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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül

mesine devam olunarak; 
Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve ik

tisadi ve Ticari İlimler Akademileri bütçeleri 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

İkinci Oturum 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 

çe kanunu tasarısı ikinci defa 
dr. ise de, oyların ayrımının 

1970 yılı Büt-
açık oya sunul-

oturum sonunda 
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açıklanan sonuçlarına göre çoğunluğun sağla-
namadıjğı, oylamanın gelecek birleşimde tekrar
lanacağı bildirildi. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi kabul olun
du. | 

Ankara, Ege, İstanbul, İstanbul Teknik ve 
Hacettepe Üniversiteleri ile iktisadi ve Ticari 
ilimleri Akademilerinin 1970 yılı Bütçe kanu
nu tasarılarının madde ve bölümleri kabul edi
lerek tümleri açık oya sunuldu ise de, oyların 
ayrımı sonunda çoğunluğun sağlanamadığı, 
oylamaların gelecek, birleşimde tekrarlanacağı 
bildirildi. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüşmelere başlandı. 

Saat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime 
saat 19,30 da ara verildi. 

(Tcüncü (Murunı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Büt

çesi kabul olundu. 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ve, 

Tasanlar 
1. — 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu ka

nunda değişiklik yapan 6558 ve 6987 sayılı ka
nunların bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
madde ve fıkralarının kaldırılması, bâzı mad
delerine fıkralar ve kanuna bir madde eklenme
si halikında kanun tasarısı. (1/335) (Maliye, 
Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarına) 

2. — Dernekler kanunu tasarısı. (1/336) 
(Anayasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarına) 

3. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı. (1/337) 
(İçişleri ve Adalet komisyonlarına) 

Teklif 
4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Yüksek Denetleme Ku
rulu. kanun teklifi. (2/356) (Anayasa, Maliye, 
Ticaret, Adalet ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
5. — Cumhuriyet Senatosu Samsun üyesi 

Fethi] Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatanı hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarılarının madde ve bölümleri ka
bul olunarak tümleri açık oya sunuldu ise de, 
oyların ayırımı sonunda çoğunluğun sağlana
madığı, oylamaların tekrarlanacağı, bildirildi; 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı 

Bütçe kanunu tasarısının bölüm ve maddeleri 
kabul olunarak tümü açık oya sunuldu ise de, 
oyların ayrımı, sonunda çoğunluğun sağlana
madığı, oylamanın gelecek birleşimde tekrarla
nacağı bildirildi. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
26 . 5 . 1970 Salı günü saat 9,00 da toplanıl

mak üzere Birleşime (26 . 5 . 1970) saat 04,08 de 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu' 
İsmail Arar Memduh Eksi 

Kâtip 
Erzurum 

Naci Gacır oğlu 

dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı : 164) 

6. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları, rapor
ları. (1/204) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tari
hi : 26 . 5 . 1970) (Gündeme) 

7. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları. (2/87) (S. Sayısı : 166) 

8. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları. (1/212) (S. Sayısı : 167) 

0. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer al
madığı. anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı : 170) 

II — GELEN KAĞITLAR 
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10. — 930 sayılı Tasarruf bonoları ihracı 

hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi haldanda kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik

ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/199; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1096) (Millet Meclisi S. Sayısı : 104 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1411) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 9,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 89 ncu Birleşimini açıyorum. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. —• Vazife ile yurt dt§tna giden Adalet Ba
kam Yusuf Ziya önder'e Çalışma Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/281) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Adalet 
Balsam Yusuf Ziya önder'in dönüşüne kadar; 
Adalet Bakanlığına, Çalışma Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine suna
rım. 

2. — Tarım Bakanı îlhami Ertem'in, 1/333 
esas sayılı kanun tasarısının havale edildiği ko
misyonlardan seçilecek dörder üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/333), 4/69) 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı tarafın
dan verilmiş bulunan Geçici Komisyon kurul
masına dair bir önerge var okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki (1/333) esas Sayılı 
kanun tasarısının Anayasa Mahkemesinin bu ka
nunun bâzı maddelerini iptal etmesi karşısında 
müstaceliyet kazanmış olması sebebiyle havale 
edilmiş olduğu Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından dörder üyenin iştirakiyle kurula
cak Geçici bir Komisyonda görüşülmesinin te
minini müsaadelerinize arz ve teklif ederim. 

Îlhami Ertem 
Tarım Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Gereği buna göre yapıla
caktır. 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkvr$a Millet Meclisi Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (1/286) (S. Sayısı : 155) 

A — SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, elimiz
deki program gereğince bugün Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Bütçesinin görüşmesine 
başlıyoruz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde grupları adına şimdiye kadar söz almış 
bulunan arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum: 

G. P. Grupu adına Sayın Vefa Tanır, 0. H. P. 
Grupu adına Sayın Salih Zeki Altınbaş, A. P. 
Grupu adına Sayın Yakup Çağlayan. 

Şahısları adına söz almış bulunan arkadaş
ları da okuyorum : 

Sayın Mümtaz Akışık, Yusuf Ziya Yılmaz, 
Baha Müderrisoğlu, Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Mü
nir Daldal, Hakkı Gökçe, Ahmet Çiloğlu, Ahmet 
Buldanlı, Sakıp Hiçerimez, Kâmil Şahinoğlu, 
Hüseyin Abbas, Şevket Doğan, Hilmi İşgüzar, 
Süleyman Mutlu, llyas Kılıç, Naci Gacıroğlu. 

Sayın Vefa Tanır. G. P. Grupu adına buyu
runuz. 

G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR (Kon
ya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 1970 Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde 
G. P; nin görüş ve temennilerini sunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Harpten çıkmış 11 milyon insanı, türlü sal

gın hastalıkların at oynattığı bu Anadalu'da 
kırk yılda, kırk milyonluk bir millet haline ge
tiren, sağlam ve güçlü bir Devlet yapan Türk 
'hekiminin ve onun sağlık persoleninin feragatli 
çalışmasıdır. 

Bütün bunlara rağmen Türk Parlâmentosu, 
Türk hekimine ve onun dâvası olan Türk sağlı
ğına gereği ehemmiyeti hiçbir zaman verme
miştir; bugün de olduğu gibi.. 

Aziz arkadaşlanm, Sağlık Bakanlığının 
esas vazifesi, başta gelen vazifesi koruyucu he
kimlik ve çevre sağlığı ve talî vazifesi de tedavi 
edici hekimlik olmuştur. Geçmiş yılların bütçe
lerine bakıldığı zaman, bu kürsüden Sağlık Ba

kanlığına doğru yürütülmüş bütün tenkitler 
başlıca vazifesi olan koruyucu hekimlik üzerine 
değil, tedavi hekimliği üzerine olmuştur. 

Bunun yanında da bir şey aradım; acaba 
koruyucu hekimlik üzerinde durmıyan arka
daşlarımız 40 yıldan beri bu dâvada Sağlık Ba
kanlığının muvaffak olduğunu da tasdik et
mişler midir? Maalesef aziz arkadaşlarım, bütçe 
konuşmalarında ben buna pek rastlamadım. 

Bugün G. P. olarak; başlıca vazifesinde mu
vaffak olmuş bir Bakanlığın bu vazifesindeki 
muvaffakiyetini tebrik etmek, tâli vazifesi 
olan tedavi kurumlarında da çok muvaffak ola
bilmesi için, bu vazifesindeki aksaklıkları da 
yol gösterici şekilde tenkidetmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, sağlık politikamızın ak
saklıkları iki esas üzerinde mütalâa edilebilir : 

1. Eksikliklerimiz, 
2. Olanlardan istifade edememizden dolayı 

gelen aksaklıklar. 
Muhterem arkadaşlanm, 
Eksikliklerimizin başında (sağlık dâvasını 

yürütecek anaunsur hekimdir) hekim sayısı ge
lir. Aziz arkadaşlarım, bugün memleketimizde 
sağlık hizmetlerini yürütmekte başta gelen he
kim, sayı itibariyle maalesef son yıllarda hızla 
artan nüfusumuza kâfi gelmemektedir. Sağlık 
Bakanlığını temsil eden arkadaşlarımız, örnek 
aldıkları bu hizmetleri başaran Batı devletleri
nin misallerini verirken, Türkiye'nin Batı dev
letlerine nazaran elinde bulunan hekim sayısına 
göz atarlarsa daha insaflı oluruz kanaatinde
yim. İşte aziz arkadaşlarım, bu eksiklikleri bil
meden, bu eksiklikleri göz önüne koymadan 
Batı standartlarında Türkiye sağlığını yönetme
ye kalkarsak, her gelen bakan arkadaşımız bir 
başka yönde yürürse, 40 yıl daha geçse Sağlık 
Bakanlığının tâli vazifesini başarmamıza im
kân ve ihtimal yoktur. 

40 yıl içerisinde türlü uygulamaların hangi
sine başlamış isek bugün netice alamamışızdır 
arkadaşlar. Bir trahom dâvasını başarmışızdır, 
bir sıitma dâvasını bu memlekette hemen hemen 
yok etmişizdir, «Verem Savaş» hepinize gurur 
verecek bir derecede işlemektedir, ama aziz ar
kadaşlarım, bunun yanında şu anda hastanele
rin önüne gittiğimiz zaman müşahede ederiz ki 
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ne muayene eden doktor memnundur, ne kapı
da, poliklinikte sıra bekliyen hasta memnun
dur; ne memleketine gitmiş hasta hastaneden 
çıktığı zaman hastanede gördüğü tedaviden 
memnundur, ne bir başka memleketin ücra kö
şesine açtığımız hastaneden, sağlık ocağından 
veya sağlık merkezinden millet memnundur. 

Çünkü aziz arkadaşlarım; bu eksiklikler göz 
önüne alınmadan Türkiye'de bir sağlık politika
sı farklı devirlerde, farklı bakan arkadaşları
mız tarafından yürütülmüştür. 

Bir ara bir sağlık merkezi politikası tuttu
rulmuştu. Türlü devirlerde iktidarlarda bulu
nan siyasi partilere yüklenen halk, 584 kazamı
zın hemen hemen büyük bir kısmına, kendi gü
cünü de katarak, bir sağlık merkezi yapmıştır, 
bugün çoğunda sağlık merkezi tabibi yoktur, 
Eğer sağlık merkezinde bir tabib varsa, yıllar
dan beri oranın kadrosunda bulunan hükümet 
tabibi arkadaşımıza verilmiş ikinci bir vazife
dir. 

Aziz arkadaşlarım, fakir Sağlık Bakanlığı 
bütçesinden milyonları götürmüştür bu yatı
rımlar. Kutusu açılmamış ameliyat malzemeleri 
hâlâ ameliyat odalarında beklemektedir, işin 
en garibi de, sağlık politikası uygulamasına bak
tığımız zaman istatisltiklerdeki şaşırtıcı rakam
ları da sağlık merkezleri vermektedir. 

Konyan'm Cihanbeyli kazasının sağlık mer
kezine birbuçuk yıl içerisinde bir tek kul yatı-
rılmamıştır, ama aziz arkadaşlarım, Türkiye 
sağlığını yönetmek için kâğıdı kalemi elinize 
aldığınız zaman, «Benim yatağım ne?» dediniz 
miydi, Cihanbeyli sağlık merkezinin 30 yatağı 
da bu istatistiğin içine girer ve sizi şaşırtır. 

Şimdi 580 kazadaki işlemiyen bu 30 yata
ğa göre alırsanız, elinizdeki 45 bin yatağın bü
yük bir kısmı sağlık merkezlerinde istatistiğe 
girer, ama bunlar sağlık hizmeti görmiyen, Dev
let bütçesinden para yiyen hapis yataklardır. 

îşjte aziz arkadaşlarım, bugünden itibaren 
sağlık politikamızı daha sağlam esaslara doğru 
götürebilmemiz için, eksikliklerimizin tümünü 
bir noktaya getirip üzerinde uzun mütalâalar 
yapmak mecburiyetindeyiz. 

Türkiyelinizde bugün 12 bin küsur hekim 
vardır; 1 - 2 bin kadar da dışarda, yurt dışında 
vazife almış arkadaşımız vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu rakamlar son 
rakamlar değildir, 12 800 de olabilir, ben yu

varlak rakamları veriyorum. Bunun 4 bin kü
suru, yani % 33 ü Sağlık Baikanlığındadır, 3 800 
kadarı diğer bakanlıklarda ve Sosyal Sigorta
lardadır, 489 n belediyelerdedir, 3 900 hekim de 
serbest çalışmaktadır. 

Görüyorsunuz aziz arkadaşlarım, bugün Türk 
sağlığına hizmet eden Sağlık Bakanlığının elin
deki hekim 4 bindir. Batı standartlarına göre 33 
milyon nüfusun hizmetine hekim vermemiz lâzım-
gelirse, lâzım olan sayı 28 bindir. 28 bin hekim
le görülecek sağlık hizunetini 4 bin hekimle, ama 
28 bin hekim standardı üzerimden germeye kal
karsanız, tedavi kurumlarını düzgün çalışma 
imkânına sokamazsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, sağlık hizmetleri
nin tedavi kurumlarında hekim eksikliğinin ya
nında başta gelen ikinci mesele de yatak mese
lesidir. Buglin Bakanlık hakkında yapılan bü
yük şikâyetler, Hakkâri^den, Van'dan Ankara'
ya kadar gelen bir vatandaşın hastaneye alına
mamağından, 3 - 5 gün otellerde bekletilmesin
den veyahut 2 - 3 ay sonraya sıra verilmesinden 
doğmaktadır. Acaba başhekimler mi gaddardır, 
acaba poliklinik hekimleri mi vatandaşa bu eza
yı yapmak ister? Hayır, aziz arkadaşlarım, bu
gün çıkar da, hastanelerimizi kontrol edersek, 
açık olarak görülecektir ki, kapının önünde 
bsfcliyen arkadaşlarımızın sıkıntısı, başhekimle
rin veya poliklinik hekimlerinin gaddarlığından 
değil, hastanenin içindeki kliniklerin dolmuş, 
taşmış, koridorlara da hasta yatırılmış olmasın
dandır. Artık koridora bile hasta alma imkânı 
olmadığından sıra verilmiştir. Öyleyse aziz ar
kadaşlarım, hekimin yanında hemen, bugün 
Türk sağlığına hizmet edebilmek için yatak sa
yısına şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bundan 20 sene evvel şehir içi nüfusu 57 bin 
olan Konya'mızda, il sınırlarındaki nüfusu 500 
bin olan Konya'ımızda sağlık hizmetlerini gören 
200 yataklı bir Devlet Hastanesi vardı. Bugün 
şehir içi nüfusunun 200 bine, il sınırlan içerisin
deki nüfusun da 1 milyona yükselmiş olmasına 
rağmen, sağlık hizmetlerinde çalışan Konya 
Devlet Hastanesi hâlâ 20 sene evvelki gibi 14 
doktor ve 200 yatakla hizmettedir. 

Aziz arkadaşlarım, işte şikâyet buradan doğ
maktadır. 57 bin kişiye 200 yatak, 20 sene sonra 
halka sağlığının kıymetini daha iyi anlattığı
mız bu devirde 200 bin kişiye 200 yatak karşı-
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stada ^elbette ki, sokakta, kapının önünde ve 
köyde yataksızlıktan sızlanan arkadaşlar bulu
nabilecektir. Bunu "böylece kabul etmek lâzım. 

Bugün bütün yurtta, tedavi kurumlarının 
elindel 85 bine yakın yatak vardır. Bunun 45 bi
ni Sağlık Bakanlığının elindedir. Aşağı - yukarı 
430 - 435 kişiye Türkiye 1de bir yatak düşmekte
dir. Bunu Batı standartlarına göre değerlendi
rirsek; isveç'te 70 kişiye bir yatak düşmektedir. 
isveç ayarında bir tedavi Türkiye'de 500 bin 
yatakla görülebilir. 

Batı Almanya'da 90 kişiye bir yatak düş
mektedir. Batı Almanya ayarında Türkiye'de 
bir tedavi hizmeti 400 bin yatakla görülebilir. 

Rusya Via 120 kişiye bir yatak, Yunanistan'
da 180 kişiye bir yatak düşmektedir. Rusya'ya 
uyabilmemiz için 300 bin yatağa, Yunanistan'a 
uyabihnemiz için de 200 bin yatağa ihtiyaç var
dır. Halbuki elimizdeki yatak sayısı 45 bindir 
ve aziz arkadaşlarım konuşmamın başında da 
bahsettiğim gibi, bu 45 bin yatağın içerisinde 
1,5 seneden beri bir tek hasta yatmamış şu veya 
bu kazamızdaki sağlık merkezinin yatağı da dâ
hildir. tşliyen yataklar, haddizatında bu şişiril
miş istatistikten dolayı 45 bin civarında değil, 
30 bin civarındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yatak sayısının 
azlığından eğer şikâyetler bu ayarda ise, Türk 
hekimini ve bilhassa Türk hastanelerindeki baş
hekimleri Sayın Bakanımızın her gün bir kere 
daha tebrik etmesi lâzım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; size çok ori
jinal ikinci bir misal vereyim : Bakırköy Akıl 
Hastanesinde Sağlık Bakanlığının defterlerine 
göre 3 500 yatak kayıtlıdır. 

Aziz arkadaşlarım, şu anda gidip sayarsak 
istanbul Bakırköy Akıl ve Ruh Hastalıkları 
Hastanesinde 3 500 yatak da 4 1O0 kişi yatmak
tadır. Elimdeki rakam Mayıs ayının ortasında 
alınmış bir rakamdır. 

Muhterem arkadaşlarım, iki akıllıyı bir ya
takta yatırmanın imkânı var mı ki, 600 tane de
liyi 3 500 delinin üzerine salmışız; haydi bulun 
yatajk, yatın diye... Böyle imkânları içerisinde 
eğer Bakırköy Akıl ve Ruh Hastalıkları Hasta
nesinden bir tek şikâyet gelmiyorsa, oradaki 
30 jıekim arkadaşımızın ve teşkilâtın başında 
bulunan fevkalâde çalışkan başhekim arkada
şımızın gayretidir; yoksa Türk standartlarının, 

Türk imkânlarının eseri değildir çıkmıyan sı
zıltı ve şikâyetler. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bunun yanın
da; yatak eksik dedim, doktor eksik dedim... 
Yani Nasreddin Hoca'nın kardan helva yapma
sı gibi, Sağlık Bakanlığı içerisinde bir türlü im
kân bulamazsınız ne un vardır, ne şeker var
dır, ne yağ vardır; biri muhakkak eksik gelir. 
Bu eksikliklerin yanında bir de adaletle dağılım 
yoktur; yatakta dağılım yoktur, doktorda dağı
lım yoktur. 45 bin yatağın büyük bir kısmı bü
yük şehirlerimizdedir; istanbul'dadır, Ankara'
dadır, izmir'dedir. Sağlık Bakanlığının dışında
ki başka bakanlıklar da tedavi kurumlarım bu 
büyük şehirlerde kurmuşlardır. Şark vilâyetle
rimizde, Güney - Doğuda, Orta - Anadolu^da bu 
eksik yatak daha adaletsiz dağılmıştır. Bu az 
hekim, daha âdil olmıyan ölçülerde yerleştiril
miştir. istanbul'da 517 kişiye bir hekim düşer, 
Gümüşane'de 30 124 kişiye bir hekim düşer, 
Adıyaman'da 27 bin kişiye bir hekim düşer. 

Aziz arkadaşlarım, bir yerde 517 kişiyle hal
kın hizmetine koşuyorsunuz, bir hekimi 517 ki
şinin hikmetine veriyorsunuz; bir yerde 30 bin 
kişinin hizmetine veriyorsunuz, bir başka yerde 
27 bin kişinin hizmetine veriyorsunuz. Elbette-
ki istanbul'daki vatandaş huzur içerisinde, ra
hat içerisinde sağlık sistemleri güzel işliyen bir 
sosyal güvenlik içerisinde olacaktır, ama Gü-
müşane'deki, Adıyaman'daki vatandaş her gün 
bir bulaşıcı hastalıktan, bir apandisit krizinden 
veyahut her hangi bir hastalıJktan; başıma bir 
felâket gelirse ne olacağım endişesi içerisinde, 
Türk sağlığından endişeli ve güvensizlik içinde 
bulunacaktır. 

izmir'de 1 240 kişiye bir doktor, Yozgat'ta 
19 bin kişiye bir doktor. Ankara'da 1 062 kişi
ye bir doktor, Sivas'ta 17 bin kişiye bir doktor.. 
Bu adaletsizliğin de biran önce giderilmesini 
Sayın Bakanlıktan, G. P. olarak, ısrarla rica 
ederiz. 

Aziz arkadaşlarım, bunun yanında, yine eli
mizdeki bu imkânlarla çok güzel çalışan sağlık 
müesseseleri, gurur veren sağlık müesseseleri 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, bir dakikanız var, 
ona göre konuşmanızı bağlayın. 

VEFA TANIR (Devamla) — Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz ikinci 10 dakikamı da 
kullanayım. 
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BAŞKAN — Şimdiye kadar böyle bir usul 
tatbik etmedik. Bu konuşmama bitirdikten son
ra, ikinci 10 dakikama alabilirsiniz. O zaman 
gruplar yarım saat konuşmuş olur... 

G. P. GEUPU ADINA VEFA TANIR (De
vamla) — Aziz arkadaşlarım, basından veya 
hekim arkadaşlarınızdan duymuşsunuzdur; İs
tanbul'da bir Göğüs Cerrahisi Merkezi vardır. 
Bu, Full - Time'dadır. Ve yine aziz arkadaşla
rım, Yüksek İhtisasta yeni branşlar vardır, bun
lar da Full - Time'dadır. Bunlar çok gfüzel işler
ler. Bunların işleyiş sebepleri nedir? Anaun'sur 
yönetici midir? Bugün îstanbul Göğüs Cerrahi-
ısinin muvaffakiyetini, yan sebeplerin içerisin
de, yanında, bir Siyami Ersek'in dışında düşün
menin imkânı yoktur, ama aziz arkadaşlarım, 
bir Siyami Ersek'i Sivas'a başhekim tâyin eder
sek veyahut hiç hekim gîtmiyen Hakkâri'ye 
gönderirsek acaba muvaffak olabilir mi? Bunun 
muvaffakiyetinin sırrı nerede? Bir de onu araş
tıralım. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, 4 100 delinin yat
tığı, ruh hastasının yattığı Bakırköy Akıl Has
tanesi 3 500 yatak, ama fiilen 4 100 yatak diye
lim. Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi Merkezi 150 
yataklı, 150 yatağın hizmetinde 38 doktor; 
4 100 akıl hastasının hizmetinde 30 doktor. Bu
nun yüzdesi hesaplanabilir mi, aziz arkadaşla
rım? 150 hastaya 38 doktor hizmet ediyor, 4 100 
kişinin hizmetinde 30 doktor... 

Bir ileri derecede ruh hastası koğuşunda 500 
kişinin başında bir hekim; tanımasına imkân 
yok... 

Ve yine aziz arkadaşlarım, 150 yatağın hiz
metinde 35 kolej mezunu hemşire, 4 100 ruh 
hastasının yattığı hastanede 20 si okul mezunu, 
diğeri okul mezunu olmıyan 70 personel. 150 ki
şiye 35 personel, hemşire ayarında, 4 100 kişiye 
70 personel. Elbette bir yerde su verilmiyeoek, 
üzerine bakıümıyacak, vaktinde yemek gitmiye-
cek, 4 100 kişinin hizmetine 70 kişi kâfi mi? 

Ve yine aziz arkadaşlarım, 150 yatakta hem
şire ve doktorun dışında, 100 sağlık personeli. 
4 100 yatakta 70 sağlık personeli, 100 bile de
ğil... 

İşte aziz arkadaşlarım, muvaffakiyetin s im 
burada. Personel olarak koşmuşunuz ona, bina 
olarak koşmuşunuz ona, içine koyduğunuz mal
zeme bugün 6 milyonun üzerindedir; 3 daki

kanın içerisinde röntgen filmini çeken, kurutan 
ve ellinize veren makina vardır. Ankara Numu
ne Hastanesinde de, bugün çektirdiğiniz filmi 
yarın sabah almaya mecbursunuz. Acil bir du
rumunuz da olsa, hastanede değil, dışarda kal
maya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, lûitfen bunları 
ikinci konuşmanızda devam etlirin. 

G. P. GRÜPU ADINA VEFA TANIR (De
vamla) — Bağlıyayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Sağlık Ba
kanlığının Bütçesini eleştirirsek, üzerinde du
rulması lâamgelen dâvalardan ikisi de, iflâs et
miş bir sağlık merkezi politikasından sonra, 
Türkiye'mizde son yıllarda uygulanan sosyali
zasyon ve Full - Time üzerinlde durmak ister
dim. Bunu ikinci konuşmama bırakıyorum. 

Yalnız birinci konuşmamın, Bakırköy Akıl 
Hastalıkları ile Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi 
Merkezine olan misallerimle neticeyi şuna getir
mek istiyorum : Türkiye 1de sağlık hizmetlerinin 
muvaffakiyetle yürütülmesinde Sağlık Bakan
lığımız ve sağlılk camiası kabiliyetli olduğunu 
göstermiştir; Yüksek İhtisasta göstermiştir, 
Haydarpaşa Göğüs Cerrahisiyle göstermiştir, 
ama aziz arkadaşlarım, nasıl göstermiştir? Büt
çenin büyük bir meblâğını bu taraflara akıta
rak göstermiştir. Kabiliyetli olan bakanlık per
sonelinin kabiliyetlerini yurdun her- sathında 
gösterebilmesi, bugün parlâmentomuzun Bütçe 
Komisyonumuzun vicdanına kalmıştır. % 3,8 
bütçeyle Türkiye'de sağlık hizmetleri yürümez. 
4 100 kişinin imdadına koşamamanızm sebebi 
kadro meselesidir, bütçe mesellesidir. Yüce Par
lâmentomuz bunun üzerine eğilmediği zaman, 
bu eksiklikler g^z önüne alınmadığı zaman, 
Türkiye Milletinin sağlığına hizmet ettiğimiz 
zannında bulunmıyalım, aziz arkadaşlarım. 

Elimizdeki rakamlar hizmete kâfidir. Sosya
lizasyon politikamızda 7 bin kişiye bir hekim 
diyoruz. Ben Holânda'yı ayar verdim, îsveç'i 
ayar verdim, ama Türkiye ̂ de 7 bin kişi üzerin
den bir hekim hesaplarsanız, elimizde bu mev
cuttur aziz arkadaşlarım. 

Saygılar sunarını. 
tkinci konuşmama bilâhara devam edece

ğim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Altunbaş, buyurunu*. 
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C. H. P. GRUPU ADINA SALİH ZEKÎ 
ALTUMBAŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı çalışma
larının i eleştirisini C. H. P. Grupu adına dile 
getirmeye çalışacağım. Bu vesile ile Yüce Heye
tinize partim adına saygılar sunuyorum. 

Sağlık ve Sosyal ve Yardım Bakanlığı; 
1. Koruyucu hekimlik, 
2. Sağlık personeli yetiştirmek, 
3. Sağlam kuşaklar yetişmesini sağlamak, 
4. Tıp alanındaki personelin çalışma şartla

rım düzenlemek, 
5. Tedavi hizmetleri yapmak, 
6. İlâç fiyatlarını düzenlemek, ilâç imalini 

ve eczaneleri kontrol ve murakabe etmek, 
7. Korunmaya muhtaç yaşlılara, sakatlara, 

çocuklara yardımı düzenlemek ve bizzat yapmak 
gibi çeşitli alanlarda geniş yetki ve sorumlu
lukları bulunan bir bakanlıktır. 

Yirmi dakikalık bir süre içinde bu kadar 
geniş görev ve yetkileri bulunan bir Bakanlığın 
tenkid ve eleştirisini yapmanın imkânsızlığını 
lütfen kabul buyurun. Bu kısa zaman içerisin
de esaslı meselelere kısa kısa değinerek yetin
mekle vazifemi imkânlar ölçüsünde yaptığımı 
ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Bütçesini ve sağlık politikasını 
incelerken göze batan görüntü; genellikle he
kim, hasta ve hastanelerdir. Gerçekte ise bu 
görüntıiinün perdesi açıldığında görülen gerçek 
durum, milletimizin sosyo - ekonomik ve kül
türel durumudur. Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı hizmetlerinin arzulanan ölçüde gerçek
leşmesi bu tabana oturmaktadır. Sosyo - eko
nomik ve kültürel reformları yapmadıkça, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetleri bir 
bozuk düzen içerisinde devam edip gidecek ve 
bu haliyle her idealist gayret semeresini istedi
ğimiz ölçüde veremiyecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçe

sinin umumi bütçedeki oranı yıllardan beri 
yüzde 4 - 7 arasında değişir. Bu yıl ise yüzde 
3,8 dir. Bu bütçe ile hizmetlerin plân hedefle
rinde Öngörülen uygulamasını beklemek bir ha
yalden ibarettir. Ekonomik ve sosyal hayata 
önemli i etkisi olan sağlık ve sosyal hizmetlerin 
aksamadan yürütülmesi bir plâna bağlanmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın üçüncü uygulama yılın
da., plân hedefinin öngördüğü durumda her sa
hada çok gerilerde bulunduğumuzu üzülerek 
ifade etmek isterim. Milletlerim uygarlığı sağ
lığa verdikleri önemle ölçülür. Bir memleketin 
her alanda kalkınması, fertlerinin ruhî ve be
den sağlığı içinde bulunan, sosyal güvenlik 
içinde bulunanların verimliliği daha çok ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri, sağlık hizmetlerini, 
genellikle koruyucu hekimlik hizmetlerini en 
iyi bir şekilde yapmak ve köye kadar götür
mek yönünden, en iyi bir sistem olduğu bir ger
çek olan sosyalleştirmenin uygulandığı illerde, 
eskiye nazaran mukayese edilemiyecek kadar 
bir gelişme vardır, denilmektedir. Bu önemli 
adımın değil kösteklenmesi, her balomdan des
teklenmesi taraftarıyız. Ancak 224 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesinde; «Bir sağlık ocağın
da hizmet, en az bir hekim ve yeter sayıda yar
dımcı personelden teşekkül eden bir ekip tara
fından yürütülür.» der. Aynı kanunun 17 nci 
maddesinde; «Bir bölgede sağlık hizmetlerinin 
iyi bir şekilde yürütülmesi için gerekli tesisler, 
lojmanlar, araç gereç ve personel temin edilme
den bölgede sosyalleştirme plânı tatbik edile
mez.» der. Altyapı tesisleri tamamlanarak, kö
ye gidecek hizmetten beklenen neticenin daha 
verimli olacağı bir gerçek olmasına rağmen, 
1963 dan beri bu temel unsurlar ihmal edilmiş 
ve neticesinde sosyalizasyon programında baş
langıçta görülen verimli çalışmalardan kazan
dığı itibar sarsılmaya başlamış ve sosyalizas
yon aleyhtarı şikâyetler artmıştır. Sağlık Ba
kanlığı ve diğer kuruluşlar onlbeş ayrı ücret sis
temi uygulamaktadırlar. Bu durumun sağlık 
personeli bulmaktaki zorluklara büyük ölçüde 
etkisi olmuştur. Sosyalizasyonun başarısı, Mil
lî Eğiiim, Tarım, Enerji, Tabiî Kaynaklar 
ve Köy İşleri Bakanhklariyle Sağlık Bakanlığı
nın bir koordinasyonunu zaruret göstermekte
dir. Maalesef bugüne kadar bu birlikte çalışma 
temin edilememiştir. Sağlık Bakanlığının bunu 
teminde daha hassas olmasını diliyoruz. 

Bu vesile ile, Dünya Sağlık Teşkilâtı Halk 
İdaresi danışmanlarından «Profesör Frazer 
Broinkın» in Türkiye'de sağlık hizmetlerinin 
organizasyonu raporunda; «Yeterli eleman bu
lunmadığından uygulamada hatalar yapılmak-
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ta, bu şartlarda sosyalleştirme sendelemekte, I 
kum üzerine inşa edilmiş temelsiz bir eve ben
zemektedir. Entegrasyon olmamıştır. Gelecekte 
temel halk sağlığı hizmetleri için yeterli idari 
yapı hazır oluncaya kadar yeniden hiçbir il sos-
yalleştirilmemelidir.» denmektedir, Sayın Ba
kanın bu mevzu ile ilgili görüşlerini öğrenmek 
isteriz. 

Sayın milletvekilleri; 
Sağlık hizmetlerini yürütecek personel ile I 

hasta arasındaki ilişkileri tanzim eden bir sis- I 
tem olan Full - Time, yani tanı gün çalışma, I 
hekimin hasta ile alâkasını ve temasını çoğalt- I 
mak, meslekini inkişaf ettirecek zamanı bula- I 
bilmek ve dolayısiyle muayenehanesini kapa- I 
mak, vazifeyi bağlı bulunduğu müessesede ifa I 
etmek özelliğini getirmiştir. Doktorlara müte
veccih itibar düşürücü maddi ilişkilere ait it
hamları kaldırma ve bunun karşılığı tazminat 
vermeyi öngörmüştür. Full - Time uygulanan 
hastanelerimizde, kanunun getirmek istediği I 
amaç maalesef kaybolmuştur. Full - Time sos- I 
yal adaletsizliği de ortaya koymakta, fakir has- I 
talar, döner sermayeye gelir sağlamak için pa
ralı hastalarla aynı statü içerisinde bâzı hasta
nelerde işlem görmektedir. Hali vakti masraf
ları karşılıyamıyacak durumdaki vatandaşları
mızın bu hastanelerden yararlanabilmeleri zo- I 
ıımluluğu vardır. Bakanlığın, bu aksaklıkları I 
düzeltmede öncülüğünü görmek istiyoruz. I 

Sayın milletvekilleri; I 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında; «Te- I 

davi Kurumları Koordinasyon kurulu kurula- I 
çaktır, tesislerin ahenkli bir tarzda kullanılma- I 
sı için takibedilecek olan genel politika Sağlık I 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tesbit edilecek, I 
Bağlık tesisleri kapasitesinden tam bir şekilde I 
yararlanılması sağlanacaktır.» denilmektedir. I 
Bu koordinasyonu zorunlu kılan pek çok sebep- I 
ler vardır. I 

Bir misal olmak üzere Türkiye'de hasta ya- I 
tağı durumunu arz edeceğim: 

Memleketimizde 45 870 i Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığında olmak üzere, diğer kuru- I 
luşlarla birlikte 84 658 hasta yatağı vardır. Ba
tı milletlerinde 50 - 150 kişiye bir yatak düşme- I 
sine rağmen bizde 430 kişiye bir yatak düşmek- | 
tedir. Plânda, her yıl 1 700 yatak artışı öngörül 
düğüne ve buna da ulaşamadığımıza göre, büt- I 

çe zorunluluğu sebebiyle hizmete hazır 600 ya
tak bu yıl tedavi hizmetine girmediğine göre 
mevcut yataklardan daha verimli bir kullanış 
beklemek mecburiyeti vardır. Yetersiz yatak 
sayısı, dengesiz yatak dağılımı, yetersiz doktor, 
ebe, hemşire ve yardımcı sağlık personeli ve 
bunların dengesiz dağılımıyla, tedavi edici hiz
metlerin ne derecede ihtiyacı karşıladığı anla
şılmış olur. Hastanelerimizde fakir hastalar 
için, şikâyetlerini kaldıracak tedbirleri getir
mek lüzumuna inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Tedavi hekimliğinden arzulanan sonuçların 

alınması, koruyucu hekimlik hizmetlerinin ba-
şariyle uygulanmasına bağlıdır. Tedavi edici 
hekimlik, koruyucu hekimlik, çalışmalarının 
tamamlayıcı bir unsurudur. Koruyucu hekimli
ğin anaunsurları olan çevre sağlığı şartlarının 
düzeltilmesi, halkın sağlık konusunda eğitilme
si, bulaşıcı hastalıkların yok edilmesi ve beslen
me şartlarının geliştirilmesi, nüfus plânlaması 
konulandır. Bu kısa zaman içerisinde bu konu
lara da kısaca değinmek istiyorum. 

Çevre sağlığı; kanalizasyon en büyük şehir
lerden en küçük kasabalara kadar şikâyet ko
nusudur. içme sulan yönetmeliği uygulaması 
aksaktır. Gıda kontrolü için Ticaret Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
belediyeler koordine çalışmalıdırlar. Mühim 
gıdalarımız olan et, süt ve zeytin yağı ve diğer 
bâzı maddeler daha ciddî kontrollere lüzum 
göstermektedir. Beslenme ve gıda kontrolü hiz
metlerini yapacak teknik bir teşkilât gerekli
dir. Bütün illerde halk sağlığı lâboratuvarlan 
kurulmalıdır. Sayın Bakan, Senatoda son büt
çe müzakerelerinde; «Besin kontrolü, üretimin
den tüketimine kadar Bakanlığın bir numaralı 
meselesidir.» dediler. Çalışmalannda Bakanlığa 
basanlar diler, O. H. P. olarak yardımcı olaca
ğımızı belirtiriz. 

il merkezlerinde çevre sağlığı çalışmalarını 
daha verimli hale getirecek tedbirler alınması 
lüzumuna inanıyoruz. Halk sağlığı için hemen 
bütün illerde kurulmuş bulunan bu müessese
nin, çalışmalarında yeni bir anlayış içerisinde 
bulunmasını ve başanlı olmasını dileriz. 

Sağlık eğitimi yaygın hale gelmeli, basın, 
radyo ve televizyonda devamlı bir surette, her
kesin anlıyacağı bir dille yayınlar yapılmalı, 
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trafikte en sık görülen ve bu yayınlardan en 
çok fayda sağlıyacak olan konular seçilmelidir. 

Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede, ciddî bir 
ekip çalışmasiyle üzerine eğildiğimizde, arzula
nan sonuçlar imkân ölçüsünde sağlanacaktır 
kanısınldayım. Bu vesile ile Türkiye'de başarılı 
çalışmalariyle, sıtma, verem, frengi, trahom mü
cadeleleri başta olmak üzere bulaşıcı hastalık
ların yok edilmesi için yapılanlardan iftihar 
duyduğumuzu, bu alanda hizmetleri takdirle 
karşıladığımızı, hizmetleri geçenlere saygımı
zın üstün olduğunu belirtmek isterim. 

Besknme şartlarının geliştirilmesi millî ge
liri az,j bu gelirin dağılımı çok dengesiz olan 
ülkemizde büyük halk çoğunluğu yeterli bir 
beslenme imkânına sahip değildir. Artan nüfus 
tüketici nüfusun artmasına sebebolmaktadır. 
Teknik, zirai ve hayvancılık bilgilerinden yok
sunluk, besin ihtiyacımızı arzulanan verimliliğe 
yükseltememektedir. Ayrıca çocuk ve çalışan
lar için besi değeri üstün proteinli maddeler, 
hayat pahalılığı yüzünden, bu besinlere en çok 
ihtiyacı olanlarca sağlanamamasından dolayı 
bünyece zayıf bir toplum halinde bulunuyoruz. 
Bu durum ise pek çok hastalıkların meydana 
çıkmasına sebebolmaktadır. Bu hususta yalnız 
Bakanlığımıza değil Hükümete de ciddî vazife
ler düşjtüğü kanısındayım. 

Nüfus plânlaması; istenildiği zaman isteni
len adbdte çocuk yapabilme, bu hususta öğre
tim, eğitim ve gereken ciddî yardımların ya
pılmasını kapsıyan bu uygulamadan bugüne ka
dar iyi sonuçlar alınmakla beraber, hizmet en
tegre sistem içerisinde daha çok fakir çevrelere 
yayılırsa, arzulanan verimliliğin daha da arta
cağı kanısını taşımaktayız. 

Saym milletvekilleri; 
SağJUk ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçe

sinde re uygulamasında sosyal hizmetlere ayrı
lan pay, sosyal Devlet anlayışiyle bağdaşamıya-
cak derecede azdır. Korunmaya muhtaç çocuk
lar, yaşlılar, sakatlar, kimsesizler kendi kader
lerine terk edilmiş bir haldedirler. Bu hizmet
lerin yeni bir anlayışla ele alınması gerekmek
tedir. Bu anlayış, kişilerin ve grupların verim 
ve kabiliyetlerini tam olarak geliştirebilmeleri
ni ve aileleriyle toplumların ihtiyaçlarını kar-
şılıyarâk refaha ulaşabilmeleri için doyurucu 
bir ha^at ve sağlık standardına ulaşabilmeleri
ni ve aynı zamanda kişisel ve sosyal ilişkilerini 

dengeli olarak devam ettirmelerini sağlamak 
amaciyle, sosyal hizmetler ve sosyal müessese
lerin organize edilmesi anlayışıdır. Devlet yaş
lılara, hastalara, işsizlere, yatalaklara karşı yar
dım etmek zorunluluğunda olmalı ve bunlar 
için ne gerekiyorsa onu yapmalıdır. Bu husus
larda yapılacak çalışmalarla, her gün yüzlerce-
sine şahidolduğumuz yüreklerimizi sızlatan ya
şantıların sona erdiğini gördüğümüzde mutlu
luk duyacağımız tabiîdir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
olan sosyal hizmetlerin, ayrı bir kuruluş ola
rak Başbakanlığa bağlı müstakil bir çalışma 
içine alınmakla faydalı sonuçlar sağlanacağı 
kanısındayım. 

Onbeş - yirmi seneden beri yapılacağından 
bahsedilen Genel Sağlık Sigortası kanun tasa
rısı, iki aydan beri elimizde bulunmaktadır. 
Bütün vatandaşların hastalık hallerinde bir si
gorta altına alınmasını öngören bu tasarı sos
yal güvenlik anlamını taşımaktadır. Bütün va
tandaşları kapsadığı gün ileri bir adım atıl
mış, sağlık alanında mühim bir reform yapıl
mış olduğu inanciyle kıvanç duyacağız. Kanun 
tasarısının, Alt Komisyondaki yetersiz çalışma
larını hızlandırılarak biran önce Yüce Meclise 
gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Kanun tasa
rısının kademeli uygulamasında geri plânda 
gördüğü büyük vatandaş grupunu kapsadığı 
gün memnuniyetimiz bir kat daha artacaktır. 

Sayın Milletvekilleri, 

Sayın Bakan 1968 bütçe konuşmasında, 
«1968 den sonraki yıllarda ilâç mevzuu müna
kaşa edilemiyecek bir şekilde halledilecek, fi
yatlar % 50 ucuzlıyacak, aldıkları tedbirlerle 
ilâç sanayii yeni bir inkişafa tabi tutulacak, 
sentez yoluna, iptidai madde imali yoluna git
meleri mecburiyetini, bilhassa yabancı sermaye 
hissedecektir» demişlerdi. 1970 yılında eski şi
kâyetler artarak devam etmektedir. Cins mik
tar, kalite ve fiyat unsurları üzerindeki tartış
malar bir sonuca bağlanmamıştır. Yabancı ser
maye gittikçe artan problemler yaratan bir un
sur olmakta ve her ge^en gün şikâyetlerimizin 
de devam etmesine sebebolmaktadır. Yabancı 
Sermaye Kanununun bu alanda çalışmasını is
temekteki amaç, kendi imkânlarımızla yapama
dıklarımızı üretmek, hammadde yapmak, ihra
cat yaparak döviz sağUmaktı. Yabancı serma-
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ye bunları yapmıyor. Bunun yerine dövis zıyaı-
nın büyük bir kesimini temsil ediyor ve yerli 
ilâç sanayiimizi çökertiyor. Bu duruma son ver
mek zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir kana
atindeyiz. 

Kaldı ki, Sayın Bakanın üç ay önce Bütçe 
Plân Karma Komisyonunda Bakanlığın 29 mil
yon lira keşif bedeli ile ihaleye çıkardığı tıbbi 
ve cerrahi malzemeyi 13 milyon liraya Bakan
lığın doğrudan doğruya ithal etmesi yolunda 
aldığı karar, bozuk dış ticaret düzeninden öte
den beri şikâyetçi olan, gereken tedbirlerin 
alınmasını savunan C. H. P. nin ne derece hak
lı olduğunu ispat etmektedir. Bu uygulama ile 
çok iyi bir örnek vermiş bulunan Sayın Ba
kandan, bahsettiğimiz bozuk ilâç düzenine de 
ciddiyetle eğilmesini beklemek hakkımızdır. Ge
rekeni yaptıklarında, alkışlıyanları arasında 
en başta biz 0. H. P. liler gelecektir. 

Sözlerimi burada bitirirken, 0. H. P. Grupu 
adına Yüce Meclise tekrar saygılar sunar, Sağ
lık Bakanlığı bütçesinin milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını yürekten temenni ederim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ya-
kup Çağlayan, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA YAKUP ÇAĞLAYAN 
(Çorum) — Sayın Başkan, saygı değer aziz 
milletvekilleri; 

Var olabilmemizin en başta gelen unsuru 
olan sağlığımızla ilgili yurt sathında çok çe
şitli sağlık dâvalarımızı hal ve takiple görevli 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1970 yı
lı bütçesi ve bakanlık çalışmaları hakkındaki 
görüşlerimizi, düşüncelerimizi A. P. Grupu adı
na arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulun
maktayım. 

insanı anarahminden ölümüne kadar çok 
değişik ve çeşitli yönleriyle en sağlam, en ya
rarlı, en zeki, en müreffeh yapabilmek ve ya
şatabilme mesuliyetlerini üzerine almış bulu
nan bu bakanlığın görevinin önem ve kudsiyeti-
nin idraki içinde bulunduğunuzdan emin ola
rak, bıı. alanda daha fazla teferruata vpya taf
silâta girmek lüzumunu duymuyorum. 

Ancak, huzurlarınıza 32 sayfalık bir metin
le gelmiş bulunuyorum. Yüksek Meclisimizin, 
grup sözcülerine ayırdığı 20 dakikalık zaman 
içerisinde bunu ifade etmem elbette ki, müm

kün olamıyacaktır. Vaktimin dolduğu dakika* 
da, metinde kaldığım yerde sözlerimi kesece
ğim. 

Burada bu metne başlamadan birkaç söz 
söylemek istiyorum. Muhterem arkadaşlarım 
bu sözlerime sağlık meselelerinde birkaç gün 
önce bir bütçenin görüşülmesi anında bir arka
daşımın belirttiği ve bu belirtisini açıklıkla 
ifade ettiği kanaatine katıldığımı ve kısaca bu
rada bu katılma şeklimi izahla bağlamak istiyo
rum. 

Bakanlıklar veya teşekküller arasında bir 
üstünlüğün olamayacağı, ancak bâzı hususları 
göz önüne alarak konuşma zamanının biraz faz
la tanınacağı kanatine aynen iştirak ediyorum. 
Ben de is Serdim ki, Bakanlığımıza ayrılacak olan 
zaman hiç olmazsa yarım saat, kırk dakika ol
sun, fakat Yüksek Meclisiniz bunu 20 dakika 
olarak kabul etmiştir ve uygundur. 

İnsan sağlığı, nezleden tutunuz, bugün teda
visi mümkün olmıyan safhaya giren kansere 
kadar insanı üzen, hayattaki gayelerinden ha
kikaten biran için olsa uzak tutan meselelerle 
alâkalıdır. Şunu demek istiyorum ki, ben şu 
anda huzurlarınızda görüşüyorsam, bu ancak 
sıhhatli olduğum zaman mümkün olur. Sizler 
ölünceye kadar ve öldükten sonra da bırakmak 
istediğiniz eserlerle meşgul olma imkânını bu
luyorsanız, bu ancak sıhhatli olduğunuz zaman 
kabil olacaktır. Onun için sağlık meselelerini, 
diğer meseleler meyanmda siyasi yatırım veya 
münakaşa mevzuu etmekten çıkarmak icabeder. 
Bunu, benden evvelki görüşen her iki arkada
şımın da aşağı - yukarı anlamış olmasından do
layı grupum adına teşekkürlerimi ifade etmek 
isterim. 

Size bu kadar fazla rakamlar, istatistikler, 
birtakım kaideler getirdimse, bunun sebebi; 
Türkiye'mizde mevcut sağlık personelimiz, bu 
personelin çalışma sistemi, varmak istediği he
def, elimizdeki bütçe imkânları ve bunu yöne
ten Sağlık Bakanlığının gayretlerini bir bir sı
ralamak suretiyle hükme sizlerin varmasını te
min etmek ve böyle bir neticenin sizler tarafın
dan çıkarılması ile, sağlık meselelerinin bugün 
bâzı söz ve şikâyetlerin dışında bir esası oldu
ğunu ve buna bakanlığımızın lâyıkı veçhile 
eğilmiş olduğunu ifade edebilmektir. 

Şüphesiz ki, her şeyden daha üstün daha 
değerli olan insan varlığının sağlığı ile meşgul 
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olan, hayatiyetliyle meşgul olan bu Bakanlığın, 
mesuliyetlerini ifada ve gayeye uygun hareket
lerinde tek başına yeterli görmek mümkün de
ğildir. İnsan sağlığı ve huzuru bakımından, 
hizmetleri fertlere kadar götürebilmek için ko-
ordonej çalışıldığı veya çalışmak mecburiyetin
de bulunulduğu bakanlık ve teşekkülleriyle ku
racağı ahenk, alâkanın derecesiyle değer kaza
nacaktır. 

Sağlık hizmetleri en kenarda ve köşede kal
mış, vatandaşa kadar götürülürken, çok 
önemli birçok sosyal hizmetler de, bu bakanlı
ğın yurt sathında geniş çapta yapması mecbu
ri görülen hususlardır. Esasen Anayasanın 49 
ncu maddesi; «Devlet herkesin ruh ve beden 
sağlığı içinde yaşamasını ve tıbbi bakım görme
sini sağlamakla ödevlidir.» demektedir ve yine 
6 Mayıs 1930 tarih ve 1953 sayılı Hıfzıssıhha 
Kanunumuz ise; «Devlet memleketin sıhhi şart
larını ıslah etmek, memleketin sıhhatine zarar 
verecefc bütün hastalıklarla, bütün unsurlarla 
mücadMe etmek, müstakbel meseleleri sıhhatli 
olarak! plânlamak ve halkı sosyal yardıma maz-
har kılmakla vazifelidir» hükümlerini getirmiş 
bulunmaktadır. 

Yaygın ve temele inerek vazife görecek olan 
böyle bir bakanlığın muvaffakiyeti, şüphesiz 
ki, esaslı iki faktörle gerçekleşebilecektir. Ka
naatimizce birincisi, hizmeti ifa edecek hekim 
ve yardımcı personeldir; ikincisi, hekim ve yar
dımcı personelin ifa edecekleri vazifeleri müm
kün kılacak maddi güç, bütçe meselesidir. Bu 
iki anaunsur temin edilebildiği takdirde, pro
gramlı ve bilimli bir şekilde gayeye varılması 
ancak düşünülebilecektir. Bu bakımdan bu iki 
faktörün geçmiş yıllardaki manzaralarını kısa
ca arz edeceğim, arz edeceğim tabloya göre de 
görüşlerimizi ifaya çalışacağım. 

Mu%terem milletvekilleri; bu hazırladığım 
tablolar çok çeşitli rakamları, esası sağlam bu
lunan istatistikî bilgileri ifade etmekte oldu
ğundan, huzurlarınızda rakamlarla sizleri yor
mak tarafına gitmiyeceğim, zaten buna imkân 
da görülmemektedir. Ancak, ben, sağlık hiz
metlerinin ferde kadar ulaştırılması için lâzım-
gelen bütün çabaların bakanlığımız tarafından 
ele alıjnmış olduğunu ve bu gayret içinde bulu
nulduğunu ifade etmek isterim. Bu meseleler 
elbetti ki, takdir buyuracağınız şekilde kolay 
meseleler değildir. 

Bugün Türkiye'mizde 12 166 hekim mevcut
tur, tamamı 15 045 tir, bir kısmı dış ülkelerde
dir. Vakit kalmıyacağı için dış ülkelerde nere
lerde ve ne miktarda hekim olduğunu arz et
mek istemiyorum. 

Bu hekim kadrosu ile, 35 milyon insanın 
sağlık hizmetlerinden eşit derecede faydalan
ması çabasına giriyorsunuz. Bunu gerçekleştire
bilmek için büyük güce ihtiyaç vardır. Hem 
çalışacak heMm ve yardımcı personele, hem de 
maddi bakımdan büyük imkânlara sahibolun-
ması icabeder. Ama bu arada Bakanlığımızın, 
koruyucu ve önleyici tababette ve hemen bunun 
peşinden tedavi edici sahada gayretlerini gör
memek mümkün değildir. Bunları, sureti kati-
yede iktidarın sözcüsü olarak arz etme çaba
sında veya benimsetmek istikametinde bir tu
tum içerisinde bulunuyorum. 

Şimdi bâzı rakamlar vermek suretiylıe, bu 
rakamların kapsadığı yatırımlarla, ferde sağlı|k 
hiizme ilerinin götürülmesi çaba ve muvaffakiye
tinin erdşildiği noktaları daah edeceğim. 

Bugün tıp fakültelerimiz, malûmlarınız se-
Ivi'z tanedir: Ankara, İstanbul, Cerrahpaşa, An
kara Hacettepe, Atatürk, Diyarbakır, Kayseri 
Tıp fakü'ıtelıeri 1972 yılında da Trabzon'da ve 
ikinci Beş Yıllık Panda dıa üç tıp fakültesi da
ha ilâvesi ile tıp fakültelerimiz 12 ye yüksele
cek. Tıp fakültelerimizin talebe sayısı 6 820, 
1969 devresıi sonunda mezun ölıanlar 918 hekim 
arkadaştır. Bu hekimlerin Bakanlık bizmısîöııdıe 
olanlSKi, diğer teşelddillıerdıe bulunanları, ser
best çalışanları hususundaki istatıistilkî bü'güler 
buüicb, sarahaten mevcudolııualsmıa rağmen hu
turlarınıza getirmek istemiyorum, çünkü uzun
du.*, rakamlar sizi yoracaktır. 

Doğrudur, Man ilde, meselâ ilim olan Ço-
r;m 13 670 kişiye bir hekim, İstanbul'da 517 ki-
<yiye bir hekim, İzmir'de 1 240 jkişıiye blir hekim 
v.ı3. düşer, heMm dağılımında eksiklik vardır. 

Muhterem larkadaşlıar; bu eksik dağılımı 
12 bin hekimle müsavi kılarım «abasında bu
lunmak veya böyle bir istikamette konuşma
ya girmek, bu olmıyacak bir meseledir. An
cak, mevcut hekimleri Bakanlık hizmetine cel-
beteek suretiyle, bu mevcut hekimlıeri mümkün 
mertebe vatandaş hıizmıetleriini görmede eşit 
yapıma imkânı düşünülebilir. Bu limkân şıimdfi.-
lik yoktur, ancak eşit hizmet görecek seviye -
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de teşkilâtlandırma çabasınla Yüksek Bakan
lığımız, girmiştir. 

Bunun için getirdiği birçok kanunlar var
dı;. Son dıefa Yüksek Meclisten geçen, bir ho
bimin Sisrbest hayatında geçen müddetlerinin, 
Bakanlık uhdesinde vazife talebettiği takdirde 
emekliliğe sayılması hakkındaki kamun gibi. 
Aslında âdil olmamakla beraber, hejkimi Bakan
lık bünyesine alıp, onu vatandaş hizmetine gön
derme çabasının bir delillidir. 

Bildiğiniz Full - Tüme, sosyalizasyon ve di
ğer bütün çabaların hepsi bu istikamete yö
neltilmişlerdir. Şimdiye kadar birçok lâflar işit
tik ve işitmekteyiz. «Falan yerde sağlık merke
zi Ikıırulmuştuii*, örümcekler yuva yapmıştır, he
kim yoktur...» Doğrudur. Onaya bir sağlık oca
ğı veya sağlık merkezi yapılması zarureti var
dır, yapılmıştır, hekim de tâyin edilmiştir. 
Bi7.w ı: fin içinden geldik arkadaşlar, yarli bu iş
leri az çok iyi bilen bir bekim arkadaşınızım. 

Oraya ilk tâyinden sonra hekim, çê iıtili se
beplerden dolayı oradan uzaklaşmıştır. Buraya 
yemi bir hekim tâyini mümkün kılacak kuvve-
ti'miz var mıdır? Helkira ithali/ olsa, belki buna 
bâzı formüller bulunur ama, aksine bizde hekim 
ihracatı var. Bunun da sebepleri var. 

Hıı::!inımız;ı, getirdiğim yazılı metlinde bunlar 
mevcut ama, buna vakit kalmıyor. Bu ba
kımdan sağlık merkezleri]nin veya sağlık ocakla
rının yapılıp, burada helkim bulunmaması veya 
bulunmayışını tenkid hakikatten yensizdir. 

İhtiyaca kifayet etmiyen hekim, ve yardımcı 
parısoDielin yetiştirilmeleriyle, gelecek kıadıonr.^. 
temini, şüphesiz programlı ve uzun vadeli 
çalışmaya bağlıdır. Mevcut hekim veya yar
dımcı sağlık personelinim istenilen yerde çtalış-
tırılıralarmı temin edebilmek de ayrı ve zor bir 
problemdir. 

Sayın Başkan, bir arzda bulunmıak istiyo
rum: Bıı hazırlamış bulunduğum metnin an
cak, dörtte 'birinin lif aide edilebilmesi veya okun
mam. mümkün olabilir. Sağlam esaslara daya
narak elde ettiğim bu metnin, gelecek yıl ve
ya, öbür yıllarda bâzı hususları görmek iısıti-
yen arkaduşların önüne sunulması, onlarla imlkân 
verilmesi bakımından, kabil dişe bunların konuş
mam bittikten sonra,. Yüksek Başkanlığınıza ve
rerek tuf;araa|k]ara gıeçiiriltmeBİind arz ve istir
ham etmek işitiyorum. Böyle bir usul yoksa, ka
bil değilse, elbetteki arzım burada bitecektir. 

BAŞKAN — Bitti mi efendim sözünüz? 
A. P. GRUPU ADINA YAKUP ÇAĞLA

YAN (Devamla) — Hayır Sayın Başkan, vak
tim dolmak üzeredir, hemen temennilerimi söy
leyeyim. 

Muhterem arkadaşlar; burada sağlık hiz
metleri, nüfus plânlaması çalışmaları, hekim 
dağılımı, sosyal işler; Full- tfcıe çalışmaları ve 
Full - time'a tabi tutulmuş yerler, Full -time'm 
mahzurlu tarafları, faydalı tarafları hakkında 
geniş şekilde hazırlanmış yazılarımız vardır, 
bunları Başkanlığa arz edeceğim. 

Arkadaşlarımızın belirttikleri gibi, umumi 
bütçenin % 3,8 i gibi aşağı bir rakamda oluşu 
da zaten, bu hizmetlerin nasıl görüleceği hak
kında yeteri kadar bir delil olmaktadır. 

Şimdi, bizim üzerinde durduğumuz bâzı 
hususları madde madde hulasaten arz etmeye 
çalışıyorum : 

1. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
yataklı tedavi kuramlarında, yatak başına dü
şen cari harcamaların çok kifayetsiz oluşu 
yüzünden, büyük sıkıntıların çekildiği malûm
larınız. Yatak başına düşen bu cari harcama
ların, günün şartlarına göre yeniden ayarla
nıp Devlet Plânlama Teşkilâtına gönderile
rek, birkaç yıldan beri huzursuzluk ve bü
yük bir sıkıntı konusu olan bu meseleye 1970 
'Bütçesinde gerekli ödeneğin konularak, hal 
çaresi zarureti vardır. 

2. Halen komisyonlarımızda bulunan, Ge
nel Sağlık Sigortası Kanunu ki, maalesef 6 
defa Komisyonunun toplanamamasiyle Yüce 
Meclise sevk imkânı temin edilememiştir, Sağ
lık Bakanlığının yalnız koruyucu hekimlik ve 
sosyal işler alanında vazifesini ve tam olarak 
müeessiriyetini sağlıyacak, böyle önemli bir ka
nunun Komisyonun toplanamaması nedeniyle 
ihmal edilmesi şayanı hayrettir. İlgililerin 
dikkatlerini çekmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayan, bir dakika 
içinde lütfen toparlayınız, vaktiniz dolmuştur. 

A. P. GRUPU ADINA YAKUP ÇAĞLA
YAN (Devamla) — Hay hay... 

Halen memleketimizde bin civarında, mezun 
olan hekimlerimiz vardır. Yurtların (Gerekçe bi
raz uzunca fakat, Sayın Başkan toparlamamı is
tediler) bu sağlık yurtlarının ihyasının zarure
tine ihtiyaç vardır. Full - time'in tekrar getiril
mesine ve mecbur tutulmasına zaruret var-
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dır. Anne ve çocuk sağlığı nüfus plânlaması ı 
çalışmaları, koruyucu sağlık hekimliği, bu sa
halarda temponun daha süratlenmesine lüzum 
vardır. 

ilâçların imal, tertip, kontrollarma, tespit, 
tetkik (işlerine aynı samimiî ve ciddî anlayış 
içinde devam edilmesi zarureti vardır. 

ıSagjlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, 
(tek başına, tam salâhiyette yetiştirmeye mec
bur değilse bile) büyük bir boşluk olan adlî 
tabipliği, Adalet Bakanlığı ile başbaga formüle 
etmesi zarureti vardır. 

Ele alınmış çevre sağlığının, bu tempoda 
biraz $&ha, hızlandırılması zarureti vardır. 

Muhtaç ve korunacak çocukları., koruma ve 
onlara; yardım meseleleri süratlendirilmeli, 
kimsesizler yurdu mevzuu büyük çapta ele 
alınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; Yüksek Meclisimize 
gelecek olan bir mevzudur, bütçemizin Faten 
az, ve Mfayeitsis olması ve sağlık mesebsinde 
önemi olması dolayısiyle, bir hususu yarım da 
kika içende arz etmek istiyorum. 

Tabiplerin Personel Kanunu içerisirde bir
kaç hususuna hiç değinilmediğinden dolayı, Ba
kanlık Teşkilâtı elindeki tabiplerin usakla?-
masını medburi tutar bir hale gelmiştir. 

Bunun birici kadro meselesidir, har bakan
lığı alâkadar eder, intibak meselesidir; 60 ta 
90, 90 da 120 alan bir memurun durumu gibi bu
nun binada görüşülmemesi ve buraya temas 
edilmemesi, büyük sıkıntıları intacedecektir. 

Biri de ek görevler meselesi var. 
Arkadaşlar; ek görevler meselesi Sağlık 

Bakanlığında çok mühimdir. Hekim olmadığın
dan şikâyet ederken, bir kasabaya bir hekim 
tâyin odiyorsunuz, o kasabada Hükümet heki
midir, sağlık yurdu veya ?ağlık merkezinin 
başhekimdir, belediye hekimidir; bir hekim 3 
veya 4 görevi ifa etmektedir, ek görevleri 1 
kaldırdığımız dakikada, buraya yeni kadro- I 
larla tâyin etmek zorunda olduğunuzu düğü
nünüz. 

BAŞKAN ^~ Tamamdır, Sayın Çağlayan. I 
A. P. GRUPU ADINA YAKUP ÇAĞLAYAN 

(Devamla) — Şimdi tamamlıyorum efendim. 
Hekimi de bulduğumuzu farzedelim, sağlık 

merkebi faaşhekimlilğli için, belediye hekimliği 
için, bir doktoru bir ilçeye göndermek imkân
sızlığı i doğmaktadır. | 
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Bu bakımdan, Yüce Meclisinize bu mevzu 
geldiği zaman Personel Rejimi Kanunu üze
rinde bu hususları nazara alacağınızı umar, Sağ
lık ve Sosyal Yardan Bakanlığı 1970 yık Bütçe
sinin Bakanlık mensuplarımızla ve Yüce Mille
timize uğurlu, hayırlı olmasını Genabı Hak'tan 
diJ3i', Millet Meclisi Adalet Partisi Gruptı adına 
hepinizi ısaygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır, buyurumıs. 
Güvan Partisi Grupu adına 2 nci defa konu-

naoakBinii;. 
G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlarım; 
Bilıllndi konuşmamda, sağlık hi^metbrıinin 

yürütülmesinde başarıya ulaşamamanın sebep
lerinin biricinin eksiklıiklorimiz olduğunu be-
lir tmiş ı̂im; doktor eksikliği, yatak dkallıliği, 
personel eksikliği... Ve demiştim jfci, hemen bu 
uygulamanın tam başarıya ulaşmıamasının yanın
da bu eksikliklerle beraber bir de farklı uy
gulama var. 

Bugün Türkiye'de sağlık hizmetlerimi, bâzı 
bölgelerimizde, alıştığımız klâsik usullerle idıa-
T2 ediyoruz. Meselâ, Gaziantep'te bir trahom 
hastanesi, trahom başhekimi, ona bağlı perso
neller; hemen onun yanında, iarada bir duvar 
var, bir Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi Bıaş-
hıîklmii; biraz ilerde sıtma savaş, bir başka yer
di 3 bir sağlılk merkezi, başında bir Hükümıöt ıba-
b'biyle; idare ettıiğ^miz, alışageldiğimiz ve klâsik 
u;3ul dediğimiz uygulama,... 

Bunun yanında, 2 nci bir uygulama, 6 ay ev
vel vazgeçdiğiimiz Edirne'de ve hâlâ kısmen 
devam ettiğimiz Kırklareli'nde entegrasyon de
diğimiz bir uygulama. Edirne'de az buçuk ba-
nrnya ulaşmış, Kırklareli'nde fevkalâde 'bir ve
rim sağlamamış, ıama entegrasyonun Edirne'de 
başarıya ulaşması Türkiye'de uygularaıanın ko
lay olduğu bir usulden dolayı değil, fevjkalâde 
vatansever, gıayrat sıahibi bir sağlık müdürünün 
ve orun sempıatdısine sığınmış Türk hekknlıeri-
n'n gayretidir. Ne yazık ki personel ve bâzı 
tahkikatlar yüzünden, kendi arzulariyle sosya-
limısyona geçmişler, entegrasyonu yarıda bırak
mışla:. 

Bu 'ikinci usulün yanında, son zamanlarda 
uygulamaya 'bağladığımız 3 ncü ve 4 ncü usul
ler. 1963 den beri Muş'da faaşlıyarak bugün 24 
vilâyetimizde ve bu yıl da 4 vilâyetimizde uy
gu! aya cağımız sosyalizasyon ve bâzı büyük mer-
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kederde uyguladığımız 4 ncü Full - Time çalış
malarıdır. 

Aziz arkadaşlarım; entegrasyon Türkiye'de 
çalışmalarını tiamamladığı 'için, klâsik usulde 
arkadaşlarım ve ben tenİMdlerimıiza sunduğu
muz lioin, şimdi bu kısa zaman içerisinde bir 
iki lâf da sosyalizasyon ve Full - Time üzeninde 
yapacağım. 

SosyaMzasyon pahalı bir hizmettir. % 4,8 
bütçe ile 1 den başlamışız, 24 ile gelmişiz, 
% 3,8 e düşen bütçe ille bu 24 ilin imdadına 
koşmıa bir yük üzerinize, bir de bu yıl 4 vilâyet
te uygulama yapacaksınız. Bütçe düşmüş; siz 
yeni sosyal bölgeler kaıtacaksınızı sosyalizas
yon bölgeleri... Öyle ise 24 üîdeki uygulamaları, 
pafnen 4 il ısosyaliaasyonıa lalmırjken, sakaıtliya-
cagırnız, itnıdıajda koşıamıyacağımız ortiaya çık
maktadır. 

Aziz arkadıajşlarım; 224 sayılı Kanun gere
ğince kurulian sosyalizasyon tatbikatının bıaşıarı-
ya. erişenıediğ^îiin sebepleri, sosyaflizaısyoıran 
bünyemfee gitmemesinde mi, yojksa lartan fiyat
lardan dolayı Dogu'da tazminia+nı bekime kâfi 
gelmemesinde midir? 

Asıl münakaşayı bu zeminde yapmamız gere
kir. Bunun dışında sosyalizasyon için başka 
şeyler de söylenebilir : Karma ekonomiyi esas 
alan bir memlekette sosyalizasyon olabilir mi? 

Aziz arkadaşlarım, bu ikinci zemine müna
kaşayı kaydırmadan, bence sosyalizasyon, inanç
lı insanların elinde Türkiye'miz için en mükem
mel sağlık organizasyonudur diyebilirim. Bu or
ganizasyon sayesinde yüzde 75 i sağlık tesisle
rinden mahrum Türk köyü ve Türk köylüsü, 
doktora, ebeye, hemşireye ve sağlık tesislerine 
kavuşmuştur. 

Bütün bu tenkidler ve aksaklıklar ortadan 
giderilirse, Türk köylüsü, ebe ile sağlık memu
ru ile ve doktoriyle bir eğitim ve görgü mües
seselerine de sağlık hizmetlerinin yanında ka
vuşmuş olacaktır. Yalnız altyapıyı iyi işletme 
imkânlarıı ve tazminatları da artan hayat pa
halılığına göre ayarlamak lâzımdır. 

Bir ilimizde sosyalizasyon münakaşaları ya
pılırken, hemen hemen bütün sosyalizasyona 
girmiş arkadaşlarımızın şikâyetçi olduğunu mü
şahede etltik. Bir sual sordum, (Sayıştaym ver
diği son bir kararla, ücretlerin eklenmesinden 
dolayı sosyalizasyon bölgesindeki arkadaşları
mız 500 lira daha fazla vergi ödüyormuş, şikâ

yetlerin bir kısmı da bundan geliyor) «Bu 500 
liralar alınmasa, tazminatlar bir misli daha art
sa sosyalizasyon Türkiye için ideal bir hizmet 
midir? Köylüye sosyalizasyonda, sosyalizasyon
dan evvelki hekimliğinden daha fazla bir şey 
verefoiliyor musunuz?» dediğim zaman, bilâ is
tisna hekimlerin hepsi biriden «Evet» demiştir. 

öyleyse aziz arkadaşlarım, altyapı hizmetleri
ni düzelttiğimiz zaman, tazminatları güzel ayar
ladığımız zaman Türkiye'miz için sosyalizasyon 
bir ideal hizmettir, ideolojik münakaşaların dı
şında. 

Bugün sosyalizasyon hedefimizde, «7 000 
kişiye bir hekim» denmiş, öyleyse sosyal böl
gelere hekim yetiştirememekten mütevellit ka
bahatli biziz. Çünkü, 7 000 kişiye bir helam 
üzerinden Türkiye'de Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının elinde 5 000 e yakın hekim vardır, 
7 000 kişilik bir bölgede hekim yoksa, hekim 
ayarlamasını yapamamanın suçu içerisindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Sosyalizasyon, Türkiye için sağlık hizmet

lerinde ideal bir yoldur dedim. Yalnız aziz ar
kadaşlarım, dünya âlet tıbbına doğru kaymış
tır. Şimdi beş duygu ile insan tedavi etmenin 
imkânı artık yoktur; dinliyeceksiniz, bakacak
sınız, göreceksiniz ve insanları tedavi edeceksi
niz. Bunun imkânı yoktur. Tıp ilerlemiştir, mo
dern âletler çıkmıştır. Çok pahalıdır bunlar. 
Elbette ki, sosyal hizmetleri götürdüğünüz böl
gelere hekimle beraber bu âletleri de götürme
ye mecbursunuz, işte sosyalizasyon bir noktada 
yine aksayacak, âlet tıbbından dolayı aksıyacak. 

Bakanlığın bütçesi dünya standartlarında 
kullanılan âletleri almaya müsait değildir. Dev
let, içerisinde anlaşamaz. Bir hastaneye çok lü
zumlu bir âleti temin edebildiğiniz dövizlerle 
gümrüğe kadar getirirsiniz, ama temin edeme
diğiniz geri kalan parası yüzünden gümrükte 
bekler; hileli yollarla, bir başkasının sırtından 
bağış yoliyle hastanenize almak imkânını bulur
sunuz. Yine dönüp dönüp bağlıyacağımız bir 
nokta, Türkiye'de ideal olan sosyalizasyon 3,8 
bütçe ile memleket hizmetine koşma imkânla
rından Sağlık Bakanlığını mahrum edecektir. 

Hele, 24 ilde sosyalizasyonu tam verimli bir 
hale getirmeden, onlara ayrılmış bu paranın 
4 ili daha bu sene sosyalize etmek 24 ilin hiz
metini de aksatacaktır zannederim. 
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Sosyalizasyon götürdüğümüz bir kısım yer
lerde, bu tazminatlardan dolayı, sosyalizasyon
dan evvelki hizmette de aksama görürsünüz. 

Altı ay evvel Edirne'de, entegrasyon yürür
lükte iken, Devlet Hastanesinde bir göz müte
hassısı ve cildiye mütehassısı varken, sosyali
zasyonu götürdükten sonra altı aydan beri göz 
ve cildiye mütehassısını hastaneye sokamamış-
sınız. Dtaarıda daha fazla para kazandıkları için 
arkadaşlarımız ayrılmış, serbest çalışıyorlar. Ba
kanlık bir daha yerine koymak imkânını bula
mamıştır. 

Aziz arkadaşlarım, sosyalizasyona böylece 
dokunduktan sonra Full - Time la da... 

BAŞKAN — Sayın Tanır, bağlayınız efen
dim sözlerinizi. 

G. P. GEUPU ADINA VEFA TANIR (De
vamla) — Bağlıyayım efendim. 

Son zamanlarda uyguladığımız Full - time m 
başarılı yerleri vardır, aksak yerleri vardır. 
Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi başarılı olmuştur, 
Yüksek ihtisas başarılı olmuştur, Şişli Hastane
si başarılı olmuştur, ama bir Numune Hastane
sinin başarılı olduğunu kabul edemeyiz. Başarı, 
hastanenin Full - time olmasından gelmiştir. he
kimin Full - time ı kâfi gelmiyor. Çünkü. Full -
time müesseselerini döner sermaveve bağlıyor
sunuz, döner sermave gelirlerinden hekime taz
minat vermeve flrjdivovsunuz. Binası eski, özel 
yatakları olmıyan hastanelerde Full - time zen
gini celbedemiyor, çekemiyor; fakirin verdiği 
beş lilra poliklinik muayene ücretinden de Full-
time tazminatlarını karşılamanızın imkânı yok. 
öyleyse Full - time o geçeceğiniz hastanelerde 
evvelâ özel tertibat almak, fazla para verebile
cek hastaların yatabileceği rahatı temin etmek 
lâzım. 

İkincisi, hastane gelirini temin eden ünlü he
kimler, para getirecek hekimler Full - time e gir
mezse, bir hastanede ünlü hekim dinarda ola-
caJk, isim yapmamış hekimlerle Full - time a ge
çeceksiniz, işte başarıyı köstekliyen budur aziz 
arkadaşlarım. 

Hastane Full - time na evet, doktor Full -
time na hayır; ortadadır, başarısı yoktur. 

Bir Haydarpaşa Göğüs Cerrahisinde muvaf
fakiyet bütün doktorların Full - time da olması
dır, haİBtanenin çok lüks olmasıdır, çok modern 
aletler gelmesidir ve dışarda özel hastanelerde 
yatacak güce sahip insanlar, Devletin hastane

sinde daha ünlü kişi bulunduğu için dışarıyı de
ğil, Devlet hastanesini tercih etmelerinden do
layı başarıya erişmişlerdir. 

öyle bir başarıdır ki, Sağlık Bakanlığı bu 
başarıya bir başka yerde varamaz aziz arka
daşlarım. Bir rakam vereyim : Haydarpaşa Gö
ğüs Hastalıkları Hastanesinin doktorlarına, 
hemşirelerine, sağlık memurlarına ödediği bir 
aydaki para 317 539 lira. Bu para Anadolu has
tanelerinin bir yıllık geliridir. Bu parayı bu 
personele, bu doktora verebilirseniz Full - time 
başarılı olur. Hattâ, Haydarpaşa Göğüs Hasta
lıkları Hastanesi için şu söyleniyor : Hemşire
ler kat sahibi olmuş... Devletin diğer hastane
lerinde hemşireler dilenir haldedir, 390 veya 
400 lira alırlar, orada 1 500 - 2 000 lira hemşi
renin eline geçtiği için Full - time a geçtiği gün
den itibaren oranın hemşireleri kat sahibi ol
muştur. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerimi topluyorum. 

Konuşmamın başında, «Sağlık Bakanlığı 
bütçesi eleştirilirken Nasreddin Hoca'nm bir 
fıkrasını da uygulayamıyoruz ama, ortada da 
bir hakikat var : Un yok, yağ yok, şeker yok» 
dedim. Doktor yok, yatak yok, hekim yok, 
sağlık personeli yok, fakat Türkiye'de sağlık 
dâvası pekâlâ helva yapılmış... Trahom yenil
miş, sıtma yenilmiş, veremle savaş başarıya 
ulaşmış. Öyleyse aziz arkadaşlarım, bu personel 
anadâvaları halletmiş, dünya tıbbına ayak uy
durmuş. Cep saati değiştirir gibi, bir hastane
mizde bir Kemali Bayazıt çıkıyor, onun kalbini 
alıp ona takıyor; bir başka yerde bir arkadaşı
mız çıkıyor, anadamarı tıkanmış bir akciğeri 
işler hale getiriyor, bir başka yerde bir arkada
şımız bir böbreği bir başkasına takabiliyor. 
Böyle güçlü elemanlar bu dâvayı bu 3,8 bütçe 
ile başardıklarına göre bu Bakanlığın aziz ida
recilerine birer «Doktor Çarp» gözüyle bakmak 
lâzım, 

Bunların başarısını devam ettirebilmek için, 
yurt hizmetine daha faydalı hale getirebilmek 
için, Yüce Parlâmentonun da Sağlık Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde miktar olarak hassasiyetle dur
masını anamesele olarak kabul eder, hepinize 
saygılar anarım. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, A. P. 
Grupu adına ikinci defa buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA BAHA MÜDERRİS-
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OĞLU (Konya) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Kanuni Sultan Süleyman'ın bir sözü ile ko
nuşmama başlamak istiyorum : 
«Halk içinde muteber bir nesne yok Devlet gibi» 
«Olmaya Devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.» 

Bu münasebetle, mensubu bulunmakla daima 
iftihar ettiğim fedakâr, feragat sahibi Sağlık ve 
ISosyal Yardım Bakanlığı kıymetli mensup ve 
yönetici sayın meslektaşlarımı hürmetle selâm
larım. 

Hailk sağlığını iki bölümde mütalâa etmek 
lâzı'mı'dır. 

1. Koruyucu hekimlik, 
2. Tedavi edici hekimlik. 
Koruyucu hekimlik günden güne inkişaf et

miş, bunun neticesi vasati yaş artmıştır. Koru
yucu hekimliğin başarılı, müspet çalışmaları 
memlelkeıtimizdeki hastalıklarm çoğunu önlemiş 
ve bâzılarını da yok etmiştir. 

Koruyucu hekimliğin başında aşı, çevre sağ
lığı, gıida kontrolü ve beslenme, halk ile eğitim 
gelir. 

Bizdeki aşı serumlarının durumlarını bildir
meden evvel, bunların ihtisar edildiği müessese 
hakkında bilgi vermek icabeder. 

4 . 1 . 1941 tarih ve 3959 sayılı bir Kanun
la Ankara'da Sağlık Bakanlığına bağlı Hıfzıssıh-
ha Enstitüsü ve Hıfzıssıhha Okulundan ibaret 
olmak üzere Türikiye Cumhuriyeti Refik Saydam 
Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü kurulmuştur. Yi
ne aynı kanunda, «Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının lüzum gördüğü yerlerde aynı hizmet
leri görecek şubeler açar» denilmektedir. 

Hıfzıssıhha Enstitüsünde her türlü araştır
ma, serum veya aşılar yerli veya yabancı ilâç
ların kontrolü anameselelerinin çözüm merkezi 
olması istenmiştir. Hıfzıssıhha Okulu ise, hekim
lerin bilgilerini artoırttmk için eğitmek, halk sağ
lığı mütehassısları yetiştirmek, bakanlığa özel 
ve genel konularda fMr vermek ve danışma 
merkezi olarak kurulmuştur. Bugün bu müesse
se, memleketimizin çeşitli sağlık problemlerinin, 
bilhassa koruyucu halk sağlığı yönünden mese
lelerinin konuşulduğu, incelendiği, zorluklara 
çözüm yolunun bulunduğu yararlı bilimsel ça
lışma yapan millî sağlık enstitüsü vazifesini 
görmelidir, artık buna bugün şiddetle ihtiyaç 
vardır. 

Bu okulda kanserinden, epidemiyolojik ko
nulara kadar her türlü sağlık mevzularını in
celeme imkânı sağlanmalıdır. 

Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılan difteri, boğ
maca, tetanos aşılan pürifiye ve abzorbe değil
dir. Bu şekilde yapılan, natif aşı tâbir edilen, 
bu aşılar artık bugün dünyada terk edilmiştir. 
Yapılan bu aşılar da bugün ihtiyacımızı karşı-
lryacak seviyede değildir. 1970 yılında hariçten 
aşı ithal etmek zorunda kalacağumıza işaret et
mek isterim. 

Bugün komşumuz tran, aşılarını pürifiye ve 
abzorbe olarak istihsal ettiği gibi, bize aşı sa
tacak seviyeye ulaşmıştır. Komşu îrandakinden 
çok evvel bulunan bu Hıfzıssıhha Enstitüsünün 
Tmgünlkü durumunu takdirlerinize arz ederim. 

Serumlara gelince : 
Serum istihsalinin artırılması bakımından 

mevcut gayretler takdir edilmekle beraber dif
teri serumu hariç bütün serumların pürifikasyon 
ve konsantrasyonu tam yapılamamaktadır. Bun
dan dolayı serum tatbik edilen hastalarda reak
siyon husule gelmektedir. Dünyada artık ham 
serum istihsali ve tatbikatı Icılmaanıştır. 

Aynı müesssede 5 seneden beri devam eden 
ve bir türlü neticelendiril'mjiıyen garnıa - globulin 
istihsalinin biran evvel neticelendirilmesi lî-
zımldır. 10 bin şişe gama - globulin Kızılaydan 
alınmakta 80 - 100 bin şişe de dışarıdan ithal 
edilmektedir. 

Enstitüde vasıflı akrep serumu yapılmasına 
mukabil yılan serumunun dışarıdan ithal edil
mesi bir noksanlıktır. Bunun istihsal edilmesi 
gerekir. 

Kuduz ve çiçeik aşılariyle beraber yalnız ilmî 
araştırmalar için enflüenza aşısından başka 
virüs aşıları, bu meyanda kabakulak, çocuk felci 
yani polyo ve kızamılk aşılarının biran önce 
istihsal edilmesi için gayret gösterilmesi zaru
ridir. 

Tatbiki lüzumlu ve faydalı olan bu iki aşının 
ithali için her sene takriben 6 milyon liralık dö
viz sarf edildiği göz önünde tutulursa, yalnız bu 
iki. aş?, için beş senede sarf edilecek para ile çok 
modern bir, hattâ iki aded istihsal müesesesinin 
kurulması mümkün olacaktır. 

Hıfzıssıhha Okulunun 3 - 5 talebesi vardır. 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
bugünkü haliyle memleketin halk sağlığına ye-
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teri kajjtar katkıda bulunamamaktadır. Bu mü
essesede vakit kaybetmeden gerekli reorganizas-
yon yapılmalıdır, artık bugün buna şiddetle ih
tiyaç fardır. Her gün gazetelerden, memleketi
mizin Itnuhtelef yerlerinde bilinmiyen hastalık-
lann ofiaya çıktığı öğrenilmektedir. 

Biliyorsunuz arkadaşlar, Terme, Alaçam, 
Cenupi* birçok vilâyetlerimizde meçhul olan 
bir hattalıktan bahsedilmektedir. Bu şekildeki 
hastalıkları incelemek, gerekirse sırf bu şekil
deki ijistalıklara tahsis edilmek üzere Refik 
Sayda^ış Merkez Hıfzıssıhha Müessesesine yeteri 
kadar | yatak koymak lüzumlu hale gelmiştir. 

Çetre sağlığı konusu ulusun iktisadi, sos
yal vej kültürel gelişmeleriyle ilgilidir; aynı za
manda! Köy işleri, Ulaştırma, Bayındırlık ba-
kanlıkjlftriyle koordine çalışmalarına da bağlıdır. 
Bir kö^ün yolunun yapılması, meskeninin fennî 
ve sıhjtf şartlara uygun olması, içecek suyunun 
bulunması ve nihayet birçok il ve ilçelerimizde 
dahi. Ümlunmıyan kanalizasyonun yapılması bü
yük ö$şm taşır. 

Çe^re sağlığı, bakımından, hayvanlardan in
sanlar!» geçen hastalıklarla, bu, meyanda kuduz 
ve şarjöonla mücadelenin ehemmiyeti vardır. Av
rupa'da artık bu hastalıklar yoktur. Veteriner 
Uınunt Müdürlüğü ile işbirliği yapmak suretiyle 
hayvaftla-ra yapılacak aşılar ve başıboş hayvan
lara nitisaade edilmemesi neticesi kuduzun azal
ması, hattâ yok olması mümkün olacaktır. 

Gıda kontrolü ve beslenme mevzuuna vete
rinerler, hekimler, başka kuruluşlar sahip çık
maktadırlar. Gıda kontrolü ve beslenme koor
dine irfr çalışma ile mümkündür. Bu mevzuda 
veteriner hekimler, kimyagerler, iktisatçılar ve 
bunlafin başında hekimler olmalıdır. Sağlık 
Bakanlığı içinde kurulması gereken gıda kontrol 
ve belenme örgütünün biran evvel kurulması 
zarureti vardır. 

Eğftim meselesi ile halk sağlığını birlikte ya
pan Sağlık Bakanlığı, müessesesi anasağlığıdır. 
Dünyjij milletlerince koruyucu sağlık hizmetleri 
arasında e n 5°^ önem verilen ve ön plânı işgal 
eden iöplumun sağlığı, anasağlığı çalışmalariyle 
mümlftin olacaktır. Toplumun temeli olan ana 
ve yaianın temsilcisi ve gücü olan çocuğa karşı 
gereklin ilginin gösterilmesinin zorunlu olduğu
na inanmaktayız. 

Koruyucu tababetin en önemli yerini, ana -
çocuk ı sağlığı işgal eder. Ana - çocuk sağlığı 
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hizmetleri bütün sağlık hizmetlerinin en önem
lisini teşkil eder. Bu sağlık teşekkülünün ge
nel müdürlük haline gelmesi imkânlarının geniş
letilmesi ve bu teşkilâtın bütün yurdumuza ya
yılmasında fayda ve lüzum olduğu kanısındayız. 

Bu münasebetle biraz da teberkülozdan bah
setmek isterim. 

Tüberküloz çalışmaları memleketimizde çok 
başarılı olmuştur. Sağlık Bakanlığı ve gönüllü 
teşekküllerin işbirliği sayesinde tüberküloz ade
di günden güne azalmaktadır. Tüberküloz sa
vaşı otoritelerine göre dünyada mevcut 70 i mü
tecaviz BCG kampanyası arasında en başarılı 
teşkilât Türkiye'de Verem Savaş Genel Müdür
lüğüdür. Başta Sayın Sağlık Bakanı olmak 
üzero bütün bu teşkilâtta çalışan arkadaşları 
tebrik etmek isterim. 

Yataklı tedavi kurumları, üniversiteler ve 
buna bağlı hastaneler sağlık hizmeti yönünden 
beklenen hizmeti yapamadığından dolayı, Sağlık 
Bakanlığının hastanelerinin takviye edilmesi za
rureti doğmuştur. Bütün kurum ve bakanlık
larda % bulunan yataklı tedavi müesseseleri bir-
leştirilmelidir. Sayın Sağbk Bakanı Vedat Âli 
Özkan'ın, bir müddet evvel bu şekildeki iyi ni
yeti yanlış aksettirilmiştir; bugün birleştiril
mesinde zaruret olduğu bir kere daha ortaya 
çıkmıştır, biran evvel tahakkuk ettirilmesini 
sağlamak lüzumludur. 

Yataklı tedavi kurumlarına verilen tahsi
sat geçen senelere nazaran düşüktür, Bunun, 
bu seneki bütçede yapılan tasarruflardan ileri 
geldiği kanaatindeyiz. 

Hastanelerdeki hastabakıcıları istenilen se
viyeye ulaştırmak lâzımdır. Erkek hemşire ye
tiştirmek zarureti ortaya çıkmıştır. Hastanede 
çalışan sağlık personelinin hasta sahipleriyle 
beşerî münasebetini düzenlemek ve bunların 
eğitilmesini sağlamak icabeder. Bu gibi hizmet
lerle ilgili olarak, hastanelerde dışarıdan mü
racaat eden vatandaşları tatmin edici, nezaket 
çerçevesi içerisinde olacak şekilde elemanların 
biran evvel yetiştirilmesi lüzumludur. 

Merkez Sağlık Teşkilâtının takviye edilme
si ve sosyalizasyonun tatbik edilmesi lüzumu
na işaret etmek isterim. 

Ankara ve istanbul'da birer aded kanser 
hastanesi vardır. Çoğalan bu melun ve öldürücü 
hastalığa karşı kanser hastanelerinin adedinin 
çoğalmasında fayda mülâhaza etmekteyiz. 
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Biraz da sosyalizasyondan bahsetmek istiyo
rum. 

Sosyalizasyon, memleketimizin sosyal tari
hinde en büyük adımlarından biridir. Şimdiye 
kadar hiçbir plânın başaramadığı bir yolla mo
dern tıbbın köye götürülmesini sağlamıştır. 
Yurdun her tarafında sosyalizasyonun tatbiki 
idealdir. Biran evvel Sağlık Sigortası Kanunu
nun çıkarılması lüzumludur. 

Pull - time iyi bir sistemdir. Halk hizmeti
ni sağlar. Şikâyetlere konu teşkil eden muaye
nehanedeki para meselesini halletmiştir. Sağlık 
personeli memnundur, hasta ve doktor da mem
nundur. Bu şekilde faydalı olan bir sistemin son 
zamanlarda gevşetildiği konusu üzüntü kaynağı 
olmuştur. 

Bugüne kadar bir türlü halledilmiyen he
kimlerin anadâvalarına Sağlık Bakanlığı bü
yük önem vermiş, tahakkuku için gayret sarf 
etmiştir. Bunlardan, 1219 sayılı Tababet ve Şu-
abatın Tarzı İcrasına dair Kanun çağdaş yeni-

. İlkleri içerisine alacak şekilde tadil edilerek 
Millet Meclisine sevk edilmiştir,. Bu yönden he
kimler arasında memnuniyet yaratmıştır. 

Tabipler arasında yardımlaşmayı temin ve 
sosyal güvenliği tamamlıyacak olan Tabip Yar
dımlaşma Kanunu üzerinde çalışmaktadır. 

1500 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu tasa
rısı komisyonda görüşülmüş ve Millet Meclisine 
sevk edilmiştir. 

Sâri ve salgın hastalıkla olağanüstü savaş 
hakkındaki yeni bir kanun tasarısı Meclis gün
demindedir. 

Tıp eğitimi ile ilgili bir kanun tasarısı ko
misyonlarda görüşülmektedir. 

Etibba Odaları Kanununda yapılacak esas
lı değişikliği hâvi kanun tasarısı ele alınmış
tır. 

Eczacılık kanunu, reçetesiz ilâç satışını ön-
liyecektir. Bu yüzden zehirlenmeler intiharlar 
olmaktadır. Avrupa'daki gibi hiçbir şekilde re
çetesiz ilâç verilmemesini sağlıyacak bu kanunun 
biran evvel çıkarılması büyük memnuniyet ya
ratacaktır. 

Hayati ehemmiyeti olan ve Türkiye'de bu-
lunmıyan ilâçların ithali bir zaruret haline gel
miştir. 

A. P. Grupu adına hepinizi hürmetle selâm
lar, Sağlık Bakanlığı Bütçesinin büyük milleti-
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mize, Bakanlığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını 
Cenabı Allah'tan niyaz eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sağlık Bakanı, buyuru
nuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri) — Muhterem 
Başkan, muhterem milletvekilleri, 

'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçe
miz Millet Meclisimizin yüce çatısı altında gö
rüşülürken cidden takdire değer bir tenkide 
tabi tutuldu. 

Grupları adına konuşan arkadaşlarım ve 
şahsı adına konuşan Baha Müderrisoğlu, mem
leketimizin sağlık sorunları ve sağlık konuları 
üzerinde vukufla durdular ve Bakanlığımın 
bundan böyle devam edecek çalışmaları üzerin-
da de yol gösterici, teşvik edici, bir kelime ile 
yapıcı bir mâna içerisinde katkıda bulundular. 
Kendilerine ve Büyük Meclisin muhterem üye
lerine teşekkürlerimi arz ediyorum,. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memleketimiz dünyanın en eski hastaneleri

ne, dünyanın en eski medreselerine, tıp fakül
telerine sahiptir. Bu topraklar üzerinde asırlar 
boyunca gelip, geçmiş, yaşamış bütün devletler 
ve hükümetler İçendi bölgelerindeki sağlık hiz
metlerine büyük önem vermişlerdir. Görebildi
ğimiz kadariyle ve iftiharla memleket sathın
da tesbit ettiğimiz asarla tıp sahasında 760 se
ne önceye kadar gidebiliyor. Ancak, Gumhuri-
yet idaremiz, hepimizin bildiği tarihî sebepler
le, diğer sahalarda olduğu gibi tıp sahasında 
da bu memleketi maalesef geri kalmış olarak 
devralmış bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım bu kürsüde birçok acı gerçek
leri dile getirdiler, kendileriyle beraberim. Yal
nız şu hususu kabul etmek mecburiyetindeyiz 
ki, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurul
duğu ilk günden itibaren, yani tam 50 sene ev
velinden itibaren başlıyan bir süre müddetince 
memleketimiz sağlık şartlarını ıslah edebilme
nin büyük gayretini göstermiş ve büyük mesai
sini vermiştir ve hâlâ da böyle gayretli bir me
sai içerisindedir. Yalnız, buna rağmen Batı ile bir 
mukayese yaptığımız zaman aramızda büyük boş
lukların ve büyük mesafelerin yine de bulun
duğunu görüyoruz. Bu çalışmaların neticesi ola
rak güzel, başarılı hedeflere ulaşılmıştır. Bir 
zamanların korkunç tahribatını yapan hastahk-
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lardai tifüs, çiçek, kolera, veba gibi hastalıklar 
bttgü^ artık memleketimizden tamamen dışa
rılara atılmış, yok edilmiş, tüberküloz kontro
lümü^ altına girmiş, sıtmanın ömrü birkaç se
neye j&dirilmiş ve tralhomun büyük kütleleri 
tehdiiedici durumu bertaraf edilmiştir. Şim
di yeni bir safha başlamıştır. Bu safha çevre sağ
lığım^ ıslahı, türlü gıda t emmi, sağlık hizmet
lerini^ uç topluluklara, köylük bölgelere ka
dar glötürüleibilmesi ve tedavi hizmetlerinin de 
daha mükemmel temini... 

Aıjfctdaşlarını, bu neticeler ve bu çakşmalar-
la ni$fa hâlâ Batıdan geriyiz, niçin hâlâ Batı 
ile aramızda büyük mesafeler var? 

Banım başlıca unsuru, burada biraz evvel 
konudan arkadaşlarımın da dile getirdiği gibi, 
son jbHara kadar koruyucu sağlık hizmetleri
nin ifats memlekette ihmal edilmiş olması, ağır
lığın Öaha ziyade tedavi edici hizmetlere kaydı
rılmış olmasındandır. Halbuki, asıl sağlık hiz
meti koruyucu sağlık hizmetidir, çevre sağlığı 
hizmetidir, hele Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
kanhfpmn asli görevi işte budur. 

Arkadaşlarım, maksat insana hastalandır
mamaktır. Gerek çevreyi, ortamı, gerekse in
sanı m sıhhi şartlar içinde bulundurmak, ya-
şatmak ve her türlü hastalığa karşı da muka
vim bir hale getirebilmektir. 

tşt», memleketimiz üzerinde böyle bir sağ
lık hkmetini getirecek, yerleştirecek'bir hizme
ti mırtlaka kurmamız gerekmektedir, Sosyalize 
sağlık hizmetleri bu memlekette kabul edilip 
tatbilfc edilmeye başlanıldıktan sonra bu mak
sat tahakkuk etmiş, tahassül etmiş ve bir za
manlar bu hizmet bölgesinde derme çatma ola
rak devam eden sağlık hizmetleri, sağlık işleri 
bugü* derli toplu diyebildiğimiz bir hale gel
miştir. 

Mahterem arkadaşlarım, 
45 seneden beri gelmiş geçmiş bütün hü-

kihneMer, memnuniyetle göreceğimiz bir gay
ret ilerisinde her köye öğretmeni, her köye 
akuh$ 'götürmenin büyük çalışmasını göster-
mişlerür, ama, hâlâ daha binlerce köyümüz bu
ğum bu müesseseden yoksundur, «ilkokul tah
sili mecburidir» diyoruz, ama bugün hâlâ bin
lerce focuğumuz bu tahsilden mahrumdur. O 
halde, asırların ihmaline uğramış olan bir mem
leket)» hedeflere bir anda ve topyekûn ulaşma
ya injıkân yoktur. 
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Sosyalize sağlık hizmetlerinde de durum 
böyledir. «Her köye sağlık hizmetini götürece
ğiz» diyoruz, «ebesiyle, hemşiresiyle, sağlık me
muruyla, ilâciyle hattâ hekimiyle götüreceğiz» 
diyoruz, ama, bunlar hedeftir. Giden yerlerimiz 
yok mu? Var, fakat istediğimiz mâna ve ölçü 
içerisinde bu hizmetleri bu müesseseleri hedef
lerine ulaştırmanın bugün için imkânsızlığı içe
risindeyiz. tşte, bizim çalışmalarımız, gayretle
rimiz bu imkânsızlığı yenme ve yenebilme üze
rindedir. 

Köylük bölgelerden, mezralardan, obalar
dan, vatandaşlarımızın il merkezlerine hattâ il
çe merkezlerine gelmesini beldemiyeceğiz. Hiz
metleri her yöniyle mutlaka o aziz topluluğun 
arasına götürmek mecburiyetindeyiz; götürdü
ğümüz zaman biz geri kalmışlıktan kurtuluruz. 
Geri kalmışlıktan bu vatanı kurtaracağız. Bu
nun başka bir yolu yoktur. Size bunu bir mi
salle anlatmak isterim, ben bu misali Bütçe Ko
misyonunda da verdim. 

1967 yılında Amerika Birleşik Devletlerin
de, geliştirilmiş bir kızamık aşısının tatbikatı 
mevzuubahis, ilk defa kütlevî bir tatbikat yapı
lacak; ki, Amerika'da böyle uc topluluklara 
kadar giden bir hizmet yok ve bütün hizmetler 
de ücretli, ilân veriliyor, deniliyor ki, «Bir kı
zamık aşısı temin edilmiştir, bu kızamık aşısı
nı şu şu merkezlerinizde çocuklarınıza aşılattı-
rabilirsiniz.» 1 senenin sonunda Amerika Birle
şik Devletlerinde 36 milyon Amerikalı çocuğun 
aşılanmış olduğu görülüyor. Bunu bizim mem
leketimizde yapmaya imkân var mı? Buna im
kân yok. Biz, şöyle bir zihniyet içerisindeyiz : 
Ne zaman hastalığın ağırlığını omuzlarımızda 
hissedeceğiz, ailemiz üzerinde hissedeceğiz, an
cak o zaman bir sağlık merkezine, bir sağlık 
tesisine müracaat edeceğiz. Ama, bu aziz kütle 
böyle bir zihniyet içindedir diye, ona hizmeti 
götürmeyecek miyiz? O halde, hizmetleri Türki
ye'nin şartlannda, milletimizin yaşayışında 
mutlaka onun ayağına götürmek mecburiyetin
deyiz. İşte, sosyalize sağlık hizmetleri böyle 
bir sistem halinde vatandaşın ayağına götürü
lür. 

Arkadaşlarım, sosyalize sağlık hikmetleri 
programına alınmış olan illerimizde, ocakları
mızın ve sağlık evlerimizin yatırımlarına bir 
plân içerisinde devam edilmektedir. Bu ocaklar 
ve sağhk evleri bir müddet boşta kalabilir. Va-
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kandaşlarımızın ve arkadaşlarımızın biraz sa
bırlı olmaları gerekir. Şunu da ilâve edeyim 
ki, bugün o ocakların ve sağlık evlerinin yüz
de 80 i (ki, 2 - 3 sene evvel bütün arkadaşları
nım bu mevzuda şikâyetleri bir hayli fazla Mi) 
bugün yüzde 80* i ebesiyle, hemşiresiyle, sekre
teriyle, sağlık memuriyle doludur ve vazifesini 
ifa etmektedir, yüzde 40 ı da hekimle vazifeye 
devam etmektedir. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Dok
toru diyemediniz... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Hekim de 
yüzde 40 doludur, ama, bugün için arkadaşımı
zın dediği gibi, hekim sıkıntımız vardır. Bu
gün oralara hekimi gtöndermek bizi biraz müş
külâta sokuyor, ama bunun da tedbirleri içe
risindeyiz, sırası geldikçe bunu da izah edece
ğiz. 

Arkadaşlarım, yardımcı sağlık personeli sı
kıntısı önümüzdeki 2 - 3 sene içerisinde tama
men zail olacaktır. Bugün 58 kadar yardımcı 
sağlık personeli mezunu verebilecek okulları
mız kurulmuştur, vazifededir ve bu sene 2 bin 
civarında bir mezuniyet yılı göstermiştir bize. 
Bu sene aldığımız öğrenci adedi 3 138 dir. Bir
kaç sene içerisinde sağlık memuru, ebe, hemşi
re sıkıntımız, bizleri oldukça rahatlığa kavuş
turacaktır. 

Hekim mevzuuna gelince; bu sene 900 kadar 
hekim mezun ettük. Ne kadar mezun verirsek, 
Bakanlığımızda bunlardan o kadar istifade ede
cektir. Yeni açılmış olan fakültelerimiz de me
zun vermeye başladıktan sonra bu miktar 1500 -
2 000 hattâ 2 500 rakamına ulaşacaktır. 

Bir diğer sıkıntımız mütehassıs hekimdir. 
Mütehassıs hekimlerimizi bilhassa mahrumiyet 
bölgelerimize göndermenin büyük sıkıntısı içe
risindeyiz. Bunun için de, yeni tedbirler getiri
yoruz, Başbakanlığa sevk etmiş olduğumuz, mü
tehassıs hekimlerimizi mahrumiyet bölgeleri
mizde bir sene çalıştırma gibi bir mecburiyet 
getiren kanun tasarısı yakında huzurlarınıza 
gelecektir, tasviplerinize sunulacaktır. 

Arkadaşlarım, sosyalize sağlık hizmetleri 
sistemi memleketimiz şartlarında ve memleke
timiz yaşayışında - her zaman iddiıa ediyorum -
en uygun bir sistemdir ve bunu en kısa zaman
da imkânlarımız içerisinde bütün Türkiye'ye 
teşmil etmek de bizim vazifemizdir. Yalnız Ve-

I fa Tanır arkadaşımız, bugünkü bütçe içerisin
de dört ilimizirn daha alınmasını mahzurlu ola
rak burada ifade ettiler. Bu sene yalnızca Nev^ 
şehir ilimiz, o da, yatırımlarını yaptığı için 
sosyalize sağlık hizmetleri bölgesine girecektir. 
Başka ilimiz bu sene için programda değildir. 
Gelecek seneki programımızda, Sivas, Kayseri, 
Niğde ve Kırşehir illerimiz katılacak, ondan 
sonra program içerisinde diğer illerimiz bunu 

I takibödecekfcir. Sosyalize sağlık hizmetleri sis
temi, hastaların takibi, hastalıkların takibi, 
doğumların en sihlhi ve en ehliyetli ellerde ve 
şartlarda yapılması, takibi ve öğretmenin ya
nında hekimi, ebeyi, hemşireyi ve sağlık me
murunu köylük bölgelere göndermek suretiyle, 
eğitici • bir vasfı bulunması bakımından memle
ketimizin vazgeçemiyeceği, ısrarla takibedeceği 
bir sistemdir. Şüphesiz, bunu en iyi şekilde yü
rütmek, daha da ıslah ederek çalıştırmak da, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde 
bizlere düşen vazifedir. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Tedavi hizmetleri Devletin omuzlarına bin

miş külfetli bir yüktür, ağır bir yüktür, paJhalı 
bir hizmettir. Bu hizmetleri Devletin omuzun-
dan, Batıda tatbik ©dilen usuller içerisinde sis
temleri getirmek suretiyle kaldırmak, hiç değil
se tahfif etmek mecburiyetindeyiz İkinci Beş 
Yıllık Plâna bu girmiştir ve Demirel Hüküme
tinin huzurlarınızda okunan programında da, 
«Genel sağlık sigortası, kademeli bir şekilde 
tatbik edilecek denilmek suretiyle, bu mevzu 
ciddî bir şekilde ele alınmıştır. İki seneden beri 
Bakanlığımız bu mevzuda gayretli bir çalışma 
göstermiştir. Memleketimizin sigorta otoritele
rinden mürekkep bir heyet, bu mevzuda güzel 
mesai vermiştir, hazırlanan kanun tasarımız bu
gün Yüce Meclisler komisyonlarındadır. Ben 
de, arkadaşlarımın bâzıları gibi bu komisyonla
rın toplanmamasından şikâyetçiyim. İkibuçuk 
aydan beri toplanıp bir başkanı dahi seçmemiş-
tir. Şunu bilhassa huzurlarınızda ifade etmek 
isterim ki, bu sosyalizasyonlardan sonra gel
miş ve hakiki mânasiyle1 reform mahiyetinde 
olan bir tasarıdır. Bu tasarı huzurlarınızda 
değerli fikirlerinizle olgunlaştıktan ve tekem
mül ettikten sonra Türk Milletinin emrine sunu
lacak ve gerek hekimlerimiz, gerekse milletimiz 
sağlık hizmeti mevzuunda büyük bir rahatlığa 

I kavuşacaktır. 
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Arkadaşlarım, memleketimizde bilhassa genç 
yaştakilere tahribatiyle büyük zayiat verdiren 
verem üzerindeki çalışmalarımız bilhassa 17 se
neden beri ilgili, gayretli ve programlı bir şe
kilde, I başarılı olarak devam etmektedir. Bu ba
şarı I^ünya Sağlık Teşkilâtı ve dünya tıp oto
ritelerince de tesbit ve teslim edilmektedir. O 
kadar ki, bu sene Türkiye'miz verem çalışmala
rı saha tatbikatı ve eğitimi olarak Dünya Sağlık 
Teşkilâtı tarafından bir bölge memleketti ilân 
edilmiştir. Bugün halen Türkiye'mizlde bu mev
zuda eğitilen ve dünyanın birçok yerlerinden 
gelmiş verem savaş mütehassısları bulunmakta
dır, saha çalışmaları ve eğitimi görmektedirler. 
Bu eğitim bunlar gittikten sonra birbirini ta-
kibeden heyetler halinde devam edecektir. 

Her sene muayyen bölgelerde taramalar 
yapmaktayız. Türkiye 17 seneden beri dört de
fa taranmış, elden geçirilmiştir. Bu sene beşin
ci tarama olarak tekrar ele alınmıştır. Bir za
manlar Türkiye'mizde 1,5 milyonun üzerinde 
tüberkülozlu bulunduğu halde, bugün şunu hu
zurunuzda kesin olarak ifade etmek isterim ki, 
çok sevindirici, hepimizi memnun edici bir ra
kama inmiştir, bugün Türkiye'mizde tüberkü
lozlu adedi 200 bin civarındadır. 

Bizim, tüberküloz savaşında takibettiğimiz 
prensip; koruma, hasta bulma, tedavi etme üze
rindedir. Koruma mevzuunda değerli bir silâhı
mız var, bu BCG verem aşısıdır. BCG verem aşı
sı tatbikatı da Türkiye'mizde fevkalâde başarılı 
olmuş ve umumi başarının başlıca unsuru ha
linde; kendisini göstermiştir. Bugün tekerrürler 
dâhil olmak üzere 57 milyon vatandaşımız tü
berküloz testinden geçirilmiş, 25 milyondan faz
la vatandaşımız BOO aşısiyle aşılanmıştır. 120 
BGG ekibimiz ve 36 röntgen verem tarama eki
bimiz vardır ve bu ekiplerin yaptığı çalışma ile 
8 sene içerisinde, 6 milyon vatandaşımız köylük 
bölgelerde röntgenden geçirilmiş ve bunlardan 
70 bin vatandaşımız da tedavi altına alınmıştır. 
Bunun yanında merkezler halinde çalışan 214 
kadar dispanserimiz mevcuttur. Bu dispanser
lerimi de, verem savaşının temel unsurların
dan birisidir. Bunlar da 8 senede 14 500 000 
vatandaşımızı muayene etmişler, 12 milyon va
tandaşımızı röntgen muayenesinden geçirmiş
ler vie bulunan bütün hastalar da tedaviye alın-
mıştur. 
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Muhterem arkadaşlarım, verem mücadelesin
de bizlere yardım eden mahallî verem savaş 
derneklerine ve onların konfederasyonu mahi
yetinde olan Ulusal Verem Savaş Derneğine de 
huzurunuzda teşekkür ederim. Çünkü, büyük 
vazife görmektedirler ve bu basanda büyük 
payları ve hisseleri bulunmaktadır. Biz, tedavi 
müesseselerinden göğüs hastalıkları hastaneleri
ne de gereken ehemmiyeti vermekteyiz. 1069 yı
lında Heybeli Sanatoryumuna 100 yatak ilâve 
edilmiştir ve Heybeli Sanatoryumunda bugün 
artık sıra mevzubahis değildir. Yedikule Göğüs 
Hastalıkları Hastanemiz 400 yataklı ilâve bir 
pavyona, önümüzdeki yılda temel atılmak sure
tiyle kavuşacaktır. 

Atatürk Sanatoryumuna 1969 yılında 150 
yataklı bir pavyon ilâve edilmiştir, 200 yataklı 
bir katın ilâvesi de 1971 programımızdadır. 

Bursa'da 400 yataklı hastanemiz, Erzurum'
da 400 yataklı hastanemiz hizmete, açılışa ha
zırdır. Ordu hastanemizin inşaatı devam edi
yor. Trabzon tevsi inşaatımız hemen hemen bit
miştir. Elâzığ, Muş ve Van hastanelerimizin iha
leleri tamamlanmış, temel atma safhalarına gel
miştir. Sivas'taki 400 yataklı hastanemizin du
rumu da ihale safhasındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu çalışmalar daha 
da artan ve hızlanan bir tempo içerisinde devam 
'edecektir. Nasibolursa, önümüzdeki sene sizlere 
bu mevzuda daha iyi haberler vereceğimi ümi-
dederim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu topraklar üzerinde insanları yok eden 

ve medeniyetleri ortadan kaldıran bir hastalık 
olarak .sıtma da, milletimize hayli zarar vermiş
tir. Sıtma çalışmalarında da programlı ve teşki
lâtlı bir çalışma içerisindeyiz. Başarılı neticeler 
alınmıştır. Bir zamanlar bir milyonun üzerinden 
bulunan sıtmalı adedi bugün binlerin içine in
miştir. Türkiye'mizde sıtma artık birkaç senelik 
bir ömür içerisinde kalmıştır. Bugün 2 500 civa
rında sıtmalı vardır ve b^ rakamı 1970 içe
risinde bin civarına indireceğimizi tahmin edi
yoruz. Çalışmalarımız tek sıtmalı kalmaymcaya 
kadar aynı hız içerisinde devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım: 
1969 yılında bulaşıcı hastalıkların vukuuna 

ve yayılmasına karşı aldığımız tedbirler güzel 
sonuçlar vermiştir. Bilhassa Irak'ta çıktığını is
tihbar ettiğimiz kolera hastalığı üzerine bütün 
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hudut boylarımız kolera aşısından geçirilmiş ve 
hemen hemen yüzde 90 - 98 arasında bütün va
tandaşlarımız bu aşılamaya tabi tutulmuştur. 
Arkadaşlarım, bizim kolera için alınmış olan 
tedbirlerden sureti katiyede, memleketimizin 
bulunduğu coğrafi bölge bakımından vazgeçme-
ınize imkân yoktur. İşte birkaç gün evvel yine 
radyolardan, gazetelerden öğrendiğiniz üzere, 
bugün Hindistanfaa koleradan ölenlerin yekû
nu yüzleri aşmaktadır. Binaenaleyh, her an bir 
sıçrama ihtimali karşısında biz kolera tedbirle
rimizi aksatmadan devam ettirmek mecburiye
tindeyiz ve bunu da devam ettiriloyruz. 

1968 yılında memleketimizde 2 026 civarın
da, salgın diyebileceğimiz aded içerisinde çocuk 
felci hastalığı çıkmıştır. Bunun üzerine kapı 
kapı dolaşarak yegâne silâhı olan aşılamayı uy
guladık ve bu uygulamanın neticesinde 1969 yı
lında vaika adedini 384 e düşürmek suretiyle 
gördük. Yalnız şunu huzurlarınızda ifade ede
yim ki, 384 rakamı da küçük bir rakam değil
dir, bunun da altına inmek mecburiyetindeyiz. 
Aşılamamız aynı sistematik ölçü içerisinde de
vam ediyor. Bu sene, dört aylık istatistikî ra
kamlarımız bizim bu 384 ün epey altına düşece
ğimizi şimdiden göstermektedir. 

Bu arada bilhassa Baha Müderrisoğlu arka
daşım kuduz mevzuundan bahsettiler. 

Arkadaşlarım, 1969 yılındaki kuduz adedi 
40 tır. 40 rakamı küçük bir rakam değildir, bü
yük bir rakamdır. Medeni milletlerde, medeni 
dünyada artık kuduz hastalığı görülmüyor. Ku
duzdan ölenler yoktur, ama tek başımıza Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak bunun mü
cadelesini yapamıyoruz. Bizim yaptığımız şu : 
Türkiye'nin birçok yerlerinde 500 e yakın açtı
ğımız aşı istasyonu vasıtasiyle kuduzla temas 
etmiş olanları aşılamak. Bunu yapıyoruz, ama 
kuduzun asıl mücadelesi bu değildir. Kuduzun 
asıl mücadelesi, rezervuarlann imhasıdır. Re-
zervuarların imhası da ancak vahşi hayvanla
rın, kurt, tilki, çakal gibi hayvanların imhası ve 
ıbunun yanında da bunlarla temas etmesi ihti
mali bulunan bütün ehli hayvanların aşılamaya 
tabi tutulması ile olur. Biz zaman zaman ilgili 
bakanlık nezdinde bu mevzuda teşdbbüslerimizi 
ve duyurmalarımızı yapmaktayız. 

Bu sene, 1969 yılında ilk defa olarak mem
leketimizde 500 bin dozla kızamık aşısı yaptık. 
Bumdan güzel netice aldık. Kızamık m&mleke-
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timizin büyük bir problemidir. Her sene 700 bin 
civarında çocuğumuz kızamığa yakalanmakta 
ve 5 - 10 bin kadarı da maalesef bu hastalıktan 
kaybedilmektedir. Medeni âlem kızamık aşısı ile 
bunun tedbirini almış ve önlemiştir. Bu sene 
500 bin dozluk aşıyı bir milyon doza çıkarmak 
suretiyle biz de esaslı bir şekilde bununla mü
cadeleye gireceğiz ve tahmin ediyorum ki, kıza
mık artik memleketimizde bir problem olmak
tan çıkacaktır. 

Tifo 1968 de 2 900 den 1 800 e inmiştir, dif
teri 1 800 den 900 e düşmüştür, boğmaca 10 bin
den 7 bin rakamına inmiştir. 

Tekrar ifade edeyim ki, bu hastalıklar bu 
senenin dört aylık istatistikî rakamlarında daha 
da büyük düşüşler göstermektedir. Bunun da 
mücadelesi şüphesiz aşılamadır. Aşılama yapıl
dığı müddetçe bu hastalıklar düşmeye devam 
edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tarihin çok eski devirlerinden beri mevcu-

dolan ve bugün de beşeriyeti önemli bir şekilde 
işgal eden hastalıklardan birisi de trahomdur. 
Bugün dünya nüfusunun 1/6 sı olan 500 milyon 
insan trahomludur. Trahomdan mütevellit, yi
ne dünya sathında 10 milyon insan kör bulun
maktadır. Memleketimiz trahomun yerleştiği 
bölgelerden birisidir. 1925 yılında o zamanki nü
fusumuzun 12 milyon olduğunu düşünürsek, bu
nun 3 milyonu trahomlu olarak bulunuyordu. 
Bu rakam şüphesiz korkunç bir rakam, ama o 
zamandan beri büyük bir mücadele verilmiştir. 
Bilhassa son yıllarda yapılan taramalarla bugün 
trahom artık kütleleri tehdideden bir hastalık 
olmaktan çıkmış, her sene sonbahar ve yaz ayla
rında görülen trahom okftalmi salgınları tama
men ortadan çekilmiştir. 

1958 yılında bir buçuk milyon trahomlu var
dı. Bu rakam 1966 da bir milyona, 1967 de 650 
bine, 1968 de 500 bine ve 1969 yılında da 400 
bin rakamına inmiştir. Kati tedavisi vardır. 
Bilhassa bir bölgeye okul, yol, su gibi unsurlar 
girdikçe bu hastalık hemen hemen kendiliğin
den sönmeye doğru gitmektedir. Binaenaleyh, 
sosyal yapıyla, bünyeyle ve ekonomik durumla 
bu hastalığın büyük ilgisi vardır. 

Halen 22 Doğu ve Güneydoğu bölgemiz tra
homlu bölgedir. Bir zamanlar nüfusun % 80 i 
trahomlu olan bu bölgelerde bugün trahomlu 
nispeti % 14 civarına düşmüştür. Buralarda 
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5 hastanemiz ve 168 tedavi müessesemiz mevcut
tur. Ser sene taramaya alınan illerimizde bu 
mücadeleye çok ciddî bir şekilde devam edilmek
tedir. 

Arkadaşlarım; Batıdan memleketimize gelen 
hastalıklarından birisi de frengidir. Bir zaman
lar Bakanlığımızı hayli meşgul eden ve sosyal 
bünyemizi zaman zaman tehdideden bu hastalık
la da mücadele programlı ve teşkilâtlı bir şekil
de bağlamış ve bugün dahi devam etmektedir. 
Frengi memleketimizde bir zamanlar 160 binin 
üstünde idi, bugün 16 bin civarına düşmüştür. 
Biz bu sene yeniden bütün kütükleri ele aldık, 
hastaları tek tek takip ve tesbit ediyoruz. Fren
ginin de kati tedavisi vardır. Ümidediyorum 
ki, 1970 yılının sonunda bu rakam bir hayli 
aşağıya inecektir. 

Yalnız, bütün dünyada olduğu gibi bizde de 
yeni frengi vakaları maalesef zuhur etmekte
dir. Her sene zuhur eden frengi vakaları ki, 
zaman zaman gazete sayfalarını işgal eden va
kalar 300 ilâ 600 arasındadır. Yalnız, her sene 
yine 1 500 ilâ 3 000 arasında tedaviye alınmış 
vakaların tedaviden düşürülmesi neticesi bu ye
kûn bar yükseklik göstermemektedir. 

Arkadaşlarım, her zaman bu kürsüden ifade 
ediyormm, seks olan yerlerde frengi vardır, 
frengi olacaktır. Binaenaleyh, mücadele aynı 
zamanda seksle de mücadeledir. Bunu beraber 
yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu, esasen Ameri
ka'da da aynı derttir, Fransa'da da aynı derttir, 
Almanya'da da ayna derttir, İngiltere'de de ay
nı derttir. 

Lepra mevzuuna gelince; halen 10 bin ka
dar lepralı vardır. Ankara Tıp Fakültesi Cüz-
zam Savaş Derneği ile iş birliği halinde bir ta
rama programı hazırlıyoruz. 3826 kadar hasta
mız, Elâzığ ve Bakırköy'deki ufak çaptaki has
tanemizde tedavi altındadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Memleketimizin çevre sağlığı şartları maale
sef tatminkâr olmaktan uzaktır. Bu en uç top
lulukta» en büyük şehirlerimize kadar böyledir. 
Bunu gören, bunu bilen bir teşkilât olarak, bu 
mevzuun üzerine de çok ciddî bir şekilde eğil
miş bulunuyoruz. Sözlerimin başında ilâve etti
ğim gibi, çevre sağlığı şartlarını ıslah ve bunun
la beraber koruyucu hizmetler mevzuu Bakan
lığımızın asli görevidir. Biz, bu mevzua bilhassa 

son yıllarda Bakanlık olarak ağırlığımızı koy
muş bulunuyoruz. 

Çevre sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetle
rinde başlıca unsur personeldir. Sağlık mühen
disleri, yüksek çevre sağlığı teknisyenleri, çev
ire sağlığı teknisyenleri, kimyagerler, bakteriyo
loglar, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, 
sağlık zabıtaları, bunların hep beraber koordone 
bir çalışmaya girmesi lâzımdır. Biz böyle bir 
hazırlık içerisindeyiz. 

Bugün burada da ifade ediyorum; gıda so
runu memleketimizin, Sağlık Bakanlığımızın tek 
sorunudur, en önemli sorunudur. Buna gereken 
önemi fazlasiyle vermek mecburiyetindeyiz. Sa
yın Salih Zeki arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
bu konu bugün büyük bir dağınıklık arz et
mektedir. Gıda ile Tarım Bakanlığı alâkalı, 
Gümrük Bakanlığı alâkalı, Ticaret Bakanlığı 
alâkalı, belediyeler alâkalı, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı alâkalıdır. Bu dağınıklık 
içerisinde bu hizmeti görmeye imkân yok. Bina
enaleyh, bunları bir elde toplamaya mecburuz. 
işte biz, bu hazırlığın içerisindeyiz ve ümidedi
yorum ki, yakın, günlerde bunları bir elde 
toplayan bir tasarı ile huzurunuza gelmek im
kânını bulacağız. 

Birkaç seneden beri. memba suları üzerinde 
çalışıyoruz, şişe suları üzerinde çalışıyoruz. Bu
gün yüzde 90 ölçüde bunu baharı ile neticelen
dirdik ve bugün 20 kadar memba suyu Ankara, 
İstanbul, İzmir, İzmit, Eskişehir. Adana gibi 
yorlerimizde doldurması, yıkaması ve kapatması 
hiç el değmeden yapılmaktadır. Bunun takibi 
de Bakanlığımız tarafından çok sıla bir şekilde 
yapılmaktadır. 

Memleketimizin bir mama problemi vardır. 
Bundan iki sene evveline kadar çocuklarımız 
maalesef yalnız nişasta ile besleniyor ve bun
dan sağlık bakımından büyük zararlar görülü
yordu. Şunu burada ilâve etmek isterim arka
daşlarım, mama beslenmesi geri kalmış memle
ketlerin çocuk beslenmesidir. Hakiki beslenme 
sütledir, ama bugün süt endüstrimizin istediği
miz ölçü içerisinde gelişmemesi dolayısiyle ve 
çocuklarımıza sütü istediğimiz mânada götüre-
mediğimiz için, süt beslenmesinde bugün mu
vaffak olunamamaktadır. O halde, mama üze
rine büyük- ehemmiyet vermek gerekmektedir. 
İşte biz iki sene evvel bu mevzuu ele aldık ve 
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mamalarımızı vasıflı hale getirdik; mineralle-
riyle, vitaminleriyle, proteinleriyle bunları zen
ginleştirdik ve bugün piyasada satılmakta olan 
mamaları bu durumda olmaya mecbur tuttuk. 
Bunun da yine Bakanlığımız tarafından takibi 
yapılmaktadır. Mamaların aynı vasfı muhafaza 
edip etmedikleri zaman zaman sondaj mahiye
tinde olmak suretiyle piyasadan, zaman zaman 
bunları istihsal eden müesseselerde yaptığımız 
kontrollarla toplattığımız numunelerin tahlil
leri neticesi takibini yapmaktayız. 

Arkadaşlarım, çevre sağlığı ve koruyucu 
sağlık hizmetlerinde temel unsur lâboratuvar-
dır. Lâboratuvarı bulunmıyan memleketlerde, 
bölgelerde çevre sağlığı ve koruyucu sağlık hiz
metlerinin kontrolü ve esaslı bir şekilde kurul
ması mümkün değildir. Bu itibarla biz, yine 
1968 den beri, «Halk sağlığı lâboratuvarları» 
adı altında, bütün vilâyetlerimizde bir müesse
se kurmanm çalışmasına girdik. 1969 yılında 18 
ilimizde 18 lâboratuvar faaliyete geçirilmiştir, 
1970 yılında da 16 ilimizde 16 lâboratuvar buna 
ilâve edilecektir ve böylece her sene muayyen 
bir program içerisinde, bunu bütün vilâyetleri
mize teşmil edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; yine koruyucu sağ
lık hizmetlerinin esaslı unsurlarından birisi de 
Ana - Çocuk sağlığıdır. Ana - Çocuk sağlığı hiz
metleri - Baha Müderrisoğlu arkadaşım bunun 
üzerinde durdular - çocuğu ana rahmine düş
tüğü andan itibaren okul çağına kadar takibe-
der, besler, sağlığı ile ilgili bütün muayene ve 
tedavileri yapar, eğitir, ananın ve çocuğun sağ
lığı ile çok yakından alâkadar olur. Bu müesse
selerin bütün yurt sathında çalışması için bir 
hazırlığın içerisindeyiz ve halkımız da bu mü
esseselere gerçekten memnun edici bir rağbet 
göstermektedir. 

Nüfus plânlaması - yalnız Salih Zeki arka
daşım buna temas ettiler - bir ailenin istediği 
zaman, istediği adedde çocuk sahibi olabilmesi
nin fennî yollarını öğrenmesinden başka bir şey 
değildir. Zaman zaman ortada dolaşan sözler 
sureti katîyede doğru değildir ve hiçbir zaman 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, çocuk ve 
nüfus plânlamasını, nüfusun artış hızını azal
tan bir unsur olarak görmemiş ve ele almamış
tır. Aksine, Türkiye'de mevcut kriminolojik dü
şüklerle mücadele için bunun savaşını yapmak
tadır ve bugün her 3 doğuma 1 düşük isabet et

mektedir. Bu da esasen, nüfus plânlamasının 
memleketimizde maalesef gayrifennî bir şekilde 
tatbik edildiğini bize sarahaten göstermektedir. 
Nüfus plânlaması çalışmalarımız daha ziyade 
köylük bölgelere, gecekondu bölgeleri gibi mad
di bakımdan zayıf olan bölgslere intikal ettiril
mektedir. Çalışmalarımız bu istikamette inkişaf 
etmektedir. 

Memleket sağlık sorunları üzerinde, «Akıl 
ve Ruh Sağlığı» önemli bir yer işgal etmekte
dir. Sayın Vefa Tanır arkaidaşımız bilhassa bu 
mevzu üzerinde çok durdular, haklıdırlar. Bu
gün memleketimizde, Bakırköy Alkil ve Ruh 
Sağlığı Merkezi, Manisa ve Elâzığ olmak üze
re 3 hastanemiz mevcuttur. Bu 3 hastanemizde 
isa 5 bin yaltak vardır. Bunun büyük bir kusanı
na Bakırköy Akıl ve Ruh Sağlığı sahiptir. Hal
buki bugün Türikiye^de 30 bin akıl ve ruh sağ
lığı yatağıma ihtiyaç vardır. Şüphesiz bu yatak 
sayısı da gayrikâfidir ve omun içindir ki 3 bin 
'küsur yatak olan yerde 4 bin hasta yatmakta
dır. 

Yalnız, şu noktayı burada billihaösa ifade 
etmek siterim, Sayın Vefa Tanır arkadaşım 
belki mahallinde de incelediler, birçok pavyon
larımızda, Bakırköy Akıl ve Ruh Sağlığın'daki 
pavyonlarda hastalar yatmaimaktadır, yatakları 
dahi bozulmamaktadır. Bu durum, onların o 
hastalıklarının bir icabı olarak olmaktadır. 

Akıl ve Ruh Sağlığı mevzuuna da biz son 
nenelerde biraz fazla ehemmiyet verdik. G-öl-
başı'nda 500 yataklı Akıl ve Ruh Sağlığı Mer
kezimizin inşaatı son safhaya gelmiştir, en geç 
1972 nin içerisinde hizmete açılacaktır. Bu sene 
Adana'da 500 yataklı bir akıl ve ruh sağlığı 
merkezimizin temeli atıüaeaktır. Gaziantep'teki 
eski hastanle 300 yataklı bir akıl ve ruh sağlığı 
merkezi haline getirilmesi için yapılan resto
rasyon çalışmaları son safhadadır. Bu senenin 
sonunda en geç 1971 yılı içinde temelinin atıla
cağım tahmin ediyorum. Samsun'da bu mahi
yette eski hastanemizi böyle bir müessese hali
ne getirmenin tasavvuru içerisindeyiz. Bakırköy 
Akıl ve Ruh Sağlığı Merkezi, 1 000 yataklı, 
modern yeni pavyonlara kavuşacaktır, bunun 
ilk temeli 1971 yılı içerisinde atılacaktır. Keza, 
Manisa Akıl ve Ruh Sağlığı Merkezine 240 ya
taklı, modern tesisler ilâve edilmiştir. 
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Mutaterem arkadaşlarım; 

Prebistorik devirden kalma kemiklerde da
hi tesirini gösteren ve bugün dahi önemini mu
hafaza edip, beşeriyet için büyük tehlike olan 
(kanser üzerinde de çalışmalarımız bir hayli hız
lanmıştır. Bugün için kanserde yapılabilecek 
şey; kanseri erken bulabilmektir, kanseri er-
!ken yidkalıyabilmıektir. Bu itibarla, eğitimin ve 
propagandanın kanser mevzuunda büyük önemi 
vardır, iki sene evvel, Etimesgut bölgesinde 
açmış olduğumuz ve bugün 190 yatakla çalışan 
ık&nıser hastanemiz, ilâç, cerrahi ve röntgen gibi 
üçlü bir tedaviyi başariyle yerine getirmekte
dir. Ankaratta ve istanbul'da 500 er yataklı 
yeni iki modern hastanemizin bu sene proje 
safhası başlamıştır, tahmin ediyoruz ki, 1971 
yılında temellerini atma imkânını bulabilece
ğiz. Keza, Ankara Numune Hastanemizde, kur
makta olduğumuz Radyoterapi Müessesemizin 
inşaası son safihaya gelmiştir. Kobalt, Sezyum 
ve diğer tedavileri yapabilecek radyumu ile 
ıbütün tedavileri yapabilecek bir müessese hali
ne getireceğimiz bu müessese, bir İM ay içeri-
bjıde vazifeye girecektir ve böylece artık kan
serli vatandaşlarımızın yurt dışına gidip tedavi 
elmaları da önlenmiş olacaktır. 

Hıfzısıhha Enstitülerimiz; koruyucu hiz
metlerimizin, çevre sağlığı hizmetlerimizin te
mel taflandır. Bunun için, uzun vadeli bir 
program içerisinde bu mevzular da ele alınmış
tır. Memleketimizin 16 bölgesinde 16 Hıfzısıh
ha En&titüsü kurulması programımız içerisin
dedir. Bunlardan Adana, Diyarbakır ve izmir 
ıhizmete girmiş, vazifeye başlamıştır. Erzurum 
inşaat, yani bina olarak tamamlanmıştır, ancak 
daha henüz personel bulamadığımız için bu mü
esseseyi açma imkânına sahibolamadık. Ankara 
tjefik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitümü
zü geliştiriyoruz. Aşı istihsal edecek büyük 
initelerin temelleri, bundan bir ay kadar ev
vel atılmıştır. İki sene evvel hizmete girmiş 
olan seram çiftliğimiz güzel bir çalışma içeri-
Kİndedir. Yine bu serom çiftliği bünyesinde, 
Baha Müderrüsoğlu arkadaşımızın gayet yerin
de olarak işaret ettiği gibi, pürifiye ve kon
santre seram istihsal edeciek bir ünitenin inşaası 
devam etmektedir, monte safhasındadır; önü
müzdeki günlerde bu ünite faaliyete geçerek 
arkadaşımızın hakikaten güzel işaretiyle, puri-
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fiye ve konsantre serom istihsali de, medeni 
memleketlerde olduğu gibi, artık memleketimiz
de de temin edilmiş olacaktır. 

Tedavi kurumlarımız; eskilerinin tevsii, ye
dilerinin ilâvesi suretiyle vatandaşımızın ihti
yacına cevap verecek bir gelişme içerisindedir. 
İkinci Beş Yıllık Plânımız, 10 000 kişiye 25 ya
tak düşecek bir hedef göstermiştir. Üçüncü Beş 
Yıllık Plân hedefi, 10 000 kişiye 30 yataktır. 
Halbuki, Batı standartlarının asgari seviyesi 
10 000 kişiye 50 yataktır. Binaenaleyh, daha 
çok uzun yol almak mecburiyetindeyiz, ikinci 
Beş Yıllık Plânın 3 ncü yılına girdiğimiz şu 
sırada biz 10 000 kişiye 24 yatak seviyesine 
gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın burada 
da belirttikleri gibi, Bakanlık bünyesinde 45 870 
yatak vardır; bütün yatak mevcudu 84 658 
ttir. Halbuki bugün 150 000 yatağa - mutlak 
nıanada - ihtiyacımız bulunmaktadır. 1969 dan 
1970 e devredilen inşa halindeki yatak adedimiz 
7 555 tir. Bu seneki programımızda 1 250 yatak 
ilâvesi programımızda derpiş edilmiştir, yeni 
temel atmalarla bunu da gerçekleştireceğiz. 

Ayrıca, tedavi müesseselerimizde standart 
model ölçüler içerisinde cihazlanmanın çalış
maları içerisindeyiz ve dışardan yaptığımız 
ithaller ve içeriden yaptığımız alımlarla bu mü-
fcfr'&eıseleri, hekimlerimizi memnun edecek bir ci-
hazlandırmaya doğru gidiyoruz. 

Ayrıca, bütün hastanelerimizde, ödeme ka-
'biliyetü bulunmayan vatandaşlarımızın ücret
siz muayene ve tedavileri üzerinde fevkalade 
hassas davranıyoruz. 

Sayın Vefa Tanır arkadaşımızın dediği gibi, 
Full - Time hiçbir zaman ödeme kabiliyeti bu
lunan vatandaşlarımız için bir mâni sınır de
ğildir. işte bunun misali, Ankara Numune Has-
nesidir. Arkadaşımız diyor ki, «Ankara Numu
ne Hastanesi Full - Time\la muvaffak oılmu-
yor» Sebebi şudur: Kapılarını faMr vatandaş
larımıza ardına kadar açmıştır, sebep budur. 
Yoksa, Ankara Numune Hastanemiz - huzurla-
rınıada şunu bilhassa ilâve etmek isterim ki -
Türkiye'nin en hummalı faaliyet gösteren has
tanesi, en güzel çalışan hastanesi haline getiril
miştir. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Bakan, 
hastane muvaffakiyetsin, demedim, Full - Time 

I meselesinde muvaffakiyetsizdir, dedim. 
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ıSAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Sebebi işte 
buradan geliyor. Hastane fakir vatandaşlara 
kapılarım açmıştır, onları ücretsiz bir şekilde 
muayene etmektedir. Tabiî Full - Time bun
dan zarar görüyor. Sebep bu.. 

BAŞKAN — Daha ziyade bina darlığından 
bahsetti efendim. 

ISAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Arka
daşlarım, oraya da geleceğim. Biz, tedavi mü-
eseıesellerini bütün yurdumuzun her bölgesine, 
vatandaşın ayağına götüren bir programı içeri-
ksmdeyiz. Her vilâyetiımüzde ya yeni bir tesisin 
temel atılmıştır, ya yeni bir müessesenin kapısı 
vatandaşlara açılmıştır. Konya'dan bahsede
yim : Senelerden beri 200 yatak, dedikleri Kon
ya Hastanemizde, bu sene 200 yataklı bir ilâ
ve pavyonun açılışını yapacağız. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Adıyaman'da mütehassıs bekim yoktur. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Adıya-
ınanda esas hastanemiz var, hastanemiz orada 
mevcuttur. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 5 
tane hastanenin bir tane mütehassıs hekimi var. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, söz 
(baklanızı kulanmış sayarım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — O ayrı. 
Şimdi arkadaşlar ben ne diyorum: Mütehassıs 
hekimi.. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Mütehassıs hekim de gelmiyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Şimdi bun
da siz haklısınız, bumda sizinle beraberim. Dok
toru oralara götürmeye hep beraber mecburuz. 
Doktor gitmiyor, ne yapacaksınız? 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Mecburi tütalılm, Sayın Bakan. 

IBAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Ona da iti
raz ederler. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Kanun ta-
eumsinı getiriyorum, Başbakanlığa şevkettim, 
yakında huzurunuza gelecektir ve bunun başka 
bir yolu yoktur. Bugün her hangi bir mütehas

sıs arkadaşımızı, memleketimizin her hangi bir 
bölgesine zorla gönderebliimek için elinizde bir 
müeyyide var mıdır? Kimi itham ediyorsunuz? 
Gitmiyorlar. O halde, hem onu götürecek, şart
lan yerine getirmeye, hem de onları mecbur 
tutacak müeyyideleri kurmaya mecburuz, işte 
biz bunu kuruyoruz, bunun başka yolu yoktur. 

Ayrıca, yine Vefa Tanır arkadaşıma cevap 
sermek isterim, büyük merkezlerimizi büyü
tüyoruz. Bugün Ankara Numune Hastanemi
zin - ki siz oradan yetiştiniz - hastanenin önün
de yapılmakta olan büyük bir poliklinik bina
sının ve ameliyathane departman inşaatını 
her halde görmektesiniz. Keza önünde bulunan 
Refik Bey Pavyonu, intaniye Pavyonu ile Âcil 
Pavyonun hepsi yıkılacak, bunların yerine 500 
yataklı modern bir pavyon yeniden meydana 
getirilecektir. Bugün Ankara Hastanemiz 400 
yataklıdır, kâfi gelmiyor. 300 yataklı poMkli-
mklerle beraber yeni bir pavyon İlâve edilecek
tir, yerleri istimlâk edilmiştir. 

Haydarpaşa Numune Hastanemiz, eski ve 
70 senelik bir binadır, işe yaramıyor. Bunu 
bütünüyle beraber içine alan bir proje safhası 
bu sene başlamıştır. Şişli Çocuk Hastanemiz 
1 000 yataklı hale getirilmektedir, inşaası bir 
hayli ilerlemiştir. Beykoz'da yeni bir hastane 
kuruluyor. 

Arkadaşlar, bütün vilâyetlerimizde yeni bir 
mıüessese ya açılmakta, ya da kurulmaktadır. 
Vatandaşlarımızın ayağına bütün hizmetleri 
götürmenin büyük çabası ve gayreti içerisin
deyiz. 

Arkadaşım haklı olarak, personel noksanlı
ğından bıalhsebtiliieır ve âdil tevzi edilmediğini bu
rada ifade ettliffier; bunun bir misıali olarak 
da Göğüs Cerrahisi Merkezi ille Bakırköy Akıl 
ve Ruh Sağlığı hastanelerini verdiüer. 

Personel noksandır, bunu kabul ediyorum. 
Yalnız mukayese ettiğimiz üM. müessesle ara
sındaki çalışma farklarını burada belirtmek 
lâzımdır. Bir taraf İkaüp ameliyatı yapıyor, gö
ğüs lamıeliyatı yapıyor. Ameliyathane eMbd 
lâzımdır, rfikavorum eMbi lâzımdır, hastalara 
bakım lâzımdır, bakım ekibi lâzımdır. Siz bun
ları vermezseniz bîr göğüs cerraha mıerkezinıe, 
bu göğüs cerrahi merkezinden randıman aMjdlür 
misliniz? Alamazsınız. Buraya bunun içlin ve-

, ri'lmiştir, ama buna mukabil Akıl ve Ruh Sağ-
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lığı Melikesinde de noksandır, ama orada bu ka
dar önemli değildir. Bunu burada bilhassa kay
detmek ! lâzımdır. 

Mulıterem arkadaşlarım, Salih Zeki arka
daşımızın temas ettiği bir nojkfcaya geliyorum, 
ilâç ve ilâç sanayii mevzuu: 

Biz Bakanlık olarak ilâç ve sanayii baklan
daki politikamızı vatandaş menfaati ve sağlığı 
dsas ataarak taMbediyoruz ve bunu tavizsiz 
ve müssmahasız tafeibıediyoruz ve bunu böyle 
de takaıbetıneye devam edeceğiz. 

Bugtaıe kadar ne yaptık? 
îlâç fiyatları üzerinde bir sistem getirdik, 

maiyet sistemli getirdik. Fransa'daMn© ben
zer bir salstem getirdik ve tekrar burada iddia 
ediyor ve diyorum ki, ilâç üzerindeki, bilhas
sa ilâç fiyatları üzerindeki münakaşa artık 
kalkmıştır. Çünkü maliyet esas 'alınmıştır, 
maliyeti esasından üzerine muayyen kârlar ko-
nulmuşılur. Bana ancak şunu diyebilıirsliniz-
«Bunflann tesbiiıtlleri hatalı olabilir» Bu ollabilMr 
bunu dl^Mlirsiniz. Bu şikâyetler zaten zaman 
zaman yapılmaktadır ve bizim tekrar tetkikimiz 
karsısındıa da bu şikâyetlerin haklı olduğu yer
lerde hak tesîlim edilmekte, haksız oflduiru yer
lerde reddedilmıektedir. Bu yamlmıaktiadır. 

Binaenaleyh, bugün 51âc fiyatları mahvet 
esası ürçsrine istinaden biir sitemle bir liıst'kmra 
kavuşmuştur ve o kadar kavuşmuştur M. 1967 
yılında yabancı firmaların 84 bin dolar ctivmnn-
da ölian dısıarıva, kâr tmnısferleri 1969 yılında 
51 bin dd'â.nn, düşmüştür İkti. bu da k«ndi cnVolV 
rrndıa bftvnk bir lamlmamn mflvdama #ftldinfn|i 
ve lilftc fAva-tltannda vatandaş Herine bir fark <A-
dtoğnınu «dermektedir. 

— Bn Wâc fiyatlarım ayarlama mevzuu mıem-
leke+Ji-mfe irün bir merhaledir. 

Arkajdaıslanm, ikindi merhıafle şu olmıustıır: 
B^m vfrnift foWhpfifâ&i,m$:z TyoHüı̂nka da fil&^lıarm 
vasıflı olarak ve formiifflierine uysun olla.ralk va
tandaşa intikali çalışmaları vardır. Bu mev
zuda, da «ok cn*ddî bir munaüca.bft kurmuş bııimım-
va^ı?!. Bnndifl.n. 4 - 5 av kadar evvifil 107 1â,-
born,+n.vw ıî rH'ıne yarut-ıtfrmı̂  Initf&vt Wh* 1cnnfa"<n!' 
n^ıcftsü fapırfirıMjı malfimıııdur ki, 30 lk«dar !â-
iborinfnvfljrı karoatmts bulunuyoruz. Bunlardan 
hfl,1,â, sttartiOmrrnr vwtinie PTfirf-jifr̂ -mji'vtfiTi 15 - 16 ısı ka-
•pıo.lı 'hn1ıiTi'rvi|a'b+ol<İT|« "Rnrda^Ti. 451 k*1wm. iîlâ,-

cına da «el kovduk, kontrollannı yamyoruz ve 
maalesef zaman zaman açıklıyorum, bu 451 

ilâcın da % 25 dite % 30 u bozuk çıkmaktadır. 
Bozuk çıkan ilâçlar için de derhal toplatma ka
ran alıyoruz, piyasadan tamamen toplatıp me
sullerini de adliyeye sevk ediyoruz. 

Biz bütün ilâç imal eden müesseselere ve lâ-
boratuvarlara oto kontrol lâboratuvarları nite
liğinde olma mecburiyetini koyduk. Yani di
yoruz M, sen evvelâ kendi ilâcını piyasaya çı
karırken kontrol edeceksin... Böyle bir kontrol 
lâboratuvan bulunmadan ilâç imâl eden mües
seselerin. sureti katiyede sanat icrasına müsaade 
etmiyoruz. 

Ayrıca Refik Saydam Hıfzıssahha Enstitü-
müzdeki kontrol şubemizi de tam bir şeldlde ha
rekete geçirdik, ama yeterli değil, yeterli ol
madığı için de bu sene programımızdadır, bir 
ilâç müstakil kontrol enstitüsünün temeli atıla-
lacaktır. Bu senekj imkânlar içerisinde paramız 
da ayrılmıştır. 

Arkadaşlarım, bu kontrol mevzuunu bu şe
kilde yapmak da ikinci merhale olmuştur. Ga
yemiz vatandaşa alacağı ilâç için bir teminat 
vermek, bir güven yaratabilmektir; bunun pe
şindeyiz. 

Memleketimizde bugüne kadar ruhsatı alın
mış 15 bin kalem ilâç vardır arkadaşlarım, ama 
bugün eczane raflarında satılan ilâçların 
adedi, 3 500 dür. Yeni bir mevzuat deği
şikliği hazırlıyoruz. Bu mevzuat değişikliği
ne göre, teknik bir heyet kuruyoruz. Bu 
teknik heyet bu 15 bin ruhsatı yeni baştan 
elden geçirecek ve tedavi kabiliyetini kaybetmiş 
olan bütün ruhsatlar iptal edilecektir ve böylece 
ilâç piyasası tam bir ayıklanmaya, tam bir ra
hatlığa kavuşmuş olacaktır. Bu ayıklama ve 
bu tetkikte her 5 senede bir devm edecektir. 

Arkadaşlarım, dış münasebetlerde de yaban
cı teşekküllerle ve dost yabancı milletlerle sağ
lık mevzuunda daimî bir işbirliği içerisindeyiz. 
Bilhassa Dünya Sağlık Teşkilâtı, UNİCEF, RCD, 
İngiltere, Fransa, Amerika, Dünya Gıda Tarım 
Teşkilâtı; bunlarla daimî temas halindeyiz. 
Bunlara muayyen katılma paylarımız var, onlar
dan da aldığımız yardımlar var. Yardımlr da
ima, katbekat katılma paylarımızın üstünde 
gerçekleşmektedir. 

Memleketimize sağlık kuruluşları, sağlık 
teşkilleri, tedavi, müesseselerimiz yayılmakta
dır. Bu yayılma muvacehesinde bu müessesele-
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rimizi cihazlandırma ve bu cihazların mahalle
rinde bakımları bizleri hayli meşgul etmektedir. 
Bunun için yine memleketimizin muhtelif böl
gelerinde anadepo ve tamirhaneler kurmaktayız, 
Bunlardan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve 
Diyarbakır inşaatları tamamlanmıştır; Malatya, 
Bursa hizmete girmiştir, Trabzon, Kayseri, 
Konya da bu senenin sonunda tahmin ediyoruz 
ki, hizmete girecektir. 

Donatım mevzuunda geçen sene uyguladığı
mız direkt ithalâtı bu sene de aynen uygulıyaca-
ğız ve bundan büyük faydalar temin etmiş bulu
nuyoruz. Bu faydaların, yanında istediğimiz 
kaliteli, vasıflı cihazı alma imkânını da buluyo
ruz. Ayrıca, direkt ithalâtın Bakanlığımız ta
rafından uygulanmasının getirdiği büyük bir 
fayda da şu olmuştur; Birçok kuruluşlar Tür
kiye'de tıbbî ve cerrahi cihaz imâline geçmişler
dir. Biz bunları kontrol ediyoruz. Gerçekten 
bunlar vasıflı imalât yapacak şekilde işe başla
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Bakanlığımızın 
üzerinde hassasiyetle durduğu, ama bugün bir 
dağınıklık ifade eden bir hizmet de sosyal hiz
metlerdir. 

Bugün Sağlık Bakanlığı. (0) ilâ 6 yaş arasın
daki çocuklara bakar, 7 ilâ 18 yaş arasındaki 
çocuklara, gençlere Millî Eğitim. Bakanlığı ba
kar, Çocuk Esirgeme Kurumunun elinde bir 
hayli çocuklarımız vardır ve bu hizmetler de 
istediğimiz mânada görülmüyor. Bunun için bu 
hizmetleri de tek elde birleştirecek «Sosyal 
Hizmetler Kurumu» kanun, tasarısı. Meclislere 
sevk edilmiştir ve arkadaşımızın dediği gibi bu 
hizmet müstakil bir tesis olacaktır ve belki de 
Başbakanlığa bağlı bir müessese halinde fayda
lı. bir kuruluş hizmeti verecektir. 

Vefa Tanır arkadaşımızın sağlık merkezleri
miz mevzuundaki yaptığı şikâyetler fevkalâde 
yerindedir. Yapmış olduğum, seyahatlerde ben, 
hekimi olduğu, halde kilitli bulduğum, sağlık 
merkezleri görmüşümdür. Yalnız bu sağlık mer
kezleri sosyalize sağlık hizmetlerinde yataklı 
sağlık ocakları olarak çalışmaktadır ve faydalı 
hizmetler görmektedir. Biz sağlık merkezlerini 
murakabe içerisinde daha iyi çalışan bir şekle 
sokmanın gayreti içerisindeyiz. 

Edirne'deki entegrasyon mevzuu: 
Arkadaşlar entegrasyon sosyalizasyona gir

meden evvelki bir intikâl devridir. Binaenaleyh, 

Vefa Tanır arkadaşımızın dediği gibi Edirne'
deki entegrasyon tatbikatı yarıda kalmış bir 
tatbikat değildir. Aksine Edirne'de entegras
yon vazifesini yapmış ve yatırımlarını kendisi 
kurarak, kendisi yaparak sosyalizasyona inti
kâl etmiştir. Binaenaleyh, Edirne'deki enteg
rasyon tatbikatını başarılı bir tatbikat olarak 
görmek lâzımdır. 

Sosyalizasyon pahalı bir hizmet değildir. Bu
güne kadar yedi seneden beri, s,ekiz seneden beri 
24 vilâyetin, (haltıtâ Nevşehir'in yatırımları dâ
hil) işleyişi, araçlarının, gereçlerinin bütün ye
kûnları dâhil 742 milyon liraya çıkmıştır. Yedi 
seneden beri bu 24 vilâyetim sağlık hizmetleri
ne verilen bu para pek de yüksek bir miktar 
değildir. 

Sonra yine arkadaşımız Gümüşane'de 30 - 35 
bin vatandaşa bir hekim düşüyor dedi. Bu, sos
yalizasyondan evvelki devreye ait bir ırfakam. 
Bugün Gümüşane'de 15 bin şahsa bir hekim düş
mektedir, keza Adıyaman'da 18 bin şahsa bir 
hekim düşmektedir. Sosyalizasyondan evvel bu 
miktar 28 bin idi. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tamamsa bâzı su
aller var onları sorayım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLÎ ÖZKAN (Devamla) — Cevap 
vereceğim. 

Sayın Baha Müderrisoğlu'nun tek elde top
lama mevzuu... 

Bu, gerçekten bundan üç sene evvel kadar 
önce tarafımdan ortaya tez olarak atılan bir 
durumdur. Yalnız, bütün tedavi müesseselerini 
tek elde toplamak hususu, genel sağlık sigortası 
Türkiye sathına uygulanmaya başladıktan iti
baren gerçekleşecektir. Bunu da bilhassa ar
kadaşımıza söylemek isterim. 

Ben arkadaşlarımın suallerine hazııraım. 
BAŞKAN — Arkadaşlar adına sualleri ben 

soracağım. 

VEFA TANIR (Konya) — Bir sualim de be
nim var. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Zatıâliniz bâzılarına yazılı cevap verebilirsi

niz, yazılı cevap vereceklerinize, lütfen «yazılı 
cevaplarımı vereyim» dersiniz. 

Sayın Süleyman Mutlu 1 nci sorusunda : 

«Kanser gibi, tümör tedavilerinin saıdece bir 
hastanede teksif edilmesi hem tatbikat bakımm-
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dan kdlay hem de malî yönden daha az külfetli 
olacağı kanaatini taşıyoruz, Sayın Balkan ne dü
şünürle^?» diyorlar. 

SAFLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAf ÂLÎ ÖZKAN (Devamla) — Şimdi 
muhteıjfcıı arkadaşlarım, biraz evvel izah ettim, 
biz Etijöaesgutta 190 yataklı bir hastane açtık, 
tıklım [tıklım dolu. Maalesef ıstırap içerisinde, 
kendilerini yatıramadığımız için biraz daha me
safeli günler veriyoruz. Onun için istanbul ve 
AnkadiVla iki tane büyük, beşeryüz yataklı 
modenf>kanser müessesesinin kuruluşuna karar 
verdik.| 

ISÜŞEYMIAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Cihaz jffck Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, rica ederim ko-
nuşmaym. 

SA$tIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAf ÂLI ÖZKAN (Devamla) — Bunu da 
biraz ejvjvel izah ettim. Ankara Numune Hasta-
nemdzdp kuruluşu bitmek üzere bulunan Radyo -
terapi Şbstitüsü tamamlamıyor, Kolbalt, Sezyum, 
Radyo jiasotop tedavisi yapacak cihazla<r sipariş 
edilmişjtâr, geçen seneki direkt ithallât içerisin
dedir, bir - iki ay içerisinde gelip de vazifeye 
başhyajaaktır. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Bunlar Kanser Hastanesinde mi kurulacak Sa
yın Ba^an? 

SAİ^IK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAlj ÂLÎ ÖZKAN (Devamla) — Kanser 
HastanjeBİnde ayrı tedavi usullerimiz var? Bun
ları bijhassa ayakta tedavi yapacak ünite ha
linde İfttmune Hastanesine getiriyoruz ve Kan
ser Haflanemizde de bunlara ihtiyacı olan has-
talanmjiB zaman zaman oraya sevk edilerek te
davi edilecektir. 

BA$fLAN — 2 nci suali takdim ediyorum 
efendin^ 

«Veteriner gılda laboratuarlarının Sağlık 
Balkanlığuıca takviyesi düşünülmekte midir?» 

SAFLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAİ* ÂLI ÖZKAN (Devamla) — Veteriner 
gıda lâîİK>ratuvarlarının bakanlığımızla hiçbir 
ilgisi yWrtur. Ancak bu lâboratuvarlar tize say
gı göstfejrerek kendi lnıcaklarını açmışlar ve gı
da metfşuunda bizim tahlillerimize cevap ver
mektedirler. Bunlar 12 kadatr lâboratu vardır ve 
kâfi gelmemektedir, bunları kendi kurduğumuz 

lâlboratuvarlarla ve belediyel lâboratuvarlarla 
takviye etmiş durumdayız. 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır buyurunuz. 
Sual çok kısa, kesin ve sual şeklinde olsun mut
laka. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
bir yanlış anlaşılmayı sualimin arasında çok kısa 
olarak vaz'etmek isterim. 

!Saym Bakan «Full - Time tatbikatına devam 
edeceğiz» dedi. Hastane Full - Time midir bu? 
Yani, bir hastanede bütün hekimler toptan mı 
Full - Time yapacak, yoksa memleketin fakir 
hastalarına çok faydalı olan Numune Hastane
sinde gelir getirecek hekimler Part - Time, ge
lir getdrmiyecek hekimler Full - Time olarak mı 
tatbikat görecek?... Binaları da müsait değil, 
yoksa Numune Hastanesindeki doktorların hep
sine elimden gelse madalya veririm. 

Sormak istediğim sual şu; part - time bir 
hastanede doktor Full - Time, çalışacak; Full -
Time böyle mi devam edecektir. 

ÎMnci sualim, Full - Time özel hastanın ya
tacağı bina yapısı olmıyan yerlerde döner ser
maye ile karşılanması zor bir şey oluyor. Bunu 
genel bütçeden karşılama imkânı var mı? Kar
şılama imkânı yoksa, bir gün Siyami Ersek, Ti
mur Aker, Kemali Beyazıt Full - Time'den çı
karlarsa aynı hastane Full - Time'a devam ede
cek mi? Bu iki sualimi lütfen cevaplandırsınlar. 

BAŞKAN —- Buyurun fendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

VEDAT ÂLI ÖZKAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, evvelâ hiç şüphesiz Full - Time'-
in bir müessesece tam uygulanması lâzımdır. 
Ama Full - Time'in bir müessesece tam uygulan
ması için de, orada bulunan hekimlerin tatmini 
gerekir. Bugün biz döner sermayeden bir heki
me ancak 1 800 lira kadar para verebiliyoruz, 
maaşının üstünde. Maaşının üstünde bu kadar 
bir parayla bir hekimi çalıştırmak imkânına sa
hip misiniz? Değilsiniz. Binaenaleyh, bugün için 
bu şartlar içerisinde Full - Time'i ihtiyari ola
rak devam ettirmeye mecburuz. Yalnız Personel 
Kanunu komisyonlarda görüşülüyor. Personel 
Kanununda Full - Time biraz müphem geçmiş
tir, arkadaşlarımız bu mevzu ile meşguldürler, 
biz Full - Time'a Personel Kanununda gereken 
önemin verilmesini istiyoruz. Şu esastır arka
daşlar, bir müessese eğer bir şahsa güvenerek 
çalışıyorsa, o müessesenin geleceğimden şüphe 
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etmek lâzım. Binaenaleyh; Siyami Ersek kıy
metli arkadaşımızdır, Siyami Ersek yetişmiş ar
kadaşımızdır, ama o müessese Siyami Bey ile 
beraber ekibinin hastanesidir. Bunu böyle kabul 
etmek lâzım. O halde biz hastaneleri tek şahsın 
hastanesi değil, bir ekip hastanesi ve kapıcısın
dan başhekimine kadar vatandaşlara hizmet 
edecek bir müessese haline getirmek mecburi
yetindeyiz. O halde ben müesseseyi böyle bir 
mütalâa içerisinde düşünüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 

çocuk felci hastalığı Türkiye'nin kaç ilinde gö
rülmektedir? ölüm sayısı nedir, sakat sayısı ne
dir? Birçok uzmanlar mecburi aşıyı salık ver
mektedirler. BakanUk mecburi aşıyı getirmeyi 
düşünmekte midir? Değilse gerekçesi nedir? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLI ÖZKAN (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, çocuk felci hastalığı 
memleketimizin büyük problemidir. Bunun da 
yegâne tedbiri aşılamadır. 1909 yılında 384 va
ka Vardı. Arkadaşlar, 384 vaka da felçli vaka
dır. İlmen her felçli vakanın arkasında 10 ilâ 
1 000 arasında felçsiz cereyan eden çocuk felci 
hastalığı vardır. Binaenaleyh 1969 da 384 vaka 
şöyle böyle 150 - 200 bin vaka demektir. Biz 
aşıyı mecburi tutacak bîr halde yapıyoruz. Ben 
mecburi olmasına şahsan taraftarını, aşı mec
buri imiş gibi uyguluyoruz, kapı kapı dolaşıyo
ruz. Bunun başka yolu yoktur. Ancak çocuk 
felci daha bir müddet memleketimizin önemli 
problemi olmakta da devam edecektir. Yaptığı
mız aşılama ve tedbirler sonucunda bilhassa bu 
sene, dört, aylık istatistiğimiz çocuk felcinin bü
yük ölçüde azalmakta olduğunu göstermekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın ilhan Açıkalm, buyurun. 

İLHAN A Ç I K A L I N (Denizli) — Efendim, 
Sayın B'akanımıız Şark illerimize bir seneliğine 
'mütehassıs hekim göndermekte fayda ümidet-
tiklerini söylediler. Hailen bir aylığına Şark il
lerine mütehassıslar gönderilmektedir, ama 
eMpsiz, aletsiz mütehassıs gönderilmektedir. Bu 
tutum doğru mudur Rotasyon denilen sistem
den fayda sağlanmış mıdır M, ikinci bir sene 
mütehassıs gönderilmesi düşünülmektedir? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLI ÖZKAN (Devamla) — Şimdi 

muhterem arkadaşlarım, biz muvakkat olarak, 
bir aylığına gönderdiğimiz arkadaşlarımızı, 
mahrumiyet bölgelerine hiç mütehassıs .hekim 
bulamadığımız için ve ihtiyaç kendisini bütün 
açıklığı ile gösterdiği için gönderiyoruz. Şüphe-
siz bu bir aylık zaman içerisinde istediğimiz 
karşılığı alamıyoruz, istediğimiz faydayı temin 
edemiyoruz, ama yine de faydadan hali değil
dir. Onun içindir ki, biz şimdi bir senelik mec
buri hizmet şeklinde bir kanun tasarısı getir
mek suretiyle arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Bu 
bir nevi, bir sene bir sene gitmek suretiyle de
vamlı bir hizmet şeklinde olacaktır ve böylece, 
giden arkadaşlarımızın aynı zamanda ekîplen-
melerini, cihazlanmalarını da temin edeceğiz. 
Bunun başka yolu yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Asutay. 
BURHANETTtN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Bakandan iifc noktanın açıklanmasını istir
ham edeceğim. 

BAŞKAN — Evvelâ bir noktayı lütfedin. 
BURHANETTtN ASUTAY (Devamla) — 

Peki efendim. 
Ziraatta kullanılmış olan, dış memleketlerin 

birçoklarında yasak edilen ilâçların Türkiye'ye 
ithal, edilmesi tesbit edilen hâdiselerdendir. 
Bunlar gerek zehirlenme, gerekse ölüm vakala
rını ooklaştırmaktadır. Mevsimin yanaşmış ol
ması hususunda Sayın Bakanlığın ne düşün
düklerini açıklamalarını istirham ederim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLI ÖZKAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, zirai ilâçlar konusu esas olarak 
Tarım Bakanlığının vazifesidir, Tarım Bakan
lığının işidir ve bu mevzuda Tarım Bakanlığı 
ile devamlı bir işbirliği halindeyiz ve zirai ilâç
ların kullanılmasını tesbit edecek bir yönetme
lik üzerinde de müşterek bir çalışma yapmak
tayız. 

BAŞKAN — Sayın Kınlkoğlu, buyurunuz. 
KÂMİL KIRIKOĞLU (Adıyaman) — Efen

dim, montaj sanayii firmalarından bâzılarının 
reeksportla fiyatları yükseltilen ilâç hammad
desi ithal ettiklerinden Bakanlık haberdar mi
ldir. Haberdarsa hangi firma hakkında bugü
ne kadar bir tedbir alınmıştır? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, ilâç hammaddelerinin 
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menileketimize ithali, her hangi bir firma tara
fından ithali, tam mânasiyle kontrolümüz altın
dadır, bilhassa fiyat bakımından kontrolümüz 
altındadır. Binaenaleyh, dışarda fiyatları yük
seltilmiş olan ilâçların yurdumuza binin kon
trolümüz dışında girmesine imkân yoktur. Biz 
dışarda imal edilen bütün hammaddeleri de 
esas|t şekilde mahallerinde bulunan ticaret ata
şelerimiz vasıtasiyle tesbit ediyoruz, elimizde
ki dokümanlarla, Türkiye'ye aynı vasıfta en 
ucuz hammaddenin girmesi yolunda büyük bir 
gayret içerisinde bulunuyoruz. Bu meyanda şu
nu bilhassa ifaide etmek isterim İri, yabancı fir
maların ithal ettikleri hammadde karşılığı ka
dar İüâç ihracetmelerini de bu sene şart koş
tuk ive ilk ihracat da 500 bin dolar olarak Mı
sır'a; yapılmıştır. Bu, bu sene 3,5 milyon doları 
bulacaktır, hi'Ihassa ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ben elimde bulu
nan bâzı yazılı soruları zatıâlinize soracağım. 
Bunların bir kısmı zannediyorum mahallî ko
nularla ilgilidir, isterseniz burada cevap verir
sin!^, isterseniz yazılı olarak cevap verirsiniz. 

Ef&ym Yılmaz Alpaslan, «Çorlu Devlet Has-
tanejs için 130 bin lira. onarım giderine ihtiyaç 
var, i bunun 35 bin lirası yollanmış, kalan ne za
manı yollanacaktır?» der. 

İkinci sorusunda, «Çorlu ve Tekirdağ Devlet 
Hastaneler'inde doktor eksikliği ve özellikle per
sonel eksikliği ne zaman giderilecektir?» der. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VBÖAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, 40 bin liranın üzerinde bulunan 
ibi'i* tamiratın Plânlamadan geçmesi lâzım. Biz 
fou İtibarla 135 bin liralık bir miktarın, kendi 
ye'tlkdtniz altında tutarak, 35 bin lirasını gön-
derrıjilşiz. Büyük onarıma alınmıştır, üst tarafı 
da büyük onarımda yapılacaktır. 

'Doktor mevzuu da; bulduğumuz zaman gön
dereceğiz. 

ŞAŞKAN — Antalya milletvekili Sayın Ha
san (Ali Gülcan şu soruları sormaktadır : 

«Antalya Devlet Hastanesi kifayetsiz olup, 
ilâve ek gibi tesisi düşünülmekte midir?» 

SjAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Antalya 
Devlet Hastanesi gerçekten kifayetsizdik. Bu
nun ficin geçen sene istimlâk edilen «Konyaaltı 
Plaj i» denilen yerin hemen üzerinde bir yere 
400 yataklı bir modern hastanenin yapılması bu 
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sene proje safhasındadır, ümidediyorum ki 1971 
senesinde temeli atılacaktır. 

BAŞKAN — «Serik İlçesi hastane olmak 
üzere bir bina inşa etmiş, fakat şimdiye kadar 
el sürülmemiştir. Hastane veya sağlıkevi ve dis
panser olarak açılması düşünülmekte midir? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Serik ilçesindeki dernek tarafın
dan yaptırılan müessesede tapu temini güçlüğü 
vardır; tapusunu temin edemiyorlar. Biz ken
dilerine şunu söyledik, dedik ki, tapusunu der
hal temin edin ve bize devredin, açılışını, teç
hizini ve çalıştırmasını yapalım. Durum bu
dur. 

BAŞKAN — Maraş Milletvekili İbrahim öz-
türk, «Maraş ve Elbistan Devlet Hastaneleri
nin doktor, yardımcı personel ve araç - gerek 
durumları hakkında Sayın Bakanın Meclise bil
gi vermesini' rica ederim.» diyorlar. 

Her milletvekili kendi bölgesine ait Bakan
dan izahat isterse o zaman müzakere günlerce 
devam eder. Onun için Sayın Bakan lütfen bâ
zı sorulara yazılı cevap veriniz. Rica ediyorum, 
bizim de görevimizi kolaylaştırmış. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Yalnız şu
nu ifade edeyim, Maraş Devlet Hastanesi sosya
lizasyona girdikten sonra mütehassıs hekimle
rinde bâzı noksanlıklar olmuştur, ama biz geçen 
ay iki nisaiye mütehassısı ve bir operatörü Do
ğumevi ve Devlet Hastanesine tâyin ettik, va
zifelerine başlamışlardır. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
şu ana kadar sorulan sualler muvacehesinde üç 
arkadaşımızın ikinci soruları var; onlara da so
ru sorduracağım, ondan sonra müzakereye de
vam edeceğim. 

Buyurun Sayın Ülker, sorunuzu kısaca so
runuz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan §u noktayı öğrenmek isti
yorum; Bulaşıcı sanlık Türkiye'nin muhtelif 
yerlerinde görülmektedir, şu anda da istanbul'
da yaygın bir haldedir. Yani bir mahallede üç -
beş kişinin bulaşıcı sarılığa tutulduğunu işitebi
lirsiniz. Bu korkunç hastalığı, önlemek için ne 
gibi tedbirler düşünmektedirler 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Muhterem 
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arkadaşlarını, size dört aylık enfeksiyon sarılık 
hakkındaki istatistik rakamlarımızı vermek is
terim: Ocak, Şubat, Mart, Nisan... 1969 yılın
da 2 724 kadar vaka görülmüştür, 4 ay içersin
de; bu rakam 1970 yılının 4 ayında 1640 a düş
müştür. Binaenaleyh geçen seneki rakamlardan 
aşağı doğru iniyoruz. Yalnız size şunu ifade et
mek isterim ki, bulaşıcı, enfeksiyon sarılık çev
re sağlığı ile ilgilidir, çevre sağlığının ıslah ted
birleri ile ilgilidir. Binaenaleyh, buna karşı alı
nacak başka türlü bir tedbirimiz, aşımız ve sai-
remiz yoktur, ancak olduktan sonra tedavi al
tına alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Açıkalm, buyurun. 
İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Efendim, 

bugün birçok hastanemiz muattal vaziyettedir. 
BAŞKAN — Lütfen soru kısmını söyleyin 

yalnızca; yani blv şeyi belirtmekten ziyade so
racağınız şeyi sorun. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) _ Şimdi bu
gün Türkiye'de bir kıymetli alet mezarlığı halin
dedir hastanelerimiz. 

BAŞKAN — O da bir fikir, bir beyan, soru 
sorunuz. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — O zaman 
siz konuşun daha kolay olur. Eğer ben bunu 
yazılı verseydim, hepsini okuyacaktınız; müsa
ade buyurun da söyliyeyim. Umumi konuşuyo
rum ve şahsi ilim için konuşmuyorum. 

BAŞKAN — Anladım efendim, biliyorum, 
hüküm yerine soru sorun; çok kısa olsun ve so
rulacak şey ne ise ondan ibaret olsun. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Efendim, 
bugün Antakya Hastanesinde operatör var, nar
koz yok. Bugün Silifke Hastanesinde 200 yatak 
boş durur, röntgen cihazı çalışmaz. Bugün bü
tün hastanelerimizde katküt yolktur, ama buna 
mukabil Sosyal Sigortalar hastaneleri çok bol 
katküt ve çok bol imkânlar içindedir, istirha
mım şu: Bu kıymetli alet zayiatını önlemek için 
teknik eleman yetiştirilmesi acaba düşünülü
yor mu? 

Sonra, Sosyal Sigortalar hastanelerime nıaza-
ran diğer hastanelerdeki malzeme eksikliğinin 
sebebi nedir? 

BAŞKAN — Soru bu, Saym Açıkalm; bu
nu sorsanız kâfi gelirdi... 

SAĞLIK VE SOSYAL YAEDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, arkadaşımızın dediği gibi 
birçolk hastanelerimizde bâzı cihazlarımız işlemez 
durumdadır. Bunun için de bu meyanda yetiş
tirilmiş teknik heyetlerimiz devamlı bir şekilde 
dolaşmakta, sırası geldikçe bu müdahaleleri, 
(tamirleri yapmaktadırlar. 

Ayrıca, teknik heyetlierlmiz noksandır. Bun
ların yetiştirilmesi mevzuunda da bir çalışma
mız vardır. 

Sosyal Sigortalar hastaneleri daha mahdut 
hastanelerdir, muayyen bölgelerde bulunan has
tanelerdir. Bizim elimizde 547 tane tedavi mü
essesesi vardır. Binaenaleyh, Sosyal Sigortalar 
elindeki 9 bin yatakla benim elimdeki 45 bin 
yatak arasında her halde bir fark olacaktır. 
Ayrıca onlar yeni. müesseselerdir, verilen cihan
lar yenidir. Binaenaleyh mukayese yaparken 
bu unsurları da nazarı itibara lalmıak lâzımdır. 

BAŞKAN — Dr. Küçük; buyurun ısorunu-
zu sorun. 

OEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Efendim; 
Bakanlığın bâzı özel hastalıklar için [kullanılan 
ilâçlar için firmalar arası verdiği bir müsaade 
vardır; Bakanlığın »tasdikiyle bu firmalardan 
ilâç temin etmek mümkün. Şimdi, meselâ An
kara'da bir hasta bu ilâca ihtiyaç duyduğu za
man bakanlığa gidiyor, reçetesini tasdik ettiri-
yoi', ondan sonra istanbul'a gidip ilâcı alıyor. 
Madem ]ki Bakanlığın kontrolü altında bu mü
saade verilmiştir; bu ilâcın kullanılacağı mın-
takalarda temini imkânı yok mudur? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLÎ ÖZKAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Türkiye'ye ithal edilecek olan 
ilâçların tesbiti muayyen bir teknik Ikomiteden 
geçer. Mütehassıslardan müteşekkil bu komite
min tetlkik ettiği bütüjı ilâçlar her yerde bol mik
tarda- satılır; çünkü ithalleri ona göre yapı
lır. Bunun dışında bâzı ilâçlar vardır jki, bun
ları bizim tesblit ettiğimiz teknik komite ka
bul etmiyor; bunların tedavi kıymeti, tedavi 
kabiliyeti yoktur, diyor. Ama biz Bakanlık ola
rak, biz© müracaat eden vatandaşların çoklu
ğu karşısında, (hasta inandırılmış; o ilâcı kul
lanacak) bu mecburiyet karşısında biz o ilaç
lan muayyen nisbetler dâhilinde ve ihtiyaçları 
ucuzca karşılıyacak niisbetlerde ithal etme zo
runda kalıyoruz ve firmasına getirtiyoruz. Fir
ması bunu ithal fiyatına, bizim müsaademiz 
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Konuşmama islâmiyetin sağlığa vermiş oldu
ğu değerle başlıyacağım. Hazreti Peygamber 
hastalara : «Tedavi olunuz» buyurmuştur, Tıp 
ilmine islâm âleminin büyük yer verdiği bir 
gerçektir, insan sağlığı şurada dursun, uyuz 
bir deve için dua etmek üzere gittiklerinde: 
«Kâfi miktarda katran bütün dualardan daha 
müessirdir» buyurmuştur. «Sağlam kafa sağ
lam vücutta bulunur» atasözü ve keza devrin 
çok kudretli hükümdarının, «Halk içinde mu
teber bir nesne yok devlet gibi; olmaya devlet 
cihanda bir nefes sıhhat gibi» beyiti, insan sağ
lığına verilmek istenen değerin en kudretli ve 
en büyüğünü ifade etmek istemiştir. Bilhassa, 
devlet idaresinde büyük bir yer işgal eden kud
retli bir hükümdarın kendi devletini «bir nefes 
sıhhat kadar» mütalâa etmemiş olması akıllara 
durgunluk verecek kadar manidardır. 

Şimdi bu girişten sonra bizim mevzuatımı
zın insan sağlığına vermiş olduğu değeri göz
den geçirelim : 

1961 Anayasasının 49 ncu maddesi; «Devlet, 
herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşıyabil-
mesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla 
ödevlidir. 

'altında tevzi ediyor. Eğer biz bu ilâçları ec
zanelere tevzi edersek, o takdirde bu liilâçl'ar 
başjka şekilde idle geçer. Bunun endişesi içinde 
bu tedbiri almış bulunuyoruz. Bunun başka bir 
sebebi yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan; son suali intikal 
ettiriyorum, yazılı veya sözlü olarak cevap ve
rebilirsiniz: 

Sinop milletvekilli Sayın Hilmi İşgüzar; 
«Doktorlarımızın, genellikle tıp mensuplarımı
zın büyük bir ihtiyaç duydukları ve temini ol
dukça zor ve külfetli olan ilmî kitapların güm
rüksüz şekilde yurdumuza ithali düşünülmekte 
midir?» diye bir sual sorarlar. 

İkinci soruları da: «İlmî tıp kongrelerinde 
alınan kararların tebliğ ve zabıtları bütün etıb
ba mensuplarının istifadelerine, bedeli mukabi
linde dahi olsun, bastırılmak suretiyle neşri 
ve tevziinden fayda bulunmakta, umulmakta 
mıdır; umuluyorsa bu yol teamül ve prensip 
hailine getirilecek midir?» şeklindedir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Arkadaşı
mızın gözleri gerçekten faydalıdır. İlmî neşri
yata büyük ehemmiyet vermek lâzımdır ve biz 
ilmî olarak tertibedilmiş bütün kongrelerin za
bıtlarını kitap halinde toplatmayı, o kongreleri 
tertibeden tertib heyeti ve derneklere zorluyo
ruz ve kendilerine de bu mevzuda yardım edi
yoruz. 

Ayrıca, gümrük mvzuunda da teşebbüsü
müz vardır, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile te
mas halindeyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, çalışmalarımız Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve Türk Milletine lâyık gay
retlerdir. Bu gayretlerde bize destek olduğunuz 
için hjepinize teşekkür ediyor, hepinizi saygı ile 
selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kenan Mümtaz Akışık? 
Yok. Sayın Yusuf Ziya Yılmaz; buyurunuz efen
dim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

1970 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı btttçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz ede
ceğim, 

Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağ
lık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşı
layıcı tedbirler alır.» hükmünü sevk etmekte
dir. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 1 nci mad
desi; «Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve mil
letin sıhhatine zarar veren bütün hastalık ve 
sair muzur âmillerle mücadele etmek, müstak
bel neslin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve 
halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar eyle
mek umumi devlet hizmetlerindendir.» hükmü
nü vazetmiştir. 

Keza, 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı Sosyali
zasyon Kanunu, 17 nci maddesinde; «Bir böl
gede sağlık hizmetlerinin iyi bir şekilde yürü
tülmesi için gereken tesisler, lojmanlar, mal
zeme, araç ve personel temin edilmeden, o böl
gede sosyalleştirme plânı tatbik dilemez.» hük
münü sevk etmektedir. 

Sağlık mevzuatı daha birçok kaideleri ihti
va etmekte ise de, ben en önemlilerine işaret 
etmek istedim. Türkive Büyük Millet Meclisi 
Tutanak Dreilerini tetkik ederseniz, her bütçe 
döneminde, Sağlık bütçesi acı acı tenkid edil-
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mistir; bir sonraki sene gelen muhterem Ba
kanlar aynı konuşmalarla meseleyi kapatmış 
gitmişlerdir. Belki benim de bu sözlerim bu şe
kilde tutanaklara geçecek ama, tatbikatı olur 
veya olmaz, onu bilmiyorum. Fakat, ben, vic
danen mecbur olduğum inancı ve eksikliği ifa
de ettikten sonra gerisi tatbik edecek olanlara 
kalır. 

Şimdi, muhtelif şekillerde bakanlığın bu hiz
metleri kendi hatası sebebiyle geri bıraktığı bir 
gerçektir. Bugün dört bin civa/ında Türk dok
toru dış ülkelerde çalışmaktadır. Bunun neden
lerini araştıracak olursanız, hemen hemen ba
kanlığın bütün ileri gelenleri ittifak halinde
dir, hepsi para için dışarıya gittiklerini söyler
ler. Ben bu kanaatte değilim. Türk doktoru, 
Türkiye'deki idari baskıdan, dama taşı gibi ora
dan oraya yer değiştirildiğinden ihtisas imkân
larının çok zor şartlar altında yürütüldüğünden 
dışanya gitmektedir. Belki bir nebze Türk dok
toruna reva görülen ücret de bir etken olabi
lir; fakat önde gelen etken değildir. 

Son bir iki ay içerisinde bir intibak kanu
nuyla dışarıda çalışan doktorların memlekete 
celbedilmesi düşünülmüş ise de, o kanunun ko
nuşulması sırasında da belirtmiş olduğumuz gi
bi, kâfi değildir ve bunun maksada uygun ola
cağını kabul etmiyorum. 

Demin muhterem Bakanın Konya'yı misal 
verdiği ve benim de yerimden, az daha söz hak
kımı muhterem Başkanın kaybettireceği kadar 
ileri gittiğim, «Adıyaman'ı misal versinler...» 
sözüme geliyorum : 

Adıyaman'da 35 veya 40 bin civarımda bir 
vatandaş kütlesine bir hekim düşmektedir. Ben 
burada hakikati ifade edebilmek için akşam 
sağlık müdürlüğü ile telefonda konuştum. Eğer 
dün tâyin edilmiş bir hekim kadrosu varsa 
ben yalan söylüyorum. Fakat dünden evvelki
si için aynen doğrusunu ve sağlık müdürlüğün
den aldığım yazıyı nakledeceğim: 

Adıyaman'ı gezenler bilirler, yol imkânı mü-
saidolmıyan bir vilâyettir, 67 kilometrelik vilâ
yet yolumuz daha stabilize haldedir, yaz ve 
kış seyredilecek durumda değildir. Kışın ça
murdan, yazın da tozdan geçmenin imkânı yok
tur. Sayın Bakanım bizzat Adıyaman'a teşrif 
etmişlerdir, görmüşlerdir; herhalde inkâr ede
mezler. Köy yolundan, ilçe yolundan bahset

mek hayal olur. Böyle bir durumda olan Adı
yaman, 224 sayılı Kanuna, göre, sosyal bölge 
ilân edilmiştir. Adıyaman, Besni, Kâhta, Ger
ger, Çamçat, Çelikhan ve Gölbaşı olmak üzere 
23 sağlık ocağı; Adıyaman merkez devlet has
tanesi, Trahom hastanesi, 50 yataklı Besni ve 
Kâhta grup bölge hastaneleri ve bir de Gölba
şı'nda 10 yataklı bir bölge hastanesi ihdas edi
lerek binaları ikmal edilmiş, hizmete hazır 
bir hab getirilmiş. Yalnız bunlardan Gülyurt 
bucağında, yol olmaması sebebiyle inşa edile-
meıniştL'. Keza Gerger'in merkez sağlık ocağı 
ile Güngiirmüş köyü ocağı üç dört soneden be
ri yıkılmış olup ne zaman tamir edileceği biz
ce bilinmemektedir. 

Bütün bu hizmetlerin Adıyaman'da nor
mal şartlar içerisinde yürütülebilmesi için 64 
tane doktora ihtiyaç var. Sağlık müdürü, sağ-
lık müdür muavini ve diğer şube başkanları 
dâhil, bugün için Adıyaman'da 12 tane doktor, 
-mevcuttur ve bunların hepsi pratisyen hekim
dir. Hiçbir mütehassıs hekim, iddia ediyo
rum, söylüyorum, ilân ediyorum; Adıyaman'da 
bir tek mütehassıs hekim, yoktur; üçyüz bin nü
fuslu bir vilâyetin bir tek mütehassıs hekim:! 
yoktur. 

Muvaffak olmuş bir Bakanlık, bu kadar bü
yük bir şeyle buraya geldiği zaman bunları 
hesaplamadan gelmişse gaflet içerisindedir. 

Şimdi Adıyaman'da 35 - 40 bin kişiye bir 
doktor düşmekte ve tetkik etliğimiz istatistik
lere göre de 50 bin tavuğa bir veteriner hekim, 
ayrıca yüz koyuna bir veteriner hekim düş
mektedir, Bir tavuk 'değerinde görülmiyen bir 
vatnadaşa siz.. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Veterinerler daha çok çalışıyor tabiî. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu; ne oluyor; tak
viye babında mı söylüyorsunuz, yoksa ihtilâf 
mı var aranızda? 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — Bu 
hizmette «Biz muvaffak olduk» diyemezsiniz. 
Adıyaman'da şu halde bir insanın değeri, iki 
koyun miktarmcadır. E, bu Bakana ben, 
«muvaffak olmuş Bakan» diyebilir miyim? Ve 
ıbu Bakanlığa ben, «muvaffak olmuştur, Adıya-
yaman'da hizmeti yürütmüştür» diye bu kürsü
den teşekkür edemem... Teşekkür etsem, bin
lerce vatandaşım, doğum sancıları içinde ölen 
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anneler, yaralanıp da «Devlet hastanelerine 
gideceğim» diye, bir ambulansı olmıyan hasta
nenin o eğri büğrü jipleriyle Antep'e, Ma
latya'ya, Diyarbakır'a, şuraya buraya taşman 
vatandaşlarım bana küfrederler... 

BAŞKAN — Bir dakikanız var; ona göre, 
fbağlaymız konuşmanızı. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — Sağ
lık ocaklarının durumu da yürekler acısıdır. 
Binlerce liralık malzeme konmuştur; buzdo
lapları, ilâçlar ve saire.. Hizmeti teknik ba
kımdan yürütecek olan bütün bu güzelim mal
zeme toz toprak içerisinde ve hizmete bir 
türlü konamamaktadır. 

Demin Sayın Bakan konuşurlarken. «Biz 
sağlık ocağını yaptık, ebesini koyduk, sağlık 
memurunu koyduk; binaenaleyh, hizmete hazır 
bir hale geldi» dedi. Ben yerimden müdahale 
ettim. «Doktordan bahsediniz» dedim. Şimdi 
takdirlerinize arz ediyorum. Her şeyi hazır, 
fakat bunu tatbik edecek personel yok. 

iSosyalizasyon Kanununun 17 nci maddesi 
açık olarak hüküm sevketmektedir ki, bütün 
araç, gereç ve personel kadroları kifayetli bir 
ihale getirildikten sonra bu, ilân edilecektir. 
Bu demektir ki, Adıyaman'da Sağlık Bakan
lığının hizmeti halkın ayağına gitmemiş v̂e 
halkın ayağından uzaklaşmıştır. Adıyaman'da 
% 40 in üstünde vatandaş trahomludur. Dev
letin traihom hastanesi vardır, ama üç sene
dir bir tek göz mütehassısı yoktur. Bu ek
sikliği hissetmiş olan vilâyet idaresi bu hasta
neyi kız enstitüsüne tahsis etmiş ve şimdi ora
da tedrisat yapmaktadır. Muvaffakiyet bu 
mudur? Adıyaman'ın trahom bölgesi olduğunu 
Türkiye'de, doktor olmaya lüzum yok, bilmi-
yen yoktur. 

Şimdi, bir noktaya daha işaret edeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sabahtan beri 

«toparlayın» dedim, bir dakika geçti, «topar
lıyorum» dediniz, tekrar yine mevzua girdiniz. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — Sa
bahtan beri olmadı bir kere, benim bütün ko
nuşmam 10 dakika, sabaha sığmaz. Kaldı ki, 
Ibir dakika daha... 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bitiriniz 
efendim. Ben Meclisin kararını infazla mükel
lefim, gereğini yapıyorum. Rica ederim son 
cümleniz söyleyiniz, bitiriniz konuşmanızı efen
dim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — Şim
di, bizim sosyalizasyon meselesinin muvaffak 
olabilmesi için, tedavi edici hekimlikle ko
ruyucu hekimliği Bakanlığın ayırdetmeoi lâzım-
dn1. Orada çalı^m mütehassıs hekimlere serbast 
çalışma imkânı sağlanması, Devlet personeli 
olarak bürolarda çalışan diğer personel gibi, on
lar?. da tazminat ödenmesi şarttır. 

Demin getireceklerini söyledikleri kanuna 
bütün samimiyetimizle iştirak ediyoruz. Bir se
ne değil, iki sene, üç sene Şarkta doktor çalış
tırma. imkânlarını sağlıyan Bakana ben huzu
runuzda sonsuz teşekkürlerimi bildireceğim, Kim 
ne derse desin, Güney - Doğu - Anadolu'da tek 
bir hizmet olmadığı, gibi, tıp hizmeti de maalesef 
en düşük seviyededir. Bunları kınamak veya 
kötü tenkiti yapmak için söylemiyorum, Belki 
çok az miktarını dile getirobüdinı. Bu bölge hiz
mete susamıştır, hizmet halkın ayağında-?? git
miştir. 

Sayın Bakan bilirler ki, sosyalizasyondan ev
vel Adıyaman'da iki tane, üç tane mütehassıs 
hekim bulunurdu, bugün ancak: kaza merkezle
rinde birer Hükümet tabibi, var. Mütehassıs he
kimler sosyalizasyondan sonra çekmiş gitmişler
dir, mufaffakiyet budur. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Yeteri, kadar konuşmacılar konuları aydın

lattığından müzakerelerin yeterli olduğunu tak
dirlerinize arz ederim. 

Gaziantep 
Mehmet Kılıç 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Kifayet aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mutlu. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Muhterem Başkan, saym milletvekilleri; 
memleketimizde en önemli bakanlıklardan biri 
olan Sağlık Bakanlığının Bütçesini tartışıyor 
eleştiriyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bir millet sağlığa 
temelden kavuşamaza o millet temelden yok 
demektir. Böyle kısa bir zamanda, bir buçuk 
iki. saat içinde, zaten bir saatini de Sayın Ba
kan işgal ettiler, bu bütçenin sağından ve so-
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lundan eleştirmeye bile imkân yoktur. Müsaa
de buyurun bunu enine boyuna eleştirelim. 

Muhterem arkadaşlarım; halen Sayın Bakan 
ve bakanlık mümessilleri, teşkilât bu memleke
tin sağlığını hastanelere, yataklara ve ilâca bağ
lamaktadırlar. Halbuki, asıl sağlığın temeli 
dengeli beslenmedir. Hâlâ veremi BCGr aşısına 
bağlamaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım; sıhhi mesken olmaz
sa yani, güneş görmezse, o fert ve millet dengeli 
gıda ve proteinle beslenemezse ilâcın, yatağın 
bir değeri var mıdır? Bunları eleştirmeliyiz. 

Sayın milletvekilleri; bugün süt samandan 
ucuzdur. Süt samandan ucuz olunca dengeli 
beslenme temelden halledilebilir mi? Bunları 
eleştirmeliyiz. 

içtiğimiz gazozlar, «Cococola» dediğimiz 
nesneler nedir? Hâlâ içtiğimiz menba suları 
dahi kontrol altında değilflir. Bunları eleştir
meliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; kanser mevzuu, ba
şımda olduğu için söylüyorum, biz Türk Milleti 
olarak, fertler olarak başımıza gelirse ancak öy
le meşgul oluyoruz. Bugün kanser hastanesine 
varıyoruz, «Tedavi müessesesi biziz» diyorlar. 
Numuneye varıyoruz, «Bırak kardeşim, orası 
değil, biziz» diyorlar. Ankara Hastanesine va
rıyoruz, «Biziz» diyorlar, Tıp Fakültesine varı
yoruz «Biziz» diyorlar... Hangisidir bunların? 
Her birine ayrı ayrı, bu fakir millet büfesin
den cihaz yerleştirilebilir mi? Bugün isveç'te, 
Norveç'te, İngiltere'de, Sayın Bakan bilirler, bu 
tip fizik tedavi var. Radyoterapi, fizik, tedavi 
cihazları bölge bölge toplanmıştır. Diğer böl
gelerden buraya gelecek hastaların tedavi şekil
lerini ve sairesini biz burada eleştireceğiz ki, 
Sayın Bakan ve bakanlık tedbir alacak. 

Sayın Bakan burada bâzı hususlarda kanun
lar getireceğinden ve kanunların hazırlanmak
ta olduğundan bahsettiler. Biz burada enine 
boyuna eleştirmezsek, didiklemezsek... Sayın 
Bakanın da bilmediği taraflar vardır, özür dile
rim, Bakan da nihayet insandır. Teşkilâtın da 
erişemediği uçlar vardır. Halkm içinden gelen 
sayın milletvekileri, temsilci arkadaşlarımız 
daha iyi bilir va eleştirirler. Böylece Bakanlığa 
ve bakanlık teşkilâtına, dolayısiyle temelden 
halledilecek Türkiye'nin sağlık işine ışık tutmuş 
olurlar. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. Hiçol-
mazsa biraz daha eleştirilmesine müsaade et
menizi istirham edeceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec

lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesi hususunu oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 
YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Sayın 

Başkan; aktarma ile ilgili bir önergemiz vardı 
efendim, Konuşmaya başladığımız sırada ver
miştik. 

BAŞKAN — Sağlık Bakanlığı bölümleri ara
sında aktarmayı, öngören önergeyi nereye gön
derdiniz efendim? 

YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Başkan
lığa gönderdik efendim. 

BAŞKAN — Bendenizde bir önergeniz var; 
Bayındırlık Bakanlığının, Sağlık Bakanlığına 
ait yapı ve tesis giderlerinden bir aktarma için 
tekriri müzakere talebinde bulunuyorsunuz, fa
kat tekriri müzakere mümkün değil. 

Evet efendim, önerge burada. Bütçe Komis
yonuna gönderiyorum önergeyi, lütfen incelen
sin. 

Tahmin ediyorum (R) formülü ile ilgili ol
duğuna göre, şimdi okuyacağımız bölümlerle 
ilgisi yok. Ama tetkik buyurulsun, benim bil
gim kâfi gelmiyebilir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İSMET AN-
GI (Eskişehir) — Bütçe Kanununun (R) for
mülü ile ilgili olduğu cihetle, şimdi bölümlere 
sirayeti ve intikali yoktur efendim. 

BAŞKAN — Şu anda yapılacak işlem, mev
cut değildir, ileride (R) formülü görüşülürken, 
Maliye Bakanlığının gelir - gider bütçesi görü
şülürken dikkat nazarına alınabilir, diyorsunuz. 

Bölümleri okutuyorum. 

A — & AĞLIK YE SOSYAL YARDIM BA-
KANLJĞJ BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

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

12.000 Personel giderleri 566 628 822 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

; Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
13.000 i Yönetim giderleri 6 165 948 

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

14.000 Hizmet giderleri 53 146 052 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 213 404 835 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 11 530 765 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 8 581 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 3 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 5 186 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 i Sosyal transferler 19 110 204 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 164 275 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekli ile Sağlık Bakanlığı Bütçesinin bö
lümleri görüşülmüş ve Yüce Meclisçe kabul edil-
miştir^ hayırlı, uğurlu olsun. 

2. — Hudut ve Sahaller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baskan-
hklan tezkereleri (1/294) (S. Sayısı : 141) (i) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge

nel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerine geçilme

di^ 141 S. sayılı basmayazı tutanağın sonu

na eklidir. 

si hususunu oya sunuyorum: Kabul edenler... . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
Hudut ve Sahilier Sağlık Genel Müdürlüğü 1970 

yılı Bütçe Kanunu 
Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü cari harcamaları için (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 5 429 419 lira, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 550 000 lira, sermaye teşkili 
vo transfer harcamaları içinde (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 551 176 lira ki, top
lam olarak 6 530 595 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — ilişik (A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvelleri okutup, bölümleri Yüce Heye-
in oyuna sunacağım. 

2. —• HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

(A/ l ) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 4 285 016 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 688 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 187 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 154 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 164 901 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 105 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 195 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 153 174 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 11 531 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 360 471 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 26 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi, bağlı cetvelle birlikte, oya 
sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün, gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 6 530 595 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen yok. Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

B - Cetveli 
Bölüm Lira 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 6 103 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Devlet mallan gelirleri 98 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 83 000 

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

B - Cetveli 

72.000 Özel gelirler 246 095 
üAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı (B) işaretli cetvelle 
birlikte, oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünce 1970 yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 

26 . 5 . 1970 O : İ 

cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tafsiline 197Ö 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hudut ve Sahiler Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ııcu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvel-
da gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
13 . 5 . 1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1970 bütçe yılın
da kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde: 

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

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da, 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç), (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

-BAŞKAN —- 7 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
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İer... Kaimi etnıiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge

nel Müdürlüğüne ait evrak ve vesaikin imhası 
26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hü
kümlerin^ tabi olmaksızın, hazırlanacak yönet
melikler esasları dairesinde yapılır. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmişth*. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1970 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; kanun tümü itiba
riyle açık oylamaya tabidir. Müsaade buyurur
sanız, bunu takibeden oturumda diğer açık oy
lama muameleleriyle birlikte, bunu da Yüce 
Meclisin oyuna sunacağım. 

B - GÜMRÜK VK TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
bütçesi üzerinde görüşmeye geçiyoruz. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi üzerinde 
grupları adına şimdiye dek söz istemiş bulu
nan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum; 

C. H. P. Grupu adına Sayın Mustafa Ok, 
G. P. Grupu adına Sayın Reşit Önder, Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın Süleyman Çağlar, 
G. P. Grupu adına ikinci defa saym İhsan Ka
badayı söz istemiştir. 

Buyurunuz, C. H. P, Grupu adına Sayın Mus
tafa Ok. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA OK 
(Manisa); — Saym Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerin
de O. H. P. Meclis Grupunun görüşlerini özet 
olarak arz edeceğim. 

İlkin Gümrük politikası ve faaliyetleri üze
rinde duracağım. 

Gümrük Teşkilâtı bir yandan Devlet gelir
lerinin büyük bir kısmını ortalama olarak, yüz 
de 31 ini temin eder. öte yandan, millî ekono
mimizin ve sanayimizin koruyucusu olmak du
rumundadır. O halde, Gümrük tarifelerimizin 
bir yandan Devlete gelir sağlıyacak, öte yan
dan, ekonomimizin özellikle, kuruluş halindeki 
sanayiimizin koruyuculuğunu yapacak nitelikte 
olması gerekir. Dış ticaret politikası esas iti
bariyle gümrüklerdeki uygulamalar ile yöne
tilir. Avrupa ülkeleri genellikle gümrük politi
kalarını başarı ile uygulamayı bilmişlerdir. 
Gümrük politikasında başarısız hattâ basiretsiz 
bir tutum ve uygulamanın memleket ekonomi
sindeki yıkıcı etkisini Osmanlı imparatorluğu 
gümrük politikasında görmek mümkündür. 

Lozan'da sağladığımız, gümrük tarifelerini 
istediğimiz şekilde düzenleme hakkını 1950 ve 
r.onrasmda bir ölçüde yitirdik. 1964 yılında İnö
nü hükümetleri zamanında tekrar gümrük ta
rifeleri üzerine ciddiyetle eğilinmiş ve koruma 
hadleri yüzde 10 dan yüzde 25 e çıkarılmıştır. 
Gümrük tarifelerinin özellikle bizim gibi sana
yileşme süresince bulunan ülkelerde devam üze
re gözden geçirilmesi gerekir. Ortak Pazarla 
ilişkilerimizin gittikçe yoğunlaştığı bir devre
de bu zorunluk daha da artmıştır. Halbuki bu 
çalışmaların sistemli bir şekilde yönetilmediğini 
görmekteyiz. Son olarak Devlet Plânlama Teş
kilâtına verilen yetkilerle birçok indirimler ya
pılmıştır. Bu indirimlerin hangi hesaba dayanı
larak yapıldığını bilmiyoruz. Yılda yediyüz se-
kizyiiz milyon liraya varan bu indirimler sebe
biyle bir yandan bâzı yatırımlar kolaylaştırılır
ken, öte yandan, bu yatırımların yurt içindeki 
ilgili malların üretimine etkisinin ne olduğunu 
bilemiyoruz. Bütün bunların inceden inceye he
saplanmış olduğunu kabul etmek istiyoruz. Du
rumun, Türkiye'de elbirliğiyle kurmak istediği
miz yatırım maddesi imal edecek sanayiin aley
hine gslişmesinden endişe ediyoruz. Bu konunun 
Saym Bakan tarafından açıklığa kavuşturulma
sında zorunluk görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; Ortak Pazar Gümrük 
indirimleri çalışmalarının da lehimizde gelişti-
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ğini iddia etmek güçtür, örneğin, Ortakpazar 
ülkelerinden ithal edeceğimiz mallar üç grup 
halinde toplanmış ve bu grup mallar 8, 12, 22 
yıllık bir program dâhilinde gümrük indirimine 
tabi tutulmuş iken, Ortak Pazar ülkelerinin 
Türkiye'den ithal edecekleri tarım ürünleri 
için aynı biçimde bir program saptanmasından 
ve uygulanmasından kaçınılmıştır, kaçınılmak-
tadır, hattâ, bir kısım tarım ürünlerimizin Ortak 
Pazar ülkelerine ihracında, Ortak Pazara dâhil 
olmıyan ispanya'ya, İsrail'e, Cezayir ve Tunus'a 
sağlanan Gümrük kolaylıkları dahi Türkiye'ye 
tanınmamıştır. Yunanistan Ortak Pazar ülkele-
rine gümrüksüz tütün ihracında bir tahdide ta
bi tutulmadığı halde Türkiye için bir tehdit 
konmasını anlamak güçtür. 

Kısa bir süre sonra, Türkiye Ortak Pazar 
ülkelerine gümrük kapılarını ardına kadar aça
cağı (halde, Ortak Pazar ülkelerinin, Türkiye'
nin ihraç ürünlerine karşı kapılarını sadece bir 
miktar aralamaları ve Türkiye ile diğer ülkeler 
arasında Türkiye'nin aleyhine olarak farklı 
muamele yapmaları güven duygusunu zedele
mekte ve Ortak Pazara bağlanan ümitleri göl
gelemektedir. 

Ortak Pazar ülkeleri ile olan karşılıklı eko
nomik ilişkilerde ve çıkarlarda gümrük konu
sunda bir denge sağlanamadığı anlaşılmakta
dır. Bu dengesizliğin zamanla gelişerek Türki
ye'yi modern anlamda bir açık pazar haline ge
tirmesi lüzumsuz bir kuşku sayılmamalıdır. Her 
halde Osmanlı Devlet adamlarının da baştan 
itibaren, Osmanlı ülkesini Avrupa'nın açık pa
zarı haline getirme niyetleri ve düşünceleri 
yoktu. 

Çay konusunda çıkan anlaşmazlığa çay müs
tahsilini da memnun edecek bir çözüm yolunun 
bulunmuş olduğunu ümidediyoruz. Bu olaydan 
A. P. iktidarının artık müstahsilimizin bir hak 
bilincine varmış olduğu dersini çıkarmış olma
sında yarar görmekteyiz. 

Müstahsil - Devlet ilişkileri, seçim peryot-
larına göre ve oy endişesi ile hareket edilerek 
değil, ekonomik ve sosyal gereklerle birlikte 
müstahsili insanca yaşama düzeyine kavuştur
ma esasından hareket edilerek düzenlenirse 
bu gibi sürtüşmelere meydan verilmemiş olur. 

ıSayın milletvekilleri; 
Tütün konusuna bir meseleyi hallederek 

girmek istiyoruz. Gerek Sayın Başbakan, gerek 

Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Birincioğlu ve 
A. P. milletvekilleri «Tütüne politika karıştır
mıyalım» derler ve bunu sık sık söylerler. 
Bu fikre katılmadığımızı peşinen belirtmek is
teriz. Memleketin, amelesi ve işçisi ile birlikte 
5 milyonluk bir kesimini ilgilendiren ve dö
viz gelirimizin yüzde 25 ini teşkil eden bir 
tarım kolu olur da millet temsilcilerinin il
gisi dışında bırakılmak istenir. 

Tütüne politika karıştırmıyalım, dan, 
sonra tutarlı olmak için tabiî üzüme de politika 
karıştırmıyalım, pamuğa, zeytine, fındığa, ça
ya, şeker pancarına, tahıla da politika karış
tırmıyalım demek gerekecek. Halbuki Türki
ye'de 24 milyon insanımız bunlarla uğraşır, 
rızkını bunlardan temin ederler. Politikacı için 
'bu 24 milyon insanımızın yaşantısı, acıları, ka
zancı, toprak durumu, kredisi, pazarlama zor
lukları, nakliye zorluklan, tabiat şartlarının 
verdiği zararlarla uğraşmaktan daha ciddî ve 
daha şerefli bir meşguliyet olabilir mi? 

Biz C. H. P. olarak, çiftçimizi ve köylü
müzü insanca yaşama düzeyine kavuşturun-
caya kadar bütün tarım kolları ile ve tüm 
üreticilerle yakın ilgimizi devam ettireceğimizi 
ve bu konudaki mücadelemize devam edeceği
mizi açık ve seçik ilân etmek isteriz. 

Şimdi, tütünden elde edilen gelirin dağı
lımına öncelik vermek üzere Tekel ile ilgili 
bâzı konular üzerindeki görüşlerimize geçiyo
rum. 

1967 resmî rakamlarına göre durum şöyle
dir : 

427 798 aile tütün dikmiş, aynı yıl takri
ben 160 000 aile tütününü ihracatçıya, 260 000 
aile de Tekele satmış bulunmaktadır. 

'İhracatçıların ihracettiği tütün yoliyle mem
leketimize 1967 yılında 822 milyon Türk Li
rası girmiştir. Bunun! 490 miyon lirası, 1 mil
yona varan tütün ekicisi arasında bölüşülür-
ken, kalan 332 milyonu da 82 ihracatçı arasın
da bölüşülmektedir. 

Sonuç olarak, bir ekici aile emeği, toprak 
rantı, hepsi dâhil olmak üzere yılda 3 062 
lira kazanırken bir ihracatçı; 4 048 780 lira ka
zanmaktadır. Yani ihracatçının bir yıllık ka
zancını tütün ekicisi eğer yaşarsa 1322 yıl 
çalışmak suretiyle kazanabilecektir. 

Kazançtaki bu derece farklılık maşeri vic
danın kabul edebileceği bir şey değildir. Ka-
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zançtaki bu farklılık sosyal adalete uygun de- I 
ğildir. Sosyal Devlet anlayışına uygun de
ğildir. jtoı şartlar içinde, (3 milyon tütün ekici 
ile 82 ihracatçının Anayasamızın dibacesinde 
bel i r t i ldi üzere «Kaderde, kıvançta, tasada 
ortak» olması mümkün değildir, olamaz. 

Burada haklı olarak şu husus düşünüle- I 
(bilir. İhracatçı milyonlarca lirasını ortaya koy- | 
duğuna; riske ettiğine göre kazancı da elbette 
yüksek olacaktır. 

Bu düşünce de doğru değildir. Bizim yıl
larca ürerinde durduğumuz konunun bu sene 
Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Ahmet İhsan 
Birincioğlu tarafından ele alındığını memnuni
yetle gördük. Sayın Birincioğlu Bütçe Ko-
misyonıında yaptığı konuşmada «Tütün tüc
carının fou yıl bankalardan şu kadar kredi al
dığı ve kampanya süresinde aldığı krediden 
daha az para sarfettiği söylenmektedir. Bu
nun hesabını soracağım. Aldığınız para nere
dedir iliye soracağım onlara» demiştir. 

Gerçekten de tütün tüccarlarının bu yıl 
tütün ahmı için bankalardan aldıkları 540 mil
yon liranın! tamamını, tütün alımı için kul
lanmadıkları ortadadır. Gazetelerde açıklan
dığına (göre tütün tüccarları bu yıl aldıkları 
kredinip 260 milyon lirasını spekülatif mak
satlarla) kullanmışlardır. Bu hale göre, tütün 
ihracatçılarından bâzıları tüccarlık değil tefe
cilik yaptığı ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca, ekicilere kredi yüzde 7, yüzde 9 
hattâ yüzde 10,5 üzerinden verilirken ihracat
çılara yüzde 6 üzerinden verilmektedir. Yüzde 
10 vergi iadesi uygulaması krediyi tüccara be
dava getirmektedir. Gerçekte tüccar krediyi 
faizsiz almaktadır. 

Şimjü bâzı tütün ihracatçılarının 1968 yılın
da aldıkları kredi miktarını açıklıyacağım : 

iSeylt Yusuf Karagözoğlu Firması : 

49 971 979 Lira 
Austre Türk Tütün Firması : 

. • 34 571 345 Lira 70 kuruş 

Abtjd Fuat Akev Firması : 28 049 391 lira. 
Haydar Aryal Firması 4 2€4 950 lira. 
Hepsini sıralamayı lüzumlu görmüyorum. 
TütŞin ihracatçıları milyonlarca krediyi yüz

de altı faiz ile alırlarken tütün ekicilere orta- 1 

lama 885 lira kredi düşmektedir, yüzde 9, yüz
de 10,5 faiz üzerinden. 

Şahsi gayretini takdirle takibettiğimiz Güm
rük ve Tekel Bakanı Sayın Birincioğlu'nun bu 
firmalarla nasıl başa çıkacağını bekliyoruz. 
ruz. 

Nüfuzunu kötüye kullanarak kardeşlerine 
19 milyon lira kredi temin ettiği liçiıı Başba
kan Demirel'in Yüce Divana sevk ©dilmesinin 
istendiği bugünlerde Sayın Birincioğlu'nun 
tütün ihracatçılarının kredileri ile uğraşması 
oldu|kça güçleşmiştir. 

Bir taraftan halkı, bir taraftan da Devleti 
sömürme imkânını bulmuş olan tütün ihracatçı
larının ödedikleri vergi, Tekel Bakanını ilgilen
dirmemekle beraber vergilerin üstüste bindirdi
ği çocuk mamasından emeklilere kadar vergi 
İkonulan bugünlerde bir ilginç örneği iarz etme
den geçemiyeceğim. Bir milyon 363 bin lira 
net kâr sağlıyan bir tütün ihracatçısının öde
diği yılık vergi ısadece 27 liradır. Bu husus Sa
yın Bakanımızın kulağında kalsın. Tütün ihra
catçılarından vergilerin 'açıklanmasını istedik, 
açıklamadılar. Sayın savcıların harekete geç
mesini rica etti]k geçmediler. Sayın Bakandan 
tedbir almasını istedik almadılar. Daha nereye 
müracaat edilecek İmlemiyoruz. 

Daha önce söylemiştim. Tekrar söylüyorum, 
resmî rakamlara göre bir tütün ekicisinin işgü
nü yevmiyesi 59 kuruşa gelmektedir. Aksini 
iddiıa edenlerle bir masaya oturmaya hazırız. 

Bütün bu gerçekler ortada d|ken Sayın De
mirel'in Meclis kürsüsünden «Türkiye'de hak
lar dengesi teessüs etmiştir» diyebilmesini anla
mak güçtür. 

Kanımız o ki, 82 ihracatçının 3 milyon tütün 
ekicisi üzerindeki sömürü ve soygun oranı, Bia
ti ülkelerinin Afrilka aşiretleri üzerindeki sö
mürü ve soygun oranından daha ıaz ve daha in
saflı değildir. 

Sayın milletvekilleri, Devletin tütün ekicile
rinin sırtından kazandığı para miktarının tet
kiki de oldukça ilginçtir. 

Yine 1967 resmî rakamlarını esas alarak bir 
hesap çıkaralım: 
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37 849 975 Kg. 1967 yılında satılan ma

mul tütün miktarı 
359 396 911 TL. 1967 yılında satılan ma

mul tütünden elde edilen 
net kâr miktarı (Tl.) 

745 399 576 » Satılan mamul tütünden 
alman Savunma Vergisi 
(Tl.) 

1 104 796 487 » 37 849 975 kilo mamul tü
tünden devletin sağladığı 
menfaat (Tl.) 

339 360 000 » 42 milyon kilo yaprak tü
tün için ekiciye ödenen 
para miktarı. 

Mamul tütündeki kâr yüzdesi, kibrit, içki, 
çay, kahve kâr yüzdelerinden hepsinden daha 
fazla olup 1968 yılındaki kâr nisbeti yüzde 
59 a yükselmiştir. Bu rakamları bakanların im
zaları olan resmî vesikalardan arz ediyorum ve 
bütçe dokümanlarından arz ediyorum. 

427 798 tütün ekici ailenin 1967 yılındaki 
ortalama kazancı 3231 liraya gelirken, ve fert 
basma düşen gelir tütün ekicilerde 600 liraya 
kadar inmişken, tütün ekicinin yövmiyesi 59 
kuruşa gelirken Devletin bu derece hasis bu de
rece kâr hırsı içinde olmasını Anayasamızın 
sosyal devlet anlayışına uygun bulmuyoruz. Bu 
rakamlar da resmî rakamlardır.) Bunun adı 
olsa olsa zalim bir devlet kapitalizmi olur. Bun
dan Tekel İdaresinin kârla çalışmasını tenkid 
ettiğim anlamı çıkarılmamalıdır. Bunu takdir
le karşılarız. Biz, bu kârın önemli bir kısmının 
kendisini borçtan ve tarlasını ipotekten kurta-
ramıyan tütün ekiciye dönmesinin uygun olaca
ğına işaret etmek istiyoruz. Bu kâr haddi ile 
çalışan Tekel tütün • tüccarlarına kötü bir ör
nek olmaktadır. 

Bir ilginç hesabımız daha var : Onu da kı
saca arz etmek istiyoruz. Bilindiği üzere döviz 
gelirimizin en büyük kısmı tütün ihracından 
elde edilmektedir. 

Yaprak tütün ihracından ortalama her yıl 
100 milyon doların üstünde gelir sağlanır. Tat
bik edilen değişik kurlar sebebi ile ithalâtçıya 
veya devlete her dolar için 3 ilâ 5 lira fark kal
maktadır. Tütün ihracından 100 milyon dolar 
kazanıldığına göre, çeşitli kur tatbikatı yüzün
den tütün ekicinin aleyhine olarak küçük bir 

I ithalâtçı grupu açıktan 300 ilâ 500 milyon lira 
kazanç sağlamaktadır. Kaldı ki, iktisadi araş
tırmalar vakfının 1968 yılında 81 kalem ithal 
malı üzerinde yaptığı araştırmadan, ithalâtçının 
bir doları 42,5 milaraya kadar değerlendirdiği 
ve her dolardan 27,5 lira kazanç sağladığı anla
şılmaktadır. 

Son olarak, değişik kur tatbikatı sebebiyle, 
diğer bir deyimle, Hükümetin takibettiği para 
politikası yüzünden her yıl tütün ekicileri as
gari 500 milyon lira kazanç kaybına uğramak
tadırlar. 

Görüşümüz şu ki, tüccar ile ekici arasında 
daha âdil bir gelir dağılımının temini, Devletin 
tütünden sağladığı yüksek kazançtan bir dere
ce fedakârlık etmesi, doğru bir para politikası
nın izlenmesi sureti ile tütün ekicinin eline bir 
milyarın üstünde fazla para geçecek, kazancı 
iki misline yükselecektir. 

Bu şartlar sağlandığı takdirde, Ege tütünü
nün önümüzdeki yıl 16 lira baş, ve 10 lira or
talama fiyatla diğer bölge tütünlerinin de aynı 
oranda daha yüksek fiyatta alınabileceği sami
mî inancındayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Rekoltenin fazlalığı çok dinlediğimiz şikâ

yet konularından biridir. Şikâyet ciddî bir ge
rekçeye dayanmamaktadır, örneğin, 1969 yap
rak tütün rekoltesi 144 milyon kilodur, ikinci 
Beş Yıllık Plân, özel İhtisas Komisyonu rapo
runda da esasen 1969 yılı için öngörülen mik
tar 145 milyon kilodur. O halde, bir fazlalık 
yoktur. 1970 yılı için 150, 1971 yılı için 157, 
1972 yılı için de 165 milyon kilo öngörülmek
tedir. Esasen birkaç yıldır rekolte 140 ilâ 160 
milyon kilo arasında seyretmektedir. 

İç tüketim genellikle yılda 45 milyon kilo, 
ihracat imkânımız da 90 milyon kilo olduğuna 
göre her yıl 135 milyon kilo işlenmiş tütüne ih
tiyaç var demektir. 135 milyon kilo işlenmiş 
yaprak tütün genellikle .160 milyon kilo işlen
memiş yaprak tütünden elde edilmektedir. O 
halde, rekolte yüksekliğinden şikâyetin gerçek
le ilgisi yoktur ve şikâyet samimî değildir. Re
koltenin yüksek olduğu iddiası tütün tüccarla
rının fiyatı düşürmek için ekiciye karşı açtığı 
psikolojik savaşta sık sık müracaat ettiği ba
şarılı bir yoldur. Tekel idaresinin buna yardım
cı olmamasını yürekten diliyoruz. 
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Cteftek Tekelin, gerekse tüccarın şikâyetçi 
oldukjbrı başlıca konulardan biri de stoktur. 
Tekeli Genel Müdürlüğünün 1970 Malî yılı Büt
çe Karnın tasarısı hakkında hazırlanan rapo
run lfct nci sayfasında (önceki bütçede) 1969 -
1970 jitracat sezonunun başlangıç ayı olan Ey
lülde' İ968 mahsûlü de dâhil olmak üzere tüc
carın filinde 61 000 ton, Tekelin elinde de 
147 000 ton işlenmiş yaprak tütün stoku oldu
ğu beyan edilmektedir. 

B i beyan tarzını doğru bulmuyoruz. Tüc
carın? elinde ihraca hazır 61 000 ton tütün var
dır. îsasen tütün ihracatçılarının da ihracettik-
leri yallık tütün miktarı 61 000 tonun üzerinde
dir. 

örneğin : 1968 -1969 ihracat sezonunda tüc
car 68298 ton 

Dalıa önceki yıllarda da bunun üstünde yap
rak tiutün ihraç imkânını bulmuştur. O halde 
ihrac^ hazır elindeki tütün miktarı neden tek 
olarajî gösterilmektedir? Bu hususu anlamak 
güçtür, 

Tekel idaresinin elindeki 147 000 ton stok 
miktarına gelince : Bu da tütün imalâtında mec
buri »tok miktarıdır. Yıllık iç tüketim mikta
rımız; yaprak tütün olarak ortalama 45 000 ton 
kadardır. İşlenmiş yaprak tütünün imalâttan ev
vel i^t sene bekletilmesi (Fermentasyon için) 
zorunludur. 

O [ halde sigara sanayiinde yaprak tütün dö-
kümiİ şöyledir* 

45 000 Ton Fabrikada imalâta tabi tü
tün miktarı 

W 000 Ton Bekletilmekte olan (Fer
mantasyon) iki yıllık tütün 

45 000 Ton İşlenmekte olan yaprak tu
tum miktarı 

190 000 Ton Sigara imalâtında bulundu
rulması zorunlu olan toplam 
tütün miktarı 

20 000 Ton Tekelin yıllık ortalama ihraç 
miktarı 

310 000 Ton Yaprak tütün elde bulun
ması! tabiîdir. 

Rjsporda kasdedilen stok miktan bütün bun
ların; dışında elde birikmiş tütün ise ancak o 
zaman bir stok derdimiz var. demektir. Sayın | 
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Bakanın bu hususu açıklığa kavuşturmasında 
zorunluk görüyoruz. 

Şunu da belirtmek isteriz ki, bir taraftan fi-
litreli sigaralar karaborsa ile satılırken, öbür1 

taraftan, stok fazlalığından şikâyetçi olmayı ay
rıca mantıki de bulmuyoruz. Bu hususun, Tekel 
İdaresinde yatırımların isabetsiz bir şekilde 
kullanıldığına dair yeterli bir delil sayıyoruz. 

Artık Türk tiryakilerinin ceplerini Ameri
kan sigaraları iyiden iyiye doldurmuştur. Bu
gün daha çok gösteriş merakı ile içilse dahi, 
bunun kısa bir süre sonra yerini tiryakiliğe bı
rakması mümkündür. Pall Mail Amerikan siga
rasının meselâ Samsun veya Maltepe sigara
sından daha ucuz alınabilmesi ve Samsun ve 
Maltepeyi Anadolunun birçok yerlerinde bul
mak mümkün olmazken Pall Mail'in her yerde 
bol miktarda bulunabilmesi bu meselenin ciddî 
bir noktaya geldiğine işarettir. Bütün bunlara 
tedbir alınmazken stok fazlalığından şikâyeti 
Türk tütüncülüğüne ve tütün ekicilerine ciddî 
bir kasıt olarak telâkki ediyoruz. 

Yalnız ihraç maksadı ile de olsa özel sektö
re sigara fabrikaları açma olanağının sağlanması 
halinde ham ve mamul tütüncülüğümüzün 
olumsuz bir gelişme içine gireceği kanısındayız. 
ihraç maksadı ile imal edilen tütünlerin önemli 
bir kısmının kaçak olarak iç piyasaya sürülme 
çareleri bulunacaktır. 

Hele tütün kesimine yabancı sermayenin so
kulmasını, zalim ve soyguncu reji idaresinin 
daha modern ve yumuşak metotlarla geri dö
nüşü olarak kabul etmekte mübalâğa olmadığı 
kanısındayız. 

1970 program bütçe modelinde (ıSah. 49) dış 
piyasalarda düşük nevilere olan rağbetin arttığı 
hususundaki kayıt dikkat çekicidir. Bunun ne
denlerinin Bakanlıkça araştırılmış olduğunu 
ümidediyoruz. Düşük nevi tütünler bizde ge
nellikle ıskartaya ayrılır ve ekicinin elinden ya 
parasız olarak ya da bir kuruş ile 50 kuruş ara
sında çok düşük bir fiyatla alınır. Ekiciye bu 
tütünlerin işe yaramadığı söylenir, örneğin, 
1967 yılında Tekel İdaresi 2 417 395 kilo tü
tünü ekicinin elinden ıskarta tütün olarak pa
rasız almıştır. Tüccarın 1967 yılında 38 kuruş 
ortalama fiyatla aldığı düşük nevi tütün mik
tarı ise 10 milyon kiloyu bulmaktadır. Ayrıca 
tüccar 1968 yılında Tekelden 406 kuruş fiyatla 
1 338 000 kilo düşük neviden tütün almıştır. 
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İyi tütüne iyi para politikasına ters düşen, 
tütüncülüğümüz için kötü bir gelişmenin baş
langıcı olabilecek ve haksız kazançlara kaynak 
teşkil edebilecek bu mesele üzerine Sayın Ba
kanımızın ciddiyetle eğilmesinde fayda görü
yoruz. 

Geçen devre meclislerden tütün ve tütüncü
lerle ilgili iki kanun çıkarıldı. Bunlardan biri 
olan 1176 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu-< 
nunun uygulanmasından tütün ekicisi şikâyet
çidir. Özellikle, kanunun 100 ncü maddesi ge
reğince bildirimlerde yüzde 5 i aşan tahmin ha
talarında noksan tahmin edilen her kilo için 
12,5 lira para cezası- alınması ekicileri ciddî 
endişelere sevk etmiştir. Bakanlık, kanunun bu 
maddesinin bu yıl için uygulanmıyacağını açık
lamak zorunda kalmıştır. Bakanlığın ekicinin 
aleyhine olan bu gibi maddeleri süratle tespit 
edip gerekli tedbirleri alacağını ümidediyo-
ruz. 

1196 sayılı «Tütün Tarım Satış Kooperatif
leri ve birlikleri» Kanunu ile ilgili henüz her 
hangi bir uygulamaya geçildiğini bilmiyoruz. 
Bu kanunun 5628 sayılı «Türk Tütün Ortaklı
ğı» Kanunu gibi ölü doğmuş olmasından endi
şe duyduğumuzu ifade etmeye mecburuz. Bu 
kanunun geçici maddesi ile tütün satış merkez
lerinin kurulması için bütçeden ayrılması ön
görülen 100 milyon liranın bu bütçede ayrıl
mamış olması, endişemizi teyidedici mahiyette
dir. 

Tütün ekicilerini örgütlendirecek ve özellik
le pazarlamada kuuvvetlendirecek olan bu ka
nunun, uygulama şerefinin,, içtenliğine inandı
ğımız Sayın Ahmet ihsan Birincioğluna aidol-
masını gönülden diliyoruz. 

1196 sayılı Kanunun uygulamasına kadar, 
bir boşluğu doldurmak üzere, Sayın Bakandan, 
Bütçe ve Plân Komisyonunda da istediğimiz bir 
tedbiri almasını tekrar rica ediyoruz. Teklif 
ettiğimiz tedbir şudur; Tütünlerin randımanı 
ve tekelin o tütüne vereceği fiyat bir mektup
la piyasa açılmadan önce tütün ekicilere bil
dirilmelidir. Tütün ekici ancak bu sayede tüc
carım karşısına bir pazarlık gücüne kavuşabi
lecektir. 

Konuşmama Demokrat izmir Gezetesin.de ya
yınlanan aktüel bir konuya değinerek son ve
receğim. 

Tütün dikiminin durduğunu belirten Demok
rat izmir Gazetesinde, «Hükümetin hemen öde
neceğine dair verdiği teminata rağmen ekicinin 
tütün paralarını alamaması ve tekel kapıların
da bekleşmesi, dikimin başlaması gereken şu 
günlerde tütünü ve tütüncüyü dar boğaza ge
tirmiştir. Tütün ekicisi bir yandan ekim yapa
mama tehlikesiyle, üzüntüyle kıvranırken, öte 
yandan da borçlu olduğu esnafa, zamanı geç
tiği halde borçlarını ödiyememenin acısını çek
mektedir. Piyasanın açıldığı günde Tekel Ba
kanının, paralarınızı derhal alacaksınız, yo
lunda verdiği teminat da sözde kalmıştır.» 

Sayın Bakanımızın bu konuda ilgililere aci
len emir vereceğine inanıyoruz ve Yüce Mecli
se, C. H. P. Grupu adına saygılarımızı suna
rak, bütçenin memleketimize hoyırlı ve uğurlu 
olmasını diliyoruz. 

(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Birleşime 14,30 da toplanmak 
üzere ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,02 

• ^ • C a -

İKİNCi OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — 89 ncu Birleşimin 2 nci oturumuna başlıyoruz. 
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IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

3. -U Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe fcimunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu rkporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe ftarma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/301; Cumhuriyet Se
natosu 1/1095) (Millet Meclisi S. Sayısı : 139) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1402) 

4. -+- Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunui tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuma dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
KarmafKomisyon Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let MedMsi 1/287; Cumhuriyet Senatosu 1/1103) 
(Mület\ M celisi S. Sayısı : 145; Cumhuriyet Se
natosu \S. Sayısı : 1388) 

5. -u Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe ka
nunu tfeşansı ve Bütçe Karma Komisyonu ra-
porunal^dair Cumhu'riyet Senatosu ve Bütçe 
Karma\Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let MedMsi 1/292; Cumhuriyet Senatosu 1/1100) 
(Millet\ Meclisi S. Sayısı : 142; 'Cumhuriyet Se
natosu \S. Sayısı : 1393) 

6. -U Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu)- tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporüı^a dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma i Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet f Meclisi 1/293; Cumhuriyet Senatosu 
1/1101). (Millet Meclisi S. Sayısı : 143; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1394) 

7. -U- İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
1970 yilı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Koinisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu \ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkere'şri (Millet Meclisi 1/297; Cumhuriyet 
Senatoın 1/1109) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
148; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1398) 

8. -f- İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra-
porunaıdair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Koalisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let MeĞkisi 1/295; Cumhuriyet Senatosu 1/1102) 
(Millet 'Meclisi S. Sayısı : 144; Cumhuriyet Se
natosu $. Sayısı : 1396) 

9. --4 İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe feanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Marma Komisyon başkanlıkları tezkere

leri (Millet Meclisi 1/296; Cumhuriyet Senatosu 
î/1108) (Millet Meclisi S. Sayısı : 147; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1397) 

10. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair. Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkla
rı tezkeresi (Millet Meclisi : 1/290; Cumhura 
yet Senatosu : 1/1112) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 153; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 

.1391) 
11. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/302; Cumhuriyet Se
natosu 1/1111) (Millet Meclisi S. Sayısı : 152; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1403) 

12. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/298; Cumhuriyet Senatosu 
1/1105) (Millet Meclisi S. Sayısı : 140; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1399) 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/294; Cum
huriyet Senatosu 1/1107) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 141; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1395) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, müsaade 
ederseniz bu açık oylama muamelelerini, ku
paları sıralar arasında dolaştırmak suretiyle 
icra edelim. Oy kupalarını geddiriniz. 

Her kupanın üzerinde hangi açık oylama 
olduğuna dair yazı vardır. Ona göre arkadaşla
rımın oylarını kullanmalarını rica öderim. 

B - GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ (Devam) 

'BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde müzakereye başlamıştık. Mü
zakerelere devam edeceğiz. 

Şimdi, Güven Partisi grupu adına Sayın Re
şit öndere sıra gelmiştir. Buyurun, Sayın ön
der. Saat : 14,33 
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G. P. GRUPU ADINA REŞİT ÖNDER (To
kat) — Say m Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının değerli temsil
cileri ; 

1970 Gümrük ve Tekel Bakanlığının Bütçe
si üzerimde Güven Partisinin görüş ve mütalâa
larını arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

'Müzakeresini yapmakta olduğumuz bakan-
Lk, bu memlekettin sosyal ve ekonomik bünye
sinde büyük etkisi olmakla beraber, bütçelinize 
önlemli katkısı olması bakımından da büyük 
yeri vardır. 

'Gümrük ve Telköl Bakanlığı iki genel mü
dürlükle idare edilmektedir: Gümrükler Genel 
Müdürlüğü ile Tekel Genel Müdürlüğü. 

'Gümrükler; Türkiyede Gümrük Teşkilâtı 
ımaileseı arzu edildiği kadar sonuç verememek
tedir. Gerek Personeli bakımından ve gerekse 
bugünkü mevzuatının tatbikatı bakımından 
çok büyük aksaklıklar meydana gelmektedir. 

Netice olarak, bugünkü sosyal hayatımız
da yapılan bu tatbikat, herkes tarafından ya
dırganmaktadır. Bundan 20 gün evvel bir va
tandaşın, değeri hiç de bir şey ifade etmiyen 
bir işini gümrükten alabilmek için saatlerce ne 
(kadar uğraştığını, televizyonu seyreden arka
daşlarımız gömmüşlerdir. 

Bunu söylemekle şunu ifade etımek isliyo
rum: Vatandajşlar kanuni yollardan gümrüğe 
gidip vergisini verebilmek için, Devletine bor
cunu ödemek için futbol topu gibi o masadan 
o masaya, o odadan öbür odaya sürüklenmekte 
ve vatandaş bundan şikâyetçi olmaktadır. 

(Bütün bu aksaklıkların, şu anda Mecliste 
bulunan ve yıllardan beri sürüncemede kalmış 
•olan Teşkilât Kanununun çıkanlmayışından ve 
aynı zamanda 400 lira maaş alan personelin 
anaddi sıkıntılar içinde olduğunu düşümmeyişi-
ffnizden ileri geldiği kanısındayız. 

Gerek Gümrüklerde ve gerekse tekel teş
kilâtında yıllardan beri kadrosuzluktan dolayı 
&ııa bekliyen mustarip mamurlardan fazlasını 
beklemek haksızlık olur. 400 lira ücret 
alan memurdan milyonlarca değerde olan 
eşyaların muhafazasını ve normal iş iste
memiz doğru olamaz. Gerçi, Teşkilât Kanunu 
yakında Yüce Meclise gelecektir. Fakat, bu 
ıkadrosuz arkadaşlarımız eğer bunun kapsamına 

I girmiyecekler ise, Sayın Bakanlığın bunun üz3-
rinde durarak bu arkadaşladımızı mağduriyet
ten kurtarmasını Güven Partisi olarak uygun 
mütalâa etmekteyiz. 

Gümrüklerde müsadere edilen emtialar 
hakkında bütün parti sözcüleri tarafından her 
yıl bütçelerde şikâyetler burada dile getirilmek
tedir. Gümrüklerdeki bu mallar, memleketin 
millî varlığıdır. Bunu mutlaka değerlendirımeik 
lâzımdır, çürütünceye kadar orada bırakmanın 
imânası yoktur. Bıakanlığın bu işe yakında bir 
bal çaresi bulmasını ümidetmekteyiz. 

Gümrükler mevzuuna böyle kısaca temas et
tikten sonra şimdi tekel mevzuuna geliyorum. 

(Memleketin zirai ve ticari ekonomisinde en 
aaühiım rolü oynıyan, dış memleketlerden gelen 
dövizlerin yüzde 30 dan fazlasını temin eden, 
içte ve dışta hazinemize en büyük geliri ge
tiren millî ürünlerimizin başında tütün gelir. 

Türkiye'nin son yıllarda ortalama tütün 
istihsali 150 milyon kilo civarındadır. Hava 
şartları müsait gittiği zaman bu miktar 170 
milyona kadar çılkar, müsait gitmediği zaman 110 
ımilyona kadar düşer. Bunun 40 - 45 milyon kilo
su dalhilî istihlâkimizi karşılar. Geri kalanını 
dış pazarlara vermeye mecburuz. 

Bilhassa inhisar maddesi olan tütünün is
tihsal fazllalığı ile Hükümetlerimizn övünmesi 
doğru olamaz. Zira, 1964 yılında 170 milyon kilo 
gibi bir rekolte, bu memleketin ve devletin ba
sma yük olmuştur. Binaenaleyh memlekette 
esaslı bir tahdide gitmek zarureti vardır. Bu 
tahditleri, memleketin coğrafyasına iklim şart
larına göre ve tabiatın kendilerine bahşetmiş 
olduğu imkânları da dikkate almak suretiyle 
bu yolda tahdide gitmenin uygun olacağı ka
naatindeyiz. 

Bunu söylemekle şunu ifade etmek istiyo
rum: Tabiat, bâzı yurt parçalarına sekiz on 
türlü mahsûl almak imkânını bahsetmiştir. O 
bölgelerde tahdide gidilmesiniin sadece tek hu
bubat ziraatı yapan yerlerde uzun boylu tah
didin üzerinde durulmamasınm yerinde olacağı 
kanaatindeyiz. 

Tütünlerimize dış pazarlarda rağbet azal-
nnıştır. Eğer bu rağbet azalması yetiştirmiş ol
duğumuz nesillerden dolayı ise, nesil değişikli
ğine gitmemizin zaruretine inanmaktayız. Yani, 

I Avrupa Devletlerinin, Batı memleketlerinin, 
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Amerika^üi istediği şekilde tütün yetiştirmeye 
r/ecburufc Bugün birçok memleketler «Biz, 
bu tütüışİ istemiyoruz» diyorlar. Binaenaleyh, 
sayın bajöanlığın bu konu üzerinde ehemmiyet
le dunmatonı arzu etmekteyiz. 

Türki[jrede, 1962 yılından beri her sene ar
ta arta büyük miktarda, önemli miktarda ge
rek kampı sektöründe, gerekse özel sektörde 
«stok tüt|şler vardır. Maalesef, 1963 yılından 
beri bu sfyşik tütünlerin eritilmesi için kurulan ve 
icabedeniyerlere giden heyetler içerisinde bulun-
ımuş bir şifadasınız olarak arz ediyorum; gerek 
kamu sektörüne ve gerekse özel sektörde ha
tırınıza fcir şey gelmesin, bunu biz tüccarın sa
vunması bakımından söylemiyorum - memle
ketin miıjlî varlığı, millî mahsulümüz olan tütü
nü yarraf tütün olmak vasfından mahrum bıra
kacağız. [Aşağı - yukarı altı, yedi seneden beri 
gerek kamu sektöründe, gerek özel sektörün 
dl'inde, bpraz evvel de Cumhuriyet Halk Parti
sinin sayj©. sözcüsünün burada ifade ettiği gibi, 
stok tütiİBİer vardır. 

Her gittiğimiz hükümetlerde garip garip ce
vaplarla j karşılaştık. Birisi kalkıp diyor 
ki, «Beto yarın gazetecilere ne cevap ve
receğim.* öbürüsü diyor ki, «Fendim, -
tüccar vkjya kamu sektörü - biz Polonyadan 
müşteri jtfuluruz.» Efendim, Polonyaya, demir
perde gerisindeki memleketlere 1928 anlaşma
sına gör^ tütün veremeyiz. Niye? Reeksport 
yaparlar! 

Arkadaşlar, 1928 Türkiye dünyası nerede, 
1970 Türkiye dünyası nerede? Bizim ekonomik 
2JorluğuTij.lız, o istikamette bize yetmiyorsa, 1928 
anlaşma^Uiı Allah yapmadı, mevzuatımızı o şe
kilde ayarlayıp, o istikamette götürmeye, bu 
memlekejln ekonomik zorunluğu nereye itiyor 
ise orayaj götürmeye mecburuz. 

AJkSi i halde memlelkeıtin millî varlığı böyle 
tütün obttaktan çıkar, heder olur gider. Tütün, 
bu meonliktin dıştan gelen dövizin yüzde 30 dan 
dan fazl^nnı teşkil ediyor. 

Birazj jevvel burada çok güzel veciz bir üs
lûp içeri&inde Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
konuşta. I (Konuşmalarım ben yadırgadım, zira, 
biraz mtyteca/viz buldum. «Soyguncu tüccarlar» 
tabirini, fimuma şâmil konuşmasını yerinde gör
medim, tasvibetmedim. Bu, Atatürkü reddet
mektir. Atatürk «tüccar, çiftçinin malını de-
ğerlendiafBiekte en büyük unsur ve âmildir» der. 

Bugün müstahsili Allah, ne tekelin eline bırak
sın, ne de tüccarın karşısına bıraksın. Her iki-
s- de lâzımdır. Çünkü, iktisadın en basit kaidesi, 
erz - talep kaidesidir. Talep ne kadar çok olur
sa, arz da o kadar mâna ifade eder. Bugün Tür
kiye'de bir referandum yapalım - 500 küsur bi
nin üzerinde müstahsil vardır - bunların 10 ta
nesi tüccar piyasaya girmesin demeız. Hepsi tüc
carın girmesini ister. Çünkü, menfaati vardır. 
Bugün tüccarı piyasadan kaldırmak yerinde bir 
şey olmaz. Gidelim, tütün çiftlerinin yanına 
clüccar olsun mu, olmasın mı?» diyelim, 500 bin 
kişinin içerisinde 10 kişi çıkmaz, arkadaşlar. 
Onun için biraz objektif olmak lâzumgelir. 

Karadeniz ve Samsun bölgelerini gezdim, 
Eğeye gidemedim, gezdiğimiz yerlerde gördü
ğümüz kadariyle müstahsil, geçen seneye baka
rak, fiyatlardan memnundur. Ancak, baş dör-
dürücü bir hayat pahalılığı karşısında bugün
kü fiyatlardan memnun olmak bahis konusu 
cJeğildir, zira, maliyetler yüksektir. Tütün çift
çisi daha bunun hesabına girmiş değildir. Ge
çen seneye bakarak, geçen seneye nazaran kilo
da 1 veya 2 liralık bir artış dolayısiyle mem
nuniyet vakıayı izhar ediyor, ama hakikatte 
hayat pahalılığının ağırlığı, maliyetlerin yük-
spfküigi karşısında tütün çiftçisi mustariptir ve 
müştekidir. 

Biraz evvel burada Sayın Halk Partisi söz
cüsü de temas buyurdular. 

Hakikaten yenli getirilmiş olan Tütün Te
keli Kanunundaki «zimmet» meselesinden çiftçi 
müştekidir. Bu «zimmet» meselesi, rejinin te
kele kalbedildiği zamanlar -ki o zamanlar ta
biî Tekelin mamulleri yoktu, kaçak tütün fa
lan içiliyordu- kaçakçılığa mâni olabilmek 
için bu «zimmet» usulü ortaya konulmuştu. Bu 
usul bundan 40 sene evvel konulmuştur, bugü
nün ihtiyaçlarına cevap vermez. Türkiye'de 
zannetmiyorum, önemli şekilde bir tütün ka
çakçılığı olsun, olduğunu tahmin ve tasavvur 
edemiyorum. 

Bu zimmet işinden çiftçi müştelkidir. Sadece, 
çiftçi il© Tekelin muhakemat memurlarının ad
liye kapılarında sürünmesinden başka bir mâ
na taşımıyor. Binaenaleyh, bu zimmetin top-
yekûn kaldırılması - zaten tahminden ibaret bir 
zimmettir- lâzımdır. Bu konuda yakın za
manda sayın bakanımızdan olumlu bir şey, bdr 
kanun, bir tteklif bekliyoruz. 
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Hakikaten çiftçi müştekidir. Bir kilo nok
san götürdü mü bir vatandaş, 12,5 lliııa ceza. 
Noksanı gramlandı, tartıldı mı?. Hayır. Tah
minen, göz tahminiyle; senin tarlandan 500 
kilo. 1 000 kilo tütün çıkar» diye memurlar tah
min etmiş. Biz, bunu Ayet4 Kerime gibi ka
bul «diyoruz. 500 yerline, 300 de çıkabilir. 

Bu, iartık eskimiş, demode bi rusuldür; bun
dan süratle sarfınazar etmek lâzımgelir. 

Şimdi, Tekelimizin teşkilâtları vardır, fab
rikaları vardır, müesseseleri vardır. Demokra
tik düzene geçtiğimizden bu yana Türkiye'de 
yapılan, hangi partinin hükümeti olursa olsun 
tesisler, fabrikalar ve bütün şeylerde mutla
ka bir «oy» kokusu aranıyor. Benim seçim böl
gem olan Tokat'a, sosyal bakımdan Hükümet, 
hiç de alâka göstermemiştir, bir bakıma. Bu
gün Totkat'm mülhakatıyla beraber yetiştirdiği 
6 milyon kilo tütün vardır. Her gelen Devlet 
ve Hükümet büyüğüne vatandaş şikâyetlenir; 
«iş sahamız yok, hiç olmazsa bizim şuraya bir 
fabrika yapın demiyoruz işletme evi açın» der, 
«hiç olmazsa sosyal bakımdan buradaki işsiz 
vatandaşlar geçimini sağlasın» der. Yok, öyle 
yapmaz Tekel idaresi. Ne yapar?. Alır bizim 
oradan tütünleri, Polathane'ye götürür, Veya
hut hiç tütünü olmıyan yerlerde işletme evi var
dır, oralarda kalifiye işçi bulmak da mümkün 
değildir, vaktiyle hatırla, nüfuzla oraya işletme 
evi yapılmıştır. 

Binaenaleyh, madem plânlı devreye girdik, 
fabrikalar ve tesisler ham maddelerin bulundu
ğu yerlere yapılır arkadaşlar. Bu, iktisadın 
tkaidesidir. Hammaddeyi al, bir polathaneye gö
tür, Mr istanbul'a götür, bir bilmem Adıanıa'ya 
götür... Nakliye maliyetlerini yükseltmeye kim
senin hakkı yoktur. Binaenaleyh, yapacağımız 
işleri iktisat kaidelerine riayet edere(k yapar
sak, memlekete daha faydalı oluruz kanısın
dayız. 

Çay konusu; çay mahsulü Karadeniz'in bir 
kısım bölgesinin yani, Kuzey - Doğu bölgesiinin 
ekonomik ve sosyal hayatında geniş müstahsil 
kütlesini faydalandıran ve o bölge sekenesinin 
kalkınmasında en büyük hissesi olan bu mahsu
lümüzün balkımıza daha [kaliteli bir şekilde in
tikal ettirilmesi için bakanlığın üzerinde titiz
likle durması başlıca arzumuzdur. Bu konuda 
bütün fedakârlıkların Hükümetten beklenmeöi 
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doğru olamaz. Zira, çay ziraati yapan müstah
silimizin, hajkkına razı olması gerekir. 

Daha yakın zamanda, hasat mevsimi olması 
itibariyle, çaydan «2,5 yaprak mı, 5 yaprak mı 
alınsın» konusunda Sayın Bakanın kararım 
çok yerinde görüyoruz, tasvibediyoruz. 

Zira, kart yapraklar çay haline getirildiği 
takdirde vatandaş parasiyle çay almaya gittiği 
zaman paketin içlinde otla karşılaşacaktır. Bina
enaleyh, bu konularda hiçbir suretle Hükümet
lerin ve partilerin politik maksatlar gütmeme
si lâzımgelir. Çünkü, bunlar memleketin ejko-
nomisindıe önemli rol oynayan mevzulardır. 

Şimdi. Sayın Bakan gitseydi de, orada 
Trabzonlu, Rizeli hemşerilerini tatmin etmek 
için «5 yaprak olsun canım, yarın bize rey lâ
zım» dese idi, hakikaten kınaridık. Bu balam
dan, kendisini kürsüden tebrik ediyorum ve tut
tuğu yoldan dolayı kendisine teşekkür ediyo
rum. 

Vaktimiz dolmuştur, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Bütçesinin aziz milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, G.P. Grupu adına 
hepinizi saygılarla selâmlarım. (A.P. ve G.P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A.P. Grupu adına Sayın Süley
man Çağlar, buyurunuz efendim. (A.P. sırala
rından alkışlar) 

A.P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ÇAĞLAR 
(Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1970 malî yılı 
Bütçesi hakkında A.P. nin görüşlerini Yüce He
yetinize arz etmek üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. 

Maruzatımıza, gümrüklerimizi ilgilendiren 
konullaırla başlamak istiyorum. 

Gümrüklere mütaallik anafaaliyetleri 5383 
sayılı Gümrük Kanunu ile içişleri Bakanlığının 
A'örev sahası dışında, Marmara denizi ve Boğaz
larda gümrük teşkilâtı bulunan liman ve mahal
lerde kaçakçılığın men, takip ve tahkiki husu
sunda kaçakçılık konularında öngörülen hüküm
lerin uygulanması ile ilgili olarak ve dış tica
ret para koruma rejimlerinin gümrüklerimize 
tahmil, ettiği görevlerin ve ayrıca son yılların 
meydana getirdiği yabancı ülkelere çalışmak 
üzere gönderilen işçi, turizm endüstrisinin do
ğurduğu, turist gidiş ve gelişlerinin yaratmış 
olduğu iş hacmi olarak gümrük meselelerinin bu 
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istikâmette geniş ehemmiyet taşımış olduğunu 
ifade) etmek isterim. 

Edindiği üzere, bu genel müdürlük Devlet 
Hazinesine büyük ölçüde meselâ 1969 yılında 7 
milyar 168 milyon civarında olmak üzere, büt
ç e y e ^ 31,76 nisbetinde gelir sağlamış bulun
maktadır. 

Bütçenin üçte birine yakın bir gelir sağla
mak) ve günümüzün icaplarının gerektirdiği 
güm^lk prensip ve faaliyetlerini ekonomik kal-
kmtrjamızda titizlikle uygulıyan turizm endüs
trisini her türlü iyi gayretler harcamak sure
tiyle! genel müdürlüğün içerisine girmiş olduğu 
hizmetleri yürütmekle bir sıkıntı çektiği de 
âşiksiıdır. 

Nitekim, 1970 malî yılında bakanlıkça teklif 
olunfpı yatırım miktarı 7 milyon 840 bin lira ci
varımda olduğu halde, bu miktarın ancak 1 mil
yon |750 bin lirasının verildiği ve bakiyesinin 
de reddedilmiş olduğunu üzüntü ile ifade etmek 
isterim. 

1969 icra plânının 389 numaralı tedbirinde 
gümrük kapılarının ıslahı ile buradaki dar bo
ğazlının geçilmesi ve bu tedbirlerin temini için 
1970J ımalî yılı yatırım programında yukarda 
derc| edilen 7 840 000 liralık yatırım öngörül-
müş^tr. Halihazırda turist ve işçi hareketleri 
yönijmden 742 bin liralık ödenek konulmuş bu
lunmaktadır. 

İ e r vesile ile ifade olunduğu gibi, turizmin 
memleketimizde geliştirilmesini temin ve güm
rük Şteapılaomızm eksiklerini tamamlamak, kom
şu nisdeni memleketlerde raslanmıyan noksan
lıkların giderilmesi, yurdumuza gelen ve giden 
yaJbifccıların menfi düşüncelere saplanmamaları 
için|İe zaruri mütalâa ettiğimiz gümrükçülüğü, 
yalnız vergi toplıyan otomatik kuruluşlar ola
rak jdüsünmeriin ötesinde bir merhaleye, bugün
kü dünya anlayışı içerisinde yöneltmeye mec
bur [bulunduğumuzu ayrıca ifade etmek isterim. 

Şjttoün milıl etleraması ticaretin geliştirilmesi 
için! GATT gümrük konularında her yönden 
esaslı prensiplere ballandığı Brüksel •G-ümriık 
îşbij^iği Konseyi, Pakistan, İran ve Türkiye 
arasıda akdedilmiş bulunan Bölgesel işbirliği 
Testflâtı, Avrupa Ekonomik Komisyonu, Dahilî 
Nakliyat Komitesi, Birleşmiş Millet1 er Ticaret 
ve Kalkınma Konferansı ve kredi müzakere
leri jflilHi. uluslararası kurüluslann anlaşmalar 
ve ilişkilerinin devam ettiği bu konuların mey

dana getirmiş bulunduğu gümrük teşkilâtımız-
daki sıkıntıların giderilmesi için, bu düşünce
nin ışığı altında, yeni bir Gümrük Kanunu ile 
bir de Teşkilât kanunu tasarısı hazırlanmış ve 
Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. Maalesef, 
bu tasanlar bugüne kadar kanunlaşma imkânı
nı bulamamıştır. Halen Teşkilât kanunu tasarısı 
Meclise sevk edflhniş olup, Gümrük Kanunu da 
ayrıca Meclis gündemine intikal etmiş bulun
maktadır. Memleketimiân ekonomik hayatının 
şiddetle muhtaç bulunduğu bu tasarıların der
hal kanunlaşması istikametinde Yüce Meclisten 
ricada bulunmaktayız. 

Yeni Gümrük kanunu tasarısı ile ithal eşya
larının gümrük vergileri, tahakkuk işlemlerinin 
mükelleflerce yapılabilmesi, gerektiği takdirde 
eşyanın muayenesiz dahi verilebilmesi, eskiden 
üç yıl olan noksan vergi takip müddetinin bir 
yıla, para cezalarının on kattan üç kata indiril
mesi, gümrük vergilerinin vadeli senetlerle de 
tahsil edilebilmesi, yıllardır pek çok şikâyetlere 
sebebiyet veren, posta yolu ile gönderilen veya 
yolcu beraberinde getirilen hediyelik eşyaların 
ferahlatıcı, kolaylaştırıcı bir usul ile halledil
mesi ve ayrıca ithalât, ihracat, transit gümrük 
isleri, ile turistlere uygulanacak muamemelerde 
esnek usullere itibar edilen konulan ihtiva et
mektedir. 

Yukarda arz olunan prensiplerin tatbikini 
bağlıyacak bir kadronun da, Meclis gündeminde 
bulunduğunu arz ettiğimin yeni Teşkilât kanu
nu tasansının kanunlaşmasiyle ancak sağlanabi
lir. 

Bu tasan ile, yüksek öğretim esasına dayalı, 
lisan bilir elemanlardan müteşekkil bir «güm
rük uzmanlar kurulu» nun teşkili merkez ve 
taşra teşkilâtının yetki ve sorumluluk ilkelerini 
benimsiyen bir hiyerarşik düzene kavuşması, 
gümrük formalitelerinin asgariye indirilmesi, 
yeterli bir ücret sistemi ile kalifiye ve teknik 
elemanlann gümrük 'bünyesinde kalmasının 
sağlanması gibi esaslara yer verilmiş bulunmak
tadır. 

Gümrüklerimize müfaallik sözlerimizi biti
rirken, şimdiye kadar bu genel müdürlüğün 
yalnız ve yalnız bütçenin müzakeresi sırasında 
izhar olunan bütün partilerin iyi niyetlerinin 
ötesinde, Meclis gündemine intikal etmiş olan 
taşanların biran evvel kanunlaştınlniiasını Yüce 
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Meclisten rica efderken, Gümrük Genel Müdür
lüğünün feragatkâr mensuplarını grupum adına 
saygıyla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Gümrük konusunu bitirdikten sonra şimdi 

de Tekel Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arza 
çalışacağım. 

Bu Genel Müdürlük sınai, ticari, zirai karak
teri ile maliyemize gelir getiren katma bütçeli 
bir Devlet müessesesidir. Malî idarenin bir kolu 
olarak Tekel vergilerini toplamakta, diğer ta
raftan da Devlet tekelinin verimleşmesi ve ka
mu yasaklarının yönetim ve kontrolü vazifesini 
yapmaktadır. 

1969 da 4,5 milyar liralık iş hareketine mu
kabil, 1970 yılında 5,5 milyarlık bir iş hareketi
ne ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Hazinemize 
1969 Mart ayı itibariyle 1 837 596 000 liralık 
gelir sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu Genel Müdürlüğümüz gerek Maliyemize 
temin ettiği gelir yönü ile, gerekse iktisadi ve 
sosyal hayatımızda geniş yeri olan hizmetlerini, 
1941 yılında meriyete girmiş bulunan 4036 sa
yılı Kanunla yürütegelmektedir. 

Aşağıdaki beyanlarımızdan da anlaşılacağı 
gilbi, fevkalâde inkişaf etmiş iş hacmi muvace
hesinde gerek Teşkilât Kanununun, gerekse 
Bakanlık kadro kanunlarının yetersizliği, Ge
nel Müdürlüğün çekmekte bulunduğu sıkıntı
lara Meclis olarak bigâne kalmamız mümkün 
değildir. 

Aziz arkadaşlarım, Genel Müdürlüğün işti
gal ettiği konulardan çay mevzuuna geçiyo
rum : 

Bu zirai ürünümüz 600 milyon liralık iş hac
mi ile Karadenizde çay ziraati yapan müstahsi
lin gelir kaynağı ve o bölgede yaratmış olduğu 
iktisadi potansiyel itibariyle sosyal hayatın ge
lişmesinde büyük rolü olmuştur. Gerek zirai, 
gerekse sınai hareketleriyle geniş halk kütlele
rine hitabeden bu ürün, yanlış işlemler yüzün
den, zaman zaman politik istismarlara yol aç
mış ve Maliyemizi de büyük ölçüde zarardide 
etmiştir. 

Bu cümleden olarak; çay tarum son yıllar
da çok genişlemiş, yaş yaprak miktarı artmış, 
1969 yılında satmalınan yaş yaprak 160 bin 
tonu bulmuştur, iyi çay elde etmek için alınma
sı lâzımgelen çeşitli tedbirler vardır. Bunların 

en başjta geleni yaprağın, iyi çay yapmaya el
verişli bir kalitede satınalınmamdır. 

Bu sebeple, Bakanlık, bu yıl iyi yaprak alın
masına büyük önem vermiştir. Bunu yaparken, 
Çay Alım Talimatnamesine göre, bu talimatna
mede tarif edilen yaprağın getirilmesini istemiş
tir. 

Bu tatbikatı, ekiciler aleyhine bir değişiklik 
olarak mütalâa etmeye imkân ve mahal yoktur. 
Kısaca, Bakanlığın yaptığı talimatın aynen tat
bikini istemekten ibarettir. 

îyi çay yapmak için fabrikasyon tedbirleri 
vardır ve ajhnmiası gerekmektedir. Aksi halde 
mevcut çay imalâtımızın ne dâhilde, ne de ha
riçte itibar görmesine imkân da yoktur. Alman 
bu tedbirlerle kalitenin düzeltilmesi, ambalaj
ların, rakip devletlerde olduğu gibi, iyi hazır
lanması suretiyle birçok Avrupa borsalarında 
malımızın ancak kote edilebileceği kanaatini 
taşımaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, Tekel Genel Müdür
lüğünün iştigal sahalarından biri olan ve başta 
gelen yaprak tütün konusuna geçiyorum : 

Memleketimizde yaprak tütün üretimi ile 
iştigal eden 8 bine yakın köy ve 465 bin ekici 
ailesi ile, sigara imalâtında çalışan geniş işçi 
kütleleri, navlun nakli hizmetlerinde çalışan va
tandaşlarımızı da mütalâa edersek, tütün mah
sulünün memleketimizin geniş halk kütlelerini 
içine alan iktisadi, sosyal ve ekonomik yönü ile 
fonksiyonu büyüktür. 

Türk tütününün cihan şümul şöhretinde, tü
tün üretiminin aile ziraati olarak yapılmasının 
büyük payı olduğu malumlarınızdır. 

Son senelerde tütün üretiminin tüketim ve 
ihracat imkânlarımızı aşan seviyelere çıkmasın
da aile ziraatinin yanında, ticari maksatlı zira-
atin yaygınlaşmış olması müessir olmuştur. Bu 
hal, aynı zamanda tarım alanının yüksek verim
li taban araziye yayılmasına ve üretimin kalite
sinin düşmesine de sebep teşkil etmektedir. 

Böylece, 10 sene önce 140 - 150 bin hektar 
arasında değişen ekim sahası, son senelerde 300 
bin hektara ulaşmıştır. Aynı şekilde üretim de 
ortalama olarak 100 milyon kilo iken 180 mil
yon kiloya çıktığı görülmüştür. 

Bu yüksek üretim miktarı ile iç tüketim ve 
ihracat miktarları arasındaki dengesizlik, Dev
let destekleme mubayaalarının devamlı olarak 
artmasına müncer olmuş ve bu hal, tekelin iş 
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hacmini artıran, kapasitesini zorlıyan bir du
rum yaratmış ve stokların çoğalmasına selbebol-
muştur. 

Buna rağmen, tekelin aslî fonksiyonlarının 
ifası i yanında, destekleme hizmetlerini de en 
isab#i şekilde yürütmesini takdirle anmamak 
mümkün değildir. 

üjartan tütün üretiminin, iç tüketim ve ihra
cat imkânlarına göre ayarlanmasında, üreti-
cinûii maliyeti, sosyal durumunda bir gelir azal-
masıjaa meydan vermemek gibi hususlar göz 
önüıMle tutularak fiyat indirimi yoluna gidilme
miştir. 

İilhassa ihracatımız; 1964 - 1965 satış vasa
tisi 1 dolar 50 sent, 1965 - 1966 da 1 dolar 25 
sent| 1905 - 1967 de 1 dolar 35 sent, 1967 - 1968 
de V dolar 26 sent ve 1968 - 1969 da 1 dolar 18 
s,ent| olarak yapılmış olmasına rağmen bir ta
raftan rekoltenin artması, diğer taraftan dış 
satı$ vasatilerimizin, kalite düşüklüğü sebebiyle, 
fiyatların tenezzül göstermiş olması tütün mah
sulümü, Hazineyi Maliyemizi sıkıntıya sokmak
ta t» tütüncülüğün âtisini de endişeli bir saf 
haya götürmektedir. 

jEürk tütüncülüğünü, bulunduğu dar boğaz
da^ geçirebilmek için, 30 Mayıs 1969 tarihinde 
yürjch-lüğe giren 1177 sayılı Tütün ve Tütün Te-
kelj Kanunu ile üretim alanlarının yeniden tan
zim» suretiyle temin edilmesi cihetine gidilmiş
tir. Bu Kanun ile 1970 yılı Bütçesine konulan 
taJh^satla çok yakında ekim alanlarının tahdidi 
ciheüne gidileceğini öğrenmiş bulunmaktayız. 
Buşpnla ilgili olarak çıkarılmış olan yönetme-
likjiSl Mart 1970 tarihli ve 13451 sayüı Resmî 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

jlhı tatbikatın partilerimiz tarafından siyasi 
iştiramı" vesilesi yapılmadan uygulanmasını, 
Tütfc tütüncülüğünün âtisi bakımından zaruri 
telifeM etmekteyiz. 

^on 10 senelik devrenin başlangıcında Tekel 
İdaresi 20 ilâ 43 milyon kilo tütün mubayaasın
da (bulunurken, özel sektör 77 ilâ 78 milyon ki
lo (mubayaada bulunmakta idi. Genel alım ye
kûnu 1O0 ilâ 121 milyon kilo olup, ortalama fi-
yait 471 ilâ 793 kuruş civarında değişmekteydi, 

Ancak, 10 senelik devrenin nihai seneleri 
olafrak 1969 ve 1970 senelerindeki durumu ince-
liyjecek olursak, Tekel İdaresinin 96 ilâ 100 mil-
yojı kilonun üzerinde tütün mubayaasında bu
lunmasına mukabil, özel sektör 45 ilâ 54 milyon 

kilo civarında alımda bulunduğu ifade edil
mektedir. 

Genel alım yekûnu ise 144 ilâ 154 milyon ki
lo olup, ortalamaa fiyatı 811 ilâ 837 kuruş ara
sında tahakkuk etmiştir. Böylece Tekel idare
sinin kendi ihtiyacı olan tütün miktarı çıktık
tan sonra ekici tütün piyasalarından destekle
me alımları, başlangıçta 8 milyon kilo iken, 
son senelerde 52 ila 55 milyon kiloya yüksel
miş bulunmaktadır. 

Bu suretle, mevcut bulunan destekleme stok
larının tasfiyesinde tekel tarafından büyük 
gayretler sarf edilmiş ve bu gayretlerden iyi 
sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Nitekim, Teke
lin yasak tütün satışları 1968 - 1969 sonu itiba
riyle ve ilk defa olmak üzere 26 milyon kilo 
civarına yükselmiş bulunmaktadır. Buna ilâve
ten Tekelin yeni pazarlar bulmak için bir sü
redir devam eden çalışmalarından da iyi so
nuçlar alınmaya başlanmıştır. 

Bu cümleden olarak; Milliyetçi Çin, Ceza-
ir, Libya, Irak ve Tunus'a, başlangıç için önem
li sayılabilecek ihracatlar yapılmış bulunmak
tadır. 

Bunlara rağmen Tekel elinde mevcut des
tekleme stoklarını, mutat ihraç usulleri ile ve 
sadece Tekelin imkânları içinde tasfiyesinin 
mümkün olamıyacağı kanaatini taşımaktayız. 

Destskleme stoklarının tasfiyesi meselesi 
Hükümetçe ele alınarak yeni ve özel ihraç usul
lerinin araştırılmasının lâzımgeldiğini de ifade 
etmek isterim. Diğer taraftan yetkililerden ku
rulu heyetlerin dünya sigara endüstrileri ve 
yaprak tütün ticareti ile iştigal eden firmalar
la daha yakından temas kurmalarının memle
ketimizin menfaati icabı olduğuna da işaret et
mek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, yukarda arz ve 
izah ettiğim gibi, tütün konusu, iktisadi ve sos
yal cephesi ile geniş halk kütlelerinin maişet 
kaynağı olmakta ve millî gelirimize büyük kat
kılarda bulunmakla beraber, yaprak tütün re
koltesinin her yıl artması ve kalitenin düşmesi 
muvacehesinde, hükümetlerimizi zaman zaman 
maddî sıkıntıya soktuğu da bir gerçektir. 

Gerek sosyal yapısı ve gerekse iktisadi te
sirleri yönünden her türlü istismara elverişli 
bir duruma girmiş bulunan tütünün son 4 yıl
dan bu yana ve bilhassa Ege tütün piyasasının 
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açılmasına takaddüm eden günlerde, bâzı si
yasi partilerin, üniversite talebesi olduğu iddia 
edilen sol eğilimli devşirmeleri her türlü iage, 
ibate, cep harçlığı ve yol masrafları temin olu
narak bölgeye sevk edilmekte ve çeşitli isim
ler altında kapalı ve açık hava toplantıları ter
tiplemek suretiyle Türk tütün ekicileri tahrik 
olunmak istenmektedir. 

Bu davranış, Türk çiftçisini kendi siyasi 
ideolojik çıkarları istikametine imale etmek 
gayretinden başka bir şey değildir. 

Türk köylüsü bu davranışın cevabını mahal
lî ve kısmî Senato seçimleriyle milletvekili se
çimlerinde vermiş bulunmaktadır. 31,5 yıl Türk 
Milletinin kaderinde iktidar hizmeti almış bir 
partinin, «bozuk düzen» tâbir ettiği ve tütün 
müstahsilinin sömürüklüğü iddialarının tat 
bikçi biz değil, kendi devirlerinde meriyete 
koymuş oldukları kanunlar gereğidir. Boş yıl
lık A. P. iktidarı, iktisadi alanda büyük rolü 
olan tütün müstahsilinin ürününün değerlendi
rilebilmesi için, hakikaten kendi devirlerinde 
çıkardıkları «bozuk düzen» kanunu ortadan 
kaldırarak, müstahsilin lehine olan kanunları 
meri kılmış ve bu suretle Sayın Gümrük vo Te
kel Bakanı değerli arkadaşım Ahmet fflısan Bi-
rincioğlu'nun almış olduğu isabetli tedbirler 
neticesinde, 1969 - 1970 yaprak tütün satışları 
müstahsili memnun edici sonuçlar vermiş bulun
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, lütfen ikmal 
ediniz. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Devamla) --- Bitiri
yorum efendim. 

Gerek A. P. Hükümetine ve gerekse Tekel 
Genel Müdürü değerli arkadaşıma ve bu alan
da emeği geçmiş Genel Müdürlük mensupları
na-A. P. nin takdir ve tefekkürlerini ara ede-. 
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, Gümrük ve Tekel 
Bütçesi üzerindeki A. P. nin görüşlerini Yüce 
Heyetinize arz etmiş bulunuyorum. Bu vesi
leyle de grupumun saygılarını sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın ih
san Kabadayı, ikinci defa konuşma yapmak 
üzere buyurun. 

Sayın Kabadayı, ikinci defa yapılan konuş
malar 10 dakika ile sınırlanmıştır, lütfen ria
yet buyurulmasını rica ederim. 

I G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

Birçok yatırım ve işletmeleriyle hem bir kal
kınma, hem de Hazineye büyük gelir sağlıyan 
Tekel Bakanlığı bütçesi, direkt olarak Hazine 
gelirinin 1/2 sini, vasıtalı olarak da 1/3 ünü 
sağlıyan en ciddî ve gelir kaynağı olan değerli 
bir bakanlık, halihazır teşkilât kanunu maale
sef bundan 40 sene evvel, Türkiye nüfusunun 
15 milyon olduğu ölçülerine göre hazırlanmış, 
bugünün ihtiyaçlarına cevap vermekten, arzu 
ettiğiniz hizmetleri yapmaktan yoksun, uzak 
bir teşkilât kanunudur. 

Bu yetmiyormuş gibi, Tekel Bakanlığı kad
rosunun % 17 noksanı ile çalışmış olması da, iş 
ve hizmetlerinin bir hayli aksak yürümesine 
vesile olmaktadır. Biran evvel böyle gelir sağ
lıyan, Türkiye'nin hayatiyetinde çok önemli 
olan bir bakanlığın teşkilât kanunu biran ev
vel çıkarılmalıdır. 

Türkiye'nin 1 500 kilometre kara hududu, 
2 500 kilometre de deniz hududu vardır. Hal 
böyleyken, gümrük kontrolünü yapacak olan 
vasıtaların kifayetsizliği, gümrük kapılarının 
az oluşu maalesef gümrük kontrolunda arzu 
edilen neticeyi vermemektedir. Bu yüzden de 
Türkiye, en çok kaçakçılığın yapılageldiği bir 
memleket haline gelmiştir. Bunun en tipik mi
salini kahve kaçakçılığında gösterebiliriz. Res
mî olarak kapılardan giren kahvenin, en az iki 
üç misli hudutlardan kaçak olarak girmekte
dir. Kehanet değildir; Türkiye'de kahve istih
lâki meydandadır. Bununla geleni ayarlarsa
nız aradaki fark, kaçak giren kahve miktarını 
çıkaracaktır. Devlet, yani Tekel 39 liradan kah
veyi vermektedir. Kaçakçı ise 15 liraya mal et
mekte ve âzami 20 - 25 liradan kahveyi sattığı 
için, bu satıştan büyük kâr sağlamaktadır. Bu 
yüzden sanmayın Tekel kâr ediyor, zarar et
mektedir. Kahvenin resmî fiyatını kaçakçı fi
yatına yakın dereceye, kaçakçılık yapmaya değ
mez dereceye indirirsek sürüm fazla olacağın
dan hem gelir artacak, hem de kaçakçılık yü
zünden zaman zaman üzüntüyle seyrettiğimiz 
insanların ölmesi, evlerin, hânümanlann sön
mesi keyfiyeti olmıyacaktır. 

Türkiye'de Amerikan pazarlarının işleyişi, 
I hepimizin gözlerini yaşartan, üzüntüyle seyret-
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tiğkniz bir manzara olmaktan henüz çıkmamış
tır. Sarjljd Türkiye'de bu yolda uygulanan ka
mım yojsnuş gibi, fütursuzcasma çalışmakta
dırlar. Bunlara biran evvel çare bulmak lâzım
dır. He* türlü eşya satmaktadırlar. Gümrükler
den alntfş oldukları küçük bir fatura ile, az bir 
fatura ile arkasından katarı satmakta, diledi
ğini sa^ar hale gelmektedir. Artık, Amerikan 
sigarasıjıun içimi müstesna kişilerin içtiği siga
ra olmaktan çıkmış, Anadolu'da şehirlerden 
sonra kasabalarda bile içilir duruma gelmiştir. 
Bunun önlenmesini de enerjik ve dinamik ba
kanımızdan beklemekteyiz. 

Bunidan üç - dört ay evveline kadar filtreli 
sigara iyetmiyordu, karaborsaya düşmüş idi, 
geoeleıi misli misline satılıyordu; şükür ki bu, 
bir iki j aydan beri ihtiyacı karşılar hale gelmiş 
ve karİBborsa da önlenmiştir. Bu yolda büyük 
emeği geçen sayın Bakanımıza, dinamik Baka
nımıza, grup adına teşekkür ederim. 

Güney - Doğu'daki büyük şehirlerin durumu 
- Kilis) gibi - açık pazar halinde, her türlü ka
çak m$l alınıp satılmaktadır. Bunların da önleyi
ci tedbirleri alınmalıdır. Hazine için ve millî ge
lir içir( en büyük felâket, Güney - Doğu'da ve Do-
ğu'da ^apılagelmekte olan hayvan kaçakçılığıdır. 
Buna bir çare bulunmalı, müspet tedbirleri alın
malıdır. Bir milyon hayvan Suriye'ye, iran'a ka-
çınlmöktadır, açık açık bunun ticarethaneleri 
kuruhauştur, 500 milyon dövizimiz göz göre 
göre iihşarı gitmekte, karşılığında para değil, 
boncuTt cıncık, Çin işi, kalem, porselen tabak, 
suni jsumaş girmektedir. Bu da bir vakıadır. 
Bunuij Şarklı ve Güney - Doğu'lu arkadaşları
mız çpk iyi bilirler. 

Tİrkiye'de geçen sene yakalanan kaçak 
mallaicm değeri 26 milyon lira imiş. Bu, sadece 
yakalanan. Yakalanmıyanlar bunun sekiz - on 
misli; dersek mübalâğa yapmış olmayız, bir ger
çeği Söylemiş oluruz. Gümrüklerden hani, «Ne
ler gjtldi geçti! felekten, un elerken deve geçti 
elektim.» misillû daneler üzerinde duruyoruz, 
harnianlar giriyor, damla üzrinde duruyoruz 
dery^i akıyor, böylesine kaçakçılık oluyor. 

İki sene evvel, hatırlarsınız, on - onbir kam-
yona| yükletilmiş bir fabrika dahi kaçırılmış idi. 
Kapılarda çok sıkı inceleneceğine, vatandaş 
gümrük kontrolunda bizar ve perişan hale ge
tirileceğine bu iri kıyım mevzularda durulması-

i 

m, gümrük muamelelerinden isçilerin ve turist
lerin çeke geldiği ıstırapların biran evvel te
mizlenmesi yolunda tedbirlerin alınmasını arzu 
etmekteyiz. Sayın Bakanı, bu yolda aldığı ve 
basına akseden tedbirlerden dolayı grupumuz 
adına tebrik ediyoruz. Bunları daha kolay ve 
rasyonel hale getirmesini de arzulamaktayız. 

Gümrüklerde daha mütehassıs ve verimli 
olacak yetişmiş elemanların çalışmasını arzu et
mekteyiz. Sayın Bakan yazılı olarak vermiş 
olduğu cevapta, «Bunun hazırlıkları içerisinde 
bulunduklarını» bildirdiler, kendisine teşekkür 
ederiz, inşallah, kuvveden fiile dökülür, daha 
yetişmiş, bizi iyi temsil edecek, Hazine hakla
rını koruyacak, ama kolaylığı da sağlıyacak 
memur kadrosu yetişmiş olur. 

Gümrüğün üzerinde binbir şaibe var, bun
dan üzüntü duymaktayız. Gecesini gündüzüne 
katarak çalışan çok kıymetli, değerli gümrük 
teşkilâtının çalışmalarını görmüşümdür, bun
ları bu şaibeden kurtarmak için yaptıkları hiz
metin ağırlığı derecesinde verimlendirici, karın
larım doyurucu tedbirlerin alınması da gümrü
ğün ve Hazinenin kârına olacaktır. 

Sayın Bakanı, son günlerde Türkiyeide ver
miş olduğu hakikaten müstesna ve örnek hiz
metlerinden dolayı kıvanç duygularımızla teb
rik etmekteyim. Türk milletiyiz biz, iyi kon
trolle iyi netice veren, kontrol kalktığı zaman 
gevşiyen bir yapımız vardır. Ordumuz da böy
ledir, milletimiz de böyledir, memur kadromuz 
da böyledir; kontrol kalkarsa iyi verim vermez. 
Sayın Bakan bunu gayet iyi bildiği için IV ncü 
Murat ve II nci Mahmut mİ3İllü tebdili kıyafet
le yapmış olduğu geziler ve ani baskınlar neti
cesinde müspet sonuçlar elde etmiştir, grupu
muz adına bu bakımdan da kendisine teşekkür
lerimi sunarım, sağ olsunlar. Bu kontrollerini 
daha da artırmasını arzu etmekteyiz. 

Tütün mevzuunda, Türkiye olarak, talihsiz 
bir halimiz vardır. Bu yolda yıllardan beri, 
çok partili hayata girdiğimiz günden beri, hiç
bir hükümeti kasdetmiyorum, alınmasınlar, bu 
yolda çok taviz verilmiştir, ihmaller gösteril
miştir. Bu yüzden de anaihraç metaımız olan 
tütünün kalitesi, randımanı «Şark tütünü» an
lamındaki o değer seviye düşmüştür. Kanaati
mizce üzerinde en çok durulması gereken mev
zu tütün mevzuu olmuştur. Ekileceği saha bel
lidir, kıra taban kırı ekilir. Verilen tavizler, 
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gösterilen siyasi ihmaller yüzünden tütün, ta
bana, su ile ekilen hale, pamuk gibi ekilir diki
lir hale gelmiştir. îşte bu ekiştir ki, işte bu ih
maldir ki, Türk tütününün, Şark tütününün 
kendine has itibarını, değerini düşürmüştür. Re
kolte artmış, ama randıman, kalite maalesef 
bozulmuştur. İnşallah, son çıkan Tütün ekici
leri Kanunu ile bu keyfiyet önlenir, eskiden ol
duğu gibi bir aile ziraatı hüviyetime döner, hem 
kalite, hem de radıman artmış ve rekolte de 
düşmüş olur. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, bir dakikanız 
var. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Sayın 
Başkan, âzami beş dakikada bitireceğim. 

BAŞKAN — Âzami bir dakikada bitirin. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Müsaa
de ederseniz beş dakikada bitiririm Sayın Baş
kanım. 

Tütün için bir talihsizlik de maalesef mes
lekten olmıyan, çok özür dilerim, gecekondu 
tütün tüccarlarının tütün piyasasını işgal etmiş 
olması hakiki tütün tüccarlarını en çok muta
zarrır eden mevzulardan biri olmuştur. Sayın 
bakanımdan, bunun ciddiyetle ele alınmasını ri
ca ediyorum. Yeni kanun çıkmış olduğu halde 
hâlâ bu üç kâğıtçı tütün tüccarından piyasanın 
temizlenmediği, Batıda geçim sırasında tütün 
ekicilerinden dinlemiş olduğum dert olarak ya
saya gelmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, lütfen topar
layın da emsal olmasın, siz adaleti seversiniz, 
adaleti... 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Topar
lıyorum efendini. 

Türkiye'de 147 milyon kilo işlenmiş tütün 
Tekelin elinde, 60 milyon kilo tütün de özel şa
hısların elinde vardır. Bunlar biran evvel eri
tilmelidir. Eğer eritilmezse, bunu elinde bulun
duran tüccar maalesef iflâs etme haline gele
cektir. Tütün için biz, tütün ihracetmekten vaz
geçmeliyiz, tütün yerine iyi ambalajlı sigara 
ihracı yoluna sapmalıyız. Sayın Bakanı Bütçe 
Komisyonunda dinledim; bu yolda sevindirici 
bilgiler verdi, teşekkür ederim, inşaallah, tütün 
yerine sigara ihracı imkânları sağlanır. Arap 
pazarlarını tutarsak eldeki stok birikimi önlen
miş, döviz bakımından da büyük imkânlara ka
vuşmuş oluruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaba
dayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Sayın 
Bakanın çay için son hamlelerle çalıştığını he
pimiz biliyoruz, teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Bir cümlede bitirin. 
Sayın Kabadayı bir nokta var, biliyorsunuz; 

bundan sonraki konuşmacılar da, aynı şekilde, 
madem ki, ihsan Kabadayıca müsamaha gös
terdin, bize de bu müsamahayı göster derler, 
o zaman sistem bozulur. 

İHSAN KABADAYI .Devamla) — Biliyo
rum Sayın Başkan, onun için bırakıyorum. 

Yalnız bir derdim var.. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 

— Ben de isterim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bakın, görüyor musunuz? 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Siz de is

teyin, bir şey değil bu beyefendiler, senede bir 
gün, size de versinler. Biz «Kabbenâ heb bana» 
diyen kimseler değiliz (Gülüşmeler) G-. P. ola
ra!^ hepinize ayni imkânlar verilsin, diyoruz. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Çay 

mevzuunu bıraktım. Sayın Bakanın bu yoldaki 
beyanatları bize kıvanç verdi, İnşallah yaban
cı kaçak çaylardan kurtulur, kendi kaliteli ça
yımızı içmiş oluruz. 

Türkiye tuz bakımından zengin imkânlara 
sahibolan gerek kaya tuzu, gerek memlehaları 
ile en ileri memlekettir. Büyük dövizler de sağ
layabilir. Fakat maalesef bunu, yeteri kadar 
değerlendiremiyoruz. Konyalı olarak 1962 -
1963 döneminde Yavşan'da bir tuz fabrikası
nın kurulmasını plânlamaya soktuğumuz hal
de, maalesef bir iktidar değişikliği ile bu fab
rika kokoz mokos oldu bir tarafa kaçtı. 

Sayın Bakan cevap verdi, teşekkür ederim, 
fakat zannediyorum ki benim gibi kendileri de 
bu yolda ihmal etmiş olacaklar, kanım bu. Bu 
fabrika Yavşan'm hakkı idi, bölgede bir tuz 
fabrikası doğacaktı. Fakat, özel sektöre mi git
ti, nereye gitti bilmiyorum, bu fabrika Kon
ya'nın Cihanbeyli'nin hakkıdır. Biran evvel ve
rilmesini arzu etmekteyim. Sayın Bakan alâka 
gösterdi ama g-önlüm doymadı. Cihanbeyli hâlâ 
fabrikasını ister. Bunun günahkârı siz olarak 
kalacaksınız. Hak istemekteyiz, «haksızlık» di
ye bir şey yoktur, konuşmalarımızda. 
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Gösterilen müsamahadan dolayı Başkanlık 
dahil,) cümlenize teşekkür eder, hürmetlerimi
zi, selamlarımızı sunar, Sayın Bakana ve Bakan
lık teşkilâtına başarılar dilerim. Sağolun. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Muammer Ertem, Mus
tafa Kaftan yerine konuşmak üzere buyurun. 

MUAMMER ERTEM (Manisa) — Sayın 
Başkan, değeiii arkadaşlar; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının mevzuu içi
ne giren tütün konusunda kişisel görüşlerimi 
arz etmeye çalışacağım. 

Tütün mahsulü Türkiye'nin yüzde 25 e ya
kan dış gelirini, döviz ihtiyacını karşılıyan, 
450 000 e yakın ailenin geçimini sağlıyan önem
li tanm ürünlerimizden birisidir. Ama, uzun 
yıllardan beri bu sektörde çalışan vatandaş
larımızı tam emniyetli bir sisteme, bir düze
ne kavuşturmak mümkün olmamıştır. Bugün 
hâlâ Türldye'de pazarlanması en kötü olarak 
yürüyen konulardan birisi tütün satışları, tü
tün alım satımı konusudur. Bu tütüncülerin çek
tikleri ıstıraplara anlatmak mümkün değildir, 
tütüncü bölgenin çocukları bunları çok iyi bi
lirler. Uzun yıllardan beri, bâzı istisnai yıllar 
dışında, tütün üreticisi emeğinin değerini al
maya muvaffak olamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bilhassa 1965 yani, 
Ürgüplü'nün Başbakan olduğu Koalisyon Hü
kümetinden itibaren bu seneye kadar tütün alı
mı satımı köylüyü her yıl ıstıraba götüren bir 
sistemiiçinde yürümüştür.. Bu sene A. P. li ba
kanlar; içinde, gelip geçenlere nazaran, biraz 
daha djikkatli olan Sayın Bakanın gayretiyle bir 
nebze - sistem bozuk olduğu için tümünü iyi 
olarak görmek mümkün değil, ama Sayın Baka
nın hakkını teslim etmek bizim vicdani bir bor-
cumuztor - gayret sarf etmiştir, düzeltmeye ça
lışmıştır. Bu bozuk düzen içinde düzeltmeye ne 
kadar gayret etse insangücünün dışındadır, düze
ni değiştirmek lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın A. P. sözcüsü 
konuşurken «Bu düzeni biz getirmedik» dedi
ler. Başbakan ela bunu zaman zaman söyler. 
Ama bir düzenin kötü olduğunu gördükten son
ra ısrar etmek, aslında kötü olan şeydir. Dur
madan kendimizi yenilemeye mecburuz. Eski
den kanunlar kabul edilmiş 1938 de, 1939 da, 
Bu kansınlar vaktiyle zamanına göre en iyi ka-
nunlartoış, ama zamanla eskimiş. Bunları gören 

0. H. P. Koalisyon hükümetleri 1964 te Mecli
se, bu sistemi düzeltmek için, bir çok kanunlar 
sevk etmişlerdir, başta Kooperatifler Kanunu 
olmak üzere. Maalesef A. P, İktidarı, bütün bas
kılara rağmen, milletvekilleri köylere gittiği 
zaman köylünün uğraşmalarına, kendilerine an
latmalarına, dertlerini çıplaklıkla ortaya koy
malarına rağmen bu kanun, on maddelik bir 
kanun her nedense, nedeni bicze malûm, 1964 
Şubatından 1969 yıh sonuna kadar mellisler-
den geçirmek mümkün olmamışlar. Şimdi Mec
listen geçti, yürürlüğe kondu, ama gereği gi
bi uygulanması için bir gayret görmüyoruz. 
Bu kooperatifler sistemi Kanunun istediği, vak
tiyle sevk maksadına uygun bir şekilde uy
gulanmadıkça tütün mevzuunda iyi bir sisteme 
gitmemiz mümkün değildir. Niçin A. P. İktida
rı zamaniyle C. H. P. nin Koalisyon devrelerini 
mukayese ettiğiniz zaman, değerli arkadaşla
rım hiç buna heves etmeyiniz, çok yaya ka
lırsınız. Çünkü daha 1962 de, 1963 te Türkiye'de 
tütün ortalama fiyatları 12 liraya kadar yük
selmiştir,, ama bugün tütün ortalama fiyatla
rının 1965 ten bu yıla kadar 8 liranın üstüne 
çıkması mümkün olmamıştır. 

Bunun yanında kredilerde, bedellerin zama
nında ödenmesi gibi hususlarda büyük aksa
malar halen devam etmektedri. 

Değerli arkadaşlarım, başka bir önemli ko
nu; bugün Türkiye'de - tabiatiyle bu Sayan Ba
kanın gücünü aşar, bir Hükümet politikasıdır -
tarım ürünlerinin maliyet fiyatları, köylüye 
maliyet fiyatları satış fiyatlarının üstüne çık
mıştır. 

Anayasanın 52 nci maddesinin emrettiği hu
suslara göre, yani köylünün tarla kirası, eme
ği - kendi emeği dâhil - maliyetini hesabetti-
ğimiz zaman, tütünde değil, bütün tarım ürün
lerinde maliyet fiyatları satış fiyatlarınım üstü
ne çıkmıştır. Bunun başlıca nedeni, tütün bü
yük ihraç metaı olduğu için, paramızın dış de
ğerinin düşük olmasından ileri gelmektedir. 
Çünkü, resmî kur fiyatı ile karaborsa fiyatı ara
sındaki farkı, dövizin 9 lira ile 15 lira arasın
daki farkı; Türk köylüsü ithalâtçıya, bir nevi 
pirim gibi, ödemektedir. 

Uzmanlarımızın yaptıkları hesaplara gö
re, Hükümete de intikal etmiyen bu yolla köy
lünün yılda 3 - 4 milyar, ister «sömürücü» de-
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yin, ister «tüccar»deyin, ne derseniz deyin, 
«ihracatçı» deyin, bu insanlara fuzuli olarak 
köylünün almterinin aktığı bir gerçektir. Bun
lar ilmî hesaplara, rakamlara dayanan husus
lardır. Tabiatiyle bu fark, köylünün satınaldı-
ğı mallara maliyet fiyatı olarak bindiği için 
köylü farkında olmadan, - bunun pekâlâ farkın
dadır - satınaldığı pahalı, sattığı ucuz ve eskiye 
nazaran fiyatları düşük olarak tezahür etmek
tedir. Tabiatiyle buna Sayın Gümrük ve Tekel 
Bakanının bir çare bulması düşünülemez, bu, 
bir Hükümet politikası meselesidir. Belki buna 
hemen cevap vermek hevesinde olan bir arka
daşımız çıkıp «devalüasyon mu istiyorsunuz» gi
bi bir soru sorabilir, bu izahlarımdan sonra. 
Bunun yalnız bir tek çaresi değil, ekonomi için
de bir çok çareleri vardır, istikrar tedbirleri 
vardır,, onu Hükümet düşünmeye mecburdur. 
Hangi tedbiri alacaksa, Türk köylüsünü düş
müş olduğu bu sıkıntıdan kurtarmaya mecbur
dur. Türk köylüsü şimdiye kadar emeğinin 
değerlendirilmesi ile tarla kirasımın değerlen
dirilmesi ile mevcudunu tüketmiştir; artık ta
kati de kalmamıştır. Bundan sonra köylüler
de patlamalar görürseniz buna hiç hayret et
meyiniz. Bu, bizim kusurumuz, iktidarın kusu
ru, tedbir bulamıyan Parlâmentonun kusuru 
olacaktır. Yarın «Köylüler de yürüyorlar, nü
mayiş yapıyorlar» diye bu işlere başlarlarsa, 
lütfen onlarda kusur aramıyalım. Evet, onlar da 
bir gün başlıyacaklar. 

BAŞKAN — Sayın Erten, bir dakikanız var. 
MUAMMER ERTEN (Devamla) — Değer

li arkadaşlarım, krediler konusu acınacak du
rumdadır. Bir misal vereyim,, Manisa en çok tü
tün istihsal eden bölgelerden birisidir, yılda 
ortalama 40 milyon kilo tütün istihsal edil
mektedir. 40 milyon kilo tütün istihsal eden 
Manisa'ya, - resmî rakamdır - 1969 yılında ve
rilen tarım kredilerinin yekûnu 144 milyon li
radır. Bu, yalnız tütün için değil, pamuk, üzüm 
ve saire hepsi dâhildir ve Ziraat Bankası ra-
kamlariyle de sabittir 750 000 nüfuslu ve yıl* 
da tarımdan millî gelire 2,5 milyar lira katkı
da bulunan Manisa iline verilen kredinin ye
kûnu 144 milyon lira civarındadır. Yani arkadaş
larımın hangisi çıkar da savunabilir; bu iyi bir 
düzendir diye? 750 000 nüfuslu Manisa'ya yıl
da 144 milyon lira kredi verilir, ama İzmir'de 
bir tek ihracatçıya - adları bizce bellidir, söy-

I lemeye lüzum yok - ihracat için 50 milyondan 
tutun da 40 milyon, 38 milyon,, 34 milyon, 30 
milyon ve yekûn olarak 500 milyonun üstünde 

I kredi verilebilmektedir. Bu, elbetteki iyi bir dü
zen değildir, bozuk düzendir. Bunun düzeltil
mesi için biz mücadele edeceğiz. Arkadaşları
mız «iyi bir düzen» demekte direeceklerdir; se
çimlerde «şu oyu aldık», «bu oyu aldık» diye 
söyliyebilirler. Seçimlerde o oyu almanın muh
telif sebepleri vardır; sosyal, ekonomik.. Buna 
dayanarak Meclis kürsüsünden kötü şeyleri sa
vunmanız mümkün değildir. Bozuk düzen orta
da durdukça bir gün bu oylan da kaybetmek
le karşı karşıya bulunacaksınız. Millet gerçek
leri anlamaktadır, anlıyacaktır ve Türk Mille
tini hiç kimsenin aldatması mümkün değildir, 
bozuk düzeni, bir gün muhafaza etmek istiyen-
lerle birlikte batıracaktır ve kendisine uygun 
yeni bir düzen getirmeye muvaffak olacaktır. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN' — Sayın tlyas Kılıç, buyurun. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlar, Tekel Bakanlığı bütçesi üzerinde şah
si görüşlerimi dile getirmek için söz almış bulu
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım,, Tekel Bakanlığı, 
bir çok arkadaşlarımın da değindiği gibi, millî 
bütçenin gelir dilimlerinden, en büyüğünü de
mesek dahi, herhalde ikincisini temin eden bir 
Bakanlıktır. Böyle bir Bakanlığın bütçesini 
görüşürken, bunun iştigal etmiş olduğu mevzu
lar üzerinde birkaç kelime söylemek elbette
ki yerinde olacaktır. 

Bu Bakanlığın, evvelâ gerek Tekel Genel Mü
dürlüğü ve gerekse Bakanlık Teşkilât Kanu
nu ve gümrüğe ait kanunların 2 - 3 seneden be
ri gelip geri gitmesi ve çıkarılmamış olması 
elbette üzücüdür. Bu Bakanlığın kanununun 
şimdiye kadar Yüksek Meclisten çıkıp, Bakanlı
ğın bugünün şartlarına uygun davranışlar içe
risinde bulunmasında, belki bundan sonraki ça
lışmaları için çok fayda olacaktı, fakat maale
sef bu kanun çıkmadı. Ümidederim ki Haziran 
ayı içerisinde çıkarılır ve Bakanlık daha et
raflı ve derli toplu bir çalışma sahası içerisine 
gireı\ 

Muhterem arkadaşlar Sayın Bakanın, 
I bundan evvelki, yani 1961 senesinden beri ge-
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len Tekel Bakanları içerisinde bir davranışını 
samimiyetle belirtmek istiyorum. O da tütün 
piyasasında tütün tüccarlarına karşı biraz ev
vel arkadaşımızın arz etmiş olduğu kredi ada
letsizliği dolayısiyle tütün ekicisi, üreticisi 12 
aylık çalişmasmda bizzat mahsulü yetiştirirken 
katlanmış olduğu müşkülâtlar karşısında 3 0G0 
lira gibi bir krediyi, âzami olarak 3 000 lira gibi 
bir krediyi alamaz iken, bir taraftan da tefeci 
ile mücadele ederken bunun mahsulünü alıp da 
dışarıya satan tüccarlarımıza büyük kredi ve
rilmesi ve bu kredinin, tütünün sade dışarıya 
satılması için değil, yurt içindeki tütün piya
sasında ekiciden tütün alırken de aynı kredi
nin verilmesi karşısında tüccarlara! sızlanma
ları, şikâyetleri karşısında İzmir'deki davra
nışını ve Samsun'daki davranışını, kendi seçim 
bölgesinde - özellikle söylüyorum kendi se
çim bölgesinde - cephe almasını takdir etmemiz 
lâzım. Hiçbir Bakan kendi seçim bölgesinde 
böyle bir zümrenin karşısına dikilerek, seç
meninin danlacağmı nazarı itibara alarak bu 
kadar dik duramamıştır. Bunu takdir ederim. 
Biraz sonra değineceğim, bu aynı şekilde çayda 
da olmuştur. 

Ben kendi bölgem itibariyle söylüyorum, 
bu yılki tütün piyasasında benim ekicim şikâ
yetçi olmamıştır, bana intikal etmedi. Bu de
mektir ki, ekici mahsulünü, - beklediği değil, 
ama - geçen yıllara nazaran bir miktar daha 
tatmin edici istikâmette satmıştır. Bununla şu
nu söylemek istemiyorum ki, ekici mesuttur ve 
bahtiyardır. Hayır, çünkü, maliyet fiyatı, sa
tış fiyatının çok üstünde olduğu, piyasanın 
hayat pahalılığı bakımından tutulamamış ol
masından dolayı bir vakıadır. Ama bu sene-
ki tütün piyasasında Karadeniz ekicisi büyük 
müşkülât çekmemiş, büyük müşkülâtla karşı
laşmamıştır. Bunun belki bir nedeni de mahsulü
nün. az oluşudur, kalitesinin iyi oluşudur. Ama 
Bakan dâ bunu iyi göğüslemiştir. 

Çay meselesine gelince; sevgili arkadaşlarım; 
aynı Bakan çayda da aynı şekilde direnmiştir. 
Ben Bakanın bu direnişini şu bakımdan nor
mal karşılıyorum: Türk çayı, memleketimizin 
gelir kaynağı, olan çay, istihsal edilen miktarda 
maalesef \ istihlâk edilememekte, ihracata ge
lince de inaliyetinin yüksek olması dolayısiyle 
ihracatı mümkün olamamaktadır veya olduğu-
nu söylüyorlarsa da, zarar pahasına ihracedil-

mektedir. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi, 
1963 senesi ile 1964 senesinde çay alımların
da, ismini söylemek istemediğim bir Bakan 
arkadaşım biraz dizginleri serbest bıraktığı 
için beş yaprağa kadar çıkmış ve böylece yap
rakların bir miktarı çürütülmüş, denize dö
külmüş ve neticede de, geçen sefer Bütçe Ko
misyonunda Erol arkadaşımın da dediği gibi, 
milyonlarca lira heba edilmiş, bu heba edilen 
para mevcut istihsalin üzerine yüklendiği için 
fiyat yükselmiş ve böylece ihracat da mümkün 
olamamış veya zararla ihracat mümkün olabil
miştir. 

Eğer şu veya bu maksatla çay müstahsılma 
mutlaka fazla para vermek istiyorsanız onun 
kolayı var. Kaliteyi muhafaza etmek suretiyle, 
iyi çayı yetiştirebilemk aslolmak şartiyle 
çayın yaprağını biraz daha pahalı alırsınız - ka
liteyi. düşürecek istikamette değil, yaprakları 
çürütecek istikamette değil - alacağınız yapra
ğın kilosunun fiyatını yükseltmek suretiyle 
yine aynı parayı ona verirsiniz. Yine ziyan ede
bilirsiniz, ama Türk çayının kalitesini düşür -
mezsiniz. 

Arkadaşlar, Avrupa Seylân'dan çay getiri
yor - Yugoslavya'dan geçerken görmüştüm -
kilosunu 21 Türk lirasına ve gayet güzel am
balajlar içerisinde veriyor. E bu kalite ile bi
zim çayımızın Avrupa'da satılması mümkün 
mü, bu istihsal maliyeti ile mümkün mü? Değil. 
O halde Sayın Bakanın çay mevzuundaki diren
mesini takdir ediyorum ama, ne yazık ki yal
nız kalmıştır, diğer arkadaşları kendisine des
tek olmamıştır ve bugün yine çay politikası, ma
liyetinin yüksek olması, kalitesinin de düşük 
olacağı istikamette seyretmekte ve alımlara 
devam edilmekte olduğunu duyuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Amerikan pazar
larına da değinmek istiyorum. Amerikan pa
zarları memleketin içerisinde, artık vatandaş 
arasında Gümrük Teşkilâtının çalıştığı veyahut 
çalışmadığı mevzuunda münakaşalı bir hal almak
tadır. Bu, yalnız Sayın Bakanın başaracağı bir 
iş değildir, Hükümet meselesidir. Hükümet ola
rak bunların üzerine eğilmek ve bunların piya
sadan çekilmesini veya bunları işliyemiyecek 
hala getirecek tedbirlerin alınmasının zama
nı gelmiş, hattâ geçmiş durumdadır. Ne fatu
ra verirler, ne fiyat kontrolü vardır, diledikle
ri fiyatta satarlar ve bu şekilde vatandaşı, pi-
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yasayı rahatsız ederler, kendi istihsal malları
mızı rahatsız ederler 

Sayın Süleyman Çağlar arkadaşım burada 
konuşurken, kendilerinin zamanında tütün pi
yasasının çok yüksek oldğunu, Halk Partisi 30 
sene gibi uzun bir süre iktidarda bulunduğu 
halde çıkartmış oldukları bozuk kanunlarla bir 
şey yapamamışlar, fakat kendileri hemen ka
nunu çıkartmışlardır, sihirli değnekle bunu dü
zeltmişlerdir, gibi bir beyanda bulundular. 

Muhterem arkadaşlarım, bugüne kadar yapı
lan tütün alımı sayın arkadaşımın tenkid ettiği 
devrin çıkartmış olduğu kanunlarla yapılmış
tır ve hâlâ öyle yapılmaktadır. Yeni kanunu
muzun imkânları henüz piyasaya intikal etmiş 
değildir. Arkadaşıma şunu söylemek istiyorum; 
kanunlar ne kadar dört başı mamur olursa ol
sun, o kanunları tatbik eden kişiler, o kanunla
rı arzularına göre tatbik etmek istikametine yö
neldikleri müddetçe, istenilen neticeyi almak 
mümkün değildir, sevgili arkadaşım. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, bir dakikanız var. 
tLYAS KILIÇ (Devamla) — Peki efendim. 
Binaenaleyh, C. H. P. nin 1961 -1964 dönemi 

arasındaki tütün piyasasında, ağhyan bir tek 
tütün ekicisi yoktur. Bu devrin içerisinde kar
ma hükümetler de vardır, yalnız C. H. P. Hükü
meti de vardır. 

Adalet Partisinin 5 yıllık devrinde - bu sene-
ki piyasa hariç - tütün ekicisinin % 50 si mem
nun değildi, mustarip idi, borçlu idi. Gündeme 
girip de, «Ekseriyet yoktur» diye, kifayetli oy
lamadan, Başkanın yapmış olduğu ayak oyu
nundan da, istifade etmek suretiyle, çekilip 
gittiğiniz ve görüşmediğiniz ertelenmesi gere
ken çiftçi borçlarının nereden geldiğini araş
tırırsanız Sayın Çağlar, methettiğiniz günle
rin, Türk köylüsünün üzerine yüklemiş oldu
ğu kamburun ifadesidir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Baka

nı, buyurunuz. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 

İHSAN B1RİNCİOĞLU (Trabzon) — Sayın Baş
kan,, değerli arkadaşlarım; 

Bakanlığımın bütçesinin müzakeresi sıra
sında, arkadaşlarımız tarafından yapılan ten 
kidler üc noktada toplanmaktadır; 

Bunlardan birisi, tütün mevzuu, ikincisi, 
gümrük mevzuu üçüncüsü de çay mevzuudur. 

Bu itibarla, mümkün mertebe vermeye çalı
şacağım cevapları, bu istikâmette arz edeceğimi 
beyan ederim. 

Vâki konuşmalarım sırasında, yine yer yer, 
arkadaşlarım tarafından yapılan tenkidlere ce
vap vermeye çalışacağım. Cevapsız kalan nok
talar varsa, beni mazur görmelerini, her za
man benimle temas etmek suretiyle, istedikle
ri malûmatı alabileceklerini, tekrar saygı ile su
nuyorum. 

Ekonomimize en büyük katkıda bulunan, zi
rai mahsullerimizden biri, tütün mahsulüdür. 
1940 - 1949 yıllarında üretim 75 milyon kilo 
iken, 1950 - 1959 yıllarında 100 milyona çıkmış 
ve 1960, 1969 yıllarında ise 145 milyon kilo 
civarında seyretmektedir Yapılan hesaplara 
göre, Türkiye'de istihsal edilen tütün, ne ka
dar ihraç imkânı aranmış ve çalışılmışsa da, 
yine stok olarak elimizde bir miktar kalmış
tır. 

Bu stoklar, yılların özelliğine göre değiş
mektedir. Hatırlarsınız, 1945 yılında,, dünya
nın harbe girdiği devrelerde Türk tütününe 
rağbet pek fazla idi. Bunun yegâne sebebi, 
bütün dünya milletlerinin harbe girmesi, Tür
kiye'nin harb dışı kalması sebebiyle, elindeki 
tütünleri kolayca satabilmesi idi. O yıllarda, tü
tün fiyatlarının birdenbire 75 kuruştan 5 lira
ya kadar çıkışı, tütün ekimine karşı çiftçinin 
ilgisini cezbetmiş ve o yıllardan itibaren tütün 
ekimi sahası gittikçe gelişmeye başlamıştır. 

Bugün elimizde 180 milyon kilo gibi bir 
stok tütün mevcut ise de, bu yıl yapmış oldu
ğumuz mubayaada, Ege bölgesinde açıkladı
ğım gibi, eldeki stoku bir mazeret olarak ileri 
sürmiyeceğimi, Hükümet olarak, en son yap
rağına kadar, bidayette başladığımız şekilde, 
alımlara devam edeceğimi, beyan etmiştim. 
İlk defa Ege'de, 4 günde rekoltenin külliyetli 
miktarda olan bir kısması, hem de iyi kısmı
nı satmalmış bulunuyorduk. Ege'de tüccarın 
durumunu, daha evvel matbuattan ve yapılan 
tenkidlerden öğrenmiş bulunuyordum ama, 
bu tenkidlerin ne dereceye kadar doğru oldu
ğunun tahkik ve tesbiti elbette ki, kısa zaman
daki Bakanlığım müddetinde, mümkün değildir. 

Bir propaganda mevcuttu, «Tüccarın ekici
yi ezdiği, tütünü noksan fiyata aldığı, fazla 
kredi, alıp, alımlara iştirak etmediği, fazla 
krediye karşılık az tütün aldığı» söyleniyordu. 



M. Meclisi B : 89 26 . 5 . 1970 O : 2 

Ben, ilk defa Ege'de, «Tüccar piyasaya gir- I 
se de girmese de sonuna kadar tütün alımına 
devam edeceğimi» beyan etmiştim. 

Muhalefet ve iktidar partisine mensup ar
kadaşlarım, zannediyorum ki, Ege piyasasını 
yakından izlemişlerdir. Hattâ o kadar ki, her 
işini bırakan, okulunu terkeden 500 kadar tale
beye Ege bölgesinde rasladım, daha dersini ya-
pamıyan bu kişilerin tütün alımını zürraa öğ
retmek için, ya da zürraın hakkını korumak için 
birtakım propagandaların içine girdiğini müşa-
hade ettim. 

Tütünün hakiki değerinin verilmediği mev
zununda, şimdiye kadar konuşan arkadaşlarım, 
pek çok beyanda bulunmuşlardır. Hattâ Sayın 
Ok, «Tütün zürraının gündeliğinin 59 kuruşa 
geldiği» şeklinde zannediyorum ki, bu dâvanın 
üzerine çok eğilmek suretiyle, çok ince bir he
sap da yapmış bulunuyorlar. 

Biz hiçbir zaman Hükümet olarak, tütüne 
mevcut değerinden fazla değer verdiğimizi id
dia etmedik arkadaşlar. Hattâ, Ege'de yapmış 
olduğum seyahatta, tütüne verilen değerin, pa
ranın tütünün değeri olmadığını, zürranın eme
ğini karşılamadığını açıkça beyan ettim «Tütün 
öyle bir mahsuldür ki, Türkiye'de doğup bü
yüdüğümüz günden beri bu ziraatı yaparız, bu
nu yapanın karnının doyduğunu görmedim de
dim. Zürra yalnız tütün yetiştirdiği için müs
tahsil bir teminatı, sigortası vardır kabilinden, 
bakkaldım borç alır, esnaftan borç ve veresiye 
mal alır ve halini, hayatını mümkün mertebe 
idame ettirmek için çalışır. Ama, bunu ben söy
lerken, «gerçeği söyledim» diye bunu bir sakız 
gibi çiğnemenin de faydası yok. 

Cidden, bugün tütün ziraati kadar müthiş 
bir ziraat yoktur. Tütün ekicisi en küçük bir 
yanlış yola sapmadan, hiçbir tereddüt gösterme
den tütünün peşini 14 ay takibetmeye mecbur
dur. En küçük bir falso, yetiştirdiği tütünü bir 
anda mahvedebilir. Tütüne verilen bu kadar 
emeğin karşılığı, ne bundan evvelki Hükümetler 
zamanında olsun, ne bizim zamanımızda olsun, 
verilememiştir ve verilmesi de mümkün değildir 
arkadaşlarım. 

Arkadaşlarım dediler ki; «1961 yılında biz 
vasati fiyatı 12 liraya çıkardık» Doğrudur. 1962 
yılının o feci tütün politikası işte bizi bu hale 
getirdi. Her zaman söyledim, «tütüne politikayı 
karıştırmıyalım» dedim. Sayın C. H. P. nin | 

i sözcüsü, değil çaya, tütüne, «Her mahsule po
litikayı karıştırmak mecburiyetindeyiz» dedi
ler. O yönden kendilerine cevap arz edeceğim. 

1962 yılında, seçimlerin yaklaşması dolayı-
siyle tütüne çok fazla fiyat verilmiş ve o yıldan 
itibaren ekim sahaları çoğalmış, alınan tütünler 
memleket dâhilinde istihlâk edilemediği gibi, 
satış imkânı da olmammıştır. 1962 - 1963 yılla
rında, iftiharla verdiklerini söyledikleri 12 lira-
- ki, biraz sonra o noktaya temas edeceğim, tü
tünün değeri üzerinde tekrar duracağım - bizi 
bu hale getirdi. Tekel İdaresi dışarıya 45 ton 
tütün satabildi. 1962 - 1963 tütün alımlarında 
Tekel İdaresi dışarıya sadece 45 ton tütün sata
bildi. 

Çünkü, tütüne verilen paramn dışındaki pi
yasaya nazaran değeri daha yüksek olduğun
dan, bu tütünleri dışarıya ihracetmek imkânını 
bulamadık. Hattâ VP hattâ o yüzden dolayıdır 
ki, birçok tüccarlar, bilhassa Samsun bölgesin
de, iflâs etmişlerdir. Ellerinde halâ o yıldan kal
ma tütünler vardır, Ege'de söyledim, burada 
da söylüyorum, satmak istediler, Bakan olarak 
«bu tütünleri almıyacağımızı» beyan ettim. 

1963 - 1964 yıllarında Tekelin dış piyasaya 
sattığı tütün miktarı 511 ton. 1962 yılında, sa
yın C. H. P. li arkadaşlarımın şahsan kabul et
tiklerini bana söyledikleri, politika yönünden, 
kürsüde başka türlü ifade ettikleri bu politika
dır ki, elimizde bu kadar stokun meydana gel
mesine sebebolmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; bir arkadaşımız, 
vaki konuşmasında, Türk tütününün dış piyasa
da değerinin düştüğü yolunda bir kanaate sa-
hibolsa gerek ki, bu yüzden tütünlerin satılama-
dığını söylediler. 

Arkadaşlar; gerçek bu değildir. Tütünleri
mizin değeri dış piyasada düşmemiştir. Dünya 
milletleri, nasıl Türkiye'de olmuşsa, tütüncülü
ğe o kadar önem atfetmişler ki, dışarıdan ithal 
etmektense kendi memleketlerinde istihsal ve 
imâl etmek suretiyle dışarıdan ithalini ortadan 
kaldırmak yönüne gitmişler ve dünyanın her 
tarafında bugün tütün yetiştirilmeye başlanmış
tır. 

Amerika'da, hatırımda kaldığına göre, 493 
tane sigara fabrikası vardır, bunların islediği 
tütünlerde kullanılan Türk tütününün nispeti 

I bugün çok azdır. 
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Türkiye'de işçi ücretlerinin artması, Ameri- j 
kan firmalarının çekilmesine sebebolmuş ve bu 
şekilde yavaş yavaş tütün alım miktarlarını 
azaltmışlardır, başka bir nevi tütün üretimi do-
layısiyle, kendi ölçülerinde kendilerine bir sa
ha aramışlardır. Yine büyük bir talihsizliktir ki, 
Arap memleketleriyle olan münasebetlerimizden 
dolayı, en büyük pazarımız olan Arap memle
ketlerini kaybettik. 

Bugün Arap memleketleri Amerikan sigara
sına boykot ettiler, inşallah bizdeki içenler de 
ederler, Amerikan tütününü almamakla bera
ber, bize karşı olan allerj ilerinden dolayı, Türk 
tütününü de kendi piyasalarına sokmak isteme
mektedirler. Bunda Rusya'nın da büyük tesiri 
vardır. Rusya kendisine bu sahada bir yol bul
muştur, mümkün mertebe Türk tütününü bu 
sabaya sokmak istememektedir. 

Devam ediyoruz 1964 - 1965 yılında 11 817 
ton, 1965 - 1966 da 21 000 ton, 1966 - 1967 de 
22 000 ton, 1968 - 1969 da 25 000 ton ihracettik. 
tik defa bu yıl da 30 000 ton civarında, Tekel 
İdaresi olarak, dışarıya tütün satmış bulunuyo
ruz. Bu satış, rakamlarla sabittir. Şimdiye ka
dar Tekelin hemen hemen ulaştığı en son zirve 
noktasıdır. Bu itibarla, «Türk tütününün dışa
rıda değerini kaybettiği» yolundaki iddialar 
doğru değildir, fazla tütün vardır. Yunanistan'
ın takifbettiği tütün politikası, zararına tütün 
satmıştır, takas suretiyle tütün satmıştır, elle
rindeki tütünleri diğetf piyasalarda tutturmuş
tur. Bis henüz tütün mevzuunda istikrarlı bir 
yol tutturamadığımızdan ve fazla da tütün sat
ma imkânını bulamadığımızdan, onların takibet-
tiği bu yola gidemedik. Eğer takas yapsaydık, 
biz de bugün elimizdeki bütün tütünleri satmak 
imkânına sahibolaibilirdik. 

Muhterem arkadaşlarım, Egeli aırikadaşlan-
mız sakın darllmasmlar, bizim Türkiye'de Te
kel olarak belimizi büken Ege'nin tütünüdür. 
Çünkü, çok fazla miktarda tütün vardır, taiban 
araziye, sulak araziye tütün ekilmektedir. Bu 
itibarla, tütün rekoltesi çok fazla olduğundan 
bu tütünün ihracında güçlük çekmekteyiz. 

Biraz evvel arkadaşlarımın beyan ettiği şe
kilde mahsulü çok olan, daha ziyade o toprak
larda başka mahsul yetişen ve bu suretle tü- I 
tünü çekme imkânı olan toprakları ayırmak 
yani, Tütün ve Tütün Tekeli Kanununu bihakkin 
tatbik etmek suretiyle bu rekolteyi kısmen kı-
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saibilirsek, bugün Ege'de emeğinin karşılığını 
alamadığı söylenen çiftçiler - ki, doğru olduğu
nu ortaya koyuyorum - mağdur olmaktan kur
tarılacaktır. Bunu ben, bu yıl Ege piyasasını do
laşırken açıkça söyledim, «bütçe imkânlarımız 
dolayısiyle belki bu yıl taJhdide başlıyamıyaca-
ğız, fakat Bakan olarak açıkça söylüyorum, ge
lecek yıl Ege'de sulak araziden elde edilen tü
tünleri desteklemiyeceğim» diye beyan ettim ve 
bunu açıkça radyodan da söyledim. Bugün de 
aynı sözdeyim. Yalnız, bunu söylerken zürraın 
aleyhine her hangi bir şey söylediğim yolunda 
bu yorumlanmasın. Çünkü, bir dönüm araziye, 
kır afaziye tütün eken 50 kilo alıyor, bir dö
nüm sulak araziye eken 300 kilo alıyor, fiyatlar 
arasındaki fark çok az olduğundan, iyi tütüne 
iyi para, kötü tütüne kötü para prensibimizi bir 
türlü tatbik edemiyoruz. 

Bunun içindir ki, Ege'de yaptığım gezilerde 
halika anlattığım bu mevzuları halk tasvibet-
miştir. Onlara güveneırek tekrar burada söylü
yorum, bu yıl eğer Bakan olarak kalırsam, önü
müzdeki tütün piyasasında sulak araziye ekilen 
tütünleri desteklemiyeceğimi, bir kere daha Mec
lis kürsüsünden ifade etmek isterim. 

Bu takdirdedir ki, bir dönümlük dar topra
ğından 50 kilo tütün istihsal eden ekici ancak 
emeğinin karşılığını alabilecek ve tütününü de
ğerlendirebilecektir. Aksi takdirde kira ile ara
zi kiralayıp da meslekinin dışııida tütün istihsal 
edenlerin, bu mevzuda yapacakları mücadeleye 
de hazırım ve mücadele yapacaklarını da bili
yorum. 

Bütün gayem tütün ziraatini aile ziraati ha
line getirmek, ekicinin 14 ay gibi, çocuğuna 
vermediği değeri, gözünün nuru gibi sarf ettiği 
bu değeri değerlendirmektir. 

Böylece bu mevzua değindikten sonra tütün 
tüccarları mevzuunda Sayın Ok'un vâki çok acı 
konuşmasına cevap vermek mecburiyetindeyim. 

Ben, Ejge'de yaptığım konuşmada, söyledik
lerini söyledim ve aynı kararın içerisinde bulu
nuyorum, kararlıyım. Karma ekonomi prensibine 
saJhibolan Hükümetimiz, diğer âmme sektörleri
ne nazaran özel sektörü de himaye eder. 

Ege'ye gittiğimde vatandaş çok tedirgindi, 
«tüccar bizi eziyor, elde fazla stok var, Tekel 
tütün almıyacak» dediler. Ben sadece vatanda
şın bu korkusunu ortadan kaldırmak için dört 
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günde - ilk defa söylüyorum - Türkiye'nin hiç- I 
bir yerinde görülmiyen bir şekilde, Ege'nin tü
tününün hemen hemen yarıdan fazlasını satın-
aldım ve satıcıya, Devlete karşı itimat etme ha
vasına verebildim. Satıcıya fiyatı peşin söyledim, 
«satma tütününü» dedim, «fiyatın şudur, git, 
gez, dolaş, iki ay sonra gel, aynı fiyatı alacak
sın» dedim, «korkma seni parasız bırakmıyaca-
ğım ve denk başına 40 lira vereceğim» dedim 
ve verdim. Sayın Mustafa Ok, satıcının parasını 
da peşin ödedim. 

Şu hususun üzerinde bilhassa duruyorum, 
tek bir kuruş üzerinde İsrarlıyım, tütün para
sını ödemede gecikmiş değilim. Yalnız Sayın 
önder arkadaşımın da birkaç defa bana müra
caat ettiği şekilde, bizim parayı ödeyip de va
tandaşın bankadan parasını alamadığı bana 
şikâyet edilmiştir, ama ben bütün gayretlerimi, 
imkânlarımı kullanmak suretiyle tam vaktin
de ekicinin parasını yanma ulaştırmışımdır, 
bunun aksi iddia edilemez. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Banka ödemi
yor Sayın Bakan, bankada para yok. 

GÜMRÜK VE TEKET B VKANI AHMET 
İHSAN BIRİNOIOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, bugün benim bütçem görü
şülüyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakirli, müdahale etme
yin. 

GÜMRÜK VE TEKET BAKANI AHMET 
İHSAN BIRINCtOĞLU (Devamla) — Birde 
«tüccarın aldığı kredi ile aldığı tütünün hesa
bını yapacağım ve ilgili bakanlığa aktaraca
ğım» dedim. Kararlıyım, yaptım ve yapıyo
rum da. Bu demek değildir ki, biz Hükü
met olarak tüccarın karşısındayız. Hayır. Her 
namuslu tüccarı bağrımıza basıyoruz ve bas
maya da devam edeceğiz. Yalnız tüccarın, çift
çiyi, ekiciyi sömürdülü yolunda Sayın Ok'un 
çok [hayalî, âdeta karavanaya atarcasma, vâki -
beyanına asla - kusura bakmasın, darılmasın -
iştirak etmiyorum. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Bakan, 
şimdi vesikalarla ispat edeceğim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
ÎHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Bu mem
lekette gayrimeşru kazancın en büyük düş
manıyız arkadaşlar. Bunu her zaman ispata 
hazarız. Meclis kürsüsünden söyleyip suyu bu-
lan<tırmanın hiçbir mânası yoktur. Bundan I 
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evvelki devrelerde çok görülmüştür ve daima 
dedikodular ortaya atılmıştır ve o yüzden do
layı bu memlekette ihtilâl olmuştur ve sonun
da da hiçbir şeyin olmadığı da meydana çık
mıştır. 

Şimdi, Sayın Mustafa Ok arkadaşımızın be
yan ettiği husus cidden şok acıdır. Diyor ki, 
«1967 veya 1968 yılında dışarıdan tütüne 800 
milyon lira verildi, bunun 400 milyon lira
sını işçi aldı.» - yuvarlak olarak söylüyo
rum. - «400 milyon lirasını da 82 kişi taksim 
etti.» 

Eğer bu kadar kazanç varsa, ben buna hayret 
ediyorum, bunu herkes yapar. Eğer bu kadar 
bedava, bu kadar kolay kredi veriliyorsa bunu 
yine herkes yapabilir. Bu, bir meslek mesele
sidir, ihtisas meselesidir. Muhterem arkada
şım çok iyi biliyorlar - ki, kendileri tüccarla bu 
işi müzakere ettiler, konuştular, nesaplaştılar -
tütün ihracatında elde edilen 822 milyon lira
nın 490 milyon lirasının ekiciye intikal ettiğini, 
geriye kalan paranın 82 tütün tüccarı arasın
da kâr olarak taksim edildiğini ve bu suretle 
her birinin 4 milyon liranın üzerinde kâr sağ
ladığını ifade ettiler. 

Peşinen şunu söyliyeyim ki, bir ufak koku 
varsa kendileri ile beraberim. Tütünün ekici
den alındığı ve hiçbir zaman masraf yapılma
dığı vâki değildir. Ben bunu söylerken, bu 
tüccarların kamburunu sırtına aldığımı dü
şünmeyin, Tekel, bu işin ticaretini yaptığı için 
Söylüyorum. Tütün alımında nakliye vardır, de
polama vardır, faiz vardır, amortisman var
dır, isçilik vardır. Bütün bunlar hesaba kaitıl-
mak suretiyle bir hesap yapılır, ortaya konur, 
tüccarın bu kadar fahiş bir kâr elde ettiği 
teshil; edilirse ben arkadaşımla beraberim, Ma
liyeye derhal ihbar ederiz, vergi kaçakçılığı 
yaptığını ortaya koyarız ve sonuna kadar pe
şinde dolaşırım, bakanlıkta işimi bırakıp ken
disiyle beraber dolaşırım. Bu kadar yağma, 
4 milyon, 5 milyon nerede? Hepsi iflâs etmiş, 
bekliyorlar, «elimizde tütün kaldı» diye ağla
yıp duruyorlar. 

VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — İzmir'de demdr 
ticareti yapıyorlar. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BÎRİNCİOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
arkadaşlarım, «beraberim» diyorum, size. Bu 
memlekette, tüyü bitmemiş yetimlerin bir ku-
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ruş hakkını yiyenin dflâh olmıyaoağını herkes 
biMı*, tarihî gerçekler bunları ortaya koymuş
tur. 

Yalnız, üzüldüğüm bir taarıaf vardır; Sayın 
Ok'un, Sayın Başbakanımı hedef ittihaz ıatın>8|k 
suretiyle «kardeşlerine menfaat sağladığı» yo
lundaki, günlerden 'beni söylenegelen lâflarla 
tüccarlar arasında bir münasebet kurmıak su
retiyle «acaba Bakan bu hâdise ile bir irtibat 
kuruyor mu, bunu ıtaMbedebi'ldyor mu, .edenni-
yor mu» diye düşünmemelerini ve bu gibi (kü
çük noktalara düşmemelerini bilhassa temen
ni ederim. 

Sayın Başbakanımın eğer bu mevzuda bir 
şeyi varsa, durum adliyeye intikal etmiştir, 
hukukî tartışması burada yapılmıştır, hukukta 
görüşler farklıdır. Herkes bu memlekette ıal-
dığınm hesabını verme mecburiyetindedir. Al
dığının hesabını vermiyen devirler tarihe ka
rışmıştır, bir daha da geri gelmiyecektir, arka
daşlarım. 

Sayın Ok arkadaşımız, gümrük indirimleri 
mevzuunda Plânlamanın tutumunu yermek su
retiyle bir endişeye kapıldığını beyan etıtiler. 

Böyle bir endişe varit değildir. 474 sayı
lı Gümrüjk Kanununun 2 noi maddesi uyarınca, 
Bakanlar Kurulunca çıkarılan bir kararname 
vardır; plân ve yıllık icra progamlan gereğin
ce gerekli indirimler yapılmaktadır. En az Sa
yın Ok kadar biz de bu Devleti, bu milleti dü
şünen insanlarız. 

Ortak Pazar mevzuundaki vâki beyanına ce-
vabolarak şunu arz edeiym: Yunanistan Ortak 
Pazara bizden evvel girmiştir. Biz bunun da
ha ilk safhıasmdayız. Bununla beraber bize 
Yunanistan'dan farklı her hangi bir muamele 
de yapılmış değildir. Milî servetimizi en bü
yük titizlikle koruyacağımızdan Sayın Ok'un 
emin olmasını istirham edeceğim. 

Arkadaşlar, demin dedim ki, tütünün tah-
didedilmesıi suretiyle tütün politikasının bir dü
zeltme içine gireceğine inanıyorum. Bugün 
Ege bölgesinde 65 - 75 milyon kilo civarında bir 
tahditle hakiki müstahsili himaye etmek sure
tiyle bıir tütün ekimini sağlıyabiliraek rahat
ça, bolca istihsal ettiğimiz tütünü hem işler, 
hem de dışarıya satabiliriz. Ama, bu demek 
değildir ki, sadece bir dar çerçeveye, majksada 
tahsisle vatandaşı mağdur edeceğiz, asla. Tek
rar leliyorum; sulak ve taban arazilerde ekilen 

I tütünlerle kır iarazilerde ekilıen tütünler ara
sında büyük farklar oluyor. Sulak iarazide ye
tişen tütünlerin muhafazasında hem güçlüjk çe
kiyoruz, hem değerinde de büyük düşüklük 
oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, sigora mevzuuna 
geliyorum: Bakanlığa geldiğim gün, fabrikala
rımız 130 ton sigara imal etmekte idi, aynı fab
rikalar, aynı makinalarla sıkı bir çalışma neti
cesinde bugün 280 ton gibi bir miktara yük
seldiler. Bundan böyle bu miktarın daha da ar
tacağını tahmin ediyorum. Ama, şuna emin olu
nuz ki, çok yakın bir gelecekte Türkiye'de fi
ltresiz sigara içenlerin adedi çok azalacaktır. 

Amerikan sigarası mevzuuna geliyorum : 
Arkadaşlar, Türkiye'de kaçakçılık oluyor, ge
liyor. Şimdi elimizdeki tütün paketlerinin üze
nine İngilizce yazalım, herkea bunu tkapış ka
pış lalır. Bu sigaraları içmek bir fiyaka oldu, 
bir âdet oldu, sosyetenin bir gösterişi haline 
geldi. 

Aslında, samimiyetle ifade edeyim ki, tütün
lerimiz ve sigaralarımız gayet mükemmeldir. 
Sigara kâğıtlarını da değiştiriyoruz, ithal ede
ceğiz ve yeni sigaralarımız piyasaya çıkacak. 
Göreceksiniz ki, dünyanın en güzel sigaraları 
bizde ollduğu halde, bir kuruş zam yapılsa orta
lığı yıkar ve gider 10 lirayı Pal - Mal sigarası
na verir, bacak bacak üstüne atar ve onu tüttür-
mekten zevk duyar, («bravo» sesleri). 

O itibarla, bunların kökünü kesiyoruz. Dik
kat ederseniz son zamanlarda piyasada Ameri
kan sigarasına çok az rastlıyorsunuz, yakın bir 
gelecekte de raslıyamıyacaksıhız. Çünkü, boğaz
lar tamamen tutulmuştur, çok sıkı aramalar 
vardır. Bu defa da gümrük memurlarının çok 
sıkı aradığından şikâyet ediyor, arkadaşları
mız. 

Türkiye'ye Amerikan sigarası değil, başka 
sigaralar da gelebilir. Gümrük mevzuatımız bu
na müsaittir. Her gelen yolcu, her gelen turist 
bir karton yabancı sigara getirebilir. Geçen yıl
larda bu memlekete gelen turist ve işçi sayısı 
azdı. Düşünün, bugün Almanya'da yüzbinlerce 
işçimiz var. Her gelen işçi bir karton sigara ge
tirse, o zaman bu sigaraların nereden geldiğinin 
hesabı sorulmaz. Bunun için kaçakçılıkla yaptı
ğımız mücadele çok kuvvetlidir. Sadece bir gün-

I lük yapılan aramalarda 50 milyon ura değerin-
I de kaçak eşyalar yakmıyoruz. 
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Sayın Kemal Satır, bütçenin tümü üzerinde
ki vâki konuşmalarında, «gümrük duvarlariyle 
alay edercesine kaçakçılık olayının olduğunu» 
söyledi 

Arkadaşlar, bunlar her devirde olmuştur. 
Kaçaklık olduğunu burada ben söyledim, açık
ladım; şimdi herkes bunu cesaretle söylüyor. 
Kaçakçılık her devirde olmuştur. Bunun önünü 
kesmek hepimizin vazifesidir. Lalettayin ten-
kidle bu iş yürümez. 

Muhterem arkadaşlarım, Suriye hududunu 
gezdim. Yıllarca tedbir aldık; kim kimi kandır
dı? 700 kilometre boyunda, 500 metre eninde 
dünyanın en mümbit arazileri güya mayınlan
mış da, Suriye ile aramızdaki kaçakçılığa mâni 
oluyormuşuz. 

Arkadaşlar, bunların hepsi ortadan kalkmış
tır, senelerden beri bu topraklar boş olarak du
rur, kaçakçılar da istedikleri yerden gider, ge
lir. Ama, size şunu arz edeyim; bugün Suriye 
Rusların tesiri altında kaldığından, Suriye'den 
Türkiye'ye artık kaçak mal gelmesi azalmaya 
başlamıştır. Daha ziyade bizim sigaralarımız ka
çırılıyor. Adanalı arkadaşlarımız şikâyet edi
yorlar, «Yenice sigarası bulamıyoruz» diyorlar. 
Bütün sigaralarımız oraya doğru gitmektedir. 

Arkadaşlarımın hayvan kaçakçılığı konu
sundaki beyanlarına aynen iştirak ediyorum. 
Bu kaçakçılık âdet haline gelmiştir. Bunun 
kontrolü bana ait değildir, Sayın İçişleri Baka-
nınmdır, jandarmanın kontrolü altındadır. Sa
dece Boğazlar, Çanakkale, istanbul benim Ba
kanlığıma aittir, bunun dışındaki gümrük kapı
lanında yapılan kaçakçılık içişleri Bakanlığı ile 
ilgilidir. Ama, bu bir gerçektir, kaçırılıyor. Bu
nun için de alınacak tedbirler vardır. Bunlar 
üzeriılde düşünüyoruz. Hattâ Kilis bölgesinde 
bâzı tedbirlerimiz vardır; gittim gördüm, ka
çak niallar orada satılıyor, dışarda yakalıyor
lar. Bizzat emir verdim. Burada satılan malla
rın dışarda kaçak olarak yakalanması iyi değil
dir. Ya mallar burada satılmıyacak veya satıl
dıktan sonra dışarda yakalanmıyacak. 

Amerikan pazarlarında kaçak olarak satılan 
mallara gelince : 

Mtûıterem arkadaşlarım, tenkid o kadar ko
lay şfy ki, ben de bazan çok hatalara düşmü-
şümdiir, bâzı iddialarda bulunmuşumdur, yapa-
mamışımdır. Bugün Ankara'da kaçak eşya sa
tan 236 tane dükkân vardır. Sayın Satır bütçe-
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nin tümü üzerinde vâki konuşmaismda bu duru
mu «iktidarın sosyeteyi himaye etmesine» atfet
miş ve sosyete hanımları gardropları nasıl dol
duracağız» diye burada dolaşırken, Hükümetin 
bu mevzua eğilmediğini söylemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, istanbul'da daha 
bir hafta evvel 15 tane dükkânı bastık. Bastığı
mız dükkânlardan aldığımız kaçak malların 
hepsine fatura çıkarıyorlar. Mahkemeye gidi
yor, hepsi beraet ediyor. Hattâ o kadar ki, bâzı 
ehlivukufları dinliyorlar, diyorlar ki; bunlar 
pazarlarda satılan mallar mıdır, vitrinlerde gö
rünüyor mu, bu mallar? «Görünüyor» diyorlar. 
O halde «beraet» diyorlar. Halbuki vitrinlerde 
görülen bu malların çoğu Avrupa'dan gelen iş
çilerimizin getirdikleri mallardır. Son zaman
larda gümrük kapılarında vâki tıkanıklığı ön
lemek için biraz müsamahalı hareket ettik, ama 
her nedense turist kaçak mal getiriyor, işçi ka
çak mal getiriyor, memur kaçak mal getiriyor, 
talebe kaçak mal getiriyor; dışarıya gidip de 
kaçak mal getirmiyen yok, arkadaşlar. 

Simidi bütün kabahati Hükümete buluyorsu
nuz. Noibet beMiyeceğk, orada, sıkıştıracağız. O 
zaman da adam diyor M, efendim beni sıkıştır
dılar, iki gün beklettiler, cebimi aradılar, şunu 
yaptılar, bunu yaptılar diyor. 

Arkadaşlar, evvelâ iğneyi kendimize, çuval
dızı başkalarına batıralım. Bu kaçak mallara 
karşı Türkiye'de bir iştah var. Geçen gün bir 
milletvekili arkadaşım bana dedi ki; Kilis'ten 
bir mal aldım, kaçak diye verdiler, fakat Türk 
malıymış, etiket değiştirmişler, beni kandırdı
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, Kilis'te satılan 
malların yüzde 80 i Türk malı, ama arada bâzı 
kaçak mallar da geçmiyor değil, geçiyor. Bun
lar oluyor. Bunların da sebepleri vardır, küçük 
dâva değildir, bunların üzerine eğiliyoruz, in
şallah iyi tedbirlerle, ömrümüz kâfi gelirse, 
karşınıza tekrar geliriz. 

Sayın Ok, baş fiyatın 16 lira, vasati fiyatın 
10 lira olmasını söylemiştir. 

Ben temenni ederim, bütün kalbimle, vasati 
fiyat 15 lira dahi olsa o çiftçiye azdır, 20 lira 
da çok azdır, arkadaşlarım. Yeter M, şu taban 
araziyi ortadan kaldıralım, tahdidi yapabile
lim. Maalesef bu sene bütçenin ikinci defa mü
zakeresi bu çalışmalarımızı geciktirdi. Bu iti-
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barla tahdide gidemedik. Bütçe biter bitmez, 
hazırlıklarımız hepsi yapılnutşır, tahdide gide
ceğiz, tütün ekim alanlarını tahdidedeceğiz. 

Tütün randımanlarının ve fiyatlarının eki
cilere bildirilmesi mevzuundaki talebi, tarafım
dan bu sene ilk defa yerine getirilmiştir. Randı
man mevzuu ise biraz münakaşalı bir mevzudur. 
Çiftçi yönünden bunun çok zararlı tarafları da 
vardır. Bu itibarla çiftçinin lehine ne yapmak 
lazımsa onu yapmaya hazırız. 

Tekelin aldığı düşük vasıflı tütünlerin çok 
pahalıya yine Tekel tarafından satıldığı söylen
di, bunların halika inikası hissedilir, dendi. 

Arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz ki, bu bir 
vergidir. Bu itibarla, bu mevzu üzerinde biraz 
hassas olmamız lâzım. Kaldı ki, ben bu sene 
ilk defa Ege'de yaptığım beyan ve verdiğim 
emirle sıfır randımanlı tütünlerin imhasını da 
tımrell/tim, kullanmıyoruz. Hattâ, «Kiraz» diye 
izmir'in bir kazasına gittiğini zaman O. H. P. 
üin parti başkanı çıktı, «siz konuşmayın, sizin 
namımıza ben konuşacağım» dedi ve konuştu. 
İlk defa Hükümete teşekkür eden bir muhale
fet partisi başkanına Tasladığını için kendisine 
orada tebrik etmiştim, izmir ̂ e bana beş binin 
üzerinde telgraf geldiği halde Sayın Ok bunları 
biç kıymetlendirmedi. O da tabiî partici bir gö-
ı üşün ifadesidir, işte yanıldıkları nokta budur. 
Bizim görüşümüzde samimi tutumumuzun halka 
anlatılmasiyle kendilerinin bu tutumlarından 
c olayı puvan kaybettikleri bir vakıadır, ama bu 
kendi politikaları, karışamam. 

Çay mevzuuna geliyorum. 
Muhterem arkadaşlar, ilk defa bu sene aynı 

İLatla çayın içerisine girdik. 
Çay mevzuunda, Sayın Satır, düzen bozuk

luğundan bahsile bu hâdisenin meydana geldi
ğini söylediler. 

Her işi düzene bağlıyorlar. Bu düzenin bir 
türlü ne olduğunu ben de anlıyamadım, ama 
bir sistemden bahsediyorlar, «düzen değişmeli» 
diyorlar. 

Arkadaşlar, değişecek bir şey varsa söyleyin. 
çok samimî insanlarız. Söyleyin, bize deyin ki, 
şu yol yanlıştır. Bize yol gösterin, oturalım ko
nuşalım; eğer gösterdiğiniz yol memleketin, 
milletin menfaatine uygunsa derhal ona hazı
rız. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, 
çay, bugün Türkiye'de bir problem haline gel-

I mistir. Elde 25 bin ton çayımız vardır, içe
mezsin, satamazsın. İlk defa, kendi seçim böl
gemin mahsulü olmasına rağmen, seçmenleri-

j min karşısına çıktım. «Bu millet, 35 milyon, 
65 vilâyet, iki vilâyetin esiri olamaz. Yaprağı
nızı almıyacağım, usûlüne uygun yaprak ala
cağım, bu hususta mücadeleye hazırım» dedim 
ve mücadeleye girdik. 

Biz bu mücadeleye girerken birtakım hâdi
seler oldu. Bu hâdiselerde zürra alkışlandı, 
tahrikler oldu, bâzı talebeler gittiler, bâzı par
tiler başka bir şeyler söylediler, söylediler. Va
tandaşın alışagelmiş çay yaprağı verişi vardı. 
Bundan bunları kolayca döndürmek mesele idi. 
Vatandaş zamanında fazla yaprak vermeye alış
mış, şimdi de kıstın mı elbetteki bağıracaktır. 
Ama, fabrikaların bu şekilde işgali bizim için 
hoşa gitmiyen bir husus idi. Benim seçmenlerim 
gelip, «bize fabrika yap» diye başımızın etini 
yerken, bu sefer işgal edip kırmaya başlama
ları beni cidden üzüntüye sevk etmişti. Ama, o 
bölgenin çok temiz halkı dedikleri gibi değil; 
işgaller çok kısa sürdü, hiçbir tahribatın için
de olmadılar ve derhal fabrikaları tahliye et
mek suretiyle normal çay vermeye başladılar. 

Arkadaşlar benim bunu yapmamdaki sebep 
şu idi; benim seçim mmtakam olan Karadeniz 
mmtakasmdaki çayın, durumu çok hazindir. 
Rizeli çay ekiminden evvel, heybesini arkasına 
takar, çoluğundan çocuğundan, karısından yıl
larca uzakta yaşar, bir sene iki sene ailesinin 
yüzünü görmezdi. Ne zaman çay memlekete gir
di, çayın girişiyle beraber Rizelilerin cebine de 
para girdi ve rahat yaşama imkânına kavuş
tu. 

Mahallin milletvekili olarak endişemiz şu 
idi; Rize bir zamanlar fındık ekti, fındık para 
etmedi, söktü, mandalina, portakal ekti onu da 
kullanamadı, söktü, şimdi çay ekti çayı da ber
bat etti. Bunu da sökecek diye o bölgenin ço
cuğu olarak endişeye kapıldım. 

İkincisi, bu millî servetimiz, yeşil altınımız, 
gayet değerli mahsulümüz maalesef dünya pi
yasasında değerini gaybetti. 1963 yılında 9 li
raya çay sattık arkadaşlar. Bugün 100 - 150 
kuruşa çay satamıyoruz. O zaman çay asdı, ra
hat işlendi, işlenince de güzel oldu. Bunun için 
bu tahdite girdim. Arkadaşlarımın hemen he
men hepsi bana yardımcı oldular, hepsine ayrı 
ayrı teşekkür ederim. 
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Arkadaşlar, çayın 2,5 yaprak alımında di
renme oldu, olmadı değil. Yalnız bu direnme 
uzun sürmemiştir ve bundan sonra da devam 
etmiyejcektir. Çay yaprağı normal ayların özel
liğine (göre 2,5 yaprak, bazan Mayıs ayında 3,5 
yaprak alınabilir. Ama, bunun dışında, Ağus
tos ayma gelindiğinde bazan bir yapraktan da 
çay alınmaz. Bu itibarla bu mevzuda gayet 
hassasım. 

Size bütün samimiyetimle söyliyeyim ki, bu
gün, geçen yıla nazaran yüzde 60 - 70 bir mu
vaffakiyet vardır. Tam bir muvaffakiyetin 
içinde {değilim, onu açıkça sizlere söyliyeyim. 
Bunun 'da sebebi, alım eksperlerinin hataları, 
vericinin de alışkanlığıdır. Vatanda? alışmıştır. 
vermeye, yutturabildiği yerde vermek istiyor 
veyahut tehdidedebildiği yerde ediyor. Ki, bu
na sonradan Rize'ye vâki ziyaretimde açıkça 
şahidoldum. 

Halk, gayet anlayışlı «Bizden böyle almasın
lar, bizi böyle alıştırdılar» diyor, «Birisi kaba
dayı Sıkıyor satıyor ondan sonra gelip bize 
kahvehanede fiyaka yapıyor» diyor «Ondan da 
bir alınsın, bizden de bir alınsın» diyor. 

Vatandaşın buna razı oluşu beni çok mem
nun etti. Bu şekil tutumla ilk hammaddeyi 
almak suretiyle yüzde 60 - 70 civarında gayet 
güzel bir çay yapmış bulunuyoruz. 1 Ekimden 
itibaren bunu piyasaya arz edeceğiz, bu sözle
rimin | doğru olduğu o zaman meydana çıka
caktın 

Yalnız, 1 yaprağın veya 2,5 yaprağın alın-
masiyle dâva bitmiyor. Dâva, her şeyden evvel 
eksper: davasıdır. Kaliteli eksper yok, önümüze 
kim glelirse onu eksper tâyin ediyoruz, o adam 
da orada muayyen bir müddet için çalıştığın
dan, daimî işçi olmadığından, ne kadar imkân 
bulursa cebine aktarmak istiyor ve bu şekilde 
bâzı usulsüzlükler oluyor. 

Milinim olan, bu dâvanın üzerine eğilmektir, 
buna bütün samimiyetimle eğilelim. Eksper 
mevzuunu halletmeye çalışıyorum . Şimdilik 
bâzı tedbirlerim olacaktır. 

En büyük meselemizden biri de fabrikamı
zın kapasitesi meselesidir. Fabrikalarımız bu
gün, bugünkü çayı işliyecek kapasitede değil
dir, 90 tonluk bir fabrika 130 - 140 tonla çalı
şıyor.: Bu, iyi çay çıkarmaz. Çay yaprakları 
çok uaak mesafelerden geldiği için çay yaprak
ları bozuluyor. Zaten üzerinden 24 saat geçti-

iğ takdirde bozulur. Mesuliyeti üzerime aldım, 
35 milyonun iyi çay içmesini sağlamak ve çayı 
ihraç metaı Haline getirmek için fabrikalara 
resmen emir verdim, «bozulan yaş çay yapra
ğını işlemiyeceksiniz» dedim ve işletmiyorum. 
Bu şekilde bozulan çay yapraklarının miktarı
nı tesbit etmek suretiyle plânlamaya arz etmek 
istiyorum. 

Bütün mesele çay olabilecek yaprağı almak 
ve bu alımı sağhyacak elemanları bulundurmak 
ondan sonra da kapasiteli fabrikalar yapmak
tır. Bu, daha ziyade atelyeler yapılmak suretiy
le vatandaşın ayağına kadar gidilirse, kanaa
timce daha iyi netice verecektir. 

Sayın Satır'ın dediği gibi, Rize'de düzene 
karşı her hangi bir dayanma mevcut değildir. 
Beni aynen şöyle karşılamışlardır: «hatamı
zı anlıyoruz, hatadan dönmek fazilettir» diye
cek kadar yükselmişlerdir bu arkadaşlarım. Hu
zurunuzda kendilerine teşekkür ederim. 

Böylece mâruzâtımı bitiriyor, sözlerimi bağ
lıyorum. Belki bâzı arkadaşlarımın vâki sual
lerine cevap veremedim. Bu itibarla beni mazur 
görmelerini, eğer muhakkak üzerinde durmak 
istiyorlarsa, her zaman benimle temas edip ce
vapları alabileceklerini arz eder hepinizi say
gı ve sevgilerimle selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir ricam ola
cak. Bâzı arkadaşlarımız Başkanlığa gönderdik
leri yazı ile zatıâlinize sorular sormaktadırlar. 
Şimdi, dilediğinize yazılı olarak cevap verin, 
dilediğinize şifahi olarak cevap verin. Vakit
ten kazanmak için yazılı olarak cevap verirse
niz... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Arka
daşlarım müsaade ederlerse, sorularını versin
ler, hepsine yazılı cevap vereyim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Yalnız 
sorular zapta geçsin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim, zapta geçirmek 
için soruları okuyorum. 

«Elâzığ, Malatya ve civar illerinin tütün 
ekimiyle ilgili olarak Bakanlıkça teşvik mi, 
yoksa tahdit mi edilmesi uygulanmaktadır? 
Batı Anadolu tütünleri 8 - 10 lira arasında alı
nırken, Doğu ve Güney -Anadolu tütünleri 
4 ilâ 6 liradan alınmaktadır. Bu hu-
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sus kalite düşkünlüğünden mi ileri 
geliyor, yoksa Malatya'da bulunan tütün alım 
merkezinin eksperlerinin düşük fiyat takdir 
etmesinden mi ileri gelmektedir? Çevrede, Hü
kümetin bu yolda telkinleri olduğu propaganda
sı yapılmaktadır.» Hayrettin Hanağası, bu su
ali sormuş. 

Sayın Hasan Ali Gülcan ise, «Türk tütün
lerinden Türkiye dâhilinde Amerikan sigarası 
yapılıp piyasaya sürüldüğü ifade edilmektedir, 
doğru mudur?» diye bir sual sormuş. 

Saym Süleyman Mutlu, «Efes ve Tuborg bi
ralarından yüzde kaç vergi, Tekel birasından 
ise, yüzde kaç vergi alınmaktadır?» diye bir su
al sormuş. 

Saym Şinasi Öadenoğlu ise; «1. Tekelin elinde 
bugün ne miktar tütün stoku vardır, bu stok
ları eritmek için Hükümetin belli bir politi
kası var mıdır, Bakanlık bu konuda eyleme 
geçmiş midir? 

2. Tütün ekicisinin eline geçen paranın ma
liyetin altına düştüğü bir gerçek olduğuna gö
re, ekicinin durumunu iyileştirmek amaciyle 
Hükümet tarafından köklü tedbirler düşünül
mekte midir? 

3. Milletlerarası bir toplantıda, Türk tü
tününün en az zararlı tütün olduğu bilimsel şe
kilde açıklanmıştır. Bu ve bunun gibi fırsatla
rı değerlendirmek suretiyle Tekel mamulleri
mizin dışarıda tanıtılması ve reklâm edilmesi 
konusunda neler yapılmıştır, neler yapılması 
düşünülmektedir?» demiştir. Yazılı olarak ce
vaplandıracaksınız. 

Sayın Köseoğlu, sorunuz çok usun, lütfen 
yazılı soru haline çevirelim. Yazılı halinde Baş
kanlığa intikal eden soru, esasen Bakanlığa 
gönderilmektedir ve kendisi gerekli yazılı ce
vabı verecektir. 

Saym Şükrü Akkan, kısa bir soru soracak
sınız, buyurunuz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Saym Bakan, 
mütebaki konuşmalarında zaten sualime kıs
men cevap vermiş bulunuyorlar. 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun geçici bi
rinci maddesi gereğince tahdidin yapılabilmesi 
için, altı ay zarfında bir yönetmelik çıkarılma
sı icabetmektedir. Bu yönetmelikler hazır mı
dır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Çıktı, 

hazırdır. Resmî Gazetede de ilân edilmiştir. Yal
nız, kooperatiflerin kuruluşuna ait bir yönet
melik vardır. Bu, halihazırda Ticaret Bakanlığı 
tarafından hazırlanacaktır. Bütçenin akabinde 
tahdite bağlıyacağız. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Efendim son 
söz benim midir? 

BAŞKAN — Hayır efendim değildir, C. H. 
P. Grupu admadır. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — C. H. P. Gru
pu adma ise suallerime devam etmek mecburi
yetindeyim. 

BAŞKAN — Yalnız, kaç sual soracaksınız, 
öğrenmek istiyorum. Yani, bir milletvekili son
suz sayıda sual soramaz. Onu hatırlatmak iste
rim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Siz tahdidedin 
de ben ona göre ayarlıyayım. 

BAŞKAN — içtüzükte milletvekilinin kaç 
soru sorabileceğine dair katî bir beyan olmadı
ğı için onu da, Başkanlığın takdirine bırakmak 
mecburiyetindeyim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Heyeti Umumi
ye kararma bağlanması icabeder. 

BAŞKAN — Sayın Akkan, bir milletvekili 
meselâ 15 sual soramaz yani, bu bir meseledir. 
Çünkü, konuşmayı Yüksek Genel Kurul 10 da
kika ile kayıtlamış. Buyurunuz bir sual daha 
sorunuz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Efendim, yine 
aynı kanunun 31 ve 118 nci maddelerine göre, 
bu kanunun bâzı maddelerini, bilhassa 28 nci 
maddesindeki tütün satış merkezlerinin açılma
sını düzenliyecek bir tüzüğün çıkarılması, za
rureti vardır. Bu tüzük çalışmaları bitmiş mi
dir veyahut ne safhadadır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Efen
dim, 1196 sayılı Kanunla, Tütün Satış Koopera
tifleri, bölge birlikleri ve Türkiye Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri genel birliği kurula
caktı. Bu ni'ivzu ile ilgili çalışmalar Tarım Ba
kanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı arasında yapılmaktadır. Yalnız, bu 
uygulamanın, buna ait yönetmeliğin hazırlanı
şında, Ziraat Bankasının mütalâası alınır. Yü
rütücü bakanlık, Ticaret Bakanlığıdır. Çalışma
lar iki aydan beri devam etmektedir. Henüz bir 
neticeye bağlanamamıştır. 
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ŞÜKRÜ AKKAN (tzmir) — İki sualim da
ha var |?in verirseniz... 

BAŞKAN — Yazılı olarak sorun Sayın Ak
kan. I 

Sayim Asutay, buyurun. 
BU^j&ANETTtN ASUTAY (tzmir) — Sa

yın Balkan, Tekel, uzun senelerden beri içki 
imal ecjer. Bunun içinde bira da vardır. Tuborg 
ve Pilsen piyasaya çıkmadan evvel, biralar bir 
ruhsata tabi idi ve alkollü içki olarak mütalâa 
ediliyordu. Tuborg ve Pilsenden sonra biralar, 
alkolsüŞî içki diye kahvehanelerden başlamak 
suretiyle sinemalara kadar sokulmuştur. Bu 
gibi yerlerde Tekel birası satılmasına müsaade 
edilmiyor, bunun sebebi nedir? Bu hususi ser
maye birayı çıkarmadan evvel bu usul neden 
düşünülmemiştir? Bu hususun açıklanmasını 
arz ve; istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı cevap ve
recekle*, 

Sayjm Mehmet Ergül, buyurun sorun suali
nizi... 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Bira sana
yiimizin hammaddesi olan şerbetçi otu halen 
Avrupa^dan ithal ediliyor mu, edilmiyor mu? 
Ediliyorsa kaça ithal ediliyor? Avrupa'dan it
hal edilen şerbetçi otundan daha kaliteli daha 
üstün jrasıfh şerbetçi otunun Bilecik'te yetişip 
yetişmjediğini Bakanlık biliyor mu? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAİI BÎRİNCÎOĞLU (Devamla) — Efendim, 
şerbetçi otu bizim için hakikaten calibi dikkat 
bir mevzudur. 

Bilhassa Niğde'de bu ziraat kolu gelişmek
tedir. (Bakanlık olarak, bunun gelişmesini daha 
da çok artırmak için bâzı çabaların içerisinde
yiz. EJörnizdeki şerbetçi otu bize kâfi gelmiyor, 
dışarıdan da ithal ediyoruz. Bütün gayretimiz, 
bunu idışarıdan ithal etmeden, gayet güzel olan 
bu sepetçi otunun miktarını azaltmak için ge
rekli tedbirler almaktayız. Bunu biliyorum. 

BAŞKAN — Başka arkadaşların soruları 
varsay yazılı olarak vermelerini rica edeceğim. 

VljîLl BAKİRLİ (Manisa) — Bir tek sorum 
var Sbyın Başkan. 

B.^|fKAN — Buyurun Sayın Bakirli. Yal
nız kisa ve soru şeklinde olsun. 

VİELt BAKİRLİ (Manisa) — Bugün Ege 
bölgelinde, tüccarlara tütün satan üretici va

tandaşlarımız, tütünlerinin paralarını alama
maktadırlar. Tekele başvurulduğunda da çare
siz kalmaktadırlar ve bu tüccarların Eçe böl
gesinde aldıkları krediyi, demir stoklarına ya
tırdıkları söylenmektedir. Acaba, Sayın Baka
nım bu hususta bir tahkikat açarlar mı? Bu va
tandaşlarımızı kurtarmak için kanun... 

BAŞKAN — Tamam efendim. Açar mı? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKAHI AHMET 

İHSAN BİR1NC10ĞLU (Devamla) — Bunu, 
zapta geçtiğinize göre, bir ihbar telâkki ede
rek, gerekli tahkikatı açacağımı beyan ederim. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Peki Sayın Bakan, teşekkür 
ederiz efendim. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlar lütfen oylarını kullansınlar. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Mus
tafa Ok, buyurunuz efendim. 

Sayın Ok, konuşmanız 10 dakikayla kayıtlı
dır. Lütfen riayetkar olalım. 

C. H. P. GRUPU ADİNA MUSTAFA OK 
(Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Sayın Bakan tütün ekicilerin parasının 
ödendiğini, parası ödenmemiş bir tek ekici kal
madığını buyurdular. Biz bunu, 21 Mayısta ya
yınlanmış olan Demokrat İzmir'den verdik. Bu
gün ayın 26 sidir, henüz bir tekzip olmamıştır. 
Ama, Sayın Bakanın buradaki beyanını esas 
alıyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, genellikle Adalet Par
tisi çevrelerinde 1962 yılı mahsulüne verilen fi
yat daima şikâyet konusu olmuştur ki 1963 yı
lında alınan bu tütünler, tekelde ortalama fiya
tı 11,72 lira, tüccarda 11,52 lira idi ve tüccar 
bu piyasaya girmiştir, ama elinde tütün kal
mıştır. 

Değerli arkadaşlanm, bu, ihraç kabiliyetine 
bağlıdır. Gerçekte daJha çok tütün ihraç etme
miz mümkündür. Bu elimdeki stok, fazla şikâ
yeti mucip değildir. Tütün ihracatçıları federas
yonunun yayınladığı bir broşürde; «5 senelik 
tütün stokunun sadece 11 milyon kilo olduğu
nu» söyler ki, yüzde 5 nisbetindedir. Binaena
leyh, stok şikâyet konusu değildir. Ama devam 
üzere; Yetişilemiyen stok, ortalama fiyat şikâ
yet konusu olmuştur. Ben gene arz ediyorum; 
iktidara geldiğimizde, ortalama fiyat için, gene 
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bu fiyatı vermeye muktedir olacağımızı, Adalet 
Partili arkadaşlarımız göreceklerdir. (0. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi Sayın Bakan dediler ki; «Ege temsil
cileri darılmasın, çünkü tütünü tabana kaydı
rıyorlar» Eskiden Eğede bir söz vardı; «Ek ta
bana, sat babana» derlerdi. Satılmazdı o tütün 
Ama, şimdi o söz değişti, «Ek tabana, sat Tekel 
babana» diyorlar. Arkadaşlarım, bir bir veri
rim, köy köy veririm, isim isim veririm; tabana 
ekilmiş birçok tütünler başfiyata alınmıştır. O 
halde kusur Tekelindir. Tekel bu tütünleri al
dığı müddetçe, ekim tabana doğru yayılacaktır. 

Sayın Bakan, «önümüzdeki devre tahdite gi
deceğiz» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 427 798 
aile, tütünden geçimini sağlar. Tahdide gider
ken, geçimini elinden aldığımız bu insanlara 
yeni bir çalışma alanı açmaya mecburuz. Aksi 
takdirde, tahdit ile elinden tütün ekme imkânı
nı aldığınız fakir vatandaşımıza pirim ödeme
miz lâzımıdır. Bunu Sayın Bakandan rica edi
yorum ; çok az imkânlarla geçinmek durumunda 
kalan tütüncüler için tahdidi uygularken, ya
nında pirim müessesesini de getirmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, tüccarın haksız kazanç 
sağladığını söyledim, yine söylüyorum. «Bu, 
Mustafa Ok'un hayal mahsulüdür» diyorlar. 
Hayal mahsulü değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu cins içinde, tütün 
ekicilerinden toplanmış yüzlerce ibraname he
sap puslası vardır. Tütün ekicinin alın yazısı 
bunun içindedir. Balan bu alın yazısı ne diyor : 

Akhisar'da, Gölmarmara'da Hasan Onbaşı-
oğlu ismindeki tütün ekici, bir tüccara, Seyit 
Nuri Karagözoğlu Firmasına 1938 kilo tütün 
satmış, fakat tesellüm sırasında - pazarlık ya
pılmış, kontrat imzalanmış - 534 kilo tütün ıs
kartaya ayrılmış. 9 lira pazarlık yapılmış iken, 
tesellümde 284 kilo tütün 75 kuruştan, 250 ki
lo tütün 10 kuruştan satınalmmak suretiyle, 
ekicinin 4568 lirası gasbedilmiştir. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

Bir başka misal arz edeyim; bunları daha 
evvel de arz ettim; bir başka vesika; Sayın Çağ
lar konuşuyor, onun memleketinde. Alaşehir'de 
Sarıgölün Dindarlı köyünde Mustafa Taban'a 
ait bir vesika var elimde. 

602 kuruş fiyat konmuş ve kontratı yapıl
mış iken, tesellüme gittiğinde 128 kilo tütün ıs

kartaya ayrılmış ve kilosu bir kuruştan satm-
almmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu misallere 
devam edebilirim; «Hammaliye, nakliyat, pul 
ve kontrat, sigorta, noter, kantariye» denmek 
suretiyle, birçok kanunsuz kesintiler yapılmış; 
hattâ bende ismi mevcudolan, piyango bileti 
de mevcut, iki ayı geçmiş piyango bileti 5 lira 
olarak tütün ekiciye verilmiş ve parası kesil
miştir. Bu misalleri... 

SÜLEYMAN ÇtLOĞLU (Antalya) — Al
masaydı. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA OK 
(Devamla) — Almasın değil, almasa parasını 
alamazdı arkadaşlar. 

Arkdaaşlarım, tütününü bırakmış, parasını 
almak durumundadır. Ekici orada tüccarla pa
zarlık mevkiinde değildir. Pazarlık dengesi kal
mamıştır. «Buyur, tütününü al, istediğin yere 
sat» dediği zaman, bir ay, birbuçuk ay sonra 
9 liralık tütününü, 2 liraya satamaz. Nereye 
alıp gidecek? Onun için boynunu büküp, tücca
ra yalvarmaya mecburdur. O noktada artık pa
zarlık dengesi yok, fakat köylünün yalvarma 
kabiliyeti vardır. Yalvarma kabiliyetine göre, 
bu noktada ancak tüccardan bir miktar para 
alabilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 822 milyon liranın 
490 milyon lirası bir milyon ekici arasında bö
lüşülür iken; 322 milyonu 82 ihracatçı arasında 
bölüşülmektedir. 4 048 000 lira her ihracatçı 
kazanmaktadır. Ama ekicinin kazancı, 3231 li
radır. Emeği içindedir, masrafı içindedir, top
rak tantı içindedir. Bunlar düşüldüğü takdirde 
emeğinin karşılığı, işgünü yevmiyesi esas alın
mak şartiyle 59 kuruşa geliyor. «Hayır gelmi
yor» diyenleri, hesaba davet ediyorum. Bunları 
resmî rakamlarla arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, o halde tütünden elde 
edilen gelirin bölüşümü adaletsiz olmaktadır. 
Bunun üzerinde duruyorum. Sayın Bakan de
diler ki, «masrafı hesaplamamışlardır.» Bir ih
racatçının masrafını kiloda 359 kuruş kabul edi
yorum. Esasen, bu 359 kuruş, bir tüccarın ver
diği işleme masrafıdır. Ama Tekelde işleme mas
rafı 100 kuruştur, resmî evrakta böyle diyor. O 
halde bütün buna rağmen ihracatçının kazancı 
2 milyonun altına düşmüyor. Ama ödediği ver
giyi de arz ettim, yıllık ödediği vergi 27 liradır. 
4 386 616 kilo tütün ihracetmiş olan Abdi Fuat 
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Aker fenasının, Maliye Bakanına aynı yıl ver
diği beyannamede 15 bin kilo göstermiştir. 15 
bin kildjnerde, 4 316 686 kilo nerde? 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, bağlayınız 
lütfen efendim. 

C.Hİ?. GRUPU ADINA MUSTAFA OK 
(Devaıfcla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Te
kel Babanı sitem ettiği içÜn üzerinde duruyorum, 
dediler} ki, «Sayın Başbakanın, nüfuzunu kullan
mak sıiretiyle kardeşlerine sağladığı 19 milyon 
lira or^tda iken, henüz halledilmemiş bir mesele 
iken, i$afoa, tütün ihracatçılaırtının aldığı kredi 
üzerin^ daha fazla yürüyecek midir?» Yine öyle 
diyorul», bu şartlar durdukça, bu hal devam 
ettikçe! yürüyebileceği kanısında değilim. Ama 
Tekel fBakanı burada, önümüzdeki günler bu
rada, Sürüyüp yürüyemiyeceğini zaman göstere-
cetir. \ 

Değerli arkadaşlarım, Tekel Bakanımızın 
şahsi gayretinden memnunum. Ege'de, önceki 
Tekel ("bakanlarına nazaran, daha yüksek fiyat 
vermeyi başarmıştır. «Ahmet Topaloğlu piyasa
sı» diys, tütün ekicilerini topal eden bir piyasa 
vardırfki, Ege tütününün ortalama fiyatı 664 
kuruşlmr, Türkiye ortalaması da 676 kuruştur. 
664 Maruş nerede, daha evvelki 11,72 lira olan 
ortalajâa fiyat, yani Cumhuriyet Halk Partisi
nin verdiği fiyat nerede? 

Çop değerli arkadaşlarım, ben... 
B^HATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Sat

tınız im? 
O.H.P. GRUPU ADINA MUSTAFA OK 

(Devamla) — Satıldı arkadaşlar, satıldı. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok. lütfen sö
züme [itibar ediniz, rica ediyorum, konuşmanızı 
bitirimiz. 

C.p.P. GRUPU ADINA MUSTAFA OK 
(Devşşıla) — Değerli aradaşlarım, Sayın Tekel 
Bakacımızın şahsi gayretini tenkidetmiyorum. 
Anca^c, düzen bozuktur. Bu bozuk düzenin, Ada
let Pintisi iktidarının en iyi Tekel Bakanı ol
duğu! kanısındayım, ama Adalet Partisinin en 
iyi bakanı, bozuk düzenin en iyi bakanıdır de
ğerli arkadaşlarım. Ancak, kendisine söyliyebile-
ceğinjiz hususlar bunlardır... 

BJBLŞKAN — Sayın Mustafa Ok, ıSayın Mus
tafa jök, benim sözlerime hiç önem vermiyorsu
nuz Çakıyorum. Bu Meclisi idare ediyorum, ri
ca ediyorum. Size birinci konuşmanızda 5 daki

ka müsamaha gösterdim. Şimdi saatiniz geçti. 
İki defa bağlayınız dedim, rica ettim, ikaz ettim, 
bir dakikanız kaldı, dedim. Lütfediniz efendim. 

O.H.P. GRUPU ADINA MUSTAFA OK 
(Devamla) — Arkadaşlarım, baş fiyatın 16, or
talama fiyatın 10 lira olması mümkündür. Tüc
car ile ekici arasındaki bölüşüm daha âdil olur
sa, Tekel idaresi kârından bir derece fedakâr
lık ederse ve döviz kurları tanzim edilirse, bu 
miktarı vermenin kabil olduğu kanısındayım ve 
bunu bhim verebileceğimiz samimî inancında
yım. Saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var. Okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde 

yeteri kadar sözcü konuşmuş olup, konu aydın
lanmıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Burdur 

Ahmet Çiloğlu 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Çolakoğlu. Ye
terlik aleyhinde. 

VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Efendim, ben 
de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşınız daha ön
ce istediği için, ona söz vermeye mecburum. 
Adalet yerini bulacak. 

ŞİNASÎ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Türk Devletinin gelir bütçesinin 1/3 ünü sağ-
lıyan bir bakanlığın bütçesi görüşülüyor. 
Onun için, bâzı konular üzerinde, özellikle bu 
bakanlığın getirici yönü üzerinde kâfi derecede 
tartışma yapılamamıştır. Şöyle ki, Sayın Bakan, 
Güney - Doğu Anadolu'da kaçakçılığa hassas 
bir bölgede Kilis'te yüzde 20 oranında 
kaçak satılabildiğini, burada ifade buyurdulan 
Oysa, kaçakçılığın ne oranda Türk ekonomisi
ni, millî ekonomimizi zedelediğinin rakamları 
mevcudolmadığı için, bunu burada kesin hü
kümlere ve kesin ifadelere bağlamak, mümkün 
değildir. Ancak, orada yetişmiş yıllarca halkın 
arasında bir lâboratuvar mesabesinde olan bir 
meslekin mensubu olarak, bir adliyeci arkadaşı
nız olarak, çok acı olaylara şahidolduğum için 
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burada isterdim ki, bu yönü enine boyuna ko
nuşabilelim. 

Bakınız, Özellikle ifade etmek isterim arka
daşlar. Sayın Balkan Güney'de kaçakçılığın azal
dığını ifade ettiler. Oysa, 1960 senesinde 
3 578 000 liradan ibaret olan, ama yalnız olay 
olarak resmî belgelere geçmiş olay olarak, as
lında resmî belgeler... 

BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu, eğer yeterlik 
önergesi kabul edilmez ise o zaman bunları ifa
de etmek mümkün olacaktır. 

ŞÎNASÎ ÇOLAKOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, gerekçesini arz etmek isterim. Yani... 

[BAŞKAN — Bu olayların daha tafsilen bu
rada beyan edilmesi için yeterlik önergesinin 
reddi lâzımdır. 

ŞÎNASÎ ÇOLAKOĞLU (Devamla) — Meselâ 
şunu rakamla ifade etmek istiyorum : 

3 578 000 liradan ibaret olan olay miktarı, 
7 senede 20 857 000 liraya yükselmiştir. Bunu 
ifade edelim, bunu tartışalım, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Zatıâliniz şimdi şu haliyle bunu 
ifade ediyorsunuz. 

ŞÎNASÎ ÇOLAKOĞLU (Devamla) — Yani 
bu bakanlığın bütçesi üzerinde, getirici yönü 
üzerinde daha iyi, daha faydalı olmak için, bu
nu sağlamak için konuşmak istiyoruz. Lütfedin, 
bunu anlatalım, açııklıyalım. Mevzu bir açıklığa 
kavuşsun arkadaşlar, bu millî ekonomimize fay
da getirir zarar getirmez. Bunun her hangi bir 
şekilde şu veya bu siyasi kuruluşla da ilgisi 
yoktur. Çok istirham ediyorum, sağ olun. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin bö
lümlere geçilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

Ji __ GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

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

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 47 808 133 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 476 584 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 504 962 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 348 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 269 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 742 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 95 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 388 220 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekli ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Bütçesi, bölümleri de Meclisinizce kabul edil
miş bulunmaktadır. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

13. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/300; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1113) (Millet Meclisi S. Sayısı : 151; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1401) (1) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesinin 

(1) 151 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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maddecine geçilmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. İJtabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edipliştir. 

Madjdeleri (okutuyorum. 

Tekel Gjçnel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu 

Madtde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün cari 
harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde göste
ricimi jizere (90 350 334) lira, yatırım harca
maları tein (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (p6 750 000) lira ve sermaye teşkili ve 
fa ansfeıf harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gjifterildiği üzere (8 945 266) lira ki, top
lam olarak (196 045 600) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞfKAN — 1 nci maddeye merbut bulu
nan celtjvieli okutuyorum. 

H - TÜREL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

84 590 332 12.000 ^Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
[Ştmİyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 ftfönetim giderleri 2 782 001 
ŞAŞKAN — Kabul edenler... 
[Bftmiyenler.. KaJbul edilmiştir. 

14.000 jşizmet giderleri 1 170 000 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
jBtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 670 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
jBtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Çeşitli giderler 1 138 001 
İİAŞKAN — Kabul edenler... 
JBtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 ŞBtüt ve proje giderleri 1 264 000 

İAŞKAN — Kabul edenler... 
jBtmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

/2.000 Ifapı, tesis ve büyük onarım 
lerlerd 54 572 000 

^KAN — Kabul edenler... 
^tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 jfiakina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 40 914 000 
feAŞKAN — Kabul edenler... 
jBtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 4 472 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Knlbul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 287 249 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 3 266 016 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

26.000 Borç ödemeleri 940 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetveleriyle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 1 nci 
niadde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (196 045 600) lira olarak tahmin edilmi-
tir. 

BAŞKAN — İkinci maddeye bağlı (B) cet
velini oikuituyorum. 

B - CETVELİ 
Bölüm Lira 

6J.0O0 Çeşitli gelirler ve cezalar 196 045 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi bağlı (B) cetveli ile bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 2 nci madde bağlı (B) cetveli 
ile birlikte kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1970 
yılında elde ediHecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmişltir. Bu hükümlere istina
den elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 
1970 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad-
lolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul ebmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 25 . 3 . 1957 tarih ve 6939 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 
bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İYEadd'e 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerdeki ödeneğin yetmemesi halimde : 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
îlühasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yıllar bütçelerinde bulunan borçlar, 
1970 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri 
veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (Oeçen yıllar borçları) maddelerine, 

'Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

'BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanuna bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gider
leri) bölümüne dahil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

'BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabu edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
ibarcamalara ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde gtösterilmişitdr. ' 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmişitir. 

I Madde 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvel
ce gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul ebmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — Tekel Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilâtına ait evrak ve vesika
ların imhası 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı 
Kanun hükümlerine tabi olmaksızın hazırlana
cak yönetmelik esasları dairesinde yapılır. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyienler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 11. — Tekel Genel Müdürlüğüne 
ibsğlı işyerlerinde çalıştırılan işçilere ve hiz
metlilere (Bu işyerlerinde çalışan memurlar 
dâhil) giderleri döner sermayeden ödenmek 
üz>ere çalıştıkları günlerde günde bir kab yemek 
ve ekmek veya (İşçi adedi pişirme masrafları
nı karşılamıyaeak kadar az olan yerlerde ça
lışan) işçilere, heyet raporu ile perhiz yapma
ları icabeden veya yemek zamanı vazifeten dı-
çarda bulunan işçilere yemek ve ekmek bedel
li rinin tekabül ettiği miktarda yemek bedeli 
verilebilir. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 12 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 13 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynien kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun tümü itiba
riyle açık oylamaya tabidir. Müsaade ederse
niz açik oylama muamelesini kupayı sıralar ara
sında dolaştırmak suretiyle icra edeceğiz. Ku
payı sıralar araisında gezdiriniz. 

Diğer oylamalarda oyunu kullanmıyan ar-
I kadaşlarım lütfen oylarını kullansınlar. 
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TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Program gereğince, Tarım Ba
kanlığı | Bütçesi üzerindeki görüşmelere geçiyo
ruz. 

Tanjm Bajkanlığı Bütçesi üzerinde grupları 
adına söz almış bulunan arkadaşlarımızın isim
lerimi ojsuyorum : 

CunfŞuniyet Halk Partisi Grupu adına, Sa
yın Mejjmjet Yüceler; 

Güv^o. Partisi Grupu adına Sayın Mehmet 
Türkmenoğlu; 

Adaİ«t Partisi Grupu adına, Sayın Sabahat
tin Savcı; 

Güvfc|L Partisi Grupu adına Sayın Vefa Ta
nır, ikinci defa söz istemiştir. 

Şu juııa kadar şahıslan iadına söz istdyen 
arkadaşlarımın isimlerini okuyorum-

Hakjta. Gökçe, Hayrettin Uysal, Ömer Buy
rukçu, jMünir Daldal, Talât Köseoğlu, Hasan 
Tosyalı^ Ahmet Çiloğlu, Sakıp Hiçerimiez, Şi-
nasi Çoİ&koğlu... Hepsini okumıaya lüzum yok. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Yüceler^ buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET YÜCE
LER (Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin pejk muhterem üyeleri; 

Cumhuriyet Halik Partisi Millet Meclisi 
Grupu (adına, 1970 yılı Tarım Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüşlerimizi açıklamak üzere 
söz alrn f̂ bulunuyorum. 

Konuşmama, bütün dünyayı yakından ilgi
lendiren,, ulusları şimdiden mukavemet yarışma 
sokan \|eya sokması lâzımgelen «açlık sorunu» 
ile başlîşıak istiyorum. 

Zampaıımızda üç milyarı aşan dünya nüfu
sunun îJ0 yıl gibi kısa bir süre sonra büyük bir 
hızla aıifcarak altı milyara varacağı hesaplan
maktadır. Bugünkü ve gelecekteki artan dün
ya nüfı^unun gereği gibi beslenmesi ulusları 
düşünmeye ve lüzumlu tedbirleri biran önce 
alınmasına zorlamaktadır. Zamanımızda dahi 
beslenmje yetersizliği bütün dünyayı tehdidet-
meye bulamıştır. Halen dünya nüfusunun üç
te birinci yeteri kadar beslenemediği, geri ka
lan iki [milyarı aşan insan topluluğunun da aç
lıkla sataştığı, hemen her yıl dünyanın bir baş
ka bölgjaBinde açlığın doğurduğu dramatik 
olaylar jsamanla dünyanın başına korkunç gai
leler açpıası ihtimalini gören ilerlemiş ülkeler, 

bu açlık sorununa çare arayıp bulmak için be
sin maddeleri üretimini daha fazla artıracak 
istikamette yoğun çabalar harcamakta ve de
ğişik adlar altında geri kalmış ülkelere yiye
cek yardımı yapmaya çalışmaktadırlar. Bu ça
baya geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde 
geniş ölçüde gerekli katkıda bulunmadıkları 
takdirde gelecekte insan topluluklarının daha 
korkunç açlık tehlikesi ile karşılaşacakları açık
ça bilinmektedir. 

Zamanımıza kadar milletlerin, «insanlığa 
yardım» sloganı insancıl duygu aşamasını ta
mamlamak üzeredir. Bundan böyle uluslarara
sında ekonomik ve politik düşüncelerin daha 
ön plâna alınacağı kanaati yaygındır. Nitekim, 
dünyanın bir bölgesinde milyonlarca çocuk aç
lıktan ölürken başka bir bölgesinde süt üreti
minin azaltılması için çareler aranmaktadır. 
Biz de böyle bir dünyanın her yönü ile strate
jik bir bölgesinde yaşıyoruz. Bizim de nüfusu
muz % 3 gibi büyük bir hızla artmakta, iki 
bin yılında da 80 milyonu bulacağı hesaplan
maktadır. Nüfusumuzun insanca yaşamasını ve 
gereği gibi beslenmesini düşünmek zorundayız. 
Gerekli tedbirlerin alınması daha da gecikecek 
olursa memleketimizde de açlık devinin acı olay
ları daha da korkunç şekilde sahneye koyacağı 
endişesi içerisindeyiz. 

Ekonomisi tarıma dayalı olan memleketler
de açlık sorununun halli iktisadi kalkınma ham
leleri ve modern tarım usullerinin tatbiki ile 
vatandaşın refahı, ziraatte üretimin artırılması 
ile mümkün olabileceği düşünülürse aşağıda be
lirteceğim hususlarla tipik bir tarım bölgesi 
olan yurdumuzda da tarıma önem verilmesi 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Yurdumuzda tarım kesiminin genel politika
mız içinde güçlü bir ağırlığı vardır. Millî geli
rimizin 1/3 nü, ihracatımızın da % 80 ini tarım 
ürünleri teşkil etmektedir. Nüfusumuzun 23 mil
yona yakını yani % 68 i köylerde yaşamakta ve 
10 milyona yakını da çiftçilikle uğraşmaktadır. 
Bu nedenlerle birlikte memleketimizin dünya 
coğrafyasındaki yeri, morfolojik yapısı ve me
teorolojik şartları da dikkate alınınca her yönü 
ile tipik bir tarım memleketinde yaşadığımız, 
bu yüzden de kalkınmamızın mutlaka tarım ala
nından geçmesinin zorunlu olacağı gerçeği ken
diliğinden meydana çıkmaktadır. 
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Memleketimizin yeraltı ve yerüstü kaynak
ları, her çeşit tarım ürünü üretim kapasitesi, 
teknik insan gücü çok müsaidolmasına rağmen 
memleket tanmının modern usulerle yapıldığı 
iddia edilemez. Politik düşüncelerle idareye ya
pılan baskılar, organizasyon noksanlığı, ilmin 
ve tekniğin arka plâna itilmesi gibi çeşitli ne
denler yüzünden memleketimizde inisanla - top
rak arasındaki ilişkiler kurulamamış, bilakis 
daha da bozulmuş, toprak ve gelir dengesi sağ
lanamamış, bilâkis daha da altmıştır. Beslenme 
dengesizliği ve açlık tehlikesi yurt çapında yay
gın hale gelmiştir. Hattâ bölgeler arasında çe
şitli yönlerden denge bozulmuştur. Toprak da
ğılımı dengesizliği, kredi dengesizliği ve hattâ 
imkânlar dengesizliği duyan vicdanları, gören 
gözleri rahatsız ve huzursuz etmeye başlamıştır. 
Bütün bu dengesizlikleri yani tarımla ve çiftçi
lerle alâkalı bozuk düzeni yeniden ele alıp mem
leket şartlarına göre düzenleme, kaynakları
mızdan lâyikı veçhile faydalanma, düzeni nor
mal ve verimli olarak işler hale getirme, bilim
sel kurallara göre insan ve toprak ilişkilerini 
kurma, yurt topraklarını bu amaçla arzulanan 
yönde değerlendirme görevi bütün bakanlıklar
dan önce Tanm Bakanlığına düşmektedir. Bu 
sebepten, Türk ekonomisinin gelişmesi için ta
rım sektörüne öncelik tanınmasının gerektiği 
kalkınma plânlarımızda öngörüldüğü gibi Ana
yasamızda da belirtilmiştir. Memleket tarımının 
gelişmesi için de teknolojik, enstitüsyonel ve 
bünyesel değişikliklerin ahenkli bir şekilde ele 
alınmasının zorunlu olduğu, bünyesel değişikli
ğin de ancak toprak reformu ile gerçekleşebi
leceği hususu siyasi partilerin dışında kalan, si
yasetle ilgili bulunmıyan daha açık bir deyimle 
oy kaygusu olmıyan mevcudu beş bini aşan ge
niş bir uzman kadrosunun, yani yurdumuzun 
her bölgesinde görev yapan, Türk tarımı ile bir
likte dünyadaki tarım çalışmalarını yakinen bi
len ve izliyen ziraat yüksek mühendislerinin 
Türkiye'de ilk defa 1965 yılında tertipledikleri 
Türkiye Ziraat Mühendisliği 1 nci Teknik Kon
gresinde tesbit ve ilân edilmiştir. 

Hal böyle olunca toprak reformu aleyhinde
ki yapılan konuşmaların politik anlamlar dışın
da bir Önem ifade etmediğini anlamak lâzımgel-
mekfredir. iftiharla açıklamak isteriz ki, Tanm 
Bakanlığı bünyesindeki teknik güç; ormancısı, 
veteriner hekimi ve ziraatçisi bilgisi ile, tecrü- I 
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besiyle, inancı ve gayretiyle bu çıkmazlara çö
züm yolu bulabilecek kapasitededir. Nitekim, 
bu teknik gücün işaret ve iştirakiyle Türkiye 
tarımının ve Türk çiftçisinin problemleri belli 
olmuş ve çözüm yolları da gösterilmiştir. Buna 
rağmen icranın başında bulunanların iktidar 
endişesi, politik görüşleri yüzünden belli olan 
bu çözüm yollarına bir türlü girmek mümkün 
olamamıştır. Buna, Anayasamızın âmir hüküm
lerinden olan ve en yetkili teknik kadronun zo
runlu gördüğü, Türk aydınının ve esası doğru 
olarak anlatıldığı takdirde halk çoğunluğunun 
benimsediği toprak reformu konusunu, iddiala
rımızı haklı gösteren bütün Türk kamu efkârı
nın bildiği açık bir örnek olarak göstermek 
mülkündür. 

Bu geniş teknik kadroya göre Türkiye'de 
toprak reformu zorunludur. Cumhuriyet Halk 
Partisi de ilmin ve tekniğin zorunlu gördüğü 
bu sorunu onun için benimsemiştir. Toprak re
formunun halli ile yurt tanmının gelişeceğine, 
düzenli olarak işler hale geleceğine ve Türk çift
çisinin de refah ve huzura kavuşacağına inan
maktadır. Yine C. H. P. si, bilhassa çavdar ve 
buğdaydan başka bir mahsul yetiştirmiyen top
rağı fakir, iklimi sert, bu ve buna benzer ne
denler yüzünden insanı, hayvanı ve toprağı da 
aç olan bu bölgelerdeki ıstırapların dindirilme-
sinin ancak Türkiye gerçeklerine dayanan ilmî 
görüşün zorunlu gördüğü toprak reformunun 
halli ile mümkün olacağı kanaatindedir. 

Bu çıplak gerçeğe rağmen toprak refor
mu aleyhinde bilerek veya bilmiyerek çok şey
ler söylenmektedir. 

Zaman darlığı yüzünden maalesef detaya in-
msk mümkün olamıyacağına göre yalnız bugün
kü iktidarın başında bulunan Bıaşbakan, Ada
let Partisi Genel Basjkanı Sayın Süleyman De
mir el'in sık sık telîrarlamış olduğu bir görüşüne 
cevap vermekle yetineceğim. 

Say m Başbakanımıza göre: 

«Yurdumuzda topraksız veya az topnaklı 
çiftçiye dağıtılacak arazi yoktur. Memldketi-
misde ortalama olarak 26 milyon hektar ziraat 
arazisi vardır. Bu arazinin tamamı mevcut 
33 milyon nüfusa, bölündüğü zaman beher şahsa 
8 dönüm arazi düşmektedir. Bu kadar vüsati 
az olan toprağın bir değeri olmayacağına göre 
Toprak Reformuna girişmenin faydası da yok-
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tur, hattâ fayda yerine zarar geireosktk.» de-
nümeffetedİT. 

Şiıödi Sayın Başbakanımızın görüşüne ce
vap viermeden evvel toprak reformunun amaç
larını fiaçiklamıak isterim, 

Ziitat Mühendisleri Odasının 1 nci Teknik 
Kong|Wine göre toprak reformunun amaçlıarı 
şunlardır; 

Prodüktiviteyi artırmak, 
îsttihdam hacmim genişletmek, 
Geliri az olan çiftçilerin gelirini yükselt

mek, igpelir grupları arasındaki dengesizliği gi-
dcrmak, 

Ekonomik aile işletmelerini kurmajk ve ya-
şatmak, 

Topraksız veya az topraklı çiftçiyi toprak-
landıırmak, 

Toprak mülkiyetini düzenlemek, 
Sosyal adaletin gerçekleşmesine yardımcı ol

mak. 
Topnak reformunun amaçlarına dikkat edi

lirse herkese toprak verileceği va'di ve iddia
sı yolfe&ur. Demejk M, Sayın Başbakanımızın 
bu gŞrüşü yanlıştır veya politik maksatlarla 
ileri Sürülmüş bir iddiadır. 

T ip iye Ziraat Mühendisliği 1 nci Tek
nik Kjpngresi 1965 yılında, Yani Adalet Partisi
nin iktidarda olduğu Sayın Süleyman Dcmirerin 
Bıaşbajkan bulunduğu bir sırada yapılmıştır. Baş
bakanımızın huzurunda bütün politik baskılara 
mğrnışn «Türkiye'de toprak reformu zorunlu
dur» kararı alınmıştır. Toprak reformunun 
lamaçTjaaı da o kongrede bir defa daha tesbit ve 
ilân ejSilmdştir. 

Memleketimizde yine toprak reformunun 
lamaçljarı faraşında bulunan topraksız veya az 
topraİsh çiftçiyi topraklandırmak amacı da 
vardır. Bu da Türkiye'mizde bu tip çiftçila-
rimiz$ dağıtılacak ziraat arazisinin mıevcudol-
duğunu göstermektedir. Bunu hîlmiyenlere ve
ya binliği halde söylemek istemiyenlere bu tip 
arazi yarlık ve ölçülerini Yüce Mecliste bir de
fa dajha açıklamak isterim; 

19J38 Genel Tarım Sayımına göre topraksız 
çiftçilerimize dağıtılması mümkün olan arazi 
ölçüleari şöyledir: 

1. i; Tapuya kayıtlı tevzi edilebilir Hazine 
arazisi : (Ormanlar hariç) : 9 394 106 dönüm. 

2. özel idarelere ıait tevzi edilebilecek ara
zi : 24 242 dönüm. 
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3. Vakıflara ait tevzi edilebilecek arazi : 
94 430 dönüm. 

4. Islah yoliyle elde edilerek tevzi edilebi
lecek arazi : 40 000 000 dönüm. 

5. Büyük mülklerden kamulaştırmia yoliyle 
elde edilecek ve çiftçiye dağıtılacak iarazi : 

10 000 000 dönüm ki, 
öem'ıan 59 512 778 dönüm iarazi varlığı orta

ya çıkmaktadır. 
Bu genişlikteki arazi her aileye ortalama yü

zer dönüm olarak veya her yıl 10 ton buğday 
geliri temin edecek ölçüde dağıtıldığı zaman 
595 bin ailenin topraklandırılması mümkün ola
caktır. Bunun anlamı, ortalama olarak açlık ve 
sefaletin pençesinde kıvranan 3 milyon insanı 
bu sıkıntıdan kurtarmaktır. Demek ki durum 
hiç de Başbakanımızın ifade ettiği gibi değil
dir. 

Değerli milletvekilleri; 

Tarım alanında düne nazaran bir gelişme 
içinde bulunduğumuz inkâr edilemez. Buna 
rağmen tarımımızın iptidai tanın karakterini 
halen muhafaza ettiği de bir gerçektir. Geçen 
yıllar içerisinde yurt tarımında görülen üretim 
artışı, daha' çok saha genişlemesinden meydana 
gelmiştir. Birim alana düşen verim maalesef ar
zulanan ölçüde çoğalmamıştır. 

Memleketimizde 1953 yılında tarımdan elde 
edilen 'gelir millî gelirimizin % 50 sinden fazla
sını teşkil etmesine rağmen o günden bugüne 
millî gelir içerisinde ziraatten elde edilen 
gelirin payı % 35 e kadar düşmüştür. Tarım 
sektöründe 1963 - 1969 döneminde, 7 yıl zar
fında 10 milyar 170 milyon liralık kamu, 5 mil
yar 530 milyon liralık özel olmak üzere 
15 milyar 700 milyon liralık yatırım yapılmıştır. 
Sulanan arazi miktarı 177 bin hektardan 820 
bin hektara çıkmış, kimyevî gübre kullanımı 
80 bin tondan 2 milyon 780 bin tona yükselmiş, 
traktör sayısı 43 747 den 121 675 e çıkmıştır. 
Buna karşılık toplam tarımsal üretim kıymeti 
(bu 7 yılda sadece % 18 kadar artmıştır. Bu du
rum Türkiye tarımının yapısında ciddî hasta
lıkların bulunduğunu açıkça göstermektedir. 
Milyarlarca lira yatırım yapmamıza karşılık 
sağladığımız üretim artışı hiç mesabesindedir, 
Bunun nedenini tarımda istihsal hacmini ve ve
rimini yükseltici istikamette her yönü ile ge
rekli organizasyonun kurulamayışında ve kök-
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lü reformlara cesaret edilemeyişinde aramak 
lâzımdır, 

ilmin ve tekniğin ışığı altında, plânlı bir 
çalışma ile çiftçiler arasında açılan maddi ve 
mânevi dengesizliği gidermek ve sosyal ada
let ilkelerine uygun toprak - insan ilişkilerini 
düzenlemek millî ekonomimizi geliştirerek mil
lî kalkınmayı temin etmek, dolayısiyle özlediği
miz mutlu ve modern Türkiye'yi kurabilmek 
için tarımın köklü reformlarına biran önce el 
atmanın lüzum ve zaruretine inanıyoruz. 

Yurt tarımının hâlâ iptidai tarım karakteri 
görülüşündeki nedenini bünyesinde bulundur
duğu teknik ve idari elemana bağlamanın doğ
ru bulunmadığının mutlu bir gerçek olduğunu, 
Tarım Bakalığı bünyesinde üstün seviyede, çok 
değerli ve başarılı teknik ve idari elemanların 
mevcudolduğunu, bu bakımdan tarımda geri 
kalmışlığımızın nedenini konunun ağırlığı ve 
vüsati ile mütenasip politik önemin verilmeyi-
şinde aramak icabettiğini açıklamıştım. 

Buna Tarım Bakanının Yüksek Plânlama 
Kurulundan affedilişini örnek göstermek müm
kündür. Nitekim, tarım kesiminin genel ekono
mi politikamız içindeki ağırlığı, bu yüzden ta
rım politikasıyla genel kalkınma politikamızın 
birbirine bağlı bulunduğu, memleketimizde ta
rım politikamızın amaçlarını hedefine ulaş
tırmadan arzuladığımız kalkınma seviyesine 
kavuşmanın mümkün olamıyacağı gerçeği Bi
rinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma plânlarında 
açıkça belirtildiği halde, memleket tarımının 
(bütün sorunları halledilmiş gibi yatırımcı ba
kanlık olmadığı gerekçesi ile Tarım Bakanı 
Yüksek Plânlama Kurulundan affedilmiştir. 

Bu tutum Adalet Partisi iktidarının tarım 
politikasına ne derece önem verdiğini göster
mesi yönünden ilginç bir örnektir. 

Tarım Bakanımız bu hususu nasıl değerlen
dirmektedir; yapacağı açıklamaları merak et
memek mümkün değildir. 

Sayın Milletvekilleri; 

Şimdi size zamanın müsaadesi nisbetinde 
önemli gördüğüm tarımla alâkalı diğer sorun
lardan bahsetmek istiyorum. 

Hayvan yemi yetiştirmede, toprak muhafa
zasında, toprak verimliliğini artırmada ve do
layısiyle memleket ekonomisinin gelişmesinde 

ekonomisi tarıma dayalı olan memleketlerde 
meranın önemi çok büyüktür. Hele memleket 
yüz ölçümünün % 35 ini meraların teşkil ettiği 
ve 76,5 milyonu bulan küçük ve büyük baş hay
van varlığı olan memleketimizde sorunun da
ha da önemli olduğu kendiliğinden meydana 
çıkmaktadır. Buna rağmen, yurt yararına uy
gun belli bir politikanın ve tatbikatın takibe-
dilmeyişi yüzünden plânlı kalkınma devresinin 
önünde kalan 15 yıllık süre içerisinde mevcut 
meralarımız genişliğinden % 30 unu kaybet
miştir. Geri kalan meralarımız da artan hayvan 
mevcudumuzla aşırı otlatmalar ve ilgisizlik yü
zünden her geçen yıl artan bir hızla tahribedi-
legelmiştir. Bu hal hemen her yıl yurdumuzun 
muhtelif bölgelerinde birinin acısını unutma
dan bir diğerinin acısını içimize akıtan tabiî 
âfetleri doğurmuş, bir yönden de diğer kültür 
arazilerimizin tahribini zorlamıştır. Aslında, 
her yönü ile aranan ve özlemi duyulan yurdu
muz, bütün bu saydığımız nedenler yüzünden 
her yıl dramatik âfetler ülkesi haline gelmeye 
başlamıştır. Bu hatalı politikanın veya ilgisiz
liğin memleketimizin başına büyük bir felâket 
olacağını Türk teknisyenleri görmüş ve zaman 
zaman memleket aydınlarının, siyasilerinin ve 
yetkililerinin dikkatini çekmiştir. Bir ara Ta
rım Bakanlığı bünyesinde meralarımızla alâka
lı olarak bir kanun taslağı hazırlandığı halde 
yetkililer tarafından iltifat görmemiştir. Soru
nun halli Anayasamızın gereği olduğu halde, en 
yetkili organların, özellikle üniversite müessese 
ve Ziraat Mühendisleri Odasının teknik çalış
malarından istifade edilmemiş ve I - II nci Beş 
Yıllık Kalkınma Planındaki gösterilen hedef
ler doğrultusunda tek bir çaba sarf edilmemiş
tir. Hattâ mevcut mera düzenini daha da bozu
cu hatalı çalışmalar yapıldığı esefle müşahede 
edilmiştir. Temennimiz memleket ekonomisinin 
gelişmesinde büyük bir ağırlığı olan, Toprak 
Reformu ile birlikte meralarımızla alâkalı bu
lunan sorunların da vakit geçirilmeden ele 
alınması ve çözüm yolu bulunmasıdır. (0. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Türkmenoğlu buyurunuz. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlar varsa oylarını kullansınlar. 
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G. (J>. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saygı değer milletvekilleri, 

197ÎÖ yılı Tanm Bakanlığı bütçesi üzerinde 
Güvenj Partisi Grupu adına görüşlerimizi arz 
etmek I üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri; bilindiği gibi, 
Türkiye'miz bir köyler diyarı, dolayısiyle Ta
rımla [uğraşan bir ülkedir. Memleket ekonomi
mizin [temeli de tarım üzerinde oturmaktadır. 
1968 yılındaki tahmin ve tesbitlere göre Türki
ye'mizin millî geliri 88 597 100 000 lira olarak 
hesabedilmiş, bunun da 29 884 000 000 lirası
nın tarımda olduğu belirtilmiştir. Şu haliyle 
Türkiye'mizin millî gelirinin % 33,7 sini tarı
mın teşkil ettiği ve Devlet sektörümüzde 1 nci 
sırayı f işgal ettiği görülmektedir. Ancak, millî 
hâsılanın % 19,5 nu da sanayi sektörünün işgal 
ederek ikinci sırada olduğu müşahede edilmek
tedir. 

Türkiye'mizin 33,5 milyon nüfusunun da 
22,8 milyonu köylerde oturmaktadır. Nüfusun 
13,7 njilyonu aktif nüfus olup bunun da 10 mil
yonunun tarım sektöründe çalıştığını hesaba 
kattığımız takdirde, Türkiye'de tarımda çalışan 
nüfus I nisbetinin % 72,3 olduğu anlaşılmakta
dır. * 

Yapılan bu hesaplar ve nisbetlere göre Tür-
kiye'mfein köysel ve tarımsal bir ülke olduğu 
katiyetle ortaya çıkmaktadır, işte şu anda böy
le bir j ülkenin bir yıllık kaderini tâyin edecek 
bütçesâni görüşüyor ve onun kanununu kabul
lenme^ üzereyiz. 

Azja arkadaşlarım, gerçekler acıdır. Acı da 
olsa bil hakikatlerin üzerinde durmaktan ve ha
kikatleri dile getirmekten fütur etmemeliyiz. 
Bu prensipten hareketle ve izninize sığınarak 
ben die Yüce Meclise Türkiye'mizin bir tablo
sunu takdim edeceğim. 

Iştfc bu tabloyu buyurunuz birlikte temaşa 
eyliyejim. 

Tüjslriye'miz... Girift meseleler memleketi... 
Köpründen kentine kadar dertli insanların 

diyarı; r. 
Yumak yumak sorunlar... öbek öbek mesele

ler vebir o kadar da mustarip insanlar... 
Toprakta didinen köylüler, emeklerinin 

karşılığını alamıyan kimseler... 
Kubbelerinde ısınmaya çalışan gecekondu 

sakinleri... 
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Sokaklarda gezen avareler... 
Parklarda yatan esrarkeşler... 
İktisadi hayatımızı perişan hale sokan ve 

şahsi çıkarları uğruna sömüren bankerler... 
Üniversitelerimizi sığınak haline getiren 

anarşist asker kaçakları... 
(Basını, TRT'yi, sinema ve tiyatrolarımızı 

yemlik haline getiren çarpık fikirliler... 
Basma maddi otorite kurmuş yabancı ser

mayeler... 
Babasını tanımıyan çocuklar ve çocuklarına 

sahip çıkmıyan analar... . 
Erkek iken kadınlığa, kadın iken erkekliğe 

özenen acaip kılıklı ve korkunç fikirli genç
ler... 

İş için yabancı memleketlere akın edenler 
ve yeni akınlar için kuyruğa girenler. 

Devlet işi yöneten Hükümet dairelerinde 
görev yapan memurlara yapılan korkunç parti
zanlık ayırımı 

BAŞKAN — Tanm Bakanlığı bütçesi ile 
bunların ne alâkası var? 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Devamla) — En korkunç olanı da 
Türkiye'mizde bütün müesseselerin itibarlarını 
yitirmeleri... 

İşte bütün korkunçluğu, bütün çıplaklığı 
ve bütün gerçekliliği ile Türkiye.. Vakıalar di
yarı. realiteler diyarı Türkiye, bu. 

YÜ03 Meclis olarak şimdi, böyle bir diyarın 
bütçesini tanzim ediyoruz ve Tarım Bütçesi üze
rinde konuşuyoruz. 

Şayet realiteleri ve gerçekleri bilmekten, bul
maktan ve ele almaktan korkmuyorsak, bu iş'e-
TQ temelden el atmamız gerekir. Tekrar ediyo
rum: çayet kalkınan müreffeh Türkiye, nur
lu ufuiklara doğru, edebiyatı yapmayıp da, sa
hiden Türkiye'nin kalkınmasını hedef ittihaz 
edebiliyorsak -bütün temennilerim budur-
geliniz meselenin özüne inelim ve bu kalkınma
nı r. da temelden başlayacağına inanalım. Bu 
talkdirde meseleyi hallederiz. Bu temel hangisi
dir? Şu anda müzakeresini yaptığımız tarım
dır. 

Sayın milletvekilleri, biz bütçenin fasıl ve 
maddeleri üzerinde duracak değiliz. Rakamla
rın nasıl yerleştirildiği ve diziliş sıralarının ne 
olduğu üzerinde de duracak, fikir yürütecek de
ğiliz, ancak felsefesi üzerinde duracağız. 
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Millî hâsılamızın % 33,7 sini, ihracatın % 
80 - 85 ini tarım ürünleri teşkil ederejk 1 nci 
sıraya girsin, nüfusun % 72,3 ü köylerde otur
sun, tarım kesimimde bulunsun, siz, 28 milyar li
ralık genel bütçeden bu sektöre 800 milyon li
ralık bir ayırım yapın.. Bu, ya temeli bilme
mek, ya onları kaale almamak demektir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Tabanımız köylüdür. Anlamazlar, bilmezler, 

gitsin bir müddet daha derler, lâkin bu ro
ta ile bu gemi gitmez. Bu cali sözler ne ka
dar tutar ve nenede biter belli olmıaz. Fakat 
değirmenin suyu kesilmek üzeredir. Evet, ya
vaş yavaş da olsa, köylülerimiz us'unu kullan
maya, kafasını işletmeye başlamıştır. Artık 
ışık belirdi, sabah yakın. 

Aziz Ata'mızm daha evvel köylü ve köylü
nün görüşü hakkında bir sözünü sizlere aktara
cağım, arkasından da kendi fikrimi söylıiyece-
ğim. 

Yıllarca önce Atatürk köylü için; «Asırlar
dan beri cihanın dört köşesine sevjk ederek, kan
larını akıttığımız, kemiklerini yabancı toprak
larda bıraktığımız ve yedi asırdan beri ekmek
lerini ellerinden alıp israf eylediğimiz ve buna 
mukabil tahkir, terzil il© mukabele ettiğimiz ve 
bunca, fedakârlıklarına, ihsanlarına karşı nan
körlük ve cebbarlıkla uşak mıenzelesine indir
mek (istediğimiz bu lasil ısahübin (karşısında bu
gün hakiki vaziyetimizi alalım.» buyurmuşlar
dı. Bugün yine köylü aynı vaziyette değil mi? 
Hangi sorunu halledildi, hangi derdine merhem 
bulundu? Yine köylü denilip geçildi. 

Aziz arkadaşlarım, dikkatlerinizi istirham 
edeceğim; varlığımızın analkaypağı köy değil 
mi? Yemen'in ve Sana'nm kızgın çöllerine onu 
gömmedik mi? Kafkasya'nın karlı zirvelerinde 
onu dondurmadık mı? Sarıkamış sırtlarında 
isimsiz yatan onlar değil mi? Dolu onun tar
lasını bozmadı mı, seller onun ekinlerini, mal
larını, çocuklarını sürkjklemedi mi? Ekmeğimiiz-
deki buğday, tenceremizdeki pirinç, demliğimiz-
deki çay, bardağımızdaki şeker onun eseri de
ğil mi? Onun edebiyatımızda bir adı var; Meh
metçik. Nüfusun 10/9 u o değil mi? Onu kal
dırınız, Türkiye yok ortada.. 

Muhterem milletvekilleri; 
Güven Partisi olarak tarım üzerindeki te

menni ve tekliflerimizi de özetlemek isterim. 

Tarım sektörü, millî gelirimizin % 30 - 40 
ını ve tüm ihracat gelirimizin de % 80 ilâ 85 ini 
teşkil etmesine karşılık genel bütçeden % 3 bir 
payın ayrılması doğru değildir. 

Her türlü eza ve cefalarımızı çektirdiğimiz, 
istiklâl ve istikbalimiz için canını feda ettirdi
ğimiz köylülerimize bir avuç toprak temin etme
ye gelince; ona kitapların barikatları arkasın
dan bütün nazariye ve faraziyelerin gülle ve 
kurşunarını yağdırır; yok efendim mülkiyete 
saygısızlık veya komünizme bir başlangıç ola
cağının tereddütlerine boğuluruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu toprak reformu mu, zirai reform mu ve

ya zirai ıslahat mı; adını nasıl koyaoaksak öy
lece koyalım ve bu dâvayı burada bitirelim. 

Genel bütçeden ayrılan % 3 nilsfoetindeki pa
ya paralel olarak nüfûsun da % 3 arttığını he-
saJbedersek, ziraatimizin yerinde saydığına, baş
ka bir ifade ile de, yükselen hayat seviyesinin 
tüketimi de artırması, nüfusun yoğun olarak ve 
sınırsız artışı ile hayat standardının düşmesi ve 
neticede boslenme yetersizliğinin artmasına 
âmil olmakta ve böylece de tarımda geri geri 
gidilmektedir. 

Memleket çapında toplu kalkınma için tarı
mın her dadında gerekli çabanın gösterilerek 
bunun büyük bir memleket meselesi olduğu he
men herkese anlatılmalı ve bilhassa iktidarlara 
kabul ettirilmelidir. 

Memleket ziraatinin bütün faaliyetlerinin 
tamamen denecek derecede tabiat şartlarının 
lûtfuna terk edilmiş bu iptidailik manzarası 
içinde olduğu bilinmelidir. 

İşlenen topraklarımızın % 85 inin erozyon 
tehlikesine mâruz olduğu, teraslama ve toprak 
muhafaza işlerinin yetersizliği halledilmelidir. 

Sulama işleri doğrudan doğruya yağmur 
duasına terk edilmemelidir. 

Topraklarımıza yeteri kadar gübre atılmalı
dır. 

Türk çiftçisini her yıl Ziraat Bankasından 
senet değiştirip, kredi yerine faiz ödiyen, borçlu 
durumdan kurtarıp ona yeteri kadar ve müs
mir yerde sarf etmek üzere kontrollü kredi sis
temi kurulmalıdır. 

Türk çiftçisi, masa başında oturup ona nasi
hat eden, fetva veren teknisyen değil, işini tar
lada başlatıp tarlada bitiren teknisyene kavuş
turulmalıdır. 
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Tatbiki ziraat yapan teknisyen, ilmî araştır
ma yapan ziraatçi ile mesailerini birleştirmeli, 
ilimle tekniğin tatbikata intikali sağlanmalıdır. 

Tarım ürünlerinin fiyat istikrarsızlığı ve ta
ban fiyatlarının önceden tesbit edilmeyişi çift
çilerimizi perişan etmektedir. Dolayısiyle bu ak
saklıklar ve istikrarsızlıklar giderilmelidir. 

Heİe Türkiye'mizde 2 milyon kara sapanla 
2 milyon kağnı ve iki milyon düven ile Türk 
çiftçisinin ömrü tükettirilmemelidir. 

Sayın milletvekilleri, tarım mevzuu gibi 
memleketimizin yüzde yüz üretici ve tüketici 
olarak tüm halkımızı ilgilendiren bu mevzuun 
kısıtlı «aman içerisine sıkıştırılmasının doğru 
olmıyacağına da işaret ederek Sayın Başkandan 
zamanımı 5 dakika uzatmasını dilerken, zama
nın müsaadesi nisbetinde biraz da Tarım ürün
lerimizin pazarlaşması üzerinde durmak iste
rim. 

Aziz arkadaşlarım, 

Tanm sektörü cidden çok hassas, çok bilim 
istiyen ve çök yönlü bir ekonominin tatbikini 
gerektirir. Eskiden tarımda kalkınma denilince 
sadece üretimde teknik metotların tatbiki ile 
verimin artırılması kâfi idi. Halbuki bugünün 
dinamik ekonomisi üretimin hudutlarını da aşa
rak elde edilen ürünlerin tüketicinin zevk ve 
ihtiyaçlarına göre değerlendirmesi ve pazarla
masını da kapsamaktadır. Çünkü satış imkânı 
olmıyan bir mal üretene olduğu kadar, Devlete 
zarar iras eder. 

Tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve pa-
zarlanması lâalettayin diğer mahsuller kadar 
basit değildir. Tarım ürünlerinin değerlenmesi 
pek çok müşküllerle doludur. 

Bir kere memleketin sathına yayılmış 3,5 
milyon küçük işletmelerin bulunuşu, istihsalin 
veriminin hava hallerine ve tabiat şartlarına 
(bağlı olup, mahsul rekoltesinin müstakar olma
yışı, miuhafaza ve taşıma imkânlarının zorluğu, 
küçük işletmelerin çok sayıda oluşu ve mesafe
lerin uaaklığı, mahsullerin toplanması, senenin 
birinde fazla, öbüründe az mahsul vermesi bo
zulur ve çürür vasıflı ürünlerin fiyat dalgalan
malarına mâni olunması gibi, tarımda cari olan 
«azalan hâsıla» ve «azalan gelir» kanunu ile sı
nırlıdır. 

Azi$ arkadaşlarım, anlaşılacağı gibi bu mü
him sorunların hallinin ancak Devletin yol gös

terici, uyarıcı ve dengeli tedbirleriyle kabil ola
cağı açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Bugün üretici, ürününün nihai satış fiyatına 
bakarak kendi eline geçen fiyatın düşüklüğün
den; tüketici ise, kendi ödediği fiyatın fahiş 
derecede yüksek oluşundan şikâyetçidir. îşte 
bütün bu şikâyetlerin nedeni de tarımsal ürün
lerimizin iyi bir organizasyonla ayarlanmama
sından meydana gelmektedir. Bu noktaya bil
hassa Yüce Meclisin dikkatini çekmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, 
Pazar için üretim yapacak çiftçi, pazarın ne 

istediğini, ne kadar, ne kalitede, ne fiyatta, ne
rede ve ne zaman istenen bu ürünlerin en ucuz 
ve en iyi şekilde tüketiciye nasıl ulaştırılacağı
nın bilinmesini de ister. Bu bilgileri de, derleyip 
toplayıp çiftçiye götürecek, onu, örgütliyecek, 
eğitecek ve yönetecek yine Devlettir. Bütün 
sözlerimizi burada özetlersek, iktisadiyatı tarı
ma dayalı bir memleketin kalkınmasının tarım
dan başlayıp diğer kalkınmaya giden yolların 
bu köprüden geçtiğine inanılmasının bir memle
ket meselesi olduğunun bilinmesinde zaruret 
vardır. 

Sayın milletvekilleri; 
Biraz da Türkiye'mizde hayvancılığımız mev

zuu üzerinde duralım; Yurdumuzda çözüm bek-
liyen sayısız problemlerin içinde halkın beslen
mesi başta gelmektedir. Anayasamızın 52 nci 
maddesine de derpiş edildiği veçhile, devlet, 
halkın beslenmesi için gereken tedbirleri alır 
denmektedir. Beslenmenin bitkisel maddeleri
nin, durumlarını yukarıda izah etmeye çalış
tım. 

Yurdumuzda hayvan sayısı fazla, buna mu
kabil hayvansal verim çok düşüktür. 76 milyon 
büyük baş ve 33 milyon 975 bini bulan kümes 
hayvanlarımızla aded itibariyle Avrupa ülke
lerinde birinci, dünya ülkelerinde de altıncı sı
rayı işgal etmekteyiz. Hayvanlarımızdan elde 
ettiğimiz et 709 bin ton, süt 4 milyon 40 bin ton, 
yumurta ise 123 bin tondur. Bir ülkede, o ülke
nin kalkınmasını, o ülkedeki, insanların refahı
nı sağlamak için gösterilen ekonomik faaliyet
lerin tabiatını ve yönünü orada mevcut tabiat 
şartlan ve mevcut tabiî kaynaklar tâyin eder. 
Bu duruma göre, elde mevcut istatistik! bilgiler, 
yerli ve yabancı uzmanlann yaptığı tetkikler 
ve bu tetkiklere dair verilen raporlar yurdu-
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muzdaki hayvan varlığı ve onun ıslahı ve bun
lardan mütevellit sanayi kurulması ile yurdu
muzu refaha götüreceği ve dünya pazarlarında 
rakibi olmıyan bir ulus haline geleceğimizi bil
dirmektedirler. 

Asıl sorun, yuvarlak bir deyişle üretimi 
artırma gereğini ifade etmek değil, öncelikle 
üretimi etkiliyen faktörleri tanımak ve bunla
rın ilişkilerini incelemek, daha sonra da ahenk
li bir şekilde amaca uygun olarak kullanabil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Üretimi etkiliyen dört faktörden söz etmek 

isterim : Bunlar, insan, sermaye, hammadde, 
makina olarak ifadelenir. 

Türkiyemiz insan unsuru ve daha açık tâbiri 
ile kol ve kafa gücü bakımından olanakları ge
niş bir ülkedir. Fakat insanın temel ihtiyaçları 
ve onun gücünden en iyi şekilde yararlanma ba
kımından başarılı olmadığımızı yani iyi beslen
mediğimizi ifade etmek mecburiyetindeyiz : 

BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu; lütfen 
konuşmanızı bağlamanız gerekiyor, vaktiniz doil-
du, muayyen bir yerde kesiniz. Grapunuz adına 
ikinci defa söz istenmiştir, o zaman kaldığınız 
yerlen devam edebilirsiniz. Son cümlenizi söy
leyiniz, Çünkü size tanıdığım hakkı başkalarına 
da tanımak mecburiyetindeyim. Biraz evvel 
C. H. P. sözcüsünü, vakti dcilduğu için indir
dim, müsavatı temin etmeye mecburum. Evvel
ki bütçede A. P. sözcüsünü konuşturmadım. 
Bağlayınız cümlenizi. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim. 

'Sermaye meselesi, yabancı sermayenin kar
ma karışık hale getirdiği bir ortamda el konul
ması gereken bir konudur. 

tikel madde kaynakları bakımından dünya
nın en zengin ülkelerinden biri olduğumuz hal
de bu kaynakları kulllanamıyoruz ve bilerek ve
ya bilmiyerek yabancılara peşkeş çekmekteyiz. 

Makina yapımı gerçeklere hiç uymamakta
dır. Montaj endüstrisinin yarattığı sömürü 
mulhtacoîduğumuz asıl sanayiimizin inkişafına 
imkân vermemektedir. 

Sözlerimi, 2 nci defa konuşmak üzere burada 
bağlıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — A. P. grupu adına Sayın Saba

hattin Savcı, buyurun. 

A. P. aRUPU ADINA SABAHATTİN SAV
CI (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisim sayın üyeleri? 

Tarım Bakanlığı ve bağlı genel müdürlük
lerin 1970 yılı bütçe tasarıları üzerinde Ada
let Partisi Grupu adına görüş, teklif ve temen
nilerimizi arz ve izah etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Bu vesile ile sözlerime 
başlamadan evvel sizleri en derin saygılarımla 
selâmlarım. 

iSayın) milletvekilleri; 
Dünyanın İM büyük krt'asmı birleştiren 

ve çok önemli bir stratejik bölgede bulunan 
memleketimizde herkesin bildiği ve dediği gibi, 
Türkiye tam bir tarım ülkesi karakterini he
nüz muhafaza etmektedir. 

Medeni ve demokratik bir düzen içerisinde 
plânlı kalkınma dönemlerini idrak etmekte bu
lunan yurdumuzda yaşayan her 4 kişiden 3 ta
nesi tarım kesimindedir. Demek oluyor ki, nü
fusumuzun % 71 i geçimini tarımdan sağla
makta, % 12 si sanayi ve % 17 si de diğer hiz
met sektörlerinde yer almaktadır. Her yıl % 2,8 
gibi bir oranla nüfusun süratle artması, ekono
mik gelişme çabalarını da güçleştirmektedir. 
Plâna göre «enflâsyon yaratmadan millî gelir
de % 7 bir gelişme hızını sürdürmek, aynı za
manda tarım üretimini çoğaltarak sanayileş
meyi gerçekleştirmek için ihracatı geliştirmek 
ve endüstrinin artan hammadde ihtiyacını kar
şılamak, beslenme seviyesini düzeltmek üzere 
nroteinli, özellikle hayvani proteinli besinleri 
%rtırmak» tarım politikasının amaçları arasında 
yet almaktadır. 

Şunu kabul etmek lâzımdır ki, Türk tarımı 
bulgun modernleşme eğilimi içindedir. Hızlı nü
fus artışı ile az gelir artışı gibi iki önemli nok
tada memleketimiz; az gelişmiş olmanın hudutla
rı dışına çıkma gayreti ile plânlı karma ekonomi 
düzeni içerisinde bulunmakta, millî ekonominin 
yaklaşık olarak % 34 ünü, ihracatımızın % 80 
ini teşkil eden tarım sektörü daha çok küçük 
işletmeler haliideki özel teşebbüs, büyük yer al
maktadır. 1963 Genel Tarım Sayımına göre, Tür
kiye'de 3 514 479 zirai işletmeden 1 000 dekar ve 
daha yukarı araziye sahibolan büyük işletmele
rin sayısı Devlet Üretme Çiftlikleri de dâhil 
3 420 dir. Her yıl nüfus artışından dolayı 60 
ilâ 70 bin çiftçi ailesinin yeniden teşekkül et-
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tiğini de düşünmek gerekir. Gerçekleşmesi ge
reken hedef tarım nüfusunun azalması ve elde 
edilecek hâsılanın çoğalmasıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Yurdumuzda tarımsal gelişmeyi hızlandır

maya engel olan anaproblemlerin halli için biz 
çok taraflı tedbirler topluluğuna ihtiyaç var
dır, diyoruz. Esasında ekonomik nizamın tabiî 
bir neticesi olarak zirai kalkınmada önemli me
safeler alınmakta, adımlar atılmaktadır. Arzu 
edilen, tarımda rantabiliteyi sağlıyacak ge
lişmenin süratlendirilmesi, mülkiyete dayanan 
düzenli ziraat işletmelerinin kurulması, ziraat-
te işgücünün diğer sektör faaliyetleri içerisinde 
değerlendirilmesidir, 

MilH ekonomisinin dayanağı tarım olan 
memleketimizde; çiftçi ve köylülerimizin eği
tim ve öğretimi süratle ele alınmalı, tarımda 
verimliliği artırıcı unsurların kullanılmasıyla 
beraber, zirai yatırımlar da artırılmalıdır. Tabiî 
kaynaklarımızın muhafazası geliştirilmeli ve 
bilhassa köylerimizde yerleşim işlemi düzenlen
meli, aile işletmeleri kurulmalıdır. Bunun ya
nı başında zirai kredi hacmi düzenli ve kont
rollü bir şekilde artırılmalıdır. 

Tanm ürünlerinin pazarlanması ve işlene
rek değerlendirilmesi, istikrarlı bir fiyat poli
tikası, bölgelerin özelliklerine göre üretilecek 
bitkisel ve hayvansal maddelerin tesbiti köylü 
ve çiftçilerimizin refah ve saadetine, kalkınma
sına yardım edecek en önemli faktörlerdir. 

Bu ı konularda başta Tarım Bakanlığımız ol
mak üzere ilgili diğer bakanlık ve kuruluşlara 
kanuni görevler verilmiş olup, bunların icrası 
için büyük bir hassasiyet ve çaba sarf edildiği 
müşahade olunmaktadır. Şunu da belirtelim ki, 
gerek T. C. Ziraat Bankası ve gerekse Toprak 
Mahsulleri Ofisi gibi kurumlar ile, çok değerli 
ve kaliteli bir personel camiasına sahip bulunan 
Tarım Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâ
tını mümkün olduğu kadar ademi merkeziyet 
esasına göre yeniden reorganizasyonu ve koor
dinasyonu temini problemlerin hallini daha da 
kolaylaştıracaktır. 

Diğer taraftan, Bakanlığa bağlı Yapağı ve 
Tiftik Kurumu, Türkiye Zirai Donatım Kuru
mu, Yem Sanayii ve Süt Endüstrisi gibi iktisa
di devlet teşekküllerine ait kanun tasarılarının 
da tac(ü edilerek en kısa zamanda Yüce Mec
listen çıkarılması zaruridir. 
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Bir üretim sefreberliği içinde yurdumuzun 
kültür arazisini işlemek ve hayvan mevcudunu 
münasip bir şekilde artırmak, beher üniteden 
«dekardan veya hayvan başından» alınan ran
dımanı yükseltmek, prodüktif bir şekilde çalış
mak için Hükümetimizin plân ve programlarına 
göre mesai sarf eden Tarım Bakanlığının her yıl 
artan verimli çalışmalarını ve köye giden hiz
metlerini, partimizin felsefesi içindeki çabala
rını memnuniyetle karşılamaktayız. Esasen 
Hükümet Programında da derpiş edildiği 
gibi «köyden fışkırmayan ve nimetlerini köye 
götürmeyen bir kalkınmanın mümkün olacağı
na biz de inanmamaktayız» ilim adamları ve 
devlet yöneticileri de bilmelidirler ki, yeraltı ve 
yerüstü servetleri bakımından zengin bir zirai 
potansiyele sıabibolan vatanımızın gerçek kal
kınması her şeyden önce tarım sektörbne ait 
problemlerin ivedilikle ve önemle ele laJhnmıaisına 
bağlıdır. Ayrıca, Hükümetimizin bu yılki prog
ramında az gelişmiş illerimizde, özelüMe Do
ğunun kalkınmasında zirai faaliyetler ve alın-
ması gereken tedbirler üzerinde gösterdiği has
sasiyeti de şükranla kaydetmek isteriz. 27 mad
delik tedbirler manzumesinin tahakkuku halinde 
Adalet Partisi Doğu'nun ve Doğulunun tkara 
bahtını yenmiş olacaktır. Bilhassa Doğu bölge
si hayvancılığının pilot projeler yapılmak sure
tiyle ele alınan projelerinin hızlandırılarak so-
nuçlanhnlması da bu bölgeye büyük faydalar 
ısağlıyacaktır. 

Muhterem milletvekillileri; 

Büyük bir çoğunlukla köylerimizde yerleşen 
çiftçilerimizin teşkilâtlanması zaruretine inanı
yoruz. Tarih bize milletlerin hayatında teştki-
lâtüıanmanın önemli bir faktör olduğunu göster
mektedir. Çünkü, teşkilâtlanma başlarının ilk 
şartıdır. 6964 sayılı Kanunla kurulmuş bulu
nan, meslekî mahiyette bir âmme teşekkülü 
olan Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği büyük bir ihtiyaç ve zaruretin meydana 
getirdiği, çiftçinin sesi ve gücü olan en büyük 
millî bir kuruluştur. Zirai kooperatifler, çift
çi malları koruma meclisleri gibi çiftçinin kendi 
kendine hizmet anlayışından meydana gelen bu 
teşekküUıere Hükümetimizin dolayısiyle Tarım 
Bakanlığının gösterdiği yakın alâka ile yeniden 
reorganize edileceğini şükranla karşılamaktayız. 
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Sayın milletvekilleri, 
Memleketimizin iartan tarımsal ürünler ihti

yacını karşılayabilmek için yeni arazi kazanma 
gayretlerine paralel olarak başvurulması gere
ken en önemli ve müessir tedbir mevcut toprak
larımızdan daha fazla verim sağlamaktır. Veri
mi artırmanın başlıca unsurları; «Daha fazla su, 
gübre, yüksek vasıflı tohumluîk, damızlık, ilâç, 
alet ve makinıa, kredi, teknik bil^i ve diğer 
imputlarm, yıani istihsalde kullanılan mamul 
maddelerin kullanılmasıdır» Ancak burada en 
önemli mesele ise, bunların zamanuıdıa ucuz ve 
yeter derecede çiftçi emrine amale bulundurul-
masıdır. Diğer önemli bir mesele de, tarımla 
ilgili bütün (konularda araştırma, teknik eğitim 
ve yayım yapan hizmetlerin çiftçilerimizin ihti
yacına cevap verecek bir bünye ve seviyeye ge
tirilmesidir. 

Tarım Bakanlığının bu konularda giriştiği 
çalışmaların ümit verici istikamette olduğunu 
ifade etmek isterim. Üretime katkısı % 15 - 20 
nisbetmde olaciağı bilinen tohumluk, memleketi
miz için önemli bir problem teşjkil etmektedir. 
Bilindiği üzere, yılda 400 ilâ 500 bin ton civa
rında tohumllğa ihtiyaç vardır. Bakanlık 1969 
yılında 232 803 ton sertifikalı ve kontrollü buğ
day ve arpa tohumluğu dağıtmıştır. 1970 yı
lında dağıtımı programloştırılacak miktar 
304 375 tondur. Çeşitli ürünlere ait 1964 yılın
da 94 436 ton olan sertifikalı ve kontrollü to
humluk miktarı 1970 yılında 460 929 ton ola
rak programlanmıştır. Tohumluk temininde 
gösterilen bu gıayret üretimi artırma politikası
nın gelişmekte olduğunu göstermektedir. 

Yıllardan beri fena kullanmadan dolayı top
raklarımızın bitki besleme kudretinin ne ka
dar azaldığını Tarım Bakanlığının gübre politi
kasındaki rakamlar da göstermektedir. 1960 
yılında çiftçi tarafından kullanılan gübre mikta
rı 107 332 ton iken bu miktar 1966 yılında 
1 025 000 ve 1967 yılında 'da 1 800 000 tona yük
selmiştir. Gübre politikamızın önemli bir soru
nu gübre tedarikinde kendini göstermektedir. 
Büyük bir miktarın dövizle tedariki mecburiyeti, 
yerli gübre imalât kapasitemizin süratle artırıl
masını icabettirme|ktedir. Bu sebeple, büyük 
miktarlarda döviz tasarrufu »ağlamak, gübre 
maliye tİ3rimi daha da indirmek amacı ile yerli 
fabrikalarımızın kapasitesini artırmak, yeni 
gübre fabrikaları kurmak yolundajki çalışmalar 

hayli ilerlemiş bulunmaktadır. Böylece, güb
re üretim kapasitemiz 3 115 000 tona yükselecek
tir. 

Sulama, üretimi artırmada diğer önemli bir 
unsurdur. 1969 yılında sulaman arazi 1 879 393 
hektara ulaşmıştır. Memleketimizde sulanabile
cek arazi miktarı 8,5 milyon hektar olduğu na
zarı itiboar alınırsa bu yönde daha büyük gay
ret göstermemiz ortaya çıkmaktadır. 

Üretimi artırıcı ve ürünün kalitesini yük
seltici diğer bir konu da, bitki hastalık ve za-
rarlılariyle savaştır. Bakanlığın bu konuya da 
ciddî şekilde Önem verdiği ve etkili çalışma
larda bulunduğu müşohade olunmaktadır. Zi
raat Bankası kredisi ile 1969 yılında çiftçiye 
36 881 ton çeşitli mücadele ilâcı, 3 469 ton göz
taşı intikal ettirilmiştir. Devlet eliyle 37 370 00) 
dekarlık ekili sahada ve 53 573 000 ağaçta çe
şitli hastalık ve zararlı ile yabancı ot mücadelesi 
yapılmıştır. 

1970 yılında, 43 353 000 dekar sahanın 
61 285 000 aded ağacın ilaçlanması programlaş-
tırılmıştır. önümüzdeki yıllarda zirai mücadele 
hizmetlerinin daha etkili ve başarılı olabilmesi 
yolundaki gayretlerin başarıya ulaşacağına inan
maktayız. 

Tanmsal faaliyetlerin tekniğe en uygun şe
kilde tatbiki muayyen nitelikte tarım alet ve 
makinaları kullanılması ile mümkündür. Bu 
alet, makina ve ekipmanlardan mahrum olan 
çiftçinin üretimi artırması beklenemez. Bu hu
susları göz önünde tutan bakanlık gerekli ted
birleri almakta tereddüt göstermemektedir. Bir 
taraftan, tarım alet ve makamlarının yerli ola
rak yapılması ile ilgili tedbirler alınırken 
diğer taraftan bunlardan âcil ihtiyaç du
yulan ve memleketimizde yeteri kadar 
imâli mümkün olamıyanların ithal yolu ile 
temini üzerinde önemle durulmaktadır. Bun
ların başında traktör ihtiyacının karşılan
ması gelmektedir. 1968 yılmda 17 000 traktör 
hizmete sokulmuştur. Bu miktar program he
definden 7 000 aded fazladır. 1970 yılında 
20 000 traktör, 500 biçerdöver ve 3 200 harman 
makinasının hizmete girmesi programlaştırlmış-
tır. 

Sayın milletvekilleri; 
Tarımsal faaliyetlerde entansif tarım kesimi

nin en önemli üretim vasıtası hayvancılıktır. 
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Gerek et, süt ve gerekse yün, yapağı, deri gibi 
hayvansal ürünler üretiminin artırılması ve ka
litelerin yükseltilmesi bu maksatla ıslah edilmiş 
sıhhatli hayvan yetiştiriciliğinin yerleştirilmesi 
hayvancılık çalışmalarının gayesini teşkil etmek
tedir. 

Yukarda belirtilen ilkeler dışında en önemli 
konu yüksek verimli ve iyi vasıflı damızıık hay
van yetiştirilmesi ve çiftçiye intikali ile çiftçi 
elindeki hayvanların tabiî ve suni tohumlama 
suretiyle ıslâhıdır. Nitekim, bakanlığın son 
yıllarda üzerinde hassasiyetle durduğu çalışma
ların ağırlığını bu konular teşkil etmektedir. Bu 
maksadın tahakkuku yolunda 1969 yılında çift
çiye 2 653 baş sığır, 3 391 baş koyun intikâl 
ettirilmiştir. 1970 programına göre, damızlık 
dağıtımı sığırda 2 250 koyunda 5 000 baş olacak
tır. Çiftçi elindeki hayvanların ıslahı maksadiy-
le aynı yıllarda yapılan tabiî ve suni tohumla
ma miktarlarının bir hayli artmış olması bu 
yoldaki çalışmaların gelişmekte olduğunu gös
termektedir. 1970 programı sığırda 170 000 baş, 
koyunda 350 000 baştır. 

Diğer yandan Tarım Bakanlığı bünyesinde 
bir Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlüğü
nün kurulmuş olması, Dünya Bankası ile işbir
liği yapılması, hayvancılık yönetmeliğinin yü
rürlüğe girmiş bulunması, yurt hayvancılığını 
geliştirme bakımından ümit vericidir. 

Hayvan hastalıkları ile mücadele ve alınması 
gereken tedbirler üzerinde de önemle durulmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Her yıl artan nüfusun beslenmesinde muay

yen Ölçülere göre bir politika yürütülmesi zo
runlu olduğu gibi, miktar bakımından da yeter 
bir üretimin gerçekleştirilmesi zaruret olarak 
karşımızdadır. Bu durum, memleketimizde gü-
nümüae kadar geliştirilememiş konserve ve gıda 
sanayii kuruluşlarını yeterli hale getirilmesi
nin önemini göstermektedir, öte yandan, her 
türlü tarım ürünleri üretiminin artırılması, tek
nik faktörlerin de önünde fiyat dengesinin sağ
lanmasına bağlıdır. Zira, üretici maliyetin üs
tünde bir pazar bulamazsa evvelâ kendi kendine 
yeterli olamaz ve sonra da iç tüketimi karşılaya
cak üretim temin edilemez. Fiyat dengesinin 
sağlam temellere dayandırılması ve devamlılığı, 
üretimden tüketime kadar geçen safhadaki faa

liyetleri içine alan gıda sanayii kuruluşlarının 
yeterli kapasitede tesisine ve teknolojik ölçüler 
içinde işletilmesine bağlıdır. Bu bakımdan gı
da sanayiini de tarım politikamızın önemli bir 
unsuru olarak kabul etmekteyiz. 

Ayrı bir önem taşıyan ve teknik karakter 
gösteren diğer bir konu da su ürünleridir. Mem
leketimizde balıkçılık ve diğer su ürünleri hem 
artan iç tüketimi karşılıyan ve hem de önemli 
bir ihraç konusu olarak ele alınmıştır. Bakan
lığın çalışmalarında bu hususlar üzerinde de da
ha çok önemle durduğu görülmektedir. 

İstihsalde kaçınılmaz bir ihtiyaç olan ve yu
karda belirttiğimiz girdilerin çiftçiler tarafından 
satınalınabilmesi işletmelerde gerekli yatırımla
rın tesisi ve çevirme masraflarının karşılanması 
bakımından zirai kredi problemi de günümüzün 
en aktüel konusudur. 

Tarım Bakanlığının bu yoldaki gayretleri ile 
1965 yılında 3.3 milyar Türk lirası olan zirai 
kredi hacminin 1967 yılında 5.2 milyara ulaştı
ğını, 1969 yılında 8.8 milyar liraya yükseldiğini 
görmekteyiz. Bu artışın önümüzdeki yıllarda da 
devam edeceği muhakkaktır. Kontrollü zirai 
kredi sisteminin de uygulanmaya başladığı mem
leketimizde kredilerin mahalline masruf, daha 
âdil ölçüler içerisinde çiftçilere intikali husu
sunda Devlet ve çiftçi organizasyonlarının işbir
liği yapması zaruretine de inanmaktayız. 

Eğitim ve öğretim hizmetleri Tarım Bakan
lığının üzerinde önemle durduğu bir diğer ko-
dur. ilmî araştırmalarla elde edilen neticelerin 
yeterli derecede çiftçilerimize ulaştırılması ve 
yeterli bir yayın organizasyonu şarttır. 

Sayın milletvekilleri, 
Görülüyor ki, Adalet Partisi Grupu olarak 

görüşlerimizi özetle belirttiğimiz tarım politi
kamızın esası tarım sektöründe topyekûn üre
timi artırmaya dayanmaktadır. Bunun için de, 
yeter toprağı olmıyan voya hiç toprağı bulun-
mıyan çiftçilerimizi toprağa kavuşturmak, ta
rımsal işletmeleri yeter gelirli hale getirmek, 
dağınık toprakları toplulaştırmak, işletme bün
yelerini düzenlemek, suların tarımda en iyi şe
kilde kullanılmasını temin etmek, cayır, mer'a, 
otlak ve yaylakların kullanılma ve geliştiril
melerini sağlamak, tarımda kiracılık ve ortak
çılığı düzenlemek, kredi sistemini uygun şart
larla ve yeterince ortaya koymak, çıbi tedbir
lerin alınması zarureti vardır. 
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Bugün, Türkiye'de halli gereken bir toprak 
meselesi vardır. Kanaatimizce,. önemli olan nok
ta mülkiyete, mirasa, dine, aileye sıkı sılaya 
bağlı olan Türk halkının gelenekleri ve intibak 
kabaliyeti göz önünde tutulmak şartiyle bu 
toprak meselesinin ne suretle halledilmesi ge
rektiğini tesbit etmektir. Yoksa, toprak refor
mu bir memleketi küçük zirai işletmeler hali
ne getirmek şeklinde mütalâa olunamaz ve 
Türkiye'nin işsizlik ve istihsal dâvasında da bir 
tedbir olamaz. Türkiye'de toprak darlığını gi
dermenin yolu kalkınma plânlarında da belir
tildiği gibi, süratle sanayileşmektedir. 

Biz, Adalet Partisi Grupu olarak her şey
den önce Türk köylüsünün alınteri. el emeği, 
göz nuru olan çeşitli ürünlerini değerlendiril
mesi amacı ile ve Hükümetin imkân nisbetinde 
uyguladığı taban fiyat politikası ve destekleme 
alımlarını da memnuniyetle karşılarken Türki
ye'de üretimden tüketime kadar bütün çiftçi 
problemlerinin halline ve köy kalkınmasına te
mel teşkil edecek olan Zirâi Reform kanun tasa
rısının ele alınarak memleket gerçeklerine uy
gun bir şekilde kanunlaşacağından emin bu
lunmaktayız. 

Memleketimizin topyekûn kalkınmasının 
tam ve şuurlu bir şekilde teşkilâtlanmış çiftçi 
kütlesinin varlığı ile mümkün olduğunu belir
tirken, bunun da fedakâr ve memleket sever 
aydınlarımızın köylerimize yönelmeleri ve hiz
metin en iyi bir şekilde köye götürülmesi ile 
mümkün olacağına inanıyor, köy ve köylü 
meselesini bir beşeriyet ve medeniyet dâvası 
olarak telâkki ediyoruz. 

Konuşmamı büyük Atatürk'ün «Türkiye'
nin refahı, Türk çiftçisinin refah ve saadetinden 
doğacaktır.» sözü ile bitirirken 1970 yılı Bütçe
sinin memleketimize ve Tarım Bakanlığına ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi hürmet
le selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır; G. P. Gru
pu adına, ikinci defa, buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR (Kon
ya) — Muhterem Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Tarım Bakanlığı Bütçesi görüşülürken Türk 
köylüsünün bugün geçimini tamamen tarıma 
bağladığını kaydederek söz3 başlamak isterim. 
32 milyonun % 72 sinin köylerde barındığı ve 
çiftçilikle uğraştığı, toprak ile uğraştığı bütün 

| gruplar tarafından kabul edilmiş ve burada be
yan edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi bu rakam 
üzerinde tarım bünyemizi nereye kadar getir
mişiz ve TürkiyeUeki tarım politikası ne dere
ceye kadar muvaffak olmuş, ona bir kere dik
kat etmök lâ^ım. 32 milyonun 2.1. milyonunu 
toprakla uğraştırırsınız. Dün ektiklerinizin üç 
mislinde 25 milyon hektara kadar, yani süre
bileceğiniz son sınıra kadar toprakları sürer
siniz; sonra da son yıllarda buğday ithal eder
siniz... Apollo devrinde 1 milyon kara saban bu 
topraklarda hâlâ tarım yapar ve tarım politi
kasını burada başarılmış gibi gösterirsek, aziz 
akadaşlarım kendimizi yanıltmış oluruz. 

Toprağı benden daha küçük v?ya toprağı 
benim toprağıma eşit, ama nüfusu benim iki 
mislim, 70 milyon olan bir Almanya'da, bende 
% 72 oranında insan toprakla uğraşırken onda 
% 8 kişi toprak ile uğraşır; ama gökten dam
lamadığı zaman Türk çiftçisine ekmek Ameri
ka'dan gelir. Türk köylüsüne buğday, 180 mil
yonun 5 milyonun toprak ile uğraştığı Ameri-
kaMan gelir. Böyle bir politikanın muvaffak 
olduğu kanaatine nasıl varırız aziz arkadaşüa-
nm?.. Hemen bunun yanında: 3,5 milyar borç 
altına giren 3,5 milyon çiftçi ailesi, Meclis ko
misyonlarından kanun tasarısının çıkmasını 
bekler, dört gözle borçlarının tehirini bekler, 
taksitlenmesini bekler. 

Aziz arkadaşlarım; işte böyle bir politika
nın üzerine daha başka türlü eğilmek lâzımdır. 
Bence, bütçe konuşmalarını bu şekle getirebilir
sek, hem biz, hem de vekâlet daha randımanlı 
bir neticeye kavuşur, zannederim. 

Tarım Bakanlığının tarım politikasında mu
vaffak olabilmesi için; sadece Tarım Bakanlığı
nın kendi bünyesi olarak alırsanız, Devlet çift
liklerinde muvaffak olmuştur. Kimse buna bir 
Şey diyemez. Eğer, bugün millî ekonominin ya
rattığı değerin % 42 sini tarımdan verebiliyor
sak, o da vaktiyle kurulmuş, ama bugün çok 
güzel işliyen Devlet çiftlikterinin varlığından-
dır. Yoksa, Türk köyflüsünün mükemmel bir 
ziraat yaptığından değildir arkadaşlar. Burada, 
gübre artışını, gübre satışını ziraatimizin ilerle
diğine misal verirken, aziz arkadaşlarım, gübre 
kullanılıyor, 1962 den 1969 a kadar gübre kul-

| lanılması artıyor; ama nerede kullanıyor; buna 
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bir dikkat eder misiniz?... Narenciyede kullanı
lıyor, Ege'de kullanılıyor. Bu hakikati kabul et
mediğimiz müddetçe, tarım bünyemizi düzelte-
meyip. Orta - Anadolu çiftçisi zirai kredinin 
buntŞan 30 sene evvelki aksak usullerle deva
mından dolayı, 95 kuruşa borçlanarak narenci
ye bölgesine veya tütün bölgesine, Ege bölgesi
ne, üzüm bölgesine 45 kuruşa gübre satarak bu 
rakamları yükseltmektedir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Orta - Anado
lu köylüsü kullanıyor beyefendi, bunu naisıl söy
lersin?. 

BfAŞKAN — Sayın Aygün, grup 'sözcünüze 
bu malzemeyi verin, kürsüden söylesin. Oradan 
söylerseniz zapta geçmez. 

ö. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR (De
vamla) — Şimdi aziz arkadaşlarım, olanı inkâr 
etmekle bir neticeye varır mıyız?... Bu insan
lar 3,'5 milyar borca nereden girdiler?.. 95 ku
ruşa alman gübrenin 45 kuruşa satışından, 138 
kuruşa mal olan Meksika buğdayının 78 kuru
şa değirmene gitmesinden borçlandı bu insan
lar. Bunların üzerinde durmazsak neticeye var
mayız, aziz arkadaşlarım. 

Çok muhterem arkadaşlarım; onun için ta
rım politikasına sadece Ziraat Bakanlığının ken
di bünyesinde bakmıyaoağız. Bir koordinasyon 
kurulmadığı müddetçe Türkiye tanmı iflah ol
maz.; Türk köylüsü ekeceği buğdaydan vere
ceği i oğluna kadar tarım kredisine muhtaçtır. 
Verdiğiniz paranın acaba tarım alanında bir ya
tırınla gittiğini kontrol edebiliyor muyuz?.. İşte, 
Ziraat Bankasının yönettiği bugünkü kredi sis
temi devam ettiği müddetçe bu bakanlığın yü
zünü ağartamaz. 

Yine aziz arkadaşlarım, bir ucu toprak da
ğıtımına bağlı olan; siz bir başka türlü düşü
nürsünüz, ama bu memlekette bir toprak acısı 
mevcuttur, gelin bunda birleşelim. 1965 seçian-
leruie girerken, C. H. P. nin Toprak reformu 
diye yayınladığı el kitabında rakamlarımız ne 
idi?;.. Eğemde ve Güney - Anadolu'da 800 000, 
Orta - Anadolu'da 2 500 dekara kadar dokun-
mıyacaktık, çiftçinin eline. Ondan sonra doku
nabileceğimiz rakamlar Türkiye'de sadece 495 
bin vatandaşımızın elinde 5 bin dönümün üze-
rincfe arazi, 3 bin vatandaşımızın elinde de 2 bin 
dönfim ile 5 bin dönüm arazi vardır. Siz bu ra
kamları her seçim zamanı, her başka yerde, âde
ta herkesin elinde 100 dekar kalacakmış gibi bir 

toprak reformuna doğru giderseniz, siz de bu 
milyonlarca dönümün üç veya beş kişi için de 
olsa, hiçbir şey yokmuş gibi üzerine oturursa
nız, toprak adaleti Türkiye'de sağlanmadığı 
müddetçe demek ki, tarım meselesine bu koor
dinasyonları elde etmediğimiz müddetçe bir re
forma gidemeyiz, aziz rrkadaşlarım. 

Bunun yanında zirai âlet meselesi gelir. Ar
tık biz, teknik çiftçi oluyoruz. Bu gümrük yükü 
altında teknik çiftçi olmanın imkânı kalmış mı?. 
Orta halli bir ailenin traktöre veya ekipmanına 
sahibolma imkânı Var mı?.. Artık Allah gökten 
yağmur vermiyor her zamanki gibi bol bol. öyle 
ise, bir yeraltı sulamaisı bugün Türk köylüsü
nün imdadına yetişecek bir hale gelmiş iken, 
yeraltı sulaması Tarım Bakanlığının bünyesinde 
değil, küçük sulamalar Toprak - Su'da, büyük 
sulamalar Enerji Bakanlığında. 

Aziz arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, bir ko
ordinasyon olmadığı müddetçe tarım bünyemi
zin ıslahına imkân ve ihtimal yoktur. Bunu, 
dört başı mamur, aksaklıkları gidererek elde 
ödersek aziz arkadaşlarım, imkân olur. Hele 
toprak değerleri, hiç elde edilmemiştir. Bitmi-
yecek yerlere gübre saçar benim vatandaşım. 
Sulanması lâzımgelen yerlere başka türlü gübre 
saçar, kuru yere başka türlü gübre saçar. Bazan 
bu tamamen ters olur, aziz arkadaşlar. Çiftçi 
eğitimi de yoktur. Bu olmadığı müddetçe, birim 
gelirini artırmamızın imkânı yoktur, ama top
tan gelir artacaktır. Elbette artacaktır. Bir ma-
kina ziraa'tini düşünün, bir de karasapanla eki
len devirleri düşünün. 1950 den evvel 500 de
kar eken bir çiftçi, Eylül yağmurundan evvel 
harmandan, düvenden dönsün; bunun imkânı 
yoktu, parmakla gösterilirdi. Bugün 5 bin de
kar ekilen bir devirde elbette ki, tekniğin ve 
makinanın eseri vardır, işte bu makinalaşma-
dan dolayı varabileceğimiz son sınırlara varmı
şız. Bunu, istihdam artıyor olarak kabul eder
seniz, tarımın ıslahı değildir bu, Fazla ektiğiniz 
için, fazla miktar alacaksınız. Yoksa, % 50 işten 
millî gelire katkımız % 35 e kadar düşmüştür. 
Bunu da kabul etmeye mecbursunuz. 

Aziz arkadaşlarım; öbür taraftan bir mesele 
daha var. Tarım Bakanından bir ricam var. 
Vaktiyle zannederim kendi çiftliklerimizden 
Millî Savunmaya bir kısım yer vermiştik, Cey-
lânpmar Çiftliğinden. Garip bir tesadüf, bugün
kü Gümrük Baikanlığı bütçesinde Saym Bakan 
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artık o mayın tarlasının hudut korumaya yara
madığını, herkes önüne gelen yerden geçtiğini 
ifade ettiler. 

Aziz arkadaşlarım; bu sınırın 800 kilometre 
olduğunu bilir misiniz?.. Bu, 800 kilometre 
uzunluğundaki bir kısmı Ceylânpınar'dan bö
lünmüş mayınlı tarlalarda sadece koyun ve ku
zunun yayılamadığı, ottan başka yıllarca bir şey 
bitmez. Koruma değiMir, kaçakçılığı önleme im
kânı yok. Toprak diye vatandaşlarımız çırpmır, 
bu toprak acısını hepimiz bir tarafından kara
rız; ama Türkiye topraklarının bir kısmı da 
vaktiyle bir felsefeden dolayı, vaktiyle bir stra
tejiden dolayı Türk ziraatinden en verimli bir 
zamanında alınmıştır; ama kimse bunun yeni
den Türk ziraatine ilâvesini düşünmez. Bilmiyo
rum, bakanlığın bünyesinde böyel bir çalışma 
var mıdır?... 

BAŞKAN — Sayın Tanır, lütfen cümflenizi 
bağlayınız. 

G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR (De
vamla) — Konuşmalarımı bağlıyorum. 

Aziz arkadaşlarım; garip bir şeydir. Gübre 
politikası ve zirai kredi politikasından dolayı 
batmış, batırılmış Türk köylüsünü kurtarmak, 
Sayın îlhami Ertem'in politikasına kadar bizi 
getirdi. Kendisine muvaffakiyetler dileriz. Pek 
parllak bir zirai politikayı devralmamış tır, aziz 
arkadaşlarım. 

Saygılar sunarım. (G. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın 
Mehmet Yüceler, buyurun, tkinci defa konuşa
caksınız efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET YÜCE
LER (Kayseri) — Sayın milletvekilleri; konuş
mama kaldığım yerden devam ediyorum. , 

Sayın milletvekilleri, 
Tarım konusunda temasında fayda umdu

ğum bir konu da hayvancılıktır. Memleketimiz 
büyük bir hayvansal üretim potansiyeline sa
hiptir. Buna rağmen maalesef, en az gelişen 
bir tarım koludur. Bu yüzden memleketimizde 
insan beslenmesinde hayvansal protein açığı 
bir problem haline gelmiştir. En kârlı bir ta
rım kolu olmasına rağmen gelir düşmüş ve 
hattâ ihraç suretiyle döviz temini de kısıtlan
mıştır. Bunun sebebi de Tarım Bakanlığında 
belli bir hayvancılık politikası olmayışıdır. Ba
kanlık koltuğuna oturan zevatın görüşlerine 
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veya o zevata yapılan yan etkilere göre, hay
vancılık politikası yürütülmekte, geçici ve tu
tarsız kararlar alınmakta ve dolayısiyle başa
rısız sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Bu da ta
rım sektörünün büyük bir dalında gelir düşük
lüğüne sebebolmakta, Türk ekonomisi de bun
dan derin yaralar almaktadır. Maalesef, bu ha
talı tutum ve davranışın son aylarda daha da 
hız kazandığını görüyoruz. Aslında, bu hatalı 
davranışın plândaki ilkelere, bilimsel gerçekle
re ve hattâ Adalet Partisi iktidarının 1970 yılı 
programına aykırı düştüğü, bu hatalı politika
dan vazgeçilmediği takdirde ilerde düzeltilme
si çok zor olan aksamalara yol açacağı hususu 
Millet Meclisinde araştırma önergeleriyle, mil
letvekillerine, Ziraat Mühendisleri Odası ve 
üniversite öğretim üyeleri tarafından Sayın 
Tarım Bakanına ve hattâ Sayın Başbakana mü
teaddit muhtıralarla bildirilmiştir. Sayın Ta
rım Bakanı araştırma önergelerini ve bu muh
tıraları başka bir açıdan değerlendirmeye çaba 
göstermekte esasa bir türlü yanaşmamaktadır. 
Kanaatimiz odur ki, şu anda Tarım Bakanlığın
da hayvancılık politikası bir çıkmazın içerisin
dedir. Her iki meslek grupu da bu yüzden hu
zursuzdur. Araştırmada yoksun ve peşin hü
kümlerle girişilen icraat dolayısiyle bu çıkma
zın daha da girift hale geleceğinden ve huzur
suzluğun daha da artacağından ciddî şekilde 
endişeliyiz. 

Bütün dünyada olduğu gibi memleketimiz
de de hayvancılık hizmetleri çeşitli ve geniş hiz
metleri, çeşitli ve geniş hizmet dallarının bir 
araya gelmesinden meydana gelmiş bir hizmet
ler manzumesidir, Bunlar : 

— Araştırma, geliştirme ve üretim hizmet
leri (Hayvancılık kurumlarında) 

— Yetiştiricilerin eğitimi ve teşkilâtlandı
rılması teknik bilgi, yüksek vasıflı damızlıklar, 
yem ve kredi ile teçhiz edilmesi (çiftçi işletme
lerinde) 

— Sağlık hizmetleri ve hastalıklarla savaş, 
— Ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi 

ve pazarlama hizmetleri, 
Bu hizmetler Tarım Bakanlığı içinde çeşitli 

kanun, tüzük ve yönetmeliklerle çeşitli genel 
müdürlükler tarafından yürütülmektedir. Bu 
yürütmede en büyük noksanlık bakanlıklar 
arasında olduğu gibi, bakanlık içinde de etkib' 
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bir koordinasyonun sağlanamaması ve bu yüz- I 
den genel müdürlükler arasında hizmet dupli-
kasyonlan olması, plân ve programlarının bir
birini tamamlayıcı karakterden çok uzak olma
sı ve hattâ birbirini ters istikametinde yöneltil
meğidir. 

Buna göre, çok geniş olan tüm hayvancılık 
hizmetlerini Tarım Bakanlığında âdet haline 
gelmiş dan araştırmadan yoksun bir kararla 
yalnız bir meslek grupunun inhisarına terk 
edilmiş bir genel müdürlük içinde mütalâasına 
imkân yoktur. 

Bu konuda şimdiye kadar yerli ve yabancı 
uzman gruplarının da Tarım Bakanlığına sun
muş oldukları raporlar da dikkate alınmamış
tır. Bu uzmanların raporlarında hayvancılık 
konusunda 7 esaslı branşın mevcudiyetinden ve 
Tarım Bakanlığının idaresi altında her biri için 
yeknesak ve koordone edilmiş bir programın 
lüzumundan bahsedilmektedir. 

Ayrıca bu raporlarda konunun geliştirilme
si, program ve hizmet duphkasyonlannın orta
dan kaldırılması için sorumlulukların genel 
müdürlüklere ve meslek gruplarına ne şekilde 
dağıtılacağı da tavsiye edilmiştir. 

Tekrar sayılmazsa Tarım Bakanlığı geniş 
bir araştırma mahsulü olan bu raporları maa
lesef dikkate almamıştır. 

ıSayın milletvekilleri; hayvancılığımızla alâ
kalı ve açıklanmasında fayda gördüğümüz hu
suslar ştmlardır : 

1. — Hayvancılık bütün dünyada ziraat iş
letmeleri içerisinde yapılır ve düzenli ziraat I 
işletmeleri içinde gelişir. Hayvancılığı ziraat iş
letmeleri dışında görmeye imkân yoktur. Tarım 
Bakanlığı da hayvanı zirai işletmeden uzaklaş
tırmaya değil zirai işletmenin içine sokmaya 
çalışmalıdır. 

2. — Memleketimizde damızlık hayvan ihti
yacının ancak % 2 si hayvancılık kurumların- I 
dan teıaîn edilmektedir. Tarım Bakanlığı, hay- I 
vancıkğimızın geliştirilmesi ve işletme içerisin
de rantaıbl duruma girmesi için muhakkak su
rette yemden faydalanma kabiliyeti üstün hay
van damızlıklarını artırıcı tedbirleri almalıdır. 

3. -+ Tarım Bakanlığı, hayvancılığın belli 
bir politikasını tesbit etmelidir. Yıllardan beri J 
yalnız İkayvan damızlığı yetiştirilmesiyle uğra
şan bakanlık bu işi bırakıp kendi kurumların- | 

I da yalnız elit hayvanların yetiştirilmesine ça
lışmalı, damızlık yetiştiriciliğini özel tarım iş
letmelerine bırakmalıdır. 

4. — Son yıllarda Ziraat İşleri Genel Mü
dürlüğüne bağlı olarak kurulan çayır, mera 
ve zootekni araştırma enstitülerine gerekli ya
tırım imkânları sağlanmak ve bu enstitüler 
geliştirilmelidir. Ayrıca, zootekni alanında ku
rulmuş olan araştırma müesseseleri memleket 
şartlarına göre tanzim edilip kifayetli hale geti
rilmelidir. 

5. — Mevcut hayvanlarımızın rasyonel bir 
şekilde beslenmesini temin için her çeşit yemim 
üretilmesi artırılmalıdır. 

6. — Ot kurutma usulleri iptidailikten kur
tarılmalı, bu konuda eğitime gerekli önem ve
rilmeli ve lüzumlu tedbirler alınmalıdır. 

7. — Yağlı tohumlara ait küspelerin ihracı 
durdurulmalıdır. 

8. — Memleketimizde salgın ve paraziter 
hastalıklardan dolayı yüda 2 milyar Türk Lira
sı değerinde zarar edilmekte bu yüzden hay
vansal ürünlerin ihracı da güçleşmektedir. Bu 
konuda salgın ve paraziter hastalıklarla daha 
etkili olarak savaşa önem verilmeli, şimdiye ka
dar kontrol altına ahnamıyan birçok hastalık
lar da kontrol altına alınmalıdır. 

9. — Veteriner hekim mesleki daha cazip 
hale getirilmeli, mahdut sayıdaki veteriner he
kimlerimiz direkt olarak hastalıklarla mücadele 
sahasına yöneltilmelidir, 

10. — Suni tohumlama faaliyetlerinin arzu-
I lanan seviyeye ulaşması için gerekli tedbirler 

alınmalıdır. 
11. — Merinos koytin yetiştirme faaliyetle

rine önem verilmeli ve başarısı mutlaka sağ
lanmalıdır. 

12. — Bütün bu kokularla alâkalı mer'i ka
nunlar, hayvan ıslahı /e üretimi ile ilgili hu-

I suslar yeniden yeni prensiplere göre haızırlan-
I malı ve kanunlaştırılmıJıdır. 

13. — Zooteknist oUrak yetişen elemanla
sın münhasıran bu sahada çalışmaları temin ve 
teşvik edilmelidir. 

Bu görüşlerden de a ulaşıldığı veçhile bütün 
bu hizmetlerin yalnız Lir meslek müntesibi ta-

} rafından yürütülmesinin mümkün olamıyacağı 
meydana çıkmaktadır. £u bakımdan hayvan-

I elliğimizin geliştirilmek uğrundaki çabalara 

— 783 — 



M. Meclisi B : 89 26 . 5 . 1970 O : 2 

ilgili bütün hizmet erbabının müştereken katkı
da bulunması millî bir görev sayılmalıdır. 

)Saym milletvekilleri; Tarım Bakanlığının 
hiç ilgi duymadığı önemli bir sorun da ziraat 
arazilerinin gaye dışı kullanılması konusudur. 

insan ve hayvan beslenmesi için lüzumlu 
olan üretimin topraktan elde edileceği, toprak 
varlığının da sınırlı olduğu düşünülürse böyle 
mühim, bir kaynağın bilgili ve plânlı bir şekil
de korunması ve kullanılması zorunluğu kendi-
iğinden meydana çıkmaktadır. 

Bir memlekette zirai üretimin artırılmasın
da mevcut ziraat arazilerinin verim kapasitele
rinin âzamisini alabilecek şekilde kullanılması 
birinci derecede önemlidir. Bu da ziraat arazi
lerinin sınıflandırılmış olmasına ve bu arazile
rin israf edilmeden belli maksatlara göre diğer 
teknik tedbirlerle birlikte kullanılmasına bağ
lıdır. 

Bu önemlinden dolayı Anayasamız açıkladı
ğımız doğrultuda gerekli tedbirlerin alınması
nı öngörmüş ve bunu Devlete de görev olarak 
vermiştir. Hal böyle olmasına ve Anayasa em
rine rağmen, Türkiye topraklarında bu görüş 
açısından gerekli çalışmaların yapıldığı iddia 
edilemez. Maalesef memleketimizde geniş çap
ta en verimli ziraat arazileri gaye dışı kulla
nılmakta ve böylece hasta veya ölü araziler ha
line sokulmaktadır. Yıllar yılı bu sakat davra
nış devam ettiği ve hattâ her geçen yıl hız ka
zandığı, gelecekte Türkiye tarımında üretim 
hacmini tehlikeye düşürebilecek istidadı göster
diği halde konuya birinci derecede sahip çık
ması lâzımgelen Tarım Bakanlığı ve dolayısiyle 
Hükümet bir umursamazlığın içerisindedir. De
nilebilir M, memleketimiz için hayati önemi ha
iz olan bu konu boşluktadır, sahipsizdir. 

Bu konuda, Ziraat Mühendisleri Odasının 
yapmış olduğu bir çalışmaya göre 1985 yılında 
500 bin hektar, 2000 yılında 750 bin hektar 
birinci ve dördüncü sınıf ziraat arazisinin gaye 
dışı kullanılacağı, bunun 1961 yılı sabit fiyat
ları ile 1985 yılında 1,5 milyar Türk lirası, 2000 
yılında ise, 2,5 milyar Türk lirasına kadar bir 
yıllık millî gelir kaybedileceği hesabedilmiştir. 
Ziraat dışına çıkan arazilerin tekrar ziraat ara
zisi haline getirilmesi imkânsız olacağı düşünü
lürse bu millî gelir kaybının uzun yıllar devam 
edeceği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Zaman tahdidi dolayısiyle daha fazla deta
ya inerek daha geniş açıklamalarda bulunmak 
maalesef mümkün olamamaktadır. 

Kısaca, C. H. P. Meclis Grupumuzun görü
şünü açıklamak lâzımgelirse; tabiatın insanlığa 
cömertçe hediye ettiği araziler, özellikle ziraat 
arazileri, ilmin ve tekniğin ilerlediği uyanık 
memleketlerde bereket ve dolayısiyle refah 
kaynağı olduğu halde, geri kalmış ülkelerde 
bilgisizlik ve ilgisizlik yüzünden çile ve sefalet 
batağı olmaktadır. Bu bakımdan konunun ağır
lığı vardır. Konuya sahip çıkılması zorunludur. 
Gerekli tedbirler alınmalı ve çalışmalar yapıl
malıdır. Arazi varlığımızı maksada en uygun 
şekilde kullanabilmek için «Arazi kullanma 
plânlaması» fikri, tatbikatı ve zorunluluğu il
gili kuruluşlara görev olarak verilmelidir. 

Bu konuda C. H. P. Sivas Milletvekili Sa
yın Ekrem Kangal arkadaşımız tarafından ve
rilen Meclis Araştırması teklifinin Millet Mec
lisi üyeleri tarafından iltifat görmesinin faydalı 
olacağına inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, aslında Tarım Bakan
lığının iştigal ettiği konular 10 ile 20 dakika
da buradan izah edilecek gibi değildir. Bu ba
kımdan birçok konulara temas etmek maalesef 
mümkün olmamaktadır. 

Tarım Bakanlığındaki ilgili arkadaşlarımız 
hiç şüphe yok ki, biraz evvel de bahsettiğim gi
bi, bütün mevzuları rahat bilmekte ve bu konu
larda geniş raporlar hazırlamaktadırlar. Temen
nimiz Tarım Bakanımızın bunları dikkate ala
rak memleket tarımının gelişmesi için lâzımge
len gayreti sarf etmesidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına hepi
nize saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Türkmenoğlu buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; biraz önce hayvansal ürün
ler üzerinde izahatta bulunuyordum, vaktin 
dolması yüzünden yarıda kaldı, şimdi 10 daki
kacık süre içinde konuşmamı tamamlamaya ça
lışacağım. 

Biz, üretimi etkiliyen faktörlerden insan fak
törü üzerinde duracağız. 

insan gerçekten üretimi en geniş çapta etki
liyen unsurlardan biri ve ilkidir. İnsanın iyi 
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üretke^ olabilmesi için, önce mutlu olması ve 
temel ihtiyaçlarının da karşılanması icabetmek-
tedir. Bu temel ihtiyaçlar ise, sırasiyle beslen
me, barınma, ısınma, aydınlanma, giyinme, eği
tim, sosyal sağlık, dinlenme ve eğlenme gibi 
lüzumlu ve vazgeçilmez ihtiyaçlardır. 

Biz Avrupa'nın dev sanayii karşısında reka
bet edecek güçte değiliz. Ancak, onların hay
vansal ve bitkisel gıda maddelerini temin eden 
rakipsiz bir müşteri olmamız lâzım gelir şu yıl
larda. Gerçeğin tam tersi olarak, biz opera, ti
yatro inşa ederek taşları taş üstüne yığıp, dö
nen ve üreyen parayı donan ve duran taş yı
ğınları haline getirerek Türkiye'yi kalkındıra
cağız zannetmişiz. Yahut da futbol maçflan ya
rışması ile Türkiye'yi kalkındıracağız zannet
mişiz. Turist celbederek Türkiye'yi kalkındıra
cağız, dış memleketlere işçi göndererek Türki
ye'yi kalkındıracağız. Bunlar da olmadığı tak
dirde Türkiye'yi ileri endüstrilerle rekabet ola
nağı olmıyan yoila iterek ve borç para alarak, 
yabancı sermayeyi Türkiye'ye sokarak kalkın
dıracağız. 

Aziz arkadaşlarım, biz iddia ediyoruz ki ta
rımsal üretimin artırılmasından ve iyi pazarlan-
masmdan başka çaremiz yoktur. Çağdaş millet
lerce darbımesel haline gelmiş bir tekerlemeyi 
tekrar edelim : «Çok kazanan çok et yemekte, 
çok et yiyen de çok para kazanmanın yollarını 
daJha kolay bulan insanlardır.» Bu vaziyete gö
re, Türkiye'nin kaderinin, sağlının ve savun
ma olanağının, kısaca kalkınıp kalkmmama^ı-
nın haiyvancılık kesiminde alınacak tedbirlere 
bağlı olduğunu söylemek mecburi yeti ndejdz. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'de açlık yoktur, 
halkımız gereği gibi besleniyor diyen iktidar
lar beslenmenin ne olduğunu bilmiyen ve ger
çeği işkâr edenlerdir. Türkiye'de et, süt, yu
murta ve balık gibi hayvansal protein kaynak
larının yetersizliğinden meydana gelen bir açlık 
vardır; 

Yukarda izah ettiğimiz gibi, hayvancılığımız 
sayı bakımından yeterli, verim bakımından ye
tersizdir. Bu haliyle dahi, millî gelir içindeki 
payı % 16 nın üstündedir. Türkiye'miz hayvan
cılık bakımından hiçbir ülkeye nasibolmıyan 
gelir imkânlarına sahiptir. Bu konuda Devletçe 
gerekenler yapılıp ve bu işin künhüne vâkıf 
olunup da işin üzerine samimiyetle eğiniise bu 
verim 5 misli daha artırılacak ve millî hâsıla da 

o zaman % 80 güce sahibolacaktır. Türkiye sa
dece bu yoldan bile kalkınabilir. Bu yönde ıs
rarla teşvikkâr oluşumuzun nedeni ise kısaca, 
halk kütlelerimize iş bulmaktır. Yukarda da 
izah ettiğimiz gibi, Türkiye nüfusunun % 70 
inin üstündeki insanlar köylerde oturmaktadır. 
Köylerde oturan bu insanlar bu sektörün kam
çılanması ile köylü; buzağı, tavuk ve diğer hay
vanları beslemek gibi, süt almak gibi, bunların 
yemlenmesi ve otlanması gibi işlerde kızı, ge
lini, oğlanı ve uşağı ile meşgul olmuş olur. 

Hayvancılık ekonomimizin mühim olan un
surlarından bâzıları da şunlardır : Hayvanlar 
canlı iken yavru, süt, yapağı, yumurta ve gübre 
verirler. Kesilincey et, deri ve mezbaha ürünle
ri verirler. Hayvansal sanayide süt, tereyağı 
ve peynir ile bunlardan yapılan çok çeşitli gıda 
maddeleri ve çocuk mamalarına kadar maddeler 
yapılır. Hele süt, bebeden dedeye kadar herke
sin mühim ihtiyaçlarından birisidir. Yapağı, 
halıcılık, tekstil ve giyim sanayiinin dallan, de
ri sanayii ile bütün bunun kolları, gübrenin ta
rımdaki mühim rolü, hayvancılığın gelişmesi 
iledir. Bilhassa iş alanları faaliyete geçerek giz
li işsizliği giderir ve köyden şehire akın durdu
rularak Türkiye'de işsizlik giderilmiş olur. 

Hele Doğu illerimizde kalkınma, şiddetle ve 
kesinlikle hayvancılığın ele alınmasiyle kabil 
olacaktır. Kars, Erzurum, Ağrı, Van, Hakkâri, 
Diyarbakır, Urfa gibi yaylaları dünya üzerinde 
ender bulunan, hemen hemen bütün geçim şart 
larım hayvancılığa hasreden illerimizde birer 
şap enstitüsünün kurulması ve bu enstitülerin 
motorlu araçlarla teçhiz edilmesi, vakanın çık
tığı yere derhal yetişilmesi müdahalenin zama
nında yapılabilmesi için, kasaba merkezleriyle 
köyler arasındaki telefon irtibatının kurulma
sı, yem sanayiinin öncelikle bu illerde kurulma
sı veya, daha önceden buralara yem depoları 
yapılması gibi hususlar öne alınmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, bir diğer hususa da do
kunmak istiyorum. 

Tarım Bakanlığına bağlı olan Veteriner Ge
nel Müdürlüğü artık bir müdürlük değil baş-
lıbaşına bir organ, halkımızın beslenme mevzuu 
olan hayvancılığımızın ayrı bir teşkilât ve ba
kanlık haline getirilme zaman çoktan gelip geç
miştir. Sayın iktidarın dijkkatlerini bilhassa 
bu noktaya çeker ve özet olıarak ifadelendirir-
sek, bugünün illim çağı her mevzuda ve her 
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aiianda ihtisaslaşmayı şart koşmaktadır. Madem
ki hayvancılığımız mühim bir promlemimizdir, 
onun kadar da mühim olan bitjkisel beslenme 
konularımız ihmale gelmez. O halde, bir elde 
iki karpuz durmaz. Binini öbür ele lalmaküa 
hem taşıma imkânı kolaylaşır, hem de emniyet 
•altına girer. 

Sözlerimi toplarken, sayın iktidarımızdan, 
hayvancılık ve su ürünleri bakanlığını, Orman 
Bakanlığı gibi, hemen kurmalarını ve çilekeş ve
fakâr Türk veteriner hekimlerinin ve ıteknds-
yenlerimizin maddî ve mânevi meslekî sorunla
rını binan önce halle medar olmalarını. temen
ni ve teklif ederiz. 

Meralarımızın ıslahı ve hayvan yemlerinin 
verimli hale gelmesi ,hastah|klarla mücadelede 
gereken organizasyonların bir anda yetkili ve 
görevli bakanlık olarak işler hale getinilmssi, 
Güven Partisi olarak önemli tavsiye ve temen
nilerimiz arasındadır. 

Azız arkadaşlarım, Tiarım Bakanlığı bütçe
sine bağlı genel müdürlükler üzerindeki görüş
lerimizi araa vakit kalmamıştır. Yalnız Meteo
roloji İşleri Genel Müdürlüğümüzün de çift çi
llerimizin önünde, her hususta yardımcı olduk
ları, hava, kara, feza ve denizdeki tabiî olay
ları ve tedbirleri doğru olarak verdiklerini bir 
kere daha tekrarlar, bu vesile ile Tarım Bakan
lığına bağlı bütün teşkilâttaki personeli tebrik 
V3 bütçelerinin kendilerine ve Türk milletine 
hayırlı, uğurlu olmasını diller, Yüoe Meclise say-
gıkır sunarım. 

BAŞKAN — Açık oylama muamelesinde oyu
nu kullanmıyan arkadaşımız var mıdır efen
dim?. Yok. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 numaralı oy 
kupalarında oy verme muameleleri bitmiştir, 
kaldırınız. 

Sayın Tarım Bakanı buyurunuz efendim. 

TARIM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM (Edir
ne) — Muhterem Başkan, Millet Meclisinin 
muhterem üyeleri; 

Tarım Bakanlığı bütçesi dolayısiyle olumlu 
konuşmalarda, tenkidlerde ve tekliflerde bulu
nan bütün arkadaşlara şükranlarımı arz ede
rim. Bütün değerli hatipler, tarımın Türkiye'
deki ehemmiyetinden, tarımın sorunlarımdan ve 
bunların hal çarelerinden olumlu olarak bahset
tiler. Tabiîdir ki her konuşan hatip ile aynı 

görüşte olmaya imkân yoktur, fakat ortaya 
jkonulan seviyeden ve samimiyetle Türk tarımı
nın gelişmesi hususunda izhar edilen görüşler
den dolayı tekrar şükranlarımı arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk tarımının, 
bütün hatiplerin ortaya koyduğu üzere, Dev
letimiz bakımından haiz olduğu önem bellidir. 
Nüfusumuzun % 70 inden fazlası tarımla meş
gul olurken, millî gelirimizin % 40 ıa yakını 
tarımdan elde edilirken ve ihracatımızın % 
80 i de ıtarım ürünlerinden sağlannjken, tarı
mın bu tarzdaki ağırlığını kabul etmek zaruri
dir. 

Bizlerin, Tarım Bakanlığı olarak, gerçekleş
tirmek istediğimiz hedefler, birçok arkadaşları
mın da temas ettiği üzere, İnşaca şu tarzda top
lanabilir : Nebatî ve hayvanı mahsullerde üreti
mi artırmak, verimliliği yükseltmek, kaliteyi 
yüksektmektir. 

Bunun için su kaynaklarının değerlendiril
mesi, ileri teknolojinin tarımımıza uygulanması, 
böylece hava şartlarına bağlılıktan azami dere
cede kurtarılması, tarımımızın birinci halli ge
reken meselesidir, 

İkinci mesele; ihtiyacımız olan bitkisel 
ve hayvansal gıda maddeleri ile endüstrimizin 
muhtacolduğu hammaddeleri tarımımızdan el
de etmek durumudur. 

Üçüncüsü; beslenme hususunda daha çok 
hayvanî proteinlere dayanan bir sistemin ger
çekleştirilmesini sağlamaktır. 

Bu üretimde gereken artımı sağlamak, kali
teyi yükseltmek için tabiî olarak gidilerin, ucuz 
ve imkân veren ölçüde, bol miktarda Türk çift
çisine sağlanması zaruridir. Bunun için zirai 
makina ve aletlerin gübrelerin, ıslah edilmiş to
humun, fidanın, damızlığın, fidenin, mücadele 
ilâçlarının çiftçilerimize, arz ettiğim gibi, en iyi 
imkânlarla, sağlanması hedeflerimizden biridir. 

Tarım mahsullerinin çiftçinin yararına değer
lendirilip pazarlanması, tabiî ki, tarımın son ga
yesidir. Bu maksat için de taban fiyat politi
kasını uygulamaktayız. Kooperatiflerden ve 
Devlet alımlarından desteklemek suretiyle fiyat 
istikrarını sağlamakta faydalanmaktayız. 

Bütün bunları tarımımızın hedefleri olarak 
kabul ediyoruz ve bunları gerçekleştirdiğimiz 
nisbette, bu derecede önmeli olan Türk tarımın
da gerekli inkişâfı sağlıyabileceğimize, böylelik-
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le bir yandan tarımla meşgul olan vatandaşları
mızın bayat seviyelerini yükselteceğimize, öbür 
taraftan milletimizin gerek bitkisel, gerek hay
vansal (beslenmesi hususunda dışarıya muhtacol-
maksızm ihtiyacının karşılanmasını, sağlıyacağı-
mıza, sanayiimizin hammaddemizin sağlanaca
ğına, ve ihraca dönük Türk bitkisel ve hayvan
sal potansiyelini kullanmak suretiyle ihracatı
mızı geliştirecek ekonomimize gerekli katkılarda 
bulunacağımıza inanmaktayım. 

Mufrterem hatipler bazan Türk tarımının bir
takım çıkmazlar içersinde olduğunu da ifade et
tiler. Buna iştirak etmeye imkân yoktur. Türk 
tarımısın problemleri vardır, asırların biriktir
diği problemleri vardır, Ama, Türk tarımı hiçbir 
vakit bir çıkmazda değildir. Türk tarımı büyük 
ölçüde inkişaf halindedir. Şöyle rakamlara bakar
sak, bunun muhtelif sahalardaki kıyasını yap
mak suretiyle Türk tarımının gelişmede oldu
ğunu görürüz. 

Nüfusun % 3 civarında artmasını düşünme
miz ve Türk halkanın yaşama seviyesinin yük
seldiğini hesabetmemiz karşısında bâzı karşı
laştığımız açıklıkları, buna vermek mecburiye
tindeyim. Türkiye'de gerekli şekilde sulamayı 
âzami miktarına ulaştıramadığımız ve ileri tek
nolojili Türk. çiftçisine öğretemediğimiz müddet
çe haya şartlarına bağlı kalmanın zorunluluğu 
içersindeyiz. Rakamlara bakarsak, yağışların 
elvermediği zamanlarda buğday açığımızın olma
sa normaldir. Ancak, demin söylediğim hususları 
gerçekleştirdiğimiz ölçüde de hava şartlarından 
kurtulması şartiyle iyiye gideceği bellidir. 

Muhterem arkadaşlarım, birkaç girdiye ba
karsak Türk tarımının inkişafının ne mertebede 
olduğunu görmemiz mümkündür, tslah edilmiş 
sertifikalı tohum başlıca girdilerden biridir. Bu 
hususia ekolojik şartlarımıza uygun, yüksek 
kaliteli ve çok verimli tohumların elde edilmesi 
için araştırmalar yapılmakta, bulunanlar üretil
mekte, bunların Türk çiftçisine intikali sağlan
maktadır. İyi tohumlar sayesinde verimde bü
yük ölçüde artış sağladığımız muhakkaktır. Sa
hil bölgesi için Meksika menşeli tohumların bü
yük faydalar sağladığı, ha ita müsait hava şart
ları içinde dönmden 1 000 kiloya kadar buğday 
alındığı bir gerçektir. Ama, şartlar istenilen 
normali dahi elde edemezse, o zaman iyi tohuma 
ve yüksek verime rağmen Türkiye ortalamasında 
düşüklük olmasını tabiî karşılamak lâzımdır. 

1960 yılında Türkiye'de sertifikalı olarak 
44 317 ton tohumluk kullanıldığı, 1964 yılında 
95 672 ton kullanıldığı halde, 1969 yılında 
260 000 ton sertifikalı tohum kullanılmıştır. 

Gübrede ikişâf çok daha ileridir. 1960 yılın
da 107 332 ton gübre, 1964 yılında 532 000 ton 
gübre, 1969 yılında ise 2,5 milyon ton gübre kul
lanılmıştır. 

Traktör sayısında da artış büyük ölçüde 
gerçekleşmektedir. Ama buna rağmen hâlâ sa
ban kullanmaktan şikâyet etmek mümkündür. 
Buna rağmen Türkiye'nin traktörde arazilerinin 
sürülen miktarının, işlenen miktarının az oldu
ğunu söylemek mümkündür. Ama, hamleyi in
kâr etmek mümkün değildir. 1960 yılında 
42 000 traktör, 1964 yılında 51 781 traktör, 
1969 yılı sonunda 98 bin traktör Türk ziraati-
ne katılmıştır. 1970 programı ise yılda 20 bin 
traktörün tarımımıza girmesini öngörmekte
dir. 

Aym zamanda, sanayi yeminin hayvancılığı
mızda çok büyük etkisi olmaktadır. Bilhassa, ka
natlı hayvanlarda fayidası görülmüştür. Sanayi 
yemi Türkiye'de bu yüzden büyük ölçüde geliş
miş durumdadır. 1960 yılında 5 791 ton, 1964 
yılında 30 686 ton ve 1969 yılımda da 137 500 
tondur. 

Zirai krediler üzerinde birçok şikâyetler 
olaibilir. Bunların haklı tarafı vardır. Fakat zi
rai kredi'lerde artış büyülkitür. Ama Türkiye'nin 
şartlarından doğan bir husus vardır; o da zi
rai krediler, verilenlerin geri dönmemesi karşı
sında kredilerin donmasına sebebohnaktadır. 
Bu konuda bir sıkıntı içinde bulunduğumuz, 
bir güçlük içerisinde bulunduğumuz bir gerçek
tir. 

Ama rakamlara baktığımız zaman da; zirai 
kredilerde büyük inkişaflar kaydettiğimiz de 
ortadadır. 1960 yılında zirai plasman olarak 
2 milyar 642 bin lira, 1964 te 2 milyar 625 mil
yon lira, 1969 yılında 10 milyar 130 milyon lira 
olmuştur. 

Bunlar, çiftçiye temin edilen imkânlardır. 
Bunun yanında, biraz evvel arz ettiğim üzere, 
çiftçjlerimizin mallarını değerlendirebilmeleri 
hususunda taban fiyatlarının ioaibı olarak des
tekleme alımları için Tarım Kredi kooperatif
lerine gösterdiğimiz ilgi, samimî politikanın 
açık biv ifadesidir. 
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1960 yılında 800 milyon lira, 1964 yılında 

400 milyon lira ve 1969 yılında 2 milyar 100 
milyon lira Tarım Satış Kooperatiflerinin des
tekleme alımları için kendilerine tahsis edilmiş. 
bulunmaktadır. 

Sulama sahası; 1964 yılında 12 milyon 700 
bin dekara karşılık, 1969 yılında 18 milyon 793 
bin küsur dönüm arazi sulanabilir duruma ge
tirilmiştir. 

Zirai mücadele sahasında verimin, mahsulün 
elde edilmesinde ve birim başına verimin artı
rılmasındaki çalışmalarımız geliştirilmektedir. 
1969 yılında 37 bin 370 dönüm arazi ilaçlanmış, 
53 milyon 573 bin ağaç aynı şekilde zirai mü
cadeleye tabi tutulmuştur. 

ISüt endüstrisi konusunda pazarlama ve de
ğerlendirme bakımından Süt Endüstrisi Kuru
mumuzun büyük hizmet göreceğine kaaniiz. 
1969 yılında hizmete giren istanbul, Adana ve 
izmir Süt Fabrikalarına 1969 yılında Kara Süt 
Fabrikası da eklenmiştir. Böylece bu dört fab
rikanın kapasitesi 79 bin 200 tona varmıştır. 
Bu fabrikalarımızda sütlerimiz bir değerlendi
rilmeye tabi tutulmakta ve diğer taraftan ileri 
bir teknikle elde edilen süt mahsullerimiz va
tandaşların beslenmesine arz edilmektedir. 

Bir yanda, bu girdilerde artış olurken, muay
yen sahalarda da büyük ölçüde verim nisbeti 
yükselmektedir. Aynı zamanda arazi artışı da 
büyük ölçüde kaydedilmiştik. Bunlardan da bir 
kaç misal arz edeceğim. 

Pamuk; 1960 yılında lif olarak bir dönüm
de 28 kilogram, 1969 da dönümde 61 küsur ki
logram. 1960 m 28 kilogramından 1969 da 61 
kilograma lif olarak yükselmektedir. Kütle ola
rak da 76 kilogramdan 162 kilograma çıkması 
büyük ölçüde artışın bir ifadesidir. Toplam ton 
olarak da 175 tondan 400 bin tona yükselmesi 
pamukta katettiğimiz büyük merhalenin ne
ticesidir. 

Şeker pancarında; dönüm başına verim aynı 
şekilde 1962 yılının 160 kilosunla karşılık, 1969 
yılında 3 727 kiloya yükselmiştir. 

Çay konusunda biraz evvel Sayın Gümrük ve 
Tekel Bakanı konuştukları için bunun üzerin
de rakamlar vermiyeceğim. Burada da büyük 
iartış sağlanmıştır. 

Naranciyede, 1960 yılında - küsurlarını söy-
lemiyeceğim - 8 milyon ağaç varken, 1969 da 

13 milyon ağaca, üretim; 285 bin tondan 562 
bin tona yükselmiştir. 

Ayçiçeğinde; ekiliş sahalarındaki artış ve 
verim karşısında umumi olarak 1960 yılında 
123 bin ton ayçiçeği elde edilmesine karşılık, 
1969 yılında 310 bin ton ayçiçeği istihsal edil
miştir. 

Elmada; 1960 yılının 13 milyon elma ağa
cına karşılık, 1969 yılında 20 milyon ağaca yük
seltilmiştir. üretimde ise 207 bin tondan 610 
bin tona çıkmıştır. 

Yaş meyva ve sebzelerdeki ilerleyiş ve artış
lar da aynıdır. Bu rakamlar yalnız girdilerde 
artış olduğunu değil, aynı zamanda üretimde 
ve ekonomik değer ifade ed«n iç ve dış pazarın 
beklediği sahalara büyük ölçüde kaymasını hem 
çiftçilikle meşgul olan aziz vatandaşlarımızın 
gelirine, hem de Türk millî gelirine geniş nis-
bette katkılarına devam ettiğini göstermekte
dir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, biz de o karar
dayız ki, Türkiye büyük ölçüde bir hayvansal 
potensiyele sahiptir. Türk hayvancılığının çık
mazda olduğuna katiyen iştirak etmiyoruz. 
Türk hayvancılığı yeni imkânlariyle bir hamle 
halindedir. Tarım Bakanlığı bünyesi içerisinde 
üiçbir meslek taassubu yoktur. Türk tarımı her 
sahada olduğu gibi hayvancılık sahasında da 
kardeş mesleklerle koordone çalışma içerisinde 
bulunacaktır. 

Türk yetiştiricisi, Türk çiftçisi meslek taas
subu istemiyor. Türk hayvancılığının gelişmesi
ni istiyor. Binaenaleyh veteriner hekimlerimizle 
ziraatçilerimiz sevgi ve memleket aşkiyle hiç
bir dar taassubun içinde olmaksızın eldedirler ve 
gönül gönüledirler. Biz de, Tarım Bakanlığı 
olarak ve ben de Tarım Bakanı olarak bu hu
susu temine çalışmaktayız. 

Hayvancılığımızın gelişmesi ancak iki mes
lek grupunun birbirini kardeşçe bağırlarına 
basmasıyla mümkündür ve ben arkadaşlarım
dan bu anlayışı ve bu tutumu görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvancılığımızda 
büyük hamleler yapılmıştır. Yapılması için ge
rekli hususlara tevessül edilmiştir. Bunları iki 
hususta mütalâa etmem mümkündür. 

Birincisi hayvan neslinin ıslahı, diğeri has-
talıklariyle mücadele edilmesidir. Aynı zaman
da hayvancılıkta gerekli imkânların sağlanma-
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sidir. YJem meselesinin, çayır ve mera meselesi
nin hallidir. Bunlar bir bütün olarak ele alın
mıştı*;. (Çreliştirmeyi sağlamak için artan ölçü
de krediler sağlanmaya çalışılmıştır. 

Bilhassa, son Dünya Yatırım ve Kalkınma 
Bankas|yle yaptığımız anlatma neticesinde 
Türk hayvancılığı bir arada, bunların hapsi bir 
arada, bem edici bir tarzda ele alınmıştır. Yet
kili kimseler, Amerika'da Dünya Yatırım ve 
Kalkınşıa Bankasiyle hayvancılığı geliştirme 
projesinin ilk anlaşmasını imza etmek için ha
zır bulmamaktadırlar. 

Bu,{iki hususu ihtiva etmektedir. Birincisi; 
köy hayvancılığı diyebileceğimiz, yetiştiricili
ği ve besiciliği içinde toplamaktadır. 

İkincisi, süt hayvancılığını havidir. Bu iki 
katagoride hayvancılığımızın geliştirilmesi için 
kredi verilecektir. Hayvan yemi yetiştirilecek 
ve çayır, mera ve bunların sulanması, arazilerin 
sulanması, arazilerin her türlü korunması ve 
ıslahı, [hattâ gerekirse temel yatırımlar için 
imkânlar sağlanacaktır. 

Biljjihara da elde edilecek mahsullerin de
ğerlendirilmesi için tesisler kurulması bu kredi
lerden I karşılanacaktır. Bakanlığımız bünyesin
de bu maksat için «Hayvancılığı Geliştirme Ge
nel Müdürlüğü» kurulmuştur. Bu ffenel müdür
lük içjnde veteriner arkadaşlarımızla ziraatçi, 
zootekilik arkadaşlarımız beraberce anlayış 
içinde j çalışmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvancılığımızın 
bugürijrii durumda 4 kredi imkânı vardır. Bu 
kredilerden bir tanesi AID den temin edilen 
besi k|redisidir ki, bu 46 milyon liradır, ikin
cisi, PJlânlama Teşkilâtının g-eliştirme fonundan 
vermia olduğu 60 milyon liralık besicilik kredi
sidir. [üçüncü, Ziraat Bankasının çevirme ve 
edindiğe adiyle verdiği kredidir ki, bu, 1964 
yılındju 136 milyon lira iken, bu sene 1 milyar 
100 mjflyon liraya yükselmiştir. Diğer dördüncü 
kredi Sre biraz evvel arz ettiğim Dünya Yatırım 
ve Kalkınma Bankasiyle giriştiğimiz anlaşma 
gereğiiace temin edilen kredidir. 

Bijtlün bunlar, hayvanların ıslahı, geliştiril
mesi, |yemleme ve elde edilen mahsullerin de
ğerlendirilmesi bu kredilerle mümkün olacak
tır. |: 

iBcjjleliMe hayvancılık gerçekten yeni bir 
meıttıileye, yeni bir imkâna kavuşmaktadır. Bü 

sayede hem hayvancılıkla meşıgul olan vatan-
ıdaşlanmızın gelirinin artacağına, hem Türk 
vatandaşlarının hayvansal proteinle daha iyi 

beslenmesinin sağlanacağına, hem de ihraç imkânı 
doğması dolayısiyle Türk tediye muvazenesine 
hayvancılığın büyük katkıda bulunacağına inan
maktayız. Tarım Bakanlığı içinde hayvancılığı 
tarım işletmesi içine çıkarma diye bir düşünce 
asla yoktur, bilâkis tarım işletmesinin içinde 
düşünülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu arz ettiğim hususlarla Türk tarımının 

(birtakım problemleri mevcudolduğunu, bunla
rın asırların ihmalinden gelen hususlarla, tabiat 
şartlarımızın gerektirdikleri olduğunu, ama 
bunları yenmek için büyük ölçüde gayret sarf 
edildiğini arz etmiş oldum. Tarımımızın isteni
len hedefe ulaşması için çiftçilerimizin eğitimi
ni yayım faaliyetini bir tarafa bırakabilmemi
ze imkân yoktur, muhakkak surette gerek zi
raatçımız gerek veterinerimiz Türk çiftçisinin 
yanında olacaktır. Yalnız, nazari bilgisi ile de
ğil tatbiki bilgisi ile de günün ilerlemelerini de 
bilerek Türk çiftçisinin yanında olacaktır. An
cak böylelikle, gereğinin sağlanabileceğine ina
nıyoruz. Bu bakımdan Türk çiftçisinin eğitimi
ne kurslar halinde, seminerler halinde büyük 
ehemmiyet vermekteyiz. Ayrıca, tarım eğiti
minin yani, tarımın gerektirdiği daha yüksek 
seviyeli teknik elemanların yetişmesi hususunda 
da ehemmiyetle durmaktayız. Tarım Bakanlı
ğına bağlı, gerek ziraat meslek okullarının, ge-* 
rek hayvan sağlık okullarının, gerek ev eko
nomisi okullarının ileri bir müfredat programı 
ile kendilerinden beklenileni yapacak güçte • 
yetişmelerini sağlıyacak bir hale gelmelerini te
min edeceğiz ve müfredat programlarını ele 
aldık, bu arkadaşımızın her eğitim dalında ol
duğu gilbi, kabiliyetleri varsa muayyen şart
lar içinde, daha ileri eğitim yapmaları imkânını 
da sağlamış olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bunların dışında Türk çiftçisinin beklediği 

tarım bakımından üç anakanun mevcuttur. Bun
lardan birincisi; Tarım Reformu Kanunudur. 
İkincisi; çiftçi mallarının korunmaisı hakkın
daki kanunda gerekli değişikliğin yapılmasııdır. 
Üçüncüsü; Ziraat Odaları Kanun tasarısıdır. 

Şimdi bunlardan kısaca sizlere bilgi arz et
mek istiyeceğim. 
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Muhteremi arkadaşlarım, 
Ziraatte, zirai asayişi çiftçinin teşkilâtlana

rak sağlamasını mümkün Man, Çiftçi Mallarını 
Koruma Kanunu; 4081 sayılı Kanun, gerçekten 
eski bir devirde hazırlanmış olduğu için günü-
müzün şartlarına uymamaktadır. Bu sebeple, 
yeni tasarı hazırlanmış, Yüksek Meclise sunul* 
muş, sizlerin yüksek oylariyle geçici komisyon 
kurulmuştur. Temennim, geçici komisyonun 
çalışmalarını süratlendirerek biran evvel bu 
tasarıyı Yüksek Huzurunuza getirmesidir. Bu 
tasarı geldiği zamanda uzun münakaşası yapı-
pılacak, ama birkaç anaözelliğinden bahsetme
yi lüzumlu bulmaktayım. 

Çiftçi Mallarını Koruma Kanununda getirin 
len en Ibüyük özelliklerden bir tanesi genişle
miş olan şehir ve kasabalarda mahalli hususi
yetler dikkate alınmak suretiyle birden fazla 
koruma meclisi kurulabilmesinin sağlanmasıdır. 
İkinci hususiyet; bugün şehir ve kasabalardaki 
koruma meclisleri, belediye meclisi üyeleri tara
fından seçilir iken, bundan böyle koruma be
deli ödeyen gerçek çiftçiler tarafından seçile
cektir. Maddelerin işlemiyen bütün hususları 
dikkate alınmış, kanun işler hale getirilmiştir. 
Koruma kurulu üyeleriyle denetleme kurumu 
üyelerinin, üyeler arzu ettikleri takdirde üc
ret almaları sağlanmıştır ve bu teşekküllerinin 
bâzı çiftçilikle ilgili yatırımlara girmeleri im
kânı verilmiştir ve bunların dışında, koruma 
kurullarınca ödenecek faili belli olmıyan zarar 
miktarı; 20 liradan 200 liraya, karara bağla
nacak zarar olayları 50 liradan 500 liraya, ted
birlere uymıyanlara verilecek para cezaları 10 
liradan 50 liraya, başıboş hayvanlardan alına
cak para cezaları 5,50 kuruştan 10,5 liraya yük
seltilmiştir ve diğer hususiyetleriyle, tümüyle 
Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu Türk çiftçi
sinin beklediği ve arzu ettiği bir zirai asayişi 
kendisinin teşkilâtlanarak sağlamasını mümkün 
kılacak hale getirilmiştir. 

İkincisi; Ziraat Odaları ve Birliği Kanunun
da yapılan değişikliktir. Muhterem arkadaşla
rım, o inançtayım ki, Türk çiftçisi demokratik 
bir ülkede bütün sınıfların teşkilâtlandığı bir 
zamanda teşkilâtsız kalamaz. Binaenaleyh, Türk 
çiftçisi de diğer çeşitli odalar tarzında teşki
lâtlanan mühendisler, tabipler, işçiler sendika
da olması gibi, Türk çiftçisinin de teşkilâtlan
ması zaruridir ve bu teşkilât Türk Ziraat Oda-

j lan içidir. Bugün çiftçimiz büyük ölçüde bu 
idrake kavuşmuş ve Ziraat Odalarına kendi 
temsilcisi olarak sarılmış bulunmaktadır. Bu 
kanunda yaptığımız değişMiklerm belli başlı
sını iki hususta toplamak mümkündür. 

Bir tanesi; Anayasamızın 122 nci maddesine 
göre her kuruluş kendi organlarını kendileri 
seçer ve üyeleri kendileri olmaları gerekirken, 
Ziraat Odalarında tabiî üyeler mevcuttur, bu, 
Anayasanın 122 nci maddesine aykırıdır. Bu 
sebeple, ziraat odalarından tabiî üyeler çıka
rılmıştır; diğer teşekküller, diğer odalar gibi 
doğrudan doğruya çiftçilerin kendilerinin top
landığı ve kendi aralarından organlarını kurdu
ğu bir teşkilât haline getirilmiştir. 

İkincisi; ziraat odalarını çiftçi nazarında an
tipatik yapan ve kötü tatbikatla da Türk çift
çisinin bir kısmını karşısına çıkaran giriş aida
tı ve yıllık aidat hususu halledilmiştir. Şöyle 
ki; çiftçi beş dereceye ayrılmaktadır. Bunların 
yukarı derecelerinden bahsetmiyeceğim. Ama 
mühim olan iki derece üzerinde durumu arz 
edeceğim. 5 000 lira ile 25 0O0 lira geliri olan 
çiftçilerden eskiden giriş aidatı olarak 25 üe 
100 lira almıyordu, bu miktar 10 liraya indiril
miştir. Yıllık aidat ise, 25 lira ile 100 lira idi, 
bu, 5 lira ile 25 liraya indirilmiştir. 5 000 lira
dan az geliri olaın çiftçilerden eskiden 1 lira ile 
25 lira giriş aidatı alınıyordu, şimdi 1 liraya in
dirilmiştir. Eskiden yıllık aidatı olarak 1 lira
dan 25 liraya kadar aidat alınıyordu. Şimdi, 
bir liradan ikibuçuk liraya kadar aidat alına
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu, ziraat odaları
nın gücünü düşürmez. 3,5 milyonu aşmış olan 
çiftçi ailesinin buna gönülden katkısı ziraat 
odalarını gerçekten Türk çiftçisinin temsilcisi 
haline getirir. Yıllık geliri 5 000 liranın altın
da olan bir çiftçiden 25 lira Ziraat Odası aida
tı istemek, gerçekten adalete uymaz ve bu çift
çi indinde Ziraat Odasının itibarını düşürür. 

Son konuya geliyorum muhterem arkadaşla
rım. Tarım reformu : 

Arkadaşlarımız bunun zarureti hakkında 
konuştular. Arkadaşlarımız parti inadına göre 
buna «Toprak reformu» dediler. Biz buna kurul
duğumuz tarihten beri «Tarım reformu» dedik. 
Tek başına toprak mülkiyetinin veya kuru top
rağın verilmesiyle meselenin halledilmiyeceği 

I meydanda. Bu sebeple Tarım Reformu kanun 
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tasand hazırdır muhterem arkadaşlarım. Hazır
dır. Hasırlanmaktadır demiyorum; hazırdır. Ya
kın zamanda umumi efkâra açıklanacak ve son
ra da Yüksek huzurunuza getirilecektir. 

Muhlerem arkadaşlarım, 
Biz}Tarım Reformu" Kanununda şu amacı 

gütmekteyiz; yurt topraklarının verimli ola
rak işlŞstilmesini sağlamak, tarımsal üretimi 
toplumi yararına olgun şekilde artırmak, tarı
mın millî gelire katkısını çoğaltmak ve tarım 
sektöründe çalışanların millî gelirden adaletli, 
dengeli surette faydalanmalarını mümkün kıl
maktır; Tarım reformu tasarısı bu amaçlara uy
gun olarak hazırlanmıştır. Bu kanunun içinde, 
topraksız olan veya yeter toprağı bulunnuyan 
çiftçilerin topraklandırılması, tanmda toprak 
re.iimiıiin düzenlenmesi ve tarım işletmelerinin 
düzenli ve ekonomik birer ünite haline getiril
mesi, tarım arazisi ve su kaynaklarının verimli 
şekilde kullanılması, tarımsal kredilerin ve gir
dilerin uvfifun şartlarla tedariki ve kullanılması. 
başka ifade ile; kredilerin yeter ffelirli tarım 
isletmeleri yaratmayı sae-byacak tarzda isleme
sinin sırlanması. tarım ürünlerinin gereci üzere 
değerlendirilmesi ve pazarlanması, tarımsal ya
tırım ye geliştirmelerin bölgeler itibariyle araş
tırmalara dayanan teknik ve ekonomik esaslara 
göre ve plâna bafflı olarak yürütülmesi eibi ted
birler mevcuttur, bölümler olarak içinde ton-
raklanrhrma. kamulaştırma, isletme bünyeleri
nin düzenlenmesi. suların tarımda, knllf-nılma/Si. 
Devlptp ait veva âmme karakterim deki tüze! 
ki«nliT^we ait mera. vavlnlarm hnknM rtnrnmn. 
kul^n-iTması. ıslahı IHmr.ılıl̂  ve ort^Vmboın dü-
zenlentnesi tarım ürünlerinin nazari anması, zi
rai kr^di ve Devlet yardımı mevcuttur. 

Böylelikle muhterem arkadaşlarım, tanm re
formu tasarısı. tanmınTtzm bünvocinifTeTri ak-
ga.klı'Ha'n H^erim hiitiîn hususları ihtiva e>tm«aTc 
tedir. !PWı*k tarımının î eri tarım seviv^ine nlac. 
ması. i^în oro-roMi mp-mİpVp,t sartlarmu'» tm +o1rv»i. 
pnn ı/»^^o++î»"(1î}vî AnavacjaTvngnTi TV"în'"îv,»+ lıoV^ 
Trma 'hjîî'rTvtAtiT»5 vo «jn^val apolet i nfPTwV+îwn V»ii_ 
tün bıiamcslarrnı ilı+İTrq arİA-n c-oVüdp n ̂ "n'**"'> T» •nrıc!-

tır. varında Yüksek huzurlarınıza takdim olu
nacakta*. 

BARKAN — Savm "R^kan. konuşmanız nz*-
ya,r»a,k«te devamı hakkında karar almamız ge
rekiyor. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Bitiriyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi daha faz
la uzatmak istemiyorum. Ananoktalara temas 
ettiğim kanısındayım. Hatip arkadaşlarımın, 
başta da arz ettiğim gibi, konuşmaları yol gös
terici olmuştur. Bu sebeple, kendilerine ayrı
ca cevap vermek zaman kaybına sebebolacak-
tır. Umumi konuşmamda da esasen kendileri
nin görüşlerine iltihak ettiğim hususlar, ilti
hak etmediğim hususlar açık olarak belli ol
muştur. 

Yapılan tenkidlerden faydalanacağız. Türk 
tarımını ileri seviyeye götürmeye, Türk tarı
mının Türk çiftçisine, Türk halkına faydalı ol
masına, çalışacağız. Bu husustaki bütün imkân
ları seferber edeceğimize, tabiat potansiyeli
mizi, Türkiye'nin bilgi gücünü değerlendirece
ğimize huzurunuzda söz verir, hepinize saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı arkadaşları
mın Başkanlığa hitaben yazmış oldukları ya
zıda zatiâlinizden soru sorma teklifleri var. 
Ben, arkadaşlarım müsaade ederlerse, hazala
rında yazılı veya sözlü diye belritmişler, onla
rı yazılı soru olarak kabul ediyorum, yazılı ola
rak Sayın Bakan cevaplandıracak, kendilerine 
tevdi edeceğim. 

Sözlü olarak cevaplandırılması öngörülen bir 
talep var. Ankara Milletvekili Sayın Şinasi öz-
denoğlu şu soruyu sormakta; «Ortak Pazar sis
temi içinde ve tanm ürünleri konusunda gerek 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun bize tanımış 
olduğu tavizlerin tam olarak değerlendirilme
si, gerekse hazırlık ve geçiş dönemlerinin şart 
koştuğu tedbirlerin tesbit ve icrasını mümkün 
kılacak bir Hükümet politikası mevcut mudur? 
Esasları nelerdir Mevcut değilse Türkiye ta
rımının geleceğini de etkiliyecek bu çok önem
li konuda Bakanlık ne zaman harekete geçe
cektir?» 

Yazılı veya şifahi olarak cevabınızı arz 
edebilirsiniz.. («Yazılı cevap versin» sesleri) 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Yazılı 
olarak lütfederlerse daha makbule geçer. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Hayhay efendim, yazılı olarak tak
dim edeyim. 

BAŞKAN — Sayın İlhan Açıkalın'ın, Sayın 
Hasan Âli Gülcan'ın ve Sayın Vehbi Melik'in 
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vermiş bulunduğu önergeleri Bakanlığa gönde
receğim ve kendilerinin bunları yazılı olarak 
cevaplandırmasını rica edeceğim. 

Buyurun Sayın Kangal, sorunuzu sorunuz. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Birinci sualim 

Sayın özdenoğlu'nun sualinin aynısı idi, fa
kat o soruldu. 

ikincisi; Taram Bakanlığında beş sene ön
ce kurulan bir proje grupu tarafından uzun ve 
ciddî bir çalışma sonunda hazırlanan, Tarım 
Bakanlığı teşkilâtının yeniden düzenlenmesi 
raporu ile, yine eski Tarım Bakanı Bahri Dağ-
daş zamanında çok uzun bir zaman içerisinde 
üniversite mensupları ile birlikte hazırlanan 
«İki bin yıllık projeksiyon çalışmaları» ne oh 
muştur Tatbikata intikal ettirilmiş midir? Yok
sa rafa mı kaldırılmıştır? Bunu rica ediyorum. 

Üçüncü sualim;; Ziraat Bankası tarafından 
çiftçiye verilen zirai kredilerin tarımsal saha
da kullanılmamasının sebepleri arasında Tarım 
Bakanlığının bu yönde kanuni bir dayanağının 
olmadığı bir sebebolarak ileri sürülmektedir. 
Bunun için, Ziraat Bankasının Taram Bakanlı
ğına bağlanması görüşüne katılıyor musunuz? 
Katılıyorsanız bu yönde bir çalışmanız var mı
dır? 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) —Efendim, iki bin yıllık bir projeksi
yonun hazırlanması çok faydalıdır, ama Ba
kanlık, çalışmalarını bu gibi projeksiyonlara 
göre değil, kalkınma plânına göre yapar. Bina
enaleyh, kalkınma plânımızda dengeye göre 
girdileri ne nisbette gerçekleştirmemiz bize he
def verilmişse, yani ne miktarda sertifikalı to
hum, ne miktarda gübre, ne miktarda traktör 
kullanmamız gerekliyse, o hedeflere göre, o 
imkânları içinde çalışmaktayız. Rafa kaldırma 
diye bir şey mevzuubahsolmaz. Bu bir kıymet
li etütdür. Bu etüt bize ışık tuttuğu kadar Dev
let Plânlama Teşkilâtına da ve Yüsek Plânla
ma Kuruluna da ışık tutar, ama biz çalışma
larımızı biraz evvel arz ettiğim gibi, muayyen 
etütlere ve araştırmalara göre değil, plânlı bir 
devrede yapılan plâna ve bunun hedeflerine gö
re yürütürüz. 

Zirai kredi hususunda, Tarım Bakanı ola
rak, ben de Ziraat Bankasının Tarım Bakanlı
ğına bağlanmasında fayda mülâhaza ederim. 
Bir politikanın yürütülmesi için bir krediyle 

desteklenmesine ihtiyaç vardır. Nitekim bu ih
tiyaçtır ki, Emlâk Kredi Bankasını, Üler Ban
kasını İmar ve iskân Bakanlığına bağlamıştır, 
ama bu yalnızca benim şahsi görüşümün ve
ya gayretimin neticesi olacak bir iş değildir. 
Bu, umumi bir Hükümet politikasıdır, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, buyurunuz efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan yazılı veya sözlü olarak, 
hangisini tensip buyurursa o şekilde cevap ve
rebilirler. Kendi vilâyetimle ilgili bir mesele. 
Bundan bir süre Adapazarı'nın Dernekkırı mev
kii ve burada birtakım köyleri içine alan böl
geye dolu düştü. Büyük ölçüde ürünler zarar 
gördü. Daha önce bu bölge sel baskınına da uğ
ramıştı. Büyük ihtiyaç içinde bulunuyorlar, 
çeşitli yönlerden; ne gibi bir yardım yapıldı ve 
bundan sonra ne gibi bir yardım yapılacak? 
Bu konuyu öğrenmek istiyorum 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırırsa-
nız daha iyi olur. Çünkü tetkike muhtaç taraf
ları, var; ne gibi yardım yapıldı ve bundan son
ra ne gibi yardım yapılacak diyor. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Emredersiniz. 

BAŞKAN — Başka soru sormak istiyen var 
mı?.. 

Buyurun Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bütçesi görüşülürken bir hususa işaret etmiş
tim. Bu Bakanlıkla ilgili olduğundan bahset
tiler. DDT ve Aldein maddelerinin kullanılma
sının sağlığa zarar verdiği. Bunların kanser, 
sanlık, kısırlık gibi hastalıklar getirdiği ve 
hattâ dere yolu ile denizlere kadar giderek, 
kıyı balıklarına zarar verdiği muhtelif rapor
larla tesbit edilmiştir. Dış memleketlerde kul
lanılması hemen hemen reddedilen ve katiyen 
kullanalmıyacaktır şeklinde karar alınmış bulu
nan bu maddelerin Türkiye'de kullanılmasına 
devam edilecek midir ve insan sağlığına büyük 
tesiri olan bu maddelerin kullanılıp kullanıl
maması hususunda Bakanlığın görüşü nedir? 

BAŞKAN — Sayın Asutay tarafından is
mi sayılan maddelerin Türkiye'ye girmesine 
mâni olunacak mıdır, olunmıyacak mıdır, mü-
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saade edilecek midir, edilmiyecek midir? Bu
yurun. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, 

Bjı hususta Türkiye'deki kullanışlar çok sı
nırlıdır ve yiyecek maddelerinin yenileceği ana 
gelmeksizin kullanılmaktadır. Meselâ süne mü
cadelesinde kullanılanlar henüz başak olma
dan yapılan bir mücadeledir. Henüz Türkiye'
de bu zararlar tesbit edilmemiştir, ama bu hu
susta, kullananlar ve teşkilâtımız hassastır. 
Bunların zararlı kullanışlarına imkân verme
mektedir. Meyva ağaçlan için yapılanlar da 
aynı şekildedir. Meyva henüz teşekkül etme
den yapılan mücadeledir. Henüz zararlı tarz
da Türkiye'de DDT kullanılmamaktadır ve za
rarlı şekilde kullanılmasına da müsaade edilmı-
yecektir. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas, buyu
runuz efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Yazılı ola
rak P'Hr-diriyorum. 

BAŞKAN — Gönderiniz. Yazılı olarak Sa
yın Bakan cevaplandırsın. Muameleye koyaca
ğım. Bakanlığa göndereceğim, yazılı olarak 
zati»linize cevap verilsin. Tamam mı? ^C. H P. 
sıralarından, soru okunsun» sesleri) Zaten 
Meclis zabtına geçeceği için okuyacaksınız ale
nî. 

Başka soru sormak istiyen var mı? Yok. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan, buyurun. 

(Alkışlar) 
Mfihterem arkadaşlarım, mesaimiz 19.30 a 

kadardır. O ^akımdan. saat, 9,1 00 de tekrar top
lanacağız. (Tanm Bakanlığı bitinceye kadar 

karar alalım» sesleri) Şimdiden kestiremem bi
tip bitmiyeceğini. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Madle-
lere geçilmesi kalsın. 

BAŞKAN — Anladım efendim, ben sizden 
daha çok isterim, ama şimdiden kestiremem, 
müzakerenin ne olacağını, ne zaman biteceğini 
bilemem ki.. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 bütçe ka
nunu tasansının yapılan açık oylamasına 193 
milletvekili katılmıştır. 147 kabul, 45 ret, 1 çe-
kinser oy çıkmıştır. Keza: 

Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanun 
tasarısı, Ege üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanun 
tasarısı, Hacepttepe Üniversitesi 1970 yılı Büt
çe kanun tasarısı, İktisadi ve ticari ilimler aka
demileri 1970 yılı Bütçe kanun tasansı, İstan
bul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanun tasansı, 
istanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanun tasarısı, Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1970 yılı Bütçe kanun tasansı, Petrol 
Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe kanun ta
sansı, Karayollan Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanun tasansı, Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanun tasa
nsı ile Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
çe kanun tasanlannın yapılan açık oylamala
rına arkadaşlanmız\ gerekli çoğunluk şeklin
de katılamamış ve dolayısiyle gerekli oy ço
ğunluğu sağlanamamıştır. Bu sebeple mezkûr oy
lamalar gelecek birleşim tekrar Yüce Meclis
te açık oylamaya sunulacaktır. 

Saat, 21.00 de devam etmek üzere birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,14 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 89 ncu Birle
şimin 3 nmü Oturumuna başlıyoruz. 

Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşme
lere devam ediyorduk. Sayın Abdülkâdir Ker-
mooğlu, A. P. Grupu adına buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ABDÜLKÂDİR KER-
MOOĞLU (Mardin) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

A. P. Grupu adına Devlet Üretme Çiftlikleri 
1970 Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi açıklıya-
cağım. Devlet Üretme Çiftlikleri 1 Mart 1950 
tarihinde yürürlüğe biren 5433 sayılı Kanunla 
kurulan bir teşekkül olup, esas bünyesi 1937 de 
tesis edilen Zirai Kombinalar İdaresiyle 1938 de 
teşkil olunan Ziraat İşletmeleri Kurumunun tas
fiye ve devri ile ayrı bir statü ile birleştirilme
sinden meydana gelmiştir. Tarım Bakanlığına 
bağlı katma bütçeli hükmi şahsiyeti haiz dö
ner sermayeli bir teşekküldür. Bu teşekkül 
120 000 000 lira döner sermaye ile çalışmakta 
ve yurdun muhtelif bölgelerinde yirmi çiftlik, 
bir Turunçgiller İsletmesi, bir merkez atelyesi 
ile İzmir ve Adana'da kurulmuş Tohum Üretme 
Müdürlüğü teşkilâtından ibarettir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri. Genel Müdürlüğü
ne 5433 sayılı Kanunla verilen görevler şunlar
dır : 

Yurt, çiftçiliğinin tohum, damızlık, fidan, fi
de, arıcılık ve kümes hayvancılığı ihtiyacını' kar
şılamak için verilmiş görevlerden başka İkinci 
Bes Yıllık Kalkınma Plânında da arazi ıslahı, 
imar ve ihyası, tonrak kaynaklarımızın su ve 
rüzgar erozyonundan korunması ve entansif zi
raatın geliştirilmesi için anlamaya ehemmiyet 
verilmesi, tonraksu kaynaklarının geliştirilme
si, kimyasal oiihrenin. zamanında yerinde ve 
tonrak tahlilleri vanılarak kullanılması, tarım
sal savaş ve korunma için hastalık ve zararlara 
karsı tedbir alınması görevi verilmiştir. Kal
kınma Plânında avrıca teknoloıik seviyenin yük
seltilmesi için, mikinalasma. yüksek verimli hay
van soylarının geliştirilmesi ve alt yapı yatırım

ları ile ilişki kurulması, yem kaynaklarının iyi 
değerlendirilmesi, ince yapağı ihtiyacının karşı
lanması gibi görevler de verilmiştir. 

Nüfusumuzun yüzde 70 i çiftçidir ve köyler
de yaşar. 26 milyar hektar üzerinde 23 milyon 
nüfus barınmaktadır ve uğraşmaktadır. Millî 
gelirin yüzde 40 nı tarım ürünlerinden sağla
maktayız. İhracatımızın hammaddesinin yüzde 
80 ini tarım teşkil etmektedir. Bu bakımdan 
tarım ekonomik kalkınmamızın destekçisidir. 

Tarım politikamızın amacı; tarım sektörü 
üretimin halkın beslenme şartlarını düzeltecek, 
sanayiimizin hammadde ihtiyacını karşıladıktan 
sonra ihracatımızı artırıcı bir yöndedir. Japon
ya'da 31 milyon nüfus 6 milyon hektar üzerinde 
kendi gıdasını yüzde 80 elde ederken bizim bunu 
yapmamız için mâni bir sebep yoktur. A. P. nin 
köye dönük politikası, Devlet Üretme Çiftlikleri
nin şahsında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. 
Birkaç rakam vererek bunu izah etmeye çalışa
cağım. 

Devlet Üretme Çiftlikleri halen 50 000 dekar 
arazi sulamaktadır. Devlet Üretme Çiftlikleri
nin fonksiyonu çiftçiye örneklik yapamak oldu
ğuna göre rakamları bu yönden değerlendir
menizi istirham ©diyorum. 1950 de İkendisine 
verilen görevle gerek İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında, gerekes A. P. ran programının 43 
ncü maddesi ve Hükümet programımızda verilen 
bu ödevleri yapma azminin bir mukayesesini 
yapmak için 1950 de tohumluk ıslahı miktarı ve 
bunun tevzii miktarı, 53 000 ton iken 1964 te 
76 000 tona çıkmış, 1967 de de 160 000 tona 
çıkmıştır, yani 1950 den 1964 te kadar en faz
la dağıtım 14 sene içinde 70 000 ton iken 1967 
de 160 000 tona yükselmiştir. 1968 de bu miik-
tor 183 000 tona, 1969 da 233 000 tona ve 1970 
de 301 500 tona çıkmıştır. İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında beş sene üzerinde 2 milyon 
ton ihtiyaç tesbit ediilmiştir. Bu, her seneye 
400 000 ton isabet etmektedir. Böylece Dev
let Üretme ÇiftIMerinin ıslah edilmiş tohum-

— 794 — 



M. Meclisi B : 89 26 . 5 . 1970 O : 3 

luk ihtiyacımızı karşılama^ iğin âzami derece
de ga|$rec san etugı goruiıneıs&edır. 

15ü lonuııiiugu .umun etmeK iiçın Devlet Üret
me yatükıerı, çıitçıierılıe sozıeşıneıa mukavele 
yapuniu&t&uır. J*U muKavejıe gereğince 1ÖÖ9 da 
Orta -Anadolu ve sahil mıntakasmda 1100 000 
üöjsıaıujü âüuıaüıa sozıegme yoııyıe eıüim yaptırıl
mış ve tm ekim hasat, sonuna Kanar Uavmc üret
me Ç|t'tkJiUjen personel uuraıınaıan konoroi eciıı-
mıştii'. Bu demektir ki Devlet Üretme Çift-
^İAIJC4 Koy® ueKüiıgu, uıig.ifj. jıvenuı >&ay±<tâ ISOKIUUŞ-
tur. Nitekim bunun neticesi ^,uak, demin de 
arz ettiğim gibi, bu miktar 1970 de artmış ve 
1 100 OuO olan 1969 daki sözleşmeli tohum ye
tiştirme ekim sahası 1970 de 1 300 000 dekara 
yüksejanişjttir. Bu tohumluklar 5254 sayılı KJa-
nun gereğince tabiî âfetlerden zarar gören çift
çilere ve Ziraat Bıankası kredisıyie istıyen çır c-
çiler4 peşin bedele istiyen çiftçilere dağıtılmış
tır, arzu edilen 400 000 tona yaklaşılmış bulu
nulmaktadır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri peırsoneli, kontro
lünü yaptıkları çiftliklerin çevresindeki çiftlik
lere de faydalı olmuşlar ve onlara da örneklik 
yapmışlardır. Bunun neticesi olarak yapılan 
teshillerde ikileme, üçleme, gübreli ©kim yap-
maklja ve hasat sonuna tkadar adı geçen per
sonel ekinleri beklediği için sözleşmeli çiftçile
rin öbür çiftçilere nisbetle aldıkları mahsul en 
'az yüzde 20 nisbetinde fazla olmaktadır, yani 
verin% bu ıslah edilmiş tohumlukla eklen ve bu 
personelin konfcrolundaki sahalarda en laz yüz
de 20; nisbetinde artmaktadır. 

ve programlarda öngörülen hedefleri 
eştirmek için lüzumlu olan iyi vasıflı, 
verimli ve ekonomik değer taşıyan to

humluk materyalin özel sektöre dayalı olarak 
üretilmesi, Devlet Üretme ÇiMilklerdnin politi
kası Mine gelmiştir. Bu meyanda Devlet Üret
me Çiftlikleri buğday ve arpa tohumluğundıan 
başkja 1960 da istihsal edilen 1 000 ton pamuk 
tohupundan 289 tonu çiftçiye dağıtılmıştır. 
1969| da bu tohumluk ıslıahı aynı zamanda hek
tar fcjaşma gereken miktarı da aşmıştır. 

^vlet Üretme ÇiftMklerinin son zamanlar
d a ^ b&tarısına bdr misal vermek içüı 1965 te 
27 iaded çiftçiyle sözleşmeli mukavele yaparken 
ve' ancak 17 440 dekar saha ekilmiş iken ve 1 499 
ton tohumluk alınmışken 1970 de 155 000 
ton tohumluk ^alınmıştır. 

Devlet Üretme Çiftüjklerinin diğer bir gö
revi de damızlık hayvanları yetiştirmesi ve 
yaymasıdır. 1950 den 1964 te kadar Türkiye'de 
ondört - onbeş sene içinde 2 800 damızlık sığır 
dağıtılmışken 1964 ten 196Ö a kadar, beş sene 
içinde onbeş seneye nisbetle birbuçuk misli faz
la olmak üzere 3 200 damızlık sığır dağıtılmış
tır. 

Bu arada 26 213 damızlık İkoyun ile ayrıca 
1 673 967 evcil hayvan dağıtımı yapılmıştır. 
Devlet Üretme Çiftliklerinin süt istihsali 1950 -
1964 e nisbetle 196© da inek sütü birbuçuk mil
yon litreden 4 100 000 litreye yükselmiş. Ko
yun sütü yarım milyondan birbuçuk milyon lit
reye yükselmiştir. Ayrıca Devlet Üretme Çift
likleri meyva fidanı, aşısız fidan, antep fıstığı 
çöğürü, asma fidanı olarak ceman 1 537 000 
aded de fidan dağıtmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kermooğlu, bir dakika
nız var; ona göre toparlayınız. 

ABDÜLKADÎR KERMOOĞLU (Devamla) 
— Peki efendim, toparlıyorum. 

Bütün bunlardan başka tohumluk geliştiril
mesi ve tevzii projesi yapmıştır. Hayvancılığın 
ıslahı ve geliştirilmesi projesi yapmıştır. Bahçe 
kütükleri geliştirmesi projesi yapmıştır. Bu pro
jeler 1970 bütçesinde tahakkuk edecek şekilde 
yatırımlarla beselnecekti. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 35 nci 
maddesi aileyi Türk toplumunun temeli say
maktadır. 23 milyon insan köylerde yaşamakta
dır. A. P. politikası bu köylüleri kalkındırma 
azmindedir. Zira zirai kalkınmamızın da destek
çisi tarım sektörüdür. A. P. programının 43 ncü 
maddesinde milletimizin büyük çoğunluğunun 
geçim kaynağını teşkil eden besinin ve bu ham
maddenin, ihracat maddesinin tarım ürünleri 
olması sebebiyle her türlü hizmeti köylüye gö
türme politikası muvaffak olmuştur. Bu muvaf
fakiyetin... 

BAŞKAN — Tamamdır efendim, lütfen bağ
layınız. 

ABDÜLKADÎR KERMOOĞLU (Devamla) 
— Bağlıyorum efendim. 

Bu muvaffakiyetin oluşunda A. P. nin bü
yük rolü vardır. Bugün Türkiye'de hazmedilmi-
yen cihet, sosyal ve iktisadi haklarla Anayasal 
miza getirilen yeniliktir. Sosyal ve iktisadi hak
lar Anayasamızın 3 ncü bölümünde yenilik ola
rak Türkiye'ye gelmiştir. Bu bölüm aynen şöyle 
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der : «Devlet sosyal ve iktisadi hakları mille
tin malî ve iktisadi gücüyle tahakkuk ettirir.» 
Bizden bugün Anayasanın bu maddesine hür
met etmemizi istiyenlerin, milletin maziden ge
len malî gücü üstünde fazla bir şey talebetme-
oneleri lâzımgelir. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
ABDÜLKADÎR KERMOOĞLU (Devamla) 

— Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Anayasamızın sağa sola dönük olduğunu 

söyliyenlere şunu hatırlatmak isterim : 
Sayın parlâmento üyeleri, 
Millî hâkimiyet parlâmentonundur. Burada 

iktidar ve muhalefet hep beraberiz. Hükümetle
rin icrası başkadır. Anayasamızın 8 nci maddesi 
her fert vatandaşı, her tüzel kişiyi, teşriî orga
nı, her türlü Anayasa kuruluşlarını Anayasaya 
bağlamıştır, ferdi de Anayasaya bağlamıştır. 
Bu fert mefhumunda fiziki fert de vardır, hük
mi şahsiyeti olan hukukî fert de vardır; her mü
essese her fert girmektedir Türkiye'de, her der
nek, her teşekkül, basm mensupları da, üniver
siteler de girmektedir. Anayasamızın 53 ncü 
maddesini ve 8 nci maddesini hatırlatırım. İm
kânlar dışında bir şey istendiği zaman dışarda 
anarşi olur. 

BAŞKAN — Sayın Kermooğlu, iki defa rica 
ettim, bağlayınız lütfen. 

ABDÜLKADÎR KERMOOĞLU (Devamla) 
— Bağlıyorum efendim. 

Anayasamız, «köydü efendimizdir» diyen 
Atatürk'ün yolunda olan A. P. ye açıktır, mil
lete açıktır, aydın politikacıya, aydına açıktır. 
Fakat cehennemde de insan öldürmek istiyen 
cehennem zebanilerine açık değildir. Bütün par
tileri bugünkü Türkiye faeki anarşiyi yok etmek 
için birleşmeye, Anayasanın 53 ncü ve 8 nci 
maddesi muvacehesinde, birleşmeye davet eder
ken Sayın Başkanım bir teklifi daha var müsaa
denizle... 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Kermooğlu 
bitti artık, Riyasete biraz saygılı olun. 

ABDÜLKADÎR KERMOOĞLU (Devamla) 
— Efendim hepinize saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Hanağası, bir 
Önerge göndermişsiniz. Daha önce Saym Bakan 
sorulara cevap verdiği cihetle bu sorunuzu Sa
yın Bakana intikal ettireceğim, yazılı olarak ce
vap versinler. Olur mu efendim 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa-
yın Başkan yalnız bir istirhamda bulunayım, 
lütfen zapta geçirilsin. 

BAŞKAN — Bizim gönderdiğimize göre 
mutlaka geçer efendim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa-
ğoluun, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım yeter
lik önergesi gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı bütçe müzakereleri dola-

yısiyle yeteri kadar sözcü konuşarak konuyu 
aydınlatmışlardır. Bu itibarla müzakerenin ki
fayetini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Burdur 
Ahmet Mukadder Çiloğlu 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
Sayın Mutlu, buyurunuz. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Saym Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Türkiye'mizin % 72 sinin tarımla uğraştığını 
söylüyorsunuz, ondan sonra Tarım Bakanlığı 
Bütçesini 1,5-2 saat kadar bir zamana sıkıştı

rıp geçiştiriyoruz. Onun için bu önergenin aley
hinde söz aldım. Türkiye'nin, toprağından, hay
vanından, insanına kadar aç olduğunu bilmeniz 
için bu önergenin reddini istedim. Arkadaşlar, 
dünyada, Fransa'nın yaptığı bir listeye göre aç 
milletler listesinde en arkadan ikinci gelen bir 
millet olduğumuz için bu önergenin reddini on
dan dolayı istedim. 

Arkadaşlarım, bugün cemiyette bir sürü pat- * 
lamalar çıkıyor, halk sokaklara dökülmüş vazi
yette. Birisi «istemezük» dediği zaman arkasın
dan bir sürü istemezükler çıkıyor. Neden?.. 
Dengesiz beslenmenin temelini araştırıp bulmak 
için bu önergenin aleyhinde konuşmaya çıktım. 

Muhterem arkadaşlanm, yıllık tarımsal artı
şı plâna göre % 4,1 olarak hesaplıyoruz, netice
de % 0,8 çıkıyor. Bunun sebeplerini bulmak için 
önergenin aleyhinde söz istedim. 

Muhterem arkadaşlarım, îngiltere^de ortala
ma yaş 74 iken Türkiye'de niçin 32 olsun? İşte 
Tarım Bakanlığı bütçesini daha uzun müddetle 
görüşelim, didik didik edelim ki, bunun temeli
ni araştıralım ve sebeplerini bulalım. 

Hayvancılık büyük bir potansiyel olduğu 
halde, hâlâ üvey evlât muamelesi görüp gör-



M. Meclisi B : 89 

mediğiii ispat için bu önergenin reddini isti
yorum,! müzakerelerin yeterli olmadığı kanaa-
tindeyifa. 

Mu&terem arkadaşlarım, hayvancılık içeri
den difarıya hudutlarımızı zorluyor, hâlâ hay
van kaçakçılığı var. Dış memleketlere kesilmiş 
et göndierememizin sebeplerini araştırmak için 
önergemin reddini istiyorum. 

Tartm ülkesiyiz diyoruz, buğday ithal ediyo
ruz. B^nun sebebi nedir? önergeyi reddedelim 
ki, sebeplerini bulalım. 

Mufolterem arkadaşlarım, kontrollü zirai 
kredilerde yatırımların % 61 i hayvancılık sek
törünün olduğu halde, Ziraat Bankası bir mev
simde bir tek veteriner hekim dahi bulundur
mamadadır. Bunun sebeplerini bulmamız için 
önergefmn reddini istiyorum. 

Türkiye'de tarım ürünleri ve hayvansal 
ürünlerin fiyat ve pazarlama politikasını didik 
etmemİî icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, son zamanlarda Ta
rım Bakanlığının vazifeleri o kadar genişle
miştir ki, Tarım Bakanlığı bir imparatorluk ha
line gelmiştir. Sayın Bakan müsaade etsinler, 
daha ihtisaslaşmış olarak hayvancılık sektö
rünü, (üretimden tüketime kadar, beslenme 
mevzuunu da içine almak şartiyle su ürünlerin
de biri bakanlık kurulup kuruhnamasını tetkik 
için btı önergenin reddini istiyoruz, bunun için 
bu kürsüye geldim. 

Mıfeterem arkadaşlarım, son zamanlarda ga
zetelerde bir sürü yazılar görüyoruz; haşhaş 
ekimi gmırlanmalı, deniyor. Kimin hesabına 
sınırlanacaktır bu? Bunun temelini bulmak 
için y^erlik önergesinin reddini istiyorum. Sa
yın Aİnerika Filipinler'de haşhaş ekimi ve af
yon sijazını çoğaltırken, bizde kısıtlıyor. Ame
rika'ma namı hesabına kısıtlıyalım mı, kısıtla-
mıyahm mı? Bunların temelini didiklemek için 
bu önjargenin reddini istiyorum. 

Bu^riin köylüye; «Haşhaş ekme, afyon sakı
zı alnfft» diyebilmemiz için haşhaştan daha ve
rimli (bir mahsulü onun yerine getirmemiz ve 
göstergemiz lâzım. Halen Tarım Bakanlığının 
hiçbiri genel müdürlüğünde, hiçbir şubesinde, 
hattâ i Ziraat Fakültesinde, afyon, haşhaş tohu
munun ıslahı üzerinde kesin olarak durulma-
maktadır. Halbuki bugün Türkiye'de bir döne
me ekilen haşhaştan 360 lira kazanan Türk köy
lüsü bir dönüm pancardan 225, bir dönüm buğ-
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daydan 75 lira kazanmaktadır. Türk köylüsü
ne; 360 lira yerine, şu mahsulü ektiğin zaman 
361 lira kazanırsın, dediğimiz zaman biz bunu 
terk ettirebiliriz. işte önergenin reddini 
bunun için istedim, temeline inelim. 

Muhterem arkadaşlarım, biz daha henüz mi
demizi dolduramamışız, doymamışız. Aç bir küt
le ağır sanayi kurabilir mi, kuramaz mı? Biz 
daha zirai sanayii kuramamışız, traktörümüzü 
yapamıyoruz. Şu halde ağır sanayide hangi sek
töre öncelik verilmesini tetkik için bunun red
dini istedim,. 

Arkadaşlarım, ben şeker pancarı mevzuuna 
girmek istemem. Bunları de nine, boyuna tet
kik etmeliyiz. Hükümetimizin şeker politikası 
nedir? Bunu bilmiyoruz. Hem vatandaşın pan
carının kilosuna fiyat vermiyor... 

BAŞKAN — işte bunu söylemeyin de; «Bu 
şeker politikasını öğrenebilmek için» dersiniz... 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Ta
mam... 

Bir de köylümüze fazla parayı verebilecek 
bir politika isteyip istemediğimizi bu kürsüden 
belli edebilmek için bu önergenin reddini iste
mekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, zirai kredilerin ye
terli olup olmadığını tetkik için önergenin red
dini istedim. Sayın Bakan, 1969 da 10 milyar li
ra zirai kredi verildiğini beyan buyurdular. 
Kendilerine teşekkür ederim. Yalnız bunun 
4 - 5 milyarı, zaten eskiden faizleri ödenip 
devredilen borçlar, geriye kalan 6 milyarın da 
4 milyarını aslında ziraatle uğraşmıyan, bir 
tek dikili ağacı, bir yatacak kadar mezarlık 
toprağı olmıyan tüccarlar alıyor. Bu ne biçim 
zirai kredidir? işte bunları tetkik için önerge
nin reddini rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, zirai mücadele hu
susunda Sayın Bakan bir sürü ilâç sarfiyat-
tmdan ve ilaçlanan sahalardan bahsettiler. 
Bunun ne şekilde yapıldığını tetkik etmemiz 
lâzımdır. Ziraat mühendisleri arkadaşlarımız, 
yahut da Zirai Mücadele Teşkilâtı, odasında 
yabancı ot ilâcını şişeye doldurup köylüye ve
rirse, bu mücadeleden sayılıp sayılmadığını 
tetkik için önergenin reddini istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Mutlu. Zira eğer 
böyle söz istemeseydiniz de doğru dürüst ko
nuşlaydınız 10 dakikayı doldurmuş olacaktınız. 
O bakımdan konuşmanız kâfidir. 
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SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım hemen bitiriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün dünyada her 
yönde bir ihtisaslaşma vardır, ileri memleket
ler buğday eker g-ibi toprağa balık ekip balık 
yetiştiriyorlar. Bizim ise üç tarafımız denizle 
çevrili olup göller bölgemiz olduğu halde açız, 
protein alamıyoruz. Yılda 13 kilo et yiyen bir 
milletten sağlam kafalı bir gençlik doğar mı 
doğmaz mı? Bu, tarımla ilgili bir husustur. 
Niçin biz bunun bütçesini 1 - 2 saate sıkıştırı
yoruz. 

tşte arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı geniş 
bir kütleyi ilgilendirdiği için, saym milletve
kili arkadaşlarım önergeyi reddetsinler, bakın 
neler görecekler, neler duyacaklar. Biz hazır 
eti kasap dükkânından yiyoruz, ama o et istih
sal bölgelerinden oraya gelinceye kadar ne şe
kilde gelip gittiğini öğreneceklerdir muhterem 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Saym Mutlu, söz süreniz dol
muştur. Çünkü esası hakkındaki konuşma 10 
dakika olduğuna göre bu şekildeki konuşmanız 
haliyle çok uzamıştır. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Arka
daşlarım, saygılarımı arz eder, önergenin redi-
ni rica ederim. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Yeterlik Önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Yeterlik önergesini ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Yeterlik öner
gesi reddedilmiştir. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
Lütfen 10 dakikayı tecavüz etmeyiniz, Baş

kanlığı müşkül vaziyette bırakmayınız Saym 
Yüceler. 

C.H.P. GRUPU ADINA MEHMET YÜ
CELER (Kayseri) — Sayın milletvekilleri, Ta
rım Bakanlığına bağlı bulunan pek çok genel 
müdürlüğün anası Ziraat İşleri Genel Müdür
lüğüdür. Buna rağmen Ziraat İşleri Genel Mü
dürlüğü Tarım Bakanlığı hizmetlerinin % 80 i-
nin yetersiz imkânları ile görmeye çaba gös
termekle beraber, beklenen başarıyı da gös
terememektedir. Bu bakımdan bu Genel Mü
dürlüğün daha etkili bir duruma getirilmesi 
için yeniden reorganize edilmesi kaçınılmaz bir 
tzaruret haline gelmiş bulunmaktadır. 
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Bugün bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak, 
hiçbir araştırma ve etüt yapılmadan bölge zi
raat okulu adedi 34 e çıkarılmıştır. Yetkilile
rin ifadesine göre çok kısa zamanda 67 ye 
yükseltilecektir. Şu anda bu okullardan pek 
çoğuna, kadrosuzluk yüzünden öğretmen bu
lunamadığı gibi, tatbikat için en zaruri ihti
yaçları olan işletmelerden de mahrum bulun
maktadırlar. 

ileri memleketlerde zirai öğretim yapan 
okullar kademeli olarak ilkokula, ortaokula ve 
liseye dayalı olarak açıldıkları halde, bizde ta
mamen aksine ortaokula dayalı tek tip okula 
gidilmiştir. Okulların kuruluş yerlerinin tes-
bitinde de politik baskılar ağır bastığı için 
hatalar yapılmıştır. Suyu, elektriği ve işletme
si olmıyan yerlere okul açılmıştır. 

Lise seviyesinde ziraat teknisyeni unvanı 
ile mezun olan bu gençlere Devlet tarafından 
iş verme mecburiyeti taahhüdedilmemiş, zirai 
işletmelerinin başına dönmeleri düşünülmüş
tür. Halbuki bu okullara giren gençlerin im
tihanla girdikleri ve girenlerde zirai işletmeye 
sahib'Oİmaları şartı aranmadığına göre, bu dü
şüncenin sakatlığı kendiliğinden meydana çık
maktadır. Hakikat böyle olunca pek yakın bir 
istikbalde bu bölge okullarından mezun ola
cak gençler Devletten iş alabilmek için Tarım 
Bakanlığının kapısını zorlamaya mecbur ola
caklardır. Geçmişte teknik bahçıvanlık okulla
rından yetişen gençlerden, şartları bugünküne 
nazaran çok değişik olmalarına rağmen, pek 
çoğu köyüne, işletmesi başına dönmemiştir. Bu
günkü iktidarın bu tip hercailiklerinin ileride 
millete pahalıya malolacağım söylemek keha
net sayılmamalıdır. 

Ziraat işleri Genel Müdürlüğünde araştır
ma hizmetleri de çok dağınık bir manzara arz 
etmektedir. Bugün büyüklü, küçüklü 150 ka
dar araştırma, deneme ve fidanlık vardır. Bu 
müesseselerden pek çoğunda müdürden başka 
teknik eleman bulunmamaktadır. Bu yüzden 
araştırmalardan beklenen hizmetler de çok ye
tersiz kalmaktadır. Araştırmaların bütün ağır
lığı birkaç müesseseye yüklenmiş bulunmak
tadır. Amerika'nın bütün araştırma ve dene
me müesseselerinin 64 aded olduğu düşünülür
se, bizde müessese enflâsyonu olduğu kanaati
ne kolayca varılabilir. Bu da müesseseler mem
leket ihtiyaçlarına göre değil de gelişigüzel ku-
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ruldu^ândan, bütçe ve kadro imkânları da sağ
lanamadığından birçokları ölü müesseseler ola
rak memleket ekonomisine büyük yük olmak
tadır. Bunların en son örnekleri Konya'da 
Araştırma Enstitüsü, Karaman'da Fidanlık 
Müessdaesi, Ermenek'te Fidanlık, Edirne'de Zi
rai Arttırma, Bitlis, Ardahan ve Fethiye'de 
Arıcılık enstitüleri ve sairodir. Bu bakımdan bu 
dağını^ müesseselerin bölge müesseseleri ha
linde peniden teşkilâtlandırılması, işe yaramı-
yanlar^n kaldırılması suretiyle mahdut eleman 
ve bütfce imkânlarını iyi bir şekilde kullanarak 
daha etkili bir duruma getirilmesi; aksi halde, 
her gelen yeni bakanın kendi seçim bölgesine 
alelacele ve her hangi bir ihtiyaç düşünülme
den mŞfisesse açmaya devam edilirse, birkaç yıl 
sonra jdaha büyük problemlerle karşılaşılacak 
ve o ziman yeni bir operasyona gitmek de 
mümkiin olmıyacaktır. 

Çiftçilerimize yayım hizmetleri götüren 
Teknik Ziraat müdürlükleri de, bugünün geli
şen tekniğini çiftçiye ulaştırmada yetersiz 
kalmakta ve buralarda çalışan çok değerli ele
manlar da ümitsizlik içinde üzüntü duymakta
dırlar. {İlçelere ve köylere kadar uzanan bu teş
kilâtı, jbugünıkü âtıl halden kun'tarmak meobr-
riyeti fardır. Araştırma, eğitim ve yayım gibi 
üç anajçolu sinesinde bulunduran Ziraat işleri 
Genel Müdürlüğü memleket tarımına bu yön
leriyle jhizmet edebilmesi için yeni bir düzenle
meye ihtiyaç gösterdiği kanaatindeyiz. 

ıSaym milletvekilleri, 
Tarhtı alanında üzerinde dikkatle durulma

sı lâzınigelen bir konu da bağcılıktır. Türkiye'
de bağ alanı hızla artmakta, istatistiklere göre 
son 301 yılda bu artış yüzde yüzü aşmaktadır. 
Nitekiıi, 1935 yılında 346 bin hektar olan bağ 
alanı, W&7 yılında 840 bin hektara ulaşmış, bu
na paralel olarak da üzüm üretimi 1967 yılında 
3 milyon 350 bin tona baliğ olmuştur. Bağ ala
nı itibariyle, dünyada 4 ncü gelmemize rağmen, 
üzüm iiretimimizin diğer bağcı memleketlerle 
mukayese yapıldığında, hayli düşük olduğu ko
layca gjörülebilir. Şüphe yok ki, bunun neden
lerinde* en başta geleni, yurdumuzda bilgili ve 
modern bağcılığın gerektiği şekilde yapılma
masıdır^ Her ne kadar Tarım Bakanlığına bağlı 
olarak Ütekirdağ, Manisa, Bilecik, Erenköy, Ya
lova, KfUs ve Nevşehir gibi bâzı Amerikan as
ma fidanlıkları ve bağcılık istasyonları mev-

26 . 5 . 1970 O : 3 

cut ise de, bu kuruluşlarda yapılan çalışmalar 
daha ziyade Amerikan asma çubuklarının üre
tilmesi ve tevzi gibi işlerdir. Bu müesseselerde 
bilimsel araştırmalardan ziyade, adaptasyon ve 
afinite ile meşgul olunmakta, bağların modern 
bağcılık tekniğine uygun bir şekilde yetiştiril
mesi, bakım ve mücadele işleri özlenen ölçüde 
yapılmamaktadır. Dolayısiyle de iyi kaliteli 
bol mahsul elde edilememektedir. 

Bugün, memleketimizin en iyi kalite şarap
larının yapıldığı üzümlerin yetiştiği Orta - Ana
dolu'da, floksera büyük bir âfet halini almış
tır. Nitekim, Kalecik karasının yetiştiği Kale
cik bağlarının hemen hemen hepsi flokseradan 
harabolmuş, Kızılırmak vadisindeki bağlar ta-
mamiyle sönmüş ve bu âfet Çubuk'tan sonra 
Kırıkkale ve Hasandede taraflarını da ciddî bir 
surette tehdidetmeye başlamıştır. 

G-erek Orta - Anadolu, gerek diğer bağ böl
gelerinde floksera veya başka bir sebepten do
layı zarar görmüş bağcıların bağlarını yeniden 
kurmaları için onlara yol gösterilmesi ve yar
dım edilmesi lâzımdır. Halbuki, maalesef flok
seradan zarar gören birçok bölgelerde, bağcıla
rın hâlâ yerli çubuklarla bağ tesis ettikleri bir 
gerçektir. Zira, bağcıya gerekli yardım yapıl
mamakta ve teknik bilgiler gereği gibi veril
memektedir. Bu itibarla Tarım Bakanlığının il
gili müesseselerinin, yeter miktarda bölge şart-. 
larına uygun anaç üretip tevzi etmesi ve mo
dern bağcılığın öğretilmesi, aynı zamanda ör
nek bağlar kurarak ve kurslar açarak bağcıya 
daha faydalı olması gerekir. 

Tabiatiyle bunun içinde Tarım Bakanlığı 
bütçesine bu hizmetleri lâyıkıyle sağhyabilecek 
ödeneğin konması gereklidir. 

öte yandan, yeni kurulan bağlar 3 - 5 sene 
sonra mahsul vereceğinden, yeni bağ kuranla
ra kredi verilmesi ve bu kredilerin bağ yetişip 
mahsule yattıktan sonra tahsil edilmesi lâzım
dır. 

Ortak Pazar ve ilgili memleketler ile ilişki
lerimizin söz konusu olduğu bugünlerde bağcı
lığımızın şarap ve şarapçılık ile ilgili problem
leri üzerinde ciddî surette durmak gerektir. Ni
tekim, Ortak Pazar ülkelerin bundan çok önce 
memleketlerinde bir bağ kadastrosu meydana 
getirmeye karar almış ve bir genel bağ sayımı
na dayanacak olan bu kadastro ile toplam bağ 
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sahalarının yüzölçümü ve çubukların yaş ve 
cinsleri tesbit edilmiştir. Halbuki, bugün mem
leketimizde mevcut bağ alanı ve üzüm çeşitleri 
hakkındaki bilgilerimiz hiç de tatminkâr olma
yıp, ileride mâruz kalacağımız güçlükleri şim
diden tahmin etmek pek zor olmasa gerektir. 
Acaba, Tarım Bakanlığının Ortak Pazar ülkele
rince alınacağı bildirilen kalite şaraplarının 
hangi şaraphanelerde ve ne miktarda üretebile
ceği hakkında bir bilgileri mevcut mudur? 

Tarım Bakanlığının bağcılık ve şarapçılık 
yönünden alman gerekli tedbirleri özet olarak 
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 

1. — Bağcılara, modern bağcılığı öğretmek 
için Tarım Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek 
konulmalıdır. 

2. — Yeniden bağ kuran kimselere, özellik
le ihracedilebilecek, sofralık üzüm çeşitleriyle, 
iyi kalitede şarap veren üzüm çeşitleri yetişti
ren bağcılara az faizli ve uzun süreli krediler 
verilmelidir.. 

3. — iyi kalitede şarap veren üzüm çeşitle
riyle, ihracedilebilen sofralık üzüm çeşitlerin
den bölgelere uygun anaçlar yetiştirilmeli ve 
bağcıya tevzi edilmelidir. 

4. — Fransa'da ve italya'da olduğu gibi, 
bağcının da katılacağı üzümü değerlendiren 
kooperatifler kurulmalıdır. 

5. — Üzüm maliyetini düşürmek için birim 
alandan elde edilen verimi, âzamiye çıkarmak 
için gerekli her türlü tedbir alınmalıdır. 

6. — Tarım Bakanlığı, üniversite ve diğer 
bilimsel kuruluşlarla daha yakın bir işbirliği 
yapmalı ve mütahassıs bağcılar yetiştirmelidir. 

7. — Bulaşık hastalıklar, soysuzlaşma ve 
flokseranm fazla ilerlemiş olması nedeni ile 
mevcut bağcılık istasyonlarının takviyesi ve 
önemli bağ merkezlerinde yenilerinin kurulma
sı lâzımdır. 

8. — Üzüm taban fiyatları her yıl tesbit 
edilmelidir. 

Çok muhterem arkadaşlar; görüyorsunuz 
ki, 10 dakikada çok mahdut konulara temas edi
lebiliyor. Biraz evvel de söylediğim gibi, bütün 
yük Tarım Bakanlığına ve dolayısiyle Tarım 
Bakanlığının politikasını yürüten Sayın Baka
na düşmektedir. 

O. H. P. Grupu adına saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tekrar yeterlik önergesi gel

miştir, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Kâfi üye konuşmuş, konu aydınlanmıştır. 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Sakarya 

Yaşar Bir 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir.. 

Tarım Bakanlığı bütçesinin bölümlere geçil
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

C — TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 34 886 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 237 557 560 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 82 624 260 

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

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

12.000 Personel giderleri 328 685 051 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 24 586 775 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 58 495 275 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 35 422 832 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 15 709 281 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılma payları ve 

sermaye teşkilleri 4 668 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 kamulaştırma ve satınalma-
Jar "* 8 494 372 
İAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, okuduğunuz madde üzerinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bölüm okutuyoruz. Mu mevzu
da ayrı ayrı söz verilmez, ilerde Devlet Üret
me Çiftlikleri Bütçesinin maddelerinde söz ala
bilirsiniz, ama bölümlerde söz alamazsınız. 

33.000 İktisadi transferler 26 028 793 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 2 412 568 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ijîtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 İosyal transferler 8 679 794 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 50 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tanın Bakanlığının bölümleri bu şekilde 
kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin bölümlerini okutuyorum. 

a) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GE
NEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 31 019 290 
B|AŞKAN — Kabul edenler... 
Ijtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 "^Önetim giderleri 
ÖAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
I&miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 873 304 

1 252 139 

Bölüm 

15.000 

Lira 

3 733 602 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 616 427 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ları ve onarımları 2 804 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Kamulaştırma ve satmalma-
lar 454 518 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Malî transferler 154 006 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal transferler 99 475 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Borç ödemeleri 4 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
32.000 

34.000 

35.000 

36.000 

14. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (1/291) (S. Sayısı : 150) 
(D 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 10 564 954 lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 

(1) 150 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
nuna eklidir. 

so-
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gösterildiği üzere 18 800 000 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 409 251 lira ki, 
toplam olarak 29 774 205 lira ödenek verilmiş
tir. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Adıyaman) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz mü 
istiyorsunuz efendim? 

Yalnız bu maddeye münhasır olmak üzere 
buyurun efendim. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Benden önce Tarım Bakanlığı Bütçesinin tü
mü üzerinde konuşan arkadaşlarım geniş ve 
yararlı eleştiriler yaptılar. 

Ben iki yıldır, bir türlü karşılığını alamadı
ğım bir sorumun belki bu yıl cevabını alırım 
umuduyla huzurunuzda bulunuyorum. Geçen yıl 
28 . 1 . 1969 tarihli bir önerge ile Adıyaman Böl
ge Ziraat Okulunun Kâhta kaza merkezine 20 
kilometre uzakta Göçeli köyünde yapılacağını 
öğrendiğimi, bu köy arazisinin okula elverişli ol
madığını açıklamış ve başka bir yer düşünülüp 
düşünülmediğini öğrenmek istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Kırıkoğlu, bir dakikanızı 
rica edeyim. 

Siz haddizatında bunu konuşmak niyetmde-
siniz. Konuşmanızın da benim için hiçbir mah
zuru yok. Yalnız ben usulü tatbik etmeye mec
burum, mükellefim. Evvelâ vicdanım icabı, 
sonra görevim icabı. 

Zatiâlinize söz verdim, sözü usule göre ver
dim. Çünkü Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesi katma bütçe olduğu için 
madde madde okuyoruz, cetvellerini ayrı kabul 
ediyoruz ve maddeler üzerinde de bu maddeler
le ilgili olarak konuşmak arkadaşlarımızın hak
kıdır. Şimdi ben birinci maddeyi okuttum, Dev
let Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün cari 
harcamaları hususunda beyanda bulunacaksınız 
diye söz verdim size. Konu bakımından ilgisi 
yok. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben daha evvel tümü üzerinde söz is
tirham etmiştim, yani madde üzerinde değil. Ne
rede kaldı ki, daha evvel de kamulaştırma ko
nusunda söz istirham ettim, usule aykırırdır 
buyurdunuz. Ancak bu madde üzerinde söz 

alabileceğimi söylediniz. Ben tümü üzerinde söz 
istirham ettim ve sanıyorum ki, tümü üzerinde 
bu konuşmayı yapabilirim, eğer lütfederseniz 
Yok bırakmazsanız. 

BAŞKAN — Usulü yönünü söyledim ben 
size. Bu bir maddedir. Maddenin bölümlerini 
kabul ediyoruz. Eğer bir aktarma mevzuubahis 
ise ancak aktarma yönünde bir teklifte bulu
nabilirsiniz. Onun haricinde ben size dedim ki, 
Devlet Üretme Çiftlikleri kısmında (Tabiî Üret
me çiftlikleriyle ilgili olarak, çünkü bütçe kabul 
ediyoruz.) bir konuşma yapabilirsiniz dedim. 
Bu mevzuun artık kabul edilmiş bir bütçeden 
sonra görüşülmesi bilmem ne dereceye kadar 
doğru olur? Eski parlömantersiniz, bilirsiniz bu 
işleri. Beni müşkül vaziyette bırakıyorsunuz. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, tümü üzerinde söz alma imkânını elde 
edemedim. Fakat bu arz ettiğim konu ile alâ
kalı maddeyi zatiâliniz lütfeder bildirir misiniz? 
Mükmün müdür? Fakat her halde bu konu ile 
alâkalı bir maddesi vardır bu bütçenin. 

BAŞKAN — Yok efendim yok. Ben şu an
da usulî yönden zatiâlinize söz vermemi müm
kün kılacak bir hâl de yok. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Bu ko
nu akçeli konu, akçe ile alâkalı konu. Akçe ile 
alâkalı bir konunun bütçede yeri olmasın buna 
imkân yoktur. 

BAŞKAN — Var efendim. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Neresi
dir efendim? Siz bilmezseniz ben hiç bilmem. 
Zatiâliniz bilmedikten sonra benim bilmeme im
kân ve ihtimal yok. 

BAŞKAN — Ben bilirim de, şimdi zaten Ta
rım Bakanlığı. Bütçesi üzerinde görüşme demek, 
bütçenin tümünden sonra her bakanlık bir mad
de olarak mütalâa ediliyor ve maddeler üzerin
de konuşmalar oluyor. Maddeler hakkında ve
rilen konuşmada zatiâliniz söz almışsınız, ama 
bizdeki usulî kaideye göre, gruplar daima ta
kaddüm ettiği cihetle size söz verebilmem müm
kün olmadı. Yeterlik önergesi geldi, Yüce 
Meclis yeterlik önergesini reddetti. Tam size 
sıra geldi ve yine grup adına söz istediler ve 
ben onu tercih etmeye mecbur kaldım. Bu ba
kımdan size söz veremedim, veremezdim. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, bir şey daha arz edeyim. Nerede kaldı 
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ki zatiiJLliniz, grup sözcüsüne evvelâ söz verme
diniz. jBenim ismimi zikrettiniz, fakat ona rağ
men bUâhara grup sözcüsünü davet ettiniz Baş
kanlığa ve makamına hürmeten ben ayağa kalk
tığım lialde tekrar yerime oturdum. Siz bana 
söz verdikten sonra Sayın Başkan, tekrar onu 
anule edip grup namına söz vermek hakkı zan
nediyorum usule aykırıdır, lütfen bunu da siz 
takdir adiniz. 

BAŞKAN — Değil efendim, bir milletvekili 
söz isteyip de grup adına o andan sonra bir söz 
talebedllirse takaddüm eder. Şimdiye kadar 
öyle olagelmiştir. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanı beni konuşturmama kararında mısınız, 
onu öğrenmek istiyorum, bırakacağım kürsüyü. 

BAŞKAN — Sizi usulî yönden konustura-
mıyacağım, onu demek istiyorum, özür dilerim. 
Çünkü aramızda... 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Peki 
efendim» zaten konuşturmama hususunda karar
lı olduğunuzun farkındayım. 

BAŞKAN — Değil efendim, sizin konuşayım 
demeniile konuşturamam. Reyle de değil bu 
iş, reyle olsaydı o yola başvururdum. Bir mil
letvekilini konuşturmak için âzami çabayı gös
teririm, merak etmeyin. 

Biribci maddeye bağlı cetvelleri okutuyo
rum. 

Bölüm 
(A/l) Cari harcamaları 

Lira 

12.000 Personel giderleri 10 024 399 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 261 953 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 JHizmet giderleri 154 102 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 11 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 113 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri 2 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 13 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 3 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 5 101 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 354 147 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 50 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci madde ve bağlı cetvellerini Yüce 
Meclisin, oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler. Birinci madde aynen kabul' 
edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri G-enel 
Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 29 774 205 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde ile ilgili cetvelleri 
okutuyorum. 

B — Cetveli 
Bölüm Lira 

61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 
hasılatı 10 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 74 205 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

^2.000 Özel gelirler 18 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maiddeyi bağlı (B) işaretli' cet veliyle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1970 bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden hıerbirinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1970 bütçe yılında da devam olunur. 

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

Madde 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince secici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Mecliüne sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

Madde 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
7 . 6 . 1949 tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı 
1, 2 sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, ilişik 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

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

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
delerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı Bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1970 yılı Bütçecmin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

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

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

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

1970 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin tümü açık oylamaya ta
bidir. Bu sebeple, münhasıran bu büttçe açık 
oylamaya sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaade ederseniz 
bu açık oylamayı da daha evvelki açık oyla
malarla birlikte gelecek birleşimde yapalım 
muvafık mı efendim? («Muvafık» sesleri) Peki 
efendim. 

Bu şekliyle Tarım Bakanlığı, Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü ve Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlükleri bütçelerinin müzakeresi' 
sona ermiştir. Hayırlı olsun. (Alkışlar) 

j) _ ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ: 

BAŞKAN — Program gereğince Orman Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde görüşmeye geçiyoruz. 

Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupları 
adına söz istemiş bulunan arkadaşlarımın isim
lerini okuyorum : 

C. H. P. Grupu adına Sayın Ömer Buyruk
çu, G. P. Grupu adına Sayın Mehmet Türkmen
oğlu, A. P. Grupu adına Sayın Rafet Eker, 
İkinci defa G. P. Grupu adına Sayın Hasan Tos
yalı, Üçüncü defa G. P. Grupu adına Sayın İh
san Kabadayı. 

Üç kişi oturuyorsunuz, üçünüz de ayrı ayrı 
grup adına söz alıyorsunuz, koca Parlâmentoya 
ayıp oluyorsunuz, anlıyamıyorum. (Gülüşme
ler) 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımı sı-
rasiyle okuyorum: Sayın Cahit Angın, llyas Kı
lıç, Sami Arslan, Sadi Binay, Hasan Tosyalı, 
Kenan Mümtaz Akışık, Ahmet Çiloğlu, Ahmet 
Buldanlı, Sakıp Hiçerimez, Hüseyin Abbas, İb
rahim Öztürk, Ali Rıza Uzuner, Sadi Binay, Hil
mi İşgüzar. 
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Buyurun Sayın Buyrukçu. I 
C. H. P. GRUPU ADINA ÖMER BUYRUK

ÇU (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletve
kili arkadaşlarım; 

1970 yılı Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüş, ten-
kid VB temennilerini açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bu yıla kadar, Tarım Bakanlığı bütçesi içe

risinde, bir Genel Müdürlük olarak mütalâa 
olunagelen ormancılık sektörünün bir bakan-
lik bütçesi olarak ele alınmasından Orman 
Bakanlığının kurulmuş olmasından duyduğu
muz memnuniyet sonsuzdur. Ancak, şunu 
belirtmek isteriz ki, eski Orman Genel Müdür
lüğünün birkaç genel müdürlüğe ayrılarak, 
fonksiyonunun ve çalışma niteliğinin aynı kal
mak suretiyle Bakanlık adı altında birleştiril
miş olması bizler için hiçbir mâna ifade et
mez. Biz, Orman Bakanlığının kuruluşunu, 
bugüne kadar halledemediğimiz orman dâvası
nın ve orman köyleri probleminin çözülme
sinde atılmış ilk adım olarak kabul ediyor, bu
nu ormancılıkta yapılamışı icabeden reformun 
başlangıcı olarak görüyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, 

Bugüne kadar takibedilmiş bulunan hatalı 
bir ormancılık politikası sonucunda ge
rek ormancılığımız, gerekse orman köy
leri sorunumuz, çözümlenmesi yönünden, 
çok zior bir duruma sokulmuştur. Bugüne 
kadar halk - orman ilişkileri yönünden en 
ufak bir gelişme sağlanamadığı gibi, aksine ola- I 
rak ormancılığımız, orman köylüsünün yaşama 
ve geçim olanaklarını kısıtlayıcı ve zorlaştırıcı 
bir yönde inkişaf etmiştir. Bu sebeple halk ve 
orman birbirini tamamlıyan, birbirine muhtaç 
ve destek olması lâzımgelen, iki unsur, Dev
letin tek taraflı yanlış bir orman politikası 
takibetmesi sonucu, halkımız ormanlar için, I 
ormanlarımız halkımız için zararlı, birbirine I 
karşıt iki varlık haline getirlimiştir. Öteden 
iberi devam eden ve etmekte olan orman dü
zeninde daima, Devlet tarafından ağaca ve I 
ormana sahip çıkmak istenmiş, fakat bir gün I 
dahi, bu ormanlar içerisinde yasıyan ormar 
(köylüsünün kalkmdırlıması asla düşünülme 
miş, Ve geçmiş uzun yıllardan bu yana kend' 
kaderleri ile başbaşa bırakılmıştır. Orman | 

I köylerinde nüfus artışı memleket ortalama 
nüfus artışının üzerinde seyretmektedir. Buna 
mukabil buralarda en iptidai tarım metotları 
uygulnmakta ve en iptidai şekilde hayvan
cılık yapılmaktadır. Bilhassa ormanların tah
ribinin neticesinde meydana gelen erozyonun 
menfi tesirleri sonucu, elde edilmekte olan zi
rai ürünler de, yıldan yıla azalmış ve vatan
daşın orman mıntıkalarında barınamıyacağı 
bir ortam yaratılmıştır. 

[ Sayın arkadaşlarım, 
işte bütün bu nedenlerin sonucunda mem

leketimizin en verimli hazinesi olan ormanlar 
içerisinde yasıyan orman köylüsü, ülkemi
zin en yoksul insanı haline gelmiştir. Diğer 
taraftan yokluk ve geçim sıkıntısı içerisine 
düşürülen bu insanların, haklı olarak yaşı-
yabilme çabaları; geniş mikyasta orman tahri
bine yol açmış, neticede de ne orman köylüsü 
yokluktan, ne de ormanlarımız azalmaktan 
ve tahribolmaktan kurtarılamamıştır. Bugüne 
kadarki, tatbikatımızdan şu hususu çok iyi 
anlamış olmalıyız ki, orman içi köylerimizi 
kalkmdırmadıkça ve orman köylüsünü yokluk 
ve sefaletten kurtarmadıkça, orman azalma
lının önlenmesinin, ormanlarımızın korımması-
nin ve geliştirilmesinin asla imlkânı yoktur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu noVtada bir hususu Yüce Meclise anıkla

mayı çok faydalı buluyorum. Şunu öncelikle ka
bul edelim ki, orman köylerinin kalkındırılma
sı, yalnız Orman Bakanlığının, bütün imkanla
rını hasretmiş olsa dahi, altından kalkabileceği 

I bir problem değildir. Bu anadâvanm ağırlığını 
[ belirtebilmek için birkaç rakam veriyorum. Or

man kenan ve orman içi köylerinin yekûnu 
aded olarak 22 575 tir ve nüfus yekûnu ise, 
11 586 438 kişidir. Yalnız orman içi köylerinin 
adedi 8 997, nüfus yekûnu ise, 4 280 385 kişidir. 
Demek oluyor ki, memleketimizde mevcut köy
lerin yarısına yakını ve nüfusumuzun üçte biri 

I ormanlarımızla yakından veya uzaktan ilgili 
bulunmaktadır. Buna mukabil tatbikat odur ki, 
Devletin köy kalkınması yönünden, ormancılık 

I faaliyetlerinin etkileri dışında, kayda değer bir 
I faaliyetini orman köylerinde görmek mümkün 

değildir. Devletin, orman köyleri için uygula
makta olduğu bu hatalı ve yetersiz tatbikata 
kısa zamanda son vererek, problemin ağırlığını 

[ ve önemini benimsemek suretiyle plânlı bir ça-
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lışma düzenine girilmesinde memleketin çok bü
yük yararları bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Şimdi geliyorum ormancılığımız ve orman

cılık faaliyetlerinden orman köylüsünün elde 
ettiği faydalar ille, buna karşılık duçar olduğu 
sıkıntılara. 

Orman köylüsünün, ancak bir kısmı, yılın 
muayyen zamanlarında orman istihsal işleri, or
man ağaçlama ve yol faaliyetleri gibi işlerde 
çalışmak suretiyle işçilik yaparak geçiminin bir 
kısmını bu yoldan elide öder. Bundan ayrı ola
rak bir de, yakacak ve yapacak ihtiyacını az bir 
tarife bedeli ödemek suretiyle ormanlardan te
min eder. Bu cüzi. faydalanma dışında, orman 
köylümüzün ormancılığımızdan ve ormanları
mızdan elde ettiği kayda değer bir faydalanma 
mevzuubahis değildir. Buna mukabil, diğer 
hususu gözden geçirecek olursak, görürüz ki : 
Orman köylüsü geçiminin, kıt kanaat geri kalan 
kısmını yapmakta olduğu iptidai hayvancılhk ve 
iptidai tarımdan elde eder. Fakat, bugüne ka
dar gerek hayvancılık faaliyeti, gerekse tarım 
faaliyeti sebebiyle, orman idaresi ile devamlı 
olarak nizalı olagelmiştir. Orman Kanununun 
19 ncu maddesi ormanlara hayvan sokulmasını 
yasaklamıştır. Köylü, iptidai de olsa, geçim sı
kıntısı sebebiyle, modern ahir hayvancılığına 
yöneltemediğimiz müddetçe, bu nevi hayvancı
lığı uygulıyacak ve suç olduğunu bile bile, hak
lı olarak ormanlarda hayvan otlatacaktır ve 
uzun seneler bütün mücadelelere rağmen bunun 
önü alınamamıştır. Bu haksız ve tek taraflı tat
bikatın sonucu olarak, köylü, 'seneleridir boşu 
boşuna mağdur edilmiştir. 

Diğer önemli niza konusu ise, bugüne kadar 
orman kadastrosunun tamamlanamamış olması, 
yani, neresinin orman, neresinin orman olmadı
ğının. belirtilememiş bulunması sebebiyle, or
man köylüsünün elinde bulundurduğu arazileri
ne sahibolamaması halidir. Halen derdest bulu
nan orman dâvalarının pek çoğu, bu durumun 
neticesi olarak meydana gelmektedir. Orman 
kadastrosunun tamamlanamaması sonucu bil
hassa, Orman Kanununun 1 nci maddesinin ta
rif kısmının tatbikatı ve yine aynı maddenin 
istisnalar kısmının tatbikatı, orman teşkilâfcı-
mızca, tam olarak ve anlammca uygulanama
mış, vatandaşın mağduriyetine sebebolunmuş-
tur. İşte, orman halk münasebetlerinin olumlu 

yolda geliştirilememesinin başlıca sebepleri bun
lardır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, orman 
suçlan hakkında af çıkarılmasını isteyişimizin 
yegâne sebep ve saiki bu nedenlere dayanmak-
tadır. 

Bir kısmını burada belirtmiş olduğum niza 
konularını kısa zamanda halletmek mümkün
dür. Halen ormancılığımızda uygulanmakta 
olan yaş sınıfları metodu muvacehesinde, mo
dern hayvancılığa geçilene kadar, hayvancılık
la ormancılığı birbirine zarar vermeden yanya-
na yürütmek mümlkündür. Bu yönde mevzuatta 
yapılacak bir değişiklikle bu mesele kısa za
manda halledilebilir. Yine, orman kadastro faa
liyetlerine öncelik, his ve ağırlık verilmesi su
retiyle çok önemli olan bu problem de kısa za
manda sonuçlandırılabilir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Konuşmamın başından beri sizlere orman 

köylüsünün bugünkü, orman düzeninde, ne gibi 
zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve neden 
dolayı memleketimizin en yoksul insanı halimde 
bulunduğunun sebeplerini kısaca izaha çalış
tım. Bu mevzuda son olarak, şunu söylemek is
terim : Ormanlar, önce içinde barındırdığı in
sanlara faydalı olmalı, asla bu insanların, ya
şama imkânlarını, hiçbir zaman kısıtlamamalı 
ve ortadan kaldırmamalıdır. Orman köylüsü 
bugün, Orman Bakanlığının kurulmuş olması 
ile, gerek Devletten, gerek Bakanlıktan çok 
şeyler beklemektedir, 

Sayın arkadaşlarım, 
Kısa zaman evvel tedvin etmiş olduğumuz! 

Anayasanın 131 nci maddesi ile ormanlar içe
risinde veya hemen yakınında oturan halkın. 
kalkındırılması ve ormanların korunması ba
kımından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesin
de, Devletle bu halkın işbirliği yapması mecbu
riyeti konulmuştur. Bunun anlamı odur ki, 
Devlet mutlaka orman köylerini kalkındıracak 
ve bunun sağlanmasında ormanlarımızdan elde 
edilen her türlü gelirden faydalanılacaktır. 
Bugüne kadar devam edegeldiği gibi, yine tek 
taraflı tatbikata devam olunduğu takdirde, 
orman içinde yaşıyan insanların durumu gün
den güne kötüye gidecek, bunun bir sonucu 
olarak ta orman tahribi ve orman azalması da
ha da hızlanacaktır. 

Orman köylüsünün içinde bulunduğu kötü 
şartlardan kurtarılmasının ve kaUçjndmlması-
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nın vakti gelmiş ve geçmiş durumdadır. Kısa za
manda ve Anayasanın koymuş olduğu esaslar 
çerçevesinde yapılacak mevzuat değişikliği ve 
alınacak diğer tedbirlerle, ormancılıkla birlik
te, onun kopmaz bir parçası olan ve içerisinde 
yaşayan halkın kalkınması sağlanmalıdır. Or
manlardan elde edilen her türlü imkân ve ge
lir, ornian sömürücüleri yerine orman koope
ratifleri kanaliyle orman köylüsüne hasredil-
melidir. Bunun için çok yönlü orman koopera
tifleri geliştirilmelidir. Orman köylerinin kal
kındırılması Orman Bakanlığının anadâvası ol
malıdır. Bunun kısa zamanda sağlanmasında, 
Orman Bakanlığının koordinatörlüğünde ve bir 
plânın uygulanması sonucu, köy kalkmmasiy-
le ilgili bütün Devlet kuruluşları işbirliği ha
linde olmalıdır. Orman köylerinde modern ahır 
hayvancılığı geliştirilmeli, devam eden iptidai 
hayvancılığa son verilmelMir. Orman köylü
sünün elinde mevcut tarım arazileri ıslah edil
meli, toprak taşınması önlenmeli ve buralar
da uygulanan pirimitif tarım yerine, modern 
tarım usulleri uygulanmalı, birim sahadan el
de edilen verim azamiye çıkarılmalıdır. Orman
lar içerisinde tek tek evler veya küçük mahal
leler halinde dağınık kuruluşlara sahip orman 
köyleri toplu hale getirilmelidir. Orman köy
lerinde el sanatları geliştirilmelidir. Her tür
lü ormancılık faaliyetlerinde bu köylerden ka
lifiye hale getirilen işçiler devamlı olarak ça
lıştırılman, bilhassa orman sayayiinin insangü-
cü buralardan sağlanmalıdır. Ayrıca, kurul
makta olan orman sanayiine, orman köyleri 
kooperatifler yoluyla ortak edilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım, 

Ormancılığımızın ıslahında ve orman köy
lüsünün kalkındırılmasında, bizlerin öngör
düğü tedbirler bunlardan ibarettir. Bu tedbir
lerin uygulanması halinde, orman ve orman 
köyleri probleminin hallolunabileceği inancını 
taşımaktayız. 

Sayın milletvekili arkadaşlarını, 
Şimdi geçiyorum dört Genel Müdürlüğü 

bünyesinde toplayan Orman Bakanlığı faali
yetlerinin eleştirilmesine. Konuşmamın ba
şında bir vesile bahsetmiş olduğum mülkiyet 
ve sınırlama sorunlarına kısaca, ayrı yönleri 
ile burada bir daha değineceğim. Bugünkü mül
kiyet ve sınırlama tatbikatlarında tahdit ve 
tescil yönetmeliğinde mevcut boşluklardan do-
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ğan aksaklıklar ile, orman tahdit komisyonla
rının Orman Kanununun tarif maddesine göre 
orman sayılan ve sayılmıyan yerler hakkında 
vermekte oldukları kararlarda bir görüş birli
ğinde bulunmamalarından doğan mahzurların 
kısa zamanda bertaraf edilmesi, değiştirilmiş 
olan Anayasanın 131 nci maddesinin anlamına 
uygun olarak tahdit ve sınırlama yapılması, 
daha önce yapılmış tahditlerin bu görüşe gö
re yeniden revize edilmesi, Komisyon adedinin 
çoğaltılmasiyle birlikte, teknik yönden çalış
ma hızlarının bugünkünün en az üç misline çı
karılması, bu problemin kısa zamanda hallinde 
öngördüğümüz tedbirlerdendir. Orman Genel 
Müdürlüğünde mevcut 27 aded tahdit komis
yonunun bir yılda ortalama 300 bin hektar or
manı tahdit ve sınırlandırmakta olması se
bebiyle, ormanlarımızın tamamının ancak 
50 - 60 yılda sınırlan dırabileceği aşikâr olarak 
~'Ö3Ükmeki:odir. Bu önemli işin bu karlar uzun 
yıllara asla tahammülü yoktur. Mülkiyet rrrob-
krn.i tanı olarak halledilmedikçe ormancılığı-
m.'zn'a bir gelinme sa.^byakilmemiz ve orman 
köylerini de kalkmdırabilmemiz mümkün de
ğildir. 

Orman suçlarmm ve bilhassa orman yangın
larının her y'l azalma göstermesi beklenirken, 
kütün tedbirlerimize rağmen bunda muvaffak 
olamayışımın nıaatesüf elem verici bir durum
dur. Bizle;*, orman köylüsünü suç inlemeye mec
bur kılmayacak bir duruna getirmedikçe, bu 
acı durumun önünün aknnasmı imkân dâhi
linde görmüyoruz. Ancak, >nnu esefle belirte
lim ki, orman koruma teşkilâtının her türlü 
imkân ve vasıta ile t"-ehİ2 edilmiş olmasına rağ
men, halen birçok orman mıntakalarında teş
kilatlı orman kaçakçılığının devam etmekte ol
man, bıi içe gerekli önemin verilmekte olduğu
nun bir delilidir. 

Yine, ormanlarımızı tehlikeye sokan önem
li sebeplerden birisi de, memlekette her türlü 
ürüne arız olduğunu gördüğümüz haşerelerdir. 
bugüne kadar ormancılığımızda bu yönde kay
da d^ğer bir gelişme görülmemiştir. Halen ge
niş çapta ormanlarımızın haşere tahribatı se-
bobiyle, ortadan kalkmakta olduğu. yerler mev
cuttur. Konuya kısa zamanda eğilinilerek ile
ride telâfisi imkânsız durumların doğması ön
lenmelidir. 
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Orman amenajman ve envanter çalışmala
rımızda kaydedilen gelişmeyi iftiharla ve te
şekkürle karşılıyoruz. Son yıllarda, ormancılı
ğımızda uygulanan yaş sınıfları metodunu, 
memleketimiz şartlarına ve ormanlarımıza en 
uygun metot olduğunu kalbul ediyor ve ayrıca 
yukarda belirttiğim gibi, ormancılığımız ile 
orman mmtakalarmda yapılmakta olan hayvan
cılığın birbirine zarar vermeden yanyana yürü
tülmesinin tek çaresi olarak görüyoruz. Ancak, 
tensil sahası adı verilen gençleştirme sahaların
da, mutlak surette muayyen bir süre hayvan 
rayiinin önlenmesi mecburiyeti karşısında, bir
çok yerlerde gösterilen gevşekliğin ve verilen 
tavizlerin ormanlarımızın istikbalini tehlikeye 
düşürebileceğini de burada kaydediyoruz. Yi
ne bu cümleden olarak, amenajman plânların
da gösterilen etaların çıkarılmasını, memleket 
ihtiyacına göre ayarlanmasını, elde edilen enva
lin mutlaka, tabiî tesirlerle değeri düşürülme
den zamanında kıymetlendirilmesini, zaman sın
man görüldüğü gibi değeri düşmüş ve maliye
tine dahi alıcı bulamıyan, devir mallarının stok-
lanmasmm önüne geçilmesini önemli bir husus 
olarak kaydederiz. Amenajman plânlarının en 
uygun şekilde tatbikatı ile mevcut ormanları
mızın, bilhassa, bozuk koruların imar ve ba
kımlarının muntazaman yapılarak halen hektar
da 1,777 M3 olduğu tahmin edilen verim gücü
nün kısa zamanda ileri memleketlerde olduğu 
gibi, 3 - 4 M3 >e çıkarılmasının sağlanmasını te
menni ederiz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Ormancılık sektöründe yapılmakta olan ya 

tırımlarm tahakkukunun, diğer sektörlerde gö
rülen tahakkuk oranından daima yüksek olarak 
sağlanmakta olmasını takdirde karşılıyoruz. 
Uygun vasıfta ve kapasitede orman yollarının 
yapılmasına devam olunması ve bugüne kadar 
yapılanların ise ıslah ve bakımının sağlanması
nı çok faydalı mütalâa ediyoruz. Halen mem
leketimizde 53 bin Km. orman yolu mevcuttur. 
Ormanlarımızın tam olarak işletmeye açılabil
mesi için 100 bin Km. daha orman yoluna daha 
ihtiyacımız vardır. Yılda 3 000 Km. orman yo
lu yapmakla ancak hedefe 30 yılda varabiliriz 
ki, geliştirilmesi öngörülen orman ürünleri sa
nayiinin muhtacolduğu hammaddenin zamanın
da sağlana/bilmesi ve diğer ormancılık faaliyet
leriyle, ormanlarımızın geliştirilmesi vs ıslahı 

için bu uzun zamanın kısaltılmasında çok bü
yük faydalar görmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Şimdi geliyorum ormanlarımızın genişletil

mesi, ıslahı ve gençleştirilmesini sağlıyan ağaç
lama ve erezyon kontrol faaliyetlerine: Elde 
mevcut rakamlara göre memleketimizde orman
larımızın işgal ettiği saha yekûn olarak 18 kü
sur milyon hektardır. Bunun 4 861 000 hektarı 
muntazam koru ormanı, 4 583 000 hektarı bo
zuk koru ormanı, 2 554 000 hektarı baltalık, 
6 273 000 hektarı da bozuk baltalık ormanı 
olarak gözükmektedir. Bozuk korular ile bo
zuk baltalıkların ıslahı, ancak ağaçlama cahş-
malariyle mümkündür. Bu sahaları ağaçlandır -
mayıp kendi haline bıraktığımız takdirde mem
leketin ormancılık yönünden verim gücü yük
sek bu kadar geniş sahasını muattal hakle bı
rakmış oluyoruz demektir. Memleketimizde 
ağaçlandırılması mecburiyeti olan bu kadar 
geniş saha bulunduğu halde, bir yılda ağa ılan-
dırabildiğimiz miktar 20 - 25 bin hektar civa
rında kalmaktadır. Bu miktar ağaçlama ile 10 
milyon küsur hektar olan umum ağaçlandırma 
sahasını ancak 500 senede tamamlıyabilecck 
olduğumuz hakikati karşısında yıllık ağaçlama 
sahası miktarını bugükünün on katma çıkar
malıyız ki, 50 - 60 senede bütün orman saha
larımızı memleketimiz için en verimli bir hale 
. getir ebilelim. 

BAŞKAN — Sayın Buyrukçu, müddetiniz 
bitmitşir, lütfen bağlayınız. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Hedefin 
büyüklüğü karşısında bugünkü çalışma hızımız 
ümit kırıcıdır. 

Konuşmamın geri kailıan [kısmını, ikinci defa 
kürsüye geldiğim zaman tamamlıyaoağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Buy
rukçu. 

G. P. Grupu adına Sayın Türkmenoğlu, bu
yurunuz. Sayın Türkmenoğlu ısısuat 22,15. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saygı değer milletvekilleri ve Orman 
Başkanlığımızın güzide elemanları; 

Yeni kurulan Orman Bakanlığımızın ilk büt-' 
çesi üzerinde G. P. Grupu adına söz almış, 
partimizin doğruları öven, eğrileri yeren seviye
li, yapıcı politikası çerçevesi içerisinde kalarak 
bu bakanlığa ışık tutmaya çalışacağız. 
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G-öreve yeni başlıyan bu Bakanlığın milleti
mize, memleketimize ve mesleğin ınünteslplerino 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Yani kuru
lan Orman Bakanlığımızın 'birçok sorunla :ı ve 
meseiıeleri söbeıtts vardır. Bunlar üzerinde bu 
yirmi dakika içerisinde 'konuşmak, 'eleştirmek 
imkânları da zamanla kısıtlı olduğu için, ko
nuşmalarımı daha ziyade başlıklı ve başlıkların 
özetleri halinde yapmaya mecburum. 

Aziz arkadaşlarım, nedense, bu meslekin 
kaderinde bir gariplik ve acayiplik vardır. San
ki bütün meslekler, sanki bütün teşekküle? 
bu mevzuu umursamamakladırlar. Hattâ müs
pet iKmlıerin dahi bu meslek üzerine ışığı az 
düşmüştür. Bugünkü haliyle orman ve insan 
ilişkilerimiz öylesine karmakarışık bir ortam 
içinde cereyan ediyor ki, her meslek, bu mevzuu 
kendi yönünden ei'e alıyor, gerek doğru gerek 
yanlış bu düşüncesinin, tahakkukunu ormancı
lık zannediyorlar. İşin en garip tarafı da işte 
budur. Zihniyet bu, bu zihniyetin neticesi oia-
rak da ormanı ımsan zelkâsınm, bilg^'u'n ve 
emeğinin eseri olarak kabul eW;iyorbr, Iî^pfn 
olan diğer bir yön ise, bu düşünce çoğu aydın-' 
larımız inin de varittir, köküdür. 

AE£Z laırkadaşlıarım, balta cehaletin elinde, 
sefaletin hıncını menfaatin hırsıyla birleştirmiş, 
ormanı yıkmakta, orman açmakta, bucaîk bucak 
ormanlarımız tahribolmaiktadır. Kıpkızıl alev
ler, yemyeşil (Sahaları karartıp kül etmekte, acı
lan İm yerler de, sellerle, yellerle taşınıp git
mektedir. 

A^iz arkadaşlarım, dikkatlerinizi istirham 
edeceğim. Türkiye'mizin akıbeti kötüye, mem
leket arazisi step'lesmıeye ve çölleşmeye yönel
mektedir, •Geliniz Türkiye'mde r~'6y\ hap bera
ber bir göz atalım: İklimi çileden çıkmış, yağır
ları düzenini değiştirmiş, sıcakların feavurucu-
luğu tahammülsüz hal almış, topraklann berak-!-
ti kaçmış, yurdumuzun sağlık durumu bozul
muş, sular bile akışını, nizamını şaşırmış, sel 
ve fcraevan.larilıa. binlerce, milyonlarca m^l ve car 
zayiatlarına >sebebolmaktadırlar. Bütün bu gay
ri müsait şartların zuhuruna da sebep, ormanla
rın tahribidir. 

Aziz arkadaşlarım, orman işletmelerimiz si
yasi baskıların tesiri altında kalmış, ilmin v 3 
teknâğım icaplarını bir tarafa bırakarak siyaset 
r;arkŞannm arasında bocalamakta ve çırpınmak
tadırlar. 

Kısaca ormanlarımızın faydasından da bah
setmek isterim. 

Ormanlarımızın biri resi, öbürüdo ideal olan 
iki yönlü faydaları sayılamıyaoak kadar çok
tur. Reel olan faydaları; inşaatta, kimyada, 
ulaştırmada, bayındırlıkta ve ekonominin çeşit
li dallarında odun hammaddesinin kullanıldığı 
yerler tadadedilmiş; 6 binden fazla yerde kul
lanır d1 ğı tesbit. 'edilmiştir. Teknolojik ilerleme
lerin neticesi, bu sayı Si%ilesmin daha da ka
baracağını beldi 'etmektedirler. 

ide.?!, otlan faydaları ise, tarım arazilerini 
sel, savlâp balonlarından koruması, yeraltı ve 
yerüstü sularımızın ekonomisinin dengelenme-
^'nde, pıhhat ve neşelerimizin husulünde or-
manlarımızın değeni madde madde sayılamıya-
oak kadar çoktur. 

Kısaca o^man'a/rımızııı tarihçesinden de bah
setmek icıabaderee, tarihçiler) mıizin bir -sözü 
vardır: «Bugünü anlamak için, dünü bilmek 
lâzımdır» derler. Bu sözün mânasına uyarak 
kısaca ormancılık tarihimize de dokunmak lâ
zımdır. Türkiye'mizde ormancılığımızın tarihi 
pek karışık ve karanlıktır. Uzun söz ede
cek değilim. Kısaca Türkiye'mizin ormancılık 
tarihi üç devrede özetlenebilir. Birincisine ciba-
li mubaha devri diyoruz, ikincisine iltizam ve 
taahhüt devri diyoruz, üçüncüsüne de teknik 
ormancılık devri diyoruz, 

Cibali mubaha devri dediğimiz, 1869 yılın
dan önceki devir olup, ortada kuvvetli bir Os
manlı İmparatorluğu vardır; fakat ormanlar 
için bir aşiret devletinin düşüncesinden daha 
ileri bir düşünceye sahip değildir. Ormanlar için 
bir statü yoktur. Orman, su ve hava gibi her
kesin orta malı olarak kullanılmış ve bir mubah 
nimet telakki olunmuştur. Bu bakımdan, bu 
devreye cibali mubaha devri diyoruz. 

ÎI+İ7C1TU ve taahhüt d*»vri. de^i^imiz devir 
ise, 1869 dan 1937 yılma kadar devam eden bir 
devirdir. Gerçi bu devirde bâẑ  mevzuatlar ge
tirilmiş, yabancı ülkelerden mütahassıslar cel-
bedilmiş ise de, harblerden vorgun - argın çı
kan harar) bir memlekette Hükümet ormanlara 
el atarak para temin etmek kaygusuna düşmüş 
ise de bunu isliyecek güce sahibolmadığmdan 
ormanı, orman tahrikçilerine icarla, mukavele 
ile vermiştir. Bu devir, de ormancılığımızın bir 
nevi facia devridir. 
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Teknik ormancılık devri ise, bu devirde 3116 • 

sayılı, 4785 sayılı ve 6831 sayılı yasalar çıkar
tılmış, bu yasalarla teknik ve ilim, ormancılığa 
girmiş ise de, bu kanunlara çıkar çevrelerinin 
reaksiyonu olarak, yine ormanlar tahribolmuş, 
yasaların getirmek istediği etkiler de yerine ge
tirilmemiştir. 

Orman afları mevzuuna da kısaca dokuna
lım. 

Anayasamızdaki «Orman suçları için af çı
karılamaz» maddesi de değişmiştir. Bu madde
ye paralel olarak Yüce Meclisimize gelecek or
man suçlarının affına dair kanun tasarısının 
müzakeresi sırasında görüşlerimizi daha geniş 
şekilde izah edeceğiz. Şu anda G. P. olarak ga
yet sarahatle beyan ederiz ki, ormanların bir 
memleket unsuru ve onun korunmasının da bir 
gerçek olduğu telâkkisinin yanında orman suç
ları için ne imtiyazlı bir af, ne de orman köyle
rini ayıran bir suçlama ile ayrım yapılmasına 
taraftar değiliz. Ayrıca kasıtlı olarak ormanla
rı yakanların da suçlarının affedilmesine asla 
taraftar değiliz. 

Orman politikamız: 
Muhterem arkadaşlarım, 6831 sayılı Orman 

Kanununa kadar çıkan bütün yasaların yönle
ri daha ziyade teknik, ilkeleri de Devlet mülki
yetine dayalıdır. Bu kanunlardaki eksiklik 
sosyo - ekonomik hususlara yer verilmediğidir. 
İşte bu noktadandır ki, birçok sorunlar bu ci
hetten ortaya çıkmaktadır. Gerçek odur ki, bu
güne kadar bütün iktidarlar, özellikle A. P. ik
tidarı, orman köylerinin dertlerini halledebilme 
yönünde tek bir adım atmış değillerdir. 

Sosyo - ekonomik tedbirler getiren kanunla
ra şiddetle ihtiyaç vardır. 6831 sayılı Kanuna 
göre her yıl konan 50 milyon liralık fon, orman 
köylerinin kalkınmasına sarf edilecekken, yasa- -
da bu madde tatbik edilmemiştir. Eğer tatbik 
edilmiş olsa idi, 700 milyon liraya varacak olan 
bu meblâğ, 20 milyonda kalmazdı.. Bu, yasağı 
savma kabilinden ve bu işi kaale almamanın 
bir açık delilidir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında gösterilen hedeflere göre bütçe uygu
laması da yapılmamıştır. Şimdi de G. P. olarak 
uyarılarımızı sıralıyacağım. 

Orman köylerinin kalkınması için ormancı
lık, hayvancılık, tarım ve köysel yerleşim ve 
toplulaşma yönünden entegre bir havza plânla
masına gidilmelidir. Gerçek bir arazi tasnifi | 
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ilim ve fenne uygun olarak yapılmalı, erozyon 
tehlikesi olmıyan yerlerdeki maki sahaları, 
üzüm, incir, fındık, tütün gibi daha verimli 
mahsûl üretecek sahalara tefrik ve tahsis olun
malıdır. 

Orman mülkiyetini sağlıyacak tahdit ise, 
biran önce halledilmelidir. 

Orman köylerinin miMî ekonomiden nüfus 
başına payı, 200 ilâ 300 lirayı geçmemişinin 
nedeni sa/dece ormancılık tatbikatına yükletil-
memeli ve bu cihet efkârı umumiyeye de izah 
edilmelidir. Orman mallarının satışında, orman 
içi köylerine hakkaniyet ve adalet çerçevesi 
içinde bir miktar prim verilerek köylülerin 
müşterek ihtiyaçlarına sarfı sağlanmalıdır. Or
man yolları, orman köy yollarını da kapsamı
na alacak şekilde ve muayyen bir kilometreden 
de eksik olmamak kayıt ve şartiyle YSE Mü
dürlüğü ille bir işbirliği ve plân yapılarak bu 
plân dâhilinde neticelendirilip çözümlenmeli
dir. Mülkiyeti vuzuha kavuşturulan saha emni
yeti de temin edilerek finansmanı da bulunmak 
suretiyle her yıl 200 bin hektardan aşağı olma
mak üzere ağaçlandırmalar yapılmalıdır. Or
manlarımızın yıllık üretimi ve amenajman plân
larımızın fizikî kapasitesine yaklaşacak şekilde 
yapılması için gerekli tedbirler alınarak orman 
köylülerimiziîi kesim ve taşıma meşgaleleri de 
artırılmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, biraz da orman varlığı
mız, orman ürünlerimiz ve orman sanayiimiz 
üzerinde kısaca durmak isterim; Türkiye'mizin 
78 küsur milyon hektar arazisinin yüzde 39,1 i 
tarım arazisi, yüzde 5,2 si bağ, bahçe zeytin] & 
arazi, yüzde 40,5 i göl, bataklık, sazlık ve kaya
lık, geriye kalan yüzde 23,4 arazi de ormanlık 
arazidir, ki 18 milyon 273 193 hektarlık bir sa
hayı kaplamaktadır. Hele, bâzı ormanlarımızın 
katî amenajman plânları da yapılmamıştır. Bu 
ulanlar yapıldığı takdirde orman sahamız genel 
yurt sahamızın yüzde 25 ine yükselerek, 20 mil
yon hektara ulanacağı tahmin edilmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, sahamız bu, fakat bu sa
hadaki ormanlar prodüktif ormanlar değil, an
cak bu sahanın yüzde 27 i olan, 4 861 399 hek
tarı normal koru ve istihsale açık ormanlardır. 
Bu kabîl ormanlarımızda 649 milyon metrekülb 
dikiH wvde oflarak servet vardır. Ortalama ser
vet hektarda 133 metreküb olup, cari artımı da 
1,5 ilâ 2 metreyi geçmemektedir. Gerecek üre-
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tim ormanlarımızın sahası, genel orman sahamı
zın dörtte biri kadardır. Bozuk ormanlarımız 
ise, 4 583 104 hektar olup, toplam bozuk koru-
lardaki servet 88,4 milyon metrekübolup, hek
tarda servet 20 metrekiib kadardır. Bu da, genel 
orman sahamızın dörtte biri kadardır. Koru ve 
bozuk koru olarak tüm koru ormanlarımızda di
kili gövde hacmi 734,4 miflyon metrekübolup, 
hektarda ortalama servet 79,9 metreküb, orta
lama artım da 1,5 ilâ 1,8 olarak gözükmektedir. 
Baltalık ormanlarımız da 8 828 640 hektar olup 
bunun 6 273 712 hektarı hiç ürün vermiyen bal
talık ormanlardır. Bunların mutlaka ağaçlandı
rılmağı lâzımdır. 

Toplam ve özet olarak orman durumumuz 
18,3 milyon hektar olup bunun 10,8 milyon hek
tarı bozuk, 7,4 milyon hektarı da iyi koru vas
fında ormanlarımızdır. îlerde ormanlarımızın 
imarı ve yeni metotların tatbikiyle orman ve
rimlerimiz dikili ağaç gövdesi olarak 18 milyon 
metreüriibe erişecektir. Bunda da endüstriyel 
odun olarak 10 ilâ 12 milyon metreküb ürün alı
nabilecektir. Şu andaki 5 milyon metreküMük 
istihsalimiz, her yıl yüzde 15 ilâ 20 nisbetinde 
artan iş taleplerimiz karşısında ormanlarımız 
ilerde iç ihtiyaçlarımızı da karşıllıyamıyacak 
durumdadır. 

Aziz arkadaşlarım, Yüce Meclise orman var
lığımız, orman serdvetimiz hakkında kısaca bil
gi sunmuş bulunuyorum. Şimdi de bir - iki cüm
le ile yabancı uzman raporlanndan bahsetmek 
istiyorum. Ormancılıkta dinamik bir devreye 
girdiğimiz ve girmeye mecbur olduğumuz bir 
gerçek; fakat ormanlarımızın devamlılığını 
sağlamamız, biraz daha ihtiyatlı hareket etme
miz de diğer bir gerçektir. 1968 de memleketi
mize davet edilen Ozara'nın, 1968 tarihli rapo
runun 71 nci sayfasında ve 1969 tarihli raporu
nun 9 ncu sayfalarındaki tavsiyeleri üzerine 
Orman Bakanlığı kurulmuştur. Raporun özeti 
de, orman istihsalâtımızın kısa bir zamanda 5 
milyondan, 18 ilâ 20 metrekübe ulaştırılmasını 
tavsiye ediyor ve hedef olarak gösteriyor. Eldi 
yıllık bir periyottan sonra da bu istihsalin iki 
misline çıkarılabileceği tavsiyesinde bulunuyor. 

Aziz arkadaşlarım, bu rapor üzerinde kısaca 
duralım : Orta - Avrupa ve iskandinav mem
leketleri gibi ormanları daha gümrah ve verim
li, tekniği de daha kuvvetli olan bu memleket
lerde tasfiye müddeti 100 ilâ 150 yıldır. Ozara'

nın iddia ettiği gibi, bizde ormanın saha pro
düktivitesi iki misline çıkartılmamıştır. O hal
de, burada bir maksat vardır. Şayet bu maksat 
yabancı sermayeye tatlı kâr sahası temin etmek 
ise, güzide Orman Bakanlığımızın bu hususta 
dikkatlerini ehemmiyetle rica ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, yabancı sermayenin bir 
misalini de verebilirim. 1929 yılında Ayancık 
İşletmesinin Zingal ve Çangal ormanları, Bel
çika sermayeli Zingal Şirketine, işletilmesi 
imtiyazla verilmiştir. 900 ilâ 1 000 metreküp 
serveti olan ormanlarımız, 500 ilâ 600 metre
küp hektar olarak gösterilmiş, kamarelta 
amanejman usulüyle işe başlanmış, tesviye 
müddeti olan 25 yılı doldurmadan şirketin hi
leleri meydana çıkmış ve tesviyesi Cumhuriyet 
hükümetlerinin başına dert olmuştur. Bu gü
zelim dev ormanlarımız tahribolmuş ve tarihin
de sel nedir bilmiyen Ayancık, bugün sel fe
lâketi ve erezyon derdiyle başbaşa getirlimiş-
tir. Yabancı sermayenin meydana getirdiği 
dert bu. 

Aziz arkadaşlarım, Anayasamıza göre or
manların Devlet eliyle işletilmesi kaziyei 
muhkeme halinde iken, yabancı sermayeyi teş
vik veya ihracatı teşvik politikası yanlıştır. 
Hele Ozara'nın tavsiyeleri, memleketimiz or
mancılığı için yerinde olduğu kanısında de
ğiliz. Yabancı ve özel sermaye ortaklığına 
hammadde garantisi verilmesini de asla doğru 
bulmuyoruz. Bu şekilde yeni bir hak tekev
vünü Anayasayı zedeleme demektir. Çünkü, 
orman yasalarımız satışı ve tahsisi düzenle
miştir, nizamlamıştır. 

Bunca orman köylerimizin kalkınmasını 
şart koşan yasalarımıza rağmen ve köylüleri 
işbirliğine davet ederken, diğer taraftan da 
yabancı sermaye istinasını celbedici cihete gi
dilmesinde bir acayiplik sezmekteyiz. Bu hu
susta Sayın Orman Bakanlığımızın yine hassa
siyetlerini rica ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, orman ürünleri ihracı 
yapmamız iki cihetten müşkülâtla karşı kar
şıyadır : 

Bir kere, iç talep hacmimiz artmakta ve 
1980 yılında yalnız kâğıtlık odun ihtiyacı
mız 3,5 ilâ 4 milyon metrekübe varmaktadır. 
Ayrıca, maden direği, tel direği, elektrik di
reği gibi ihtiyaçlarımızın da buna paralel 
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olarak artması gayet tabiîdir. Diğer küçük 
ve büyük sanayi sektörlerinin çoğalması ve var 
olanlarının kapasitelerini artırması lüzumu 
da birer gerçektir. 

Diğer bir gerçek de; dış memleket piyasa
ları, yani bizim satabileceğimiz ülkeler, or
manları çok zengin olan Rusya, Romanya ve 
İskandinav memleketleri tarafından tutulmuş
tur. Meselâ, İskenderiye'de, Beyurt limanla
rında bugün, bu memleketler 200 ilâ 250 Tl. 
na metrekübünü satmaktadırlar ki, biz bu fi
yata bunu depolardan mal edemiyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, ormancılığı büyük güçte 
olan Orta - Avrupa, iskandinavya ve Rusya 
memleketleri bu hususta çok konservatif hare
ket etmektedirler. Meselâ, bir milyar metre
küp üretim gücü olan Rusya, bunun ancak 
300 milyon metrekübünü istihsal edip, müteba
kisini gelecek kalkınması ve çoğalan nüfusuna 
karşı muhafaza etmekte ve emniyetini sağla
maktadır. Bizim de ormancıbk prensibimi
zin ilki devamlılık olunca, bu prensibi ğöz 
önünde bulundurarak, yeni kurulan bu ba
kanlığın bu hususlarda dikkatlerini çeker, bu 
'bütçenin ulusumuza, mesleğin gazide münte-
siplerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
eder, Yüce Meclise saygılarımızı sunarız. (G. P. 
ve C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAH — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayam Rafet Eker, buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA RA
FET EKER (Antalya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Sayın Bakan ve Orman Bakan
lığının değerli mensupları ve aziz mes'lekdaş-
larım; 

Orman Bakanlığının ve bu Bakanlığa bağlı 
katma bütçeli genel müdürlüklerin 1970 yılı 
bütçesi üzerinde, Millet Mscliai Adıaüıst Parti-
ısi Grupu adına görüşlerimizi bildirmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. Yüce Meclisi ve 
Bakanlığın değerli mensuplarını saygı ile selâm
larım. 

Orman Genel Müdürlüğünün bütçesi! her yıl 
Tarım Bakanlığı bütçesi içerisinde mütalâa edil
mekte idi. Sayın milletvelrilleranin de malûm
ları olduğu üzere, İkinci Ee^ Yıllık Plân, orman
larımız konusunda ve orman - halk ildiklerinin 
daha düzenli bir halde yürütülmesi, hedef ve 

tedbirlerinin süratle gerçekleşmesi için Orman 
Bakanlığı olarak hizmet görmesi Sayın Başba
kanın 7 . 3 . 1-989 gün 1/19-7701 sayılı teklif
leri vo aynı gün 4/726 sayılı Cumhurbaşkanı
nın onayı ile kurulduğundan, 1970 yılı Orman 
Genel Müdürlüğü bütçesi bu defa Orman Ba
kanlığı bütçesi olarak müzakere ©dilmektedir. 

Orman Bakanlığının organize edilmesi için 
yapılan teşkilât kanunu yalan zamanda huzur
larınıza gelecektir. Bu teşkilât halen 3204 sa
yılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu 
imkân ve çerçevesi içinde çalışmaktadır, ikinci 
Beş Yıllık Plânda bu Bakanlığa verilen ilkeleri 
şöyle sıralayabiliriz: 

1. Ormanların Devlet tarafından korunma
sı ve devamlılığının sağlanması yanısıra or
manlarımızın en uygun işletilerek kalkınmamıza 
InaMnsmı artırmak içlin gerekli tedbirleri al
mak, 

2. Ormanların verimliliğini artırmak için 
gereken imar ve ıslah çalışmalarının yanısıra 
bozuk ormanların ağaçlamalarına hız vermek, 

3. Orman mahsullerinin ihracını gerçekleş
tirmek için, gereken fiyat ayarlaması yönünden 
kamu ve işletme hizmetlerinin ayarlanmasını 
temin etmek, 

4. — Ormanların işletilmesi, korunmasını 
temin için orman - halk ilişkilerini düzenlemek, 

5. — Ormanların sınırları, arazi kullanma 
kabiliyeti göz önünde tutularak biran önce bi
tirilmesini temin etmek, 

6. — Orman ürünlerini değerlendirecek ve 
dünya kalite ve standartlarında üretim yapabi
lecek tesisler kurmak, 

7. — ihraca yönelmek ve özellikle ihracatı 
destekleyici tedbirleri almak. 

Yukardaki tedbirlerin gerçekleşmesi için 
Orman Bakanlığı bünyesinde, Orman işletmesi 
Genel Müdürlüğünden başka, Orman Ürünleri 
Sanayii, Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol ve 
Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdür
lükleri kurulmuştur. Meslektaşım genç ve dina
mik Sayın Bakanın muvaffak olmasını bu ara
da can ve gönülden temenni ederiz. 

Ayrıca orman mahsullerinin ihracını artır
mak ve memleketimiz ihtiyacı olan dövizi te
min etmek için 11 Temmuz 1969 gün 13246 sa-
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yılı Besmî Gazetede «Ormancılığı ve orman 
ürünleri ihracını teşvik ve geliştirme proje he
def ve uygulama esasları hakkında» ki karar
nameden başka 30 . 7 . 1969 gün 6/12062 sayılı 
«Orman ürünlerine ihraç gücü kazandırılması» 
na dair bir kararname daha neşredilmiştir. 

Birinci kararnamede 1977 yılında bakanlı
ğın üretim kapasitesi 20 milyon M3 kabuklu 
gövde olarak tesbit edilmiştir, ikinci kararna
mede ise 1969 yılı ihracat hedefi 217 000 M3 

tomruk ile 104 500 M3 kereste olarak tesbit edil
miştir. 

Yaptığımız temaslarda Haziran ayından bu 
yana yalnız bakanlık eliyle 62 000 M3 kereste 
900 M2 parke, 4 300 M3 tomruk ihracedilmiş ve 
1970 yılı içinde 221 400 M3 tomruk, 95 000 M3 

kereste, 20 000 M3 çam travers ihracı hedef ola
rak tesbit edilmiştir. 

Bakanlığın gereken kuruluşunu tamamla
dıktan sonra yapacağı pazar araştırmalariyle 
bu miktarların yıllık üretim kapasitelerine pa
ralel olarak artacağı bir hakikattir. 

1969 yılı istatistiklerine göre, orman içinde 
5 020 köyde, diğer bir deyimle 2,5 milyon nü
fus yaşamaktadır. Bu rakam, bir aile 5 kişi ol
duğuna göre, 550 bin aileye tekabül etmekte
dir. Ayrıca, ormana yakın köylerimizi de hesa-
bedersek, nüfusumuzun 1/3 üne yakın, yani 
10 milyondan fazla bir nüfus, orman teşkilâ-
tiyle karşıkarşıya bulunmaktadır. 

1970 yılı icra plânı tedbirlerinden biri de, 
Bakanlık, orman içi köylerde yaşıyan vatan
daşlarımızın geçim imkanlarını artırmak üzere, 
ormanların imarı, ıslahı, işletme, ağaçlandırma, 
mera ıslahı ve toprak muhafaza, yol yapımı, 
nakliyat v. s. gibi işlerde her aileden en az bir 
kişiye çalışma imkânı sağlamaktır. 

Orman içi köylerinin sosyal ve ekonomik 
yön&en sorunlarına cevap vermek için 1970 yı
lında Bakanlık, ormanların yoğun bulunduğu 
illerde her bölgenin toprak ve iklim şartlarına 
göre orman köylerinde, entansif tarıma yönel
me, mera ve hayvan ıslahı ve ahır hayvancılığı
na geçiş için özel projeler hazırlıyacak ve ilgili 
kuruluşlarla beraber uygulamasını sağlıyacak-
tır. Ayrıca ilgili kuruluşlarla, orman köylerine 
yan gelir sağlayıcı projeler hazırlıyarak pazar 
ilişkilerini de göz önünde bulundurmak üzere 
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uygulamaya geçecek ve orman içi köylerine ge
reken kalkınma kredileri de verilecektir. Bu 
çalışmalar göstermektedir ki, orman içi köyle
rinin yerlerinde biran önce kalkınmasını sağla
mak için Bakanlığa çok büyük görevler düş
mektedir. 

Yine Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 
yapılan çalışmalarda memleketimizde kullanı
lacak odun tüketimi yılda ortalama olarak 
% 0,9 M3 artmaktadır. Buna mukabil yakacak 
odun tüketimi ise 1963 te 0,366 M3 iken, 1968 
de 0,261 M3 olarak bir düşüş göstermiştir. 

Buna sebebolarak da kır nüfusunun büyük 
şehirlere akması ve şehirlerde de yakacak odun 
yerini Fuel - Oil ve linyite bırakmasıdır. Halbu
ki kullanılacak odun talebinin yıllık artması 
ise konut yapımındaki artış ve yeni kurulacak 
kâğıt fabrikalarının hammadde talebi, kömür 
ve maden üretimin artması, telefon ve elektrik 
direk ihtiyaçları gibi bâzı faktörler sayılabilir. 

Memleketimizde orman ürünleri sanayii 
Birinci Beş Yıllık Plânda gelişme hızı ortalama
sı % 6,5 iken, 1968, 1969 yılları ortalaması 
% 17,6 olmuştur. Ayrıca, bıçkı ve levha sana
yii mamullerine olan talep millî gelir artışına 
paralel olarak yükselmektedir. Kereste tüketi
mi ise 1968 de 1 000 nüfus başına 0,063 M3 iken 
1969 da 0,075 Ma olmuştur. 

Orman ürünlerinin ihracatını artırmak ve 
fiyatları düşürmek için Bakanlığın bu konuda 
aldığı tedbirlerden biri de entegre kuruluşlara 
gitmektir. Bu bakımdan Antalya'da Manatgat'-
daki Kraft Kâğıt Sanayii ile kereste fabrikası
nın kurulması programa alınmıştır. 

Yukarda kısaca izah ettiğim gibi, Bakan
lığın görevleri çok ağırdır. Bakanlığın bu gö
revleri yerine getirecek yetişmiş teknik ve gü
vendiğimiz elemanlara sahibolması vazifelerini 
aksatmadan yapacağına bir delil teşkil eder. 

1964 de yıllık kullanılacak odun üretimi 
2,5 milyon metreküb iken 1970 yılında bu mik
tar 5,2 milyon metrekübe yükselmiştir. Halbuki 
çeşitli yol yapım makinalarmın % 80 ini amor
tismanını doldurmuş durumdadır. Artan ham
madde talebi karşısında Bakanlığın ihtiyaçları 
karşılıyabilmesi, devamlı üretim ile mümkün
dür. Bu bakımdan yeterli olmıyan mevcut or
man yol şebekesinin ideal tule çıkarılması için 
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yeni kurulmuş Bakanlığın makina parkının 
biran önce yenilenmesi gerekmektedir. Her yıl 
ilgili sektörlerle işbirliği yapılarak orman yol
ları yapılmaktadır. 1969 yılında 90 milyon olan 
yol yatırımı 1970 yılında 100 milyona yükseltil
miştir. Bir taraftan âmme hizmetleri yüksel
miş, diğer taraftan ekonomik çalışması gerekli 
işletme hizmetleri bulunan Bakanlık kuruluş 
kanun tasarısını ele aldığı bir sırada, bütün 
dar boğazların göz önünde bulundurularak ham
madde fiyatını düşürücü ve âmme hizmetlerini 
tomruk fiyatlarına intikal ettirmiyecek yeni 
tekliflerle huzurunuza geleceği memnuniyet ve
rici bir if ademizdir. 

Attık orman kalkınmasının bir muhafaza 
teşkilâtı ile yapılma zamanı geçmiştir. Ekono
mik - sosyal problemlerin halledilmesini, orman 
halk ilişkilerinin düzenlenmesini öngören ka
nun tasarısı Bakanlıkça hazırlanmaktadır. 

Yıllık orman amenajman çalışmaları; 1963 
yılında yuvarlak olarak 700 bin hektar iken, 
1969 yılında 1 700 000 hektara yükselmiştir. Sı
nırlandırma çalışmaları ise, 1964 yılında 37 bin 
hektar iken, 1969 yılında 350 bin hektara yüksel
miştir. Köylüye, istihsal, imalât, nakliyat, orman 
Tbakımı, ağaçlama, yol vesaire faaliyetler için, 
1964 yılında 330 milyona mukabil, 1969 yılında 
620 milyon lira intikal etmiştir. 

Memleketimizin çeşitli 8 nadide yerinde millî 
park tesis edilmiş ve 3 ayrı yerde de «Tabiatı 
Koruma Sahası» ayrılmıştır. 

Orman içi sularda ve yukarı yağış havzala
rında, avcılık ve av kaynaklarının geliştiril
mesi için, av üretim sahaları tesis edilmiştir. Or
man içi, orman dışı ağaçlama faaliyetlerinde 
de, yıllar itibariyle büyük artışlar görülmek
tedir. 

Görülüyor ki, memleket korunması, toprak -
su düzeninin temini, tarımın bekçisi olan orma
nın devamlı ve rasyonel işletilmesi için, Bakan
lık bütçe imkânları nisbetinde iftihar edilecek 
şekilde çalışmalar yapmış ve yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; vaktimizin imkânı 
nisbetinde Bakanlık hakkında özlü olarak Ada
let Partisi Grupu adına tenkit ve temennileri
mizi ifade etmeye çalıştım. 

Orman Bakanlığının 1970 malî yılı Bütçesi
nin, memleketimize ve milletimize hayırlı ve 

26 . 5 . 1970 O : 3 

verimli olmasını diler. (Yüce Meclisi saygı ile 
selâmlarım. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Hasan Tosyalı, ikinci defa görüşmek üzere 
buyurunuz. 

i Sayın Tosyalı, tahmin ediyorum 10 dakika 
içinde bitireceksiniz. 

G.P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, Sayın Orman Bakanı ve Bakanlığın 

. mümtaz mensupları; Güven Partisi adına hepi-
! nize saygılarımı sunarım. 

Güven Partisi ormanı, Türkiye'yi Türk Mil
letine ebedi vatan yapan faktörlerin başında 

| saymaktadır. Ecdadımızın bin yıl evvel Orta 
İ .Asya'yı terki diyar edişinin başlıca sebebi, Or

ta Asya'daki ormanların tükenmesi neticesi, 
vukua gelen iklim değişikliği neticesinde, Orta 
Asya'nın artık yaşanılmaz bir yer haline gelmiş 
olmasıdır. 

işte muhterem arkadaşlarım, bu sebeple 
geldiğimiz Türkiye bizim için son vatandır. Bu 
vatan sathındaki ormanlarımızı, Millet Meclisi 
olarak, Hükümet olarak ve Orman Bakanlığı ve 
Millet olarak bütün gücümüzle sevmek ve ko
rumak mecburiyetindeyiz. Türkiye'mizdeki or
manlar sona ererse, bundan sonra gidecek ikin
ci bir vatanımız olmıyacaktır. Bu sebeple, mev
cut ormanlarımızı muhafaza etmek, modern iş
letme ile kıymetlendirmek, yeni ormanlar ye
tiştirmek, erozyonu önlemek, iklim ve yağış 
kontrolünü temin etmek suretiyle ziraatimijze 
hizmet etmek, orman mahsullerini değerlendi
rerek yerinde kurulacak yeni ve çeşitli orman 
sanayii ile orman içi halkımıza iş ve geçim sa
hası temin etmek, yarı mamul orman mahsul
leri ile Türkiye'nin iç ekonomik kalkınma 
ihtiyacını karşılamak ve artanını ihracetmek 
suretiyle memleketimizin büyük ihtiyacı olan 
döviz gelirimizi artırmak; orman içi ve civarı 
köy ve kasabalarımızın kalkınmasını sağlamak 
gibi, vatan ve milletimiz için çok hayati ve lü
zumlu hizmet ve faydaları sağlamak üzere ku
rulmuş olan Orman Bakanlığının kurulmasını, 
teşkilâtlanmasını ve faaliyetlerini takdir ve 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Türkiye çapında Güven Partisi olarak ve 
Kastamonu'nun bir evlâdı ve milletvekili ola-
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rak şahsım adına, Sayın Orman Bakanlığından 
dilek ve temennilerimi şu şekilde sıralıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, size Grup adı
na söa verdim, o bakımdan takdim ettirdim; 
yoksa aırada çok var. 

G.P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Devamla) — Buyurun efendim? 

BAŞKAN — Grup adına konuşuyorsunuz, 
fakat «şahsım adına» dediniz de. 

G.P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Devamla) — Evet Grup adına konuşuyorum. 
Grup âdına konuşmam sırasında, ilâveten ken
di seçim bölgem hakkındaki dileklerimi de mü
saade ederseniz arz edeceğim. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — İnzimam 
et Sayın Tosyalı, inzimam et. 

G.P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın Bakanım; 

Yalnız Kastamonu çapında değil, Türkiye 
çapında bir dert vardır; o da, orman içi ve ci
varı arazinin kadastrosunun yapılması esnasın
da kadastro ekipleri yüzyıllardan beri üzerinde 
ziraat yapılan, tapulu ve zilyedli arazinin ka
dastrosu esnasında, yüzyıllardan beri orman 
denmiyen bölgeye, orman mensubu memurlar 
geliyor; kadastrocuya ve köylüye, oranın sa
hibine «Burası ormandır» diyor; ziraatten men-
ediyor, mahkemeye düşürülüyor. Mahkeme, Or
man Bakanlığından, «Burası orman mı değil 
mi» diye soruyor. Mahkemenin sorduğu her 100 
suale, mutlak surette «Evet, burası ormandır» 
deniyor. Bu sebeple, ormanın içinde ve civa
rında bulunan 1 ilâ 50 dönümlük tarlalardan 
gayri seçim sahası olmıyan, ziraatten başka hiç
bir geçim vasıtası olmıyan köylümüz ziraatten 
menedilmektedir. Bu durumda, aç olan bir ku
zunun yeşil ota saldırdığı gibi, başka geçim sa
hası olmıyan orman köylümüz de, geçimini te
min etmek için ormana saldırmaktadır. Birlik
te dost olarak yaşaması ve ormanı birlikte ko
ruması, birlikte işletmesi ve birlikte faydalan
ması lâzımgelen ve en yakın bir yardımcısı ol
ması gereken Orman idaresine, mensuplarına ve 
ormana karşı büyük bir düşmanlık hissi yara
tılıyor. 

Ormanı korumanın başlıca faktörü, orada 
yaşıyan halkın ormanı sevmesi, ormanın ona 
sevdirilmesi; ormanla iştigal eden Orman Ba
kanlığı mensuplarına karşı sevgi, takdir, nimet 

verici elemanlar olarak hislerini telâkki etmesi 
lâzımdır. Halihazırdaki yanlış tutumun önlen
mesini önemle istirham ediyorum. Buna kanu
ni hakkımız da vardır. Zira, yeni değiştirdiği
miz Anayasamızın 131 nci maddesine göre, yeni 
Orman Kanunu çıkıp 6831 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesindeki tarif değiştirilce ve yeni çıkacak 
kanuna göre, yeni orman tahsis komisyonları 
kurulup, orman hudutlarının sınırları yeniden 
tesbit edilinceye kadar; kadastro esnasında or
man bakım memurlarının veya diğer memur
ların kadastroya müdahale etmemesini, halkı
mızın ziraatten menedilmemesini, arazinin elin
den alınmamasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanız 
var, ona göre ayarlayınız. 

G.P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Devamla) — Orman köylerimizin geçimini, ça
lışmasını temin için, Orman Bakanlığımızın, 
bilhassa orman içi bölgelerimizde orman mah
sullerini yerinde kıymetlendirmek için, bilhas
sa orman kasabalarında, nahiyelerinde, köy 
grupları arasında orman sanayiinin kurulması
nı temenni ediyoruz. 

Diğer önemli bir husus ta, orman köyle
rinin kalkınması için yeni kurulan Orman Ge
nel Müdürlüğünün, her mahallin ihtiyacına gö
re yeni tedbirler almasıdır. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Yeni ku
mlan Orman Genel Müdürlüğü değil, Orman Ba
kanlığıdır; Sayın Tosyalı. 

BAŞKAN — Sayın Aytaç, rica ederim mü
dahale etmeyiniz. Sizin müdahaleniz kolay, ama 
bizim idaremiz zor oluyor. 

G.P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Devamla) — Orman Bakanlığının bütün teş
kilâtının, ormanlık bölge halkına karşı yar
dımcı, şefkatli, sevgili olmasını temenni edi
yorum. 

Bu dileklerimi, yeni kurulmuş olan Orman 
Bakanlığımıza ve yeni teşkilâtlanmakta olan 
bütün umum müdürlüklerine candan muvaffa
kiyetler diler, Bütçenin Orman Bakanlığımıza 
ve memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını te
menni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (G.P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyöt Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Ömer Buyrukçu, buyurunuz 
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efendim, ikinci defa konuşacaksınız, 10 dakika 
ile kayıtlısınız. Saat : 22,55 

O. H. P. GiO/PÜ ADINA ÖMER BükliüK-
ÇÜ (Antalya) —• Sayın Başkan, sayın milletve
kili arkadaşlarım; 

Ağaçlandırma ve Erozyon Genel Müdürlüğü
ne ait eleştirmelerime, kaldığım yerden devam 
ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım; burada bir noktayı açık
lamak isterim. 10 milyon hektar ağaçlama 
sahası rakam olarak gözüktüğü halde, bugün 
ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Müdürlüğü
nün de yapılması icabedenin 1/10 i kadar saha
yı ancak ağaçlıyabilmesine rağmen dahi, ağaç
lama, yapacak saha bulunmasında nıüşkildt 
çekilmektedir. Bilhassa hayvancıhkla iştigal 
eden orman köylüsü tarafından ağaçlama sa
halarına hayvanları için otlak ve mera sa
hası olarak bakılmakta olması, bir çok yerler
de ihtilâfların doğmasına sebebolmakta ve ağaç
landırma faaliyetlerimizi tehlikeye düşürmek
tedir. Bugün için en mühim sorun, bu sahala
rın açık açü.k otlatmaya konu olmaktan kurta
rılması problemidir. Ormanlarımızın ıslahı, ge
liştirilmesi ve genişletilmesi için, bu engellerin 
mutlaka halledilmesinde büyük zaruret var
dır Orman köylüsünün iptidai hayvancılıktan 
modern ahır hayvancılığına yöneltilmesi zo-
runluğu bu noktada bir daha kendisini göster
miştir. Bu konu, Bakanlığın öncelikle üzerine 
eğileceği en önemli problem olmalıdır 

Sayın arkadaşlarım; Orman Bakanlığı bün
yesi içerisinde, Orman Ürünleri Sanayii Umum 
Müdürlüğünün kurulmasını memnuniyetle kar
şılarla. Halen kurulmakta ve kurulması plân
lanmış olan tesisler meyanmda, elde mevcut 
tesislerin ıslâh edilmesi hususlarının yeniden 
gözden geçirilmesini faydalı görüyoruz. Orman 
Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü ile Orman 
İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yakın bir iş
birliği halinde olmaları zarureti, hiçbir zaman 
gözden uzak tutulmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri; ormanlarımızla ilgili 
umumi birkaç noktaya daha değindikten son
ra sözlerime son vereceğim. 

Memleketimiz için, yakacak odun tüketimi, 
üzerinde durulması icabeden önemli bir prob
lemimizdir. Memleketimizde üretilen odun ham
maddesinin yüzde 28 i endüstriyel, yüzde 72 si 
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yakacak olarak kullanılmaktadır. Ormancılık
ta ileri diğer memleketlerde ise, bu durum tam 
tersinedir. Bu husus, memleketimizdeki orman 
tahribinin başlıca nedenlerinden birisidir. Or-
i.ianlarınusiin yakacak odun kapasitesinin dı
şında olan, memleket ihtiyacını odun yerine 
ikame edeceğimiz diğer yakacak maddeleriyle 
karşılamak mecburiyetindeyiz. 

Üzeriııdu durulması icabeden bir konu da, 
orman ürünlerinin değerlendirilmesi ve satışı
dır. Orman işletmeleri, ormanlardan elde ettik
leri emvali, belirli bir formüle göre tesbit et
tikleri bir fiyattan açık artırmaya çıkarır. Tat
bikat odur ki, bıı satışların onda birinde dahi 
açık artırma kaideleri yürümez. Orman tüccar
lara anlaşarak, artırmasız aldıkları malları, 
ayrıca aralarında gizli olarak yeniden artır
maya çıkarırlar ve Devletin yapması icabeden 
kârları paylaşırlar. Bu haksızlığa ve usulsüzlü
ğü mutlaka bir çare bulunmak ve göz göre gö
re milletin hakkı, üç beş orman tüccarına ye
dirilmemelidir. 

Sayın arkadaşlarım; ormancılık faaliyetleri-
i:'Mn en iyi şekilde yürütülebilmesi için, or-
i'j.as. işletmelerinin en uygun saha düzenine ka-
TaştUi'ulması, geçmiş senelerdeki ormanoıılık 
hikmetlerinin özelliği, teknik ve ekonomik ku
rallar göz önüne alınmadan, bilhassa politik 
baskıla da hatalı olarak kurulmuş olan başmü
dürlük ve işletme müdürlüklerinin yeniden göz
den. goçiriA;.;i03İ, gereksiz ve israf sebebi olan 
kuruluşların yeniden düzenlenmesi, bilhassa 
Ive7]e"j vo ormancılığımıza hiçbir faydası olma-
d;ğı halde, büyük masraflar anan başmüdür
lük, işlofcno müdürlüğü açılmasından vazge
çilmesi; dalın ziyade, asıl çalışma sahası olan 
bölge kurulnşları üzerinde durulması, halisa
ne temennimizdir. 

Sayın milde i: vekilleri; Cumhuriyet Halk Par
tal O-rupıı adma yapmış olduğum konuşmamda, 
or:aar> sor aralarının halli için öngördüğümüz 
tod'dderin alınmasında ve muvaffak olunma
mda, aralarında 20 yd çalışma fırsatı bul
muş olduğum çok değerli ve fedakâr meslek. 
i. j.oıriuplarına; bugüne kadar olduğu gibi, bun
da.:. son: a da güvenimiz sonsuzdur. Kendileri
ni ::ur.;!dîa tebrik eler, bütçenin memleketimize 
vo milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Mec-
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lisi saygılarımla selâmlarım, (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Ka
badayı, f buyurunuz. 

G. İ: GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arka-
daşlarııh; 

Gelmiş geçmiş tarihi ile, geçmişi kadar or
man kadrini bilen, ormanı koruyan, fakat 
nesilleriyle ormanı kadrini bilmiyen, koruma
yan, taihribeden hiçbir millet bizim kadar tarih 
'boyunca görülmüş değildir. 

Balkahlar'da ormanların yaşayışının teme
lini bizim ecdadımız kurmuştur. Yavuz Selim; 
«Her kdm ki, bir ağacı kese, başı kesile» diye 
ferman verecek kadar orman kadrini tarihimiz 
boyunca bilmiş, korumuş milletiz, inançları
mız cephesinde keza uhrada dahi olsanız 
elinize hir zeytin dalı dikin denecek kadar 
dinî telkinlerimiz bize ağaç ve orman sevgi
sini telkin ettiği halde, maalesef son 30 - 40 
sene içerisinde millet olarak orman ve ağaç 
sevgisinden kopıışmug, uzaklaşmış bir halimiz 
vardır. 

Bunu burada G. P. Grupu olarak itiraf et
meye mecburum. 

Ormanlar için bir büyüğümüzün şöyle gü
zel bir tavsiyesi vardır; «Omanlar sıhhatin 
eczanesi, ziraat ve maişetin kimyahanesi, ser
vet ve iklim güzelliğimizin defino-sidir.» der. 
Doğrudur. Ormanlar insanların nafakasında 
var, güzelliğinde var, maişetinde var, ikli
minde var, sıhhatında vardır. 

iBöylece insan varlığında da, millet yaşa
yışında lâzımı gayri mufarık olan varlığı kü
çümseyen, korumayan, yeşil örtüleri karartıp 
kazımakla meşgul olan bir milleti tarihte 
ender i görmek mümkündür. Bundan parti 
olarak i üzüntü duymaktayız. 30 - 40 seneden 
ıberi tajhribalmış yürümüştür. Bununla ilişkin 
olarak da maalesef erozyonu orman katlinden, 
orman katlini erozyondan ayırmaya imkân yok
tur. Bu orman katli ile beraber Türkiye'de 
verimli topraklarda kelleşme, erozyon başla
mıştır. ; Erozyon verimli toprakların yağışlarla, 
ırmaklarla denize akması demektir. Türkiye'de 
her s$ne maalesef en. verimli topraklar, mil
yarlarca M3 vasat çapta Ibir vilâyet cihadında 
topraklar yağışlarla denizlere gitmektedir. 
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Baade Raporunun belirttiklerini arkadaşla
rım söyledi. Zannederim iki sene kadar ev
vel Türkiye'yi ziyaret eden Amerika Orman 
Genel Müdürü de; «Orman katliamının bir 
memleketi ne hale getirdiğini görmek ister
seniz Türkiye'ye gidin ve görün» diye acı tab
loyu bizim üzerimizde göstermiştir. 

Böylece Türkiye'de orman durumu kritik 
hir noktaya gelmiştir. Türkiye'de 13 270 or
man köyü vardır. Bu, Türkiye'deki tüm köy
lerin % 37 sidir. 5 020 köy orman içi köyü
dür ve 2,5 milyon nüfus vardır. 8 250 si or
man kenarı köyüdür 4,5 milyon nüfus var
dır ve nüfusun % 22 sini teşkil ederler. Bu 
köyler açık ve gizli işsizliğin tâ kendisidir. 
Bir köylü çocuğu olarak söylüyorum; senede 
8 - 9 ay bu köyler işsizlik içindedirler, âtıl ba
tıldırlar. Zannetmeyiniz millî gelir payların
da fert başına düşen gelirleri 2 800 - 3 bin 
liradır. Hayır hayır.. Fert başına 400 lira 
dahi düşmez. Hane olarak 2 bin lirayı bulmaz. 
«Yokluk sofuluğu bozar», «Açlık dam deldi-
rir» derler. Orman kabliammn sebebi; orman 
i?i vo ormr.ii kanarındalıl koyların iktisadi ve 
rjosyal bioyedı iaindo bulummış oldukları acı
lı, sıkıntılı dunundur, g'ealmbdki çekmiş olduk
ları is uruplardır. Bunu bilmedikçe buna çara 
babnadıkoa Türkiye'de orman katllannnıı nc-
dan'nin halledileceğine, erman dava^mm ta
bak!: uk edeceğine, ormanın yaşayacağına anb
ean ben ijianmıyonm. 

5 500 c.aanaıi boyanda aradır aıa yapılmış, 
yanlan aroanrnıada; broma. 5 100 üıdbı bulun
duğu yo.r.lo barındırılacak - ki, bu % 62 yapı
yor - 33 inin be baaba'yera .nakledileceği ka
rarma varılmıştır. 

Yeni bir Bakanlıktır. Hayırlı, uğurlu olsun. 
hakikaten saygı duyduğum, hürmet ettiğim 

bir Bakam, çok kıymetli teknisyenleri, bilgin 
kadrosu vardır. 

İdanolyan'un çok kıymetli bir söıa vardır: 
•:;So£erin baymda atılan ilk adım seferin coama 
kabar gidon, tehlikeler getiren bir hareket ölür» 
diyor. Orman Bakanlığı yeni bir Bakanlıktır. 
Seferin başındadır, adımını ilk 'atacaktır. ibr
amda hatalı adım atarsa bu Bakaabk da Ganu-
nakadar Tıirkiya'dü ormanının yannnası ve 2'̂ -
leceği için felâket teşkil eder. 

http://ormr.ii
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Saym Orman Bakanlığı mensuplarına C P. 
olarak tavsiyemiz şu olacaktır... Dışarıya, Av-
rup'ya 120 bin işçi gidiyor, istirham ediyorum, 
bu işçilerin öncelikle orman köylerinden gönde
rilmesi imkânına varınız. Beyşehiıii ve Toros-
larm çocuğuyum. Orman köylerinden işçi git 
ti, orman köylerinde katliam durdu, orman ya
şıyor. Orman kadri bilinir hale geldi. Buna ön
celik verin; bir. 

ik i ; göllerin kurutulması ve çöl mırıtakası-
nm verimli hale getirilmesinden kaşanılan top
raklarda dağ köylerinin oraya nakline, orada 
iskânına önem ve ehemmiyet veriniz. Dağ kö
yündeki işsizlere öncelik verilip oraya iskâ
nı yolunda priyorite sağlayıcı imkânları verir
seniz. Orman Bakanlığı olarak ormanlara, mem
lekete gelecek için büyük hizmet etmiş olursu
nuz. 

Ormanları korumada ve yenilerini geliştir
mede ciddî tedbir almadıkça Türkiye'de orman 
geleceğinden ve selâmetinden bahsetmeye im
kân olmadığını G. P. olarak bir kere daha ilân 
etmeye, açıklığa mecbuuz. Türkiye'de öyleyse 
orman katliamının açık ve seçik sebebi; dağ 
köylerindeki işsizlik ve geçim darlığıdır. 

Ayrıca orman anlayışında maalesef kanun
lar rijittir, serttir. İlgililer buradadır. Bugün 
orman içinde olup da ormanla hiçbir gûna alâ
kası olmıyan zeytinlikler, meyvelikler, bağ bah
çe olmaya müsaidolan, mera olmaya müsaidolan 
kültür arazisi olarak kullanılacak yerler var
dır. Fakat maalesef bu yeşil başlı ördek gibi 
orman muhafaza memuru ile halkın sosyal, ya
pısını bilmiyen rij it anlayıştaki o ilgililer 
(Gülüşmeler) «Burası orman mıntakasıdır.» de
di mi, deliceyi zeytin yapmaya meyvelik hali
ne getirmeye, mezru hale getirmeye imkân yok
tur. Bu kadar rijit, katı anlayıştan kurtulalım. 
Daneyi koruyalım derken çeçin gittiğini, dam
layı koruyalım derken koca gölün akıp gitti
ğini unutmamak lâzımdır. Bâzı ormancıların 
bu rijit hükmü bir gerçektir. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, bir dakikanız 
var. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Devamla) — Bir dakika da siz aldınız. (Gü
lüşmeler) 

Orman sınırları yeniden elden geçirilmeli
dir. Nuhu Nebilik orman sınırlariyle bugünkü 
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örina-n dâvasını halletmeye imkân olmadığını 
ilân ederken, 1958 te çıkmış olan ve «Her se-
nu orman köylerine 50 şer milyon yardım yapı
lır, geçimi için imkân sağlanır.» Kanununun 
tatbik edilmemesi, 12 seneden beri 700 milyo
na yakın paranın sarf edilmesi icabederken 38 
milyon sarf edilmiş olması orman köyleri adı
na sevginin, aşkın lâf olarak kaldığını, hizmet 
olarak Devlet eliyle hiçbir parti, hiçbir Hükü
met tarafından gitmediğini, gelmiş geçmiş ik
tidarların oi'inan köyleri mevzuunda tutumu
nun tarih huzurunda bir suç olduğunu ilân et
meye mecburum. 

Orman köylerine küçük el sanatlarını, kre
di imkânlarını, arıcılığı, tavukçuluğu götüre
ceksiniz. Sosyal devlet anlayışı ile dengeli kal
kınmada orman köyüne evvelâ gözünüzü, gön
lünüzü vermedikçe, onun açlığını giderici ted
bir almadıkça Türkiye'de orman dâvasının ta
hakkuk edeceğine ben şahsan inanmıyorum. 

Bitiriyorum. 
Ayrıca mühim bir mesele: 
Köylü, dağ köyü sıkıntıdadır. Eır. uzun

dur, yakacak lâzımdır. Yakacak almak için Da
rası yoktur. Af buyurun, ormanı gizli kaçak 
kesecek yakacaktır. Buna mâni olanrAZ':;m:'.z. 
Polisiye tedbirlerle ormanı koruyamazımız. 
Suçların kökünü, batağını kurutmadıkça buna 
imkân bulamazsınız. Köylüye yakacak kredisi 
vereceksiniz, hem de çok ucuz vereceksiniz. Kö
mürü ayağına kadar götüreceksiniz, götürme
diğiniz müddetçe, orman köyü orman yakma
ya devam ettiği» müddetçe ormanı korumaya im
kân yoktur. Türkiye İdle dağ köyü çıra, tezek, 
çarık, toprak dam, arpa ekmekle kaldıkça, ya
kacak bulamadıkça bu perişanlık akıp gelecek
tir. Herşeyden kesip ormanı yaşatıcı tedbirleri 
almaya mecburuz. 

israil bunu halletmiş. Çölde yeni, yemyeşil 
bir vatan kurmuş, ama ilmî yollarla, aklî yol
larla, teknik yollarla kurmuştur. Milletçe or
man seferberliğine girmeye mecburuz. Zecri de
miyorum, tedbirle girmeye mecburuz. Teknik 
imkânlarla, müspet anlayışla, telkinle girmeye 
mecburuz. Her çocuk bir ağaç ekmeye, fidan 
ekmeye, yetiştirmeye sorumlu kılınmış ve çöl 
yemyeşil olmuştur. Biz de bu dâvaya girersek 
Türkiye 'da 13,5 milyon hektar orman yetiştir
mek mümkündür. 
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Bilesiniz ki, tabiat kaynaklarını tahribet-
mek çok kere çok göz yası, fakat az ekmek ve
rir. Bu yüzdendir ki, Türkiye'de dağ köyü ta
biat kaynaklarını, ormanları tahribetmekte, af 
beklemekte, müşkül durumda kalmakta, vata
nın geleceğini de felâkete sokmaktadır. 

Köylüyü tabiat kaynaklarını tahripten uzak 
kılmanın, onu insan gibi yaşatmanın yolu millî 
gelirden dağ köylüsüne onu insanca yaşatacak 
payı vermenin tedbirlerini almayı genç, dina
mik, bizlerden çok daha iyi düşünen Saym 
Bakana, teknük yönünü elbet bizden çok iyi bi
len kadroya bırakıyoruz ve gerekli tedbirlerin 
alınmasını istirham etmekteyiz. 

Bilesiniz ki, toprak: tıpkı hürriyet gi'Md-r. 
İnsanoğlu hür iken hürriyetin ne olduğunu bil
mez. Düzen değişikliğinin arkasından hürriyet 
giderse onun en çok ıstırabını düzen değiştire
lim diyenler çekecektir. (A. P. sıralarından, 
«bravo» sesleri, alkışlar) Şunu da bilesiniz ki 
bugünkü verimli toprakların kadrini bilmiyo
ruz. Bilesiniz ki, erozyon devam eder orman ko
runmaz ise, elden gidip de kadri sonradan bili
nen hürriyet gibi toprak kadri de ancak ve an
ca*: elden gittikten sonra bilinecektir. 

Daha diyeceğim çok.. 

BAŞKAN — Nokta, Sayın Kabadayı. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Devamla) — Ufak, küçük, küçük hususlar var
dı söylemek fırsatını bulamadım. 

Hiç kimseye taanım yok. Cümleniz nazarı
mızda G. P. olarak sevgSimizsiniz. Hepinizi sa
yarız, severiz. Biz gücümüzün yettiği kadar 
milletin dert ve ıstıraplarına yanan, iş başında 
bulunan mesul makamlardan bünyemize uygun 
aklî ve müspet yollardan tedbir alın diyen bir 
siyasi teşekkülüz. Çok çıkıyoruz, çok konuşu
yoruz.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kaba
dayı. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADA
YI (Devamla) — Sizler iki büyük güçlü par
tisiniz, güçleriniz var. Biz garibiz fırsat bulduk
ça konuşacağız, adımızı duyuracağız. Allah razı 
olsun. 

Cümlenizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar, 
«Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. (A. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» ses
leri) 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (Sam
sun) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Mü
dürlüğünün 1970 yılı Bütçesi üzerinde gerek 
şahıslan adına ve gerekse grupları adına konu
şan ve Bakanlığımızı teşvik eden, takdir eden 
Sayın arkadaşlara teşekkür ederek sözlerime 
b3J~î:iV3].T."il. 

Bugün tabiî kaynaklanınız içerisinde or-
manlanmızın çok önemli bir değeri olduğu he
pimizin malûmudur. Ormanlarımız diğer tabiî 
kaynaklarımız gibi, sadece tek yönlü fayda 
sağlıyan bir tabiî servetimiz değildir. Ormanla
rımız, memleketimizin korunmasından, sel taş-
kmlannın önlenmesinden, su dengesinin temi
ninden tutun da, bediî zevklerimize ve memle
ketimizin ekonomisine kadar çeşitli faydalan 
olan önemli bir tabiî kaynağımızdır. Elbette ki, 
bu kadar çok yönlü faydası olan doğal kayna
ğımızın muhafaza edilmesi, korunması, verim
liliğinin artırılması ve devamlılığının sağlanma
sı Orman Bakanlığı olarak ve Millet olarak en 
önemli görevimizdir. Bugün, bu kadar çok 
yönlü orman varlığımızın korunması, için, bir
çok ormancılık hizmetlerini gerçekleştirmek 
mecburiyetindeyiz. 

Gerek ormanlanmızın korunması, gerek 
verimin artırılması, yangınlarla olan mücadele
nin gerçekleşmesi ve diğer taraftan da orman 
köylerimizin yol konularındaki arzularının ger
çekleştirilmesi maksadı ile orman yollan konu
suna büyük önem atfetmekteyiz. Bugün 162 000 
kilometre orman yoluna ihtiyacımız vardır. 
1969 yılı sonu itibariyle, ancak 53 000 kilomet
re orman yolunu gerçekleştirmiş bulunmakta
yız. Her sene 3 200 kilometrelik orman yolu 
yapmaktayız. Her sene 3 200 kilometre orman 
yolu yapmak suretiyle, ancak 2000 yılında he
defe ulaşmamız gerekiyor ki, bu mesafenin çok 
uzun olduğunu düşünerek, önümüzdeki yıllar
da orman yollannı her sene 5 000 kilometreye 
çıkarmış bulunacağız. Bugüne kadar yapmış bu
lunduğumuz orman yollanndan 4 750 orman 
köyümüz istifade etmiş bulunmaktadır. 

— 819 — 



M. Meclisi B : 89 26 . 5 . 1970 O : 3 

Diğer taraftan, ormanlarımızdan ne şekilde 
istifade edeceğimiz, hangi sanayi istikametine 
doğru yöneleceğimiz ve ormanlarımızın mevcut 
esası, potansiyeli nedir, bu maksatların gerçek
leşmesini sağlıyan amenajman çalışmalarımıza 
da büyük önem atfetmiş bulunuyoruz. Nitekim 
13 başmüdürlüğümüzde yapmış bulunduğumuz 
amenajman çalışmaları neticesinde, 9 milyon 
hektar ormanlarımızın amenajmanı bitirilmiş 
bulunmaktadır. 1973 senesinde Türkiye'deki 
mevcut bütün ormanlarımızın amenajman plân
larının bitirilmesi sağlanmış olacaktır. Amenaj
man plânlarımızın bitirilmiş olması ile, Türki
ye'de hangi bölgede, hangi orman sanayii kuru
lacaktır, bunun kapasitesi ne olacaktır; bunla
rı kesin olarak tesbit etmemiz mümkün olacak
tır. 

Bir memlekette orman envanterini tesbit et
meden evvel o memlekette orman sanayiinin ku
rulması mümkün değildir, işte bu maksatladır 
ki, ilk defa orman kapasitesi, orman potansiye
li yüksek bulunan Bolu ve Kastamonu Başmü
dürlüklerinde orman sanayii bölge plânlaması 
yapmak suretiyle, bu bölgelerde hangi orman 
sanayiini geliştirmemiz mümkün olacaktır ve 
bunların kapasiteleri ne şekilde olacaktır, bu
günkü mevcut durum nedir, 10 sene sonra ne 
gibi bir durumla karşıkarşıya kalacağız, husus
ları araştırılmaktadır. Bugün yapılmış bulunan 
çalışmalar neticesinde Türkiye'mizdeki orman 
varlığımızın 18,3 milyon hektar olduğu tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Memleket dahilindeki tüketim ve bilhassa 
orman köylüsünün ve civan köylüsünün yapa
cak ve yakacak ihtiyaçlariyle birlikte sanayie 
yönelmiş bulunmamız orman ağaçlandırma ko
nusunu da çok önemli bir noktaya getirmiş bu
lunmaktadır. Bugüne kadar yapmış bulundu
ğumuz orman ağaçlandırmalarının yekûnu 
302 000 hektardır. Mevcut imkânlarımıza göre 
her sene 25 000 ilâ 27 000 hektarlık sahayı 
ağaçlandırabiliyoruz. Fakat elimizde bugün 11 
milyon hektar bozuk orman mevcuttur. Bu bo
zuk ormanlarımızı süratle prodüktif hale getir
mek mecburiyetindeyiz. 

Diğer taraftan Türkiye'de, yaş sınıfları me
toduna göre, yeni bir istihsal şekli tecrübeleri
ne, çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu 

istihsal bloklarının da suni tesir ile ağaçlandı
rılması gerekmektedir. Gerek 11 milyon hektar 
verimsiz ormanlık sahaların verimli hale geti
rilmesi ve gerekse blok istihsal sahalarının ye
niden ağaçlandırılması, için, her sene 150 000 
ilâ 200 000 hektarlık sahayı ağaçlandırmak 
mecburiyetindeyiz. 

Bugüne kadar vâki ormancılık tedbirleri, 
ormancılık çalışmaları ve tatbikatı polisiye ve 
39crî tedbirlerle ormancılık dâvasının halledi-
lemiyeceği gerçeğini açıkça göstermiş bulun
maktadır. Bu sebeple, Türkiye'de orman dâva
sının bütün yönleriyle muvaffak olabilmesi, 
he^ şeyden evvel orman - halk münasebetlerini 
ivı bir şekilde düzenlemekle mümkündür. Bu
gün orman içi ve civarında mustarip bir köylü 
vataıvla^Trvzm meveudolduğu aşikârdır. Fakat 
meselevi bu kadar karamsar bir tablo içinde de 
•»nn+alâa etmemek lâzımdır. Çok önemli bir ko
nudur. o-enis çerçeveli bir konudur, büyük pa-
r^yn, vabeste bir konudur. Ama orman kövlüsü-
nün ekonomik ve sosyal yö-nlerine matuf olan 
hizmetler pevderpey artık orman köylüsüne 
doğru gitmektedir. 1961 yılında orman yolları 
yanıramda, orman istihsalinde, nakliyatında, 
imalâtında, ağaçlandırma, erozyon ve diğer ça
lınmalar karşılığı, ve direkt olarak orman köy
lüsüne ödenen para 166 milyon lira iken, 1969 
vıbnda bu miktar 600 - 700 milyona baliğ ol
muştur. Bu para orman köylüsüne doğrudan 
doğruya direkt olarak geçmiştir. 

Biraz evvel bir sayın arkadaşım ifade etti; 
ben bunların vakıa ve delilleri ile verilmesi 
takdirinde ona cevap veririm ve meseleyi tetkik 
ederim. Bugün orman işlerinde, orman nakliya-
tmda «s'ömüriioü» d'ys bir kütle, bir grup 
soktur. Orman faaliyetlerimde ve hizmetlerin
de vâ!Vı bütün çalışmalar vahid fiyatla orman 
fkiöyPüısıime yarstınlraıatadır. Bunun aksini kim
se ifade ed'smıez, çö&teıremez. Ama arkadaşları
mın bu konuda bildikleri bir delil varsa getir-
sinter, tetlkifk ©delim. 

Biraz evvel ifade ettim, polisiye ve zecrî 
tedbirlerle orman dâvaısını halletmek mümkün 
değildir. Bir misali vereceğim; Kızılcaha-
üîiam'm 40 koyunda 1964 yılında 83 500 
keçi vardı. Burada gerek mera ıslahı su
retiyle yapmış olduğumuz çalışmalar ve ge-
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ıekse aifaır hayvancılığını teşvik etmek, kredi 
\ermelk( suretiyle oradaki köylü vatandaşları-
mızı Mbntofan İneği yetiştirmeye teşvik etmek 
suretiyle, 1964 yılında 83 500 olan keçi adedi 
bugün 16 200 e inmiştir. Ama bu yolu takibet-
rıeyip ide, onların elinden bir keçiye 500 lira 
yerip almak şekfinde bir tatbikata geçmiş ol
taydın^ muvaffak olamazdınız. Btir taraftan 
keçiyi ikaldınyorsunus, diğer taraftan başka 
ve verimli bir inek türünü oraya ikâme edi
yorsunuz. Bugün Kızilcahamam'ın Güven Na
hiyesinde 109 haneli bir köy kendi arasında 
kooperatif de kurmuştur, bu ahır hayvancılı
ğından dolayı o köye ayda 40 ilâ 50 000 lira 
karşılığında gelir gelmektedir. Bu sadece süt
tendir. I Bu, bizim orallara götürdüğümüz tatbi
katların neticesidir. 

işte bu şekildeki tatbikatımız çok faydalı 
sonuçlarını görmüş olmakla, 1970 yılında 24 
başmüdürlük mıntakasında pilot bölgeler tes-
bit etırrelk suretiyle, Türkiye'nin diğer sahala
rına da bu şekilde girecek ve oralarda da or-
î).an i<jî ve civarında yaşıyan köylü vatandaşla-
nmızıA gelirlerini artırıcı istikamette bu gibi 
' dbirİere başvuracağız. 

Nitekim, bu düşüncelerin saiki ile, orman 
köylüsünü sadece ormancılık hizmetleri ile de
ğil de; ormancılık hizmetleri dışında da yan 
gölirler temin etmek suretiyle kalkındırma isti
kâmetinde de bâzı çalışmalara girmiş bulun-
maktaiyız. Orman İşletme Döner Sermaye tali-
rıiatnajmesiırin 42 nci maddesinde fennî arıcılığı 
geliştijtimek, linyit ocakları açacaklara kredi 
vermek ve dam örtüsü temin etmek maksadına 
tmâtuf olarak Inırulmuş bulunan 20 milyon lira
lık foaıu 75 milyon liraya çıkarmış bulunmak
tayız. Sadece 75 milyon liraya çıkarmış olmak
la da kalmıyor, diğer taraftan fonun çalışma 
ve taltjbik sahasını da genişHetmiş bulunuyoruz. 
Ormanı içi ve civarındaki köylü vatandaşları
mızın i topraklarının verimsiz olduğu bir ger
çektir;. İşte bunların dönüm başına verimlerini 
artırmak için bu fondan onlara gübre kredisi 
vereceğiz, hayvan kredisi vereceğiz, el tezgâh
larını takviye edici istikâmette kredi verece
ğiz, fjenni arıcılığı geliştireceğiz. Bununla da 
yetinştiyerek, 6831 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi illerinde de gerekli çaüışmaları yapmış bu

lanmakta idik. Fakat Anayasanın 131 nci mad
desindeki vâki değişiklik dolayısiyle, bu deği
şikliğe paralel bâzı değişiklikleri yine tasanda 
Yapmak mecburiyetinde kaldığımızdan tasa
rıyı sevk edemedik. 

Simdi bütün „ mesele orman köylüsünü kal-
dmdırmaktır. Orman köylüsünü kalkındırama-
dığımız müddetçe, ona, yan gelirlerle takviye 
edici istikamette sosyal ve ekonomik tedbirler 
götüramediğimiz müddetçe orman suçlarının 
azalacağı istikametindeki bütün zecri tedbirler 
11'izi hiçbir zaman müsbet neticeye, müsbet so
nuca lüaştıramaz. Bu memlekette orman suç
larının azalması, orman köylsünün ormana mü-
fiahaleGİnin önlenmesi orman köylüsünün sosyal 
ve ekonomik tedbirlerle kalkındırılmasına bağ
ladır. Bunun dışında tatbik göstermiştir ki, her
kes bu konuyu ba"ka türlü ifade edebilir, Ana-
;,• asaya konmuş bulunan 131 nci maddedeki 
hüküm dahi orman suçlarını azaltamamıştır, 
aynı seyir takibetmiştir. Fakat tatbikat gös
teriyor; orman köylüsüne ekonomik, sosyal 
tedbir götürdüğünüzde, onun ekonomik yeter
l i ğ i n i gideripte, ona ekonomik bir potansi
yel verdiğinizde ormana müdahale etmediğini, 
ormancı ile beraber olduğunu, hattâ ormanı 
dahi beraber koruduğunu açıkça göstermiştir. 

Ben açıkça ifade ediyorum; bugün muha
faza memuru teşkilâtı, şu bu deniyor. Ben Tür-
ikiye'de ormanların, muhafaza teşkiOâtı ile ko 
umacağı inancı içinde değilim. Bilâkis bun
lar bâzı kötü düşüncelerin mihrak noktaları 
oluyorlar, inancım şudur: Orman köylüsünü or-
ımanla beraber yanyana yaşıyan, biribirini se
ven hale getirdiğiniz takdirde Türkiyede böyle 
bir koruma teşkilâtına dahi lüzum olmıyacaiktır. 
ifade ediyorum, son seyahatimde gördüm, İs
tanbul - Ankara yolu üzerimde Aktaş'ta köylü
lerle temas ettim, orman köylüsü bana senede 
gerek orman içi faaliyetlerinden dolayı, gerekse 
orman nakliyatından dolayı 70 - 120 bin lira 
arasında gelir sağladıklarını söylediler ve ben
den rica ettiler; «bize artık yakacak odun ver
meyin, bize kömür verin, soba verin» dediller. 
Nitekim bunun üzerine Bolu ' Başmüdürlüğüne 
gerekli direktifi vererek, dbu konudaki çalışma
larınızı süratle bitirin, tetkik edin ne kadar kö
müre ihtiyaç vardır, ne kadar sobaya ihtiyaç 
vardır, bunun malî portesi nedir, derhal bu yola 
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gidelim» dedim. Evet doğrudur, artık Türkiye'
de yakacak konusunu mutlak halletmek mecbu
riyetindeyiz, Başka maddeleri ikame etmek 
'mecburiyetindeyiz. Bundan birçok yönlü fayda
larımız olacaktır. Bugün Bolu ve Düzce civarın
da bilhassa yonga - levha sanayii büyük miktar
da gelişmektedir, büyük talepler olmaktadır. 
Haddizatında köylüye vermiş olduğumuz odun, 
sanayi" odunu mesabesindedir, sanay;de kulla
nılacak odundur. Şimdi biz Bolu köylülerine 
linyit kömürü verirsek, soba verirsek bunlar
dan tasarruf edeceğimiz yakacak odunu da or
man. sanayiine yöneltmiş olacağız. 

Bütün, bıı tedbirlerin, gayesi: orman köylü
sünü kallnndırmaık, orman, köylüsünü iyi im
kânlarla karsı karsıya bırakmak, ormanla olan 
münasebetini. düzeltmek ve onu da kendi çev
resi içinde medeni bir seviyede kendi halklarını 
e!dB etmiş iyi bir sınıf olarak onu yaşatmaktır. 

Tnfbîî arkadaşlarım muhtelif vesilelerle do
kundular, bugün ürerinde durulmaya, değer ve 
başladığı günden, bugüne kadar devam eden bir 
mülkiyet konusu vardır. Bugün bu hususları 
düşünerek ve Anayasanın 1.31 nci maddesinde 
bir değişiklik olacağını da düşünmeden biz Ba
kanlık olarak Onman Tahdit ve Tescil Talimat-
name'siyle Yabani Zeytinlik Talimatnamesinde 
gerekli değişiklikleri yaptık. Yapmış olduğu
muz bu değişiklikler tahdit meselelerini, mülki
yet meselelerini vatandaşın, arzu ettiği, vatan
dasın arzu ettiği deraiyeyiım de, hakikaten kılı 
kırk yaran bir tatbikattan ziyade, gerçekleri 
ifsadı eden bir tatbikata yönelme istikametinde 
oh^aktL MLvikbn şu bir gerçek; artık üzerinde 
narenciye yetiştirilmiş, üzerinde fındık yetişti
rilmiş, üzerinde şefe3 ziraati yapılan ve orman
lı?, hiçibir ilgisi. olmıyan sahalar üzerinde de illâ 
burası ormandır demek haddizatında ormancı
lık tatbikatında başarıya ulaşimak demek değil, 
bilâkis başarısızlık istikam etinde adım atmak 
mânasına gelir, işte bütün bunları düşünerek 
gerekli bütün çalışmalarımızı yapmış bulun
maktayız. Bu mevzudaki çalışmalarımız bitmiş
tir. 1970 yılı yaz devresinde tahdit komisyonla
rımız çalışırlarken, kendileri bu yeni hazırladı
ğımız ilerici maddeleri mütalâa ederek çalışa
caklardır ve daha hızlı çalışacaklardır. 1970 yı
lında 800 bin hektar tahdit işlemi yapılmıştır. 

Önümüzdeki 1971 ve 1972 yıllarında bunu 1 ve 
1,5 milyon hektara çıkaracağız. 

Sadece mevcut tahdit işlemini bu şekilde 
yürütürken, diğer taraftan evvelce yapılmış bu
lunan ve bu son değişiklik muvacehesinde eski
den yapılmış tahdit çalışmalarını da yeniden re-
vize etmek suretiyle evvelce meydana gelen bu 
şdkildeki pürüzlü mülkiyet ihtilâflarını da ke
sin surette halletmiş bulunacağız. 

Biraz evvel ifade etmiştim; bugün orman 
emvali satışlarından birçok namlarda hisseler 
'kesilmektedir. Meselâ belediye tellaliye hissesi, 
özel idare hissesi... Şimdi, biz meseleyi şu şekil
de düşünüyoruz : Bugün orman emvalinin piya
saya arzında her türlü emeği geçen, her türlü 
çalışmayı yapan, her türlü meşakkate katlanan 
orman köylüsüdür. Öyleyse sadece biraz evvel 
ifade ettiğim, belediye hissesi ve özel idare his
sesini de düsünmiyerefe, yine orman emvali sa
tışlarından bâzı hisseler, fonlar tesbit etmek su
retiyle 6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde 
orman köylerini kalkındırma fonu adında bir 
fon düşünüyoruz ve bu konuda gerekli çalışma
larımızı hemen hemen tamamlamış bulunmak
tayız. Madeım ki, orman emvalinin, satışında, pi
yasaya arzında her türlü emek orman köylüsü 
tarafından yapılmıştır; öyleyse orman emvali 
satışlarından kesilen hisselerin orman köylüsü
nü kalkındıracak bir fonda toplamakta büyük 
fayda olacaktır. Bunu gerçekleştirdiğimiz tak
dirde gerek Köy işleri Bakanlığı olsun, gerek 
Tarım Bakanlığı olsun ve gerekse Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı olsun, onlarla da müş
terek çalışmak suretiyle havza plânlamaları 
yaparak, o havzaların toplu kalkınması için, 
ekonomik ve sosyal tedbir olarak neler götürül
melidir, bunları da müşterek tesbit etmek ve bu 
fonda birikecek paralardan da faydalanmak su
ret iyh orman köylüsünün süratle kalkınması is
tikametinde tedbirler almak... 

Bu arada şunu da ifade etmek isterim : Or
man işçisinin de 505 sayılı iş Kanunu kapsamı
na alınması ve sosyal, güvenliğinin temin edil
mesi maksadiyle Bakanlığımız tarafından vâki 
çalışmalar bitirilmiş ve bu husustaki görüşümüz 
Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. Tabiî ko
nu, yani kanunu sevk edecek olan Çalışma Ba
kanlığıdır. Tahmin ediyorum ki, Çalışma Ba
kanlığı da yakında bunu sevk edecektir. 
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Bu arada orman içinde yaşıyan 2,5 milyon 
nüfusa denk 500 bin aileden her birisini, asgari 
birisini devamlı işçi yapmak konusundaki Ba
kanlığımız bünyesindeki çalışımaJlar da son nok
tasına gelmiş bulunmaktadır. 

Şinidi, «Ozara Raporu» üzerinde duruldu. 
Arkadaşlar, şunu açıkça ifade edeyim; yabancı 
uzmanların memleketimizdeki, meselâ Bakanlı
ğımla ilgili konularda yapmış oldukları tetkik
lerin neticesinde elbetteki vermiş oldukları ra
porlar vardır, ama hiçbir zaman yabancı bir 
uzmanın vermiş olduğu rapora mutlaka adapte 
olacağız, aynen kabul edeceğiz diye bir mesele 
yoktur. «Ozara Raporu» nu okuyanlar gayet 
iyi bilirler. «Ozara Raporu» nun Türkiye'nin 
gerçeklerine uyan tarafları vardır, Türkiye'nin 
gerçeklerine uymıyan tarafları vardır. Elbette 
ki, bu rapor tetkik edilmiştir, edilecektir de. 
Bunun içinde kendi ormancılığımıza, memleketi
mizin gerçeklerine uygun noktalar varsa, orman
cılığımızın geliştirilmesi istikâmetinde noktalar 
mevcutsa elbetteki bunları alacağız, ama Türki
ye'nin gerçeklerine, Türkiye'nin ormancılığına 
uymıyan şartlan da alıp muhakkak tatbik ede
cek değiliz. 

Sonra, anlıyamadım; Zingal'da Çangal tat
bikatı... Türkiye'de gerek bugüne kadar vâki 
tatbikatımız, gerekse bundan sonraki, vâki tat
bikatımızda ormanlarımızı - Anayasamızda da 
bu mevcuttur - Devlet işletiyor, Devlet işletecek
tir. Bunun dışında yabancı sermayeyle orman
ların işletilmesi, şu bu noktalarında her hangi 
bir şeyi bahia konusu değildir. 

Şimdi, bıgün şu noktayı da kabul etmek 
mecburiyetindeyiz: Ormanlarımızı sadece yeşil 
yönüyle de mütalâa edemeyiz. Ormanlarımızın 
bir de ekonomik yönü ve değeri vardır. Bugün 
ormanlarımızda idare müddetini doldurmuş, te-
cessümden durmuş ve mutlaka süratle ele alın
ması ioabeden büyük blok orman sahalarımız 
mevcuttur. Bunları mutlaka yenilemek mec-
buriyetindejiz. Haddi, zatında idare müddeti 
dolmuş, tecısssümden durmuş ormanları orada 
durdurmak bir noktada ormanı nasıl korumu
yorsan, kormmazken sorumlu duruma düşü
yorsan, ormanlarımızdaki ekonomik değeri taşı
yan hasebi de oradan süratle alıp, onun yerine 
yeni ormanl ir ikâme etmekte de bizim vazifemiz. 
Esasen artıl: teknik bu yolda gelişmektedir. Ni

tekim, yaş sınıfları metoduna göre traşlama yap
tığımız kesimlerin akabinde hemen yeni bir or
man ikâme etmek mecburiyetindeyiz, ikâmo 
edeceğimin orman hızlı gelişen tür olacaktır. 
tkâme edeceğimiz ormanın idare müddetini as
gariye indirmek mecburiyetindeyiz. Diğer taraf
tan hasep değeri olacak. Bütün bunları tesbit 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Nitekim, bütün bunları düşünen bu yeni 
ağaçlandırmalar muvacehesinde arkadaşlarımız 
gerek yerli ve gerekse yabancı türler üzerinde 
bu mevzuda birçok deneme tecrübelerini, çalış
malarını yapmışlar ve 1970 yılından itibaren 
traşlama suretiyle istihsal yaptığımız sahalarda 
bu tecrübe ettiğimiz hızlı gelişen türler üzerinde 
gerekli çalışmalara gireceğin. Bununla hem tür 
hızlı yetişecek, hem. idare müddetini - Türkiye 
için 80 ilâ 120 senedir - 40 ilâ 50 seneye indire
ceğiz ve diğer taraftan da teknolojik vasfı, eko
nomik değeri, üzerinde durarak, onun ekonomi
deki, orman sanayiindeki değerini tesbit edece
ğiz. 

Bununla birlikte, kavakçılık konusunda da 
cidden, hemen hemen dünyanın bir numaralı, 
yani italya'ya paralel bir duruma geldiğimizi de 
gayet samimi olarak ifade etmek isterim. Bu
gün. kavakçılık mevzuunda, bilhassa izmit Ka
vakçılık Enstitüsünü zikredebilirim. Birçok 
dünya memleketleri oradan bu konularda bilgi
ler istemektedirler. Nitekim. Terme'de kavakçı
lık için ayrılan saha 4 000 hektardır; fakat o 
kadarı ağaçlandırılamamıştır. Bugün Terme'de 
yapılmış bulunan kavak ağaçlandırılmasının da 
hemen hemen dünyanın da en büyük ağaçlama
larından birisi olduğunu ifade edebilirim ve 
1971 yılında, yani. önümüzdeki sene bu orman 
isletmeye açılacaktır. Her sene de buradan 40 
ilâ 50 bin metremikâp kavak istihsal edilecek
tir. Tabiî istihsal, ettiğimiz gerek kaplama sa
nayinde ve gerekse kibrit endüstrisinde kulla
nılacaktır. 

Bugün entegre orman sanayiinin gelişmesi 
suretiyle mevcut imâl edilmiş olan mallarımızı 
sadece memleket dâhilinde değil memleket 
dışında da ihracetmek imkânları sağlanmış ola
caktır. Nitekim 1970 yılında, yani bu sene, ge
rek mamul ve gerekse gayrimamul olarak tom
ruk ve kereste olarak birçok memleketlere ih
raç pogramı gereğince bütün çalışmalar bitmiş 
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ve şu anda ihraç programında tesbit ettiğimiz 
miktarlar kapanmış bulunmaktadır. Bu suret
le 1970 yılı ihracından 95 milyon liralık bir dö
viz sağlamış olacağız. 

İkinci Beş Yıllık Plânın tesbit ettiği hedef
lere ulaştığımız takdirde 1977 yılında gerek 
mamul ve gerekse gayrimamul olarak ihrace-
deceğimiz orman emvalinden dolayı temin ede
ceğimiz gelir de 50 milyon dolara baliğ olacak
tır. 

Ormanlarımızın bilhassa kâğıt sanayii üze
rindeki büyük önemine de burada işaret etmek 
isterim. Bugün mevcut SEKA Kâğıt Fabrika
sına ilâveten Dalaman, Çaycuma ve Gire
sun - Aksu'da üç tane kâğıt fabrikamız yapıl
maktadır. Bunlara ilâveten Balıkesir'de ve An
talya'da da iki kâğıt fabrikası daha gerçekleşe
cektir. Bütün bu altı kâğıt fabrikasının ham
maddesini Türkiye'de mevcut ormanlarımızdan 
temin etmiş oluyoruz M, bu hammaddeye karşı 
istihsal edeceğimiz kâğıttan dolayı memleketi
mizin sağlıyacağı döviz de büyük miktarlara 
baliğ olmaktadır. 

Çok değerli arkadaşlarım; Orman Bakanlı
ğının bütçesi üzerinde gerek arkadaşlarımın 
tenkidleri istikametinde ve gerekse Orman Ba
kanlığının çalışmaları istikametinde gerekli 
izahlarla, tabiî gecenin bu geç saatinde sizleri 
de fazla sıkmıyarak, tahmin ediyorum ki önem
li noktalara temas etmek suretiyle cevaplandır
mış bulunyorum. Beni dinlemiş bulunduğunuz
dan dolayı hepinize sevgi ve hürmetlerimi su
narım. (Sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan; Sayın Şinasi öz-
denoğlu Bakanlıktan bâzı sorular sormakta. 
Müsaade ederseniz yazılı olarak cevaplandır
mak üzere ben zatıâlinize tevdi edeceğim. Sa
yın özdenoğlu'nun yazılı sorusunu yazılı soru 
müessesesi halinde çalıştıracağım. 

Başka soru sormak istiyen var mı efen
dim?... Yok. 

Teşekkür ederim Saym Bakan. 
Sayın Cahit Angın; buyurunuz. 
Sayın Angın; Saym Hakkı Gökçe'nin yeri

ne konuşuyorsunuz. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Saym Başkan, 
değerli arkadaşlarını; 1970 yılı Orman Bakan
lığı Bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimizi sun
mak için huzurlardayız. 

26 . 5 . 1970 O : 3 

Son Anayasa değişikliği ile orman varlığı
mızın korunması, orman içi ve civarı köylümü
zün hayat şartlarının düzenlenmesinde takibe-
dilecek yol ve metodlarda polisiye ve ceza ted
biri yerine gerçekçi ve akılcı bir yolda bütün 
partiler birleşmiş bulunmaktadır. 

C. H, P. olarak ormanda düzen değişikli
ğinde hareket noktamız, orman sorununun ta
rihî oluşumu sonunda ortaya çıkan gerçekler
den yaralanmak, yepyeni bir metodla olayı in
celemektir. 

İçtenlikle kabul etmeliyiz ki, bugüne kadar 
ülkemizde genellikle ya ormanın ağaçları ya 
da ormanda yaşıyan insanların oyları düşünül
müştür. Oysa ağaçlardan ve oylardan önce in
sanları düşünmeye, orman hazineleri içinde aç 
ve yoksul yaşıyan köylümüzü sıkıntıdan kur
tarmaya mecburuz. 

Değerli grup sözcüleri bu konulara yeterin
ce değindiler; Saym Bakanı da dinledik. Ben 
bütçe münasebetiyle, önemli bir endişe kayna
ğı olmakta bulunan orman köylerinin durumla
rına ve bu konuda yapılan çalışmaların açık
lığa çıkanı kadar çare ve tedbirlere temas ede
ceğim. 
Deniliyor ki, orman köylerinde her hanede bir 

kişiye iş verilecektir. Bu vait, eğer her hanede 
o hanenin reisini ümit ile bağlamak gibi bir 
anlam taşımıyor ise, seçimlerden çok evvel baş-
lıyan bu vaadin bugüne kadar yüzeye çıkması 
lâzım idi. Bununla ilgili en küçük bir çalışma 
yapılmadı, yapılmamıştır. Saym Bakanın ko
nuşmasında da bu konuya değinilmemiştir. 

Orman köylüsü yoksuldur. Karnını doyura
cak ne toprağı vardı, ne de tarımın dışında baş
ka bir geçim imkânı sağlanmamıştır. Yaşıya-
bilmek için orman köylüsünün başı kanunla de
vamlı derde girmektedir. Şehir ve kasabalar
dan uzaklıkları, yolsuzluğu nedeniyle Devlet 
hizmetlerinin bütününden de mahrum bulun
maktadır. Bu çaresizlik içinde orman köylüsü 
doğup büyüdüğü çevreden kopmakta, büyük 
kentlerin etrafına yeleşmekte, orman sorunu kı
sa bir süre içerisinde bir gecekondu sorunu ha
line gelmektedir. Gecekondu sorununun halli 
ise maliyeti daha büyük bir problem olarak 
Devletin karşısına çıkmaktadır. Bu konuda 
orman köylüsünü kalkındırmak, onu bulundu
ğu toprağa belli bir oranda bağlamak ve fazla 
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nüfusun sanayii alanına aktarılması sorunlarını 
bir progrma bağlamak zorundayız. 
öte yandan orman sorunu bir sosyal - ekono

mik sorun olarak ele alınınca, bölge bölge ve 
hattâ bâzı bölgelerde en ufak ünitelere inile
rek ormanın durumunu, köy potansiyelini tes
bit, konu ile ilgili dilek ve ihtiyaçları tesbit 
başarının da ilk şartıdır. 

Bu konuda, Orman Bakanlığının kurulma
sından az önce Çorum'un Kargı ve İskilip gibi 
ilçelerinde orman köylerinin kalkındırılması 
sorunlarının çözümlenmesi için Orman Genel 
Müdürlüğünce gönderilen bir ekiple çevresel 
araştırmalar yapılmış; orman köylüsü, uzman
lar, vali ve kaymakamların da iştirakleriyle semi
nerler düzenlenmiştir. Plân zaruret ve ihtiyacı 
için yapılan bu güzel hareket nedense durdu
rulmuştur. Tekrar başlanmış ve tekrar durdu
rulmuştur. Bu toplantılarda tesbit edilen or
man köylüsünün en saf ve sade ihtiyaçları da
hi yerine getirilmemiştir. 

6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi ve Orman İşletmesi döner sermaye
sinden fon ayrılması, orman köyleri ve orman 
korunması görevi halen iki bakanlık bünyesin
de iki ayrı örgüt halinde bulunmaktadır. Bu 
temel konu kesin çözüm şekline bağlanmıştır. 
Orman Bakanlığının bu konuda görüşünü öğ
renmek isteriz. Bilmiyorum zühul mü oldu? Sa
yın Bî&anı dikkatle dinledim; bu konuyu ay
dınlatıcı bir bilgi vermediler. 

Diyelim M, bu örgütlenme tamamlandı... En 
önemli tarafı: Uygulama nasıl olacaktır? İlgili 
kanunlar çıktı; fonlar ayrıldı... Uygulamanın 
temel ilkesi ne olacaktır? Sayın Bakan bu ko
nulan da müphem bıraktılar. 

Şurada şu iş yapılacak diye bir programa, 
bir rapora bağlanan basit ve rastgele bir kredi 
dağıtımı bir plân ismini mi alacaktır? Konu
nun makro plân karşısında ve içinde temelleri 
nasıl ayarlanacaktır? Montafon, arıcılık, ağıl 
hayvancılığı gibi münferit konular cazip gele
bilir. Ancak, bu cazibe ulusal bir sorun olan or
man sorununu çözümleme yönünden değil, olsa 
olsa partizanlığa açık kapı bırakılmasından ol
sa gerektir. Sayın Bakan bu konudaki endişe
mizi samimiyetle kabul buyursunlar. Bizi endi
şeye şevk eden taraf, bütünlük kazanmamış bir 
plân partizanlığa açık kapı bırakmaktır. 

Keza, orman sorununun çözümlenmesinde en 
önemli görevlerle yükümlü bulunan Orman 
Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğüne, 
partizanlığı nedeniyle hakkında sözlü soru 
verilmiş bir kimsenin atanmış olmasından da 
gelmektedir. 

Keza, döner sermaye veya Hazine yolu ile 
ayrılacak fonların orman korunması ve köy so
runları açısından kullanılmasının malî ve tek
nik sorumlulukları nasıl bir esasa bağlanacak
tır? Bu konuda da aydınlatıcı bir bilgi vermeli
dir. 

Bunlar bugüne kadar ortaya konulmamıştır. 
Orman Bakanlığının kurulmasını sevinçle kar
şılıyoruz. Ancak bu Bakanlık ölü doğmamalı
dır. Bu Bakanlığın ilk Bakanı Sayın Özalp'i 
oiddî görevler beklemektedir. Duyduğumuz en
dişelere dağıtacak bir uygulamadan son derece 
memnun olacak, ilk tebrikleri Sayın Bakan biz
den göreceklerdir. 

Orman sorunun ülkemiizin tüm aydınları 
için bir haysiyet mücadelesi, orman köylerinin 
perişan hali, orman köylülerinin çaresizliği 
Türk aydını için bir utanç sebebidir. Konu, 
partiler üstü ele alınacak nitelikte ulusal bir 
sorundur. Sayın Bakandan konuyu, bu seviye
ye çıkaracak uygulamalar bekliyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Görüşmelerin yeterli olduğuna 

dair önerge gelmiştir. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu vuzuha kavuşmuştur. Konuşmaların 

yeterliğini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Zeki Adıyaman 
Adıyaman 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul eednler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(1/299) (1) 

(1) 154 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Büt
çesinin maddelerine geçilmesi hususunu oyunu
za unuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 109 014 500 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 53 869 000 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 3 604 162 lira ki, top
lam olarak 166 487 662 lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri oku
tuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 93 240 631 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 544 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 8 956 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 4 334 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 939 115 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

26 . 5 . 1970 O : 3 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 236 487 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 3 177 670 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı (A/l), (A/2), (A/3) 
işaretli cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 166 487 662 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetvelleri 
okutuyorum. 

B — OETVELİ 
Bölüm Lira 

61.000 Kurumlar hasılatı 161 487 660 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 5 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveli ile 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1970 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

21.000 Etüt ve proje giderleri 21 540 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 29 569 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve büyük onarımları 2 760 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1970 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlsr... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Orman Genel Müdürlüğünün 
kuruluşu hakkındaki 4 . 6 . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvelde yazılı 
kadrolardan, (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1970 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

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

b) 1937 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1970 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(aylıklar ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(geçen yıllar borçlan) maddesine Maliye Bakan
lığınca aktanlacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük ona
nın giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden 
(A/3) işaretli cetvelin (kamulaştırma ve sa-
tınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — Orman Genel Müdürlüğü Or
man okullan öğrencilerinden alınacak ücret
ler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — 31 . 8 . 1965 tarihli ve 6831 
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar ge
reğince ormanlann sınırlama işine 1970 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 11. — 3656 sayılı Kanunun 4600 sa
yılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1970 yıhnda orman mühendis muavinleri ve 
teknikerleri için de uygulanır. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Orman Genel Güdürlüğü ku
ruluşunda ve döner sermayeli müesseselerinde 
çalışan muhasebe müdür ve yardımcılanna, 
merkez levazım müdürüne ve yardımcısına 
sayman ve yardımcılanna, aylıklı ayniyat mu
hasibine, hesap işleri ile görevlilere, sayman 
adına re'sen ödeme yapan sayman mutemetleri
ne, veznedar ve veznedar yardımcısı sıfatiyle 
para tahsil ve tevzi edenlere, aylıklı ambar ve 
depo memurlarına 395 sayılı Kanun gereğince 
Maliye Bakanlığı Teşkilâtına ödenen nisbetler 
üzerinden kasa tazminatı ödenir. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi oylannıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanun 1 Mart 1970 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 13 ncü maddeyi oylannıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Madde 14. — Bu kanunu Maliye ve Orman 

bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 14 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

MuJhterem arkadaşlarım; 1970 yılı Orman 
Genel Müdürlüğü Bütçesi tümü itibariyle açık 
oylamaya tabidir. Müsaade ederseniz, diğer 
açık oylama muameleleri gübi, bunu da gelecek 
birleşim açık oya sunacağım. 

Kıymetli arkadaşlarım; dün saat 9,00 da 
başlıyan müzakere 15 saatlik devamlı ve düzen
li, tertipli bir çalışma sonunda şu anda sona er
miştir. 4 bakanlık bütçesini görüştük ve kabul 
ettik. Orman Bakanlığı Bütçesi de memlekete, 
millete hayırlı olsun. Seviyeli, tertipli, güzel 
bir müzakere günü geçirdik. 

28 Mayıs 1970 Perşembe günü saaf 9,00 da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 9,00 



M. Meclisi B : 89 26 . 5 . 1970 O : 3 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasansına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

: 450 
: 193 
: 147 
: 45 
: 1 
: 255 
: 2 

(Kabul edenler) 

Adana : (Ahmet Topaloğlu, Turgut Topai-
oğlu). Adıyaman: (M. Zelki Adıyaman, Kâmil 
kırııkoğlu, Ali Avni Turanlı). Afyon Karahisar : 
(Mehmet Rıza Çerçel). Ağrı : (Abdülıkerim Ba-
yazıt). Amasya : (Yavuz Acar, Salih Aygün, 
Kâzım Ulusoy). Ankara : (Hüseyin Balan, İb
rahim öüceoğlu, Orhan Eren, Mustafa Maden, 
Ferhat Nuri Yıldırım, Cengizhan Yorulmaz). 
Antalya : (Hasan Akçalıoğlu, İhsan Ataöv, 
Ömer Buyrukçu, Refet Eker, Hasan Ali Gül-
can) t Artvin : (Mustafa Rona). Aydın : (Fik
ret Turhangil). Balıkesir : (Salih Zeki Altın
baş, İbrahim Aytaç, Kemal Erdem, Mehmet Ni
yazi Gürer, Ahmelt İhsan Kırımlı, Mehmet ıNu-
rettin Sandıkçıoğlu, Osman Tan, Mevlüt Yıl
maz). Bilecik : (Mehmet Erıgıül). Bingöl: (Meh
met Bilgin). Bitlis: (Kenan Mümtaz Akışık, Zey
nel Abidin İnan). Bolu: H. İbrahimöop, M. Şük
rü Kiykıoğlu). Burdur: A. Mukadder Çiloğlu, 
Mehmet özbey). Bursa : (Kasım Önadım, 
Mustafa Tayyar). Çanakkale : (Kemal Bağ-
cıoğlu, Mesut Hulki önür, Refet Sezgin). Ço
rum : (Abdurrahman Güler, Arslaın Topçubaşı, 
Ali Naki Ulusoy). Denizli : (Sami Arslan, Ha
san Korkmazcan). Diyarbakır : (Necmettin 
(Gönenç, Sabahattin Savcı, Nefiz Yıldınm). 
Edirne : (İlhami Ertem, Veli Gülkan). Elâzığ: 
(Mehmet Aytuğ, Hayrettin Hanağası, Ömer Fa
ruk Sanaç). Erzincan : (Sadık Perinçek). Er
zurum : (Sabahattin Araş, Rasim Cinisli, Naci 
Gacıroğlu, Fethullah Taşkesenlioğlu). Eskişe
hir : (Mehmet İsmet Angı). Gaziantep : (Meh
met Kılmç, Erdem Ocak). Giresun : (Nizamet-
tin Erkmen, Abdullah İzmen, M. Emin Turgut-
alp). Gümüşane : (Mustafa Karaman, Ekrem 
Saatçi). Hakkâri : (Ahmet Zeydan). Hatay : 
(Halil Akgöl). İsparta : ( Ali İhsan Balını, 

Yusuf Uysal). İçel : (Kadir Çetin, Cavit Okya-
yuz). İstanbul : (Tekin Erer, İsmail Hakkı 
Tekinel, Naime İkbal Tokgöz). Izımir : (Ali 
Naki Üner). Kars : (Musan Doğan, Kemal Gü
ven, Veysi Koç ulu)'. Kastamoınu : (Muzaffer 
Akdoğanlı, Sabri Kerkin, Mustaaf Topçular, Ha
san Tosyalı). Kayseri : (Tufan Doğan Avşar-
gil. M. Şevki Doğan, Enver Turgut, Mehmet 
Türkmenoğlu). Kırklareli: (Feyzullah Çarıkçı). 
Kırşehir : (Cevat Eroğlu, Mustafa Kemal Gü
neş). Kocaeli : (Covat Ademoğlu, Sabri Yahşi), 
Konya : (Bahattin Uzunoğlu, E. Sezai Ergun, 
Necati Kalaycıoğlu, Baha Müderrisoğlu, Fa
ruk Sükaın, Vefa Tanır). Manisa : (Süley
man Çağlar, Mustafa Orhan Daut, Vehbi 
Sınmaz). Maraş : (M. Zekeriya Kürşad). Mar
din : Abdülkadir Kermooğlu). Muğla : (Adnan 
Akarca, Ahmelt Buldanlı, İzzet Oktay). Muş : 
(Nimet Ağaoğlu). Nevşehir : (Hüsamettin 
Başer, Esat Kıratlıoğlu). Niğde : ( M. Na
ci Çerezci, H. Avni Kavurmacıoğlu, Mev
lüt lOcakçıoğlu, Haydar ö^alp). Ordu : (Cengiz 
Ekinci, Ferda Güley). Rize : (Hasan Basri Al-
bayrak, Salih Zeki Köseoğlu). Sakarya: (Ya
şar Bir, Güngiör Hun). Samsuın : (Nihat Kale, 
İlyas Kılıç, Doğan Kitaplı, Nafiz Yavuz Kurt, 
İsmet Yalçıner). Siirt : (Zeki Çeliker). Sivas • 
(Hüseyin Çınar). Tokat : (İsmail Hilmi Balcı, 
Osman Hacıbaloğlu, Mehmet Kazova). Trabzon: 
(Ahmet İhsan Birincioğlu, Mehmet Ali Oksal). 
Tunceli : (Kenan Aral, Hüseyin Yenipınar). 
Urfa. : (Vehbi Melik). Uşak : (M. Fahri Uğra-
sızoğlu). Van : (Kinyas Kartal, Fuat Türkoğlu). 
Yozgat : (İsmet Kapısız, Turgut Nizarmoğlu). 
Zonguldak : (Fuat Ak, Ahmet Güıner, Cahit 
Karakaş). 
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(Reddedenler) 

Adıyaman : (Yusuf Ziya yılmaz). Amasya: 
(Vehbi Meşhur). Ankara : (Kemal Ataman, Os
man Bölü!kba§ı, Şinasi özdenoğlu, Osman So-
ğukpınar). Burdur : (Nadir Yavuzkan). Bur
sa : (İbrahim öıktem). Çankırı : (Nuri Çelik-
yazıcıoğlu). Çorum : (Cahit Angın). Denizli: 
(ilhan Açıkalm). Erzincan : (Hasan Çetinkaya, 
Naci Yıldırım). Erzurum : (Selçuk Elverdi). 
Eskişehir : (Şevket Asbuzoğlu). Gaıziantep • 
(Şinasi Çolakoğlu). Hatay : (M. Sait Reşa). 
istanbul : (Bahir Ersoy, Orhan Kabibay, Rıza 
Kuas, Sezai Orkunt, M. Kâzım özeke, îlhami 

Sancar, Reşit Ülker). izmir : (Burhanettin Asu-
tay, Kemal önder) . Kars : (Turgut Artaç, Ke
mal Okyay, Osman Yeltekin). Kastamonu : 
(Mehmet Seydibeyoğlu). Kayseri : (Mehmöt 
Yüceler). Kırşehir : (Mustafa Aksoy). Konya : 
irfan Baran, Mustafa Üstündağ). Manisa : (Veli 
Bakirli, Mustafa 0!k). Maraş : (Mehmet özdal). 
Niğde : (M. Nuri Kodamanoğlu). Ordu : (Ata 
Topaloğlu). Sakarya : (Hayrettin Uysal). Siirt: 
Adil Yaşa). Tekirdağ : (Yılmaz Alpaslan). 
Tokat : (-ismail Hakkı (Birler). Trabzon : (Ah
met Şener). Zonguldak : (Hüseyin Baytürk). 

Diyarbakır 

(ÇeMnser) 

(Hasan Değer). 

(Açık Üyelikler) 

Diyarbakır 
Malatya 

Yekûn 

»>•<« 
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Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

(Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
: 192 
: 150 
: 41 

1 
: 256 
: 2 

(Kabul edenler) 

Adana : (Ahmet Topaloğlu, Turgut Topal 
oğlu, Hüsamettin Uslu). Adıyaman : (M. Zeki 
Adıyaman, Kâmil Kırıkoğlu, Ali Ulvi Tu
ranlı). Afyon Karahisar : (Mehmet Rıza Çer-
•çel). Ağrı : (Abdülkerim Bayazıt). Amasya : 
(Yavuz Acar, Salih Aygün, Kâzım Ulusoy). 
Ankara : (Hüseyin, Balan, İbrahim Cüceoğlu, 
Orhan Eren, Mustafa Maden, Ferhat Nuri Yıl
dırım, Cenlgizhan Yorulmaz). Antalya : (Hasan 
Akçalıoğlu, İhsan Ataiöv, Ömer Buyrukçu, (Re-
fet Eker, Hasan Ali Gülcan). Artvin : (Musta
fa rona). Aydın : (Fikret Turhanıgil). Balıke
sir : (Salih Zeki Altınbaş, İbrahim Aytaç, Meh
met Erdem, Mehmet Niyazi Gürer, Ahmet İhsan 
Kırımlı, Mehmeıt Nurettin Sandıkçı oğlu, Osman 
Tan, Mevlüt Yılmaz). Bilecik : (Mehmet Er-
gül). Bingöl : Mehmet Bilgin). Bitlis : (Ke
nan Mümtaz Aknşık, Zeynel Abidin İnan). Bo
lu : (Halil İbrahim Gap, M. Şükrü Kiykıoğlu). 
Burdur : (A. Mukadder Çiloğlu, Mehmet öz-
bey). Bursa : (Kasım önıodım, Mustafa Tay
yar). Çanakale : (Kemal Bağcıoğlu, Mesut 
Hulki Onur, . Refet Sezıgin). Çorum : (Abdur-
rahman /güler, Arslan Topçubaşı, Ali Naıki Ulu
soy) . Denizli: Sami Arslan, Hasan Korkmazcan). 
Diyarbakır : (Necmettin Gönenç, Sabahattin 
Savcı, Nafiz Yıldırım). Edirne : (llhami Ertem, 
Veli Gülkan). Elâzığ : (Mehmet Aytuğ, Hayret
tin hanağası, Ömer Faruk Sanaç). Erzincan : 
(Hasan Çetinkaya). Er,zurum : (Sabahattin 
Araş, Rasim Ginisli, Naci Gacıroğlu, Fethullah 
Taşkesenlioğlu). Eskişehir : '(Mehmet ismet An-
gı). Gaziantep : (Mehmet Kılıç, Erdem Ocak). 
Giresun: (Nizamettin Erkmen, Abdullah îzmeaı, 
M. Emin Turjgutalıp). Gümüşane: Mustafa Kara
man, Ekrem Saatçi). Hakkâri : (Ahmet Zeydan, 
Hatay: (Halil Akgıöl). İsparta: Ali İhsan Balım, 

Yusuf Uysal). İçel: (Kadir Çetin, Cavit Okya-
yuz). İstanbul : (Tekin Erer, İsmail Hakkı 
Tekinel, Naime İkbal Tıokigöz, Re§it Ülker). İz
mir : (Ali Naki Üner). Kars : (Musa Doğan, 
Veysi Koçulu). Kastamonu : (Muzaffer Akdo-
ğanlı, Sabri Keskin, Mustafa Topçular, Hasan 
Tosyalı). Kayseri : (Tufan Doğan Avşargil, 
M. Şevket Doğan, Enver Turgut, Mehmet Türk
menoğlu, Mehmet Yüceler). Kırklareli : (Fey-
zullah Çarıkçı). Kırşehir : (Cevat Eroğlu, Mus
tafa Kemal Güneş). Kocaeli : (Cevat Ademoğlu, 
Sabri Yahşi). Konya : (Sezai Erıgun, Necati 
Kalaycıoğlu, Baha Müderrisoğlu, Faruk Sükan, 
Vefa Tanır). Manisa : (Süleyman Çağlar, 
Mustafa Orhan Daut, Mustafa Ok, Vehbi Sın
maz). Maraş : (M. Zekeriya Kiürşad). Mardin: 
(Abdülkadir Kermeoğlu). Muğla : (Adnan 
Akarca, Ahmet Buldanlı, İzzet Oktay). Muş : 
Nimet Ağaoğlu). Nevşehir : (Hüsametin Başer, 
Esat Kıratlıoğlu). Niğde : (M. Naci Çerezci, 
H. Avni Kavurmacıoğlu, Mevlüt Ocakçıoğlu, 
Haydar Özalp). Ordu : (Cengiz Ekinci, Ferda 
Güley). Rize : (Hasan, Basri Albayrak, Salih 
Zeki Köseoğlu). Sakarya : (Yaşar Bir, Güngör 
Hun). Samsun : (Nihat Kale, llyas Kılıç, Do
ğan Kitaplı, Nafiz Yavuz Kurt, Bahattin Uzun-
oğlu, İsmet Yalçıner). Siirt : (Zeki Çeliker). 
Sivas Hüseyin Çınar). Tokat : (İsmet Hilmi 
Balcı, İsmail Hakkı Birler, Osman Hacıbaloğlu, 
Mustafa Kaaova). Trabzon : (Ahmet İhsan Bi-
rincioğlu, Mehmet Ali Oksal ). Tunceli : (Kenan 
Aral, Hüseyin Yenipmar). Urfa : (Vehbi Me
lik). Uşak: (M. Fahri Uğrasızoğlu). Van: (Kin-
yas Kartal, Fuat Türkoğlu). Yozgat : (Turgut 
Nizamoğlu). Zıonıguldak : (Fuat Ak, Hüseyin 
Baytürk, Ahmet Güner, Cahit Karakaş). 
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(Reddedenler) 

Adıyaman : (Yusuf Ziya yılmaz). Amasya: 
(Vehbi Meşhur). Aıntkara : (Kemal Ataman, Os
man Biölükbaşı, Şinasi özdenoğlu Osman Soğuk-
pmar). Burdur : (Nadir Yavuzkan). iBursa İb
rahim öktem). Çanikırı : (Nuri Çelik Yazıcı-
oğlu). Çorum : (Cahit An|gm). Denizli : (İl
han Açıkalm). Erzincan : (Naci Yıldırım). 
Erzurum : (Selçuk Erverdi). Eskişehir Şevket 
Asbuzıoğlu). Gaziantep : (Şinasi Çolakoğlu). 
Hatay : (M. Sait Re§a). İstanbul : (Bahir Er-
soy, Orhan Kabibay, Rıza tKuas, Sezai Orkunt, 

M. Kâzım özeke, llhami Sancar). İzmir : (Bur-
hanettin Asutay, Kemal önder) . Kars : (Tur
gut Artaç, Kemal Güven, Kemal Okyay, Osman 
Yeitekin). Konya : (İrfan Baran, Mustafa Üs-
tündağ).Manisa : (Veli Bakirli). Maraş : (Meh
met özdal). Niğde : (M. Nuri Kodamanoğlu). 
Ordu : (Ata Topaloğlu). Rize : (Sami Kumba-
sar). Sakarya : (Hayretin Uysal). Siirt : (Adil 
Yaşa). Sivas : (Ekrem Kangal). 'Tekirdağ : 
Yılmaz Alpaslan). Trabzon : (Ahmet Şener 
Yozigat : (İsmet Kapısız). 

Diyarbakır 

(Çekinser) 

(Hasan Değer). 

(Açık üyelikler) 

Diyarbakır 
Malatya 

Yekûn 
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Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasansına verilen oyların sonucu 

('Çoğunluk yol* 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 191 

Kabul edenler : 147 
Reddedenler : 43 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 257 

Açık üyelikler : 2 

(Kabul edenler) 

;tur.) 

Adana : (Ata Topalo,ğlu, Turgut Tıopaloğlu, 
Hüsanıetin Uslu). Adıyaman : (M. Zeki Adı
yaman, Kâmil Kırıkoğlu, Ali Avmi Turanlı). 
Afyon Karahisar : (Mehmet Rıza Çerçel). Ağ
rı : (Abdülkerim Bayazıt). Amasya : (Yavuz 
Acar, Salih Aygün, Kâzım Ulusoy). Ankara 
Hüseyin Balan, İbrahim Cüceoğlu, Mustafa Ma
den, İPerhat Nuri Yıldırım, Cen/gizhan Yorul
maz). Antalya : (Hasan Akçalıoğlu, İhsan Ata-
öv, Ömer Buyrukçu, Refet Eker, Hasan Ali 
Gülcan). Artvin : (Mustafa Rona). Aydım • 
(Fikret Turhangil). Balıkesir : (Salih Zeki Al
tınbaş, İbrahim Aytaç, Kemal Erdem, Mehmet 
Niyazi Gürer, Ahmet İhsan Kırımlı, Mehmet 
Nurettin Sandıkçıoğlu, Osman Tan, Mevlüt Yıl
maz). Bilecik : (Mehmet Engül). Bingöl : (Meh-
meıt Bilgin). Bitlis : (Kenan Mümhaz Akışık, 
Zeynel Abidin İnan). Bolu : (Halil İbrahim 
Gap, M. Şükrü Kiykıoğlu). Burdur : (A. Mu
kadder Çiloğlıı, Mehmet özbey). Bursa : (Ka
sım önadım, Mustafa Tayyar). Çanakkale : 
Kemal Bağcıoğlu, Mesut Hulki önür, Refet Seız-
gin). Çorum : (Abdurrahman Güler, Arslan 
Topçubaşı, Ali Naki Ulusoy). Denizli : (Sami 
Arslan, Hasan Kor'kmazcan). Diyarbakır : 
(Necmettin Gönenç, Sabahattin Savacı, Nafiz 
Yıldırım). Edirne : (llhami Ertem, Veli Gül-
kan). Elâzığ : (Mehmet Aytuğ, Hayrettin Hatı-
ağası, Ömer Faruk Sanaç). Erzurum : (Saba
hattin Araş, Rasim Cinisli, Naci Gacıroğlu, Fet-
hullah Taşkesenlioğlu). Eskişehir : (Mehmet 
İsmet Angı). Gaziantep : (Mehmet Kılıç, Er
dem Ocak). Giresun : (Nizamettin Erkmen, 
Abdullah İzm en, M. Emin Turgutalp). Gümüşa-
ne : (Mustafa Karaman, Ekrem Saatçi). Hak
kâri : (Ahmet Zeydam). Hatay : (Halil Akgöl). 

İsparta : (Ali İhsan Balım, Yusutf Uysal). İçel: 
(Kadir Çetin, Oavit Okyayuz). İstanbul : (Te
kin Erer, İsmail Hakkı Tekinel, Naime İkbal 
Tokgöız, Reşit Ülker). İzmir : (Ali Naki Üıner). 
Kars : (Musa Doğan, Veysi Koçulu). Kastamo
nu : (Muzaffer Akdoğanlı, Sabri Keskin, Mus
tafa 'Topçular, Hasan Tosyalı). Kayseri : (Tu
fan D/oğan. Av§argil, M. Şevket Doğan, Enver 
Turgut, Mehmet Türkmenoğlu, Mehmet Yüce
ler). Kırklareli : (Feyzullah Çarıkçı). Kırşehir: 
(Gevat Eroğlu, Mustafa Kemal Güneş). Koca
eli : (Cevat Ademoğlu, Sabri Yahşi). Konya : 
(Sezai Ergun, Necati Kalaycıoğlu, Baha Mü-
derrisoğlu, Faruk Sükan, Vefa Tanır). Manisa : 
(Süleyman Çağlar, Mustafa Orhan Daut, Mus
tafa Ok, Vehbi Sınmaz). Maraş : (M. Zekeriya 
Kürşad). Mardin : (Abdülkadir Kermooğlu). 
Muğla : (Adnan Akarca, Ahmet Buldanlı, İz
zet Oktay). Muş : (Nimet Ağaoğlu). Nevşehir; 
(Hüsamettin Başer, Esat Kıratboğlu). Niğde : 
(M. Naci Çerezci, H. Avni Kavurmacıoğlu, Mev
lüt Ocakçıoğlu, Haydar Özalp). Ordu : (Cenigiz 
Ekinci, Ferda Güley). Rize : (Hasan Basri Al-
bayrak, Salih Zelki Köseoğlu). Sakarya, : (Ya
şar Bir, Güngör Hun). Samsun : (Nihat Kale,. 
llyas Kılıç, Doğan Kitaplı, Nafiz Yavuz Kurt, 
Bahattin Uzunoğlu, İsmet Yalçıner). Siirt : 
(Zeki Çeliker). Sivas : (Hüseyin Çınar). To
kat : (İsmet Hilmi Balcı, İsmail Hakkı Birler, 
Osman Hacıbaloğlu, Mehmet Kazova). Trabzon: 
(Ahmet İhsan Birimcioğlu, Mehmet Ali Oksal). 
Tunceli : (Kenan Aral, Hüseyin Yenipınar). Ur-
fa : (Vehbi Melik). Uşak : (M. Fahri Uğra-
sızoğlu). Van : (Kinyas Kartal, Fuat Türkoğlu). 
Yozgat : (Turgut Nizamoğlu). Zonguldak : 
(Fuat Ak, Hüseyin Baytürk, Gahit Karakaş). 
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(Reddedenler) 
Adıyaman : (Yusuf Ziya Yılmaz). Amasya: 

(Vehbi Meşhur). Ankara : (Kemal Ataman, 
Osman Bölükbaşı, Şinasi özdenoğlu, Osman So-
ğulkpınar). Burdur : (Nadir Yavuzkan). Bur
sa : (İbrahim öktem). Çankırı : (Nuri Çelik 
Yazıcıoğlu). Çorum : (Cahit Anığın). Denizli : 
(İlhan Açıkalın). Erzincan : (Naci Yıldırım). 
Erzurum : (Selçuk Erverdi). Eskişehir : (Şev
ket Asbuzoğlu). Gaziantep : (Şinasi Çolakoğ-
lu). Hatay : (M. Sait Reşa). İstanbul : (Bahir 
Ersoy, Orhan Kabibay, Rıza Kuas, Sezai Or-
kunt, M. Kâzım özeke, îlhami Sancar). İzmir : 

(Burhanettin Asutay, Kemal önder) . Kars . 
(Turgut Artaç, Kemal Güven, Kemal Okyay, 
Osman Yeltekin). Kastamonu : (Mehmet Sey-
dibeyoğlu). Konya : (İrfan Baran, Mustafa Üs-
tündağ). Manisa : (Veli Bakirli) Maraş : 
(Mehmet özdal) . Niğde : (M. Nuri Kodaman-
oğlu). Ordu : (Ata Topaloğlu). Rize: (Sami 
Kumbasar). Sakarya : (Hayrettin Uysal). Siirt: 
(Adil Yaşa). Sivas : (Ekrem Kangal). Tekir
dağ : (Yılmaz Alpaslan). Trabzon : (Ahmet iŞe-
ner). Yozgat : (İsmet Kapısız). Zonguldak : 
(Ahmet Güner). 

Diyarbakır 

(Çekinsar) 

(iHasan Değer). 

(Açık üyelikler) 

Diyarbakır 
Malatya 

Yekûn 
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Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonuou 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

a katılmıy&> Hr 
Açılk 'üyelikler 

: 450 
: 194 
: 151 
: 42 
: 1 
: 254 
: 2 

(Kabul edenler) 

Adana : (Ahmet Topaloğlu, Turgut Topal-
oğlu, Hüsamettin Uslu). Adıyaman : (M. Ze
ki Adıyaman, Kâmil Kırıkoğlu, Ali Avni Tu
ranlı). Afyon Karahisar : (Mehmet Rıza Çer-
çel). Ağrı : (Abdülkerim Bayazıt). Amasya: 
(Yavuz Acar, Salih Aygüm, Kâzım Ulusoy). 
Ankara : (Hüseyin Balan, İbrahim Cüceoğlu, 
Orhan Eren, Mustafa Maden, Ferhat Nuri Yıl
dırım, Cengizhan Yorulmaz). Antalya : (Hasan 
Akçalıoğlu, İhsan Ataöv, Ömer Buyrukçu, Re-
fet Eker Hasan Ali Gülcan). Arltvin : (Musta
fa Rona). Aydın : (Fikret Turhangil). Balıke
sir : (Salih Zeki Altınbaş, İbrahim Aytaç, Ke
mal Erdem, Mehmet Niyazi Gürer, Ahmet İh
san Kırımlı, Mehmet Nurettin Sandıkçıoğlu, Os
man Tan, Mevlüt Yılmaz). Bilecik : (Mehmet 
bilgin). Bitlis : (Kenan Mümtaız Akışık, Zey
nel Abidin İnan). Bolu : (Halil İbrahim Cop, 
M. Şükr*ü Kiykıoğlu). Burdur : (A. Mukadder 
Çiloğlu, Mehmet özbey). Bursa : (Kasım ön
adım, Mustafa Tayyar). Çanakkale : (Kemal 
Bağcıoğlu, 'Mesut Hullki önür, Refet Sezgin). 
Çorum : (Abdurrahman Güler, Arslan Topçu-
başı, Ali Naki Ulusoy). Denizli : (Sami Arslan, 
Hasan Korkmazcan). Diyarbakır : (Necmettin 
Gönenç, Sabahattin Savıcı, Nafiz Yıldırım). 
Edirne' : (llhami Ertem, Veli Gülkan). Elâzığ: 
(Mehmet Aytuğ, Hayrettin Hanağası, Ömer Fa
ruk Sanaç). Erzurum : (Sabahattin Araş, Ra-
sim Cinisli, Naci Gacıroğlu, Fethullah Taşkeseoı-
lioğlu). Eskişehir : (Mehmet İsmet Anığı). Ga
ziantep : (Mehmet Kılıç, Erdem Ocak). Gire
sun : (Nizamettin Erkmen, Abdullah îzmen, 
M. Emin Tungutalıp). Gümüşane : (Mustafa Ka
raman, Ekrem Saatçi). Hakkâri : (Ahmet Zey-
dan). Hatay : (Halil Akgöl). İsparta : (Ali 
İhsan Balım, Yusuf Uysal). İçel : (Kadir Çetin, 

Cavit Okyayuz). İstanbul : (Tekin Erer, İsmail 
Hakkı Tekinel, Naime İkbal To'kgöz, Reşit Ül
ker). İzmir : (Ali Naki Üner). Kars : (Musa 
Doğan, Veysi Koçulu). Kastamonu : (Muzaffer 
Akdoğanlı, Sabri keskin , Mustafa Topçular, 
Hasan Tosyalı). Kayseri - •. (Tufan Doğan Aıv-
şargil, M. Şev/ket Doğan, Enver 'Turıgult, Meh
met Türkmenoğlu, Mehmet Yüceler). Kırklareli: 

(Feyzullah Çarıkçı). Kırşehir : (Cevat Eroğ-
lu, Mustafa Kemal Gönieş). Kocaeli : (Cevat 
Ademoğlu, Sabri Yahşi). Konya : (Sezai Er-
gun, Necati Kalaycıoğlu, Baha Müderrisoğlu, 
Faruk Sükan, Vefa 'Tanır). Manisa : (Süley
man Çağlar, Mustafa Orhan Daut, Mustafa Ok, 
Vehbi Sınmaz). Maraş : (M. Zdkeriya Kürşad). 
Mardin : (Abdülkadir Kermooğlu). Muğla : 
(Adnan Akarca, Ahmelt Buldanlı. İzzet Oktay). 
Muş : (Nimet Ağaoğlu). Nevşehir : (Hüsamet
tin Başer, Esat Kıratlıoğlu). Niğde : (M. Naci 
Çerezci, H. Avni Kavurmacıoğlu, Mevllüt Ocak-
çıoğlu, Haydar Özalp). Ordu : (Cengiz Ekinci, 
Ferda Güley). Rize : (Hasan Basri Albayrak, 
Salih Zeki Köseoğlu). Sakarya : (Yaşar Bir, 
Güngör Hun). Samsun : (Nihat Kale, llyas Kı
lıç, Doğan Kitaplı, Nafiz Yavuz Kurt, Bahatltin 
Uzunoğlu, İsmet Yalçıner). Siirt : (Zeki Çelik-
er). Sivas : (Hüseyin Çınar) Tekirdağ Orhan 
öztrak) . Tokat : (İsmet Hilmi Balcı, İsmail 
Hakkı Birler, Osman Hacıbaloğlu, Mehmet Ka-
zova, Reşit önder) . Trabzon : (Ahmet İhsan. 
Biriıncioğlu, Mehmeıt Ali Oksal). Tunceli : (Ke
nan Aral, Hüseyin Yenipuıar). Urfa : (Vehbi 
Melik). Uşak : (M. Fahri Uğrasızoğlu). Van 
(Kinyas Kartal, Fuat Türkoğlu). Yozgat 
(İsmet Kapısız, Turgut Nizamoğlu). Zomguldak 
(Fuat Ak, Hüseyin Baytürk, Cahit Karakaş). 
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(Reddedenler) 

îzmir : (Burhanettin Asutay, Kemal önder) . 
Kars : (Turgut Artaç, Kemal Güıven, Kemal 
Okyay, Osman Yeltekin). Kastamonu : (Meh-
meıt Seydibeyoğlu).'Konya : (İrfanSaran, Mus
tafa Üstündağ). Manisa : (Veli Bakirli). Maraş: 
(Mehmet özdal). Niğde : (M. Nuri Kodaman-
oğlu). Ordu : (Ata Topaloğlu). Rize : (Sami 
Kumbasar). Sakarya : (Hayrettin Uysal). Siirt; 
(Adil Yaşa). Sivas : (Ekrem Kangal). Tekir
dağ : (Yılmaz Alpaslan). Trabzon : (Ahmet 
Şener). Zonguldak : (Ahmet Güner). 

(Çekinser 

Diyarbakır : (Hasan Değer). 

(Açık üyelikler) 

Diyarbakır 1 
Malatya 1 

Yekûn > 2 

...•—*m>m<m*—<»• 

Ad ıyaman : (Yusuf Ziya Yılmaz.). Amas
ya : (Vehbi Meşhur). Ankara : (Kemal Ata
man, Osman Bölükbaşı, Şinasi özdenıoğlu, Os
man Soğukpınar). Burdur : (Nadir Yavuzkan). 
(Bursa : (İbrahim öktem). Çarakırı : (Nuri 
Çelik Yazıcıoğlu). Çorum : (Cahit Amgm). De
nizli : (İlhan Açıkalm). Erzincan : (Naci Yıl
dırım). Erzurum : (Selçuk Erverdi). Eskişehir: 
(Şevket Asbuzoğlu). Gaziantep : (Şinasi Ço-
lakoğlu). Hatay : (M. Sait Raşa). İstanbul : 
(Bahir Ersoy, Orhan Kabibay, Rıza Kuas, Se
zai Orkunt, M. Kâzım özeke, llhami Sancar). 
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İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1970 yılı Bütçe Kamum tasarısına verilen oyların somum 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
«Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

. 450 
: 193 
: 149 
: 42 

2 
: 255 

2 

(Kabul edenler) 

(Adaia : (Ahmet Topaloğlu, Turgut Topal-
oğlu, Hfiisamettin Uslu.) Adıyaman : (M. Zeki 
Adıyamjan, Kâmil Kırıkoğlu, Ali Avni Turanlı.) 
Afyon Karahisar : (Mehmet Rıza Çerçel) Ağ
rı : (Aibdülkerim Bayazıt) Amasya : (Yavuz 
Acar, iSİalih Aygün) Ankara : (Hüseyin Balan, 
İbrahim Cüceoğlu, Orhan Eren, Mustafa Ma
den, Ferhat Nuri Yıldırım, Cengizhan Yorul
maz.) i t a l y a : («Hasan Akçalıoğlu, İhsan Ata-
öv, öm^r Buyrukçu, Rafet Eker, Hasan Ali Gül-
can) Artvin : (Mustafa Rona) Aydın : (Fikret 
Turhangü) Balıkesir : (Salih Zeki Altınbaş, İb
rahim Aytaç, Kemal Erdem, Mehmet Niyazi 
Gürer, Ahmet İhsan Kırımlı, Mehmet Nurettin 
Sandıkçıoğlu, Osman Tan , Mevlüt Yılmaz.) 
Bilecik; : (Mehmet Ergül) Bingöl : (Mehmet 
Bilgin) | Bitlis : (Kenan Mümtaz Akışık, Zey
nel Abfc&in înan) Bolu : (Halil İbrahim Cop. 
M. Süflini Kiykıoğlu.) Burdur : (A. Mukadder 
Çiloğluj Mehmet özbey.) Bursa : (Kasım öna
dım, Mtıstaf a Tayyar.) Çanakkale : (Kemal Bağ-
cıoğlu, Mesut Hulki önür, Refet Sezgin.) Ço
rum : (Abdurrahman Güler, Arslan Topçubaşı, 
Ali Naki Ulusoy.) Denizli : ('Sami Arslan, Ha
san Storkmazcan.) Diyarbakır : (Necmettin 
Gönenç, Sabahattin Savcı, Nafiz Yıldırım.) 
Edirne : (İlhami Ertem, Veli Gülkan.) Elâzığ : 
(Mehmet Aytuğ, Hayrettin Hanağası, Ömer Fa
ruk Saâaç.) Erzincan : (Hasan Çetinkaya) 
Erzurum : (Sabahattin Araş, Fethullah Taşke-
senlioğlû) Eskişehir : (Mehmet İsmet Angı) 
Gaziantep : (Mehmet Kılmç, Erdem Ocak) 
Giresuıt : (Nizamettin Erkmen, Abdullah tz-
men, C5(L Emin Turgutalp.) Gümüşane : (Mus
tafa Kjaraman, Ekrem Saatçi.) Hakkâri : Ah
met Z4ydan) Hatay : (Halil Akgöl) İsparta : 
(Ali lllsan Balım, Yusuf Uysal.) İçel : (Kadir 

Çetin, Cavit Okyayuz) İstanbul : (Tekin Erer, 
İsmail Hakkı Tekinel, Naime İkbal Tokgöz, 
Reşit Ülker.) İzmir : (Ali Naki Üner) Kars : 
(Musa Doğan, Veyis Koçulu) Kastamonu : 
(Muzaffer Akdoğanlı, Sabri Keskin, Mustafa 
Topçular, Hasan Tosyalı) Kayseri : (Tufan 
ıDoğan Avşargil, M. Şevket Doğan, Enver Tur
gut, Mehmet Türkmenoğlu, Mehmet Yüceler.) 
Kırklareli : (Feyzullah Çarıkçı) Kırşehir : 
(Cevat Eroğlu, Mustafa Kemal Güneş.) Koca
eli : (Oevat Ademoğlu, Sabri Yahşi) Konya : 
(iSezai Ergun, Necati Kalaycıoğlu, Baha Mü-
derrisoğlu, Faruk Sükan, Vefa Tanır.) Mani
sa : (ISüleyman Çağlar, Mustafa Orhan Daut, 
Mustafa Ak, Vehbi Sınmaz.) Maraş : (M. Zeke-
riya Kürşat) Mardin : (Abdulkadir Kermooğ-
lu) Muğla : (Adnan Akarca, Ahmet Buldanlı, 
İzzet Oktay.) Muş : (Nimet Ağaoğlu) Nevşe
hir : (Hüsamettin Başer, Esat Kıratlıoğlu.) 
Niğde : (M. Naci Çerezci, H. Avni Kavurma-
cıoğlu, Mevlüt Ocaikçıoğlu, Haydar Özalp.) Ordu : 
(Cengiz Ekinci, Ferda Güley) Rize : (Hasan Basri 
Albayrak, Salih Zeki Köseoğlu.) Sakarya : Ya
şar Bir, Güngör Hun.) Samsun : (Nihat Kale, 
llyas Kılıç, Doğan Kitaplı, Nafiz Yavuz Kurt, 
Bahattin Uzunoğlu, İsmet Yalçıner.) Siirt : 
(Zeki Çeliker) Sivas : (Hüseyin Çınar) Te
kirdağ : (Orhan öztrak) Tokat : (İsmet Hilmi 
Balcı, İsmail Hakkı Birler, Osman Hacıbal-
oğlu, Mehmet Kazova, Reşit önder.) Trab
zon : (Ahmet İhsan Birincioğlu, Mehmet Ali 
Oksal.) Tunceli : (Kenan Aral, Hüseyin Ye-
nipmar.) Urfa : (Vehbi Melik) Uşak : (M. 
Fahri Uğrasızoğlu) Van : (Kinyas Kartal, Fu
at Türkoğlu.) Yozgat : (Turgut Nizamoğlu) 
Zonguldak : (Fuat Ak, Hüseyin Baytürk, Ca
hit Karakaş.) 
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(Reddedenler) 

Adıyaman : (Yusuf Ziya Yılmaz) Amasya : 
(Vehbi Meşhur) Ankara : (Kemal Ataman, 
Osman Bölükbaşı, Şinasi özdenoğlu, Osman So-
ğukpınar.) Burdur : (Nadir Yavuzkan) Bursa : 
(İbrahim öktem) Çankırı : (Nuri Çelik Yazı-
cıoğlu) Çorum, : (Cahit Angın) Denizli : (İl
han Açıkalın) Erzincan : (Naci Yıldırım) 
Erzurum : (Selçuk Erverdi) Eskişehir : (Şev
ket Asbuzoğlu) Gaziantep : (Şinasi Çolakoğ-
lu) Hatay : (M. Sait Reşa) İstanbul : (Bahir 
Ersoy, Orhan Kabibay, Rıza Kuas, Sezai Or-
kunt, M. Kâzım özeke, ilhamı Sancar.) İzmir : 

ı(Burhanettin Asutay, Kemal önder.) Kars : 
('Turgut Artaç, Kemal Güven, Osman Yelte-
kin.) Kastamonu : (Mehmet Seydibeyoğlu) 
Konya : (İrfan Baran, Mustafa Üstündağ.) 
Manisa : (Veli Bakirli) Maraş : (Mehmet öz-
dal) Niğde : (M. Nuri Kodamanoğlu) Ordu : 
ı(A.ta Topaloğlu) Rize : (ıSami Kumbasar) 
ıSakarya : (Hayrettin Uysal) Siirt : (Âdil Ya
şa) Sivas : (Ekrem Kangal) Tekirdağ : (Yıl
maz Alpaslan) Trabzon : (Ahmet Şener) Yoz
gat : (İsmet Kapısız) Zonguldak : (Ahmet Gü-
ner) 

Amasya 
(Hasan Değer) 

(Çekinserler) 

(Kâzım Ulusoy) Diyarbakır 

(Açık üyelikler) 

Diyarbakır 
Malatya 

Yekûn 

»•-<« 
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tstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinsıerleıl 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikl'er 

450 
194-
151 
42 

1 
254 

2 

(Kabul edenler) 

Adana : (Ahmet Topaloğlu, Turgut Topal-
oğlu, Hüsamettin Uslu), Adıyaman : M. Zeki 
Adıyaman, Kâmil Kırtıkoğlu, Ali Avni Turanlı), 
Afyon Karahisar : (Mehmet Rızıa Çengel), Ağrı : 
(Abdüllkerdım Bayazıt),, Amasya : (Yavuz Acar; 
Salih Aygün, Kâzım Ulusoy), Ankara : (Hüse
yin Baılan, İbrahim, Cüceoğiu, Orhan Eren, Mus-t 
tafia Maden, Ferhat Nuri Yıldırım, Cenklizhan 
Yorulmaz), Antalya : (Hasan Akçalıoğlu, İh-
san Ataöv, Ömer Buyrukçu, Refet Eker, Ha
san Ali Gülcan), Artvıin : (Mustafa Rona), 
Aydın : (Fikret Turhangil), Balıjkesir : (Salih 
Zeki Altınbaş, İbrahim Aytaç, Kemal Erdem, 
Mehmet Niyazi Gürar, Ahmet İhsan Kırımlı, 
Mehmet Nurettin Sandıkçıoğlu, Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz),, Bilecik : (Mehmet Er-gül), 
Bingöl : (Mehmet Bilgin), Bitlis : (Kenan Müm
taz Akışık, Zeynel Abidin İnan), Bolu : (Halâl 
İbrahim öop, M. Şükrü Kiykıoğlu), Burdur : 
A. Mukadder Çiloğlu, Mehmet özbey), Buma : 
(Kasam önadım, Mustafa Tayyar), Çanakkale i 
(Kemal Bağcıoğlu, Mesut HuılM önür, Refet 
Sezgin), Çorum : (Abdurrahman Güler, Arslan 
Topçubaşı, Ali Naki Ulusoy), Denizli) : (Sami 
Arslan, Hasan Korkmazcan), Düyarbakır : (Nec
mettin Gönenç, Sabahattin Savcı, Nafiz Yıldı-
rUm), Edirne : (llhamd Ertem, Veli Gülkan), 
Elâzığ :l (Mehmet Aytuğ, Hayrettin Hanağası, 
Ömer Faruk Sanaç), Erzincan : (Hasan Çetin-
(kaya), Erzurum : (Sabahattin Araş, Rasıim Ci-
nMi, Naci GacıroğlU, Fethullah Taşkesenlioğ-
lu), Eskişehir : (Mehmet İsmet Angı), Gazian
tep : (Mehmet Kılıç, Erdem Ocak), Giresun : 
(Nizamettiln Erkmen, Abdullah İzmen, M. Emim 
Turgutalp), Gümüşane : (Mustafa Karaman, 
Ekrem Saatçi), Hakkârti : (Ahmet Zeydan), 
Hatay : (Halil/ Akgöl1), İsparta : (Ali İhsan 

Balıım, Yusuf Uysal), İçel : (Kadir Çetin, Ca-
vit Okyayuz), İstanbul : (Tekin Erer, İsmail 
Hakkı Tekine!, Nai'me İkbal Tokgöz, Reşit Ül
ker),, İzmir : (AH Naki Üner), Kars : (Musa 
Doğan, Veyis Koçulu), Kastamonu : (Muzaffer 
Akdoğanlı, Sabra Keskin, Mustafa Topçular, 
Hasan Tosyalı), Kayseri : (Tufan Doğan Ay-
şargil1, M. Şevket Doğan, Enver Turgut, Meh
met Türkmenoğlu, Mehmet Yüceler), Kırklar
eli : (Feyzul'lah Çarıkçı), Kırşehir : Cevat Er-
oğlu, Mustafa Kemal Güneş), Kocaeli : Cevat 
Ademoğlu, Sabri Yahşi), Konya : (Sezai Ergun, 
Necati Kalaycıoğlu, Baha Müderrisoğlıı, Faruk 
Sükan, Vefa Tanır), Manisa : (Süleyman Çağlar, 
Mustafa Orhan Daut, Mustafa Ok, Vehbi Sın
maz), Maraş : (M. Zekeriya Kürşat), Mardin i 
(Abdülkadir Kermooğlu), Muğla : (Adnan Akar
ca, Ahmet Buldanlı, İzzet Oktay), Muş : Nimet 
Ağaoğlu),, Nevşehir : (Hüsamettin Başer, Esat 
Kıratlıoğlu), Niğdle : (M, Nacü Çerezci, H. Avni 
Kavurmacıoğlu, Mevlüt Ocakçıoğlu, Haydar 
Özalp), Ordu : (öengiz Ekinci, Ferda Güley), 
Rize : (Hasan Basri Albayrak, Salih Zeki Kö-
seoğlu), Sakarya : (Yaşar Bir, Güngör Hun), 
Samsun : (Nihat Kale, llyas Kıliıç, Doğan Kitap
lı, Nafiz Yavuz Kurt, Bahattlin UzunoğlU, İsmet 
Yıalçın.er), Siirt : (Zeki Çeliker), Sivas : (Hüse
yin Çınar), Tekirdağ : (Orhan öztrak) , Tokat : 
(İsmet Hilmii Balcı, Îsmalil Hakkı Birler, Osman; 
Hacıbaloğlu, Mehmet Kazova, Reşit önder) , 
Trabzon : Ahmet İhsan Birincioğlu, Mehmet 
ALİ Oksal), Tunceli : (Kenan Aral, Hüseyin 
Yeniıpınar), Urfa : (Vehbi Melik), Uşak : (M. 
Fahri Uğrasızoğlu), Van : Kinyas Kartal,, Fuat 
Türkoğlu), Yozgat : (Turkut Nizamoğlu), Zon
guldak : (Fuat Ak, Hüseyin Baytürk, Cahit Ka-
rakaş), 
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(Reddedenler) 

Adıyaman : (Yusuf Ziya Yılmaz), Amasya : 
(Vehbi Meşhur), Ankara : (Kemal Atam'an, Os-
ıman Bölükbaşı, Şlmasi özdenoğılu,, Osman, So>-
ğukpınar), Burdur : (Nadir Yavuzkan), Bur
sa : (İbrahim öktem), Çankırı : (Nuri Çelik 
Yazıeıoğlu), Çorum : (Cahit Angın), Denizdi : 
(İlhan Açıkaılm), Erzincan : (Naci Yıldırıım), 
Erzurum : Sıelçuk Erverdi), Eskişehir : (Şev-
iket Asbuzoğlu),, Gaziantep : (Ş&nasi Çoiakoğ^ 
lu), Hatay : (M. Sait Reşa), İstanbul : (Bahür 
Ensoy, Orhan Kabibay, Kaza Kuas, Sezai Or^ 
kunt, M. Kâzım özeke, llhami Sanear), Izımir : 

(Burhanettin Asutay, Kemal önder) , Kars : 
(Turgut Artaç, Ketmal Güven, Osman Yeltekin), 
Kastamonu : (Mehmet Seydibeyoğlu), Konya : 
(İrfan Baran, Mustafa Üstündağ,), Manisa : Ve
li Bakirli), Maraş : (Mehmet özdal), Niğde : 
(M. Nuri Kodamanoğlu), Ordu : (Ata Topaloğ-
lu), Rize : (Samlii Kumbasar), Sakarya : (Hay
rettin Uysal), Siirt : (Âdil Yaşa), Sivas : (Ek
rem Kangal), Tekirdağ : (Yılmaz Alpaslan), 
Trabzon : (Ahmet Şeneır), Yozgat : (İsmet Ka
pısız), Zonguldak : (Ahmet Güner), 

(Çekinserler) 

Diyarbakır : (Hasan Değer), 

(Açık üyelikler) 

Diyarbakır 1 
Malatya 1 

Yekûn 2 

»>-•« 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 
Üye sayısı : 450 

195 
152 
42 
1 
253 
2 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katıimıyanlar 
Açık üyelikler 

(Kabul edenler) 

Adana : (Ahımet Topaıloğlu, Turgut Topal-
oğlu, Hüsamettin Uslu). Adıyaman : (M. Zeki 
Adıyaman, Kâmil Kınkoğkt, Ali Avıni Turanlı). 
Afyon Karalhisar : Mehtrmet Rıza Çerçell, Süley
man Mutlu). Ağırı : (Abdülkerim Bayazıt). 
Amasya : Yavuz Acar. Salih Aygun, Kâzım 
UlWys). Ambara .-.Hüseyin Bıaılan, İbrahim 
Cüoeoğlü, Orhan Eren, Mustafa Maden, Fer
hat Nuri Yılldırıim, Gengizihan Yorulmiaz). An
talya : Hasanı AkçaJlıoğlu, İhsan Ataöv, Ömer 
Buyrukçu, Raf et Eker, Hasan Ali Gülcan). 
Atrvin : (Mustafa Roma). Aydın : (Mehmet 

çeltik, Fikret TurhangüL). Balık elsir). (Salih 
Zeki Altısnbıaş, İbrahim Aytaç, Kemal Erdem, 
Mehmet Niyazi Gürer, Ahımet İhsan Kırımlı, 
Mehmet Nurettin1 Sandıkçıoğlü, Osman Tan, 
MevflKit YıDmaz). Bilecik : (Mehmet Ergül), 
Binlgöl : (ıMe'bmeit Bilgin,). Bitlis : (Kenan 
Mümıbaz Akışık, Zeynel Abidin İnan1). Bolu : 

(HaMİ! İbrahimı Cop, M. Şükrü Kiykroğlu). Bur
dur : (A. Mukadder Çiloğlu, Mehmet Özfbey). 
Bursa : (Kasıım Önadım, Mustafa Tayyar). 
Çanalîtoale : (Kemal Bağcıöğlu, Mesut Hullki önür, 
Refeit Sezgin). Çorum : A/bdurrahman Güler, Ars-
lan Topçuibaşı, Ali Naiki Ulusoy). (Sami Arslan, 
Hasan Karkmazcan). Diyarbakır: Necmettin Gö
nenç, SalbahaJttitn Savcı, Nafiz Yıldırım). Edir
ne :, (llhamJi Ertem, Veli Gülkan). Elâzığ : 
Mehmet Aytu,ğ Hayrettin Hanağam, 
ömeıri Farulk Saınaç). Erzincan : (Hasan 
Çetimkaya). Erzurum : Sabahattin Araş 
RasâJtı Gini&li, Naci Gacıroğlu, Fethul-^ 
Hah Taşıkesenilioğlu). Eskişehir : (Mehmet1 İsmet 
Anjgı)'. Gaziamtep : (Mehmet Kılınıç, Erdlem 
Odak). Giresun : (Mzamettin Erkmen, Ab
dullah Izımen, M. Eımin Turgutalp). Gümü
şüne : (Mustafa Karaman, Ekrem Saatçi). 
Hakkâri : (Ahmet Zeydan). Hatay : (Halil 

Akgöl). İsparta : (Ali. İhsan Balım, Yusuf 
Uysıall). İçel : (Kadir Çetin, Cavit Okyayuz). 
İstanbul : (Tekin Erer, İmaisl Hakkı Tekinel, 
Naiıme İkbal Tokgöz, Reşit Ülker). İzmlir : 
(Ali Naki Üner.)' Kars : (Musa Doğan, Ve-
yis Koçu'lu). Kastamonu : (Muzaffer Afcdo-
ğanlı, Sabri Keskin, Mustafa Topçular, Ha
san Tosyalı). Kayseri .- (Tufan Doğan Avşar-
gil, M. Şevket Doğam, Enver Turgut, Meh
met Türkmenoğlu, Mehmet Yücıeler). Kırk
lareli : (Feyzulılah Çarıkçı). Kırşehir : (Oevat 
Eroğlu, Mustafa Keımal Güneş). Kocaeli : 
(Cevat Ademoğlu, Sabri Yahşi). Konya : 
(Sezali Ergun, Necati Ka!laycıoğlu, Bahıa Mü-
derriısoğlu, Faruk Sükan, Vefa Tanır). Ma
nisa : (Süleyman Çağlar, Mustafa Orhan Daut, 
Mustafa Ok, Vehbi Sınmaz). Manas- : M. 
Zekeriya Kürşat). Mardin : Abdülkadir Ker-
meooğlu). Muğla : (Adnan Akarca, Ahmet 
Buldanlı, İzzet Oktay). (Muş : (Nimet Ağıa-
oğlu). Nevşehir : (Hüsamettin Başer, S. HaUdkı 
Esatoğlu). Niğdıo : (M. Na«i Çerezci, H. Avnii Ka-
vurmacıoğlu, Mevlüt Ocaikçıoğlu, Haydar Özalp. 
Ordu : (Cengiz Ekinci Ferda Güney). Rize : 
(Hasan Basri Albıayrak, Salih Zeki Köeosğlu). 
Sakarya : (Yaşar Bir, Güngör Hun).' Samsun : 
(Nihat Kaılie, llyas Kıılıç, Doğan Kitaplı, Na
fiz Yavuz Kurt, Bahattm Uuzunoğlu, İs
met Yalçımer). Siirt : (Zeki Çeliker). Sivas : 
(Hüseyin1 Çınar). Tekirdağ : (Orhan Öztnak). 
Tokat : (İsmail Hakkı/ Birler, Osman Hacı-
baloğlu, Mehm'et KaZova, Reşit Öndeır). Trab
zon : (Ahmet İhsan Birincioğhı, Mehmet Ali 
Oksal). Tunceli : (Kenan Aral, Hüseyin Yeni-
pınar). Urfa : (Vehbi Melik). Uşak : (M. 
Fahri Uğrasızoğlu). Van : (Kiınyas Kartal, 
Fuat Türkoğlu). Yozgat : (İsmet Kapısız, Tur
gut Nizamoğlu). Zonguldak : (Fuat Ak, Hüse
yin, Baytürk, Cahit Karakaş). 
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Reddedenler 

Adıyaman : (Y. Ziya Yılmaz). Amas
ya : Vehbi Meşhur). Ankara : (Kemali 
Ataman, Osman Bölükbaşı, Şinasi Öz-
denoğlu, Osman Soğukpnnar). Burdur : 
Kadir Yavuzkan). Bursa : İbrahim ök-
•tem). Çankırı : (N. Çelik Yazıcı oğlu). Ço
rum : (Cahit Angın). Denizli : (ilhan Acıka
lım) .Erzincan; : (Nacli Yıldırım). Erzurum : 
' (Selçuk Erverdi). Eskişehir : (Şevket Asbuz-
oğlu). Gaziantep : (Şinaisıi Çolakoğlu). Ha
tay : (M. Sait Reşa). İstanbul : (Bahir Er-
soy, Orhan Kabibay, Rızıa Kuas, Sezai Or-

kunt, M. Kâzım Özıeke, İlhamı Sancar). İz
mir : (Bunhaımettiin Asutay, Kemal önder). 
Kars : (Turgut Artaç, Kemal Güven, Kemal 
Olkyay, Osman Yeltekin). Konya : (İrfan Ba
ran, Mustafa Ülstündağ). Mandlsa : (Veli Ba
kırdı). Maraş : (Mehmet öz&al). Niğde : M. 
Nuri Kodaimanoğlu). Ordu : (Ata Topaloğlu). 
Edze : (SıaımJi Kumhasar). Sakarya : (Hayret
tin Uysal). Siirt : Adil Yaşa). Sivas : 
(Ekrem Kangal). Tekirdağ : (Yılmaz Alpars
lan) TraJbzion : (Ahmet Şener). Zonguldak : 
(Ahmet Güner.) 

Çekimserler 

Diyarbakır : (Hasan Değer). 

Açık üyelikter 

Diyarbakır 
Malatya 

Yekûn 

»>••« 
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devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya 'katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

: 450 
: 198 
: 145 

52 
: 1 
: 250 
: 2 

(Kabul 

îAdana : (Ahmet Topaloğlu, Turgut Topa
loğlu, Hüsamettin Uslu). Adıyaman : (M. Ze
ki I Adıyaman, Kâmil Kırıkoğlu, Ali Avni Tu
ranlı). Afyon Karahisar : (Mehmet Rıza Çer-
çel), Süleyman Mutlu). Ağrı : (Abdülkerim Ba-
yaşıt). Amasya : (Yavuz Acar, Salih Aygün, 
Kâzım Ulusoy). Ankara : (Hüseyin Balan, İb
rahim Cüceoğlu, Orhan Eren, Mustafa Maden, 
Ferhat Nuri Yıldırım, Cengizhan Yorulmaz). 

Anîtalya : (Hasan Akçalıoğlu, İhsan Ataöv, 
Ömer Buyrukçu, Ref et Eker, Hasan Ali Gülcan). 
Artvin : (Mustafa Roma). Aydın : (Fikret Tur-
haiigil). Balııkesir : (Salih Zeki Altınbaş, llb-
rahfcı Aytaç, Kemal Erdem, Mehmet Niyazi 
Güper Ahmet İhsan Kırımlı, Mehmet Nurettin 
Sa^dıkçıoğlu, Osman Tan, Mevlüıt Yılmaz). Bi
lecik : (Mehmet Erjgül). Bingöl : (Mehmet Bil
gini). Bitlis : (Kenen Mümtaz Akışık, Zeynel 
Ab^dim İnan). Bolu : (Halil İbrahim Cop, M. 
Şükrü Kiykıoğlu). Burdur : (A. Mukadder 
Çiloğlu, Mehmet özbey). Bursa Kasım önadım, 
Mustafa Tayyar). Çanakkale : (Kemal Bağcı-
oğuı, Mesut Hulki önür, Ref et Sergin). Çorum. 
(Atydurrahmanı Güler, Arslan Topçubaşı, Ali 
Na|i Ulusoy). Denizli : (Sami Arslan, Hasaa 
Koıfkmazcan). Diyarbakır : (Necmettin Gönenç, 
Sabahattin Savacı, Nafiz Yıldırım). Edirne : 
(lllUmi Ertem, Veli Gülkan). Elâzığ : (Meh
met Aytuğ, Hayrettin Hanağası, Ömer Faruk 
Sanaç). Erzurum : (Sabahattin Araş, Rasim Ci-
nislİ, Naci Gacıroğlu, Fethullah Taşkesenjioğlu). 
Eskişehir : (Mehmet İsmet Anjgı). Gaziantep 
(Mehmet Kılıç, Erdem Ocak). Giresun : (Niza-
met(;in Erkmen, Abdullah îzmen, M. Emin Tur-
gutilp). Gümüşane : (Mustafa Karaman, Ek
rem} Saatçi). Hakkâri : (Ahmet Zeydam). Ha-

edenler) 
tay : (Halil Akgöl). İsparta : (Ali İhsan Ba
lım, Yusuf Uysal). İçel : (Kadir Çetin, Cavit 
Okyayuz). İstanbul : (Tekin Erer, İsmail Hak
kı Tekinel, Naime İkbal Tokgöız). İzmir : (Ali 
Naki Üner). Kars : (Musa Doğan, Veysi Kofu
lu). Kastamonu : (Muzaffer Akdoğanlı, Sabri 
Keskin, Mustafa Topçular, Hasan Tosyalı). Kay
seri : (Tufan Doğan Avşargil, M. Şevket Do
ğan, Enver Turgut, Mehmet Türkmenoğlu). 
Kırklareli : (Feyzullah Çarıkçı). Kırşehir : 
(Cevat Eroğlu, Mustafa Kemal Güneş). Koca
eli : (Cevat Ademoğlu, Sabri Yahşi). Konya: 
(Sezai Engun, Necati Kalay cıoğlu, Baha Müder-
risoğlu, Faruk Sükan, Vefa Tanır). Manisa : 
(Süleyman Çağlar, Mustafa Orhan Dault, Vehbi 
Sınmaz, Kâmil Şahinoğlu). Mara§ : (M. Zeke-
riya Kürşad). Mardin : (Abdülkadir Kermooğ-
lu). Muğla : (Adnan Akarca, Ahmet Buldanlı, 
İzzet Oktay). Muş : (Nimet Ağaoğlu), Nevşe
hir : (Hüsamettin Başer, Esat Kıratlıoğlu). 
Niğde : (M. Naci Çerezci, H. Avni Kavurma-
cıoğlu, Mevlüt Ocakçıoğlu, Haydar Özalp). 
Ordu : (Cengiz Ekinci, Ferda Güley). Rize : 
(Hasan Basri Albayrak, Salih Zeki Köseoğlu). 
Sa'karya : (Yaşar Bir, Güngör Hun). Samsun : 
Nihat Kale, Doğan Kitaplı, Nafiz Yavuz Kurt, 
Bahattin Uzuoğlu, İsmet Yalçıner). Siirt : (Ze« 
ki Çeliker). Sivas : (Hüseyin Çınar). Tekirdağ: 
(Orhan öztrak). Tokat : (Osman Hacıbaloğlu, 
Mehmet Kazova, Reşit önder). Trabzon : (Ah
met İhsan Birincioğlu, Mehmeıt Ali Oksal). Tu-
celi : (Kenan Aral, Hüseyin Yenipınar). Uşak: 
M. Fahri Uğrasızoğlu). Van : (Kinyas Kartal, 
Fuat Türk oğlu). Yozgat : (İsmet Kapısız, Tur
gut Nizamoğlu). Zonguldak : (Fuat Ak, Cahit 
Karakaş). 
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(Reddedenler) 

Adıyaman : (Yusuf Ziya Yılmaz). Amaysa: 
(Vehbi Meşhur). Ankara : (Kemal Ataman, 
Osman Bölükbaşı, Şinasi özdenoğlu, Osman So-
ğukpmar). Burdur : (Nadir Yaıvuzkan). Bur
sa : (İbrahim öktem). Çankırı : (Nuri Çelik 
Yazıcıoğlu). Çorum : Cahit Anığın). Denizli :' 
(İlhan Acıkalım). Erzincan : (Hasan Çetinka-
ya, Naci Yıldırım). Erzurum: (Selçuk Elverdi). 
Eskişehir : (Şevket Asbuzoğlu). Gaziantep . 
OŞinasi Çolakoğlu). Hatay : (M. Sait Reşa). 
İstanbul : (Bahir Ersoy, Orhan Kabibay, Rıza 
Kuas, Sezai Orkunt, M. Kâzım özeke, llhami 
Sancar, Reşit Ülker) İzmir : (Burhanettin Asu-
tay, Kemal önder ) . Kars : (Turgut Artaç, 

Kemal Güven, Kemal Okyay, Osman Yeltekin). 
Kastamonu : (Mehmet Seydibeyoğlu). Kayse
ri : (Mehmet Yüceler). Kırşehir : (Mustalfa 
Aksoy). Konya : (İrfan Baran, Mustafa Üstün-
dağ). Manisa : (Veli Bakirli, Mustafa Ok). 
Maraş : (Mehmet özdal) . Nevşehir : (S. Hak
kı Esatoğlu). Niğde : (M. Nuri Kodamanoğlu). 
Ordu : (Ata Topaloğlu). Rize : (Sami Kumba-
sar). Sakarya : (B. Tur/gut Boztepe, Hayret
tin Uysal). Siirt : (Adil Yaşa). Sivas : (Ekrem 
Kangal). Tekirdağ : (Yılmaz Alpaslan). Tokat: 
(İsmail Hakkı Birler). Trabzon : (Ahmet Şe
ner) . Urfa : (Vehbi Melik). Zonguldak : (Hü
seyin Baytürk, Ahmet Güner). 

(Çekinser) 

Diyarbakır : (Hasan Değer). 

(Açık üyelikler) 

Diyarbakır 1 
Malatya 1 

Yekûn - 2 

» • • • « 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılm ıyanlar 
Açık üyelikler 

: 196 
139 
54 
3 

252 
2 

(Kabul edenler) 

Adana : (Ahmet Topaloğlu, Turgut Topal-
oğlu,; Hüsamettin Uslu). Adıyaman : (M. Zeki 
Adıyaman, Kâmil Kırıköğlu, Ali Avni Turanlı). 
Afyon Karahisar : (Mehmet Rıza Çerçel). Amas
ya : (Yavuz Acar, Salih Aygün). Ankara : (Hü
seyin Balan, İbrahim Cüceoğlu, Orhan Eren, 
Mustafa Maden, Ferhat Nuri Yıldırım, Cengiz-
han Yorulmaz). Antalya : (Hasan Akçalıoğlu, 
İhsan Ataöv, Ömer Buyrukçu, Rafet Eker, .Ha
san Ali Gülcan). Artvin : (Mustafa Rona). Ay
dın : (Fikret Turhangil). Balıkesir : (Salih Ze
ki Altınbaş, İbrahim Aytaç, Kemal Erdem, 
Mehmet Niyazi Gürer, Ahmet İhsan Kırımlı, 
Mehmet Nurettin Sandıkçıoğlu, Osman Tan, 
Mevlüt Yılmaz). Bilecik : (Mehmet Ergül). 
Binıgil : (Mıdhlmet Bilgim). BMfc : (Ketnan Müm
taz Akışık, Zeynel Abidin İnan). Bolu : (Halil 
İbrahim 'Cop, M. Şükrü Kiykıoğlu). Burdur : 
(A. Mukadder Çiloğlu, Mehmet özbey). Bursa : 
(Kasım önadım, Mustafa Tayyar). Çanakkale : 
(Kemal Bağcıoğlu, Mesut Hulki önür, Refet 
Seagin). Çörulm : (Abdurralhirııain Güller, Aralan 
Topçubaşı, Ali Naki Ulusoy). Denizli : (Sami 
Arslan, Hasan Korkmazcan). Diyarbakır : (Nec
mettin Gönenç, Sabahattin Savcı, Nafiz Yıldı
rım). Edirne : (llhami Ertem). Elâzığ : (Hay
rettir} Hanağası, Ömer Faruk Sanaç). Erzurum: 
(Sabahattin Araş, Rasim Cinisli, Naci Gacır oğ
lu, FötihuMaJh Taşlkesenli'oğlu). E'sikişeüıir : (Meh
met tsmet Angı), Gaziantep : (Mehmet Kılmç, 
Erdem Ocak). Giresun : (Nizamettin Erkmen, 
Abdullah İzmen, M. Emin Turgutalp). Gümü-
şane : (Mustafa Karaman, Ekrem Saatçi). Hak
kâri : (Ahmet Zeydan). Hatay : (Halil Akgöl). 
İsparta : (Ali İhsan Balım, Yusuf Uysal). İçel : 

(Kadir Çetin, Cavit Okyayuz). İstanbul : Te
kin Erer, İsmail Hakkı Tekinel, Naime İkbal 
Tökgöz). Kars : (Musa Doğan, Veyis Koçulu). 
Kastamonu : (Muzaffer Akdoğanlı, Sabri Kes
kin, Mustafa Topçular, Hasan Tosyalı). Kay
seri : (Tufan Doğan Avşargil, M. Şevket Do
ğan, Enver Turgut, Mehmet Türkmenoğlu). 
Kırklareli : (Feyzullah Çarıkçı). Kırşehir : (Ce-
vat Eroğlu, Mustafa Kemal Güneş). Kocaeli : 
(Cevat Ademoğlu, Sabri Yahşi). Konya : (Sezai 
Ergun, Necati Kalaycıoğlu, Baha Müderrisoğlu, 
Faruk Sükan, Vefa Tanır). Manisa : (Süleyman 
Çağlar, Mustafa Orhan Daut, Vehbi Sınmaz, 
Kâmil Şahinoğlu). Maraş : (M. Zekeriya Kür-
şat). Mardin : (Abdulkadir Kermooğlu). Muğ
la : (Adnan Akarca, Ahmet Buldanlı, İzzet Ok
tay). Muş : (Nimet Ağaoğlu). Nevşehir : (Hü
samettin Başer, Esat Kıratlıoğlu). Niğde : (M. 
Naci Çerezci, H. Avni Kavurmacıoğlu, Mevlüt 
OoaJkçııoğlu, Haydar Özıaflp). Ordu : (Cengiz 
Ekinci, Ferda Güley). Rize : (Hasan Basri Al-
.bayrak, 'Salıiih Zeki Köseoğlu). Sakarya : (Ya
şar Bir. Güngör Hım). Samsun : (Nilhait Kale, 
llyas Kılıç, Doğan Kitaplı, Nafiz Yavuz Kurt, 
Hüseyin Özalp, Bahâttin Uzunoğlu, İsmet Yal-
çmer). Siirt : (Zeki Çeliker). Sivas : (Hüseyin 
Çınar). Tekirdağ : (Orhan öztrak) . Tokat : 
(Osman Hacıbaloğlu, Mehmet Kazova, Reşit ön
der). Trabzon : (Ahmet İhsan Birincioğlu, Meh
met Ali Oksal). Tunceli : (Kenan Aral, Hüse
yin Yenipmar). Uşak : (M. Fahri Uğrasızoğlu). 
Van : (Kinyas Kartal, Fuat Türkoğlu). Yoz» 
'gaıt : (Tunguıt Nizaımıoğlu). Zonguldak : (Fuat 
Ak, Cahit Karakaş). 
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(Reddedenler) 

Adıyaman : (Yusuf Ziya Yılmaz). Amasya : 
(Vehbi Meşhur). Ankara : (Kemal Ataman, 
Osman Bölükbaşı, Şinasi özdenoğlu, Osman So-
ğukpmar). Burdur : (Nadir Yavuzkan). Bur
sa : (İbrahim öktem). Çankırı : (Nuri Çelik 
Yazıeıoğlu). Çorum : (Cahit Angın). Denizli : 
(İlhan Açıkalm). Erzincan : (Hasan Çetinka-
ya, Naci Yıldırım). E'rzurum : (Selçuk Erver-
di). Eskişehir : (Şevket Asbuzoğlu). Gazian
tep : (Şimasi Golakoğlu). Hatay : (Sait Reşa). 
İstanbul : (Bahir Ersoy, Orhan Kabibay, Rıza 
Kuas, Sezai Orkunt, Kâzım özeke, llhami San-
car, Reşit Ülker). İzmir : (Burhanettin Asutay, 
Kemal önder) . Kars : (Turgut Artaç, Kemal 

Güven, Osman Yeltekin). Kastamonu : (Meh
met Seydibeyoğlu). Kayseri : (Mehmet Yüce
ler). Kırşehir : (Mustafa Aksoy). Konya : (İr
fan Baran, İhsan Kabadayı, Mustafa Üstün-
dağ). Manisa : (Veli Bakirli, Mustafa Ok). Ma
nas : (Mdhmlet Özdal). Nevtşeönir : (S. Hıakkı 
Esatoğlu). Niğde : (Nuri Kodamanoğlu). Or
du : (Ata Topaloğlu). Rize : (Sami Kumbasar). 
Sakarya : (Turgut Boztepe, Hayrettin Uysal). 
Siirt : (Âdil Yaşa). Sivas : (Ekrem Kangal). 
Tekirdağ : (Yılmaz Alpaslan). Tokat : (İsmail 
Hakkı Birler). Trabzon : (Ahmet Şener). Urfa : 
(Vehbi Melik). Yozgat : (İsmet Kapısız). Zon
guldak : (Hüseyin Baytürk, Ahmet Güner). 

(Çekinserler) 

Amasya : (Kâzım Ulusoy). Diyarbakır 
(Hasan Değer). Elâzığ : (Mehmet Aytuğ). 

(Açık üyelikler) 

Diyarbakır 
Malatya 

Yekûn 
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Karayollan Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 195 

Kabul edenler : 142 
Reddedenler : 51 

Çekinserler 2 
Oya katılmıyanlar : 253 

Acık üyelikler : 2 

(Kabul edenler) 

Adana : (Ahmet Topaloğlu, Turgut Topal-
oğlu Hüsamettin Uslu), Adıyaman : (M. 
Zeki Adıyaman, Kâmil Kırıkoğlu, Ali Av-
ni Turanlı), Afyon Karahisar) : (Meh
met Rıza Çerçel), Ağrı : (Abdülkerim Ba-
yazıt), Amasya : Yavuz Acar, Salih Ay-
gün, Kâzım Ulusoy), Ankara : (Hüseyin 
Balan, İbrahim Cüceoğlu, Orhan Eren, Musta
fa Maden, Ferhat Nuri Yıldırım, Cengizhan 
Yorulmaz), Antalya : (Hasan Akçalıoğlu, İh
san Ataöv, Ömer Buyrukçu, Rafet Eker. Ha
san Ali Gülcan), Artvin : (Mustafa Rona), 
Aydın : (Fikret Turhangil), Balıkesir : (Sa
lih Zeki Altınbaş, İbrahim Aytaç, Kemal 
Erdem, Mehmet Niyazi Gürer, Ahmet İhsan 
Kırımlı, Mehmet Nurettin Sandıkçıoğlu, Osman 
Tan, Mevlüt Yılmaz), Bilecik : (Mehmet Er-
gül), Bingöl : (Mehmet Bilgin), Bitlis : (Ke
nan Mümtaz Akışık, Zeynel Abidin İnan), 
Bolu : (Halil İbrahim Cop, M. Şükrü Kiykı-
oğlu), Burdur : (A. Mukadder Çil oğlu, Mehmet 
Özbey), Bursa : (Kasım Önadım, Mustafa Tay
yar) , Çanakkale : (Kemal Bağcıoğlu. Mesut 
Hulki Önür, Refet Sezgin), Çorum : (Abdur-
rahman Güler, Arslan Topçubaşı, Ali Naki 
Ulusoy), Denizli : (Sami Arslan, Hasan 
Korkmazcan), Diyarbakır : (Necmettin Gö
nenç, Sabahattin Savcı, Nafiz Yıldırım), 
Edirne : llhami Ertem), Elâzığ : (Hay
rettin Hanağası, Ömar Faruk Sanaç), Er
zincan : (Hasan Çetinkaya), Erzurum : (Sa
bahattin Araş, Rasim Cinisli, Naci Gacıroğlu, 
Fethullah Taşkesenlioğlu), Eskişehir : (Meh
met lsm3t Angı), Gaziantep : (Mehmet Kılıç, 
Erdem Ocak), Giresun : (Nizamettin Erkmen, 
Abdullalı İzmen, M. Emin Turgutalp), Gümü-
şane : (Mustafa Karaman, Ekrem Saatçi), 

Hakkâri : (Ahmet Zeydan), Hatay : (Halil Ak-
göl), İsparta : (Ali İhsan Balım, Yusuf Uysal), 
İçel : (Kadir Çetin, Cavit Okyayuz), İstan
bul : (Tekin Erer, İsmail Hakkı Tekdnel, Naime 
İkbal Tokgöz), Kars : (Musa doğan, Veyis Ko-
çulu), Kastamonu : (Muzaffer Akdoğanlı, Sab-
ri Keskin, Mustafa Topçular, Hasan Tosyalı), 
Kayseri : (Tufan Doğan Avşargil, M. Şevket 
Doğan, Enver Turgut, Mehmet Türkmenoğlu), 
Kırklareli : (Feyzullah Çarıkçı), Kırşehir : 
(Cevat Eroğlu, Mustafa Kemal Güneş), Koca
eli : (Cevat Ademoğlu, Sabri Yahşi), Konya : 
(Sezai Ergun, Necati Kalaycıoğlu, Baha Mü-
derrisoğlu, Faruk Sükan, Vefa Tanır), Ma
nisa : (Süleyman Çağlar, Mustafa Orhan Daut, 
Vehbi Sınmaz, Kâmil Şahinoğlu), Maraş : (M. 
Zekeriya Kürşad), Mardin : (Abdülkadir Ker-
ımeoğlu), Muğla : (Adnan Akarca,, Ah
met Buldanlı, İzzet Oktay), Muş : (Nimet 
Ağaoğlu), Nevşehir : (Hüsamettin Başer, Esat 
Kırathoğlu), Niğde : (M. Naci Çerezci, H Av-
ni Kavurmacıoğlu, Mevlüt Ocakçıoğlu, Hay
dar Özalp), Ordu : (Cangiz Ekinci, Ferda Gü-
ley), Rize : (Hasan Basri Albayrak, Salih 
Zeki Köseoğlu), Sakarya : (Yaşar Bir, Güngör 
Hım), Samsun : (Nihat Kale, llyas Kılıç, Do
ğan Kitaplı, Nafiz Yavuz Kurt, Bahattin 
Uzunoğlu, İsmet Yalçmer), Sürt : (Zeki Çeli-
ker), Sivas : (Hüseyin Çınar), Tekirdağ : 
(Orhan Öztürk), Tokat : (Osman Hacı-
baloğlu, Mehmet Kazova, Reşit Önder), 
Trabzon : (Ahmet İhsan Birincioğlu, Meh
met Ali Oksal), Tunceli : (Kenan Aral, Hü
seyin Yenipınar), Uşak : (M. Fahri Uğrasız-
oğlu), Van : (Kinyas Kartal, Fuat Türkoğlu), 
Yozgat : (Turgut Nizamoğlu), Zonguldak : 

(Fuat Ak, Cahit Karakaş). 
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(Reddedenler) 

Adıyaman : (Yusuf Ziya Yılmaz), Amas
ya : (Vehbi Meşhur), Ankara : (Kemal Ata
man, Osman Bölükbaşı, Şinasi Özdenoğlu, 
Osman Soğukpmar), Burdur : (Nadir Yavuz-
kan), Bursa : (İbrahim Öktem), Çankırı : 
(Nuri Çelik Yazıcıoğru), Çorum : (Cahit An
gın), , Denizli : (İlhan Açıkalm), Erzincan : 
(Naci Yıldırım), Erzurum : (Selçuk Erverdi), 
Eskişehir : (Şevket Asbuzoğlu), Gaziantep : 
(Şiınaısli Çol'akoğlu), Hatey : (M. 'Saıiit Reşa), 
İstanbul : (Bahir Ersoy, Orhan Kabibay, Rıza 
Kuas, Sezai Orkunt, M. Kâzım Özeke, Ilhami 
Sancar, Reşit Ülker), İzmir : (Burhanettin 
Asutay, Kemal Önder), Kars : (Turgut Artaç, 

Kemal Güven, Osman Yeltekin), Kastamonu : 
(Mehmet Seydibeyoğlu), Kayseri : (Mehmet 
Yüceler), Konya : (İrfan Baran, İhsan Kaba
dayı, Mustafa Üstündağ), Manisa : (Veli Ba
kirli, Mustafa Ok), Maraş : (Mehmet Özdal), 
Nevşehir : (S. Hakkı Esatoğlu), Niğde : (M. 
Nuri Kodamanoğlu), Ordu : (Ata Topaloğlu), 
Rize : (Sami Kumbasar), Sakarya : (B. Tur
gut Boztepe, Hayrettin Uysal), Siirt : (Adil 
Yaşa), Sivas : (Ekrem Kangal), Tekirdağ : 
(Yılmaz Alpaslan), Tokat : (İsmail Hakkı Bir
ler), Trabzon : (Ahmet Şener), Urfa : (Vehbi 
Melik), Yozgat : (İsmet Kapısız), (Zonguldak : 
(Hüseyin Baytürk, Ahmet Güner). 

(Çekinserler) 

Diyarbakır : (Hasan Değer), Elâzığ 
met Aytuğ). 

(Meh-

(Açık üyelikler) 

Diyarbakır 1 
Malatya 1 

Yekûn 
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Hudut ve [Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oylamasının 
Sonusu 

('Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 195 

Kabul edenler : 141 
Reddedenler : 51 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 253 

Açık üyelikler : 2 

Adıarn^ : (Ahmet Topaloğlu, Turgut Topal
oğlu, Hüsamettin Uslu) Adıyaman : (M. Zeki 
Adıyaman, Kâmil Kınkoğlu, Ali Avni Turanlı) 
Afyon K^rahisar : (Mehmet Rıza Çerçel) Ağ
rı : (Abjdülkerim Bayazıt) Amasya : (Yavuz 
Acar, Sa^tı Aygün) Ankara : (Hüseyin Balan, 
İbrahim ÇKiceoğlu, Orhan Eren, Mustafa Maden, 
Ferhat îJTuri Yıldırım, Cengizhan Yorulmaz) 
Antalya : (Hasan Akçalıoğlu, İhsan Ataöv, 
Ömer Buyrukçu, Rafet Eker, Hasan Ali Gül-
can) Artvin : (Mustafa Rona) Aydın : (Fikret 
Tunhangü, M. Kemal Yılmaz) Balıkesir : (Sa
lih Zeki | Altınbaş, İbrahim Aytaç, Kemal Er
dem, Mehmet Niyazi Gürer, Ahmet İhsan Kı
rımlı, Mehmet Nurettin Sandıkçıoğlu, Osman 
Tan, İlevlüt Yılmaz) Bilecik : (Meh
met Efgül), Bingöl : (Mehmet Bilgin) 
Bitlis : (Kenan Mümtaz Akışılk, Zeynel 
Abidin lqan) Bolu : (Halil İbrahim Cop, M. 
Şükrü Klykıoğlu) Burdur : (A. Mukadder Çil-
oğlu, Mehmet özbey) Bursa : (Kasım Önadım, 
Mustafa jTayyar) Çanakkale : (Kemal Bağcı-
oğlu, Meöut Hulki Önür, Refet Sezgin) Ço
rum : (^.bdurrahman Güler, Arslan Topçuba-
şı, Ali Nja'ki Ulusoy) Denizli : (Sami Arslan, 
Hasan Kjorkmazcan) Diyarbakır : (Necmettin 
Gönenç, (Sabahattin ıSavcı, Nafiz Yıldırım) 
Edirne :j (llhami Ertem) Elâzığ : (Ömer Fa-
ru|k Satıaç) ' Erzurum : (Sabahattin Araş, 
Rasim [Cin'isli, Naci Gacıroğlu, Fethul-
lah T4fkesenlioğlu) (Eskişehir : (Meh
met l^met Angı) Gaziantep : (Meh
met Kılı^ Erdem Ocak) Giresun : (Nizamet-
tin Enkıien, Abdullah İzmen, M. Emin Tur-
gutalp) İGümüşane : (Mustafa Karaman, Ek
rem Saatçi) Hakkâri : (Ahmet Zeydan) Ha

tay : (Halil Akğöl) İsparta : (Ali İhsan Ba
lım, Yusuf Uysal) İçel : (Kadir Çetin, Cavit 
Okyayuz) İstanbul : (Tekin Erer, İsmail Hak
kı Tekine!, Naime İkbal Tökgöz) Kars : (Musa 
Doğan, Veyis Koçulu) Kastamonu : (Muzaf
fer Akdoğanlı, Sabri Keskin, Mustafa Topçu
lar, Hasan Tosyalı) Kayseri : (Tufan Doğan 
Avraşgil, M. Şevket Doğan, Enver Turgut, 
ıMehmet Türkmenoğlu) Kırklareli : (Feyzul-
lah Çarıkçı) Kırşehir : (Cevat Eroğlu, Musta
fa Kemal Güneş) Kocaeli : (Cevat Âdemoğlu, 
Sabri Yahşi) Konya : ('Sezai Ergün Necati Kalay-
cıoğlu, Baha Müderrisoğlu, Faruk Sükan, Vefa Ta
nır) Manisa : (Süleyman Çağlar, Mustafa Orhan 
Daut, Vehbi Sınmaz, Kâmil Şahinoğlu) Ma-
raş : (M. Zekeriya Kürşad) Mardin : (Abdülkadir 
Kenmoğlu) Muğla : (Adnan Akarca, Ahmet 
Buldanlı, İzzet Oktay) Muş : (Nimet Ağaoğlu) 
Nevşehir : (Hüsamettin Başer, Esat Kıratlıoğ-
lu) Niğde : (M. Naci Çerezci, H. Avni Kavur-
macıoğlu, Mevlüt Ocakçıoğlu. Haydar Özalp) 
Ordu : (Cengiz Ekinci, Ferda Güley) Rize : 
(Hasan Basri Albayrak, Salih Zeki Köseoğlu) 
ıSakaryıa : (Yaşar Bir, Güngör Hun) Samsun : 
(Nihat Kale, llyas Kılıç, Doğan Kitaplı, Na
fiz Yavuz Kurt, Bahattin Uzunoğlu, İsmet 
Yalçıner) Siirt : (Zeki Çeliker, Âdil Yaşa) 
Sivas : (Hüseyin Çınar) Tekirdağ : (Orhan 
Öztrak) Tokat : (Osman Hacıbaloğlu, Meh
met Kazova, Reşit Önder) Trabzon : (Ahmet 
İhsan Birincioğlu, Mehmet Ali Oksal) Tunceli : 
(Kenan Aral, Hüseyin Yenipmar) Uşak : (M. 
Fahri Uğrasızoğlu) Van : (Kinyas Kartal, 
Fuat Türkoğlu) Yozgat : (Turgut Nizamoğ-
lu) Zonguldak : (Fuat Ak, Cahit Karakaş) 
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(Reddedenler) 

Adıyaman : (Yusuf Ziya Yılmaz) Amasya 
(Vehbi Meşhur) Ankara : (Kemal Ataman, 
Osman Bölükbaşı, Şinasi Ozdenoğlu, Osman 
Soğukpmar) Burdur : (Nadir Yavuzkan) Bur
sa : (İbrahim Öktem) Çankırı : (Nuri Çelik 
Yıazıcıoğlu) Çorum : (Cahit Angın) Denizli : 
(İlhan Açıikalm) Elâzığ : (Hayrettin Hanağa-
si) Erzincan : (Hasan Çetinkaya, Naci Yıldı
rım) Erzurum : (Selçuk Erverdi) Eskişehir : 
Şevket Asbuzoğlu) Gaziantep : (Şinasi Çolak-
oğlu) İstanbul : (Bahir Ersoy, Orhan Kabibay, 
Rıza Kuas, Sezai Orkunt, Kâzim Özeke, İlha-
rai Sancar, Reşit Ülker) İzmir : (Burhanettin 
Asutay, Kemal Önder) Kars : (Turgut Artaç, 

Kemal Güven, Osman Yel tekin) Kastamonu : 
(Mehmet Seydibeyoğlu) Kayseri : (Mehmet 
Yüceler) Konya : (İrfan Baran, İhsan Kabada
yı, Mustafa Üstündağ) Manisa : (Veli Bakir
li, Mustafa Ok) Maraş : (Mehmet Özıdal) Nev
şehir : (S. Hakkı Esatoğlu) Niğde : (Nuri Ko-
damanoğlu) Ordu : (Ata Topaloğlu) Rize : 
(iSami Kumbasar) Sakarya : (Turgut Boztepe, 
Hayrettin Uysal) Sivas : (Ekrem Kangal) 
Tekirdağ : (Yılmaz Alpaslan) Tokat : (İsmail 
Hakkı Birler) Trabzon : (Ahmet Şener) 
Urfa : (Vehbi Melik) Yozgat : (İsmet Kapı
sız) Zonguldak : (Hüseyin Baytürk, Ahmet 
Gimer) 

(Çeıkinserler) 

Amasya : (Vehbi 
Has.an Değer) Elâzığ 

Meşhur) Diyarbakır 
: (Mehmet Aytuğ) 

Açık üyelikler 

Diyarbakır 
Malatya 

• • • -
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Teİiel Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayılı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 

Oya katılmıyanlar 
Açıik üyelikler 

: 450 
: 102 
: 82 
: 19 
: 1 

346 
: 2 

Kabul edenler 

Adana : (Ahmet Topaloğlu), Adıyaman : 
M. Zek} Adıyaman) Afyon Karahisar : (Sü

leyman Ijlutlu), Amasya : (ıSailih Aygün, Ka
zım Ulusoy). Ankara : (Orhan Eren, Mustafa Ma
den, Ferhat Nuri Yıldırım). Antalya : (Hasan Ak-
çîdıoğlnı, İhsan Ataöv, Refet Eker.) Artvin : (Sa
bit Osman Avcı, Mustafa Rona.) Aydın : (Yük
sel Menderes, Nahit Menteşe, İsmet Sezgin, 
Fikret Turhangil.) Balırkesir : Kemal Erdem, 
Orman r |arı.) Bingöl : Mehmet [Bilgin.) Bit
lis : (Zeynel Abidim İnan.) Burdur : (A. Mu
kadder piloğlu.) Bursa : (Mustafa Tayyar, 
Mehmet! Turgut.) Çanakkale : (Mesut Hulki 
Önür, Refet Sezgin.) Diyarbakır : (Necmettin 
Gönenç, Sabahattin Savcı.) Elâzığ : (Ömer Fa
ruk Safnaç.) Erzincan «: (Hüsamettin Ata
beyli.) ^ z u r u m : (Sabahattin Araş, Rasim 
(ünisli, Nacii Gacıoğkı, FethuHah Taşkesen-
cğlu.) îjıskişehir : (Mehmet İsmet Angı, Or
han OğTjLş, Seyfi Öztürk.) Gaziantep : (Meh
met Kıliç, Erdem Ocak.) Hatay : (Halil Ak-
göl.) tç#l : (Kadir ıÇetin, Cavit Okya,yıuz.) 

İstanibul : (Sadettin Bilgiç, Tekin Erer.) İzmir : 
(Alli Naki Üner.) Kars : (Musa Doğan, Veyis 
Koçuhı.) Kastamonu : (ıMuzaffer Akdoğanlı, 
Sabri Keskin, Hasan Tosyalı.) Kayseri : (Meh
met Türkmenoğlu.) Kırşehir : (Mustafa Kemal 
Güneş.) Konya : (Bahri Dağda§> Sezai Etfgun, 
Baha <Müderrisıoğlu, Özer Ölçmen, Tahsin Yıl
maz Öztuna, Faruk Sükan, Vefa Tanır.) Ma
nisa : (Süleyman Çağlar, Kâmil Şahinoğlu, 
öncül Sakar.) Maraş ': (M. Zekeriya Kürşat.) 
Mardin : (Abdul'kadir Kermooğlu.) Nevşehir : 
(Hüsamettin Başer, Esalt Kıratlıoğlu.) Niğde : 
VM. Naci Çerezdi, H. Avni Kavurmacıoğkı.) 
Rize : (Hasan Basri Alıbayrak.) Sakarya : 
(Güngör Hun.) Samsun : (Talât Asal. Doğan 
Kitaplı, İsmet Yalçmer.) Siirt : (Âdil Yaşa.) 
Tokalt : (Mehmet Kazova.) Trabzon : (Ahmet 
Ilıısan Birincioğılu.) Tunceli : (Kenan Aral.) 
Uşak : (M. Fahri Uğrasızolu.) Van : (Kinyas 
Kartal, Fuat Türkoğlu.) Yozgat : (Turgut 
Nizamıoğlu.) Zonguldak : (Fuat Ak.) 

Reddedenler : 19 

Adıyaman : (Kâmil Kırıkoğlu, Yusuf Ziya 
Yılmaz.); Antalya : (Ömer Buyrukçu, Hasan Ali 
Gülcıan.)) Burdur : (Nadir Yavuzkan.) Elâzığ : 
'Hayrettin Hianağası.) İstanbul: (Orhan Kabi-
bay, M. İÇâzım Özeke.) tzmir : (Burhanettin Asu-
tay.) Kayseri : (Tufan Doğan Avşargil.) 

Konya : (İrfan Baran.) Nevşehir : (Selâhıattin 
Hakkı Esatoğlıu.) Ordu : (Ata Topaloğlu.) 
Rize : (Sami Kumbasar.) Sakarya : (Hayrettin 
Uysal.) Samjsun : Nihat 'Kale.) Sivas : (Ekrem 
Kangall.) Trabzon : (Ahmet Şener.) Urfa : 
(Vehbi Melik.) 

Niğde 
ÇeMnser : 1 

(Haydar Özallıp.) 

— 8Ö1 — 
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Açık üyelikler : 2 

Diyarbakır 1 
Mallatya 1 

Yıekûıı 2 

— 852 — 



MİLLET MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

89 NCU BİRLEŞİM 

26 . 5 . 1970 Sah 

Saat : 9,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KUBULA SUNUŞLABI 
B . ÎKtNCt DEFA OYA KONULACAK 

ÎŞLEB 
X I . - Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 

Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/301; Cumhuriyet Se
natosu 1/1095) (Milet Meclisi S. Sayısı : 139) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1402) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/287; Cumhuriyet Senatosu 
1/1103) (Millet Meclisi S. Sayısı : 145; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1388) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 3.— Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Ka
nunu tasansı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Milllet Meclisi 1/292; Cumhuriyet Senatosu 
1/1100) (Millet Meclisi S. Sayısı : 142; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1393) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 4. — Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
rapotuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/293; Cumhuriyet Senatosu 
1/HPl) (Millet Meclisi S. Sayısı : 143; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1394) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970 

X 6. — İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/297 Cumhuriyet 

Senatosu 1/1109) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
148; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1398) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 6. — İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let Meclisi 1/295; Cumhuriyet Senatosu 1/1102) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 144; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1396) (Dağıtma tarih : 
15 . 5 . 1970) 

X 7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/296; Cumhuriyet Senatosu 
1/1108) (Millet Meclisi S. Sayısı : 147; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1397) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1970) 

X 8. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkeresi (Millet Meclisi : 1/290; Cumhuri
yet Senatosu : 1/1112) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 153; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1391) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

X 9. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu ranoruna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri ( Milet Meclisi 1/302: Cumhuriyet Se
natosu 1/1111} (Millet Meclisi S. Savısı : 152; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1403) (Dağıt
ma tarihi . 16 . 5 . 1970) 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlümü 197j0 
yılı Bütçe kanunu tasansı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütoe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/298; Cumhuriyet Senatosu 
1/1105) (Millet Meclisi S. Sayısı : 140; Cum-



huriyet Senatosu S. Sayısı : 1399) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısına da

ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/286; Cumhuri
yet Senatosu 1/1115) (Milet Meclisi S. Sayı
sı : 155; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1387) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/288; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1106) (Millet Meclisi S. Sayısı :146; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1389) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X3. — Hudut ve Sahiler Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/294; Cum
huriyet Senatosu 1/1107) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 141;Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: -395) 
Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 4. — Tekel Genel Müdürlüsünün 1970 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/300; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1113) (Milet Meclisi S. Sayısı : 151; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1401) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

X 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/291; Cum
huriyet Senatosu 1/1114) (Milet Meclisi S. Sa
yısı : 150) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1392) (Dağıtma tarih : 15 . 5 . 1970) 

X 6. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/299; Cumhuriyet Senatosu 
1/1110) (Millet Meclisi S. Sayısı : 154; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı: 1400) (Dağıtmatarihi: 
16 . 5 . 1970) 

X 7. — Devlet Hava Meydanları İsletmesi 
Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri fMillet Mfldisi 
1/289; Cumhuriyet Senatosu 1/1104) (Millet 
Meclisi S. Savısı : 149; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 1390) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

V 

tKl DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKlNtl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 



Dönem : 3 I / I 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | 4 l 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
hur iy at Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke

releri (Millet Meclisi 1/294; Cumhuriyet Senatosu 1/1107) 
(Nov: Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1395) 

CumJiyıriyei Senatosu 
Cfeml Sekreterliği 12 . 5 . 1970 

Kandılar Müdürlüğü 
Sayıl: 10505 -1/1107 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi j: 28 . 4 . 1970 gün ve 54 sayılı yazınız : 
'Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 5 . 1970 tarihli 69 ncu Birleşiminde aynen ve 

açık oŷ a. kabul olunan Hudut ve Saihiller Sağlık Genel Müdürlüğni 1970 yılı Bütçesi ilişik olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
îbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

! 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Ret 
Oekinser 

2'ürkikfe Büyük Millet Meclisi 
Bütçe 

Esas $o. 
Karma Komisyonu 
: 1/294, C. S. 1/1107 

No. : 58 

104 

95 
9 

12 . 5 . 1970 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 5 . 1970 tarihli, 69 ncu Birleşiminde aynen ka
bul edijin (İHudut ve Sahiiller Sağlık Grenel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe 
Karma (Komisyonu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Süitçe Kanma Komisyonu Başkanı 

Sakarya Milletvekili 
Dr. Nuri Bayar 





Donemi : 3 ı f A 
Toplan̂  ı i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | O U 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 

(Millet Meclisi 1/291; Cumhuriyet Senatosu 1/1114) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1392) 

Cuır$ıuriyet Senatosu 
Gemi Sekreterliği . 

Kanunlar Müdürlüğü 13 . 5 . 1970 
Sayı : 10513 -1/1114 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 28 . 4 . 1970 gün ve 52 sayılı yazınıza ıkarşıliktır : 
Cunşhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 5 . 1970 tarMi 71 noi Birleşiminde aynen kabul 

olunan IBevlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açılk oy neticesi : 103 

Kabul 
Bet 
Çekinser 

98 
4 
1 

Bütçe Karma Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1970 

Esas No. : 1/291, G. S. 1/1114 
No. :55 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 5 . 1970 tarihli, 71 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe 
Karma t Komisyonu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 

Nuri Boyar 





Dönem : 3 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 151 
Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/300; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1113) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1401) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10512 -1/1113 

14 . 5 . 1970 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 5 . 5 . 1970 gün ve 66 sayılı yazınıza karşılıîktır : 
(Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 5 . 1970 tarihli 71 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesi üişik olara (ksunulınuştur. 
•Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 104 

Kabul 
Ret 
Cekinser 

94 
7 
3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esat-No. : 1/300, C. S. 1/1113 
No. : 64 

14 . 5 . 1970 

(MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

'Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 5 . 1970 tarihli, 71 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ilişik olarak gönderiflmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Sakarya Milletvekili 
Nuri Bayar 





Dönem : ö I C 
T o p h ^ ı i M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : | ı 

Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısın 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet S 
sunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Bütçe 

Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1 /299, Cumhuriye 
Senatosu 1 /1110) 

(C. Senatosu S. Sayısı : 1400) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 15 . 5 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10508 -1/1110 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 28 . 4 . 1970 gün ve 57 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 5 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde değ 

bul olunan Orman Gtenel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağu 
Cumhuriyet Senatosu Baş 

Acık oy neticesi : 108 

Kabul 
Ret 
Oekinser 

100 
6 
o 



Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/299, C. S. 1/1110 

Karar No. : 68 Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 5 . 1970 tarihli 72 nei Birleşiminde değiştirilerek kabul e 

yılı Bütçe kanunu tasarısı) üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler Komisyonumuzun 15 . 
incelendi ve görüşüldü; 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı bütçesinin, (A/ l ) işaretli 
12.280 nei (İşçi ücretleri) maddesinden (156 000) liranın düşülerek 14.885 nei (Giyim - kuşam alım ve 
15.785 nei (Giyim - kuşam alım ve giderleri) maddesine de (61 000) lira olmak üzere aktarılması hakkınd 

Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununun kasa tazminatı ile ilgili 12 nei maddesinin kapsam 
nin değiştirilmesi hususu kabul edilmiştir. 

Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen benimsenmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Ankara 
t. Yetiş 

Elâzığ 
Ö. F. S an aç 

Kars 
K. Okyay 

İmzada bulunamadı 
Maraş 

A. Karaküçük 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 154) 

Başkan 
Sakarya 
İV. Bayar 
Ankara 

Y. Kök er 

Edirne 
M. N. Er gen eli 

İstanbul 
0. C. Fer soy 

Manisa 
H. Okçu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. §. Ağanoğlu 

Başkanvekili 
Aydın 

t. C. Ege 
Ankara 

A. Yalçın 

Edirne 
İV. Harmancıoğlu 

İzmir 
M. Akan 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Trabzon 
Muhalifim 

A. R. TJzuner 

Kâtip 
Erzurum 
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OBMAN ÖENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

MADDE 12. — Orman Genel Müdürlüğü kuru
luşunda ve döner sermaye müesseselerinde çalışan 
muhasebe müdür ve yardımcılarına, sayman, say
man yardımcıları ile sayman mutemetlerine, vez
nedar ile veznedar yardımcılarına, mükeffel kâtip 
mutemetlere, saymanlıklar emrinde çalışan aylıklı 
memurlara Merkez Levazım Müdürü ile yardımcı
sına ve ayniyat muhasibine 395 sayılı Kanun ge
reğince Maliye Bakanlığı teşkilâtına ödenen nis-
betler üzerinden kasa tazminatı ödenir. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği 

MADDE 12. — Orman Genel Müdürlüğü kuru
luşunda ve döner sermayeli müesseselerinde çalı
şan muhasebe müdür ve yardımcılarına, Merkez 
Levazım Müdürüne ve yardımcısına, sayman ve 
yardımcılarına, aylıklı ayniyat muhasibine hesap 
işleri ile görevlilere, sayman adına re'sen ödeme 
yapan sayman mutemetlerine, veznedar ve vezne
dar yardımcısı sıfatiyle para tahsil ve tevzi eden
lere aylıklı ambar ve depo memurlarına 395 sayılı 
Kanun gereğince Maliye Bakanlığı teşkilâtına öde
nen nisbetler üzerinden kasa tazminatı ödenir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 154) 
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S. 
No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Bütçe Karma 
Komisyonunun 

kabul ettiği 

Cumhuriyet 
değiş 
kabu 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

29 
29 
30 
34 
35 

35 
35 
36 

36 
37 

37 
37 

12.000 

14.000 

15.000 

12.000 

14.000 
15.000 

PERSONEL GİDERLERİ 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.280 İşçi ücretleri 
HİZMET GİDERLERİ 
TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 

Kesim toplamı 
14.885 Giyim - kuşam alım ve giderleri 

KURUM GİDERLERİ 
TARIM KURUM GİDERLERİ 

Kesim toplamı 
15.785 Giyim - kuşam alım ve giderleri 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

93 396 631 
46 715 355 
8 855 280 
-.8 861 004 

5 437 000 
1 060 000 
4 273 750 

1 669 750 
73 750 

93 396 631 
8 861 004 
4 473 750 
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