiftliğin malî durumu : 
Muhterem milletvekilleri; bi'z, işletmenin bü

tün malî portesini burada döküp, yığarak za
man israfından kaçmıyoruz. Aslılnda, raporlara 
intikal eden rakamlar buraya gelinceye kadar 
kendi yönetim kurullarının Maliye ve Tarım Ba
kanlıklarının müfettişlerinin ve Yüksek Denet
leme kurullarının Ve ayrıca Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunun Allt Komisyo
nunun süzgecinden geçtiği içlin, rakamlar alı
nışında, işlenişinde hatayı kabul etmeyip, aynen 
tasvibedeceğimizj, ancak çiftliğin yıllar itibariy
le bilânçolarına bir nazar atarak müessesenin 
çalışması hakkında bir fikir Vermeye uğraşaca
ğız. 

1064 malî durumu ve bilançosu; 26 300 000 
öz, 5 400 000 lira yabancı sermaye ki, ceman 
31 700 000 genel sermaye ile çalışmaya başla
mış, bu sermayenin de % 77 oranında 24 400 000 
lirası bağlı değerlere, % 23 oranında 7 300 000 
lirası da döner değerlere yatırılmıştır. Bağlı 
değerlerden 12 200 000 lirası turistik Marma
ra oteline sarf ©dilmekle yararsız ve faydasız 
bir şekilde dondurulmuştur. 

Tarım ve hayvancılık çahşmalarında 1 338 
ton tahıl, 722 ton şeker pancarı, 5,5 ton ayçi
çeği, 1 208 ton hayvan yemi, 505 ton muhte
lif sebze, 235 ton muhtelif meyva, 90 000 aided 
fidan, 471 ton süt, 161 aded buzağı, 2 320 
aded kuzu, 4 800 ton yapağı, 246 230 aded 
yumurta, 800 ton da gübre istihsal edilmiştir. 

Ziraat sanatları şubesi çalışmaları ise, 6 011 
ton pastörize süt, 3 631 ton yoğurt, 3 399 ton 
ayran, 62 ton yağ, 123 ton peynir, 31 ton ka
şar peyniri, 2 ton süttozu, 358 ton şarap, 13 

I ton domates suyu, 3 ton salça, 52 ton turşu 
olarak imal edilmiş ve bunların maliyet mas-
raflariyle satış, kârları envanter edildikte, ne
tice bilhesap işletme 929 184,68 lira zarar ile 
hesap yılını kapamış oluyor. 1065 yılındaki du
rum, 1964 yılma nazaran yükselen umumi ser
maye 36 200 000 liraya baliğ olmuşsa da bu
nun 29 600 000 lirası öz, 6 600 000 lirası ya
bancı kaynaklardan sağlanmıştır. Yine bu 
sermaye % 70 oranında 25 500 000 lirası bağlı, 
% 30 oranında 10 700 000 lirası döner değer
lere yatırılmıştır. 

Ziraat ve hayvancılık çalışmalarında ise, 
1 432 ton tahıl, 1 411 ton pancar, 40 ton yağlı 
tohum, 1 684 ton hayvan yemi, 524 ton muh
telif tip meyva, 263 ton muhtelif sebze, 4 800 
ton yapağı, 781 ton süt, 1 020 ton gübre, 
54 000 aded fidan, 176 aded buzağı, 2 132 ku
zu, 3 726 civciv, 123 000 yumurta istihsal et
miştir. 

Ziraat (sanatları şubesi ise; pastörize süt 
olarak 6 334 ton, 3 259 ton yoğurt, 64 ton 
tereyağı, 119 ton neynir, 42 ton domates suyu, 
5 ton süttozu, 902 ton şarap, 38 ton dondur
ma, 45 ton turşu olarak imal edilmişse de bun
ların da maliyet masraflariyle satiş kârları 
arasındaki farka göre yine işletme hesap yılım 
333 542 lira 2 kuruş zarar ile kapatmıştır. 

1966 yılma gelince; dunum, kullanılan ser
maye önceki yıllara nazaran daha da yüksele
rek 38 400 000 liraya baliğ olmuş, bunun 
31 200 000 lirası öz, 7 200 000 lirası yaban
cı kaynaklardan temin edilmiştir. % 67 ora
nında 25 900 000 lirası bağlı, % 33 oranın
da 12 500 000 lirası döner değerlere yatırıl
mıştır. 

Ziraat ve hayvancılık şubesi çalışmaları; 
1966 yılı 1 058 hektarlık sahaidan 4 912 ton çe
şitli toprak mahsulleri, 112 ton çeşitli meyva, 
105 ton sebze ve 40 000 fidan istihsal edilmiş
tir. Hayvancılık şubesinden de süt tozu olarak 
848 ton, yapağı olarak 4 881 kilo gübre olarak 
1 225 ton, yumurta olarak 300 000 alded, buza
ğı 178 alddd, kuzu 2 158 aded, oivciv 41 480 
aded üretim yapılmıştır. 

Ziı'asJt sanatları şubesi çalışmialliarı ise, pas
törize süt 6 922 ton, yoğurt 3 '634 ton, tereya
ğı 75 ton, peynir 133 ton, dondurma 58 ton, süt-

I tozu 6 ton, şarap 944 ton, meyva suyu 55 ton, 
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turşu 58 ton olarak imâl edilmişse de bu devre 
de de işletmenin bilançosu 203 036,08 lira Za
rar ile kapanmıştır. 

Şimdi, çiftlik baklanda temennilerimiz; böy
lece çiftliğin bilançosuna bir nazar ettikten 
sonra 1964 deki sermayenin % 77 sini bağlı de
ğerlere, 1965 de yine sermayenin % 70 i bağlı 
değerlere, keza 1966 yılında da sermayenin 
% 67 si oranındaki bağlı değerlere yatırılması 
dikkati çekmektedir. Çiftlik gibi, döner ser
mayeye yatırılıp, kâr teinin edilip memleket 
ekonomisinin yükselmesinde büyük bir payı ola
cak işletmenin sermayesinin donan bir yere 
yatırılarak faydasız ve yararsız bale getiril
mesinden sarfı nazar edilmelidir. Ezcümle yap
tırılan turistik Marmara Oteli bunun bedihi 
bir misalidir. 

Turistik Marallara Oteli hakkında da kısaca 
malûmat arz edelim. 1953 yılında inşasına baş
lanmış, 1900 yılına kadar devam etmiş, çiftlik 
bünyesini sarsacak kadar masrafı mucibolunca, 
1967 yılına kadar bırakılmış. Bilâhara, AID 
Teşkilâtından 15 yıl vadeli 8 milyon lira borç 
alınarak otel 1968 yılında işletmeye açılmıştır. 
Bu otel, merkezi isviçre'nin Bern şehrinde olan 
Set firmasına kiralanmıştır. Kira şekli de şöy
ledir. tik iki yılı 600 O00 er liraldan, müteakip 
iki yılı 7O0 000 er liradan geriye kalan 11 yılı 
da 800 000 er liradan olmak üzere 15 yıllığına 
kiralanmıştır. 20 milyon lirayı geçen otelin bü
tün bakım masrafları, sigorta primleri, vergiler, 
amortisıman, kredi faizlerinin toplaimı yılda 2 
milyon liraya yaklaşacağı tahmin edildiğine gö-
re, otelin daha uzun yıllar çiftliğe yüik olacağı 
anlaşılmaktadır. Bu eleştiriden de anlaşıldığı
na göre bu gibi yararsız yatırımlardan sakınıl-
malıldır. HaJttâ otel saJtılarak elde edilen paranın 
çiftliğin döner sermayesine yatırılması tavsi
yelerimiz arasındadır. 

Hayvancılık ünitesinideki temennilerimiz; 
Orta Anadolu gibi hayvancılığın, bilhassa ko
yunculuğun garanti olduğu bir ünitede devamlı 
surette zar&r eden bu müessese hayretimizi mu 
cibolmuştur. Hele Ankara gibi her türlü tekni
ğin ve ilmin imkânlarının bulunduğu, veteriner 
Fakültesinin gözü. önünde müessese hayvanları
nın hastalıktan arınmaması da calibi dikkat 
olup, Tarım Bakanlığının bu mevzuda bir araş
tırma yapması, zararlı halde işüyen bu ünite-
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nin yararlı hale çevrilmesi tavsiyelerimiz arasın
dadır. 

Sebzecilik ünitesinde; Orta - Anadolu'nun bir 
aile işletmesi olup, birçok vatandaşlarımızın ge
çim sağladığı bu ünitenin cidden hayretimizi 
mucip bir şekilde zarar etmesi ve bu işletmeyi 
ancak müessesenin sakinlerinin domates, biber, 
lahana gibi sebzelerden başkası ile uğraşmama
sı ve bu üniteyi âtıl bırakması da doğru değil
dir. Araştırılarak bunun da nedenlerinin bulu
nup, bu ata yadigârı ünitenin yeniden yararlı 
şekilde işletilmesi temennimiz arasındadır. 

Şarapçılık, 1964 yılından itibaren bu ünitede 
bir kârlı çalışma görülürse de bu kâfi değil. Or
ta - Anadolu'da balcılığa hız vermesi yönünden 
demonstratif bir çalışmaya devam edilmesi zaru
ridir. 

Süt ve mamulleri; 1964 ten itibaren imalle
rinde bir yükselme görülürse de, bilanço hesap
ları daimî surette zarar ile kapanmıştır. Buna 
rağmen bu durum endişe verici olarak gözükme
mektedir. Kanaatimizce, alım ile satış arasmdna 
bir denge kurulur, alış fiyatı yüksek olduğu hal
de satış fiyatının dondurulmuş olması doğru mü
talâa edilmemiştir. Piyasa rayicine uyulması ve 
belediyenin gıda nizamnamesinin uygulaması 
ile bu ünite kârlı duruma geçebilir; temennimiz 
de budur. 

Hayvanat bahçesi ve orman parkları; bu 
ünitenin zararla bilançosunu kapatması endişe 
verici görülmemektedir. Aslında, bu ünite bir 
âmme hizmeti ifa etmektedir. Halkın tabiatla ve 
hayvanlarla olan ilgi ve bilgisini artırmak oldu
ğu için, bu zarar normal görülmüştür. Ancak, 
bir yan tedbir olarak mâkul bir ölçü dairesinde 
ziyaretçilerden bir miktar ücret alınması ile hiç 
olmazsa bu zarar azaltılmış olacaktır. Bu da te
mennilerimiz arasındadır. 

Diğer bâzı temennilerimiz; bir mütehassıs 
heyet tarafından çiftliğin tarla ve meraları tet
kik ettirilerek birim sahada verimin artırılması, 
iklim ve muhite uyan hayvanların damızlık ola
rak ikamesi cihetine gidilmelidir. Yeni bir ya
tırımı icabettiren hallerde kaynağı bulunmadık
ça, bu yatırıma gidilmemelidir. Çiftliğin kuru
luş kanunu yeniden gözden geçirilerek, yeniden 
tedvin ile çiftlik belli bir otoriteye bağlanmalı
dır. Bilindiği gibi çiftliğin vazifelerinden birisi 
de örnek çalışmadır. 
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Yukardan beri değindiğimiz ünitelerin kârlı 
çalışmalarını tavsiye etmemize belki de sayın 
ilgililerce verilecek cevap şudur : «Efendim, ör
nek çalışma yapıyoruz.» Millet olarak böyle ör
nek çalışmaya; hayır. Zira, kârlı olmıyan bir 
çalışmanın örneklik vasfı kendiliğinden orta
dan kalkar. Fakir Türk halkına 'zararlı çalışan 
bir müesseseyi örnek göstermemiz doğru değil
dir. 

Hulâsa, ünitelerin her dalında ve her yönün
de ekonomik kurallara riayet ile rantabl çalışma 
esası değişmez kaide olarak kabul edilmelidir. 

Yüce Meclise saygılarımızı sunarız. (G. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası C. H. P. Grupu adı
na Sayın Nihat Kale'de, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT KALE 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 

T. B. M. M. nin Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunun 12 . 5 . 1965 tarih ve 468 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince hazır
ladığı 1964, 1965 ve 1966 yıllarına ait denetim 
sonuçları hakkında Atatürk Orman Çiftliği ke
simine ait C. H. P. nin görüşlerini arz edeceğim. 

Ata/türk Orman Çiftliği, Hükümet merkezi 
çevresini ağaçlandırmak, bölgeye uygun tarım 
kuralları tatbik edilerek toprak ve hayvan mah
sullerinin vasfını yükseltmek ve verimini artır
mak, ziraat ve sanatlarını geliştirmek, Orta -
Anadolu çiftçisine bu konularda örnek ve önder 
olmak gibi gayelerle 1925 senesinde büyük kur
tarıcı Atatürk tarafından kurulmuş ve 1937 se
nesinde de Türk ulusuna hediye edilmiştir. 

Bu kısa tarihçeden sonra AOÇ un, yani Ata
türk Orman Çiftliğinin adı geçen yıllara ait fa
aliyetlerini - teferruatına inmeden - gözden ge
çirelim. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin hesaplarının 
ve çalışmalarının Türkiye Büyük Millet Mecli
si tarafından denetlenmesi, Anayasamızın açık 
bir gerçeğidir. Milyarlık millet varlıklarının iş
letilmesinin ve yönetiminin, milletlerin Meclisi 
tarafından denetlenmesi tabiîdir. Ama bütün me
sele, bütün sorun kuru, nazarî bir Anayasa buy
ruğunu yerine getirmekten ve denetleniyor gö
rünmekten ibaret sayılmamalıdır. Gerçek bir 
denetimin, kendi aktüalitesi içinde yapılacağı 
kanaatindeyiz. Altı yıl sonra yapılabilen bu de-
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netimin pratik değerinin geniş ölçüde şüphe 
götüreceğini hatırlatmak isteriz. Bu kadar ge
cikme ile gelen raporlar hakkında Meclisimiz 
objektif ekonomik tercihler yapmakta haklı güç
lüğe uğrayacaklardır. Görünen de odur ki, uğ
ramaktadır. 

Bu genel görüşmelerden ve Kamu İktisadi 
Teşebbüslerimizin tümünü ilgilendiren dilekler
den sonra Atatürk Orman Çiftliğinin üç yıllık 
hesapları bahsine geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin bu kıs
mında Çiftliğin kuruluş felsefesine ve filhal bu 
çerçeve muvacehesindeki durumuna değinmek 
isteri?. 

Konuşmamın başında temas ettiğim gibi, Çift
lik aziz Atatürk tarafından yeni Başkentin bâzı 
ihtiyaçlarını karşılamak, sadece bâzı mamul ve 
mahsulleri yapan bir üretim ve üreten bir mü
essese olmak gibi pek mahdut bir amaçla ku
rulmadı. Atatürk'ün, Anadolu platosunu çizen 
ilk traktörle ve başında pek sevimli bir panama 
şapka ile Çiftliğin o gün topraklarında görü
nürken verdiği ümit ve direktif, bunu çok aşan 
bir nitelikte idi. Atatürk istemişti ki, bu Çift
lik örnek olsun, bozkırda dünyanın en güçlü eli
nin değdiği, ama bütün fazileti ve değeri kendi 
sınırlarında biten bir vaha gibi kalmasın, bütün 
bir iç Anadolu'ya tarımda, hayvancılıkta, tarım 
ve hayvancılık mamul ve mahsullerinin yapı
mında ve üretiminde ve ağaçlandırmada önder 
olsun. Atatürk bu Çiftliği kurarken, İç - Anado
lu'ya bir mükemmel Çiftlik armağan etmekten 
çok ötede bir devrim yapmak istemişti. 

Onun 1937 yılında Türk Ulusuna armağan 
ettiği sadece bir Çiftlik değildi, işte bu felsefe 
idi. 

Çiftlik, aziz Atatürk'ün ölümünden sonra 
yıllarca bu amaca bağlı kaldı. Ama bir dönem 
içinde bu amaçtan saptırıldığını, hattâ tasfiye
sinin bile düşünüldüğünü söylemek isteriz. 

1950 yılından sonra Çiftliğin tasfiyesi düşü
nülmüş, arazinin bir kısmı satılmış, sonra kamu 
oyunun gösterdiği haklı ve sert tepki karşısında 
topyekûn tasfiyesinden vazgeçilmişti. 

Kıymeti arkadaşlarım, çiftliğin yönetimi
nin bünyevi bâzı meseleleri vardır. Çiftlik, Ta
rım Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz bir 
kuruluştur. Ama, idari yetkileri haiz persone
li Tarım Bakanlığının, malî personeli ise Ma-
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üye Bakanlığının ataması gibi bir garabet için
dedir. Bunun, davet etmesi tabiî güçlüklere 
Yüce Heyetinizin dikkatini çekmek isterim. 

Çiftliğin 1964 - 1965 ve 1966 yıllarına ait 
yönetimi başarılı olmamıştır. Bu habisteki 
eleştirilerimizi şöyle sıralıyalım:. 

1. Persone)l alımında ve atanmasında eko
nomik kurallar bir yana itilmiştir. Siyasi mü
dahale ve baskı, kurumu, gereğinden çok per
soneli beslemeye zorlamış, bu da kurumun za
rar etmesine müncer olmuştur, tnsangücü her 
sene artmış, ama istihsal artmamış, zarar et
mekte devam etmiştir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunun, gerekse Başbakaı^ık Yüksek 
Denetleme Kurulunun bu konudaki tavsiye 
ve temennilerine uyulmamış olması, üzerinde 
durulması lüzumlu bir konudur. 

2. Kurum, zamanla kendi kuruluş felse
fesinden ve amacından kaldırıldığı gibi, istih
sal çizgisinden ve politikasından da saptırıl
mıştır. İncelediğimiz yıllar içinde kurum, çev
reye ve bölge tarımına ve hayvancılığına örnek 
olmak, gerçek bir demostrasyon ünitesi olmak 
şöyle dursun, istihsal amacından gayri faali
yetlere de tevcih ettirilmiştir. 

Sözlerimizin bu önemli kesiminde şunu arz 
etmek isteriz ki, kurum, otelcilik, lokantacı
lık gibi kendi kuruluş gayesinin dışında ve 
gayri prodüktif faaliyet sahalarına yönelmiş, 
böylece ağır yükler altına sokulmuştur. Bu
nun en bariz örneği, çiftlik ajlanı içinde ku
rumun inşa ettiği ve bir yabancı firmaya, 
Societe de Pension Touristique firmasına kirala
dığı turistik Marmara Otelidir. 

Her şeyden önce kurumun, kendi kuruluş 
amacının dışına çıkmasını ve gayri iktisadi faa
liyetlere yönelmesini eleştirmek istiyoruz. 

Bu sapmadan sonra yaptığı dev yatırımı, 
yani bu büyük Marmara Otelinin, hiç te rantabl 
olmıyan şartlarla bir yabancı firmaya kirala
ması ayrı ve ciddî bir tenkid konusu <$arak 
karşımızda bulunmaktadır. Bu otel, yıllarca 
kuruma hiçbir kazanç sağlamıyacak ve amor
tismanı uzak istikballere terkedilmiş işletme 
koşullan içinde kalacaktır. 

Bunu milletin kürsüsünden tesbit ve tes
cil etmek isteriz. 

3. Kurum, kendi kuruluş amacına uygun 
iştigal alanları içinde dahi anlaşılması ve ka
bul edilmesi güç bir sekide zararlara uğra
maktadır. Hayvancılık konusu sözlerimizin en 
canlı ve belli başlı örneğini teşkil edecektir. 
Ankara'da teknolojinin bütün imkânlarına sa
hipken, kurumun faaliyet dalında zarara uğ
ramasını anlamaya ve tasvibetmeye imkân yok
tur. Bu kurumun kendi kuruluş amacına uy
gun çalışma dalları içinde bile, modern eko
nominin verilerine uygun biçimde yönetilme
diğini, kısacar kötü yönetildiğini gösterir. 

4. kurumun, üzerinde önemle durulmasını 
önemli saydığımız bir kusuru da şudur; ra
porların etraflıca tetkikinden anlamış bulun
maktayız ki, Yüksek Denetleme Kurulu aslın
da objektif, isabetli ve değerli bir denetim 
fonksiyonunu ifa etmiş ve kuruma daima doğ
ru yolu göstermiştir. Kurumun, bilimin ve tek
nolojinin sesi sayılması gereken bu uyarıla
ra ve eleştirilere uymaması, onu devamlı suret
te gayri iktisadi bir mecraya itmiştir. Yük
sek Denetleme Kurulunun ve Yüce Meclisimizin 
bıv kesimle ilgili Karma Komisyonunun teş
bihlerine uyulması temennimiz içindedir. 

5. Kurum, kaynak sağlamadan yeni yatı
rımlara yönelmemölidir. Bu kabîl davranışla
rın yükünü, kurum, kanaatimizce, yıllarca ta
şımak mevkiinde kalacaktır. Özellikle yatırım
ların, otel, /lokanta, lojman gibi gayri iktisadi 
alanlarda değil, prodüktif alanlara tevcih edil
mesini diliyoruz. 

Her şeye rağmen ve devamlı surette zarar 
eden bâzı faaliyet dallarının, Yüksek Denetleme 
Kurulunun uyariları da göz önüne alınarak, ye
niden ve ciddî şekilde tetkike tabi tutulmasını 
temenni etmekteyiz. 

6. Kurumda, mevzuata aykırı istihdamlar 
ve bunun sonucu olan gayrikanuni tediyeler 
vardır. Bütün bunlar denetleme raporunda ay
rıntılı bir şekilde eleştirilmiştir. Bu tip istih
damlara ve tediyelere son verilmelidir. Meselâ, 
umumi mevzuata aykırı olarak memurlara iş 
giyeceği bedeli verilmemelidir. 

Yukarda anabölümlerde toplamaya ve ifade 
etmeye çalıştığımız görüşlerimiz, bu tarihî ku
rum hakkındaki objektif tesbitlerimizin ve pek 
halisane dileklerimizin özetini teşkil etmekte
dir. 
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Bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak, Ata
türk Orman Çiftliğinin milyarları tasarruf 
eden dev kuruluşlar karşısındaki mütevazi gö
rüşüne rağmen büyük değerine ve tarihî esp
risine inanıyoruz. O, bir devrin kuruluşu idi. 
İyi yönetilmesi, kuruluş amacına ve zamanın 
bir türlü tahribedemediği felsefesine saygı du
yulması, yönetiminde, yatırım politikasında ve 
ekonomik gidişinde objektif, ekonomik verile
rin sınırları içinde kalınması, her halde hepimi
zi sevindirecek ve kurucusu büyük Atatürk'ün 
ruhunu taziz edecektir. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk Orman Çift
liğinin adı geçen yıllar içinde zararı, 1,5 milyon 
liraya yaklaşıyor. Diğer bâzı kurumlarda oldu
ğu gibi bu kurumun da zarar etmekte olduğu 
ancak üzüntü verir. 

Türkiye'de iktisadi kalkınmamızın en sağ
lam ve etkili Devlet kuruluşları olması gereken 
Kamu İktisadi kuruluşlarının sermaye biriktir
mek şöyle dursun, kendi öz kaynaklarını tüke
ten iflâsa mahkûm birer gayriiktisadi Devlet 
teşebbüsleri haline doğru her yıl biraz daha 
sürüklenmelerine, bugünkü iktidarın politika
sına uygun olarak göz yumulmaktadır. 

Adalet Partisi programının 18 nci maddesin
de şöyle denir: «Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 
vatandaşın toplamış olduğu kıt kaynakları ıs-
raj eden ve faydalı olacağı yerlere teksif edilmi-
yen, pekâlâ vatandaşın daha verimli ve iyi bir 
şekilde faaliyet gösterebileceği sahaları lüzum
suz yere işgal eden, halka ve vatandaşa rakip 
ve muhasım bir tutum içerisine girerek millî 
kalkınma hareketini yavaşlatan unsurlar ola
rak mütalâa edilmektedir.» 

İşte Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bu ara
da Atatürk Orman Çiftliği de bu program mad
desinin uygulanmasına müsait bir duruma 
doğru götürülmektedir. Bu hale gelince ne ola
caktır?. Buna yine Adalet Partisi iktidarının 
programının yine bir maddesinde; «İktisadi 
Devlet Teşekkülleri arasında Devlet kontrolü 
altında bulunmasına lüzum kalmıyanlardan baş
lamak üzere, bunların tedricen ve imkân olursa 
bir holding halinde halkın kontrol ve mülkiye
tine geçmesini Bağlıyacağız.» denmektedir. 

C. H. P. olarak, bu görüş ve tutumun karşı
sında olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Netice olarak diyeceğiz ki; Atatürk Orman 
Çiftliği de yatırım ve borçlanma, iştigâl mev
zuuna ve özkaynağına göre anormallikten kur
tarılmalıdır. 

Grupumuzun bu tarihî kurum hakkındaki 
görüşlerini arz etmiş bulunuyorum, saygılar su
narım. 

(0. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru-
pu adma Sayın Turgut Nizamoğlu'ndadır, bu
yurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA TURGUT N1ZAM-
OĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 1964, 
1965 ve 1966 yıllarına ait Atatürk Orman Çift
liğinin denetim raporları hakkında Adalet Par
tisinin görüşlerini kısaca arz edeceğim. 

Kuruluş tarihi olan 1925 ten 1937 yılma 
kadar geçen 12 yıllık gelişme devresini Büyük 
Ata'nın direktifleriyle gerçekleştirmiye çalışa
rak, maksat ve hedefine ulaşan Atatürk Orman 
Çiftliği, yine 1937 yılında Aziz Ata'nın bizzat 
yaptığı bağış mektubu ile Türk ulusuadma Ha
zineye intikâl ettirilmiş ve 1938 tarihinden de yü
rürlüğe giren 3308 sayılı Kanunla Devlet Ziraat 
İşletmeleri Kurumu olarak faaliyete devam et
miştir. 

Bundan sonra bütün çiftlikler meyanında 
mütalâa edilmekte olan Atatürk Orman Çiftli
ği, maksadına uygun gelişme gösteremediği gi
bi, bir taraftan da 1939 yılında Bira Fabrikası
nın Tekel Bakanhğına devri ile en önemli bir 
gelir kaynağını yitirmiş ve diğer taraftan da 
1940 yılında kurulan Hayvanat Bahçesiyle bü
yük bir gider ünitesi yükümlülüğüne mâruz kal
mıştır. 

Bu durumlar karşısında, kuruluş maksadına 
ve beklenilen hedeflerine ulaşamıyacağı kanı
sına varılarak, 1950 tarihinde kabul edilen 5659 
sayılı Kanunla özel bir kimliğe kavuşturulmuş
tur. Böylece Tarım Bakanhğına bağlı tüzel ki
şiliği haiz, 7,5 milyon Tl. sermaye ile «Atatürk 
Orman Çiftliği Müdürlüğü» adiyle kurulmuş
tur. 

İşte bu tarihten sonradır ki, yeni hüviyetiy
le işletme esasları Tarım Bakanlığınca tesbit 
edilen temel ilkelere uygun olarak Atatürk Or-
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man Çiftliği bir taraftan 5659, diğer taraftan 
440 sayılı kanunlar dâhilinde faaliyetlerine 
devam etmiştar. 

Yüce Atatürk'ün, türlü imkânsızlıklar içeri
sinde kurarak bir bağış mektubu ile milletine 
hediye ettiği bu işletmenin mânevi kıymeti 
yanında, bugünkü hakiki değeri ölçülemiye-
cek derecede büyüktür. 

Atatürk Orman Çiftliğinin 1964, 1965 ve 
1966 yıllan bilançolarını tetkik ettiğimizde; 
1964 yılında 929 bin, 1965 yılında 333 bin ve 
1966 yılında da 203 bin lira gibi bir zarar gö
rülmektedir. 

Buna rağmen Yüce Atatürk'ün bağış mek
tubunda belirttiği üzere, işletmenin bünyesin
deki istihsal şubeleriyle halka hilesiz, ucuz ve 
nefis gıda maddeleri sağlamak, 

Çevre çiftçileriyle sıkı işbirliği yaparak koo
peratifler teşkil etmek, 

Tatbik ettiği modern zirai usullerini yay
mak, 

Hayvancılık, bağcılık, sebzecilik ve meyva-
cılık gibi ziraat kollarının çevrede gelişmesi 
için öncülük etm!ek, 

Büyük ziraat işletmeleri kurmak ve istih
sal maaddelerini değerlendirmek, 

Piyasada fiyat istikrarını sağlamak, 
Çiftçi ve yetiştiriciye iyi cins ve damızlık 

hayvan, tohum, fide ve fidan temin etmek, 
Mevcut ziraat alet ve makinalariyle çevre 

çiftçilerine yardım etmek, 
Tamir atelyesinde çiftçilerin ziraat alet ve 

makinalarının onarımında faydalı olmak, 
Kamu hizmeti gören ünitelerde; halka geze

cek, 'eğlenecek ve dinlenecek mesire yerleri sağ
lamak, 

Hayvan âlemi görgüsünü artırmak ve bu 
gibi amaçlarla halka hizmet etmektir. 

Atatürk Orman Çiftliği bünyesinde, 1953 
yılında inşasına başlanan ve 1960 yılından 1967 
yılma kadar hiçbir faaliyet gösterilmeden na
tamam durumda kalan Turistük Marmara Ote
linin ikmali için 1967 yılında yeniden faaliyete 
geçilmiştir. 

Memleketimizin turizm dâvasına büyük kat
kıda bulunacağına inandığımız bu tesisin, biran 
önce işletmeye açılması için, gerekli tedbirle
re başvurulmuştur. Bu, çiftliğin malî gücü
nün fevkinde olması itibariyle, gerekli kay-
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nak, ödenek aranmış ve AID ile Turizm Banka
sından temin edilen kredilerle 1968 yılı içimde 
yüzme havuzu hariç otel inşaatı tamamen biti
rilerek işletmeye 'açılmıştır. 

1968 yılı sonunda işletmeye açılmış olan 
Marmara Oteli Turizm Bankası ve Emek tn-
şaaat Şirketine kiraya verilerek, Ankara çev
resine olduğu kadar Türkiye turizmine de hiz
met eden bir müessese haline gelmiştir. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin, sözcüsü
nün bahsettiği gibi yabancı bir şirkete bu otel 
kiraya verilmiş değildir. 

Dışarıdan ithal edilen yüksek verimli sığır
larda zuhur eden hastalıklar yüzünden, uzun yıl
lar damızlık satışına imkân verilmediği gibi, 
kordon sebebiyle de dar bir sahaya sıkışmış ve 
üretim yönünden de bu ünite rantabl çalışma im
kanı bulamamıştır. 

Ziraat ve Veteriner fakülteleriyle yapılan sı
kı işbirliği sayesinde ünite hastalıklardan ta
mamen arınmış, 1967 yılında kordan kaldırılmış 
ve sığıların daha müsait bir mevkie alınmasiyle 
daha rasyonel bir çalışma zemini temin edilebil
miştir. 

Buna paralel olarak uzun yılların seleksiyon 
neticesi olarak, 3 bin litrenin üstünde süt veren 
hayvanlardan bir sürü meydana getirilerek hal
ka damızlık satışı ve üstün süt verimleriyle üni
te kârlı duruma getirilmiştir. 

1964 yılından bu yana yapılan toplu iş söz
leşmeleriyle işçilerin çalışma saatlerinin tahdide-
dilmesi, işçi kadrolarının artması, verilen zamlar 
ve değişik haklar sebepleriyle masraflar yüksel
miş ve şube zararlı duruma gelmiştir. Ziraat ve 
Veteriner fakülteleriyle yapılan sıkı işbirliği ne
ticesinde kadro tesbiti yapılmış, mera tâyin edi
lerek sürüdeki kıvırcıklar tamamen elden çıka
rılarak daha verimli olan merinos cinsine gidil
miş ve kârlı duruma gelinmesi sağlanmıştır. 

1964 yılından bu yana yapılan yatırımlar ve 
kadronun ıslahı gibi sebeplerle zararlı durum 
arz eden tavukçuluk ünitesi de, gelişme progra
mını ikmal ederek rantabl duruma gelmiş ve 
bundan sonraki yıllarda masraflarını karşılıya-
bilecek ve hattâ kârlı duruma geçmesi sağlana
caktır. 

Orta -Anadolu şartlarında, aile işletmeciliği 
dışında sebze ziraatinin kârlı olmayışı dolayı-
siyle, Murakabe Heyeti raporlarında öngörül-
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düğü gibi domates, biber ve lahana ziraatine in
hisar eden bir ünite yardımcı faaliyetine devam 
etmektedir. 

Orta - Anadolu bağcılığını geliştirmek, kali
teli şarap imalâtı ile vurt ekonomisinde hizmet 
faaliyeti gösteren bu ünite, tavsiye edilen geliş
me programını tahakkuk ettirmektedir. Şarap 
imalâtını 2 milyon litreye çıkarmıştır. 1964 yı
lında iptal edilen kab ve cihazların fonte edile
rek faaliyete geçmesiyle meyva suları ile köpük
lü şarap imâlini en iyi bir şekilde yapmaya baş
lamıştır. 

Ayrıca, meyva suları ünitesi her geçen gün 
biraz daha genişletilmekte ve kârlılık ve hiz
met yönünden geçmiş yıllara nazaran daha aktif 
bir duruma gelmiş bulunmaktadır. 

Piyasada rağbet görmekte olan ve Ankara'
nın yegâne pastörize süt, yoğurt, dondurma, te
reyağı ve peynir gibi süt mamullerini imâl eden 
fabrikanın kapasitesi her geçen yıl artırılarak 
halka hizmet gayesi ile çalınmaktadır, işletme 
maliyeti nazan itibara alarak tüketiciye intikal 
yolunda hizmeti gaye edinmiştir. 

Bu itibarla 1968 yılında süt müstahsıllarını 
teşvik edici mahiyetinde süt alım fiyatlarına zam 
yaparak Ankara ve çevresinde hayvancılığın ge
lişmesine imkân sağlamıştır. 25 ton civarındaki 
istihsal bugün 45 - 50 tona yükselmiş ve buna 
muvazi olarak Ankara halkının süt ve mamul
leri ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanır hale 
gelmiştir. 

Yatırımlar; Birinci ve iiknci Beş Yıllık Plân
larda öngörüldüğü üzere istikbale matuf ünite
lere yönelmekte ve kârlı duruma geçilmesi için 
de gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Atatürk Orman Çift
liğinin 1964, 1965 ve 1966 yıllarına ait çeşitli 
üniteler hakkında benden evvel konuşan grup 
sözcüsü arkadaşlarım teferruatla bahsetmiş 
bulunduklarından vaktinizi fazla almamak için 
bu konuya değinmiyeceğim. 

Ünitelerin gelişmesi ve teşebbüslerin ger
çekleşmesi için öngördüğümüz tedbirleri de şu 
şekilde sıralıyabiliriz : 

Orta Anadolüda gelişen meyvacılığ;a paralel 
olarak, meyva suları tesislerinin tevsii için 
Devlet Plânlamia Teşkilâtının tavsiyelerine 
uyularak çalışılmalıdır. Bu teşebbüslerin ta
hakkuku halimde faizsiz krediler temin edilmeli

dir. Böylece gerek çevre meyvacılığının daJhtı 
çok gelişmesinde Ve halk sağlığına yararlı mey
va sularının ucuz, temiz ve kolaylıkla temin 
edilmesinde ve gereksö çiftliğe gelir sağlama
sında büyük katkısı olacaktır. 

Müessesenin gelir kaynaklarından en önem
lisini teşkil eden Pastörize Süt Fabrikasının 
tam kaplasiteyie rantalbl bir şekilde çalışması, 
ancak belediye nizamlarına aykırı olarak ya 
pılan gelişi güzel satışların önlenmesinin temi
niyle mümkün olacaktır. 

istihsial şubelerine yatırımların yapılarak 
daha rantabl çalışmasını temin bakımından, 
20 yıl vâdeye bağlanan ve Maliye Bakanlığına 
devredilmiş olan 4 milyon lira ile Ankara Be 
tediyesinden alacağının ve 3 milyon lira tuta-
MüJdiSİki Millî Savunma Bakanlığından istim
lâk alacağının acilen ödenmesini zaruri gör
mekteyiz. 

Marmara Oteli için AID ve Turizm Banka-
rmian alman krediler ve diğer resmî kuruluş-
laru olan borçların tasfiyesi için 1970 yılı büt-
çKine sem'boilik olarak konulan yardım fonu
nun Tarım Bakanbğmca gerçek değeri olan 21 
milyon Tl. nin karşılanması zorunluluğu vardır. 
Bu suretle AID Ve Turizm Bankasına oitel işlet
mesinden olan borç Ve faizlerin ödenmesi müm
kün olaraak, çiftlikte istihsal şubelerinin lüzum
lu yatırımları gerçekleştirilebilecektir. 

Netice olarak yukarıdaki hususların gereek-
Iejşmfesi halinde Büyük Atanın emıanelti daha 
gerçekçi ve daha ranitbl çalışma imkânına ka
vuracak, asıl amacı olan halka hizmet görevini 
lâyıkıyla yerine getirecektir. 

Muhterem, arkadaşlar, Denetleme Komisyo
nunun 1964, 1965 ve 1966 yılları üzerine tan
zim ettiği raporlardaki tavsiyeler 1967, 1968 ve 
1969 yıllarında benimsenerek tatbik edilmiş olup 
mütaakıp senelerde zararların azaldığı ve hat
tâ bâzı ünitelerde kâra geçtiği memnuniyetle 
müşahade edilmiş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan Yüce Atatürkün en büyük ema
netini yaşatan, fedakâr Tunik çiftçisine örnek 
olarak, Ankara halkına hizmetin en iyisini ge
tirmeyi gaye edinmiş bulunan Ataltürk Orman 
Çiftliğinin değerli mensuplarına teşekkürleri 
bir borç bilir, Adalet Partisi Grupu aJdına say
gılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Açık oylama sonuçlarını arz 
e'diyorum. 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bültçe Kanunu
na bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın açık oylamasına 234 sayın üye katılmış; 
214 kabul, 16 ret ve 4 çekinser oy çıkmıştır. Salt 
çoğunluk ©ağlanmış ve tasarı kanunlaşmıştır. 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değ-işiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının açık oylamasına 235 
sayın üye katılmış; 217 kabul, 15 ret ve 3 çe
kinser oy çıkmıştır. Salt çoğunluk sağlanmış 
ve tasarı kanunlaşmıştır. 

Ege üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işıaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının açık oylama
sına 235 sayın üye katılmış; 217 kabul, 14 ret 
ve 4 çeküııser oy çıkmıştır. Salt çoğunluk sağ
lanmış ve tasarı kanunlaşmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarımının açılı oylamasına 237 sayın üye ka
tılmış: 215 kabul, 18 ret ve 4 çekinser oy çık
mıştır. Salt çoğunluk sağlanmış ve tasarı ka
nunlaşmıştır. 

Atatürk Orman Çiftliği üzerinde şahsi gö
rüşlerini ifade edecek arkadaşları arz ediyorum: 
Sayın Kodamanoğlu, Sayın Çolakoğlu, Sayın 
Ülker. 

Sayın Kodamanoğlu... Yok. 

ıSayın Çolakoğlu, buyurun. 
SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Sa

yın Başkan, değerli milletvedrileri; Atatürk Or
man Çif&lği üzerinde söz almamın başlıca ne
deni, bu kurumun ortak olduğu Güney - Doğu 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olmuştur. 

Alt komisyon raporunda da belirtilmiş ol
duğu üzere, bahis konusu ş'ürket 25 Temmuz 
1955 tarihinde 1 340 Kilisli zeytin üreticisinin 
katılması ile, bir anonim şirket halinde doğ
muştur. 

özel sektör tarafından başlanılan bu teşeb
büs, sonradan, 1955 ile 1953 yıılları arasında, 
devrin malî ve ekonomik güçlükleri nedeniyle 
taa'hihüt edilmiş olan sermayeyle amacına ula
şamadığı göz önüne alınarak ve özellikle o ta
rihlerde doların kur'u 2,80 kuruştan 9 liraya 
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yükselmesi yüzünden tezyidi sermaye yoluna 
gitmiş ve 1958 yılında Devlet üretme Çiftlikleri 
3 092 500 lira, Zirai Donatım Kurumu 1 000 000, 
Atatürk Orman Çiftliğide 5O0 000 lira ile şir
kete ortak olmuşlardır. 

Bu katılmanın bize heyecan veren bir ne
deni var; Kilis dar bir sınır şeridi üzerindo, 
Yüksek Denetleme Kurulu raporunda da açık 
cümleler halinde ifade edildiğine göre, kaçak
çılığa hasisas bir böl^öde zor durumda olan 
zeytin üreticisini taş devrinden kalma usuller
den alıp, modern metotlarla zeytinyağı istihsal 
etmek gayesiyle, bu adı geçen kurumlar şir
kete ilgi göstermişler ve sermayesini taahhüt 
etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktaya önemle 
>aofcunmak isterim; biraz evvel arz ettiğim 1 340 
zeylin üreticisi bu şirketi 1 408 000 lira ile ku
rarlarken, bu sermaye Ziraat Bankasından nor
mal faiz hadüeriyle borç almak suretiyle gerçek
leştirmişlerdi. Bu para, şirket kurulduğu tarih
te, ki bu tarihi arz ettim 25 Temmuz 1955 dir, 
özel sektör ortakları taahhüdettikleri serma
yenin tümünü yatırmış bulunuyorlardı. Sonra
dan katılmış bulunan adı geçen kurumlar, Ti
caret Kanunu hükümlerine göre yalnız 1/4 ini 
ödemişler, 3/4 ünü de ödemek üzere vaad almış
lardır. 

Şirketin kuruluş amacı; Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporundan aynen okuyorum: «Zey
tin ve yağlı tohumlardan ve hayvani yağlardan 
ysme'klik ve sabunluk yağ, meyve ve sebzeler
den konserve, gıda maddeleri istihsal etmek, 
sa^un, gliserin ve bunların ambalaj malzemesi
ni imal etmek, konu ile ilgili ithalât ve ihra
cat yapmak, ayrıca her nevi ticari faaliyette 
bulunmak ve taahhüt işlerine girmektir...» Ki 
şu ticari faaliyet ve taahhüt işleri, sonradan, 
1962 yılında şirketin statüsünde yapılan bir 
değişme sonucu meydana çıkmıştır. Esas amaç; 
zeytin ürününü modern usullerle değerlendir
mektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu şirket günde 60 
ton tane zeytin ve 80 ton da bu tane zeytinin 
işlenmesinden bakiye kalan bir pirinayı değer
lendirmek ve yağ haline getirmek için kurul
muştur. Halen bölg-eriin zeytin değerlendirme-
sjnde, biraz evvel.arz ettiğim gibi, taş devrin
den kalma metotlar hüküm sürmektedir. Yani 
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kiisbede % 18 yağ kalmaktadır, işte, bu heder 
olan % 18 yağı değerlenıdiîimek amacdyle bu 
şirket meydana gelmişti. 

Arkadaşlar, 1958 yılından sonra resmî sek
tör ortakları taahhüdetltikleri sermaye üstün
lüğüyle, hukukî üstünlükle şirketin her genel 
kurulunda oylara hâkim olmuş ve maalesef şir
keti asıl amacına yöneltecek yörüngesine otur
tacak yerde, 1958 yılınida Atatürk Orman Çift
liğinin kendi iştigal alanıma giren bir peynir 
ticaretine sokmuşlar. Bu da yetmemiş, bir de 
şarapçılık konusuna sokmuşlar. Şarapçılık ko-
ımsunda onMnlerce lira zarar verilmiş, peynir
cilik konusunda da; işte peynir ticareti yapı
lacak, hundan da şirket hissesine düşecek kârı 
alacak den'miş, ama ortada hiçbir protokoll yok, 
hiçfbir anlaşma yfok ve böylece şirketin öz kay
naklarından 440 000 lira Atatürk Orman Çift
liğinin zimmetine geçmiştir ve halen, yine Yük
sek Denetleme Kurulunun raporundan aynen 
aktaracağım; 413 000 lira Atatürk Orman Çift
liğinin zimmetinde bulunmaktadır. 

Şimdi durum bununla da kalmamış arkadaş
lar. Şirketin en büyük resmî sektör ortağı olan 
Devlet Üretme Çiftlikleri 3 092 500 lira taah
hüdünden yalnız dörtte birini ödemiş, dörtte üçü 
borçlu kaimmiş. Şirket Müdürler Kurulu, zo
runlu olarak, uzun sürelerden sonra apele git
miş, taahhüdünü öde demiş, ödememiş... Anasöz-
leşmeye göre de, Devlet üretme Çiftlikleri 
900 000 lira faizi ödemek durumuna gelmiştir; 
fakat, ödemiş mi? Hayır. Geçen yıl, 1968 faali
yet dönemini inceliyen Genel Kurul toplantısın
da yine, hukukî üstünlük, rey üstünlüğü ile par
maklar kalkmış ve şirketin 900 000 lirası bir 
kalemde silinmiştir. 

Şimdi, hem Atatürk Orman Çiftliği ortak, 
hem Devlet Üretme Çiftliği ortak. Devlet Üret
me Çiftliği tek başına genel sermayenin, 
% 51 - 54 üne sahiptir. Atatürk Orman Çiftliği 
500 000 lira ile, şirketin öz kaynağından 440 bin 
lirayı almış, dilediği gibi kullanmakta, öbür 
büyük ortaklar da kendi faiz borcunu sildir
mekte ; ama 1 340 zeytin üreticisi taş devrinden 
kalma usullerden kurtulup modern metotlarla 
©kstraksiyon yolu ile zeytin yağı istihsal etmek 
için esas amacına ulaşamamakta ve tam 16 yıl
dan beri arkadaşlar, bu konu sürüncemede kal
mış bulunmaktadır. 

i Şimdi, özel sektör ortakları, Ziraat Banka-
I smdan normal ticari faiz kurlariyle parayı al

mış, şirkete yatırmışlar. Öbürü taahhüdetmiş, 
sermayeyi vermediği için 900 000 lirayı sildir-
miş. özel sektör ortaklarından ise bu faizler, 

I hem de kapılarına icra memurları dayanmak 
I suretiyle tahsil edilmiş, esas amacından saptı-
I rılmış, öz kaynakları başka amaçlarda kullanıl-
I mıştır. Fakat, dediğim gibi, dar bir sınır şeridi 
I içerisinde sıkışmış bir bölg'e; tek çıkar yol ola-
I rak, kanuna karşı gelerek kaçakçılık yapmak 
I durumunda kalmış... 

Arkadaşlar'bu kadar feci bir durum. Huzu
runuzda bunu ifadeye fırsat bulduğum için bir 

I bakıma mutluyum. 

I BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu süreniz bitmiş
tir. 

ŞÎNASÎ ÇOLAKOĞLU (Devamla) — Sözü-
I mü bitiriyorum, Sayın Başkanım. 
I Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak : 

1. Halk kütlesinin toplu teşebbüse karşı 
I sarsılan güveni yeniden tesis edilmelidir. 

2. Orjinal projede öngörülen tesislerin daha 
fazla geciktirilmeden gerçekleştirilmesi yoluna 
gidilmelidir. 

3. Şirketin bir kalemde silinen 409 bin lira 
alacağı, Tarım Bakanlığının yetkililerince iade 
ettirilmelidir ve Atatürk Orman Çiftliği de artık 
ortaklık mıdır, faizle mi almıştır, emanet mi al
mıştır, lütfen şu parasını iade etmelidir ve esas 
amaca yönelinmelidir. 

Derin saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçtim 

Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Başka g-örüşecek bulunmadığı 
cihetle, Atatürk Orman Çiftliğinin kâr ve za
rar bilançolarını okutuyorum. Tasviplerinize 
arz edeceğim. 

16. —• ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ : 

1964 zarar 929 184,68 lira. 
BAŞKAN Tasvibedenler... Etmiyenler... Ge

nel Kurulca tasvibedilmiştir. 
1965 zarar 333 542,02 lira. 
BAŞKAN Tasvibedenler... Etmiyenler... Ge

nel Kurulca tasvibedilmiştir. 
I 1966 zarar 203 026,08 lira. 
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BAŞKAN Tasvibedenler... Etnıiyenler... Ge
nel Kurulca tasvibedilmiştir. 

Tasvipleriniz sonunda idare heyetleri ibra 
edilmiş bulunmaktadır. Kanuni takibat ve buna 
müteferri bulunan bütün muameleler saklı bu
lunmaktadır. 

17. — TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ : 

a) Sosyal Sigortalar Kurumu, 
b) Emek Sinema Limited Şirketi, 

• c) Emek işletme Limited Şirketi, 
d) Ankara imar ve Emlâk işletme A.Ş., 
e) Güney - Doğu Sanayii ve Ticaret A.Ş., 
f) Aksaray Azmi Millî T.A.Ş., 
g) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 
h) Yem Sanayii T.A.Ş., 
i) Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Limited Şir

keti. (Tasfiye halinde), 
j) Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii A.Ş., 
k) Yurt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
1) Kauçuk Sanayii T.A.Ş. (1964 - 1965) 

(1966 da tasfiye edildi.) 

BAŞKAN — Toprak Mahsulleri Ofisi üze
rindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi kamu teşekkülü
müz üzerinde gruplar adına söz alan »ayın 
üyeleri arz ediyorum: G. P. Gruyu aldına Sayın 
Mehmet Türkmenoğlu, C. H. P. Grupu adıma 
Sayın Mustafa Aksoy, A. P. Grupu adına Sa
yın Mustafa Harmancıoğlu. 

tik söz G. P. Grupu adına Sayın Mehmet 
Türkmenoğlu'nun. Buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — •Sayın Başkan, Yüoe 
Türk Ulusunun değerli parlönıanterleri; Ka
mu iktisadi Teşekkülleri Karma Komisyonunun 
468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uyarınca 
hazırlanıp Yüce Meclisimizin tasvibine sunulan 
raporlarından, Toprak Mahsulleri Ofisine ait, 
1934, 1965 ve 1966 yılı bilançoları üzerinde 
G. P. Grupu olarak görüşlerimizi farz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Kısaoa Ofisin kuruluşu ve gayesi : Bütün 
dünyada harb senelerinde ve harbi mütaakıp 
yıllarda, bir ikticııdi buhranın başladığı görül
müştür. Bilhassa memleketlerin gıda rejim
leri üzerinde, bu krizler şiddetlerini felâketler 
ve âfetler halinde hissettirmişlerdir, bunun mi

sallerini tıarih sayfaları yazmışlardır. Nitekim 
Birinci Cihan Savaşının, Dünyayı sarsan ikti
sadi krizinin, memleketimizde de acı neticeler 
tevlidettiği hâlâ hâtıralarımızda saklıdır. 

Kurtuluş Savaşımızı zaferle neticelendiren 
Başbuğumuz mağfur Yüce Atamız, milletine; 
«Kılıçla yendiğimiz düşman yerine, şimdi de ik
tisadi buhran kâim olmuştur. Bunu da sapan
la yeneceğiz» şeklinde direktiflerini vermişler
dir. Bakir topraklar birkaç yıl içinde tarla hali
ne gelmiş, ambarlarımız buğdaylarla dolmuşsa 
da, 1928 - 1929 yıllarında Dünyanın iktisadi 
krizinden kendimizi» kurtaramadığımız bir ger
çektir. Hububat bolluğuna rağmen, istihsal' 
edilen mahsulün devamlı surette fiyatı düşmek^ 
itedir. Bu duıum muvacehesinde, müstahsili ko
rumak gayesine matuf olarak, 1932 yılında yü
rürlüğe konan 2056 ve 1933 yılında tedvin olu
nan, 2303 sayılı kanunlarla Ziraat Bankasının 

bubat alması Uzumu ortaya çıkmıştır. 

Harb yıllarının getirdiği güçlükler, ekono
mik zorluklar ve dünya hububat piyasasındaki 
büyük dalgalanmalar ve memleketimizde hubu
bat, afyon gibi tarım ürünlerinin, üreticiden tü
keticiye intikalindeki fiyat temevvüçleri görül
düğünden, esasen bankanın da bu aracılığı yap
ması ne mümkün olmuş ve ne de teşkilâtı buna 
kâfi gelebdlmitşir. Bu ihtiyacın tedbiri, başka 
bir teşkilâtlandırmayı icabettirdiğinden, 3461 
sayılı Kanunun hükümleri dairesinde, 1938 yı
lında 3491 sayılı Kanunla yeni bir teşekkül ola
rak Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuştur. Ku
ruluşun gayesi kendi kanununda derpiş olunan 
Toprak Mahsulleri Ofisi, yurdumuzdan istihsal 
edillen hububat fiyatlarının normalin altına düş
mesine veya müstehlik halkımızı tazyik edecek 
derecede yükselmesine mani olmak suretiyle hu
bubat piyasasını tanzim ve fiyat istikrarını sağ
lamaktır. 

Hububatın dışında ayrıca Toprak Mahsul
leri Ofisi, afyon, uyuşturucu maddeler konusu
nu da disipline ederek devlet namına ve bey
nelmilel zehirli bu maddeyi de kendi tekeli bün
yesine almıştır. 4391 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girdiği günden bu yana, yurdumuzun kay
dettiği inkişaflar muvacehesinde Toprak Mah
sulleri Ofisi öz kaynaklariyle ve aynı zamanda 
tedarik müessesesi vasfını kaybetmeden çalış
maya yönelmesi gerektiği mülaJhazasiyla tat-
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bikattan kaldırılan 3460 sayılı Kanunun yerine 
hâkim olan, 440 sayılı Kanunun şümulüne alı
narak kârlı ve verimli çalışmayı da prensip it
tihaz ederek ifayı vazifeye başlamıştır. 

Bilindiği gibi Toprak Mahsulleri Ofisinin 
kuruluş gayesi, yurdumuzda istihsal olunan 
hububat ve afyon gibi zirai ürünlerin fiyatları
nın normalin altına düşmesini önlemek için 
Hükümetçe tesbit edilecek fiyatlarla mubayaa
da bulunmak, hububat piyasasını tanzim etmek, 
gerekli yerlerde stoklar bulundurmak ve fi
yatları normalin ne altına düşürmek ve ne de 
üstüne çıkartmadan üreticiyi ve tüketiciyi bir
likte korumak hususunda nazım rol oynamak
tır. Bu görevin ifası birinci plânda kamu- hiz
metleri niteliğini taşımakta, kâr gayesi düşünül
memektedir. 440 sayılı Kanun ise bu görevi de 
Ofise eklemiştir. 

Genel görüşüne nazaran Yüksek Denetleme 
Kurulunun ve gerekse Alt Komisyon raporu
nun incelenmesi neticesinde Ofisin, 1964 - 1965 
ve 1966 yıllarındaki faaliyetlerinde esas itiba
riyle bu görevin ifa edildiği görülmüştür. Fil
hakika bütün yurt sathına şamil ve millî savun
ma ihtiyaçları da dâhil olmak üzere memleketin 
yemeklik ve yemlik hububat ihtiyacının karşı
lanması hususunda, mezkûr yıllara ait her 
hangi bir aksaklık müşahade edilmemektedir. 

1964 yilı malî durumu : iş programı gere
ğince dâhilden 688 640 000 lira tutarında 
1 020 000 ton hububat mubayaa edileceğini 
plânlamış iken, bir taraftan nüfus artışı, di
ğer taraftan müsait gitmeyen hava şartları 
yüzünden üretim istenilen seviyenin çok al
tında kalmış ve Toprak Mahsulleri Ofisi, 1964 
yılında 386 235 000 lira tutarında ve 492 817 
ton dahilden ve 103 582 ton da hariçten olmak 
üzere ceman 596 582 ton mal mubayaa etmiştir. 
Böylece alımlar bir evvelki yıla nazaran yüz
de 53, satışlar yüzde 16 nisbetinde bir noksan
lık kaydetmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi, sa
bit masraflann'da da bir azalma olmadığına 
göre, faaliyet yılının sorunu 53 757 000 lira 
zararla bilançosu kapatılmıştır. 

1965 yılı durumu : îş programı ve plânı ge
reğince 858 000 000 lira tutarında 1 230 000 ton 
mal mubayaası icabederken hakikatte 572 147 
ton dahilden, 373 749 ton hariçten olmak üzere 
ceman 945 896 ton mal mubayaa etmiş ve. 

633 008 000 Tl. ödenmiştir. Alım miktarı 1964 e 
nazaran 349 547 ton artış göstermişse de faa
liyet yılı sonu bilanosu 128 742 Tl. zararla 
kapanmıştır. 

1966 yılı durumu : İş plânı ve programı ge
reğince 783 040 000 lira tutarında 1 100 000 ton 
mal mubayaa edileceği hesaplanmış iken, ha
kikatte 899 700 ton dahilden, 322 296 ton ha
riçten olmak üzere ceman 1 221 996 ton hubu
bat mubayaa edilmiş ve karşılığında da dahil
den 671 204 000 lira, harice de 176 170 000 
Tl. ödenmiştir. Bu suretle 1966 yılı faaliyetle
rinde iş programı hedefleri aşılmış ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi bu yıl bilançosunu 713 433 lira 
kârla kapatmıştır. 

Temennilerimiz : 
Görülüyor ki Toprak Mahsulleri Ofisi, faa

liyet- programını gerçekleştirdiği nisbette kâr
lı duruma geçmektedir. Kârlı duruma geçilme
sinde ithal hububat fiyatlarının iç alım fiyat
larına nazaran daha düşük olması da mühim 
rol oynamaktadır. Hububat, afyon ve un iş
letmesi olarak üç işletme ünitesiyle çalışan ve 
bu arada Hükümetçe verilen diğer görevleri de 
ifa eden Ofisin finansman imkânları mahdut
tur. Öz kaynaklarının büyük bir kısmı sabit 
kıymetlere bağlanmış bulunmaktadır. Bu iti
barla işletme faaliyetlerinin daha da rantabl 
cereyan etmesi için hazinece ödenecek alacak
larının yılı içerisinde ödenmesi lâzımdır. Zira 
Yüksek Denetleme Kurulu ve Alt Komisyon 
raporlarından anlaşıldığına göre, Ofisin muh
telif kararnamelerle ifa ettiği hizmetlerden mü
tevellit, örneğin; (kredili satışlar, hibeli buğ
day tevziatı gibi işlemlerin hazineye intikal 
eden meblâğlar) hazineden bir hayli alacaklı 
durumdadır. Evvelâ hazine adı geçen teşekkü
llün alacaklarını zamanında ödemelidir. Ofisin 
diğer kurul ve teşekküllerde olan alacağının 
tahsili ve tasfiyesinde de gerekli müzaharet gös
terilmelidir. 

Alt Komisyon raporunda belirtildiği üzere, 
Ofisin sabit masraflarının düşülmesi için per
sonel kadrosunun ve tesislerinin reorganizas-
yonu yapılmalı, finansman imkânları sağlana
rak işletme faaliyetlerine güc kazandırmalıdır. 
Ofisin yurt çapındaki hizmetlerinden ve hubu
bat piyasasındaki nazım rolünden vazgeçil-
miyeceğine göre, bu müessesenin kalkınmakta 
olan memleketimizin ekonomisindeki katkısı-
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nın istenilen seviyeye ulaştırılması için serma
yesinin artırılması şarttır. Böylelikle işletme 
faaliyetinin devamı için T.C. Merkez Banka
sından sağlanan reeskont kredilerinin faizlerin
den de kurtulmuş olacaktır. 

Yukarıdan beri açıklandığı veçhile Toprak 
Mahsulleri Ofisinin ifa ettiği hizmetler kamu 
hizmeti niteliğindedir. Karlıllık ikinci plânda 
mütalâa olunmaktadır. Bu itibarla Ofise kanu
nen verilen görevlerle kararnamelerle tahmil 
edilen hizmetlerin yürütülmesinde, gerçekten 
müspet bir netice alınması için Ofisin bu yön
deki faaliyetlerini engelliyen maniaların da za
manında bertaraf edilmesi gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Toprak Mahsulleri Ofi
si üzerindeki görüşlerimizi beyan etmiş bulunu
yorum. Bizi dinlemenizden dolayı Yüce Meclisi 
saygı ile selâmlarım. (G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupıı adına Sayın 
Mustafa Aksoy, buyurun efendim. 

C. H. P. GEUPU ADINA MUSTAFA AK
SOY (Kırşehir) — Sayın Balkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinden Toprak Mahsulleri Ofisinin 1964. 1965 
ve 1966 yılı faaliyetleriyle ilgili olara1: d. H. P. 
Grupıı adına görüşlerimizi sunacağım. 

Atatürk, Kurtuluş Savaşını kılıçla kaşanıp 
düşmanı yendikten sonra meydana gelen iktisa
di krizi de kılıçtan daha etkili olan karasabanla 
yenmesini bildi. Şöyle ki : 

Atatürk; «Millî hakimiyet, iktisadi hâkimi
yetle sağlanmalıdır, siyasi ve askerî zaferler ne 
kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferlerle taç-
landırılmadıkça semere vermez, netice devamlı 
olmaz.» diyerek Türk halkını iktisadi yoksulluk
tan ve sömürüden kurtarmak için, çağına göre 
çok ileri bulunan, Kamu İktisadi Teşebbüslerin
den olan Toprak Mahsulleri Ofisini de böylece 
kurmuş oldu. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin çalışma alanları
nı şöyle özetliyebiliriz : 

Hububat, çeltik, afyon üreticilerinin emek 
ve ürünlerini değerlendirmek; tüketim merkezi 
olan il ve ilçelerin ekmeklik hububat ihtiyacını 
Hükümet tarafından tesbit edilen satış fiyatla
rı dâhilinde karşılamak; tabiî âfetlere uğrıyan 
köylülere yemeklik ve yemlik dağıtmak sure
tiyle sosyal çalışmalarda bulunmak; Tarım Ba-
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kanlığının istemesi halinde tohumluk satış ve 
dağıtım işlerinde yardımcı olmak. 

Ofis böylece 6 000 000 sermayesiyle kurul
muş olduğu günden bugüne Azmi Millî, Horozlu 
gibi fabrikaların ve Güneş Sigorta, Gima, Mig-
ros gibi kuruluşların da iştirakçisi olarak faali
yetlerini devam ettirmektedir. 

Bu kısa girişten sonra Toprak Mahsulleri 
Ofisinin hububat alım politikasına değinmek is
tiyorum. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin kuruluş amacı, 
bilindiği gibi, yoksul köylüyü korumak, destek
lemek ve tüketici halkı da birtakım çıkarcı çev
relerin eline düşürmemektir. İşte bu nedenle 
Toprak Mahsulleri Ofisi, her yıl taban fiyatlar 
tesbit eder, köylünün mahsulünü almaya başlar. 
Eleştirisini yaptığımız üç yılda bu tutumunda 
Hükümetin hatalı politikası olmuştur. 

Ezcümle, 1964 yılından bu yana hayat paha-
lıbğmm bir çığ gibi büyüdüğünü bir gerçek ola
rak kabul ediyoruz. Buna rağmen 1962 yılında 
71 kuruşa Toprak Mahsulleri Ofisince satınalı-
nan buğday fiyatında 1966 yılmadek her hangi 
bir artış olmamıştır. Tekel maddelerine, tütün
den içkiye kadar hemen hemen hepsine her sene 
büyük zamlar yapan iktidar, köylünün tek 
mahsûlü olan hububatın 1964 yılından 1969 yı
lına kadar âdeta zam yapmamayı prensibedin-
mistir, 

Sandıktan çıkmayı hüner sayan A. P. İkti
darı, 1969 seçimlerinde köylüye şirin gözükmek 
suretiyle, «köylü efendimizdir» diyerek onun 
reyini alabilmek için buğday fiyatlarına 2 - 4 
kuruş arasında kıymetsiz bir zam yapmıştır. Ye
ter artık! Ay çağına geçtiğimiz bugünlerde köy
lünün hâlâ karasabanı ile. tek öküzü ile, yağ
mur demeden, çamur demeden ektiği, kızgın sı
cakların altında çoluğu çocuğu ile alınteri dö
kerek istihsal etmeye savaştığı buğday üzerin
de dönen dolaplar bitsin, Yeter artık! Savaşlar
da mehmetçik olarak sırtı okşanan, vatan için 
şehidolan yaşarsa sakat kalan, perperişan olan 
bu talihsiz kütlenin hububatı üzerinde dönen 
oyunlar kalksın. (C. H, P= sıralarından alkışlar) 
Yeter artık! Mavi boncuk misali bir - iki kurug 
ile köylünün aldatılmasına son verildin artık, 

Sayın milletvekilleri, A. P. İktidarı ne derse 
desin, yüzeysel ve göstermelik tedbirlerle Türk 
köylüsünün hububatının bugünkü vaziyeti dü-
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zeltilemez. Alt yapı devrimlerine inilmedikçe, 
«toprak işleyenin, su kullananın olsun» denil-
medikçe Türk köylüsünün bugünkü perişanlı
ğı devam edecektir. (0. H. P. sıralarından al
kışlar) 

A. P. İktidarı, buğday fiyatlarını her yılın 
15 Haziranında tesbit ederek kamu oyuna açık
lamaktadır. Oysa ki, Güney - Anadolu gibi 
bölgelerimizde mahsul erken yetişip piyasaya 
arz edilmektedir. Böylece köylü, Devletin tes
bit ettiği fiyatı öğrenemeden malını aracıya 
kaptırmaktadır. Sonra da bu aracı, Hükümetin 
hatası yüzünden milyonlarca lira kâr sağlamak
tadır. 

Bu noksanlıkların giderilmesi için, köylüler, 
daha ekime başlamadan üretici ve tüketicinin 
çıkarlarını da göz önünde tutarak, fiyatların 
tesbit ve ilânında sayılmıyacak faydalar var
dır. 

Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisinin, hubu
bat fiyatlarını tesbifcte hangi kıstasları göz 
önünde tuttuğunu da bilememekteyiz. Buğday 
alım fiyatlarını mi nazara almakta, Ortak Pa
zar ülkeleri buğday fiyatlarını mı dikkate alı
yor, yoksa dünya altın piyasasına göre mi 
buğday fiyatlarını tesbit ediyor? Yetkililerin 
bu noktada bizi açıklığa kavuşturmalarını C. 
H. P. Grupu olarak dilemekteyiz. 

Ofisin ekmeklik un ve kepek piyasasında nâ
zım rol oynamasını istiyor isek, kendi malı 
olan Horozlu, Aksaray Azmi Millî fabrikaları 
gibi yeni kuruluşlara süratle gidilmesi gerek
mektedir. Bilindiği gibi bu un konusunda he
nüz etkili olunamadığı için Türkiye'nin birçok 
bölgelerinde yazm 80 lira olan un, kışın vere
siye 120 - 130 liraya satılmaktadır. Toprak 
Mahsulleri Ofisinin ekmek imali için Ankara'
da, ekmeğin israfını ve kalitesizliğini önlemek 
amaciyle yeni açtığı modern tesisi de takdirle 
karşıladığımızı belirtmek isteriz. Bu, devletçi
liğin anlamlı tesislerinin büyük merkezlerimize 
de yayılmasını yürekten dilemekteyiz. Böyle
ce liberal sietemi savunduğunu ve uygulandı
ğını İddia eden A. P. iktidarının, Türkiye ger
çeği karşısında Atatürk devletçiliğine sığın
mak zorunda kaldığını da sevinerek tesbit et
miş bulunmaktayız. 

Ülkemizde müstahsil, ilkel araçları bırakıp 
makinalı ziraate süratle geçtiği takdirde veri

min artacağı açık bir gerçektir. Bu nedenle 
Toprak Mahsulleri Ofisi Zirai Donatım Ku
rumu ile işbirliği yaparak makinalı ziraate ge
çişi sağlamalıdır. Bilindiği (gibi bugün ülke
mizde traktör ve öteki ımakinalı ziraat araçları 
yabancı ülkelerden ithal edilmektedir, özel 
sektörün elinde olan bu ithalât rejimi, köylü
nün (bu makinaları ucuza almasını engellemek
tedir. Bu makimalarm satışı Toprak Mahsulle
ri lOfisi ile, Ziraî Donatımın aracılığı ile ya
pıldığı takdirde fakir çiftçiye bu aletler ucu
za mal olacaktır. O. H. P. nin seçim bildirgesin
de belirttiği gibi, kurulacak çok yönlü koope
ratifler aracılığı ile tarımsal aletlerin İthalinin 
sağlanması; ancak makinalı tarımın ülkemiz
de verimi artıracağına inanmaktayız. Maki
nalı tarımın sağlanması bile bizi yabancı ülke
lere buğday için el açma durumundan kurta-
ramıyacaktır. Şayet ülkemizde zirai reform 
değil, toprak reformu yapılır ve topraksız yok
sul köylü toprak, araç, gereç ve âdil ölçülü 
kredilere kavuşacak olursa, o zaman verim 
yüzde yüz olacaktır. Böylece •yoksul köylü pe
rişanlıktan kurtulacak ve ülkemiz de tarım 
ürünlerini ihraceden ülkeler arasındaa buluna
caktır. 

Ofis, hububat alımı dışında pirinç alım ve 
satım görevini de ifa etmektedir. Bu görevin 
yerine getirilebilmesi, tüketicinin ve üreticinin 
korunması gibi araçların büyük haksız kazanç
lar sağlamasını önlemektedir. Bu tür çalışma
ları takdirle anıyoruz ve devamını da içtenlikle 
diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri; Ofisin daha verimli 
çalışabilmesi için aşağıdaki durumların da Hü
kümetçe önemle dikkate alınması gerekmekte
dir : 

öz kaynaklarının artırılması zaruridir. Mer
kez Bankasından Hazine kefaletiyle alman 
reeskont kredilerine ödenen faizler yüksektir. 
Bu neden de Ofisin büyük ölçüde zarara uğra
masına yol açmaktadır. Bu durumun süratle 
önlenmesi gerekmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığına ordu ihtiyaçla
rı için verdiği hububat ve sair maddeler kar
şılığı alacaklarının biran önce tahsili şarttır. 
Bu alacakların süratle tahsili, Ofisin görevle
rini yapmasında büyük rol oynıyacaktır. 

Sermayesi zaten yetersiz olan Ofis, diğer 
Devlet kuruluşlarındaki alacaklarını da derhal 

— 718 — 



M. Meclisi B : 39 3 . 2 . 1970 O : 2 

•tahsil etmelidir. Bunlar özellikle FtSKO Birlik, 
ÇUKO Birlik gibi benzeri kuruluşlardır. 
Ayrıca tou kuruluşlarla ilişkilerini de yeniden 
gözden geçirmelidir. 

Afyon gibi uyuşturucu maddelerin hammad
de olarak ihracı yerine mamul olarak ihracını 
sağlıyacak tesislere süratle gidilmelidir. Ofisin 
aktif ve pasifleri günün şartlarına göre yeniden 
değerlendirilmelidir. 

Diğer bütün Devlet kuruluşlarında olduğu 
gibi, Toprak Mahsûlleri Ofisinin de personel po
litikasının bilimsel gerçeklere ve işin hacmine 
göre ayarlanması gerekir. Politik etkilere göre 
değil, ehliyete göre personel atanması şarttır. 

Ayrıca bakliyat mahsûlünü Toprak Mahsûl
leri Ofisinin sahasına alıp, bakliyat ekimine de
ğer verilmesini ve bununla ilgili tedbirlerin 
alınmasını, tasarının Yüce Meclise getirilerek 
kanunlaştırılmasını çok faydalı bulmaktayız. 

Toprak Mahsûlleri Ofisi buna benzer görev
lerini 440 sayılı Yasanın esprisi içinde gerçek
leştirmelidir. Yani kârlılık, verimlilik ölçüleri 
içinde bir çalışma sistemini benimsemelidir. Za
ten Beş Yıllık Plân hedeflerinin de istikameti 
bu yöndedir. Şöyle ki : 

İktisadi Devlet Teşekkülleri kâr etmeli, kay-
ımk yaratmalı, rantabilite ve verimlilik esasla
rına göre çalışmalı, kaynaklan daha çok gelir 
getiren alanlara yatırılmalıdır. 

İşte bu koşullar yerine getirildiği gün aracı
lık yıkılacak, korkunç adaletsizlikler son bula
cak, bir avuç çıkarcının egemenliğine nihayet 
verilerek sorumsuz gidice dur denilecektir. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Atatürk'ün kurduğu müesseselerden olan 
Toprak Mahsûlleri Ofisi hakkında Atatürk'ün 
partisi C. H. P. nin son sözleri olarak yine bü
yük önderin şu sözleriyle son vermek istiyoruz: 

«Türkiye'nin tatbik ettiği devletçilik sistemi 
19 ncu Asırdan beri sosyalizm nazariyelerinin 
ileri sürdükleri fikirlerden alınarak tercüme 
edilmiş bir sistem değildir. Bu, Türkiye'nin ih
tiyaçlarından doğmuş Türkiye'ye has bir sistem
dir.» 

Böylece C. H. P. ortanın solunda ve düzen 
değişikliği programı ile her geçen gün biraz daha 
Türk halkının yoksulluktan kurtarılması için 
ihtiyaçları araştırmakta ve mücadelesine devam 
etmektedir, Bu görüşledir ki, Toprak Mahsûl

leri Ofisi gibi halkın sömürülmesine karşı kuru
lan tüm kuruluşlarla beraberiz ve beraber ola
cağız. 

Sözlerime son veriyor, Yüce Meclisin değerli 
üyelerini saygı ile selâmlıyorum. (C. H. P. den 
alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Mustafa Harmancıoğlu'da. Buyurun 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA HAR-
MANCIOĞLU (Edirne) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
aıa^ında bulunan Toprak Mahsûlleri Ofisinin 
faaliyetleri üzerinde Grupumuzun görüşlerini 
arz etmek maksadiyle huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Bilindiği gibi Ofis, memleket halkını yakın
dan ilgilendiren kuruluşlardan biridir. Son yıl
larda sanayileşme hareketlerinin hızlanması ile 
meydana gelen tüketici büyük merkezlerin, ay
nı zamanda ordu birliklerinin beslenmesinde 
ihtiyaç bulunan un, ekmek ve benzeri maddele
rin zamanında ve yeteri miktarda sağlanması 
gereği Ofis hizmetlerinin önemini daha artırmış 
bulunmaktadır. 

Ofisin bugünkü faaliyetlerini sadece ekmeklik 
hububat almak ve satmak diye vasıflandırmak 
ve bu şekilde değerlendirmek doğru olmaz. Zira 
Toprak Mahsûlleri Ofisi alım hizmetlerini köye 
kadar götürmüş olmakla Türk çiftçisine emeğini 
değerlendirmek imkânını sağlamış, ayrıca hubu
bat piyasasına fiyat istikrarını yerleştirmiştir. 
Bu suretle başta Türk çiftçisi olmak üzere un ve 
ekmek imalatçılarına ve tüketici halkımıza ya
rarlı olmuştur. Ancak bu hizmetin aksaksız yü
rütülebilmesi için alım işyerlerini üretim mer
kezlerine kadar götürmek, şehir ve kasabalarda 
«atış merkezleri kurmak, lüzumlu görülen yer
lere ambar, hangar ve silo gibi modern depo
lama ve muhafaza tesisleri, ithalât ve ihracat 
yapılan limanlarda boşaltma ve yükleme tesis
leri kurmak suretiyle teşkilâtını genişletmek zo
runda kalmıştır. 

Hububatın, özellikle buğdayın memleket ih
tiyacına yeterli olmadığı yıllarda husule gelebi
lecek aksaklığı önleme maksadiyle bir miktar 
stok bulundurmak mecburiyeti, Ofisi faaliyet
lerinde daha ihtiyatlı ve dikkatli olmaya sevk 
etmiştir. 
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Bu suretle serbest sektörle kamu hizmetleri 
arasında bir denge kurulması ve memleket eko
nomisinin gerçeklerine uygun bir pazarlama ile 
fiyat politikasının yürütülmesi mümkün olmak
tadır. 

Bu kısa açıklamadan anlaşıldığı gibi, Toprak 
Mahsûlleri Ofisinin faaliyetlerinde hububat 
alım ve satımı ağırlık tenkil etmektedir. Esasen 
Toprak Mahsûlleri Ofisinin kurulusunu hasırlı-
yan sebeplerin başında hububat çiftçisinin ko
runması gelir. Bu hususu açıkça ortaya koya
bilmek için memleketin bundan 40 - 50 yıl önce 
içinde bulunduğu ekonomik durumu ve çiftçi
nin perişan halini hatırlamak kâfidir. 

Sayın arkadaşlar, bilindiği gibi, Birinci 
Dünya Harbi ve onu takibeden istiklâl Sava
şından sonra silâh altında bulunan büyük mik
yastaki işgücünün üretim alanına dönmesi, bâ
zı tarım maddelerini, bilhassa hububat üretimi
ni artırmıştır. Aynı devrede yabancı memleket
lerdeki benzer ürünlerin de artması, iç ve dış 
pazarlarda fiyatların yetiştiriciyi zarara soka
cak bir seviyeye düşmesine yol açmıştır. Hubu
bat piyasasının her zaman hareketli olduğu An
kara, istanbul ve Eskişehir gibi merkezlerde 
buğday fiyatları hatırlandığı gibi 1929 yılında 
12 kuruşun üstünde değer bulurken, bu fiyat 
1930 yılında 6 kuruşa, 1931 yılında ise 3 kuru
şa düşmüştür, fakat buğday fiyatlarının bu şe
kilde süratle düşmesi memleket ekonomisini 
geniş çapta etkilemeye başlayınca, üreticiyi ko
rumak maksadiyle Hükümet bâzı tedbirler al
mak zorunda kalmıştır, işte bu sebeple 10 Tem
muz 1932 tarihinde çıkarılan 2056 sayılı Kanun
la Ziraat Bankası buğday mubayaa etmek ve 
satmak yükümlülüğü altına sokulmuştur. Aynı 
düşünce ve aynı amaçla 6 Haziran 1933 tari
hinde çıkarılan 2253 sayılı Kanunla, Uyuştu
rucu Maddeler inhisarı idaresi kurularak mem
leketimizin bâzı bölgeleri için değeri büyük olan 
afyon ekimi ve üretimi hem kontrol altına alın
mış, hem de üreticinin korunması göz önünde 
tutulmuştur. Bu iki kanunun uygulama alanın
daki sonuçlarının memnuniyet verici şekilde ge
lişmesi, Hükümeti, diğer toprak ürünlerini de 
korumak için tedbir almaya zorlamıştır. Ziraat 
Bankasının mevcut teşkilâtiyle artan bu iş 
hacminin karşılaması mümkün olamayınca 
Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuştur. 24 Ha
ziran 1933 tarihli. 3491 sayılı Kanunla Ofise, 

memleketin büyük üretim bölgelerinde elde 
edilen buğday fiyatlarının normalin altına düş
mesini önlemek, aynı zamanda tüketici halkı 
sıkıştıracak derecede yükselmesine meydan ver
memek, afyon ticaretinin gayrimeşru gelişme
sini önlemek ve milletlerarası önemi olan bu işi 
kontrol altında yürütmek görevleri verilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, Ofisin kuruluşundan son
ra bilhassa İkinci Dünya Savaşı sona erince çe
şitli alanlarda kaydedilen ekonomik gelişmelere 
paralel olarak Toprak Mahsulleri Ofisinin de 
faaliyetlerini genişletmesi lüzumu hâsıl oldu
ğundan, bu kanunda zaman zaman bâzı deği
şiklikler yapılmış, aynı maksatla çıkarılan Ba
kanlar Kurulu kararlariyle iştigâl alanı geniş
letilmiştir. Bu suretle Ofise verilmiş bulunan 
başlıca görevleri de şu suretle özetlemek müm
kündür : 

1. Hububat, çeltik ve afyon üreticilerinin 
emek ve ürünlerini değerlendirmek. Tüketim 
merkezi olan şehir ve kasabaların ekmeklik hu
bubat .ihtiyacını Hükümet taraından tesbit edi
len satış fiyatı esasları dâhilinde karşılamak. 

2. Tabiî âfetlerle muhtaç duruma düşen 
vatandaşlara yemeklik ve yemlik buğday dağıt
mak suretiyle yardımlarda bulunmak. 

3. Tarım Bakanlığının talebi halinde to
humluk satış ve dağıtış işlerinde yardımcı ol

mak. 
4. Olağanüstü durumlarda memleketin 

muhtacolduğu hububat stokunu ithal yolundan 
faydalanmalı suretiyle yeterli seviyede tesis et
mek ve idame ettirmek. 

5. Afyon ihracetmek suretiyle memlekete 
döviz sağlamak. Aynı şekilde hububat üretimi
nin yeterli olduğu yıllarda hububat ihracet
mek. 

Bu görevleri yürütmekte olan Ofis teşkilâtı 
hiç şüpteiz bu hale kolay gelememiştir. Bil
hassa 1938 yılııMa laırulluşundan çok lasa bir 
süre sonra İkinci Dünya Harbinin başlamış ol
ması yüz irdelen henüz teşkilâtlanmaya vakit bu-
lanıaidan, lüzumlu araç ve gereçlerini tamamla
ma lan eksik kadro ile süratli bir şekilde yurt 
hizmetinle koşmak zorunda kalmıştır. O günün 
çok ağır koşullarına rağmen, Ofisin memleket 
iia,şesinde çok yararlı hizımıet görmüş GÜluğunu 
da burada bulunan bir çoklarınız hatıdıyacak 
lardır. Biraz evvel bir arkadaşınım bu-
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rada ifade ettiği gibi, harb yıllarında memle
ket iaşesinde büyük sıkıntılar çekilmiş, bunu 
karşılamak maksajdiyle pek çok ağır hükümler 
uygulanmıştır. Türk çiftçisinin, Türk köylüsü-
nün ne büyük sıkıntılara düştüğünü hepimiz 
hatırlarız. Türk çiftçisinin harmanı başında, 
jandarmlanın önünde harmanını savurmak ve 
elde ettiği buğdayı tamamen elinden alınarak 
ekmeksiz, buğdaysız bırakıldığı hepimizce bilin
mektedir. Bunun acı hatıralarını burada anmak, 
bir polemik haline sokmak bilhassa bu Parlâ
mentonun bu kürsüsünde doğru değildir, yeri 
yoktur. Ben sadece bu konuya bu kadar değin
mekle geçiyorum. 

Hiç şüphesiz Ofisin o günkü şartlar altında 
da yine memleket hizmetinde yararlı olduğu 
hepimizce malûmdur ve Ofis bilhassa ikinci 
Dünya Harbinin son yıllarından itibaren mem
lekete çok yararlı hizmetler germeye başlamış
tır. Çünkü iMnci Dünya Harbi sona erince silâh 
altında bulunan kimselerin iş basma dönmeleri, 
hübufcat üretiminde yeniden tedrici de olsa bir 
artışın husule gelmesini sağlamıştır. Asıl gö
revi çiftçi mallarını değerlendirmek elan Ofis, 
•Türk Çiftçisinin bu gayretli çalışmalarını h?r 
husufta teşvik etmiştir. Bu tutum sayesinde de 
Türkiye kısa zamanda hububat ihraç eden Dev
letlerin arasına girmiş ve bilhassa 1953 yılında 
dünyalda dördüncü sırayı almıştır. Bu durum 
bir taraftan hububat ekim alanının genişleme
si için meraların bozularak tarla haline getiril
mesine sabebolmuş ,diğer taraftan yeni tekno
lojik bilgilerin ziraat üretiminde yer almalarını 
kolaylaştırmıştır. Nitekim o zamana kadar sayı
ları mahdudolan traktör sayısı artmış, hubu
bat ziraatinde pek kullanılmıyan suni gübre 
ve zir'aat mücadele ilâçları bugün çok yaygın 
bir şekilde uygulama sahası bulmuştur. Keza 
sulama alanı genişlemekte ve verimli tohum 
soylarının ıslahı ile üretimiin üzerindeki bilim
sel çalışmalar hızla geliştirilmektedir. 

Bunlara rağmen son yıllarda hububat üre
timi memleketimizde artan ihtiyacı karşılıya-
cak seviyeye ulaşamamaktadır. Hattâ bâzı yıl
lar ihtiyacı karşılamak maksaidiyle ithalât bile 
yapmak zorunluğu kendini göstermektedir. Bu
na selhebolarak, memleketimizde nüfus artış 
hızının yüksek oluşu, % 70 den fazlasının köy
lü ve çiftçi bulunuşu, ziraat işletmelerinin kü-
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çüik birer ünite haline gelmiş olması, rantabl 
ürûticn imkânlarının darl'aştırılmış bulunduğu 
gösterilebilir. Yoksa bunu fırsat bilerek birbiri
mize çirkef atmak demek değildir. Memleket 
realitelerini burada dile getirmiek bizim de va
zifemizdir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana mem
leket ziraa'tinin gelişmesi yolunda sarf ödilen 
gayretler sayesinlde, müstahsil tarafından hu
bubattan başka diğer toprak ürünlerine ve bil
hassa ekonomik değer kazanmış olanlara da yer 
verilmeğe başlanılmıştır. Bu suretle hububat 
üretimi yanında diğer bâzı gada maddeleriyle 
ide uğranması, Ofis faaliyetlerinin bunlara para
lel olarak artmama ve çeşitlenmesine sebebol-
muştur. 

Ofis tarafından mubayaa edilen hububatın 
vo diğer mahsullerin muhafaza işleri ayrıca 
önem. taşıyan konulardandır. Bu maksatla muh
telif yerlerde 1 755 460 ton kapasiteli 565 aded 
çeşitli tipte depo, 93 aded silo, 573 aded muhte
lif hacımda çelik konstrüksiyonılu muhafaza yeri 
ile yurt sathına oldukça yayılmış bir depolama 
ve muhafaza teşkilâtına sahiptir. Esasen Ofis 
yurtta tarım ürünlerinin muhafazası ve depolan
ması bakımından da hem örnek ve hem de reh
berlik yapmaktadır. 

Toprak Mahsulleri! Ofisi memleket çapında 
devam edegelen bu hizmetlerini, merkez teşkilâ
tına ilâveten dokuz yıl önce altı sulbe, iki müs
takil şube, 225 ajans, bir un fabrikası, 13 satış 
ekibi, 2 çeltik alım ekibi, 3 satış koltuk ambarı 
jle ifa etmeye çalışmaktadır. Bu maksatla Ofis 
Teşkilâtının çeşitli kademe ve yerlerinde görev 
alan personel sayısı 5 900 kadardır. Bu personel 
sor. yıllarda kampanya zamanı tatil yapmadan 
normal mesai zamanı dışında da çalışmak sure
tiyle üreticiye hizmet etmek için gayret göster
mektedir. Hizmet etmek iç'm gayret gösteren bu 
teşkilât, satınaldığı malların bedellerini de der
hal ödiyerek her türlü kolaylığı sağlamaya ça
lışmaktadır. Buna rağmen Ofisin satınalmalan 
arzulanan seviyeye yükselememektedir. Her yıl 
satmalınan hububat miktarı bilançoların incelen
mesinde arz edüecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Toprak Mahsulleri 
Ofisinin genel durumu bu şekilde kısaca açıklan
dıktan sonria 1964 - 1965 ve 1966 faaliyet yılla
rınla ait bilanço ve sonuçlarının hesapları da şöy
le özetlenebilir. 
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1964 durtUmu: Toprak Mahsulleri Ofisinin I 
1964 yılı bilançosu 53 737 000 lira zararla neti
celenmiştir. Ofisçe bu yıl içinde 493 000 tonu 
müstahsilden yani memleket içinden ve 104 000 
tonu hariçten olmak üzere ceman .597 000 ton 
hububat mubayaa edilmiştir. Buna karşılık ay
nı yıl Ofis tarafından 824 000 ton iç piyasaya, 
86 000 ton dış pazarlara olmak üzere 910 000 
ton »atış yapılmıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin yıllık alım kapa- | 
sitesi bir milyon tonun üstündedir. Buna rağ- I 
men 1964 yılında yapılan hububat mubayaası 
fou kapasliltenin ancak % 50 seviyesinde kalması, 
zararın oldukça büyük olmasının başlıca sebep
lerimi teşkil etmektedir. Buna ayrıca ihracattan 
dolayı iç ve dış fiyat farkında husule gelen za- ! 
rarla, bu kuruluşun umumi masraflarından do
layı kilo başına isabet eden 19,41 kuruş düşme
sine rağmen, kampanya kararnamesiyle tesbit 
edilen alım ve satış fiyatları arasındaki marjın 
6 ilâ 11 kuruş arasında tutulmasından mütevel
lit hâsıl olan farkları eklemek lâzımgelir. 

1965 durumu şudur: 1965 faaliyet devresi' 
içinde Ofistin kaydettiği zarar 128 743 liradır. 
Ofisin bu yıl içinde 572 000 tonu iç piyasadan, 
363 000 tonu dış piyasadan olmak üzene ceman I 
936 000 ton hububat alımı yaptığı anlaşılır. 
Aynı yıl içinde ise 900 000 ton iç ihtiyaçlara 
karşılık 75 000 ton dış pazarlara ihracediltmek ! 
suretiyle cem'an 1 014 000 ton hububat satmış
tır. Ofisin 1965 yılına ait zararı bir evvelki yıla 
nazaran büyük sayılmaz. Bu sonucun başlıca se- j 
hepleri, alış ve satış hacmında bir evvelki yıla j 
nazaran % 35 oranında fazlalık olmasındandır. ! 
Ayrıca ithalâtın da oldukça büyük ölçüde yapıl- j 
ması ile ucuz fiyatla ithal edilen buğdayın tü- j 
keticiye iç alım fiyatından intikal ettirilmesin- j 
den ileri geldiği' anlaşılmaktadır. 

1966 durumuna gelince: Ofisin 1966 yılı fa
aliyetleri memnunluk verici biv şekilde sonuç-
lanmıştır. 1952 yılından beri devamlı şekilde za
rar eden bu kuruluş ilk defa 713 433 lira kâr- i 
la kapanmıştır. Aynı yıl içinde 900 000 ton I 
yurt içinden ve 303 000 ton yurt dışından ol- | 
mak üzere cem'an 1 203 000 ton hububat sa-
tınalmmıştır. Buna mukabil 949 000 ton içte, 
26 102 ton dış piyasaya olmak üzere 975 102 ton 
satış yapılmıştır. Bu suretle bir evvelki yıla 
nazaran alış ve satışlarda % 10 dan fazla artı
şın olması, aynı zamanda büyük mikyasta itha- I 

— 722 

3 . 2 . 1970 O : 2 

lâtın yapılması ile bu başarılı sonuç elde edil
miştir. 

Böylelikle Toprak Mahsulleri Ofisinin de 440 
sayılı Kanunun öngördüğü kârlılık ve verimli
lik ilkelerine uygun bir.düzene girmekte olduğu 
kanaati hâsıl olmuştur. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin 1964 - 19G5 ve 
1966 yıllarına ait faaliyetlerinin incelenmesin
den de görüldüğü gibi, bu kuruluş müstahsilin 
mallarını değerlendirmek, hububat piyasasını is
tikrarlı tutmak suretiyle tüketici vatandaşların 
korunmasını sağladığından kamu yararına uy
gun bir şekilde görev yapmaktadır. Bu maksat
la teşkilâtını yurt sathına yaymak, büyük kapa
siteli tesisler kurmak, fazla personel çalıştır
mak zorunluluğunda kaldığından dolayı da umu
mi masrafları yüksek olmaktadır. Buna muka
bil ekonomik koşullar altında alım ve satış fi
yatlarını daima bir seviyede ve istikrar içinde 
tutma zorunluluğu karşısında bâzı yıllar bilan
çosunda zararlar kaydetmiştir. Bunların kaçı
nılmaz nedenlerden ileri geldiğini de kabul et
memiz gerekir. 

Sayın arkadaşlarım, bu hal karşısında Top
rak Mahsulleri Ofisinin amaç ve görevlerini da
ha iyi başarabilmesi için aşağıdaki temennile
rin dikkat nazara alınmasının yararlı olacağına 
inanmaktayız : 

1. Sermaye tezyidi; Ofisin ödenmiş serma
yesi 600 milyon liradır. Bu sermayenin 
1 400 000 000 liraya iblâğ edilmesi uygundur. 

2. Ofise ait tasarının kanunlaşması; 3491 
sayılı Kanunun değişmesini öngören kanun ta
sarısı geçen devrede kadük olduğundan bunun 
yeniden ele alınarak mümkün olduğu kadar er
ken kanunlaştırılması, teşkilâtın bugünkü ihti
yaçları karşılaması bakımından lüzumlu görül
mektedir. 

3. Ofisin gerek satışlar, gerekse diğer se
beplerle husule gelen ve büyük miktara baliğ 
olan resmî kuruluşlar nezdindeki alacaklarının 
biran önce ödenmesinin sağlanması. 

4. Amortisman külfetinin azaltılması; yani 
halen 1 755 466 tona baliğ olan muhafaza te
sislerinin ancak yüside 40 ından faydalanılmak
tadır. Bugün önemli olan, tesislerin maliyeti 
değil, kullanmak değeridir. Halbuki Ofisin yıl
da 20 milyon lira tutan amortisman külfeti bi
lanço sonuçlarını olumsuz şekilde etkilediği gö-
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rülmektedir. Bunun normal seviyeye indirilmesi 
hususunda gerekli tedbirlerin alınması lâzım
dır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi hakkında iifade edi
len görüş, düşünce ve temennilerimize son ver
meden, millî ekonomimizde çok önemli bulunan 
hububat alımı ve satımında şu hususun belirtil
mesinde fayda mülâhaza etmekteyiz: Geçen on 
yıllık bir devrede Toprak Mahsulleri Ofisi yılda 
ortalama olarak 500 - 550 bin ton civarında buğ
day mubayaa etmiştir, memleket içinden. Buna 
mukabil her yü 1 milyon tondan fazla ekmek
lik buğday tahsis etmek zorunda kalmıştır. Mu
bayaa edilen miktarla şehir ve kasabalara tah
sis edilen ekmeklik buğday miktarı arasında 
fark her yıl için 500 bin tondan fazladır. Bu 
hal karşısında tüketici halkın bir baskıya mâruz 
kalmaması için ithalât da yapılmıştır. Şüphesiz 
ithal edilen bu miktarın memleket istihsali ile 
karşılanması şayanı arzudur. Memleketin her 
tarafından hizmet gören Ofisin ekmeklik ve yem
lik hububat ihtiyacını karşılamada bâzı yıllara 
ait bilançolarını zararla kapamış olmasını ka
mu hizmeti gören her kuruluşun karşılaştığı 
tabiî bir sonuç olarak kabul etmemek gerekir. 

Ofisin bu özelliğine binaen 1964, 1965 ve 
1966 faaliyet yıllarına ait bilançolarını, kâr ve 
zarar hesaplarını takdire değer bulduğumuzu 
arz eder, Yüce Heyetinizi Grupum ve şahsım 
adma saygiyle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz alan sayın 
üyeleri arz ediyorum: Saym Ali Rıza Uzuner, 
Sayın Hasan Tosyalı, Sayın ihsan Kabadayı, Sa
ym Ahmet ^üner. 

Buyurun, Saym Âli Rıza Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; gecenin bu geç 
saatinde müzakerelerin verdiği yorgunluğu da 
nazara alarak söz kaydıma rağmen konuşmama
yı arzu ediyordum. Fakat benden evvel konu
şan çek değerli arkadaşımız, Saym A. P. Sözcü
sü Profesör dostumuzun cidden beni müteessir 
eden kısa bir - iki cümle ile ifade ettiği beyan
larını cevaplamak lüzumunu, zaruretini duydu
ğumdan - bâzı görüşlerimi de buna ekliyerek 
maruzatta bulunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın A. P. Sözcüsü, 
Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin harb yılların

da jandarma dipçiği altında mahsulünü idrak 
ettiğini ve bunun Devlet tarafından, Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından cebren alındığını 
beyanla bu ıstırabın Türk köylüsü tarafından 
hâlâ duyulmakta olduğunu ifade buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar, harbin öldürücü, 
mahvedici ve kahredici bir döneminde Türk 
köylüsü, evet, arkadaşımızın kısmen tavsif et
tiği şekilde, cephedeki mehmetçiği ayakta tuta
cak, onu düşmana karşı durduracak büyük bir 
fedakârlığı yapmıştır. Bu konu siyasi tarihimiz
de çok uzun şekilde demagoji mevzuu olarak 
çiğnenmiş ve bu devre kapanmıştı. Çok değerli 
profesör arkadaşımızın, mevzu ile uzak yakın 
hiç ilgisi bulunmıyan, 1964 ten bu yana olan bir 
icraatı burada eleştirmemiz gerekirken, bu ka
dar geriye gitmesi cidden beni üzmüştür. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sizin 
sözcünüz sebeboldu. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Türk 
köylüsü yiyeceğinden fedakârlık yapmıştır, 
ama bunun karşılığında namusunu, şerefini ve 
haysiyetini, basiretli bir politikanın da gereği 
olarak, tutumu olarak sağlamıştır. Bunun bura
da münakaşasında hiçbir fayda görmüyoruz ve 
hele grup adma olan bu beyanın bu müzakere
lerle ilişkisi olmadığını da belirtmek isterim. 

Sayın Başkan bu konudaki vaktimi her hal
de sözlerimin sonuna ilâve buyurursunuz; çün
kü bu cevabi mahiyette bir konuşma oldu, özür 
dilerim, 

BAŞKAN — Zaten iki dakika kalınca size 
haber vereceğim, efendim. (Gülüşmeler) 

ALÎ RIZA UZUNER (Devamla) — Türki
ye'mizde hububat alımı ve satımı serbest olmak
la beraber, Toprak Mahsulleri Ofisi özellikle 
buğday, arpa, çavdar ve yulaf, pirinç gibi bâzı 
hububat çeşitlerine müdahale etmektedir. îlân 
ettiği fiyatlarla, taban fiyatı üzerinden destek
leme alımları yapmaktadır. 

Bunu belirtirken, ismi üzerinde, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin yalnız hububatla değil, ay
nı zamanda baklagillerle de meşgul olması za
ruretine de değinmek isterim. 

Düzenli bir üretim ve artışı sağlıyabilmek 
için dengeli ve yeterli bir fiyat politikası izlen
mesi zarureti vardır. Üretimde düzenli bir ar
tışın sağlanmasmda, diğer sektörlerden sağla-
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nacak kazançlarla dengeli ve tatminkâr, teşvik 
edici bir taban fiyat tesbit edilmeli ve fiyatlar 
çiftçiye mutlaka, benden önce konudan grup 
sözcüsü arkadaşımın de belirttiği gibi, bir yıl 
önceden ilân edilmelidir. 

Taban fiyatı uygulanan bütün memleketler
de, bildiğim kadariyle, çiftçinin hazırlıklarını 
yapabilmesi için bir işletmenin gereği olarak 
fiyatları önceden bilmesi, yatırımlarını ona gö
re istikametlendirmesi gerekir. Bu taban fiyat 
ilânları maalesef yalnız hububatla değil, diğer 
mahsullerde de tehire uğramaktır ve bu Türk 
çiftçisini ve hattâ üretimin artışım bir ölçüde 
engellemektedir. 

Tabiî çiftçinin üretim araçlarını emin ve 
ucuz fiyatla temini, kolay kredi ve diğer girdi
leri bir yana bırakıyorum, ürününü değer fiyat
la satabilmesi için yeni bir örgütlenmeye ihti
yaç var. Bu, kooperatifleşmeyi de zaruri kıl
maktadır. Bu yönden de Türk köylüsünün şim
diye kadar kooperatif leşmemesinden dolayı, 
mahsulünü değerlendirmekte çektiği güçlükler 
dolayısiyle aleyhinde bir gelişme şeklinde ifade 
edilebilir, 

Şimdi, hububat bitkilerinde hektar verimi 
Türkiye'de çok düşük; hektarda, bir hesaba gö
re 1 296 Kg. Yemeklik baklagillerin fiyatları 
yıldan yıla çok değişmektedir. Yani Toprak 
Mahsulleri Ofisi deyince, yalnız hububatı değil 
baklagilleri de çalışma sahası içine alacak bir 
politikanın uygulanma zamanı gelmiştir, kana
atindeyim. 

Baklagillerin istihlâki de Türkiye'de çok dü
şük, hattâ hektardaki verim de pek öyle tatmin 
edici değil. Hektarda verim 1 170 Kg. civarın
da. Tüketim ise, çok besleyici bir madde olma
sına rağmen, baklagillerin nüfus babına tüketi
mi, varlıklı kimseler de bunu yiyebiliyor belki, 
1965 yılında meselâ 9 200 Kg. 

Aynı zamanda baklagiller, ihracatta da 
önemli döviz kaynağı oluyor. Bu konunun ciddi 
bir şekilde yürütülebilmesi' için kooperatifleş
meden başlıyan, onunla ahenkli çalışacak Top
rak Mahsulleri Ofisimizin ihracata dönük, 
bakilagil türlerinin üretiminde büyük ölçüde 
Türk toplumuna, Türk köylüsüne faydalı olaca
ğı. inancındayım. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef yemeklik 
buğday için ağırlık teşkil edecek ölçüde ithalât 

yapıyoruz, hattâ mısır ve pirinç ithali de yap
tığımız bir acı gerçektir. Burada Türk tarımı
nın gelişmesi için dlnan tedbirleri tadat eden 
sayın tarım bakanları, A.P. iktidarı dönemin
de, buğday ihracedeceklerini kesin olarak bu 
kürsüden vaadetmelerine rağmen ve bu beyan
lara iltifat eden Sayın Başbakanımızın da be
yanına rağmen, buğday ithal eder bir memleket 
olmak durumuna düşmüşüzdür ve bugün alı
nan ve yetersiz bulduğumuz tedbirleri uygu
lamakta ısrar edersek, ge&ecek yıllarda da buğ
day ithal etmek zorundayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ithalât şekli 
de daima tenkit konusu edilir. Nakliye işi ya
bancı devletlere ait vasıtalarla yapılmaktadır; 
bu da bizim aleyhimizde bir sistemdir, bir bo
zuk düzendir, ıslahı gerekmektedir. 

Dünyanın her tarafında şunu görmekteyiz; 
halikın alım kaabiliyeti arttıkça hububatın bes
lenmedeki katkı payı belirli oranda azalıyor. 
hattâ Batılı - Doğulu ayırımı da buna göre ya
pılıyor. Memleketimizde günlük kalori ortala
ması 2 600 kadar hesap ediliyor. Bunun büyük 
kısmı, buğdaydan temin ediliyor ve yılda şahıs 
bağına 186 kg. buğdayın istib)lâk edildiği, tü
ketildiği Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 
de belirtilmiş bulunmaktadır. 

Beslenme diğer gıda maddelerine mutlaka 
kaymalıdır. Bu da tabiî, osyal ve ekonomik ted-
imleıile mümkün olur. Benden evvel konuşan de
ğerli sözcü arkadaşımızın daha geniş ölçüde 
beyan buyurdukları gibi bir düzen değişikliğiy
le ancak sağlanabilin. 

Hububat sanayiimiz üzerinde çok kısa olarak 
durmak isterim. 

Hububat sanayiimiz kapasite yönünden ye
terli gibi görünürse de, teknolojik yönden ka
tiyen yeterli değildir'. Yine Devlet Han Tama 
Teşkilâtından öğrendiğimize göre, tüketilen 
hububatın onda sekizi valflı, karataş dediğimiz 
değirmenlerle yapılmaktadır. Günlük kalori
mizin yüzde 63 ünü ekmekten temin ettiğimize 
göre, ekmek sanayiine büyük ölçüde önem ver
mek zorundayız. Yine benden evvel konuşan 
sözcü arkadaşımızın burada şükranla belirttiği 
bir takdirkâr beyana ben de iştirak etmek iste
rim; Toprak Mahsulleri Ofisimizin, bu istikâ
mette ekmek sanayiinin araştırma kısmına taal-

I lûk eden, (Bizim de davet edildiğimiz, fakat bir 
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serzenişte bulunayım; davette tarih yok idi, ben
deniz tarihini bilememiştim) bir sanayileşmeye 
destek olarak ilmi bir çalışma yoluna girdiğini 
görmekle de memnun olmalrtayım. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, görüşlerinizi 
bağlayınız efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkan. 

Maliyeti düşürücü modern, yüksek kapasi
teli ekmek fabrikaları mutlaka kurulmalıdır. 
Bu istikamette bir tandans vardır ve fakat ye
terli değildir. Toprak Mahsulleri Ofisimizin ön
cülüğünde üretici kooperatiflerle de iş birliği 
yapacakları bir çalışma düzeniyle halen 20 ili
mizde bulunan 44 aded ekmek fabrikası sanayii 
diyebileceğimiz bir çalışma vardır; bunun diğer 
illere de teşmili hususunda Toprak Mahsulleri 
Ofisimizin kendisine düşen hizmetleri yapması
na diliyorum. 

Bir tek cümle ile ifade edeyim; zaman saman 
yurdumuzda âfetlerden dolayı doğan ve kredi
li buğday şeklinde bir kararname ile uygulanan 
tatbikat vardır. Bunun daha süratli bir şekilde 
çalışabilmesi için, bilhassa kurak senelerde, 
âfet senelerinde mutazarrır olan bölgeye sürat
le intikal ettirilmesi ve o köylünün perişanlık
tan kurtulması için bu mekanizmanın daha sü
ratli çalışması temennisi ile teşekkürlerimi su
nuyorum. 

Sayın Başkanım, sabrınızı da tükettiğim için 
tekrar özür diliyorum. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurunuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkaadşlarım; benden evvel 
konuşan arkadaşlarım Ofisin çeşitli yönlerdeki 
vazifelerini ve bu yoldaki rakamları lüzumu ka
dar eleştirdiler. Ben Ofisin müstahsilinin çıkar
mış olduğu ürünlerin fiyatlarını korunması 
mevzuundaki vazifesini bir Konyalı olarak eleş
tirmek zorundayım. 

Ofis, müstahsilin çıkarageldiği ürünlerin fi
yatını maalesef son yıllarda lüzumu kadar ya
pamamaktadır. Ofis ile ilgili müstahsıllarm 
cümlesi gözü yaşlı, bağrı dertli yaşayışı ve gidi
şatı yüzü gülmiyen ıstırap dolu bir haldedir. 
Bu bir vakıa. Türkiye, hepinizin de çok iyi bil
diği gibi, bir ziraat memleketi olduğu halde ne 
hazin bir acıklı bir tablodur ki, dışarıdan hu

bubat ithal eden bir memlekettir. Yıllık ihtiya
cı vasati olarak 10 milyon tondur ve yine yılda 
vasati olarak 400 ilâ 450 bin ton buğdayı dı
şardan ithal etmek zorunda kalır. Bunun to
nunu vasati olarak 51 dolardan ithal eder. 

Buğday fiatlarmın konmuş keyfiyeti 
8 - 10 seneden beri büyük ihmallere uğramış
tır. 1964 yılında buğdayın vasati fiyatı 68 ku
ruş iken, 1968 yılında 78 kuruşa çıkarılmış, geç
tiğimiz yılda da, yani 1969 senesinde de top-
baş buğdayını, yani Konya buğdayını 80, Köse 
buğdayını, yani Polatlı buğdayını 84, makarna 
buğdayını 88 kuruş ilân etmiş iken ve bu mü
essese bu ürünleri koruyacak ve kendi sahasın
da çalışan özel sektörü ve tüccarı peşine taka
rak beni geç diyeceği halde, maalesef Ofis çok 
gerilerde kalmış, özel sektörle tüccar adetâ 
köylüyü, müstahsili korur hale gelmiştir. Şöy
le ki; Ofisin 80 e alırım dediğini tüccar 90 a 
almış. Polatlı buğdayını 84 ten 92 ye kadar al
mış, makarnalık buğdayı da 100 kuruşa almış
tır, bu bir vakıadır. Ofisin burada, müstahsili 
koruduğ-u felsefesini bulmak, birbirimizi - af 
buyurun - kuru lâflarla piyazlamak olur. Ofis 
bu yıl da köylüyü ve müstahsili korumakta if
lâs etmiştir. Bir Konyalı olarak hüzün ve ısti-
rapla söyliyeyim ki, Ofis bu konudaki vazife
sini yapamamıştır, inşallah önümüzdeki yılda 
tedbirli olur. 

Arpaya 60 - 70 kuruş dedi. Allah razı olsun 
diyemiyeceğim, alâkalı olamadığı için diyemiye-
ceğim; ama üç bira fabrikası kurulur kurul
maz 50 - 60 kuruluşluk arpa 90 kuruşa kadar 
çıktı. Demek ki, tedbirler alınırsa alınabilme 
imkânı var. 

Biliyorsunuz ki, Türkiye dünyada en çok 
hububat yiyen memleketlerdendir. Plânlama
nın hssaplaraına göre fert başına 188, istatis
tik dairesinin yapmış olduğu rakamlara göre de 
fert başına 225 kilo buğday yemektedir. Ama 
benim kanaatim odur ki, Türk halkı vasati ola
rak 260 ı geçer miktarda buğday yemektedir. 
öylesine buğday yer ki, köyleri bilirsiniz, bul
gur pilâvını ekmeğine katık eder. öyle ise, hu
bubat Türk köylüsü ve halkı için hayati ehem
miyeti haiz maddelerin en başında gelir. 

1960 yılından beri hububat istihsal eden 
müstahsilin tekmil ürünlerinin fiyat yerinde 
sayarken, mâmûl olarak ne almışsa ateş fiya
tına çıkmış; sattığı askerin hazırol vaziyetin-
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deki gibi yerinde saymış, ama aldığı her şey 
bulutlar üzerinde zirveden zirveye çıkmış, ne
rede ise Armstrong gibi yıldızlara gidecek hale 
gelmiş. Şöyle ki; 5 - 6 sene evvel 22 000 olan 
bir traktörün fiyatı, meselâ Massey Ferguso'-
nun fiyatı bugün 45 000 liradır. Tırpan 30 lira 
iken bu sene 110 - 115 lira olmuştur. Kamyon 
65 000 liradan 115 000 liraya çıkmıştır. Almış 
olduğu tohumu da maalesef kontrollüsünü 135, 
diğer normalleri ise 115 kuruşa kadar almıştır. 

Gübre fiyatları yan fiyat olarak artmıştır. 
Hal böyle iken mütemadiyen artan fiyatlar 
karşısında ürünlerin fiyatlarının yerinde say
ması, Anadolu, köylüsünü, kuru mahsûl üze
rine iş yapan müstahsil eli hamur karnı aç 
koymuştur. Büyük Meclise karşı bu vazifeyi 
gören ofise karşı hububat ürünleriyle uğraşan 
köylü kırgın, dargın ve küstür. Bu bir gerçek, 
bunu size duyurmaya mecburum. 

Büyük Meclis olarak, Hükümet olarak, ofis 
olarak ekimi teşvik etmeye mecburuz. Teşvik 
için maliyeti düşürecek tedbirleri alırken, yani 
giderleri düşürücü tedbirleri alırken fiyatları 
da artırıcı tedbirler almaya mecburuz. Bu sene 
buğdayın fiyatını en az 110 - 120 kuruş ilân et
mezseniz ve bunu da 6 aydan evvel ilân et
mezseniz, size haber veriyorum köylü hububat 
ekmekte olduğu tarlaya kahırla bakmakta, 
mahkûmun hapisane duvarına baktığı gibi bak
makta. Eli ve ayağı tarlaya işe gitmek için er
memekte ve gelmemektedir, öyle ise bu bir ofis 
meselesi değildir, benim kahrım ofise değil, bu 
politikayı yürüten başta Yüce Meclise, sonra, 
onu temsilen işgören Hükümete aittir. Hükü
metin hububat mevzuunda çok ciddî tedbirler 
alması ve peşinen bunu en azından 6 ay evvel 
ilân etmesi gerekir. 

Bu mevzuda bir sözlü soru vermiştim. Sa
yın Ahmet Dallı Bey, «Haklı söylüyorlar, 6 ay 
evvel ilân edeceğim ve tatminkâr fiyat verece
ğim» demişlerdi, inşallah selefinin bu ifadele
rine uygun olarak yeni bakanımız faaliyette 
bulunurlar. Ofis ilgilileri de şimdiden ilgililer 
için lüzumlu ikazı ve teşviki yaparlar. 

Bu hizmetleri görebilmek için ofisin finans
manı kâfi değildir, imkânsızlık içindedir. Hazi
neden borçlarını bir türlü alamamaktadır. Fu
zuli masraflara vazifesi olmadığı halde sürük
lenmektedir. ilgililer bu yolda da dikkatli ol

malı ve bilhassa hububat ekimini teşvik edici 
tedbiri almalıdır. Aksi halde dışarıdan buğday 
ithalimizin misli misli artacağını sizlere söyler
ken, en ücra yerlerde büyük feragatle vazife 
gören, köylünün her dem hemhali olan ofis 
mensuplarını huzurunuzda feragatli çalışmala
rından dolayı hürmetle selâmlarım. Temenni ve 
niyazım ikinci müzakeresinde bu dertlerin gi
derilmiş olmasını görmek, bu işle iştigal eden 
Türk köylüsünü de güler yüzlü bulmaktır. Bu, 
şahsan en büyük arzumdur. Hürmetle selâmla
rım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Güner, buyurunuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, söz sırası benimdi. 

BAŞKAN — Efendim, iki Güven Partili ara
sına bir Halk Partilinin girmesini istedim, çok 
özür dilerim. (Gülüşmeler) 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; Sayın Ali Rıza 
Uzuner bir söze değindiler, ben değinmiyecek-
ler diye söz istemiştim. Fakat her gün evimize 
kaç ekmek girecek diye bir münakaşada dahi 
ekmek münakaşasını yapmamak gibi bir duru
ma düşmüş bulunuyoruz. 

Her şeyden evvel arkadaşlarımın bâzı de
ğinmedikleri hususlara değinmek isterim. 

Evvelâ ofisin, tüketim sahalarımızda kon-
troldan uzak bir tutumu ne zamana kadar de
vam edecek? Aziz arkadaşlarım, ofis teşkilâtı
nın her ile, her ilçeye, her bucağa mutemetleri 
ile yaptığı tahsisin nasıl kullanıldığını kontrol 
eden mekanizma Türkiye'mizde yoktur. Ofis 
idarecilerimiz hiçbir yerde mutemetlerinin za
rar ettiğini gösterecek belgeye sahip değildir
ler. O halde sadece ofisin çalışmalarını politi
ka hastalığına yakalanmışlar değil, mutemet
lik kisvesi altında politikanın içine girerek 
çok dar bölgelerde istismar edenlerin elindeki 
bu fırsatı sayın ofis idarecilerimiz çok iyi kon
trol etmek zorunluğundadırlar. 

Diğer taraftan, özür dilerim, ben bir husu
sa inanmıyorum; yaşadığım ülkedeki kanunla
rın, nizamların ve bunları yürüten Hükümeti
min gücünden daha güçlü şahısların olacağına 
inanmıyorum. Ama nasıl bir idaredir ki, bir 
ofis teşkilâtı kurmuşum, hem de bunu ikinci 
Dünya âfeti yıllarında kurmuşum, ki, hâlâ is
tismarı devam etmektedir, özel şahıslar, hattâ 
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tarımla hiç ilgilenmiyenler, satmaldıkları buğ
daylarla ofisin karşısına geçerek, en ufacık bir 
ihmalden istifade ederek köylüye buğday çuva
lını 50 - 60 lira fark ile satabilmektedirler. 

O halde öyle bir mekanizma devam etmek
tedir ki, bu pahalı satışı yapan özel teşebbüs-
çülerin karşısında ofisimiz ya Devletin hima
yesinden mahrumdur, yahut bilerek bunu ken
dileri ihmal etmektedirler. Ben sayın ofisin ida
resini elinde bulunduranların böyle birşey ya
pacaklarını ummuyorum. Ama «Özel teşebbüsü 
himaye edelim.» politikasının köylümüzü ve bu 
tarım ürünlerimizi alanları himayeden uzak 
tuttuğu gerçeğini söylemek zorunluğundayım. 

Üzülerek bir hususa da temas edeyim. Be
lediyelere yapılan tahsislerin, son yıllarda göre
bildiğim kadar - eğer arzu ederlerse vesikaları 
da veririz - hakikaten belediyelerin siyasi mar
kasına göre üzüntü kaynağı olduğunu ve hal
kın ekmek bulamama durumundan sonra, «tah
sisi biz yaparız işte,» diyerek bir siyasi fiyaka 
yapıldığını da üzüntü ile burada belirtmek is
terim. Her şeyden evvel ofis tahsisi adaletli 
olmalıdır. Ekmeğe el uzatıldığı bir devri gör
mek istemiyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, buğday tahsisi yapılan 
yerlerdeki kontrolsüzlükten bahsederken, köy
lünün alım kabiliyetini hiç düşünmüyoruz. Zi
raat Bankasına olan borçlarını veremiyen köy
lülerin taksitlere bağlamayı, ertelemeyi bura
da düşünürken, çok kıymetli hizmet yapan ofi
sin idarecileri ve Tarım Bakanlığımız, «O hal
de yaptığım tahsisi alacak parası olmıyan köy
lünün bu tahsisi ne oluyor, bunu nasıl kontrol 
edeyim?» diye düşünmedi mi? O vakit o buğ
dayın gittiği yerde değirmenler işliyor, kara
borsacılık rahatça kendisini gösteriyor ve bi
zim devletin fıkara köylüye tahsis ettiği buğ
dayla rahatça kişileri zengin ettiği gerçeği kar
şımıza çıkıyor ve bu maalesef senelerdir böyle 
devam ediyor. Ben burada bu tahsisi alan mu
temetlerin, şu veya bu siyasi partiden değil, 
şahısların asla zarar etmediğini ve gerçeği söy
lemek zorunluğundayım. 

Diğer taraftan bâzı fabrikaların yine ofis
ten tahsis olarak belediyelere un verdiği de 
bir gerçektir. Ama bugün ofisin elindeki depo
lama sistemi kâfi değildir. Bölgelerimize göre 
depolama sistemini daha çoğaltarak nakliye üc
retlerini azaltma yolunda çalışmalı ve dolayı-
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siyle köylüden alım yaparken, eğer zam vere
cekse bu zamları rahatlıkla verebilip müessese
yi zarara sokmamanın çarelerini de aramalıyız. 

Aziz arkadaşlarım, ofisin millî bünyemizin 
ihtiyacından doğmuş olmasına rağmen, köylü
müzün yıllardan beri hizmetinde bulunan bu 
müessesenin köylümüzün kurtarıcısı olmadığını 
bu kürsüden söylemenin üzüntüsünü her arka
daşım gibi ben de duyuyorum. 

Temenni ederim ki, bütçemiz buraya geldi
ği zaman sayın iktidarın idarecileri bize yeni 
müjdelerle gelsinler ve bizim gelecekte bu sı
kıntıları yeneceğimizi müjdelesinler. 

Anadolu'nun hiç olmazsa ellidört ilini gez
miş bir arkadaşınız olarak ben inanıyorum ki, 
eğer hükümetlerimiz karar verirlerse en fazla 
beş senede Türkiye'nin zirai sahada yenemiye-
ceği müşkülât, yoktur. Ama nedense gelip ge
çen hükümetlerimiz, bu politikanın içine gire
mediler, girmek istemiyorlar; hâlâ kara sapan
dan kurtulmıyan köylünün gözünün açılmasın
dan, kudretli olarak ne istendiğini bilmesin
den, bilinçli hale gelmesinden korkan bir hava
nın içindedirler. Bilhassa bunu 1950 den sonra 
görmenin acısını hâlâ duymaktayız. Aksi tak
dirde yenilemiyen müşkülât olduğunu burada 
bize izah edeceklerini zannetmiyorum. 

Cesur bir zirai politikaya ihtiyacımız oldu
ğunu söylemek isterim. Aziz arkadaşlarım, nasıl 
bir basit bir ilke, köylerimizdeki inşaatta ihti
lâl yapmıştır; elbette ki, yiyecek maddelerimi
zi ve ekmeğimizi kazanabilmenin, hakikaten ha
riçten • buğday getirmenin bu işi halletmenin 
çaresini de bulacak çok bilinçli insanlar içimiz
de vardır. Bu sahada bize yapacakları tavsiye
leri tutmamanın suçlusu olarak, şu veya bu par
ti mensubu olarak lütfen biraz da kendimizi 
suçlıyalım. Eğer bunları yapamıyorsak, aracı
ların saltanatını istiyoruz, köylünün uyanma
sından korkuyoruz, diyerek hepinizi selâmla
yıp huzurunuzdan ayrılıyorum. Saygılarımla. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyurun 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Muhte
rem Başkanım, değerli, arkadaşlarım, Sayın Top
rak Mahsulleri Ofisinin mümtaz temsilcileri; he
pin isi en derin saygı ve sevgi ile selâmlıyarak 
sözlerime başlıyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, Toprak Marsulleri-
nin 1964, 1965, 1966 yıllarındaki faaliyetlerini, 
hesaplarını ve işlemlerini benden evvelki değerli 
arkadaşlarım konuştuğu için bunları tekrar et
mek suretiyle vakit almak istemiyorum. Ancak, 
bu üç senenin faaliyet neticesini bugünümüze 
intikal ettirerek, noksanlık ve temennileri dile 
getirmekle iktifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, köylü, kasabalı, 
çiftçi ve ziraatçimizin saitınaldığı, ziraatte kul
landığı traktör, nakil vasıtası, sulama motorları, 
zirai mücadele âletleri, ilâçlar, ve suni gübre 
gibi malların fiyatı her sene artmaktadır. Me
selâ, 1964 te 33 000 lira olan bir traktör 1966 da 
43 000, 1970 de 53 000 liraya çıktığı halde, Te
kel maddeleri dâhil her nevi tüketim maddesi
nin fiyatında 1964 ilâ 1966 yıllarındaki takriben 
% 30,66 ve 1970 arasında da takriben % 40 ol
mak üzere % 70 ten fazla bir fiyat artımı oldu
ğu halde, köylü ve kasabalı çiftçi ve köylünün 
ürettiği ve sattığı buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
mısır, pirinç fiyatlarında müstahsil faydasına 
tatmin edici bir fiyat artışı olmamıştır. Köylü 
ve kasabalı çiftçi ve ziraatçi ürettiği hububatı 
ve pirinci maliyetinin altında bir fiyatla satmak 
mecburiyetinde bırakılmıştır. Müstahsil, üretti
ğini maliyetinin altında satarken, müstehlik olan 
milyonlarca vatandaşımız köylünün sattığının 
en az iki misli fiyatla müstehlik olarak satmal-
mak, yemek durumuna düşmüştür. 

Bu sebeple hububat ve pirinç müstahsili 
1964 e nazaran 1966 da, 1966 ya nazaran 1970 
yılında daha çok fakirleşmiş, banka, aracı, te
feciye daha çok borçlanmıştır. Hububat ve çel
tik müstahsilinin aldığı her şeyin pahalı, üretip 
sattığını ise maliyetinin altında ucuza satma
sının önüne geçmek, köylü ve zirai müstahsilin 
fakirlikten, borçtan kurtulmasını temin etmek ve 
biraz olsun Türkiye kalkınmasından nasibini 
alabilmesini temin etmek için, Hükümetimizin, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının, Toprak Mahsul
leri Ofisini lüzumu kadar salâhiyet, para, vasıta 
ve elemanlarla teçhiz ederek hububat ve çeltik, 
yani pirinç alımı taban fiyatlarının mahsulün 
ekiminden evvel, tekrar ediyorum arkadaşlarım, 
mahsulün ekiminden evvel ilân etmesi. 

2. Maliyet fiyatlarının hiç olmazsa % 50 
fazlası üzerinden ilân edilmesi... Bir kilo buğda
yın maliyeti farz edelim 80 kuruş, % 50 fazlası 

120 kuruş eder. Köylü ister bankadan, ister ara
cıdan, ister tefeciden bugün % 20 den, % 25 ten 
aşağı faizle para almıyor. Müsaade edelim de 
köylü % 25 te kâr etsin, biraz durumunu kur
tarsın. O halde maliyetinin iyi hesaplanması U-
zım, Toprak Mahsulleri Ofisimizce hububat ve 
oeltikin maliyetinin % 50 üzerinde bir fiyatla 
alınması lâzım en azından. Nasıl olsa müstehlik 
% 300 üzerinden yiyor. 

3. Çeltik, pirinç istihsalinin artmasını bu 
sayede teşvik etmelisiniz. Çünkü buğday istihsa
limiz hedefine ulaşmakta olduğu halde, yani 
Türkiye'deki buğday istihsali ekim sahaları he
define ulaşmış gibidir veya bunu ancak % 50 
daha artırabiliriz. Fakat muhterem arkadaşla
rım, pirinç istihsali öyle değildir. Bugünkü pi
rinç yıllık istihsalimiz takriben, her sene değin
mek uzara, 150 - 160 bin tondur. Bunu 500 bin 
tona kadar çıkabilir, cüzi bir himmetle. O him
metle şunlar yapılmalıdır : Yeter ki, tatmin 
edici bir taban fiyatla Ofis zamanındı çeltiği 
müstahsilinden alabilsin. 

Zamanında diyorum, aracıya geçmeden ev
vel, müstahsıldan direkt alabilsin. İtalya ve di
ğer çeltik yetiştiren memleketlerde olduğu gibi, 
çeltiği pirinç yapan randımanı yüksek modern 
çeltik fabrikaları istihsal bölgelerine kurdurula-
bibin. Ve bilhausa çeltik istihsal bölgelerinde 
çeltik kurutma fabrikaları kurulabilsin. Eıı ku
rutma fabrikaları işi çok mühimdir arkadaşla
rım. Bunu kimse mühimsemiyor. Çeltiği kurut
ma fabrikası olmadığından dolayı çeltik, müs
tahsilin elindeyken, tüccarın dindeyken ve Top
rak Mahsullerimizin elindeyken bozulmakta ve 
çürümekte. En az % 50 zarar edilmektedir. 

Netice olarak diyebilirim ki, Türkiye'de hu
bubat ve çeltik istihsalini artırmak için Ame
rika'dan buğday ithaline son vererek kendimizi 
en azından mide voliyle bağımlı olmaktan kur
tarmak için, köylü ve kasabalı, çiftçi ve köylü
nün ürettiğini hiç olmazsa maliyetinin % 50 
fazlası ile satmasını temin etmek lâzımdır. Bu
nun için de Hükümetçe ve dolayısiyle Toprak 
Mahsulleri Ofisince hububat ve çeltik veya pi
rincin maliyetinin % 50 üstünde bir taban fi-
yatiyle destekleme alımı yapılması lâzımdır. Ali
si takdirde arkadaşlarımız, biz midemizle şuna 
buna bağlı oluruz. Eğer müstahsilimiz değer fi
yatına ürettiği mahsulü satarsa, mutlak surette 
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istihsal artacaktır. Evet, istihsalin artmasında 
başka faktörler de var; su, gübre, makinalaş-
ma... Fakat bunun yanında üretilen mahsulü az 
dahi olsa, değer fiyatına vermeyince müstahsil 
küsüyor, zirai ihtilâflara sürükleniyor, fakirleşi-
yor, borçlaşıyor. Hükümetimizin acilen bu işe el 
koyması, programında vadettiği üretilen mahsu
lün değer fiyatına alınmasının tatbikat sahasını, 
Ofise salâhiyet, para, formalite, depolama ve 
saire gibi her türlü imkân vermek ve personelini 
tatmin etmek suretiyle... 

BAŞKAN — 1970 bilançosunda bu neticeyi 
görmek istiyoruz diyorsunuz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Evet efen
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, Toprak Mahsulleri 
Ofisimizin hakikaten yaptığı faaliyetlerin halkı
mızın yanında, köylümüzün yanında, onun hiz
metinde olan faaliyetler olduğundan dolayı, 
kendilerine sağlanmış olan imkânlarla memle
ketimize yaptığı hizmetlerden dolayı kendileri
ne minnet ve şükranlarımı, köylüm ve müstah
silim adına sunmak isterim. Arz ettiğim gibi 
Ofis imkânlaştırılmalıdır ki, benim köylümün, 
müstahsilimin yüzü gülsün. 

Hepinizi hürmetle selâmlar, Ofise faaliyetle
rinde üstün başarılar dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Kâr ve zarar hesaplarını okutup tasviplerinize 
arz edeceğim. Tasvibinizle 1984, 1965, 1966 yıl
larında yönetim kurulu görevini ifa eti:;iş olan
ları ibra etmiş olacaksınız, Tahkik konusu olan 
hususlar ve mahkemeye intikal etmiş konular 
tasvip krrarımzm dışındadır. 

Okutup ondan sonra tasvibinizi alacrJhm. 

/;'. —• TOPRAK MMISVLLEUİ orİS} : 

1964 zarar 53 757 000,66 Tl. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Tasvibeiıniyen-

ler... Genel Kurulca tasvibedilmiştir. 
1963 sarar 128 742,77 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Genel Kurulca tas
vibedilmiştir. 

1966 kâr 713 433,15 Tl. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Tasvibedenler... Etmiyenler... Genel Kurulca tas
vibedilmiştir. 
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Efendim bilgilerinize sunulacak kısımlar var
dır, bilgilerinize arz edeceğiz, programımızın al
tında tasvip alınmayıp bilgiye sunulması lâzım-
gelen teşekküller, şirketler : 

a) Sosyal Sigortalar Kurumu : 
1964 kâr 534 975 875,18 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 

1965 kâr 680 561 133,63 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 

olunmuştur. 
1988 kâr 917 621 742,66 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 

olunmuştur. 

b) Emek Sinema Limited Şirketi : 
(Bilanço devresi değiştiğinden 1984 yılında 

iki bilanço çıkarılmıştır.) 
1.9.1963 tarihinden 31.8.1964 tarihine kadar 

birinci devre sarar 133 906,33 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur, 

1.4.1964 ten 31.121964 tarihine kadar ikinci 
devre kâr : 110 33873 Tl. 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
edilmiştir. 

1985 yılı kâr : 76 766,87 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 

edilmiştir. 
1966 yılı kâr : 385 462,78 Tl. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, 4 ta

ne hesap okuduk, acaba 4 yıl mı oluyor? 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN TUĞ
RUL (C. Senatosu Bilecik Üyesi) — Bir yılda 
iki bilanço çıkmıştır efendim. 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. 

Bir yılda iki bilanço yapılmış olduğu için, 
t. defa bilgilerinize sunulmuştur. 

<•) Emek İsletme Limited Şirketi : 
1964 yılı zarar : 6 985,52 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 

1985 yılı kâr : 60 526,40 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
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1986 yılı kâr : 227 827,64 TL 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 

d) Ankara İmar ve Kmlûk İsletmesi Anonim 
Şirketi : 

1904 yılı zarar : 261 125,53 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 

1965 yılı zarar : 78 672,28 Tl. 
İBAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
1966 yılı kâr : 995 153,03 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
e) Güney - Doğu Sanayii ve Ticaret Anonim 

Şirketi : 
1964 yılında kâr : 39 471,69 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
1965 yılında zarar : 66 138,56 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
1966 yılında zarar : 134 032,46 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
/ ) Aksaray Azmi MİM T.A.Ş. : 
1964 yılında kâr : 252 853,14 Tl. 
BAŞKAN - - G e n e l Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 

1965 yılında kâr : 379 692,70 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
1986 yılında kâr : 363 643,32 Tl. 
BAŞKAN —- Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 

g) Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şir
keti : 

1964 yılında kâr : 31 839 198,68 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
1965 yılında kâr : 38 709 653,94 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 

1968 yılında kâr : 35 578 575,10 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur, 

h) Yem Sanayii -Türk Anonim Şirketi : 
1964 yılında kâr : 91 048,39 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
1965 yılında kâr : 1 000 404,96 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
1966 yılmda kâr : 1 715 012,70 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 

i) Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Limited. Sir
keli : (Tasfiye halinde) 

1964 yılında kâr : 25 917,14 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
1965 yılında kâr : 16 652,60 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
«1966 yılmda tasfiye halindedir.» 
(BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 

j) (Uf el Gıda ve Sabun Sanayii Anonim 
Şirketi : 

1964 yılında zarar : 6 707 476,64 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
1965 yılında zarar : 246 212,50 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
1966 yılında kâr : 296 803,61 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 

k) Yurt Ürünleri Sanayii ve Ticaret Anonim 
Şirketi : 

1964 yılında kâr : 30 049,14 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
1985 yılında kâr : 42 684,11 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
1966 yılında kâr : 35 859,38 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 

1) Kauçuk Sanayii Türk Anonim Şirketi : 
( Ta sfiy e h a li nde) 

1964 yılında zarar : 1 085 875,55 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
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1965 yılında zarar : 472 912,76 Tl. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 

Gündemimizde, daha doğrusu programımızda 
başkaca görüşülecek bir husus kalmamıştır. Her 
ne kadar daha evvel verilen bir takrir ile saat 
15,00 te toplanılması öngörülmüş ise de, bunun 
gerekçesinde programı 2,5 gün öne götürmüş ol
ma ve zamanın mevcudiyeti sebepleriyle bu ka-

3 . 2 . 1970 O : 2 

[ rar alınmış idi. Dün ve bugünkü birleşimler so-
ı nucunda çıkması gerekli aktarma kanunlariyle 

birlikle normal programa gelinmiş oması bakı
mından, Genel Kurulun ilk birleşiminde kabul 
ettiği programı tatbik etmek mümkün olacağı 
cihetle, 

4 Şubat 1970 Çarşamba günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,25 
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Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa b ağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tas arısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
'CeVdct Akçalı 
Turgut Topalöğkı 

ADIYAMAN 
M. Zefei Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzını UluS'Oy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abildin İnan 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyfkıoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy vere nler : 1.% 

Kabul edenler : 128 
Reddedc MÜcr : 7 
Çekinscrler : 1 

Oya katılmıyî uılar : 31^ 
Acık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkatı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Mustafa, Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Oalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Kem,al Demirer 
Abdurrahm.an Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sama Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensrîoğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mustafa Harmancıoglıı 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Mehm.et İsmet Angı 
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Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M, Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
M. Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim A bak 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım özeke 
Akgün Silivri!i 
Turgut Topalıoğlu 
Reşit Üi'kor 

İZMİR 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Nibad Kürşad 
Talât Orhon 
Ali NaJki Ün er 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Kaya. 

- ( i ) 

Veyis Koçulu 
KASTAMONU 

Mehmet Seydiibeyoğiu 
Hasan Tosyalı 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Saıbri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Da ut 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin' Başer 
Esat Kıratlıoğlu 
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NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamaııoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Hasan Baısıri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçıner 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

Mustafa Sabri Sözeri 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit Önder 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 

URFA 
Bahri Karaikeçjili 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

[Reddedenler] 
IZMtR 

Burhanieıttin Asutay 
KARS 

Osman Yeltekin 

[Çekinser] 
KARS 

Kemal Okyay 

[Açık üyelik] 

Malatya 

Yekûn 

UŞAK 
Orhan Demgıiız 
Adil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 

KÜTAHYA 
Ali E'nbek 

»i-«^< 
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Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza C'üiliü 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zefei Adıyaman 
Yusuf Ziya Yıllmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Yavuz Acar • 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Oücooğlu 
Mustafa Maden 
Mm in Pafcsüt 
Şeraf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Ti asan Akçalıoğlu 
Sül!eyman Oiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
Osiman Tan 
M'ovlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Afoldin İnan 

BOLU 
Halil înra!h:im Cop 
Ahmet Çakmak 

Üye Mayısı : 45ü 
Oy verenler : 133 

Kabul edenler : 126 
Reddedenler : 6 
Oe'kinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 3.16 
Ac;ı;k üyelikler' : 1 

[Kabul 
M. Şükrü KiySkıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Oiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuızkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayya r 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım: Dağlı 

ÇORUM 
Kemal Demjirer 
Abdurrahman Güler 
Aralan Topeubaşı 

DENİZLİ 
Sanvi Aralan 
Mehmjet Emin Durul 
Hasan Korıkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilü 
Abd,ü:l'lâti.f Ensriloğlu 
Necasettim Oönene 
Sabahattin Savcı 

"EDİRNE 
Mustafa Ha.pmıancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza. Sentioğlu 

ERZURUM 
Selenle Ervordfi 

ESKİŞEHİR 
Mehmet tsmıet Angı 
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edenler] 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Abdullah. İzmen 

HAKKÂRİ 
Alınıet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıka.!i 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım Özeke 
Akgün Silıivrili 
Turgut Topaloğiu 
Reşit Ülfcer 

İZMİR 
Muza)ffer Fazlı Anne 
Buılıanettiin Asutiay 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Dalda! 
Nihad Kürşa'd. 
Talât Orhoıı 
Ali Nafkii Üne'r 

KARS 
Ttırigııt Arta e 

- (2) 

Musa Doğan 
Kumal Kaya 
Veyis Kofulu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagiin 

KOCAELİ 
VdhJbi Engiz 
Salbri Yahşi 

KONYA 
•Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Ballı a Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmelt Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Süleyman Cağlar 
Mustafa Orhan Da ut 
Hilmi Okçu 
Kâmil. Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysl Kadıoğlu 
M. Zekeriya Küvşat 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
A b( 1 ulkadir Kermooğl u 
Abdıırrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Basen-
Esat Kırat!ıoğlu 
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NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Fenda GKiley 

RİZE. 
Hasan Basri Albayrak 

Salih Zeki Köseoğlu 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztrak 

Mustafa Sabrı Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Re§it Önder 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 

URFA 
Ba'hni Karakeçili 

UŞAK 
Orhan, Demgıiız 
Adil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

ÇORUM 
Ali Naki Ullısoy 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Hayrettim Hanağası 
ERZİNCAN 

Naci Yıldırım: 

[Çekinser] 
KARS 

Kemal Okyay 

[Açık üyelik] 

Malatya 

Yekûn 

KARS 
Osman Yeltekin 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 

»•« 
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Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü 
TurgTit Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zdki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Yavuz Adar 
Salih Aygını 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrah'iıın Oücooğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paiksüıt 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleymanı Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
M usta fa Rona 

BALIKESİR 
Oısiman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS . 
Zeynel Abiidıın İnan 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

Üye say ısı : 45 0 
Oy yerenler : 133 

Kabul edenler : 125 
Reddedenler : 7 

Çefcinserler : 1. 
Oya katılmıyanlar : 316 

Acjk üycüi'kloı- : 1 

[Kabul edenler] 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayya r 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
"Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Güllsen 

ÇANKIRI 
Hazım; Dağlı 

ÇORUM 
Kental Demirer 
Abdur rahman Güler 
Aralan Topçulbaşı 

DENİZLİ 
Hasan Konkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüliâtif E;nsri!oğlu 
Neom;ettiin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mustafa Harmancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septıoğhı 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isım/et Angı 

Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemjsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdeni Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemez] 

GÎRESUN 
Abdullah İzm en 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
AH İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım özeke 
Akgün Sili'vrili 
Turgut Topaloğlu 
Rcışit Ülikcr 

İZMİR 
Muzaffer Fazlı Amme 
Burhanjettin Asutay 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Nihad Kursa d 
Talât Orhon 
Keımal önder 
Ali NaıM Üne i"-

KARS 
Masa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydilbeyoğlu 
Kaısan Tosyalı 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Saıbri Yahşi 

KONYA 
Sezai Engun 
İhsan Ka'badayj 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhaaı Da ut 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu ^ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşjat 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdur rahim Türk 
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MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin' Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Gen eriz Ekinci 

ARTVİN 
Abdull'ah Naci Budak 

ÇORUM 
Ali Nafei Ulusoy 

Memduh Ekşi 
RİZE 

Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 

İsmet Yalçıner 
TEKİRDAĞ 

Mustafa Satori Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ccvat Küçük 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Hayrettin Hanağası 
ERZİNCAN 

Naci Yıldırım, 

KARS 
Osman Yeltekin 

KÜTAHYA 
Ali Erhek 

[Çekinser] 
KARS 

Kemal Okyay 

[Açık üyelik] 

Malatya 

URFA 
Baihri Karakeçili. 

UŞAK 
Orhan, Demgtiız 
Âdil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 

Yekûn 
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Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

cetvellerde 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zefei Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHISAR 
Süleyman Mutki 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Oüeeoğlu 
Mustafa Maden 
Emin BaJksüt 
Suna Tural 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
Osıman Tan 
Mevrut Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abildin İnan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 132 

Kabul edenler : 128 
Reddedenler : 3 

Çeikinsorler : 1 
Oya katılmıyanlar : 317 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul 
BOLU 

Halil İbraShim öop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiylkıoğ'lu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özlbey 
Nadir Yavuzfcan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Kemıal Demirer 
Abduırrahmıan Güler 
Arslan Topçuibaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Hasan Korıkm;azcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensri'oğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mustafa Harmıancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Selçuk Erverd|i 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Mehmet İsimlet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım özeke 
Akgün Silıivrili 
Turgut Topal'oğlu 
Reışiit Ülı'ker 

İZMİR 
Muzaffer Fazlı Annç 
Burhanettiin Asutlay 
Şeref Bafkşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Nih'ad Kürşad 
Talât Orhon 
Keınıal önder 
Ali NalM Üner 

KARS 
Musa Doğan 
Keım'a'l Kaya 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltelkin 

KASTAMONU 
Me!hmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş, 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONY^ 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 
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MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin1 Baget* 
Esat Kıratlıoğkı 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodaman oğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

ART 

Memduh Ekşi 
RİZE 

Hasan Baari Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yal emer 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Safari Sözeui 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 

URFA 
B afoni Karakeçıili 

UŞAK 
Orhan, Dein<giz 
Adııl Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğ] ıı 

[Reddedenler] 
VİN 

Abdullah Naci Budak 
ELÂZIĞ 

Hayrettin Hanağası 
ERZİNCAN 

Naci Yıldırım. 

[Çekinser] 
KARS 

Kemal Okyay 

/Açık üyelik/ 

Malatya 

Yekûn 

1 

1 

»••-« 
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Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
lM. îSelâihattin Kılıç 
Ali Cavitf Orajl 
Ahmet Topaılioğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Ali İhsan Ulıılbahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
İbrahim öüoeoğlu 
Orhan Ereni 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Şerafettin Yıldırım 
Ce'rigizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Güle an 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 234 

Kabul edenler : 214 
Reddedenler : 16 

Çefeinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 215 

Açık üyeliktor : 1 

[Kabul 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet ÇeMk 
Kemali Ziya Öztürk 
İsımet Sezıgin 

BALIKESİR 
Salilh Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abildiın İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemaıl Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Oalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

edenler] 
ÇORUM 

Yakup Çağlayan 
Kemal Demdrer 
Abdurrahmıan Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Saıirui Aralan 
Fuat Avcı 
M<ehım<et Emin Durul 
Hasan Konkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdül'lâtif Eıısrioğlu 
Neom;ettün Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mustafa Harnuancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Samjet Güldoğan 
Ömjer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğltı 

ERZURUM 
iSabahattin Araş 
Rasim öinislî 
Rıfkı Danışmıan 
Selçuk ErverdiL 
Naci Gaeiroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fetullah TaskeseTLİioğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbıızo&lu 
B. Sıtkı Karaeasehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

Muhittin Sajan 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdenıir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hasan Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
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Ilhami Sancar 
Akgün Silıîvrili 
ismail Halkkı Telkinel 
Turguit Topaloğlu 
Reşit Ülker 
Mehmet Yandımcı 

İZMİR 
Burhanettiin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Talât Orhon 
Kemal önder 
Ali Naikfi. Üner 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kem'al Kayıa 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Saibri Keskin 
MeHımet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 
Emir H. Postacı 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Keımal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Ve>h!bi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağda§ 
Sezai Erigun 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Eribek 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başor 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çelikcr 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Tevfik Fikret övot 

SİVAS 
Enver Akova 

[Reddedenler] 
BİLECİK 

Mehmet Ergül 

ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 

Cahit Angın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım; 

GİRESUN 
İ. Kayhan Naipoğlu 

[Çekinserler] 
KARS 

Kemal Okyay 
KÜTAHYA 

Mehmet Ersoy 

Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Mustafa.Timisd 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birlen-
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Melhnuet Ak'söy 
Necati Aksoy 
Neometltlin Öevheıri 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Detngfiız 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Cahit Karak'aş 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

TRABZON 
Ahmet Şener 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 
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ADANA 
Oevklet Akçalı 
Fazıl Güleç 
MteMı Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Turgut 'Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin TMu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yuısui Ziyaı Yılmaz 

AFYON KARAHtSAR 
Şevki Güler 
Hamıdii) Halmam cıo ğ 1 u 

AĞRI 
Alıdülkorim Baya zıt 
Nevzat Günıgör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kâzımı Ulusoy 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
A. Sakıp Iliçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Mimin Baiksüt 
()sra an So ğukp ı n a. r 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Fikret Tıırhaıngil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

[Oya hah 
BALIKESİR 

(Biat Bilgemin 
Kemal ErÜeım 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
tlıkçıoğlu 
OiSiman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Melun (»t Sıddık Aydar 

BOLU 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir- Yavnzkan 

BURSA 
Sadr ettin Caııga 
Ahmet Dallı (1.) 
Bari as K ün tay 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcı oğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Aeıkalm 
Hüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Haısan Değer 
Nafiz Yıldırım, 

EDİRNE 
İl ham i Eriteni (B.) 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık, Perinçek 

myanlar] 
ERZURUM 

Turhan Bilgin ((B.) 
Oevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isırmet Angı 
Orhan Oğuz (B.) 
.Seyfi Öztürk (B.) 
M. Şemsettin Sönm/ez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzm en 
M. Emin Turgutalp 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Hüsamettin Akımım cu 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç. 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkam) 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Orhan Eyiiboğlu 
Rıza Kuas (İ.) 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Naime İkbal Tolkgöz 
Hasan Türkay 
Ncıedet Uğur 
Lc'bit Yurd-oğlu 

İZMİR 
Şevket Ada lan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
M'uzafl'er Faizli Arınç. 
\li Nadld Erdem 

Coşkun Karagözoğlu 
Nih'a'd Kürşad 
Şinaai Osımia 
Akın özdeımir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzünı 
Musa Doğun 

KASTAMONU 
Ali Orhan Deniz 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turlhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
M'dhımet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Necmettin Erlbalkan 
Mustafa Kuibilay İmer 
İhsan Kaıbadayı 
1. Ethem Kılıçoğlu 
IS ad i Koç aş 
Orhan Okay 
özer Ölçmen 
Faruk Sük'an 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez (B.) 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Muammer Erton 
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C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâmil Şalıinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekcriya Kürşat 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir özmcn 
Al)durrahim Türk 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
ORDU 

Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Haindi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasıar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hım 
HajTettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 

SÎÎRT 
Selâhattin Oratı 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
Tcvfik Koraltaııı 
Yusuf Ziya Önder 
(»O 

M. Kemal Palaoğlu 
TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhain Öztrafc 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Mehmet Kaöova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bbrin<4oğlu 
Mkrem Dikmem 

Mehmet Ali Oksal' 

TUNCELİ 
Kenan Aral (1.) 

URFA 
Mehmet Ali Köklü 
Ba'hııi 'Karakeçili 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmıet Salih Yıldız 
( t Ü.) 

YOZGAT 
İsmalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Açık üyelik / 

Malatya 

Vekûn 

» > - • - < « : ^ - — •<•• 
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Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanuni aşmıştır.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 
Mv Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Orall 
Emir H. Postacı 
Ahmet TopaiHoğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mettumet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Süleyman Mutlu 
Ali Kısam Uluibalhşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
İbrahim Cüeeoğlu 
Orhan Eren 
t. Sıtkı Hatipoğhı 
Mustafa Maden 
II. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
l:'eraf ettin Yıldırım 
Oengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 235 

Kabul edenler : 217 
Reddedenler : 15 
Ookİnserler : 3 

Oya katılınıyanlar : 214 
Açık üyelikler : 1 

Hasan Ali Gülcan 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemad Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altmfcas. 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİNGÖL 
Mehmet Bildin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abi'din İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim öop. 
Ahmet Çakmak 
Komal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Ertuğral Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Oalıkoğlu 
Zekjiye Gülsen 

[Kabul edenler] 
Mesult Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazini) Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demjirer 
Abdurrahmjan Güler 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Mehmet Emjin Durul 
Hasan Koricmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat EgilM 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Nccnaettiin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mustafa Harmpıcıoğlu 

ELÂZIÖ 
Samet Güldoğan 
Ömıer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasinn Oinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdâ 
Naci GaciroŞlu 
Gıvasettin Karaca 

Fethullaıh Taşke«enfli'oğkı 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât" Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hasan Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
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Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkuııt 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
İsmail Halkkı Telkine 1 
Turgut TopâLoğlu 
Kiögit Ülker 
Mehmet Yarldnncı 

İZMİR 
şeref Balkşık 
M. Hululsi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Talât Orhan 
Keımıal önder 
Alı Nakii Üner 

KARS 
İsmail Hakkı Alac>a 
Turgut Artaç. 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
SaJbri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
'Hayrettin Nakipoğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik; Yazıcıoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Voihfbi Engiz 
Saıbri Yahşi 

KONYA 
Bahri Bağdaş 
Sezai Ergun 
Necati Kalayeıoğlu 
Baiha Müdcrrisoğlu 
Tathsin Yılmaz öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmeıt Fuat Azmioğlu 
Ali E'ıibek 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İm a m oğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin1 Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavuıunacıoğlu 
M. Nuri Kodaımanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
M. Vedat onsal 

SAMSUN 
İl yas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzun oğlu 
İsmet Yalçmor 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Tcvfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Ak ova 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

Cahit Angın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayretıtiln Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

Naci Yıldırım, 
GİRESUN 

İ. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

İZMİR 
Burhaıılcttiin Asutay 

Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
M'ehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yemipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmeittiin Cevheri 
Veıhfoi Melik 

UŞAK 
Orhan Deımgiız 
M. Fahtfi Uğrasuzıoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Cahit Karak'aş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

TRABZON 
Ahmet Şener 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 
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İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 

[Çekinserler] 
KARS 

Kemal Okyay 

[Oya katilmıyanlar] 

KÜTAHYA 
Metanet Ersoy 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Tiirkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zelki Adıyanian 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Haımidî Hamaımcıoğlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Orhan Birgit 
Siman Bosna 
Osıman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paiksüt 
Osman Soğukpmar 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 

ARTVÎN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Yüksel Menlderes 
Nahit Menteşe (B.) 

Fikret Turhan gil 
(Bşk. V.) 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Öilhat Bilıgelhan 
Kemal Er>dcm 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkç.ıoğlu 
Osıman Tan 
M'Cvlüt Yılmaz 

BlLEClK 
Sadi Biııay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
M.'. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özfoey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Oanga 
Ahmet Dallı ( ! ) 
Barlas Küıntay 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kem al B a ECCI o §•! u 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açık al m 
Fua.t Avcı 
Hüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğkı 
Hassan Degter 
Nafiz Yıldırım, 

EDİRNE 
İlhamı Ertem ı(B.) 
Veli Gülkau 

Cevat Sayın 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin (B.) 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isun-et Angı 
Orhan Oğıuiz (B.) 
Seyfi öztürk (B.) 
M. Şemsettin Sönmjez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin tncioğlu 
Mehmet Kiline 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzm en 
ÜVL Emin Turgutalp 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Hüsamettin Alanumcu 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 

Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas (1.) 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Naim'e ikbal Toıkgöz 
Hasan Türkay 
Neddet Uğur 
Leb it Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Muzaffer Faali Arınç 
Ali Kiaıilıi Erdelm 
Coşkun Karagö'Zioğlu 
Nibad Kürşad 
Sınaisi Otema 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Ali Orhan Deniz 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tuifan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzüllah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Necmettin Erlbafcan 
Mustafa Kufoilay îmer 
İhsan Kabadayı 
I. Etihem KılıçoğİLi 
'Sadi Koçaş 
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Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükaıı 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez (B.) 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akea 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşimi 
Mustafa Ok 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürsat 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buklanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay (t. Ü.) 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlıı 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Mev'lüt Ocaıkçıoğlıı 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Kaimdi Mağdeıı 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğhı 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Baısri Alıbayrak 
Sami Kuımbasar 

SAKARYA 
1>. Turgut Boztepc 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
N â m r a n E vliy a oğlu 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 

SÎÎRT 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SlVAS 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
Tcvfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 
(B.) 

M. Kemal Palaoğlu 
TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhaııı Öztra'k 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Mehmet Kazova> 
Reşit Önder 

Yusuf- Ulusoy 
TRABZON 

Ahmet İhsan B)Jrincioğlu 
Ekre'ııı Dikmen 
Mehmet Ali Oksal1 

TUNCELİ 
Kenan Aral (1.) 

URFA 
Mehmet Ali Köklü 
Ba'hrH Karakeçili 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(1. Ü.) 

YOZGAT 
İsmaiil Hakkı Akdoğan 
Abidulla'h Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Bülenıt Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

/Açık üyemi 

Malatya 

Yekini 
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Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 
M, iSelahattin Kılıç 
Ali Cavrö Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topalloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
MeJhmet Rıza Çerçel 
Hasan Din çer 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Uluibahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
İbrahim Oüceoğlu 
Orhan Eren) 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Yusuf Ziya Yağcı 
Şerafettin Yıldırım 
Oeegizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 2135 

Kabul edenler : 217 
Reddedenler : 14 

Çekinserler : 4 
Oya, katıl mı ya nlar : 214 

Açık üyediM-or : 1 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çeltik 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
•Salih Zeki Altmlbaş 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavtdaröğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abüdin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil libralhim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder ÇiloğLu 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki önür 

— 7 

Refet Sezgin 
ÇANKIRI 

Hazınij Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demdrer 
Abdurrahmsan Güler 
Arsian Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sa/md Aralan 
Mehmjet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Mustafa Harmancıoğlu 

ELÂZTtt 
Sanuet Güldoğan 
Öm/er Faruk S anaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
'Saibahattin Araş 
Rasim; öînisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdfi 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 

Fethullah Taşîkesenlcöğlu 

48 — 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Muliittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Caviıt Okyayuz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
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Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Akgün SiHvrili 
İsmail Hakkı Tekinel 
Turgut Topaloğlu 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Burhanettıin Asutay 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Talât Orhon 
Keımal önder 
Ali Nalki Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kcınral Kaya 
Veyis Koçulu 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydi'beyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakipoğlu 
Enver Turgut 

Mehmet Türkmenoğlu 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Eıfbek 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengülcr 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmaci'oğln 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
M. Vedat ön sal 

SAMSUN 
İl yas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçıner 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nobil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Tevfik Fî i -ot övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Hüseyin Çınar 

Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Ars'lantürk 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yonipmar 

URFA 
M<ehımıet Aksoy 
Necati Aksoy 
NecmeMin Öevheıri 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Demgliız 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Cahit Karafcaş 

[Reddedenler] 
AMASYA 

Vehbi Meşhur 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcan 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

OANKTRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytug 

Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

GİRESUN 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

TRABZON 
Ahmet Şenıer 
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[Çekinserler] 
ANKARA 

Suna Tural 

İSTANBUL 

İbrahim Elmalı 

KARS 

Kemal Okyay 

KÜTAHYA 

Mehmet Ersoy 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Melih Kemal Küçükte-
pcpmar 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Usilu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 
Haınndi Hamaımcıoğlu 

AÖRI 
Abdülkcrim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzımı Coşkun 
A. Sakıp Hiçoriımez 
Şinasi Özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Tokeir 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Raf et Eker 

[Oya hatılmıy anlar] 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Fikret Turhanıgil 
(Bşk.V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Öiıhat Bilgdhan 
Kemal Erdemi 
Afhlmet İhsan Kırımüı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzban 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı (I.) 
Barl'as Küıntay 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bışk. V.) 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ilhami Ertem (B.) 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin (ıB.) 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmıet İsmet Angı 
Orhan Oğuız (B.) 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
t. TTüsevin tneioğlu 
Mehmet Ki linç 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 

İsmail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Fer ruh Bozbeyli 
(Başkan) 

Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas (I.) 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Naimo İkbal Toîkgöz 
Hasan Türkay 
Neıodet Uğur 
Lelbiit Yurdoğlu 

İZMİR 

Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arıno. 
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Ali N'adlıi Erdetm 
Goş'kun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasıi Osuna 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KAES 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIEKLAEELİ ' 
Feyzüllah Çanikçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Necmettin Eıibalban 
Mustafa Kulbilay Îmer 
İhsan Kabadayı 
1. Ethem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez (B.) 

İlhan Ersoy 
MALATYA 

İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşat 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
S ey fi Güneştan 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay (1. Ü.) 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

Nedim Karahalil 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Ab bas 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Uhısoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Biirincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral (1.) 

URFA 
Mehmet Ali Köklü 
Balhrü Karakeçili 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(t Ü.) 

YOZGAT 
Ismalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Açık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 1 
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Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğ'lu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Komal Ataman 
Hüseyin Balan 
ibrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
H. Turgut Tokett-
Şeraf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çeki nser 1er 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
237 
215 

18 
4 

212 
1 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Meihmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altmibaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abidiın İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Oalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

-Arif Tosyalıoğlu 
«., u , i.ı Al. 

Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Mustafa Harmancıoğlu 

ELÂZTĞ 
Samet Güldoğan 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdıi 
Naci Gaciroğhı 
Gıyasettin Karaca 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

B. Sı/tkı Karacaşehir 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
^krem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hasan Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İlhan (Egemen) Da-
rendclioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 

752 — 



M. Meclisi B : 39 3 . 2 . 1970 O : 2 

Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Akgün Sildvrili 
İsmail Hakiki Tdkinel 
Turgut Topaloğlu 
Reşit Uliker 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎR 
Burhanettoin Asutay 
Şeref B alışık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Talât Orhon 
Kemal önder 
Ali Naki Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçu'lu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakipoğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmeroğhı 

ADANA 
Fazıl Güleç 

AMASYA 
Vdhbi Meşhur 

ANKARA 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz özıtuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmeit Fuat Azmioğlu 
Ali Erbek 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezei 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodaman-oğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 

Hayrettim Hanağası 
ERZİNCAN 

Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım. 

GİRESUN 
I. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
M'ehmet Aralantürk 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Melh'met Aksoy 
Necati Aksoy 
Neomettlin Cevheri 
Velhbi Melik 

UŞAK 
Orhan Demgüız 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmat Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Cahit Karalkaş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

TRABZON 
Ahmet Şener 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 
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ANKARA 
Suna Tural 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

ibrahim Elmalı 
KARS 

Komal Okyay 
KÜTAHYA 

Mehmet Ersoy 

[Oya katılrnıy anlar] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Melih Kemal Küçükte-
pepmai" 
Komal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Usilu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Harnidi Hamaancıoğlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrovi 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
Osman Soğukpınar 
Aydın Yalçnı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
R afet Eker 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 

Filk'r'et Turhan* 
k. V.) 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Oühat Bilgdhan 
Keımal Erldeım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılım az 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özboy 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Gadrettin Ganga 
Ahmet Dallı (İ.) 
Barlas Kikıtay 
İbrahim' Öktcm 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcı oğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
tlhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlıu 
Hasan Değer 

EDİRNE 
İlhamı Eriteni (B.) 

Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
(B.) 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz (B.) 
M. Şemjsettin Sönmıez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ooak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah "İzmcn 
M. Emin Tıırgutalp 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 

Ferrııh Bozbeyli 
(Başkan) 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas (I.) 
Haydar Özdemir 
Osman özer 
Naimo İkbal Toîkgöz 
Hasan Türkay 
Neıedet Uğur • 
Ldbit Yurd'oğlu 

İZMİR 
Şevket Ad al an 
Mustafa Akan 
.Şülkrü Akkan 
Mu'zaCfer Fazlı Arımç 
Ali Naili Erdem 
Oo'sknn Ka ragöz'oğlu 
Nihad Kürşad 
Şii vasi. Osunla 
Akın Oz'dcmir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Dengiz 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehımet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
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KONYA 
İrfan Baran 
Necmettin Erhaikan 
Mustafa Ku'bilay Imer 
İhsan Kabadayı 
1. Ethem Kıhçoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Ofcay 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez (B.) 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşat 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 

Seyfi Oüneştan 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay (1. Ü.) 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Esat Kır atlı oğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Alibayrak 
Sami Kumıbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koral tam 
Yusuf Ziya önder (B.) 
M. Kemal1 Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Mehmet Kazova 

Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan B^rincioğlu 
Ekrem Dikmem 
Mehmet Ali Oksal' 

TUNCELİ 
Kenan Aral (î.) 

URFA 
Mehmet Ali Kölklü 
Baihni Karakeçıilli 

UŞAK 
Adiil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmıet Salih Yıldız 
(1. Ü.) 

YOZGAT 
Isımalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah 'Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Açık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 1 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

39 NÖU BİRLEŞİM 

3 . 2 . 1970 Salı 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

dair Cumhuriyet İSenaitosu ve Bütçe Karma Ko
misyon [Başkanlıkları tezkereleri (M. (Meclisi : 
1/168; C. Senatom : .1/1068) 

(Not : C. 'Senatosu 'S. Sayısı ;: T350) (M. 
Meclisi IS. 'Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 

' 2 . ? . 1970) 
X6. — istanbul Teknik Üniversitesi 1969 yı

lı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
'değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve (Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisli : 1/169, 
C. Senatosu : 1/1059) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1349) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1970) 

X 6. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli IcetveMe deği
şiklik yapıliması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna daıir Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : '1/170, 
C. Senatosu : 1/1060) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : '1353) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 2.2.1970 

X 7. — Petrol Dairesi Başkanlığı '3969 yılı 
Bütçe Kanununa !bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri '(M. Meclisi : 1/172, C. Sena
tosu : 1/1061) 

(Not : 'C. Senatosu S. Sayısı : 1345) (M. 
MeclM S. Sayısı : 37) (Dağıtma 'tarihi 2.2.1970) 

X 8. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
velde değişiklik yapılması hakkında İkamın ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dalir Cuımlburiyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri '(M. Meclisti : 
1/176, C. Senatosu : 1/1062) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı ;: 1355) (M. 
MeclM S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 2.2.1970) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
x 1. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Culmhuri'yet Senatosu ve Bütçe İKarma Ko-
mıilsyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meelisi : 
1/164, C. Senatosu : 1/1055) 

(Not : 'C. Senatosu S. Sayısı : 1354) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 31) (Dağıtma 'Tarihi : 2.2.1970) 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri, (M. Meclisi 1/165, C. Senatosu : 1/1056) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1352) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 32) (Dağıtma tarihi : 2.2.1970) 

X 3. — Eğe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) lişıaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : ll/167, C. Senato
su : 1/1057) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1351) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 33) (Dağıtma tarihi : 2.2.1970) 

X 4. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) "ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
taisarcsı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 



X 9. — Huidut ve (Sahiller iSağlık Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı (Bütçe Kanununa 'bağlı (A/ l ) 
ve A/3) işaretli 'cetvellerde değişiklik 'yapıl
mam hakkında 'kanun tasarısı ve (Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe 'Karma Komisyon Başkanlıkları 
teskereleri i (M. Meclisi : '1/177, C. 'Senatosu : 
1/1064) 

(Not : C. 'Senatosu'S. 'Sayısı : 1348) :(M. Mec
lisi IS. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : <2,2.1970) 

X 10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yı
lı Bütçesine 1 565 000 liralık dk ödenek veril-
mesi hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Koimilsyon 'Başkanlıkları teiz;-
kereleri (M. Meclisi : 1/183, 'O. Senatosu : 
1/1066) 

(Not : C. İSenatoisu 'S. Sayısı : 1946) '(M. Mec-
1M 'S. 'Sayısı : 41) (Dağıtıma tarihi : 2.2.1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye (Büyük Millet Meclisli Kamu? 
iktisadi Teşeıb'büsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
ma'ddlesi gereğince [hazırladığı (I1964, '1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi 'Teşdblbüsleıriniın 
(denetimi sıonuçları 'hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tedkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi D : I I ; 3/108, 122, 259, 267, 
385, 436, 456, 469, 1506, I5İ9, '338, 544, 740, 796, 
800, 813,' 814, .841, 847, 848, 866, 867) (Millet 
Meclisi D : İ H ; 3/54) (Cumhuriyet Senatosu, 
S. Sayısı : 1131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771 e 
ek) (Dağıtıma tarihi : 14 . 1 . 1970) 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

....>... > > e < < ...... 



Dönem : 3 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması kakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1 164, 

C. Senatosu : 1/1055) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1354) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayt : 10253 -1/1055 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23 . 1 . 1970 gün ve 28 sayılı yazınız : 
Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen ve açık 
oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

(^umhuriyet Senatosu Başkam 
Açık oy neticesi : 98 

Kabul 
Ret 
Oekinser 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 30 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/164, C. S. 1/1055 
No. : 32 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu 'Genel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci 'Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gön
derilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütiçe Karana Komisyonu Başkanı 

Sakarya Milletvekili 
Nuri Bayar 

31 

tft 





Dönem : 3 Q f | 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : üJL 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M Meclisi : 1/165, C. Senatosu : 1/1056) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 1352) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10256 -1/1056 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23 . 1 . 1970 gün ve 29 sayılı yazınız: 
Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabuledilerek, dosya ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Sevici Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 99 

Kabul 
ilet 
Cekiıısttr 

98 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 30 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/165, C. S. 1/1056 
No. : 33 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'(Jıımhuriycıt Senatosu Genel Kurulunum. 29 . 1 . 1970 tarihli o2 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Gcmel Kumlun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Kanma Komisyonu 'Başkanı 

Sakarya Milletvekili 
Nuri Bayar 





Dönem : 3 Q Q 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ö ü 

Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/167, C. Sena

tosu : 1/1057) 
(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 1351) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10257 -1/1057 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 23 . 1 . 1970 gün ve 30 sayılı yazınız : 
Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 105 

Kabul 
Ret 
Çekin ser 
Boş 

101 
3 
1 
1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 30 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/167, C. S. 1/1057 
No. : 34 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cuımihuriyot Senatosu Genel Kurulunun 29 . J . 1970 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kamunun a bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı» ve (Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere \ ükselk Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Sakarya Milletvekili 
Nuri Bay ar 





Dönem : 3 O / 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 4 

Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve 
( A / 2 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli

si : 1/168, C. Senatosu : 1/1058) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1350) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10258 -1/1058 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23 . 1 . 1970 gün. ve 31 sayılı yazınız : 
Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği

şiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla 
kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 106 

Kabul 
Ret 
Çekinse r 
Bos 

100 
4 
1 
1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 30 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/168, C. S. 1/1058 
No. : 35 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . I . 1970 tarhili 32 nci Birleşiminde aynen kabul 

edilen «Hacettepe ÜniıversiltesJi 1969 yıilı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkımda kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gön
derilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe (Karma Komıisıyonu Balkanı 

Sakarya Mtületvekili 
Nuri Boyar 




