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ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/79; C. Senatosu : 1/257) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 45; C. Senatosu S. 
Sayısı : 346) 93:95 

4. — Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu vö 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/80; C. Senato
su : 1/258) (M. Meclisi S. Sayısı : 46; C. 
Senatosu S. Sayısı : 347). 128:129 



M. Mteolsü B : 85 25 . 5 „ 1974 O : 1 

Sayfa 
IH. — Sorular ve Cevaplar 129 
A) Yazılı Sorular ve Cevaplan 129 
1. — Bursa Milletvekili Mehmet Tur

gut'un, bir millî barikamızdaki suiistimal 

Sayfa 
iddiasına ilişirin sorusu ve İmar ve İskân 
Bakanı Ali Topuz'un yazılı cevabı. 
(7/114) 129:132 

» • • • « 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

îki oturum yapılan bu Birleşimde, 1974 yı
lı Bütçe Kanunu (tasarısı (1/65; S. Sayısı : 51) 
üzerindeki görüşmelere devam olunarak; 

Bayındırlık Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçele

ri kabul edildi. 
Karayolları Genel Müdürlüğü (1/76; S. Sa

yısı : 42) ve 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
(1/77; S. Sayısı : 43) bütçe kanunu tasarıları

nın da maddeleri kabul -olundu, tümlerinin açık 
oya sunulacağı bildirildi. 

25 Mayıs 1974 Cumartesi günü saat 10.00' 
da toplanılmak üzere Birleşimie saat 20.17'de 
son verildi. 

Balglkan 
Ba^kanvekili 

Kemal Ziya öztiirk 

Divan Üyesi 
Kayseri 

Tufan Doğan Av.şargil 

Divan Üyesi 
Erzurum 

Zekâi Yaylalı 

Divan Üyesi 
Kaısltamönu 

Mehdi Keskin 

»>•-« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılına ISaataJ: 10,00 

BAŞKAN : Başkaoıvekili Memduh Eikşi 
DİVAN ÜYELERİ : Mtami Çetin (Yozgat), idris Anlkan (Slilirt) 

BAŞKAN — Millett Me-tf Misinin 85 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı Bütçe 
kanunu tasarısının reddedildiğine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/65; C. Se

natosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sayısı: 51; C. Se
natosu S. Sayısı: 332) (1) 

(1) 51 S. Sayılı basmayazı 17 . 5 .1974 ta
rihli 77 nci Birleşim tutanağın® eklidir. 
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A) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, daha evvel
ce aldığınız karar uyarınca 1974 malî yılı bütçe 
görüşmelerine devam ediyoruz. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin görüş
melerine geçiyoruz. Hükümet ve komisyon yerle
rini almışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, söz sırasını okuyorum : 
Grupları adına söz alanlar; Demokratik Parti 
Grupu adına Saym Süleyman Tuncel, Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın İlhami Ertem, Cum
huriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Muslih Görentaş, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Hüseyin Kadri Eyüboğlu, Millî Selâ
met Partisi Grupu adına Saıyın Hüseyin Abbas. 

Şahısları adına söz alanlar: Sayın Hasan Tos
yalı, Sayın İbrahim Göktepe, Sayın Ün at Demir, 
Saym Kemal Ataman, Sayın Idris Arıkan, Sayın 
Müfit Bayraktar ve Saym Talât Oğuz. 

Söz sırası Demokratik Parti Grupu adına Sa
yın Süleyman Tuncel'inidir. 

Buyurun Saym Tuncel, görüşme süreniz 20 
dakikadır. 

D. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN TUN
CEL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri ; 

Gümırük ve Tekel Bakanlığının 1974 malî 
yılı BÜtçe kanun' tasarısı üzerimde Demokratlık 
Partli Mıililet Mcdlisü Grupu adına görüş ve fe-
ımennlilier'iimizi arz etlnHek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum1. 

ıSayın B,a!kanın tarifiyle Çay - Kur tesisle
ri hariç, 50'den fazla Itıcsis ve fabrikası, Tür
kiye'nin her yerinde dağılan teşkilâtı ile Günr-
rük Tekel BıalkanCığı bir anllaım'da Türkiye'nin 
en büyük ve en yaygını holdingidir. Çok 'mü
tenevvi iş saîhıassı ve yüksek istihdam gücü ile 
Türkiye'min. en kudrdtıli müessesesidir. Devletin 
kendi yarattığı nizam ve fakatlarla, tekelin bi
zatihi öızelMği olan raMpısizllıiğıinJlın verdiği güç-
ile, devlet gelirinin % 18'ini temin eden bu ba
kanlığın meselesi ilk nazarda şayanı takdir gibi 
görünürse de, tesislerin rasyonel çalışıp çalıışınıa-
ıdığı, üretim imal ve hizmetlerin miktar, kalü 
te ve faydalılık dereceleri ile fiyatları arasnı-
daki bağlantının damım şüphesi- ve münakaşa 
lı olduğu da bir gerçektir. 

Gümrük ve Tekel Bıakanfcanılığımm bütçesi 
Komisyonda görüşülürken, Sayın Balkan, büt
çe 'kifayetsizliğinin hizmet yeitoerisizliiğine yol 
açtığını, iyi personelin Baikanf.ik fcadrolann-
da çabşımak istemediğini, kalan birkaç iyi va
sıflı idarecinin de harciralhı boll olan bakan-
lılk müfettiş kadrolarından, idareci kadroıl'a-
ı*ma transfer ediılen şahıslar olduğunu beyan 
•etmişti. Ayrıca fabriüka müdürlerinin maaşl'a-
rı 3 nıcü derecenlin üzerine çıkmadığımı, buna 
ımukaibll Tarıtoı Bakanlığında çalışan lise mua
dili zıiraat teıknisıyenllierinin 1 nei dereceden 

ımaaş aklıklarından bahsetmişti. Komisyonda 
Ibumlan dinlerken Sayın Balkanın hâlâ maka*-
nıına ısınanıadığı, vtazife salâhlifyelt ve mesuli
yetlerini idrak edemıedfi-ğıi ''kanısına vaırdıim, 
Sayın Balkanın Anayasamızın 105 nei madde
si gereğince Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
işlerini tedvirden ve -kendine ihağlı persone-
ülin eytlem ve işlemlerinden sorumlu olduğunu 
unutup, bir mıılhalefet ımiiılletvekili gibi ko-
nuşımlaisı cidden yadırgamaealk bir husustur. 

Bir balkanın, kendi tertip ve tanzim etti
ği bütçeyi az bularak, Maliye Bakanlığından 
şikâyetçi olalbilrmeisimi anlamak bizim için bar 
hayli güç olmaktadıır. Gayet tabiî, gelinlerin 
% 18'inii temin eden bakanlığın bilûmum. ih
tiyaçları karşılanmalıdır. Fakat bu personıol 
Ve tahsilS'aıt nıolksanı bakanlığın ürettiği mıaJ! 
ve hizmetlere tesıir edecek ve yapmayı dü
şündükleri zamlara sebep göslterileeefcse, bu
nu uyanık milletimiz e izah •etlmiek bir hayli 
zordur. 

Kıiymetli arkadaşilarnn, 
ıGeçen sıeme kanuniyet kesfbeden 1615 sayılı 

Güimrüik Kanununun tatbikatımdan iyi! netice
ler aılıniması memnuniyet veıricii olmakla be-
ralb'er, gümrük hizmetlerimde çok uzun olan 
ımuayene müddetlerinin a'sıgarî hadde indi
rilmesini, bunun içîo de sondaj ve gerektiğin
de beyanla iktifa Usûllerinin uygulanması, hiz-
ımotin sürat ve kif ay eltini artlra cağımdan, mü-
him/dliır. 

Gümrük Kanımunun 6 ncı -maddesine daya
narak uıyguF.amıaisı yapılan tek ve maktu ver
gi sisteminin yanlış bir tefsirle Hazineyi za
rara isokltuğu ve mlilleıtlerariasıı kıymet Amlaş-
ınıasma aykırı olduğu kanısındayı'z. 

3 — 
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Sayın. nıJiUietviedtilieriy 
Gümrük duvarı oilan1 her miemleikeitte, ahti-

yacı duyulan bazı ınallaırın sıkıntısı çekiliyor
sa veya bir malın iç ve dış fiyaıtlarc anasında 
büyük farklar varsa oıraıda kaçakçılık vardır 
Her memlekette olabilir, ama arzu olunan hu
sus bir nevi gayrükanunî ticaret ollian kaçak
çılığın m>cimltekdtihmzde olmamasıdır. Sıkıntısı 
hissedilen her tiMü malı imal edemiyorsak, 
d'tfh'al edip makûl fiyat çerçevesinde ımemle-
Iketiımizde yüiksıelk fiyatla satiia'bıilen ürünleri
mizin iftiracım boilaylaıştıırmalıyız. ikindisi -ise 
para kurunun ayarlanması ve daima ayarlı tu
tulmasıdır. 

Bu kuralları gayet iyi ıbiflmelierine rağmen, 
gedmiş seneler bütçelerinde, hailen ikt'ildar 
kanadına menlsup milletvekilleri bülylik şe
hirlerdeki blitiekslerden ve binalarda satıllan 
ımallüarıın Kilis ve GaziantepIdelbi biiır nevi açık 
pazarlardan şikâyet ederlerdi. 

Şimdi arkadaşlarıma görüyorum: 
Ankara, istanbul ve İzmir'deki bateiksleır 

faaliyetler mi, yolksa kapatılldı mı? 
K i l s ve Gaziantep 'deki kaçak eşya satan 

mağazalar halen açık mı, yoksa ticaretlerine 
devam ediyorlar mı? 

Iran ve Suriye'ye kaçırılan sürüleri durdu-
rabildiniz mi? 

iSayın Balkanın son zataıanllanda Duty Free 
iSlhlop'lliar ve TIR kamyonlarının' mıemlelketıimiiız-
Ide kaçakçılığı yaratan önemli unısrlardan oll-
dulklarını beyan etti. Şahısları ve ticarî itibar
ları Balkan kadar kanunlarımızın hiimaıyesliın-
de olan bu m'üesis.eıseler, koca koca gaziete say-
falarmdaki ilânllarla kendisimi1 ispata ve ciddi
yete davet öttüler. Hükümetin manevî şahsi
yetlini zıedtf'eımemek ilcin, Sıayrn Bıakanım, var
sa delilileri Cumhuriyet savcılarına tevdii1 et-
nııelerM dileriz, 

Kaçakçılıkla mücadelenin bir hükümet po'-
iiltıkası olduğunu müdnlkiz. Ancak, blütıçe mü
zakeresini yaptığımıız bakanlığın islimlerinden 
birinin «Gümrük» olduğundan doOayı temen
nilerimizi arz etimeyîi faydalı görmekteyiz. 

Kana ve deniz hudutllarıjmıizida kaçakçılı
ğın önlenebliUmeisli için, otloritenin telk elde top
lanması, vazife, salâhiyet ve nıesuüyelt unsur
larının muvazıemellli otlmıaısına dikkat eıdliümıeli-
(djir. Halihazır birlilklerin yanında havadan gö'-

zetlieme ve konltaol yapabfflirnek içjin silahlı ve 
anıfibik helikopterlerin kullanılmasını fay
dalı ve zaruri bulmaktayız.* 

İKıyanetlR1 ankadaışlarıırn; 
Bu bakanlığı ve 1,5 milyon vaHandaşaimızı 

çiolk yakından ilgilendiren konulandan birii de 
çay konusudur. Çay - Kurun 1972 ve 1973 se-
nelteıliınde mevzuata uygun, denetiminin yapıl
mayışı üzücü hir durumdur. 1'973 senesinde 
takriben bir milyar lira zarar eden kurumun 
arttan çay fiyatları 'karşısında 19741de 1,5 mil
yar lira zarar edeceğini tahmin ıetaıdk keha
net değilMlir. 

1497 sayılıı Kanunun geçliei 4 ucü mıaddlesi-
ne rağmen hâlâ çay bahçeli eıinlih miktar ve yüz 
ölçülürlerini bilememek çok üzücüdür. Bıu hır-
ısuisu tespit edebilmek için hava fotoğraflariy-
!le ilik tespitin yapılması faydalı olur kanaa-
tlinldeyim. 

Mevcut 20 fabrikanın 16'ki pillanllı dönemde 
inşa edilmiş oHmasına rağmen, mevcut fabri-
Ikalaııda kapaisiite ile her fabrikanın bölıgesin-
ddkii çaylıklar ve yaş çay üreltimi dengelsîlzlğiı' 
affedilir hususlardan değildir. Geçen senle fab
rikalar arası haimmadıdle aktarmasında yelter-
li koordinasyon sağilanıalmaımıştır. 

Hor falbrikanın çaly imalâtı için soCldurmıa, 
kıvırma,, fermantasyon ve kurultima safhalarını! 
lilhtiiva eden imalât üniteleri arasında denge 
olmayışı, imalâtın miktar ve kalitesine tesir 
«den bir husUs olmaktadır. 

Ambalaj malzemesi kaiiıtielsiiz, pahalı ve çolk 
firdliidir. Muhafaza fcalbilyeiti de yelteılsizdir. 
PaJkaltr.dme falbrlIkaOlaTinın yer ve kuruluş şart
ları uygun değildir. Budamalar zaimanıınlda 
yaıpiiimadığından aylık halsat d'enigfesizıdir. 

Sayın milietveteilleri, 
Son birkaç yılda bazı: İçkilerimizin ihraç edll'-

ımeye başlandığını memnuniyetı'Ie m'üşalhede et
mekteyiz. Bnni1 arıdan likör ve rakıların ihraç
ları her sene arttığı haıllde 'üziü/mcüllüğülmüızıde-
Iki fiyat dalgalanımasını anleyebiileeeği' ve en 
febllay şatı'ş imlkânı olduğu ümit edilen şarap
çılığın 1970 yılında takriben 5 milyon litre olan 
ihıraeatıımuzın 1973 "t e 1/2 millyon litreye düşü
şü umut kırıcıdır. Telkel tarafından Üçünieü Beis 
Yıllık dönemde 40 milyon lütre şarap imalıi 
planlandığı ıdüişünüllürise, azalan bu ihraeaat 
IkarşiBinda end'i-şeleıûnıiz bir kat daha artmak-
tladifr. 
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KıyinıetH nafflietvekilleri, 
Türkiye'de 350 bin ailen&n 13 ay uğraşarak 

Ifoimlbir meşakkatle ürettiği takriben 150 b&n ton 
tütünün yine tafcrilben 55 bin ıtonu içerde si
gara iknal ednllmelkte, mütebakisi işlenmiş yap-
nalk tütün olarak ihraç edilmektedir. Mkoti-
ni az, taltllı ve yumuşak içimlii, kendine has ara-
malsı olan tütünlerimiz, yabancı memleket si
garalarında nefaseti artıran biiir katkı mad
desi ollarak % 5 - 15 arasında değişen !biır oraı> 
da kullanılmaktadır. 

Ancak şunu hemen belirtelim ki, «tütüııü-
ımüzün nikotini azdır, özeli araması vardır, al
maya mecburlar, gulbii sözler Şark tüıtiinllerinin 
tdiör't devlet taraflından iiHıtiyaçdan fazla üre
tilmesi, fi'litıreli sigaralar Ve soslu toarmıan-
lar yapımına başlanması dolayısıyle şu ve
ya 'bu tütünün hassaılarından daha ziyade tü
tünün fiîyûit unsura hâkülm olmaktadır. 

Buıgün dünyada en çok tütün yetiştiren, 
ühraç ve ithal eden, en çok sigara yapıp »aitan 
devlet Amerika Bir.lioşük Devletleridir. Tütün 
üzerinde bu kadar büyük İşlem yapan devlet 
de gayet talbiiî tütün ve sigara fiyaltlları üze
ninde en 'büyük söz sahıiMdilr. 

İhraç malı olan tütünümüzün iç fiya!tf;arı-
nıı tletspiüt ederken dış piyasaları', bilhassa Ame
rikan borsalarımı kontrol etmek icalbeder. Dün<-
ya (borsaları konibrol edilmeden açılan ekici tü
tün piyasalarında ise, bu sene cereyan ettiği 
gaibi düşük fiyat ve bölgelerarası dleırin fiyat 
faikları yaraltıılır. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesılerî1) 

1973 ekici tükıüıı piyasalarınım hazırlık ve 
açılış tarzları şöjyledir: 

Sayın Bakan henüz Bakan olmamıştır, he-
pilmiz ğilbi miiMetlvekilidiiır. Ege ziraat odaları
nın İzmir'de yaptığı tütün toplantısına iştirak 
etmiştir. Bu toplantıda ekicinSn istediğo. 2i8 li
ra başfiyatı az bulmuş, «Ekici için 28 lira az
dır, 30 lira da azdır, 'başfliyatin 35 lira olması 
lâzımdır» demiştir. Keşke fair önsezi ile söyle
diği 'bu sözde balkan olduktan sonra İsrar etse 
ve E;ge ekicilerine Ibaşfilyat 25 yerine 43 İ r a 
verse idi, çok daha akıllıca bir harelkette bu-
Üun)mus§ olurdu. Sayın Balkanın Komisyonda 
ve Senatodaki izahatlarımdan, Bakanlbk, gele
cek sene işlenmiş tütünün FOB fiyatının 231 
- 240 eent, yani 33 lira 60 kuruş olacağını tah

min ederek 35 lira başfiyat vermiş vasıati fi
yat itee 21 ılira 80 kuruş civarında /tahakkuk et
miştir. 

Aşağıda izah edeceğimiz sebeplerden dola
yı, tüccar fiyatları Tekelden ayrı değerlem-
Idirrmiş ve piyasalara girmiştir. Ege ekici tü
ttün piyasasında Tekeli bu kadar süratli albm 
yapmasa idi, tüccar geçen senelerde olduğu 
gDbd Tekelden daha yüksek fiyatla tütün aülma 
imkânını bulurdu. Esasen destek atomlarının 
ıgayesi pSiyaısayı canlandırmak ve kuvvetli bir 
rekabet şartları yaırattaıaktıır. Malını 2/3'simi sa-
tıraalîmak bir hizmet iste de, bu gilbii hlizmeltl'erıiin 
bedeli1 Tekel tarafından geçmiş yıllarda 800 mil
yon lira ziyanla zor kapanmış olduğu da unu-
tullmalmalıdır. 

Ege ekici tütün piyasasından slonra Sayın 
Bakan ilk defa ürefüieiıye dönük hir piyasa, 
açıldığını, tüccarım alıştığı sömürü düzenin yı
kıldığım beyan etmiş, çalınan davular ve ke
silen kıınlbamllar arasın/da kasaiba kasalba dolaş
mıştır. 

C. H. P. örgütünün muazzam propaganda 
gaynetinfi'n yarattığı süsler dağılıpda hakikat 
güneşi görünmeye başlayınca, Sayın Balkanın 
Ibülyük haiber alma ve takdir hatası yaptığı 
.meyldana çıkımaktadır. Bizüm 'billıgileıiilmiz'e gö
re Balkanın tahmininin aksıine: 

Bu yıl Amerikan borsalarında tütün fiyalt-
llarıı vasati ol'a/ralk üç dolaır, yani 43 liradır. 

Ayrıca Ocak ayında Yunan borsıal'annlda 
A G-rad Negrita ve Zeita tütünleri (2,07 •- 30G 
cent) 42,58 - 43 - 70 İ r a arasında -muamele gör
müş, Agrenion tüitünileri ise 40,20 liradan satıl
mıştır.. 

Komisyonda açıklandığı ve teyp bıantllarımda 
halen kayıtlı bulunduğu veçhile Sayın Bakanı 
Eige ekici tütün piyasasından sonra Yunan 
tütünlerinin 3,15 dolar, yani 45 liradan satıldı
ğını öğrenlmiştilr. Bunıuı üzer/ine fiyatlar ara
sımda herhangi bir nisptet gözeJümedem Kara
deniz tültüııl'erinfün başfiyatını 35 liira ollarak 
ilân etmiştir. Bu suretle bölgeleraraisı büyük 
bir dengesi'zl'ik yaraltılmıştır, sfosyalL aidailet il
kesini çiğneımâştir. 

'Kıymetili' arkadaşlarımı, 
Bütün bu mâru'zatTlmızın sebebi, yapılan (bir 

ıkıymietillendirnıe hatasını meydana çikanmak ve 
ekiciye ürününün değerinin verilmediğinii he-

- 5 -
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firtlmelk iç inidir. Bakanın 1974 - 1975 semeslinde 
fflşltontoıiş t'ülbiinıün fiyatının 3i3 lira olacağımı 
tahmin eıttiğli halde haf.ilhazır tütün komşu 
ımemlelktetllerde 45 liraya kadar satılalhiıldüğilme 
göre, aı^tan bu hayat pahalılığı karşısında 
'1974 - 1975 sezonunda 50 lira olması işiten bile 
IdeığıilMiir. Bu takdirde köylünün geçen tütün 
kampanyasında kilo başına zararı vasati ola
rak 13 liradır, nispeti ilse % 60'dır. 10 bin lira
lık tütün satan köylünün hakikatte 16 büm lira 
alması iealbederdi. 

Şimdi Sayın Bıafcanidan s'oıruyoırum: Fert ola-
tfalk bilziim eiltde eddhiMiğilmiz yabancı tütün fi
yatlarımı koskocaman bir 'bakanlık zaımamım'-
da öğrenemez milydi? Ege tütünü ille Karadeniz 
tütünü arasımda üçte bir fiyat farkı herhangi 
Ibi'r devirde olmuş mudur? 

Ege tütünüme vasati 35 fljirtâ. vermesi lâzıım-
geldiği biilheısıap mretyidamıda ilken vasati 2,1 ;80 li
ra vermek suretiyle, Sayın Bakan, «'Tekele, ih
tiyar ammesi dâhıiil yüzbimlerce Elge'ılü tütün 
dkicıisini sölmüıtmedi mıi?;» demirse ne cevap ve
recektir1? Köylünün 1,.5 rnıriîlyar ciivarımjdakü za
rarı ne olacaktır? 

Ege ekici tütün piyasasını müteakip 'bu 
'hataisi.ni anlayan Sayın Bakan, yenii/den bir be-
'yanait vererek, «Gelecek seme dışf.emımliş tütün 
(i'hıracaatındam elde edilecek kânı üretildiğe in-
tiikâ'l ettineıceğiiz;» demiştir. Telkel İdaresi bir koıor-
pieraltif veya şirket olmadığıma göre, kârını ham-
•gu kanuna göre intikâl clttlirec ektir? Biiız ara-
dıik bulamadık. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
1'969 senesinden beri tütün mevzunnida tat

bik ediıllmeyi bekleyen 1177 ve 1!196 sayılı ka-
nunllar varldur. Bu kanunlar o zaman içlü ikti
dar ve muhalefet partilerince birçok yenilik-
ler ge/tlindiğinıdeni dolayı desteklenerek çıka-
rııllmıştır. Geçmiş dönemlerde, hükülmetileroe, ka
nunun tatbik edilmediğini gören C. H. P.'nün 
sayın parlamehterilerii bütçe fcomuşmallarıımda 
bu husus için ağır tenkitler yapmışlar ve bunu 
bozuk düzene bağlataıışlardı. 

Kıymetli arkadaşlarımı, ortamın siotumda bir 
(düzen geldi aıma ne hikmetse tütün satış düzendi 
ımaıalesef değişmedi. Nie 'borsalarda açık artır
ılmalı saJtıışlar yaptırıldı ve ne de seneleıree ş'i-
Ikâyeitini yaptıkları tütüm ramdıımanllarımım ön
ceden herkese tebOiğiimii tertipleyebildiler. 

25 . 5 . 1974 O : 1 

Kanaatimizce bu hıısusilaır, her şeyden Önce, 
hukuk devletine inamap inanmama meselesidir. 

Ylücıe meclislerce çıkarılan kanunüar süls odsun diye 
çıfearalimazıliar. Bu kanunları hükümetler tafbik 
ottmelkle müikellleıftiınjer. Hele senelerce hata di

ye en ağır dille tenkit edenlerin aynı hataları 
kandillerinin tekrarlamasını anlamak güç olu
yor. 

ıSayiM m'iilbtvelkiF.eri, sözlerimi buralda bağ
larken, 1974 bütçesinin Türk Miilleltliıne ve ce
fakâr Gümrük ve Telkel Bakanlığı ımıemsuıpla-
rma hayırlı ve uğurlu olmasını /diler, Yüde IVfoc-
Msiin değerli üyelerine Denııoikratik Part i Gru-
pu adına saygılar sunanım. (D. P. sıralarından. 
alkışlaır^ 

BAŞKjAN — Teşekkür ederim Sayımı Ttm-
cek 

iSöz sırası Ajdalet Partisi Gırupu adına Sa
yım llhaımd Ertemindir, Buyurun Sayım Ertem. 
(A. P. sıralarımdan alkışlar)' 

A. P. GRUPU A J D I N A İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

A. P. Grupu adına, Gümrük ve Tekel Bakan
lığı hakkındaki görüş ve düşüncelerimizle, Ba
kanın icraatının 20 dakikalık sürenin elverdiği 
ölçüde eleştireceğim. 

1931 yılımda kurulan Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı; uluslararası ilişkileri artmış, ekonomide 
turizm belli başlı bir sektör haline gelmiş, yaban
cı ülkelerde çalışan işçi sayısı milyonu aşmış, 
Tekelin konusuna giren maddeler üretici olarak 
milyonları, tüketici olarak bütün halkımızı kap-
ısayan Türkiye'de Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
varlığı, artık münakaşa konusu olamaz; Devlet 
bütçesinden önemi oranında hakkını almalıdır. 

İhracatımız, ithalâtımız dolayısıyle sanayii
miz, turizmimiz, uluslararası itibarımız ibüyük 
ölçüde Gümrük ve Tekel Bakanlığımın başarısına 
(bağlıdır. Balkanbk kadrolarmda yüksek vasıflı 
idareci, işletmeci, iktisatçı, ziraatçı, teknik adam 
ve yabamcı ülkeleri hilem uzmanlarla takviye 
olunmalıdır. 

Gümrük işlemlerinde, sorumlar mevcuttur, te
kel İkramlarımda sorumlar varıdır. 

Gümrük kapılarımda, limanlarımda, işlem, 
tesisat, konfor ve hizmet bakımımdan turistleri, 
yabancı ülkelerde çalışan işçilerimizi, Türkiye'ye 
[geldiklerine pişmam etmeyecek; aksime, medenî 
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ve ileri bir ülkede olduğumuzu ispatlayacak du
rumu yaratmalıyız. 

Kaçakçılıkla, bilgili, ıgerçelkçi olarak ve yeter
li imkânlarla mücehhez kılınarak mücadele edile-
Ibilmir. Bu ortam sağlanmalıdır. Yalnız, «müca
dele edeceğim» diye turizm, ihracat, ithalât dar-
belenmemeli, kişi şeref ve ılıaysiyeıtleri rencide 
olunmamalııdır. 

Tekel, mevzuuna ıgiren maddeleri, kaliteleri 
yüksek, bol, ucuz, iyi .ambalajlar içinde, ihtiyaç 
yerinde halkımıza sunmalıdır. 

Ürün yetiştiricilerini, mürefreh Türkiye'nin, 
ımürefreh vatandaşları «gibi yaşatacak bir «Ürün 
fiyatı» politikası takibetmelidir. 

Arz ettiklerim, Bakanlığın önemli görevlerin
den bir kısmının genel hedefleridir. 

Bir hükümetin veya bakanın başarısı, bu he
deflere erişmek için yaptıklarıyla ölçülür. 

Ekonomik şartların tabiî sonucu olan, ilk ba
kışta olumlu ıgörünen olayları istismar ile kısa 
bir sürede başarılı 'görünebilir, ama, başarılı olu
namaz. Ciddî tedbirler alınmadan, sivri beyan
lar, toplumun yadırgadığı davranışlarla gazete
lere manşet olunalbilmir, fakat hizmete faydalı 
olunamaz. 

Nitekim, Sayın Türkmenoğlu'nun Ege tütün 
piyasası sevinci, Karadeniz'de sükûta ve tevilli 
izalhlara dönüşmüş, çay piyasasında ise tam bir 
fiyasko ile neticelenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de mühim bazı 
konuları tek tek ele alacağım. 

1973 bütçe görüşmelerinde, C. H. P. Sözcü
sü; «Kaçak eşya satılmasına göz yumulan bir 
ülkede, kaçakçılıkla mücadele ettiğimizi san
mak, müsaadenizle saflık olur. Buna kimseyi 
inandırmak mümkün değildir. Bu tedbirlerin 
alınmasını belli çevreler önlüyor.» diyordu. Şim
di soruyorum : Kaçak eşya satılmasını önlemek 
için ne gibi tedbirler alınmıştır? Büyük kaçak
çı oldukları ve bilindikleri sözcünün konuşma
sından anlaşılan bu çevreler kimlerdir, bunlara 
karşı ne yapılmıştır? 

Sorularıma, TIR kamyonları, gümrüksüz sa
tış mağazaları ile cevap vermeye kalkılırsa, me
selenin çok sathında dolaşıldığı, polemik yapıl
dığı ispatlanmış olur. 

Biz, TIR kamyonları ile gümrüksüz satış ma
ğazaları hakkında alman kararları değil, kamu
oyuna takdim şeklinin yanlış ve zararlı olduğu

nu söylüyoruz. Her ikisi de ekonomimiz için 
zarurî kuruluşlardır, ama eksikleri, kusurları 
mevcuttur. Islah edin, gördüğünüz noksanları 
düzeltin, sigara ve içki satışını yalnız Tekel ma
ğazalarında yaptırın. Ama, bu yaptıklarınızla 
kaçakçılığı önlediğiniz havasına girmeyin. 

Tütün ve içki, kaçakçılığın sadece iki kale
midir, geride çok daha önemli yüzlercesi var
dır. 

Vazifeniz olan ve zaman içinde gerekli hale 
gelen düzeltmeleri yaparken de sizden önce hiz
met edenleri büyük hatalar yapmış gibi göster
meye kalkmayın, ilk günlerin gürültüsü çabuk 
geçer, sonra gerçekler anlaşılır, mahcubolursü-
nuz, kimse sizlere inanmaz. Kaçakçılık ekono
mik ve sosyal bir olaydır, bu alanda henüz ciddî 
ve mühim hiçbir karar almadığımızı bir defa 
daha belirtmek isterim. 

Tütün, 7 000'den fazla köyde ekilir, 2,5 mil
yon dönümden ziyade ekiliş alanı vardır, 1,5 
milyonun üstünde vatandaş tütüncülük yapar, 
dış ticaret gelirimizin % 30'dan çoğu tütünden 
gelir. İşte tütün, Türkiye için böyle önemli bir 
konudur. Tütün, aynı zamanda aile ziraatidir. 

Üretim 120 - 180 bin ton arasında değişir. 
tç tüketim her yıl •% 3,6 artar, bugün 40 000 
ton civarındadır, ihracat 80 - 85 bin tondur. 

Tütünün pek çok meseleleri vardır. Bunlara 
hal çareleri getirilmeden, başarı iddiası, sadece 
tütün dışı etkenlerden doğan yanıltıcı bir gö
rüntüdür. 

Tütün, kalite bitkisidir. Yanlış fiyat politi
kası uygulanarak, yüksek kaliteye değeri veril
meyip, ekiliş orta kuvvette, kır, taban, yaka, ya
rım yaka tarlalardan ovalara kaydığı oranda 
nefasetini kaybeder, dış pazarlarda aranmaz ve 
alınmaz olur. Bu seneki fiyat politikasîyle bu 
havanın yaratıldığını belirtmek isterim. 

Hem ekiciye yüksek gelir, hem tütüne yük
sek fiyat sağlayabilmek için, sertifikalı tohum, 
fidelik, tarla hazırlama, ziraî mücadele, kırma, 
kurutma, denkleme hususunda ileri teknik eki
ciye öğretilmelidir. 

Ekicinin, tüccara mahkûm olmaması için zi
raat bankası, tarım kredi kooperatifleri ile te
kel avanslarının yeterli seviyeye yükseltilmesi 
gerçek ihtiyaca cevap verir hale getirilmesi lâ
zımdır. 
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Ekicinin her yönden güçlenmesi için tütün 
satış kooperatifleri bölge birlikleri ile genel bir
liğinin faaliyete geçirilmesi lâzımdır. 

1196 sayılı Kanunun öngördüğü tütün satış 
merkezlerinin kurulması tütün satışlarının açık 
artırma ile buralarda yapılması, bunun için 
Devlet bütçesine, kooperatif birlikleri için kon
ması gereken 100 milyon liralık yardım ödene
ğinin konması icabeder. 

Millî Tütün Komitesi, Bakanlıklar arası Tü
tün Kurulu teşekkül eltltiril'ip faaliyete geçiril
melidir, Tekel İdaresi, Kamu İktisadî Teşekkülü 
ısltatüsüne konuşturulmalıdır. 

Kısaca özetlediğim bu hususlar yerine geti
rilmeden, tütün ekicisine hizmet, tütün sorunla
rının halline yaklaşım mümkün değildir. Gerisi 
polemikten ibarettir. 

Şu saydığım hususlardan Ecevit Hükümeti 
hangisini yapmıştır ? 

(Durmaksızın, «Halk Sektörü» nden, sömürü
den bahseden Hükümetin, 'kredi, avans hususun
da getirdikleri neleridir ? 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine ve 
alım merkezleri kurulmasına yardım için gerek
li ödenek bütçeye konmuş mudur? 

İSayın Türkmenoğlu, arz ettiğim bu ciddî ve 
ilmî tedbirler hakkında ne Bütçe Komisyonunda, 
ne de Cumhuriyet Senatosunda tek cümle sarf 
etmemiştir. 

(Bakın, ne olmuştur tütün piyasasında, arz 
edeyim : 

Ege piyasasının açılış hazırlıkları Sayın Talû 
Hükümeti tarafından yapılmıştır. 26 Ocakta iş
başına gelen, 7 Şulbat'ta Güven Oyu alan bir Hü
kümetin 9 Şulbat'ta Ege Tütün Piyasasını hazır
layıp açmasına, bu hususta büyük hazırlıklar 
yapmasına imkân var mıdır? 

1973 Ağustos'unda, Ticaret Bakanlığı tütü
nün ihraç fiyatını 2 dolar 2 sent olarak tespit et
miştir. İşte, tütünün fiyatının ilk belirtisi bu
nunla ortaya konmuştur. 

iSayın Türkmenoğlu da, bu esas üzerinde bazı 
rötüşler yaparak piyasayı açmıştır. Kendileri, 
Cumhuriyet Senatosundaki konuşmalarında bir
takım gayretlerini anlatıyorlar. Belki, burada 
da aynı hususları tekrar edeceklerdir, teşekkür 
ederiz. Ama, bunlar vazifelerinin tafbiî icabıdır. 
Tütün fiyatı, üretim, içıtüketim, stok, dış talep 
arasaındaki denge ile doğar. Sayın Türkmenoğ

lu, hiç s'tloksuz, Merkez Bankasına borçlu olma
yan dışarda büyük ölçüde arzu edilen bir emtia 
haline .gelmiş bir tütünle işe başlamıştır. İşte 
mesele Ibundan ibarettir. 

İSayın Balkanın, tüccarı bir hasım gibi kargı
sında görmesi Hükümetin tarafsızlığı ile bağ
daşamaz. Ekiciye hakkını verdirmek heyecanı 
ayrı şey, bir sosyal sınıfı bütünü ile kötülemek 
»başka şeydir. Netice, Sayın Türkmenoğlu'nun 
arzu ettiği gibi olmamıştır. Tekel, Ege'de tüccarı 
geçmiştir, fakat Karadeniz'de tüccar Tekeli geç
miş, daha yüksek fiyat vermiştir. Bunlar piya
sanın normal icaplarıdır, hiç birinin fazla büyü-
tülmeye yeri yoktur. Sayın Bakan, Ege'de hal
kın sevincini anlatıyor Cumhuriyet Senatosun
da, ibu o gün için doğru olalbilir. Çünkü, ekici o 
parayı o günkü fiyatlarla kıyaslayarak sevin
mişti, arkasından zincirleme gelecek pahalılık 
ejderinden habersizdi. AcaJba, bugün efciei ne dü
şünüyor, bir de onu araştırsa... Cumhuriyet Se
natosunda iSaym Türkmenoğlu'nun, «Tekel İda
resi kasten ihmal edilmiştir, özel sektöre gerekçe 
Ihazırlamak için bu yapılmıştır» tarzındaki ifade
leri hem yanlış hem de haksızdır. Arz edeceğim 
rakamlar bu hususu ortaya koymaya yeterlidir: 
Tekele 1973 yılında, (yuvarlaik rakamlar olarak 
arz ediyorum) 223 milyon liralık yatırım ödene
ği verilmiştir. 

Iİ974 yıında konulan 340 milyon liralık yatırı
mın yalnızca 84 milyon lirası yeni yatırımlar 
içindir 256 milyon lirası devam eden işlere ait
tir. 19)67 yılında 65 bin kilogram olan filtreli si
gara imâlatı, 1973 yılında 7 milyon kilograma 
yükselmiştir. Sayın Balkan, «Bu yıl büyük bir 
Ibaşarı olacak» diyerek filtreli sigara satışının ar
tacağını, sakıntının kalkacağını söylüyorsa; bu
nu başlanmış ve devam etmekte olan yatırımla
rın tamamlanması sayesinde yapabilecektir. Onu 
Ibaşardığı nispette fon söylediklerini yerine geti
rebilmiş olacaktır. Binaenaleyh, şu arz ettiğim 
hususlar belki Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
sadece bir vergi tahsil vasıtası sayıldığı devirle
rin görüşüdür; ama onun dışında, bundan önceki 
hükümetler Gümrük ve Tekel Bakanlığını her 
sahada ve bilhassa Tekeli de, yüklendiği vazi
feleri yerine götirelbilecek hale getirmek için, 
demin ar zettiğim yatırımlarını yapmışlar, plan
lamışlar ve sigara imâlatını da bu rakamlara 
yükseltmişlerdir. 

— 8 
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Çay takribi olarak 120 bin üreticinin 400 bin 
dönüm arazi üzerinde çalıştığı, 210 bin ton yaş 
yapratk istihsal ettiği Ibir aile ziraatidir. Bundan 
40 bin ton kuru çay imal olunur. İç tüketim 23 
Ibin tondur; 24 bin ton kadar, ihracı gerekli mik
tarla da karşı karşıya kalıyoruz. 

Çayın da sorunları vardır. Bunları : 
1. Üretim, 
<2. İmalat ve ambalaj, 

Olmak üzere iki bölümde toplamak lâzım
dır. 

Bunların teferruatına girmeye zamanım im
kân vermemektedir. Yalnız 30 Nisan 1974 gü
nünde Resmî Gazete ile yayımlanan yaş çay yap
rağı alımında uygulanacak esasları belirten ka
rarname iki önemli hata taşımaktadır. Bir tanesi; 
tomurcuğu, bugüne kadar ki, uygulamanın aksi
ne yaprak olarak saymıştır. Kararnamede ay
nen, «1 tomurcuk ve onu takip eden 1 ve 2 nei 
yaprak» denilmektedir. Sayın Maliye Bakanının 
burada belirttiği ıgübi, bunun hatası, oradaki 
eksperlere ve uygulamaya, uygulayıcılara ait de
ğil, doğrudan doğruya kararnameyi çıkaranlara 
aittir. 

İkinci hata ise; dönüme verimin azamî 400 ki-
loigramla sınırlanmış olmasıdır. Bu da bilgili 
çalışmaya, verimi artırmaya ters düşen gerçek
ten olumsuz bir durumdur. Bu uygulama çay 
üreticisini gerçekten mağdur edecektir ve et
miştir. Çay üreticisini haklı görünen bir dire
nişe sevk etmiştir. 

iSayın Bakanın bu hususta Cumhuriyet Se-
natosundıaki beyanllaırı da çok üzücüdür: «Bir haf
ta, 15 gün bağırıp susarlar.» buyuruyorlar. Bu 
üreticinin beklediği sevgi ve ilginin ifadesi mi
dir? Bununla üreticiye, halka yaklaşıldığı iddia 
oluna/bilinir mi? 

Hükümet bu kararnamenin iki yanlışını da 
mutlak surette düzeltmelidir ve düzeltmeye de 
medburdur. 

Sözlerimi, «kalitesiz çaya prim vermek» tar
zında lütfen anlayın; sadece gerçekleri, yaratıl
mış bir haksızlığı ifadeye çalıştım. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, vaktiniz bitmek 
üzeredir. 

İ L H A M ERTEM (Devamla) — Bitiriyorum 
(Sayın Bakan. 

Bu icraat yaş çay yaprağının fiyatını artır-
mıalk şöyle dursun, indirmektedir. Bunun netice

sinde, zaten yetersiz olan 625 kuruşa yaş çay yap
rağının kilosu çıkmayacak, belki 350 - 400 kuru-
§a indirilmiş olacaktır. 

Ayrıca, kanunda değişiklik yapılarak, Çay -
Kur'da yönetime işçi temsilcisinin de iştirakini 
zarurî bulmaktayız. 

Değerli arkadaşlarını, ekonomi bir bütündür. 
Tütünde, dünya konjonktürüne uygun yüksek 
fiyatı verirken, bu gerçeği unutup, «Kalkınma
nın köyden başlatılması politikamızı uyguluyo
ruz» diye övüneceksiniz; sıra zamlara ve pahalı
lığa gelince, «Dünya konjonktürünün kaçınıl
maz neticesidir» diye sorumluluktan kaçacaksı
nız. Bu, kabil değildir muhterem arkadaşlarım, 
buna imkân verilmez. 

Ekonominin .gerektirdiği tedbirleri almaksı
zın, tümü ile kaynaklara ve imkânlara hareket 
verilmeksizin sömürü - aracı edebiyatıyle küçük 
hâdiseleri ibüyük olay haline sokma polemikle-
riyle başarıya ulaşılamaz. 

Bugüne kadar esasta mühim bir icraat ya
pılmamış ve bir tedbir getirilmemiştir. 

,'Sayın arkadaşlarım, benden sonra Sayın Ba
lkan gelecekler ve konuşacaklar; muhtemelen Sa
yın Cuımhuriyet Halik Partisi sözcüsü de bunları 
kendi mizaçlarına uygun tarzda cevaplandırarak 
(böyle olmadığını söleyecekler; bu gayet normal
dir. 

(NURETTİN KARJSU (Erzincan) — Nasıl bi
liyorsun? 

İ L H A M ERTEM (Devamla) — Gayet tabiî 
Ibiliyorum. Çünlkü, bu Mecliste öylesine gerçek
ler söylenmiş, onlar öylesine inkâr edilmiştir ki, 
'bunların da inkâr edilmesi, bunların da kendi fel
sefenize göre ifade edilmesi gayet tabiîdir. 

Ben burada sadece gerçekleri söyledim ve 
onları tescil ettirdim. Ekonomik politikalar ay
lık ve yıllık değildir muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, süreniz geçti efen
dim. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Bunları gele
cek seneler tekrar tekrar dile getireceğiz. Bu 
kürsüden hangimizin haklı olduğunu icraat gös
ter ec ektir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin yur
dumuza ve Bakanlığın güzide elemanlarına hayır
lı olmasını diler, Meclisin sayın üyelerini say-
gıyle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertem. 
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Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Muslih Görentaş; buyurunuz Sayın Gören-
ifcaş. 

C. G. P. GRUPU ADINA MUSLİH GÖREN
TAŞ (Van) — ıSayın (Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerin
de, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun gö
rüşlerini arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

1931 yılında ıkurulmuş, 9 Ekim 193'5 tarih ve 
2825 sayılı Teşkilât Kanunu ile hali faaliyette 
(bulunan Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçeye 
geniş gelir sağlayan, üreticiyi, tüketiciyi ilgi
lendiren, dış ticaret ve turizm politikasının ifa
sında mühim rol sahibi anakuruluşlardan biri
dir. Bu baikanbğm iDÜnyesinde Gümrükler Ge
nel Müdürlüğü* Gümrük Muhafaza Genel Mü
dürlüğü, Tekel Genel Müdürlüğü ve Çay Kuru
mu Cenel Müdürlüğü giıbi mühim müesseseler 
ide mevcuttur. 

Değişen dünya şartlarına memleket şartları
na gittikçe gelişen ekonomik şartlara rağmen, 
1974 Türkiye'sinde hâlâ 1935 tarihli Teşkilât 
Kanunu ile bağlı olan bu Bakanlığın icraatın
da elibetteki birçok aksaklıklar olacaktır. 

40 yıl evvele nazaran dünya ve Türkiye eko
nomisinde sosyal .alanda büyük merhaleler kat-
edilmiştir. Bu bakımdan 2825 sayılı Kanun bu
günkü ihtiyaçlara cevap veremez. Onun için, 
biran evvel yeni Teşkilât Kanunu hazırlanmalı 
ve yürürlüğe (konmalıdır. 

Gümrüklerimizdeki önemli bir konu da, çok 
acı bir şekilde şikâyetlere sebebiyet veren eski 
mevzuatın tatbikatıdır. Bu tatbikattaki bürok
rasi hakikaten yürekler acısıdır. 'Gümrüklerden 
malını çökmek isteyen bir tüccar, bir vatan
daş ve hatta bir resmî müessesenin, ortaya 
gümrük komisyoncusunu sokmadan bir mua
mele yapmasına imkân yoktur. İşte bu sebep
ledir ki, müessese mensupları çeşitli suizanlar 
altında kalmaktadır. Bütçeye 'büyük gelir sağ
layan »bu müessesenin mensuplarını birtakım 
yan ödemelerle (tatmin etmek lâzımdır. Çünkü 
az para ile 'büyük kazançlar temin eden kaçak
çılarla devamlı karşı karşıyadır. Gemilerle, kam
yonlarla, hatta uçakla yurda sokulan kaçak eş
yanın gümrük muhafaza çemberinden nasıl geç
tiğine şaşmamak elde değildir. 1956 yılından 
Iberi Gümrük Muhafaza Teşkilâtının elinde bu

lunan silâh, mühimmat ve teçhizat 'gelişen şart
lara uymamaktadır. Teşkilâtın silâh ikmaline 
ait 50 bin liralık ödeneğin raportörlerce 1,5 mil
yon olarak tekliflerini yerinde buluruz. 

Bütçe raporundan anladığıma göre, yolcu 
ve nakil vasıtası hizmetlilerinin .'beraberlerinde 
getirdikleri POB değeri ,1 000 Türk lirası hedi
yelik eşya, muafiyeti veya maktu vergi uygula
ması hakkındaki kanarnameler her ne kadar 
memnuniyet verici ise de, tatbikatı yine ihtilâfı 
ortadan kaldırmaz. Daha sarih ve herkesin an
layabileceği pratik bir şekil bulunmalı. Bilhas
sa işçilerimizin gümrüklerde karşılaştıkları müş
külât çok hazindir. 

Kaçakçılık Kanunu ülkemizde çok acayip 
ıbir şekilde tatbik edilmektedir. Meselâ, Do
ğu - Anadoluda kendi tarlasında emeği ile ye
tiştirdiği tütünü tabakasında taşıyan vatanda
şa - kaçakçı muamelesi yapılır. Merkezî Hükü
mette, büyük şehirlerimizde ise, Türk malı ol
mayan kaçak Amerikan sigarasını taşımak, iç
mek gayet normaldir. Resmî dairelerde, gazino
larda, umumî yerlerde masaların üstüne koy-
mak suç sayılmıyor. Bu anlayışa da bir mana 
veremiyorum. 

Yine, örneğin, Doğu - Anadoluda sırtına as
tarsız bir ceket giyenin ensesine kaçakçı diye 
yapışılır. Halbuki, Ankara ve İstanbul'da mil
yonlar değerinde, «Amerikan Pazarı» dediği
miz mağazalarda kaçak eşya satılmaktadır. Bu 
tatbikatı da anlamaya imkân yok. Kilis ve Do
ğu Bayazıt ilçelerimizdeki mağazalarda serbest 
olarak satılan eşya yolda yakalanınca kaçak 
oluyor. Bu iki yönlü tatbikatın ıslahını temenni 
etmekteyiz. 

Bir de, merakımı mucibolan birkaç hususun 
aydınlatılmasını .Sayın Bakandan istirham ede
ceğim. 

^Gümrüklerde mevcut arabalar bazan mües
seselere, belediyelere devredilmektedir. Bunun 
kıstası nedir? Hangi esasa göre verilmektedir, 
mevcut araba miktarı belli midir? 

Yine gümrüklerde mevcut eşyalar için ne 
düşünülmektedir? Bunlar da, bazan müessese
lere verilmektedir, hangi esasa göre veriliyor? 

Milyonlarca lira değerinde kaçak sigara ya
kalanıyor, piyasaya sürülmediğine ıgöre bu si
garaların akilbeti ne oluyor? Sayın Bakan bu 
hususta aydınlatmak lütfunda bulunursa müte
şekkir kalırım. 
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Kaçakçılıktan mevzu açılmışken bir hususa 
daha değinmek isterim. Belki bu mevzu daha 
çok İçişleri Bakanlığını ilgilendiriyor, ama, ka
çakçılık yönü balkummdaın burada ifade etmeyi 
de faydalı buluyorum. 

Hudutlarımızda 5 kilometrelik bir şerit ya
sak bölge olarak kabul edilmiş. Meselâ, be
nim seçim bölgem olan Van'ın Özalp ilçesinde 
sınır köylüleri huzursuz ve sıkıntılı bir hayat 
yaşamaktadırlar. Yasak bölge olarak kabul 
edilen şerit halindeki yerlere doğru otlayan 
hayvan sürüleri kaçak muamelesine taibi tutu
luyor. Diz boyu büyüyen otları gören hayvan 
o tarafa doğru, açlığını gidermek için yöne
liyor. Arada kilometrelerce mesafe oümasına 
rağmen, bunu gören bir jandarma, «yasak 
(bölgeye girdi» diye rapor tanzim etti mi, o 
ıköylü perişan oluyor, kendisini kurtarmaya 
ımeeali kalmıyor. Hudut boylarında yaşayan 
hu vatandaşlarımızın im.uh.im olan bu sorunları 
gözden geçirilerek bir hal yolu bulunmasını te
menni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye, milletler
arası ekonomik ımünaselbeıtıleri bakımımdan, ran-
tablite hesapların rasyonellik içerisinde yürü-
tebilme olanakları bakımından bazı donatım 
noksanlıkları içerismdedir. Bunun başında, 
\gümrük politikası izliyorlar. Serbest limanlar 
ve serbest bölgelerin kurulması lâzım gelir. 
Bunlar beynelmilel ve ekonomik ilişkilerimiz 
bakımından ehemmiyetlidir. Bu hususta 1953 
yılında bir kanun çıkarılmış ise de, mevzu 
üzerinde ehemmiyetle durulmamıştır. 

iMuhterem milletvekilleri, Tekel Genel Mü
dürlüğü 50'den fazla fabrikaya sahiptir. ÇAY -
KUR'a ait fabrikalar da ilâve edilirse 100'e ya
kın fabrikası var demektir. Buna rağmen, ba
zı maddelerde ihtiyaca cevap verememektedir. 
Bu da işletmelerin tam randımanla çalıştırıla-
maması, teknik eleman istihdam edilememe
sinden ileri gelmektedir. Devlet Planlama Teş
kilâtı raporlarına göre, filtreli sigara ihtiyacı 
toplam tüketimin % 50'si olması gerekirken, 
1973 yılında filtreli sigara imalâtı 9 milyon ki
lo olmuş. Bu hesaba göre, 8 milyon kilo açık 
bulunmaktadır. İşte bu açık da, yani 400 mil
yon paJket filtreli sigara kaçak olarak yurdu
muza girmek suretiyle kapatılmaktadır. İşin 
acı tarafı, vatandaş bu sigaralara alışkanlık 
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peydah ettiği için Türk tütününü içememek-
tedir. Kalite bakımından filtreli sigaralarımız 
kıymeti kaybetmemelidir. 

Tatbik edilen mevzuatın iptidailiği ve kı
sırlığı yüzünden kaliteli malzeme yerine ucuzi 
malzeme tercih edilmektedir ki, bu da faydalı 
olacağına zararlı olma'ktadır. 

Bu bakımdan, mevzuatta değişiklik yapıl
masını, tatminkâr ücret sistemini tatbik su
retiyle iyi ve işin ehli teknik eleman istihda
mını zarurî görmekteyiz. 

Tekelin elinde bulunan tuz da, bilhassa Do
ğu - Anadolu'da zorlukla elde edilmektedir, 
hayvancılık bölgesi olan Doğu - AnadoluMa 
çok sıkıntı çekilmektedir. Tekel, zamanında 
nakliye işini halledemediği için, vatandaş ka
raborsadan temin etmektedir. Bunun için de 
gerekli tedbirlerin alınması zarureti vardır. 

Tütün alış ve satışları gittikçe daha ümit 
vericidir. Alış fiyatlarında, bilhassa geri kal
mış bölgelerde % 60 ile % 100 zam politikası
nı tasvip ediyoruz. 

Doğu - Anadolu'da tütünü yalnız Tekel al
maktadır. Sonibabar,d& istihsal edilen tütünü 
kışın muhafaza edip, Mayıstan sonra Tekıele 
teslim etmek zorunda kalan köylü, mesken du
rumu bakımından kışın muhafaza etmek müş
külâtı çektiği gibi, bu mevsimde ihtiyaçlarını 
temin etmek için, Tekelin tespit ettiği miktar 
fazlasını kaçak olarak satmak zorunda kalmak
tadır. Bunun çin de bir hal şeklinin bulunma
sının faydalı olacağı kanısındayım. 

Kanaatimce, tütün ekim sahaları da yeni
den gözden geçirilmelidir. Bilhassa dağlık böl-
gelerede tütün ekimi teşvik edilmelidir. Bu 
suretle, kalite bakımından daha iyi tütün is
tihsal etmiş bulunuruz; örneğin, dünya tütün
lerinin en üstünü olan Şemdinli tütünleri. Ay
nı zamanda, bu bölgedeki fakir köylü de ikti-
saden kalkınmış olur. Pamuk yetiştirilen bir 
ovada tütün yetiştirmek rantabl değildir. 

Çay mevzuuna da biraz değinmek istiyorum. 
Bilhassa Karadeniz bölgesi için. hayatî 

ehemmiyeti haiz olan çay istihsalini teşvik et
melidir. Bu bölge halkının bu sayede iktisa-
den kalkındığı hakikatini kimse inkâr edemez. 

Dünyadaki çay üretimi tüketimin üstünde
dir. Bizde de çay alımı çay tüketiminin çok 
üstündedir ve Hazineye 1 milyar lira yük yük-
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lanet tedir . TaJbiî ki, devam edemeden 2,5 yap
rak 'meselesi ıesaslı ve değişmeyecek bir şekle 
(bağlanırsa bu teşevvüşler de ortadan kalkmış 
(olur. 

Karadeniz böllgesi çay istihsal eder, Doğu -
Anadolu'da fazla çay istihlâk ©der. Meselâ, 
Ibenim seçim bölgemi olan Van'da her evde gün
de üç öğün ısemaver kaynar. 

Şimdi, müstefhlik bir bölgenin temsilcisi ola
rak, Sayın Tekel Bakanının bütçe müzakere
leri dolayısıyle Senato'da yaptığı konuşmada 
ıbir pasaj dikkatimi çekmiştir. Zabıttan ay
nen okuyorum: «Çay politikasında bu sene ra
hatça iddia edelbiliyioruz, rakıda, sigarada ol
duğu gibi, miktar olarak elimizde fazlası ile 
çay var. Suni olarak çay yokluğu yaratılıyor, 
Hükümet aleyhine. Biz buna şimdi kızmıyo
ruz, bu fırsaıtıtan istifade, elimizde eskiden 
kalimış, kalitesi biraz düşük çayları piyasaya 
sürüyoruz. Bitireceğiz o çayları. Şimdi çay 
yok. Ben 1 kiloluk teneke kutu yaptırıyorum, 
kiloluk piyasaya süreceğiz. Elimizde, satama
dığımız o çayları bu propagandadan istifade 
ederek bitireceğiz. Her propaganda illâ ters 
ıtepmez, bazen de böyle bize yardımcı olur. 
Biz de onun için çay meselesini şimdi piyasaya 
(bol miktarda vereceğiz, o, kötü çayı bitirece
ğiz.» 

ıMuhıterem arkadaşlar, bu tatbikatın, bu 
politikanın karşısındayız. Elindeki bu kötü 
çayı bize içirmeye mecbur değildir Sayın Ba
kan. Seçim bölgeımizi gezdiğimiz zaman, va-
Itandaş, Türk çaylarından devamlı şikâyet et
mektedir. Demek ki haklıymış. Bu yüzden 
de kaçak çayı tercih ediyor. 

Sayın Bakandan rica ediyorum, bu çayı 
denize döksün. Bu, Hazineye fayda yerine za
rar getirir. Çünkü, yerli çay yerine kaçak çay 
içımek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu hatalı 
tatbikatın tashih 'edileceğine inanarak sözleri
me son veriyorum. 1974 malî yılı bütçesinin 
hayırlı olmasını temenni eder, Yüce Heyeti
mizi, Bakanlığın güzide mensuplarını, Cumhu
riyetçi Güven Partisi adına saygıyla selâmla
nan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gö-
renjtaş. 

Cumflıuriyeit Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Hüseyin Kadri Eyülboğılu, buyurun efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN KAD
Rİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, Gümrük ve Tekel Bakan
lığının mümtaz temsilcileri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1974 malî 
yılı bütçe kanun tasarısı üzerinde, Cumhuriyet 
Halk Partisi Mıillet Meclisi Grupunun görüş ve 
dileklerini sunmak üzere huzurunuzda bulunu
yorum. 

1931 yılında gümrük ve devlet tekeli hizmet
lerini yürütmek amaoiyle kurulan bu Bakanlık 
gerek Parlamentoda, ve gerek halk kesiminde 
bazen takdir ve çok kere ağır eleştirilere he
def olmuş bür Bakanlıktır. Anlayan da anla
mayan da, bilen de bilmeyen de eleştirmiş bu 
Bakanlığı. Turistinden sade vatandaşına, itha
lâtçısından ihticatçısma, bütün halk kesimi 
veryansın etmiş. Süregelmiş bu eleştiriler bu
güne dek. Ama, kiımseniin aklına, bu Bakanlı
ğın çilekeş mensuplarının yıllar yılı devam eden 
şikâyetleri, dertleriyle ilgilenmek gelmemiş. 

Geçmiş yılların Meclis tutanaklarını incele
yiniz. Ben onbeş yirmi yıllığını inceledim. Bir 
yıl önceki bütçe müzakerelerinde yapılan eleş
tiriler, bir yıl sonraki müzakerelerde sayın söz
cüler tarafından aynen dile getirilmiş. Kimi bu 
konuyu, bu düzensizliği kötü bürokrasiye ve 
kırtasiyeciliğe bağlamış, kimi daha gerçekçi bir 
perspektiften meseleyi değerlendirmiş, ama hep
si bu Bakanlığın çarkında bir düzensizlik oldu
ğunda birleşmiş. 

Peki, zamanın hükümetleri bütün bu temen
ni ve eleştirilere rağmen gerekli tedbirleri, ye
terince tedbirleri yıllar yılı nieıin almamışlar ve 
bu Bakanlığın çarkını mükemmel işler hale 
getirmemişlerdir? Sorumlu . kimdir? Bu Ba
kanlığın başında bulunan Bakan mı, Umum Mü
dür mü, gümrük memuru mu, muayene memu
ru mu? Meseleyi kişilere bağlarsak, gerçekçi 
biz çözüm yoluna ulaşamayız. Elbette bu Ba
kanlığın başına gelmiş bakanlar, kişilikleriyle 
değerli insanlardır. Bizce meseleyi, geçmiş (ik
tidarları ellerinde tutan siyasî partilerin prog
ramlarında yatan felsefede aramak lâzımdır. 
Halktan yana olmayan, halkın özlemini çektiği 
ekonomik bir politikayı benimseyen siyasî ikti
darlar bu düzensizliğin tek ve yegâne sorumlu
sudur. 
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Değerli milletvekilleri, gümrük işlerinden 
çok şikâyet edilir. Her gelen sözcü hemen he
men bu düzensizliği dile getirir, doğrudur. Bu
gün gümrük kapılarımızdaki keşmekeşlik, bir 
türlü önlenemeyen kaçakçılık bir gerçektir. Bu 
şikâyetlerin bugün için de giderildiği söylene
mez ama, yirmi yıllık bir aksaklık ve ihmalin 
sorumluluğunu üç aylık bir Hükümete yükle
yenleyiz, yüklenemez. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bütün mesele hasta
lığa gerçekçi teşhisi koyabilmek ve hastalığı 
yaratan mikropları önleyici müdahaleyi zama
nında yapabilmektir. İşte bu Hükümet ve onun 
genç Bakanı bunu yapmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 1935'te kuruluşunu 
sağlayan bu Bakanlık her yıl % 17 oranında 
artan bir gelir artışı ile devlet gelirleri içerisin
de % 20'lik bir seviyeyi muhafaza etmiş olma
sına ve her geçen yıl, ay ve gün bu Bakanlığa 
birçok sorumluluklar, görevler, yükümlülükler 
yükletilmiş olmasına rağmen, bu Bakanlığın 
personel kadrosu, bu gelir artışı ile orantılı 
bir gelişime tabi tutulmamıştır. GATT, Ortak 
Pazar, Bölgesel Anlaşma gibi birtakım beynel
milel anlaşmalar, bu Bakanlığın altından kalka
mayacağı (bugünkü kadrosu ile) bir yükün altı
na sokmuş ama, arzuladığı bir teşkilât kanununa 
kavuşamamıştır. Her yıl bu teşkilât kanununu 
Meclise gelir, bütün siyasî partiler, ortak temen-
nileriyle bunun çıkartılmasını ister ama, kadük 
olur gider. Türkiye bugün kırk yıl öncesinin Tür-
kiyesi değildir, kırk yıl öncesinin turizm Türki-
yesi değildir. Milyonlarca işçimiz, yabancı turist
ler Türkiye ye girip çıkar. Dünya bir değişime 
girmiştir. Dünya, gümrük alanında bir yeni zih
niyete kavuşmuştur. Biz ne yapıyoruz? Kırk yıl 
önceki köhnemiş bir kanunla idare-i maslahat edi
yoruz. 

Değerli milletvekilleri, kaçakçılık ezelî bir 
yaradır, bütün hükümetlerin başında püsküllü 
bir belâdır. Ama biz, bu kaçakçılığı önleyebil
mek için etkin tedbirleri bu zamana kadar ala
bildik mi? Bir Gümrük Muhafaza Teşkilâtımız 
vardır, çok acıdır; bu teşkilâtın silâhı yoktur, 
cephanesi yoktur, olanağı yoktur. Gümrükçüleri
mizin hali perişandır, kanunî yönden perişandır. 
Evvelâ biz Devlet olarak görevimizi yapabildik 
mi, bu teşkilâta karşı ki, bu teşkilâtın mensupla
rından görev bekliyoruz? Doğrudur, bugün güm

rük teşkilâtı (daha çok kapılarda görev alan men
supları) hakkında, kulaklara envai çeşit dediko
dular fısıldanıyor. Ne ölçüde gerçektir bileme
yiz ama, ateş olmayan yerden duman çıkmaz mi
sali.. Şu halde bir revizyona tabi tutacağız, ama 
evvelâ devlet olarak biz görevimizi yapabilme
liyiz. 

Değerli milletvekilleri, bir kanun çıkarttık, 
1615 sayılı Gümrük Kanunu, bir aşamadır, kabul 
ederiz; ama bu kanun Meclise yedi sekiz sene ön
ce gelmiştir. Yedi - sekiz sene önceki dünya ile 
şimdiki dünya değişiktir. Bu kanun ıslaha muh
taçtır. 

Bugün dünya gümrük konusunda bir yeni 
aşamanın içindedir. Buna bir somut örnek ver
mek isterim. Kanunu çıkardık. Doğru.. 180 veya 
190 sayıda. Ama bir yönetmelik de çıkardık... Bi
lir misiniz bu yönetmelik kaç maddedir? 1570 
madde. Hemen 10 gün sonra buna ekler de çı
kardık. Gümrük ve Tekel Bakanlığının her gün 
çıkardığı genelgeleri de buna ilâve ediniz ve on
dan sonra siz gümrük memuru olunuz, muayene 
memuru olunuz, vatandaş olunuz ve gelin bu 
gümrük keşmekeşliğinin altında, Türkiye'ye gi
rerken veya çıkarken, «acaba kanuni bir hata iş
liyor mukum?» diye bunu hallediniz.. Bütün me
sele, gümrük mevzuatında halen mevcut olan bu 
keşmekeşliktir. Bunun yeni baştan ve modern 
bir zihniyetle tedvininde biz büyük zorunluluk 
görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, kaçakçılıkla mücadele
de birçok kuruluşlar aynı zamanda görevlidir; 
ama bunun bütün yükü, kamburu Gümrük ve Te
kel Bakanlığının sırtına yüklenir. Türkiye'ye 
vatandaş veya turist gelir girer, gümrük kapıla
rında terler, «İllallah» der ve en nihayet yurda 
girer. Edirne - İstanbul arasında evvelâ polisin 
kontrolünden geçer. Polis ondan trafik ehliyeti 
sormuyor, kaçak eşya arıyor. Polisten kurtulur, 
Jandarmanın sıkıştırmasına maruz kalır. Şu 
halde bu konuyu da yeni baştan dikkatle incele
mek gerekir. 

Değerli milletvekilleri, bugün T I R kamyon
ları ile kaçakçılık yapıldığı bir gerçektir, bunu! 
'her'kes kalbııl eder, Bunun önlenebilmesi için 
(Bunlar beynelmilel anılaşmalardır,) anlaşnıa 
şumülü içinde ve bu anlaşamlara haleti gelme
yecek şekilde birtakım etkili tedbirlerin1 aflın-
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masında biz yarar görmekteyiz. Ayrıca maktu 
vergi sistemini getiren yeni kanun hükümleri
nin, görülen fayda dikkate almımak suretiyle, 
Ibiraz daha geliştirilmesinde yarar görüyoruz, 
Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız için, bir
takım broşürlerin sade bir üslûpla hazırlanarak 
«gönderilmesinde, keza yarar vardır. Bugün her 
'hakanlığın dışarıdan bir müşavirlik kadrosu 
vardır; ama Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
yoktur. Bu kadroların ihda'sryle, bilhassa işçile
rimizin kesif olduğu bölgelerde, bu .'müşavirle
rin görevlendirilmesinde keza büyük yarar gür-
ıimekteyiz. Sundurmalarımızın halli perişandır. 
Bu konuda da, bütçe olanakları, içerisinde, ted
bir aJİıp bunların ıslah edilmesi gerekir. 

Değerli milletvekilleri, bir devletin gümrük 
hizmetlerinde aksama olursa, bu aksama o dev
letin bütün yapısına yansır ve o yapıyı tahrip 
'eder. Gümrük memuralrının, Türkiye'ye giren 
ve Türkiye'den çıkan herkeisi kaçakçı gözüyle 
görmek ve bakmak huylarımdan vazîgeç'meleri 
gerekir. Onların birtakım medenî zihniyete sa
hip olmaları gerekir. Gümrük teşkilâtınım güm
rük kaplılarında görev yapan görevlilerinin be
lirli bir program içerisinde geri hizmete .acımama
sında yarar görüyoruz. Gümrük teşkilâtının 
Devlet tarafından takviye edilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Evvelâ onlara olanaklar verelim, 
anlara elektronik imkânlar verelim, onlara tek
nik imkânlar verelim, gümrük memur ve âmir
lerinin maddî ve ekonomik bunalımlarını gide
relim, Devlet olarak görevimizi yapalım; ondan 
$onra görevimi kötüye kullanan gümrük memu
ru çıkarsa, omun da (Devlet olarak) hakkından 
gelelim. 

Değerli milletvekilleri, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına bağlı, döner sermaye ile çalışan ve 
katma bütçeli, tüzel kişiliği olan Tekel Genel 
'Müdürlüğü hizmetlerine de değinmek istiyo
rum. 

Evvelâ, 1973 yılı ürünü Türkiye ekici tütün 
piyasalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinde
ki üstün başlanışından dolayı, Bakanlığın ilgili1 

'Genel Müdürlüğü teşkilâtının tüm mümtaz me-
ımurlarımı tebrik eder, Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu adıma kendilerine teşekkürü kaçınıl
maz bir görev biliriz. 

,1973 yılı ürünü memleketimiz ekici piyasa-
lannın, yapılan uygulamalarla Türk tütün ve 

tütüncülüğünün uluslararası şöhret ve itibarı 
korunmuş, yıllardır ezilen ve büyük ölçüde 
mağdur edilen Türk ekicisinin alın teri, emeği' 
değerlendirilmiştir. 

Adalet Partisinin çok Sayın Sözcüsü «Ekici 
ne düşünüyor?» diye soldular burada. Ben, Ka
radeniz bölgesinin bir çocuğu olarak ifade ede
yim. A. P.'ye oy veren ekici; «Ben bu A. P.tyıe 
nasıl oy verdim, elim kırılsın»1 diye düşünüyor, 
bunu da böylece hatırlatmak isteriz. (C. H. P. 
'Sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

(Değerli milletvekilleri, gene A. P.'nin değer
li sözcüsü; «Sayın Türkmenoğlu'nun Elge'deki 
sevinci, Karadeniz'de sükûta, tevilli beyana dö
nüşmüştür» diyor. Ben Karadeniz'i biliyorum; 
ama sayın sözcü her halde Karadeniz'e gitmedi 
Karadeniz hâlâ, Sayın Bakanın bölgeye gelişin
de başlattığı davul zurnayı susturmadı, hâlâ 
•davul zurna ile bayram yapıyor. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, takdir buyurursunuz 
ki, Koalisyon Hükümeti 1973 yılı ürünü Türki
ye ekici piyasasının açılmasından çok kısa sü
re önce iktidara gelmiştir. Buna rağmen Hükü-
mnet, dünya tütün hareketlerini (üretim, tüke
tim, ticaret ve stoklar yönlünden) ve uluslara
rası şöhrete sahip Türk tütüncülüğünüm içinde 
bulunduğu durumu en iyi şekilde teşhis ve 19713 
yılı ürünü Türkiye tütün piyasalarımda izlen
mesi, uygulanması için gereken politikayı sap
tamayı başarmıştır. Şüphesiz geçmiş hükümetle
rin, etkin bir tütün üretim ve fiyat politikasının 
iziemıemiş olmaları sonucu, tüttün endüstrisinin 
Sigara harmanlarımda büyük ölçüde ihtiyacı bu
lunduğu Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki 
tütün üretimi önemli oranda azalmış ve terke
dilmiştir. Kalbul etmek gerekir ki, Hükümet, 
Türk tütüncülüğünü kurtaracak, tütün ekicisini 
'teminat altına alacak kararları cesaretle almış 
ve başarıya ulaşmıştır. Ekici tütünleri fiyatla
rının geçmiş yılın değil, gele'cek yıl saptana
cak tütün ihraç fiyatlarına göre düzenlemmıesi ve 
Tekelin stok hareketlerini, 1973 yılı ürünü ekici 
tütünlerimi sattın- alacak şekilde organize edil
mesini üretici lehine ve memleket yararına bü
yük bir ileri görüşlülük olarak değerlendiriyo
ruz. En mühim mesele, Hükümet ve Bakanlık, 
l>u yıl izlediği politika ile bir millî tüttün poli
tikasının tesisine doğru olumlu bir adım atmış
tır, kendilerini tebrik ederiz. 
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Değerli milletvekilleri, bir konuya daha de
ğinmek işitiyorum. 

Bugün tütün alımında devlette milyonlarca 
lira kazandıran eksperlerimiz çok güç koşul
lar altında çalışırlar, hizmet görürler ve ken
dileri namuslu kalmış memurlardır. Eğer bu me
murlarımız namuslu kalabilmişle, bu onların çok 
üstün karaktere sahip olmalarının bir sonucu
dur. Ama eksperlerimiz bugün maddî imkânsız
lıklar içindedir. Bunlara devlet el tutmalı, on
ların bu maddî güçsüzlüklerini, ekonomik bu
nalımlarını giderecek yan tedbirleri acilen al
malıdır. Yalnız eksperlerde değil, Tekelin bü
tün memurları da imkânsızlıklar içerisinde bo
calayan n^ümtaz kişilerdir; fedakâr bir suret
te çalışırlar. Olanakları yoktur, oturdukları bi
nalarda .sandalye yoktur, kırık sandalye vardır. 
İlçelerdeki ve haıtlta illerdeki bir Tekel binasın
dan içeriye girerseniz, sizden önce merdivenler
den insan olmayan iki ayaklı başka yaratıkla
rın çıktığını görürsünüz. Öyle ise, bu dar büt
çe ile, lütfen, büyük hizmetler beklediğimiz ve 
devlete üçte bir ölçüsünde maddî imkân sağ
layan Tekelin bu feci ve perişan durumunu gide
recek tedbirleri almak gerekir. Hükümetiniz
den ve genç ve enerjik Bakanımızdan da bu
nu önemle riea ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Doğu Karadeniz Böl
gesinin ezelî bir derdi vardır, ezelî bir isteği 
vardır, arzusu vardır: Doğu Karadeniz Bölgesi
nin tarihî bir tütün mazisi vardır. Bunlar yıl- I 
larda.n beri bir sigara fabrikası ister; ama her 
nedense bu olanağa kavuşamazlar. I 

BAŞKAN — Sayın Eyüboğlu, iki dakikanız 
var efendim. 

HÜSEYÜN KADRİ EYÜBOĞLU (Devamla) 
— Şimdi rica ediyoruz, Trabzon ve Akçaabat 
bölgesinde bir sigara fabrikasının kurulması 
için gerekli inceleme ve rantabilite hesapları ya
pıldığı takdirde bunlardan müspet sonuç ala
caklardır. Bu fabrikanın yapılması konusunda I 
gayretlerini genç Bakanımızdan ve Bakanlığın 
mümtaz değerli mensuplarından istirham ediyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir nokta da, Tekel 
Genel Müdürlüğünün çay mevzuudur. Çay, bu-
<gün politikaya alet edilmiş, ihraç imkânları kal
mamış bir ürünümüzdür. 

Bir anımı belirtmek işitiyorum. Sayın Bakan- I 
la cay alım bölgesine gitmiştik; fiyatların ve | 
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tedbirlerin ilânından sonra bir Rizieli hemşehri 
ile konuşuyorduk, «memnun musun?» diye. Ay
nen şunu söyledi : «Bu verilen fiyat güzel fi
yat; ama Adalet Partisi devimde biz ot da ge-
tirsek alıyordu, siz 2,5 yaprak alıyorsunuz.» 

Bu sözde, o Rizelinin zekâsına yakışır bir es
pri yatıyordu; bu sözde Rizelinin espri şümulü 
içerisinde geçmiş iktidarlara yönelttiği en ağır 
bir eleştiri yatıyordu, Türk çaycılığına yönelt
tiği büyük darbenin bir ifadesi yatıyordu. Şim
di, Adalet Partisi hemşehrilerim,©, milletvekille
rine, değerli sözcülerine sorarım, : Hürme t imi 
zin aldığı 2,5 yaprak politikaisına karşı mısı
nız değil misiniz ? 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Biz koyduk 
onu. 

HÜSEYİN KADRt EYÜBOĞLU (Devamla) 
— Sizin almış olduğunuz 2,5 yaprak kararına 
rağmen 5 yaprağa kadar çay alma-k suretiyle 
Türk çaycılığına niçin bu darbeyi vurdunuz? 

BAŞKAN —- Süreniz bitti Sayın Eyüboğlu. 
HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Devamla) 

Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, 450 kilo konusunda 

karar bizce hatalıydı; ama Sayın Bakana yanlış 
bilgi verilmiş olabilir. Bundan Hükümetinizin 
dönmüş olmasını minnetle, şükranla yad ediyo
ruz. 

Bir de, bu çay konusunda, YSE ile ÇAY -
KUR'un bir program dahilinde işbirliği yapma
sı lâzım. Çay, kısa zamanda işlemeye tabi tu
tulması gereken bir üründür. Bunu yapmak su
retiyle bugün mevzuatı müsait değildir. Mevzu
atında değişiklik yaparak YSE ile koordine bir 
çalışmaya girerse, çayın Çok süratle işlemeye ta
bi tutulacağı anlaşılır. Ne hikmettir ki, çay Ri
ze'de yetişir, Rize çevresinde yetişir, işlemesi, 
ambalajlaması başika vilâyetlerde olur. Bu na
kille çay kalitesi bozulur. Eğer, biz çaycılığı kur
tarmak işitiyorsak;, küçük atelyeleri, makineleri, 
tesisleri bu sahil şeridine, Doğu Karadeniz sa
hil şeridine nakletmek durumundayız. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamı burada 
ıtamıa-nüıyorum- G-ümrük ve Tekel Bakanlığı Büt
çesinin milletimize, memleketimize, halkımıza ve 
de Bakanlığa hayırlı uğurlu olmasını dileyenek 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eyüboğ-
lu. 

Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
Sayın Hüseyin Abbas'm, buyurunuz Sayın Ab-
bas. (M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

M. S. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN AB
RAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; Gümrük w Tekel Bakanlığı Büfe 
sinin tümü üzerinde Millî Selâmet Partisi Gru-
pu adına görüşlerimizi arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, 1935 senesinde 2825 sa
yılı Kanunla kurulan Gümrük ve Tekel Bakan
lığı, değerli sözcü arkadaşlarımızın da belirt
tikleri giibi, beynelmilel sahada yapmış olduğu
muz anlaşmalar ve bugün ortağı bulunduğu
muz Ortak Pazara girmemiz ve Avrupa'da 1 mil
yona yakın işçimizin bulunması ve beynelmilel 
ziyaretlerin, seyahatlerin artması karşısında gü
nün ihtiyaçlarına cevap Veremeyecek bir durum
da olduğu, bu vesile ile geçen devre kadük ka
lan kuruluş kanununun yeni baştan, kısa za
manda, bu devre meclislerimizden günün şartla
rına uygun bir şekilde yapılarak çikarılmıası te
mennisinde biz de bulunuyor ve bu görüşlere 
işitir ak 'ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Gümrük Bakanlığının 
ve Tekel Genel Müdürlüğünün personel duru
mu da, hakikaten, bugünkü üzerinde taşıdıkla
rı ağır yükü karşılamaktan uzaktır. Her mes
lekten, branştan ve her seviyede elemana ihtiyaç 
duyulan bu Bakanlığımızın, bu ihtiyacını karşı
lamak için 400^e yakın kursu bitirmiş yüksek tah
silli memur adaylarının bir an evvel tayinlerin
de do fayda mülahaza ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, personelin m^addî yön
den kifayetsizliği, yine belirtilmiştir, aynı gö
rüşlere bizler de iş'tiraik ediyoruz. İnşallah yeni 
ıçııkaoak kararnamede Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı mensuplarının da bu ınağduriyetinin gi-
derileeeği ümjidindeyiz. 

Giümrük ve Tekel Bakanlığının bu dar kad
ro ve imkânlarıyle memleket bütçemize sağla
mış olduğu gelir yekünü, ortalama, senede büt
çemizin % 20'sınden aşağı düşmediği dikkate 
alınırsa, bu Bakanlığım kaçak deliklerini biraz 
daha ciddiyetle ele alıp tıkadığımız takdirde, 
Devlet bütçesine yeni yeni vergiler koyarak ar-
ıtaın ihtiyacı karşılamak yerine gümrük gelirle-
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riyle bütçemizin daha büyük bir miktarını bu 
kanaldan temin etmek mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, hakikaten gümrük ka
çakçılığı, yıllarca söylenıegelmekjte ve devlet, 
gereken ölçülerde tedbirlerini almasına rağmen, 
]bunu bir türlü, bir sıtma hastalığını kaldırırca-
sına ortadan 'kaldıramamıakltadır. Bu durum, bu 
mevzu ile hakikaten köklü tedbirleriyle bera
ber mücadele ©demlediğimizi ortaya koymakta
dır. Bugüne kadar edinilen tecrübelerle dayana
rak, kökten olmasa bile, aksaklıkların hattı as
gariye indirilmesi için elden gelen bütün gay
retin gösterilmesini, Hükümetin, iktidar kana
dı ve muhalefet kanadıyle Yüce Meclislerimizin 
üzerine düşen en önlemli bir vazife addediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu gibi müzmin hasta
lıkları önlemek için, görüyoruz ki, sadece mad
dî tedbirler de kifayet etmemektedir. Gerekli 
mevzuatı yaptıktan ve bununla mücadele ede
cek ihtisas sahibi elemanları yetiştirdikten baş
ka bunu yapaca'k elemıanların manevî yönlerinin 
de sağlam obuasında büyük fayda vardır. Aksi 
halde Devlet hizmetinde ve ona ücret karşılığı 
yapmış olduğu vazife manevî mesuliyet duygu
sunda^ uzak olduğu takdirde iki reisli, üç misli 
gelire çıkarmak için gayri meşru birtakım ka
zanç elde etme yollarına tevessül edilecektir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının değerli men
suplarını bundan tenzih ediyorum'. Esasen, ka
çakçılık yapanlarla bu Bakanlık mücadele eder. 
Kaçakçılığı aslında avam tabakası veya «Ha
vas» dediğimiz her zümreden vatandaş'larımız 
yapmaktadırlar. 

Manevî yönü ile takviyeli olarak yetiştiri
len muhafızların maddî yönü ile de gereği gibi 
tatmin edilmesi gerektiği açık bir gerçektir. 

Değerli sözcü arkadaşlarımızın da belirttiği 
gibi, köylü vatandaşın tabakasında bir avuç 
kendi yetiştirdiği tütünü yakalayıp hakkında 
'muamele yapan kanun uygulayıcılarında, devlet 
dairelerinde ve hatta bazı balkanlarımızın ma
salarında kaçak sigaraların misafirlere alenen 
ikram edildiğini görüyoruz. 

Kemdi 'tarlasında yetiştirdiği tütünün bir 
demetini içmesini yasakladığımız köylüler, bu 
memleketin asayişsizliğini ve her türlü kötülü
ğünü önlemekle ve kanunların icrasını doğru
dan doğruya yapmakla mükellef olan sayın ba
kanların maısalarındaki bu kaçak sigaraları gö-
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rürlerse o zaman bunların devlete olaın itimat
ları sarsıbr. 

Muhterem arkadaşlarım, kaçakçılık mevzu
unda milyarlarca liralık gelirin çarçur edildi
ği ve bu yüzden devlet hazinesinin büyük za
rarlara uğradığı bir gerçektir. 

Bugün kaçakçılık sadece dışarıdan gelen mal
larla yapılmamaktadır. Bugün Türkiye'de Rize 
çayı bile «kaçak çay» diye satılmaktadn'. 

'Değerli arkadaşlarım, kaçakçılığı önleyebil
mek için her şeyden evvel maddî ve manevî 
yönü ile mücehhez kılınmış, her yönü ile tat
min edilmiş bir personel kadrosu kurar ve ay
rıca oemiyeiti de aynı şekilde ahlâkî yönden dü
zeltirsek, bu takdirde ne vatandaş gayrikanunî 
olan kaçakçılığa tevessül eder ve ne de «Kaçak
çıları yakalayacağım» diye muhafız kadrosunu 
artırarak devlet bütçesinde daha fazla israfa 
meydan verilmiş olur. 

Değerli arkadaşlarım, Tekel Genel Müdürlü
ğümüz, sınaî ve ticarî faaliyetleri sonunda vergi 
«mükellefiyeti dolayrsıyle Hazineye gelir sağla
yan tüzelkişiliği haiz - ÇAY - KUR gibi - kat
ma bütçeli bir kuruluşumuzdur. 

Bu kuruluşun iştigal mevzuu; tütün, çay, 
tuz ve içkidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Genel Müdürlüğün 
1974 yılında yatırım sahasında en çok sigara 
imalâtına ağırlık verdiği ve bu seneki bütçesi
nin yatırım faslının % 71'inin, sigara imalinde 
kullanılan makine ve teçhizat alımına ayırdığı
nı görüyoruz. Fazla olan filtreli sigara ihtiya
cını karşılamak düşüncesiyle Bakanlığın bu yö
ne gittiğini ve ayrıca geçen sene başlatılmış olup 
da yarım kalan işlerin bir an evvel hizmete yö
nelmesi için gayretler sarfedildiğini müşabade 
etmekteyiz. Yatırımların genel görünümü bu şe
kildedir. 

Tütün alım politikası üzerinde değerli sözcü 
arkadaşlarımız bölgelerinde yakınen müşahade 
ettikleri konuları dile getirdiler. Bunlara ilâ
veten ben de sadece şu kadarını grupum adına 
söylemek işitiyorum : Bu sene hakikaten tütün 
alım fiyatlarının taban ve tavanı geçen sene
lere nazaran yüksek bir seyir takip etmişse de, 
aslında artan hayat şartları karşısında, 15 y 
bilfiil çoluğu ile çocuğu ile tarlada ve kapalı 
yerlerde köylü vatandaşımızı meşgul eden, ya
ni ziraati eaı Zor olan tütün ziraatinin karşılı
ğında verilen bu fiyatların yine de tatmin edici 

olmadığı kanaatindeyiz. Benim görüşüm; bu se
neki uygulama geçmiştir, önümüzdeki yıllarda 
bunu çok daha iyi değerlendirerek, hiç olmazsa 
tütünün kilosuna 40 ilâ 50 lira arasında fiyat 
Verilmesi gerekir. Yoksa vatandaş emeğinin kar
şılığını alamaz ve onun uğrunda yaptığı borç
ları dahi ödeyemez. Sayın Bakanlığımızın, sa
yın Hükümetimizin önümüzdeki yıllarda • bunu 
çok daha iyi değerlendirmelerini istirham edi
yoruz. 

Aslında çok para vermek de meseleyi hallet
mez. İstikrarlı bir piyasayı da temin etmek Hü
kümetin başlıca görevleri arasındadır. Yoksa fi
yatlar başını alıp yürürken, biz bunun karşılı
ğında üreticiye ne kadar para verirsek verelim, 
yine de o vatandaş aldığı ücretle hayatını, ya
şayışını günün şartlarına üyduramayaeaktır. 

Değerli arkadaşlarım,, çay mevzuunda da 
söyleyeceklerimiz var : Şimdiye kadar çay alı
mı da, tütün alımında olduğu gibi, politik men
faatlere alet edilmiştir. Bu, bir bakıma «Müstah
sili korumak» düşüncesinden hareket edilerek 
«vatandaşın mahsulünü değeri fiyatına almak 
mecburiyetindeyiz» noktasından izah edilerek 
kabul ettirilmeye çalışılmışsa da, meselâ eayda 
standart ölçünün 2,5 yaprak olduğu; tepedeki 
tomurcuk ile bunun altında bulunan iki tane 
yapraktan itibaren satılması ortadayken, dalı 
ile budağıyle çay alındığı, yıllarca bu şekildeki 
yanlış uygulama neticesi büyük milletimize çay 
yerine renkli ot suyu içirildiği de bir vakıadır. 

Değerli arkadaşlarım, üreticiyi korumak dev
letin vazifesi, tüketicinin sıhhatini ve midesini 
korumak da devletin vazifesidir. Yani her iki 
tarafı da ziyana uğratmadan, zarara uğratma
dan, doğru olan ne ise onun yapıhnası lâzım
dır. O zaman ne üretici hakkı olanın üstünde 
bir şikâyette bulunabilir, ne de tüketici. Sızlan
maları dindirmenin yolu, orta yolu takip et
mek, âdil ölçüler içerisinde hareket etmektir. 
Böyle olursa, esasen dürüst çalışan üretici de 
anemnun olur. Bu seneki çay alımında bu ölçü 
Saym Bakanlık tarafından tatbik edilmektedir. 
Ancak, dönüm başına konan miktar vatanda
şı mustarip etmiştir. Zira toprağın verimlisi, çok 
verimlisi, az verimlisi vardır. Binaenaleyh, «sen 
10 dönüm tarla ektin 450 şer kilogramdan 4,5 
ton çay vereceksin» dersek, toprağı daha verimli, 
kıymetli olan bir vatandaş, toprağı daha az ve-
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rimli ve değeri düşük olan tarla sahibinimıkim'e 
nazaran zarar edecektir. Biz, burada miktar 
üzerinde durmaktan ziyade kaliteyi esas almak 
mecburiyetindeyiz. Kalite, koyduğumuz standart
lara uygun olursa, tarla 450 kilo da verir, 600 
ıkilo da verir, 700 kilo da verir. Mühim olan, 
ıçay alım merkezinde çay alınırken, eksperler 
vasıitasıyle, çayın standart ölçülere uygun olup 
oilmiadığı nolkitasının sıkı tutulmasıdır. Yoksa, 
«(Sem şu kadardan fazla getiremezsin» şeklindeki 
bir uygulama vatandaşı mutazarrır etmektedir. 

Burada, iktidar ve nıuhalefelt sözcüsü değer
li arkadaşlarım çay mevzuunda iki ayrı görüş 
ortaya koydular. Ama, bendenizin de, biraz ev
vel çay bölgesinin milletvekili olan arkadaşımız 
Sarulhan beyin telefonla aldığı haberden öğren
diğime göre durum şöyledir : Vatandaşın, ha.-
len davul zurna ile çay alımını devam ettirmek 
yerine, yol boylarında kadınlarım çaylarımı bek
letip veremediği ve bu yüzden müddeti de geç
tiği için çürümesinden dolayı ziyana uğraması
nın ıstırabı içerisinde sızlandığı da bir vakıa ol
duğunu değerli arkadaşım belirttiler. 

BAŞKAN — Sayın Abbaıs, bir dakikanız ktai-
d,ı efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Dıevaimla) — Sayın 
Bakanlık, yine bu uygulamada aiksak olan ta
raflara eğilirlerse, vatandaşı üzmeden, onları 
(kırmadan, âdil bir ölçü içerisinde bu alımı devam 
'dtltirmilş olurlarsa biz de bundan memnun olu
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu daha kı
saca temas ettikten sonra sözlerimi toparlaya
cağım. 

İçki meselesi : 
Tekel Bakanlığı, diğer saydığımız iştigal ko

nularımın yanında bir de içki imalâtıyle meş
gul olmakta, bunu yaygınlaştırmakta, teşvik 
ötmeklfce ve her türlü kolaylığı göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu, bizim devlet an
layışımıza uymamaktadır. Anayasanın gereği 
olarak, vatandaşın maddî ve manevî sıhhatini 
koruma devletin birinci ve baş vazifeliyken, 
içki gibi bugün artık tıp ilminin zararlarını bü
tün detaylarıyle ortaya koymuş olduğu bir neö-
nteyi kendi eliyle yapıyor. Bir eliyle koruma 'ka
nunları çıkarıp, onları hastanelerde tedavi et
mek için haısitaneler açmakta, bu uğurda mil
yonlarca, milyarlarca lira masraf yapmaMa, 
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I öbür yandan bunu dama fazla artırarak, daha 
fazla vatandaşı hastanelere sürüklemektedir ve 
böylece devlet bir eliyle yaptığı zararı öbür 
eliyle kapatmakla uğraşmaktan, bu memleket 
hayrına hayırlı bir hizmıet yapmaya ne para, ne 
zaman ve ne de imkân bulamamaktadır. 

BAŞKAN — Süreniz bitmiştir, konuşmanızı 
'bağlayın efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Topluyo-
I rum Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, Mazlıar Osman'ın deli
ler arasında, akıl haftaları arasında yaptığı in
celeme neticesi, aklî muvazenesini bozanların 
% 40 ,na yakının içkiden mütevellit olduğunu ve 

I binaenaleyh, bunların tedavisinin de çok zor 
olmasından dolayı, bunlara yapılan masrafın 
içkiden gelen gelirin birkaç milsli olduğunu, 

I bunun eğer ekonomik bir yönü düşünülüyorsa, 
bunun da asla ekonomik olmadığını büyük bir 
ilim adamı olarak ortaya koymuştur. 

I Yine Dünya Sağlık Teşkilâtının raporlan-
I na bakarsak, burada şu hususları... 

BAŞKAN — Sayın Abbas, süreniz geçti efen
dim, lütfedin toparlayınız efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Sayın 
I Başkanım, toparlıyorum. 

Ana ve babasını öldürenler, cinayet işleyen
ler, anlaşmazlık çıkaranların, her türlü kötülük
lere sebep olanların ve 'her türlü kötülüğüm % 25 
- 30 unun içki yüzünden meydana geldiğini Dün
ya Sağlık Teşkilâtı raporuyle tespit etmiştir. Sa
yın Başkanın ikazına uyarak hepsini okumu
yorum, miktarlarını okumuyorum;, geçiyorum, 

öyle ise, sayın hükümetlerimizin bu mesele 
üzerinde duraralk; ki, son zamanlarda bu halika 
yaygınlaştırılmaya, onlar ve özel sektör de teş
vik edilmeye başlanmıştır, bunun yerine mem
leketin yetiştirdiği temiz, güzel, leziz mahsul
lerinden faydalı gıdalar; reçel, meyve suyu, 
üzüm suyu vesaire gibi şeyler yaparsak, vatan
daşı hem gıda yönünden besleyici bir duruma 
getirmiş ve hem de öbür yandan açmış olduğu 
zararları kapatmak, o delikleri tıkamak için 
para arama müşkülâtından kurtulmuş oluruz. 
Devletin hem iyiliği, hem kötülüğü koltuğumun 
altında barındırmaya çalışması, «ne yârdan, ne 
serden vazgeçer» mjisali hiçbirinden vazgeçme
mesi politikası, aslında akla, mantığa uygun de-

I ğildh'. 
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Bu balkımdan Bakanlığın ve hükümeftleoMımi-
zin bıı tip yanlış uygulamalardan vazgıeçnnesini 
işitiyoruz. 

Kumar vesaire gibi yanlış uygulamalardan 
da... 

BAŞKAN — Sayın Abbas, Sayın Abbas, çok 
rica edeceğim efendim... 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Bu gibi 
yanlış uygulamalardan da vazgeçilmesini gru-
pum adına tavsiye eder, değerli milletvekilleri
ne grupuım adına saygılarımı sUnar, Sayio Baş
kanıma da müsamaıhasından dolayı teşekkürleri-
ımi arz lederim. 

Hürmetlerimle efendim. (M. S. P. ve C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın AbbaJs. 
Değerli arkadaşlarım grupları adına yapılan 

konuşmalar sona ermiştir. Şahısları adına söz 
alan değerli 'arkadaşlarımdan Sayın Hasan De 
ğer'e 'Söz veriyorum. 

'Sayın Değer, buyurunuz efendim. 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayıu 

Başkan, (muhterem milletvekilleri, Gümrük ve Te
kel Bakanlığı foütçesi üzerinde kişisel görüşleri
mi söylüyorum. 

Koalisyon Hüldimeti, gerek protokol ve gerek
se programında yıllar yılı ihmale uğramış Doğu 
bölgesinde öncelik kaydıyle gereken yatırımlara 
hız vereceklerini ifade etmiş, beyanatlarında da 
sık sık belirtmişlerdi. Bunlar, her ne kadar ger
çekçi değilse de, bir bakıma bu haberler sevind' • 
rici bir mahiyetteydi 

Ne var ki, bütçe tetkik edildiği takdirde, Do
ğuya yapılan yatırımların protokol ve program
ların ifadelerinden çok uzak kaldığı 'görülecektir. 
Özellikle protokol ve programları başka, takip et
tikleri güdümlü politikaysa bambaşkadır. Bu iti
barla, iyi numuneyi halka gösterirsiniz, ama bo-
•zuk stok çıkarırsınız; buna artık kimseyi de inan
dıramazsınız. Bono vermek mümkün değil'dir, ma
rifet bononun ödenmesindedir. 

Doğuya hizmet götürmeye ne Koalisyonun 
ömrü kâfi gelir ve ne de Sayın Baltan yatıranlar 
için herhangi bir 'geçerli teminat verebilir. Buna 
rağmen, belirtmekte fayda vardır, çünkü Doğu
ya gereği kadar ehemmiyet verilmediği bir haki
kattir. 

Milleti işsiz, aç ve sefil olan bir Hükümet «'hiz
met yapıyorum» diye' iftihar edemez. Kaldı ki, 

sadece tütün ve çay yaprağında yaptığı mubayaa 
ile övünürse bu da geçerli bir tutum sayılamaz. 

örneğin, Doğuda tütünün baş fiyatı 24 lira
dır; ama Sayın Bakanın şoförünün köyünde tü
tünün baş fiyatı da 34 liradır; bilmem ki Sayın 
Bakan bunu da 'hizmet mi telâkki ederler? 

Muhterem milletvekilleri, diyebilirim ki, dün
yada emsali nadir bulunan 'Muş, Bitlis, Silvan ve 
Kulp tütünlerinin başfiyatı diğer bölge tütünle
rinin başfiyatından çok daha düşük seviyede tu
tularak mubayaa edilmektedir. Çünkü Doğulu
ların tütünü olduğu içindir maalesef. Doğuya 

•vadedilen hizmetler de bu meyanda değerlendiri
lebilir. 

Sayın Bakan, kaçak çayı soğuk suya attırıp 
kırmızı boya verdiğini ve bu maddenin de kanser 
yaptığını tespit ettirmiştir. Güzel bir buluş; ama 
kaçak çayın yurda nasıl 'sokulduğunu, kimler va-
sıtasıyle getirildiğini, piyasaya nasıl sürüldüğü
nü ve kaç kaçak çay bedelinin dış ülkelere nasıl 
ödendiğini tespit 'ötmeyi bile merak etmemişler
dir. 'Soruyorum; vazifelerini ihmal ve suiistimal 
edenler hakkında neden lakayt kalmışlardır. 

Esasen, kaçak çay satışını önleme tedbirleri 
yalnız boyada kanser maddesini keşfetmekle kal
maz. Tekel ambarlarında bozulan çayı yakmak ve
ya denize dökmektense, 500 gramlık ambalajsız 
balk tipi çaylar namı altında % 50 oranında ucuz 
fiyatla hudutlar yöresinde bulunan halka pera
kende olarak satışı yapılmalıdır. Bu illerde birer 
çay bayii açılmasında da yarar olup, böylece ka
çak çayın yurda 'sokulması da önlenmiş 'Olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, yıllardan beri Di
yarbakır Rakı Fabrikasının iptidaî bir şekilde 
çalışmakta olduğu malumu âlileridir. 

Yeni fabrika 1974 yılında faaliyete geçecek 
midir? Fabrikanın bu yıl faaliyete geçebilmesi 
için Sayın Bakan herhangi bir katkıda bulunmuş
lar mıdır? Bunun belirtilmesinde yarar olduğu 
lüzumuna işaret 'etmek isterim. 

Diyarbakır 'geçen yıl Devegeçidi ve Dengecük 
baraj sularına kavuşmuştu. Bu sebepten dolayı, 
köylüye iş bulmak ve çiftçinin emeğini değerlen
dirmek üzere Diyarbakır Merkez İlçe, Çınar ve 
Lice ilçe köylerinde 1974 yılında deneme mahiye
tinde tütün ekimine müsaade imkânlarının çift
çilere bahşedilip, ayrıca Kulp ilçesinde de bir 
tütün biçme fabrikası kurulmasını öneriyor ve te
menni ediyoruz. 

— 19 
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Diyarbakır'ın Dicle, Hani, Hazro, Kulp ve 
Lice .ilçelerinde muazzam şekilde, en İyi şekilde 
vo kalitede üzüm üretilmektedir. Özellikle kırsal 
ve tarıma Elverişsiz olan bu 'belde halkı geçimini 
üzümden temin etmektedir. Dolayrsıyle işsiz olan 
bu belde hakinin geçimlerine katkıda bulunmak 
ve mahsûllerini değerlendirmek amacıyle, merke
zî durumda olan Lice ilçesinde bir şarap fabri
kası kurulmasını halkın arzu ve isteklerine ter
cüman olarak öneriyor ve ümitle temenni ediyo
ruz. 

Ayrıca, 450 milyon lira değerinde bulunan 
gümrükteki malların bedeli bütçeye aktarılmış ol
duğuna 'göre, !bu malların cinsleri nedir ve sa
tış unsurları ne zaman ve şartlarla yapılacaktır, 
Sayın Bakanın açıklamasında fayda vardır. 

Doğunun kderine gerekçesi bil inmeyen neden
lerle ambargo konulmuştur. Gelip 'geçmiş iktidar
lar maalesef buna seyirci kalmış ve ambargonun 
kaldırılmasına bir türlü teşhis konulmamış ve çö
züm getirilememiştir. 

Doğuyu hor türlü hizmetten yoksun bırakan 
bu ambargo daha ne 'zamana kadar devam ede
cektir; bunu merak ediyor ve saygılarımı sunu
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değer. 
Sayın İbrahim Göktepe?... Yok. 
Sayın Ömer Çakıroğlu, buyurunuz efendim. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının bütçesi vesilesiyle, Bakanlığın çay 
politikası mevzuunda maruzatta bulunmak üzere 
huzurunuzdayım. 

Politikasının tespit edileceği mevzuun esası 
bilinmeden, pratikteki yeri iyice tespit edilme
den konacak prensipler, ne kadar iyi niyetli olu
nursa olunsun, mutlaka isabeti tesadüflere ka
lır. Milyonların geçimini ilgilendiren bir mev
zuda ise, tesadüflerden öteye mutlak yanlışa da
yanmaktadır. Şöyle ki : 

Çay politikası bir kararname ile tespit edil
miştir. «Yaş çay yaprağının çay imalâtına uygun 
vasıfta 'olanı alınacaktır ve fiyatı 625 kuruştur» 
denecek yerde; «2,5 yaprak, yaş yaprak alınacak
tır ve fiyatı 625 kuruştur» denmiştir. 

Yaş çay yaprağı Mayısta başlar Eylülde bi
ter. Mayıs sürgüsü ile Ağustos sürgüsü 'arasında, 
no dereco fark olduğunu bilmek için ne çaycı ol
maya ve ne de ziraatçl olmaya lüzum vardır. 2,5 
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yaprak çayda lif olmaz; daha doğrusu, çay ima
lâtı için lif vermeyen yaş yaprak diye tanımlana
bilir. Temmuz, Ağustos aylarındaki sürgünde 
2,5 yaprak lifli olur; ama Mayısta ise daha çok 
yapraklı sürgüde lif olmaz. Bu bakımdan karar
namenin kıstası yanlış konmuştur. 

İkinci. nokta: 
«Çay bahçesinin dönümünden 450 ki]odan 

fazla yaprak alınmayacak» deniyor. Hangi il
mî prensibe dayanılıyor, bilemiyoruz. Bildiği
miz, Rize Çay Araştırma Enstitüsünün yayın
ladığı istatistiğe göre, normal yapıdaki bir çay 
bahçesinin dönümünden normal hizmet karşılığı 
050 ilâ 700 kilo yaş yaprak alınabileceğidir; 
toprak yapısı ve ıhizmet artışı sonucu, bu mik
tarın 1 000 ilâ 1 500 kiloya çıkabileceğidir. 

Ziraî tetkik sonucu, çay bölgesinin üstün 
toprak yapısının etkili sahanın % 80'nin üze
rinde olduğu malumdur. Hal böyle olunca, çay
cının, bahçesine gerekli alâkayı göstermemesi, 
iyi mahsul için gayret sarfetmemesi istenmiş 
oluyor. Çünkü hiç bakım 'göstermeden, hüdaî 
nabit olarak bir dönüm çay bahçesi her halü
kârda 450 kilodan aşağı çay vermez. Burada 
Hükümet, çay acayip anlaşılması ilk nazarda 
imkânsız, esasta gayet açık bir gaye güdüyor: 
İstihsali karşılayacak işletme tedbirleri alacağı 
yerde, işleyebileceği kadar istihsal yaptırmak 
istiyor. Sanki bütün çay bahçeleri Devletin, 
istihsal onun, işletmesi onun; oradaki ahali bi
rer salf veya ücretli işçidir. Tıpkı bir patronun 
veya bir ağanın işyerindeki işçilerine talimat 
verişi edası udadır. Hükümet, bu talimatla, 

Fiyat mevzuu da aynı. Sayın Başbakan yaş 
yaprağın tarladan fabrikaya teslimine kadar 
maliyetini 640 kuruş olarak tespit ve ilân etmiş
ken, Hükümetin 625 kuruşluş fiyatının manası, 
onun, arazinin sahibi olduğu, çay müstahsilina 
ancak maliyet hesabındaki işçi yevmiyesini re
va 'görmektir. 640 kuruşluk maliyete 625 kuruş 
fiyat biçmek demek, maliyet hesabındaki işçi 
ücretinden başka mal sahibine hiçbir hak reva 
görmemektedir. Yoksa, onun, arazisinin sahibi 
olduğu 'düşünülmemiştir; rejimin hür demokra
tik sistem olduğu akla gelmemiştir. Müstahsilin 
tapulu arazisindeki tasarruf haki bu kararna
me ile alınmış ve Devlete verilmiştir. 

Çayın bu hale getirilişinin neticesinin, yal
nız çay müstahsilini ilgilendirmediği hiç nazara 
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alınmamıştır. Halbuki çay bölgesi, Türkiye'nin 
diğer mahsuUerinin on canlı ve en devamlı tü
ketici pazarıdır. Çünkü, buranın ahalisinin köy
lü olarak tek mahsulü çaydır ve hayatının ida
mesi bu tek mahsulünün karşılığı olan paradır; 
tıpkı bir işçinin sâyi karşılığı aldığı para, tıpkı 
Ibir memurun hizmeti karşılığı aldığı para gibi
dir. Bu çay müstahsili de, işçi ve memur gibi 
'bordroya tabidir, bordro karşılığı parasını alır. 
[Buranın ahalisi ekonomik yönden ne kadar güç
lü olursa, Türkiye'nin bu en sağlam pazarının 
o kadar alım .gücüne sahibolacağı şüphesizdir. 

Hükümet, vazettiği prensipleri tatbikte zor
layıcı müeyyideler uygularken, hukukun tama
men dışına çıkmaktadır. Hukukun esas pren
sibi olan «cezaların -şahsiliği prensibi» ni çiğ
neyip, toplu ceza vermek cihetini ihtiyar etmek
tedir. Meselâ; bir alım yerinde 80 müstahsil var 
ise ve bunun bir tanesi cezaya müstahak bir suç 
işlediğinde, o alım yeri kapatılıyor, böylece bir 
şahsın hatası yüzünden diğer 79 şahıs da aynı 
cezaya çarptırılıyor. Halktan yana, dönük ik
tidarın, çaydaki icraatı maalesef böyledir. 

Biraz evvel, Cumhuriyet Halk Partisi adına 
konuşan sayın arkadaşım ve henışerim, tütün
de mütehassıs olan, yani tecrübesi olan arkada
şım, tütün bakımından yapılan politikanın da
vul zurnalarla karşüandığmı ve hâlâ davul zur
nanın çalındığını söylediler. Bütün çay istihsal 
bölgesinin mebuslarna, bakanlarına ve arkada
şıma soruyorum: Acaba çay politikası mevzuun
da aynı davullar çalmıyor mu? Ve buna inanı
yor musunuz? (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Halbuki, Hükümet fazla masrafa girmeden, 
yapılan istihsali işleyebilecek .güce sahibolabi-
lir. Bugün mevcut fabrika ve atelyelerde bulu
nan makineler 1940 modelidir ve bunlar demode 
olmuştur. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizden 
kalma. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — 1940 ve 
bizden kalma. Doğru mu bu?... (Gülüşmeler) 
Halbuki, Hindistan ve Seylan bu makineleri de
ğiştirme cihetine gitmiştir; modern makineler 
İkâmesi yönüyle, aynı zaman ve aynı yakıtla iki 
misli çay imalâtı imkânını kazanmışlardır. Bu 
makineler halen 1 saatte 120 kilo çay işleyefoil-
mektedir. Modern makineler aynı yakıtla 1 saat
te 230 kilo yaş yaprak işleyebilmektedir. 

Bu durumda, görülüyor k i ; pek fazla kül
fete, para sarfına ve zaman israfına gitmeden, 
mevcudun kapasitesini iki misline çıkarmak 
mümkündür. Çıkacak mal da, bugünkünden çok 
daha kaliteli ve çok daha nefis olacaktır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Onu da 
yaparız, merak etme. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Paket
leme mevzuu da yürekler acısıdır. 

AHMET HASIM BENLİ (Kütahya) — Siz 
ne yaptınız ki? 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Bugün 
şu anda, söz buraya gelmişken, bir memleke
tin ekonomik ve ekmek parası mevzuunda ko
nuşuyoruz. Burada asıl mesele particilik değil, 
sen - ben davası da değildir; meselenin iyisini 
bulmak asıl meseledir. Orada bütün ahali; Halk 
Partilisi de, Adalet Partilisi de ve hiçbir partiye 
mensubolmayanlar da İstırap içerisindedir. Ben 
bunu vazifem olarak dile getiriyorum ve Sayın 
Tekel Bakanına arz ediyorum. Eğer muvafık 
bulurlarsa tatbik ederler, muvafık bulmazlar
sa devran döner, <gelen bakalım ne yapar? 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Siz ge
lir yaparsınız tabi... 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Paket
leme mevzuu da yürekler acısıdır. Mevcut ma
kineler kifayetsiz .olduğu giıbi, çok âcil olarak 
bir paketleme fabrikasının yapılması da elzem
dir. 

Bu arada, memleketin türlü yerlerine paket
leme fabrikaları kurulmuş, çay istihsal edilen 
yerde yalnız bir tane çay paketleme fabrikası 
vardır. İstanbul'daki Çay Paketleme Fabrika
sında türlü yolsuzluklar olduğu, son tahkikatta 
anlaşılmıştı. Tabiî, Rize'den imal edilen çayı 
paketleme fabrikasına götürmek için teslim 
alan aynı, nakleden aynı ve orada teslim alan 
aynı aracı olursa, mesele değişmez. 

FUAT UYSAL (Samsun) — Eskiden kal
ma. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Uzun 
zamandır mutasavver olan, Trabzon'a bir çay 
paketleme fabrikası tasavvuru halen yürürlü
ğe girmemiştir. Acaba, Sayın Tekel Bakanı bu 
faaliyeti döneminde bunu yerine .getirecek midir 
ve nasıl olacaktır? 

Bu arz ettiğim, Trabzon'a yapılacak çay pa
ketleme fabrikası, hem çay kalitesi, hem mali-
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yet ve hem de büyük 'bir işsizlik sahası olan 
Traibzon'a ıbir iş sahası açmaya vesile olacak
tır. 

İşte bu temennilerle Sayın Başkanı ve hepi
nizi 'hürmetle selâmlarken, Tekel Bütçesinin te
kel mensuplarına ve memleketimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakır-
oğlu. 

Gümriük ve Tekti Bakanı Sayın Maihmut 
'Türkmenoğlu, buyurunuz efendim. (C. H. P. 
Sıralarından alkışlar.) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının Bütçesi üze
rindeki eleştirileri hep beraJber dinledik. Olum
lu yönde çalışmalarımıza katkıda bulunan eleş
tirileri yapan tüm arkadaşlarımıza huzurunuz
da teşekkür ederim. 

Bir kısım eleştirilerde, özellikle benim mem
nuniyetle dikkatimi çeken ibir önemli hususu 
/belirtmelk isterim. Bütçe Karma Komisyonun
da, Senatoda ve Mecliste yapılan eleştiriler gi
derek, Bakanlığımızın yaptığı hizmetlerin daha 
iyi yapılması konusunda, konu ve yaptığımız ça
lışmalara ıgüç katıcı olma bakımından bize 
yardımcı olma durumunda gelişiyor ve bu da 
çalışmalarımızın olumlu yönde geliştiğini gös
teriyor. Daha önce yapılan eleştirilere bizim ce
vaplarımızdan sonra, burada tekrar aynı eleşti
rilerin yapılmamış olması; bizim o konudaki 
çalışmalarımızın tasvibedildiğini göstermesi ba
kımından da bize memnuniyet veriyor. 

Bu durumu genel olarak gözönüne aldıktan 
sonra; hepimizin hemen yakından bildiğinizi 
sandığım ve üzerinde çok söz edilmiş, olan konu
lar olması dolayısıyie, ben şimdi konu -konu ce
vaplamaya ve görüşlerimizi ifade etmeye çalı
şacağım. Eleştirilerde bulunan arkadaşlarıma 
birer cevap mahiyetinde değil, konuların özel
liğine göre cevaplamaya çalışacağım. 

Önce, -günün en çolk konuşulan konusu olan 
ve 'bugün için muhalefet milletvekillerinin 'grup
ları ve şahısları adına yaptıkları ikonuşmalarda 
üzerinde en çok durdukları ve önem verdikleri 
çay konusundan görüşmeye başlayacağım. 
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Çay konusunda en fazla üzerinde durulan 
üıusus, 450 Kg. m uygun olup olmadığı; 2,5 yap
rak tarifinin kararnamede yanlış yapıldığı hu
suslarıdır. 490 Kg. da hangi -esasa, hangi tek
nik esaslara göre yapıldığı soruldu; çay üreti
cisinin ıstırap içinde olduğu, fiyatların da yeter
siz olduğu belirtildi. 

Önce şunu 'belirtmek isterim, fiyatların ye
tersizliğini Adalet Partisi Grupu adına ifade 
eden arkadaşıma: 6 yıl çaya bir tek kuruş zam 
vermeyen Adalet Partisinin, 1 yılda 175 (kuruş
luk zam veren Hükümet kararma karşı fiyatı 
yetersiz bulması ve bunu Sayın Adalet Partisi 
Sözcüsünün ifade etmesi biraz tuhaf oluyor. 
Çaya verilen fiyat, bize göre olabildiğince zor
lanarak üretici lehine verilebilecek azamî fiyat 
verilmiştir, kanaatimiz budur, rakamlar bunu 
göstermektedir, 

Bunu şu şekilde belirtmek isterim: Çayın 
yaş yaprak fiyatı, maliyet fiyatı içerisinde 
% 50'nin üzerine çıkmıştır. Bu sene bütün ar
tan fiyatlarla kuru çay maliyeti 51 lira olacak
tır. Yaş yaprak maliyeti 625 kuruş; 4 kilo 200 
gramdan 1 kilogram kuru çay elde edildiğine 
göre; 625 kuruşluk fiyatla bunun bedeli 27 lira 
civarında olmaktadır ki, % 55 yaş yaprak be
deli tutmaktadır. 

Dünyanın hiçbir yerinde çayda yaş yaprak 
bedeli bu seviyeleri bulmamaktadır, bulmamış
t ır ; buna rağmen biz bunu veriyoruz. Bu fi
yat verilirken, tüm Türkiye'de, Rize, Trabzon 
ve Artvin bölgesi milletvekillerimiz'in de kabul 
ettiği bir başka büyük gerçek var ki, çay yaş 
yaprak bedeli aslında çayın ekonomik değeri 
olarak verilen fiyat değildir; çay üreticisine 
devletin bütçesinden yaptığı bir sosyal yardım 
niteliğindedir. 

(Devlet bütçesinden geçen yıl çay için 1 mil
yar lira civarında bir ödenek ayrılmıştır. 
115 000 çay üreticisi vardır, resmen kayıtlı 
404 000 dekar (Müsaade almış da henüz kay
dettirmemiş 6 000 dekar olmak üzere, ki biz bu 
6 000 dekarı da resmî olarak kararnamemizde 
kabul ettik, onların çayını da alacağımızı ifade 
ettik) bugün çaylık vardır. 

115 000 üreticinin % 85'i olan ortalama 
1O0 000 üreticinin çaylığı 1 - 5 dekar arasında 
küçük aile işletmesidir, 1 - 5 dekar arasında 
çaylık sahibidir. 15 000 üreticinin çaylığı da 

22 — 
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5 dekarın üzerindedir. Bunun da yuvarlak ra
kam 12 -13 bini 5 -10 dekar arasında; 2 - 3 bin 
üretici de 10 dekarın üstünde büyük çaylıklar 
sahibidir (veya 3 - 4 bin üreticidir, kesin raka
mını bilemiyorum). 

Demek ki % 2 - % 3 büyük çaycı (azamî 
% 5), % 85 ise 1 - 5 dekar arasındaki küçük 
çaycı, % 10'da 5 - 1 0 dekar arasında olan çay 
üreticisi var. 

Tüm çay üreticilerine 1 milyar lira sübvan
siyon verildiği zaman, bu, üretici başına veril
miyor, çay kilosu başına verilen bir devlet yar
dımıdır. Geçen yıl 192 000 ton çay yaprağı sa-
tınailınmıştır, 450 kuruştan bedeli ödenmiştir. 
Maliyet içerisinde, hemen hemen bu yaş yaprak 
bedelinin tamamı, 850 milyon lira kadar parayı 
verdikten sonra; bir miktar daha fazlası, 1 mil
yar lirası devlet bütçesinden verilmiştir. 

Demek ki ; yaş yaprağın gerçek bedeli, dün
yanın diğer ülkelerine göre kıyaslandığı zaman 
ekonomik değeri 1 - 2 lira arasında olması uy
gun bulunurken 4,5 liraya kadar çıkmış o böl
genin şartları dolayısıiyle. Biz bütün bunları 
bilerek, bu sene 625 kuruşa çıkarmışız. Neden 
çıkarmışız? O bölgede 3 dekar, 4 dekar çay
lığından geçinmek mecburiyetinde • olan aileleri 
düşünerek bu fiyatı bu şekilde çıkarmışız. 

(Ortalama olarak 4 dekardan, 5 dekardan ge
çinecek aileyi düşünürsek, bunun eline geçe
cek parayı hesap etmişiz: 450 kilogram sınırı
nı koyduğumuzu ve 450 kilogram çay verdiğini 
düşünürseniz, 625 kuruş fiyatla 1 dekara veri
len para (450 ilâ 625'i çarptığınız zaman) 2 800 
iilâ 2 900 lira civarında olur. Bunu 5 ile çarpar
sanız 14 000 lira civarında tutar bir ailenin 
çaydan geliri. 

Maliyet hesapları yapıyorlar, tütünde de 
yapılıyor, çayda da yapılıyor. Maliyet hesapla
rının ben hepsini aldım, üstelik araştırma yap-
tırttım, 5 - 6 ayrı yerde; 142 üretici üzerinde 

.32 fabrika bölgesinde araştırma yaptırttım An
kara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Donçenti bir 

. arkadaşıma ve Çay - Kur Teşkilâtına, 
Maliyetlerin nelerden ibaret olduğunu biliyo

rum. Arazinin bedelini 20 000 lira dekar aldık, 
.bunun rantımı % 5 yıl'blk gelir olarak ımalilyeite 
koyduk, işletmecinin sanki bir kârlı iş yapıyor-
.rnmş gibi kârını koyduk, gübrelemelerini yaptığı
nı kabul ederek koyduk, her şeyi verdiğini koy

duk. Sunî gübre, tafbiî gübre verdiğini, çapa'lama 
yaptığını, budama yaptığını, toplamanın tama-
ımınm yevımiye ile yapıldığını, işçiye yaptırıldı
ğını hesap ettik, bir maliyet çıkardık. Bu maliyet 
üzerine kâr da koyarak fiyatı tespit ettik. Ama 
çay üreticileri koopratifleri bunu geniş tutuyor
lar, maliyet hesaplarken 680 kuruş, 700 kuruş 
maliyet çıkarıyorlar. Onların verdikleri maliyet 
hesaplarının ortalaması 627 kuruş idi. Biz 11 ta
ne üretici kooperatifin bize bildirdiği duruma 
göre, her şeyi sanki para ile yapıyormuş gibi ma
liyet hesaplarına göre fiyat verdik. 

(Bu maliyet hesaplarını bize bildirirken orlta-
lajma oilaralk çayın dekarından 404 Kg. çay alı
nabileceği esasınıa göre; «2 500 liralılk masraf 
yapıyorum, (Kimisi de «2 800 lira masraf ya
pıyorum» dedi) bunuı 400'e böldüğümüz zaman 
bu kadar çıikar» demeyip, ımaliyet buluyor. 
ıönoe bir dekara yaptığı masrafları sayıyor, sa
yıyor sonrada bunu 400'e bölüyor. Bu 
üreticiler eğer iddia ediyorlarsa 600 kilo alıyo
ruz, 700 kilo alıyoruz diye, o zaman 2 800 *ü 
700'e bo'lmeleri lâzım. Bu tafedirde çayın maliyeti 
4 lira çıikar ve benden 5 liraya f iyaJt istemeleri lâ
zım gelir. 

Masraf kısmında bütün işlemleri para ile ya
pıyormuş gibi hesap yapıyor, bu masrafı dekar 
başına üretime bölme noktasında 400 kilograma 
bölüyor ve benim karşıma ibir maliyet çıkarıyor, 
bu maliyete göre fiyat istiyor. Ben onun dediği 
dekar basma kilogram sınırını da koyuyorum, o 
zaman itiraz ediyor; «Bu verdiğim fiyatın veri
lişi sırasında 400 kilogramı ©sas alacaksın, 450 
İkiliagramı esas alacaksın, ama benden çayı alır
ken daha fazla çay alacaksın» diyor. 

Evet, yalnız ekonomik gerekler hâkim olsa o 
dediğine de giderim. Fiyat, tütün olduğu gibi, 
bazı mahsul'lerde olduğu gibi tamamen piyasa 
fiyatı olsa, ihraç fiyatlarına göre verilmiş fiyat 
olsa onu da verelim, ama Çay - Kur'da ortalama 
1 - 2 lira civarında olan ihraç fiyatlarına göre 
hesap edersek... Bxugün artan fiyatlarla 11 lira
dır kuru çayın ihracı... 70 ton ihraç etltilk 11 lira
dan bir ay kadar önce. Kuru çayın geçen yıllki 
ortalama fiyatı 4 liradır. Yıllar yılı 280 'kuruştan. 
3 liradan 4 liradan çay ihraç edilmiştir. 

4 kilo 200 gram çaydan 1 kilogram çay elde 
ediliyor. Bunun hiç imâlat masrafı olmasa, .1 li
raya yaş yaprak satılıyor dışarıya. Yarı yarıya 
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imalât masrafı, diğer masraf olsa, 50 kuruşa sa
tılıyor. Bugünkü fiyatları nazarı itibare alırsa
nız, 1,5 liraya satabiliyoruz 1 kilo yaş yaprağı. 
1,5 liraya dışarıya sattığımız yaş yaprağı 625 ku
ruşa alıyoruz. Niçin? Sosyal bir kısım gereklerle, 
'ekonomik gereklerle, Karadeniz, Doğu Karadeniz 
bölgelerindeki insanların Devletçe desteklenmesi 
için bu kararan alıyoruz. Ama hesap ediyoruz, 
destekleyecek gücümüz ne kadar? Dekar başına 
450 kilograma göre fiyat veriyoruz. Çünkü kü
çük üreticinin maliyeti çok düşüktür. Küçük 
üretici kendi çaylığında kendisi çalışır, çayı ken
di imkânlarıyle elde eder. Onun maliyeti, kendi 
yiyeceği için yaptığı yıllık masraftır. Küçük 
üretcinin 4 dönümlük çaylığından 14-15 bin 
lira gelir elde edebilmesi için çay fiyatının yük
sek olması lâzımdır. 

Küçük üretici ikibuçuk yapraıklık düzgün çay 
vermektedir, yüzde 99'u düzgün çay vermekte--
dir. Araştırma yapılmıştır. Ben Çay köyünde 
kaldım, çaycılarla ilgili çeşitli konuşmalar yap
tım, ilmî bütün araştırmaları yaptım; bu kür
süden söylenilen kitapları okudum, hepsini in
celedim. Bugün için Bize bölgesinde dekar başına 
450 kilogram azamî verimdir. Çayda 450 kilo
gramın geçilmesi lâzımdır. Bu, Kenya'da 1 200 
kilogramdır. Temenni ediyoruz, Rize'de de 1 200 
kilogram noktasına varırsak, çay yaş yaprağı bu
günkü ölçülerle 2 liraya maleidileıcelk demektir. O 
zaman çay sorunu kendiliğinden çözümlenecektir. 

1 200 kilogram noktasına varmak için her 
şeyi yapalım. Geçen gün radyo beyanatımda da 
söylediğim gibi, bu tip çiftçiler önder çiftçi ola
rak ve Rizenin belli bir şeridinde mevcuttur. 
Bunları biliyoruz. Bunlar çok istisnaîdir; % 
2-3, bir iddiaya göre % 5'tir. «Bunlar ayrıca de
ğerlendirilecektir» 'diye belirttim. 

Çaydaki esas sorun şudur: Büyük çaycılar 
ıçay bölgesinde ekonomik ve politik yönden hâ
kimdirler, siyasilere etki 'etmektedirler. Bu 
köyden son aldığım sorun şudur: «Çaylar olduğu 
gibi elde kalıyor, kadınlar ağlaşıyor, durum bu 
kadar sıkışık.» diye bana da telgraflar geliyor. 
[Bakanlık müfettişleri günü gününe ayrıca kont
rol ediyor; ÇAY - KUR ayrıca çalışma yapı
yor; günü gününe raporlar alıyorum. Belirli 
Iböligelerde belirli üreticiler bir köyde iki üç kişi, 
1 nci sırayı alıyor; çay eksperi gelmiş; «Ben 
çayımı vermedikten sonra kimse veremez» diyor, 
költü çayı öne getiriyor, «Bunu alacaksın» diyor. 

I iÖMER ÇAKIROĞLU (Tralbzbn) — Ama bir 
I kişi yapıyor. 

GÜMRÜK VB TLBKBL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Ben o çayı 
aldığım zaman, iyi çay toplamış 70 tane küçük 
çaycı, «Filancanın çayını 'kötü aldın, benimkini 
de kötü alacaksın.» deyip ertesi gün kötüsünü 
toplayacak. 

Küçük çaycıların hepsi iyi çay veriyor bize; 
ama çay alım yerinde iki üç kişi önüne geçmiş, 
«Evvelâ benim çayımı alacaksın» diyor. Onun 
çayı bıozük, onun çayını almıyorum, öbürünün-
ikini de aldırmıyor bana. Çayda eksper alım yer
lerinde bu şekilde baskı var. 

(«ıNiçiın kapatılıyor?» deniyor. Eksperin işine 
J son veriyoruz; .kararnameye göre çay alım yeri

ni kapatıyoruz. Ne zaman? O zorlamayla veya 
şu veya bu sebeple bir defa kötü çay alan eks
pere İhtar •ediliyor. İhtara rağmen ikinci defa 
yine kötü çay alınırsa işine son veriliyor. İş 
alım -akttimde, toplu sözleşmede kayıt var: «Altı 
aylık ücretinden daha fazla müesseseye zarar ve
ren eksperin işine son verilir.,» Bir kamyon çay 

I lonun altı aylık ücretinden fazla. Ben iki kamyon 
I çayına razı oluyorum, işine son veriyoruz. 

I Aynı yere başka eksper gönderiyoruiz, bu yer-
I den bir daha kötü çay verme devam ederse, de-
I ımek ki, orada bir zıorlba var, bastırıyor, kötü çay 

verme 'alışkanlığını zorluyor. O zaman o alım 
yerini kapatıyoruz. Ne oluyor, çay almıyor mu
yuz?. Çay alım yerleri 800 metre, bir (kilometre 
aralıkla yaygındır. «iSırftında bir kilometre yü
rüyüp, öbür alım yerine vereceksin çay.» Bu, 
alım yerindeki çaycılara bir nevi cezadır. Her-

I kese ceza veriyoruz. Üreticinin hiç mi kabahati 
yok, toplamasın kötüsünü. Onu, o şekilde 800 
metre ötedeki alım yerinde tekrar alıyoruz. Çayı 

I alıyoruz, getiriyoruz beride yakıyoruz, çayı alı
yoruz denize döküyoruz. Niçin? Üreticiyi koru
mak için. Hem de 625 kuruşa alıyoruz, ekonomik 
değeri 1,5 - 2 lira olan çayı 025 kuruşa alıyo
ruz. Diyoruz ki, bu denli yaptığımız yardımın 
bir sınırı olsun. Nedir bu sınır ? 450 'hg. dır. Dev
let bir çaycıya dekar başına (450 x 625 krş.) bu
nun iki İkasının çayın gerçek değeri olduğunu 
düşünürsek (Dünya piyasalarına göre konuşuyıo-
ırum), 4 lira bir sübvansiyonu, devlet yardımı 
olarak veriyoruz. 450 ^g. dan kaibul edersek, ki-

I loda 4 liradan, dekar başına 1 800 - 2 000 lira 
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dev'İet olarak yardım ediyorum çiftçiye. Daha 
fazla mı yardım edeyim? Edeyim ama, daha faz
la veren çaylık sayısı % 2 - 3 olabilir diyoruz. 
Aslında 450 kjg.'ı, .geçenler kimler? 

H. Ruhsata tabi olmayan çaylıklardan çayı 
alıyor, 3,6 liraya, (Geçen sene görülmüştür) 
4,5 liraya teslim ediyor. Ruhsatsız çaylı/Mardan 
çayı alıyor, aracı olarak teslim ediyor, 450 kg'ı 
ıgeçiyor. Geçen sene bir delkardan 4 ton çay tes
lim edenler var. 

2. Eksperler bizim resmî memurumuz de
ğil, işçidir, o bölgeden tespit edilmiş, tecrübeli 
çaycılardır, çay üreticileridir. Çeşitli sebeple, 
yapanı var yapmayanı var, 25 Kg. çay getiriyor 
226 Kg. yazılıyor kenarına, vermeden yazılı
yor, çay verilmeden vermiş gibi yazılıyor, bunun 
ilcin 450 Kg. ı aşılıyor. Bu sene biz ödedik, 450 
Kg. ı aşanın mağdur ediilmieyeceğini Devlet 
Radyolarından ilân ettik. Mükâfatlanduracağı-
ımı ilân ettim. Ama nasıl? «'Ben 450 Kg. ı aştum»1 

dîyen kimse bana müracaat edecek. Temmuz ça
yını beraber toplayacağız. Ekipler halinde gide
ceğiz : «Hangi yerde aştın 450 Kg. ı?» «Şu bah
çede.» «'Buyur, beraber toplayacağız.» 

'Kontrol altında toplayacağız, aştıysa mükâ
fatlandıracağız. Ama çeşitli şekillerde 450 kilo
gramı aştın... Kararname yürürlüktedir, her 
önüne g'elen 450 Kg. m üstünde çay veremez. 

450 Kg. lık sınırı aşan, «veriyorum» diye 
iddia edenin iki sebebi var; 1 — 5 dekar yazdır
mış, asılında 5 dekar da kaçak olarak çaylık 
yapmış, müsaade almadan çaylık yapmış, ger
çekte 10 dekar çaylığı var, ama 5 dekar yazdır-
ımiîş. Bu durumda olanlara da dedik ki ;. Gelsin 
müracaat etsin, cezasını versin, 10 dekar oldu
ğunu tespit edeceğiz, 10 dekara göre alıım yapa
cağız. 

Devletten bir saklama var, vergiden sakla
tma var, ondan sonra bağırıyor. 

450 Kg. dan fazla çay veren yok sayın mil
letvekillileri. 450 Kg. ile sınırladığımız zaman, 
'eskiden yapılmış eksik beyanlar, başkasından 
çay alarak teslim .etme gibi aracı .kârlılıkları ve 
çay vermeden vermiş gibi görünme imkânları 
ortadan kalktığı için ve ağzı lâf edenler dıe her 
yerde bildiğiniz gibi belirli kimseler olduğun
dan, Ankara'ya yağmur gibi telgraf yağdırılı
yor, poilitük mesele olarak getirtiliyor. Gidiyo
rum yerinde tetkik yapıyorum, 32 fabrikadan 

ı28'inde durum normal, 4 tanesindıe büyük prob
lemler çıkıyor. Neden? Bir kısım zorbalar orada 
da ondan, şebekeler var ondan. Aıma bütün bun
larım karşısında dimdik direniyoruz ve çok te
şekkür ederim sayın milletvekili arkadaşlarıma, 
onlar da bize destek oluyorlar. 

(Gerçek hale sahibinin hakkını vermeye ha
zırız, çaya verilebileceğin çok üstünde fiyat ve 
imkân vermişiz. Geçen sene 830 milyon lira al
mıştır çaycı, bu sene bizden 1 milyar 200 mil
yon alacak en az. % 50 fazla para vereceğiz 
Rize'ye ve bu parayı hak etmeyenlere değil, 
gerçek çay üreticisine vereceğiz. Bize çay üre
ticisi çok iyi çay veriyor, kendilerine' teşekkür 
ederim. Bize kötü çay veren ve bu direnişi zor
layan, «çay alımında serbest bırakılacak, dal 
vereceğiz, iimkân sağlayacağız»1 diye o üretici
leri istismar eden çok az bir azınlık var. Onun 
mukavametini hep beraber kiralımı, çayı ve çay
cıyı kurtaralım. 

iSayın Millî Selâmet Partisi sözcüsü Hüseyin. 
Abbas'ın dediği gibi çay tüketicilerinin midele
rini de düşünelim. Bu sene gelen çaylar çok ka
liteli çaylardır, şu anda müjdelerim, çok iyi çay
lar içeceğiz ve ÇAY-KÜR'un bu sene zararı çok 
azalacak ve geçen yıl olduğu gibi Devletin büt
çesine yükü bir milyar değil, yarım milyarın da 
altına düşecek. Bunu hep beraber göreceğiz, ça
yı, çaycıyı ve Devlet üzerindeki yükünü bu po
litika ile kurtaracağız. 

Hepinize, bu konuda verdiğim bilginin ye-
• terli olduğunu sanıyorum. Bir arkadaşım benim1, 

'Senatoda «Kötü çay» satıyoruz dediğimi söyle
di. Ben kötü çay satıyoruz şeklinde değil, bu 
sıene üretilen çayın geqen yıl üretilen çaydan 
iyi olduğunu, elimizde satimakta güçlük çekti
ğimiz bol ımöktarda çay olduğunu, *çay yok» 
şeklinde propagandadan istifade ederek fazıla 
çayı piyasaya sürmek suretiyle, geçmiş yıllar
dan kalan düşük kaliteli çayları önümüzdeki 
(bir iki ay içerisinde bitireceğimiz için memnun 
olduğumuzu söyledim. Bu çayların kalitesi ha
kikaten düşük. Aldığınız çaylardan memnun 
musunuz? Bundan daha iyi çayı bu sene piya
saya vereceğiz. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.)' 

(Tütün konusunda eski eleştiriler çok çok 
dozunu kaybetti, hafifledi ve hemen hemen tü
tün konusunda muhalefet, hani muhalefet ol-
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ffi'asV sözcüleri diyecekler ama, dilleri varmı
yor; 'bugünkü uygulamadan dolayı Bakanlığı 
ve Hükümeti tebrik edecekler. O şekilde yumu
şadı eleştiriler, sağolsunlar, aıma taibiî muhale
fettir, «tebrik ederim» denemiyor... 

IÎBRAHÎM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Biz haklıya hakkını vermesini biliriz, sen yalnız 
çalış... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Uygulamanın 
çok çolk başarılı olduğunu, eleştirilerin bir
birini tutmaması da gösteriyor. Demokratik 
Parti Sözcüsü Sayın Tuncel, «Tütün ucuza alın
mıştır» derken, Adalet Partisi Grup Sözüsü 
İSayın Ertem, «Bu politika ile daha faala kötü 
•Uüttün üretimi teşvik ödUJmekftedir, yanlıştır» 
diye, fazla verilmiştir manasına gelen bir ifade
mde bulunuyor. 

Şimdi iki taraf böyle söyleyince, bu demek
tir ki, fiyatlar tam ortada, uygun fiyat veril
miştir, bu anlaşılıyor. Ayrıca bunun uygun 
olduğu dünya fiyatları ile de belli. Tütünle 
uğraşan kimselerin beyanatları ile de bedii. 

Bizim karşı olduğumuzu söylediğimizi söy
leyerek, onları müdafaa eder durumunda bu
lunan arkadaşlarıma belirtmelk isterim .ki; tü
tün konuşumda en çok konuşanlardan birisi' 
Sayın Haydar Aryal'dır. Haydar Aryal, Iz-
imirtâe geçen günkü bir beyanatında, tütün ih
racatında Tekelin bu sene dışarıya tültün satma-
yışının olumlu olduğunu belirten bir beyanatı 
çıkmıştır, Tekelin tütün konusundaki, tütün 
ihraç politikasını tasvip eder bir beyanatı çık
mıştır. 

Gene İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve tü
ttün tüccarı Sayın Geülâl Umur'un, «Dünya kon-
jonlkttürü içerisinde bu sene Hükümetin uygu
ladığı tütün politikası, tütünle ilgili hemen her
kesi memnun edici olmuştur. Dünya konjonk
türüne uygundur» şeklindeki bir beyanatı da, 
(bizim tütün politikamızın ne denli tutarlı oldu
ğunu ,göstermdktedir. 

Demokratik Parti Sözcüsü arkadaşım, «Tü
tün fiyaitı daha yüksek olabilirdi, Sayın Balkan 
itabımın edemedi mi? Bugün 3 dolara satacağız 
tütünü 2,31 dolara göne hesap ettim, dünya fi
yatlarının böyle yükseleceğini tahmin etimedi 
imi?» diyor. Bugün İnşallah 3 dolardır. Kim 

alıyorsa tütünü 3 dolara, Tekelin elinde ihraç 
için hazır 25 000 ton tütün var. 2,02 dolardan 
bağlantısı yapılmıştı, biz satışına müsaade et
mediğimiz için satmadık, elimizde duruyor. 
Öniömüzde büyük bir problem, paraya da ih
tiyacımız var, 3 dolar değil, 2,40'a falan alan 
varsa biz bunu satacağız, hazırız, sayın sözcü 
bize bu 3 dolarlık borsa nerede ise adresini ver
sin, biz satışa arz cdeceğte;. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

Tütün konusundaki verilen 2,02'lik fiyat
lar, Amerikan grat fiyatlardır, ortalama fiyat
lar bundan daha azıdır. 

«Geçmiş yıllarda stofcsuz olarak devreye) 
girdik» denildi, «Destekleme fiyatlarından» 
bahsedildi. Ben sorulabilir düşüncesi ile ha
zırlatmıştım, üzerinde çok durulmadı, sadece 
Adalet Partisi Sözcüsü, «Stoklar erimiş olarak 
piyasaya girildi, destekleme politikası devamlı 
yürüyor. Sayın Bakan gelir gelmez bu işin ted
birini üki gün içinde mi aldı, bu tedbirler Ta-
lû Hükümeti zamanında /alındı» dedi. Ben 
Talû Hükümeti zamanında almanı tedbirler 
halkkmda Senatoda bilgi vermiştim. Ege tütü
nü 18 lira olarak bize teklif edilmişti, resımî 
belgeleri elimizdedir. 18 liralık ortalama fiya
tı 22 lira seviyesinde tuttuk ve 18 liralık hesap 
tarzı, geçen seneki tütünün bu yıl satış fiya
tı esas alındığı zaman 18 lira çıkıyor, ama bu 
yıl aldığım tütünü gelecek yıl kaça satacağım' 
diye bir hesaba girdiğiniz zaman fiyat yükseli
yor. Biz gelecek yıil kaça satacağımızı hesap 
ederek tütün aldık. 

«'Destekleme politikasında tüccara karşı du
rulmama!! idi» demdi. «Tüccara karşı durulma
sın, bir ayırım yapılmasın, piyasanın hareket
li tutulması kâfidir» dendi. Bu şekilde yapı
lan destekleme politikaları ile Hükümetin geç
miş yıllardaki uygulamalarının bir listesini çı
kardım, tütün politikasını uygulayanlara, na
sıl uygulandıklarını göstermek için. 

Destekleme politikası 1961'de başlıyor, her 
yıl 'kilo başına 1961'de 364 kuruş, 1962fae 266 
(kuruş, 1963 %e 204 kuruş, 1964 t̂e 46 kuruş, 
1965^6 31 kuruş kâr ederek, topam 55 993 211 
lira desteklemeden Tdkel kâr ediyor. (1961 -
1965) arasında. 

1'966'dan sonra, biliyorsunuz, politika deği
şiyor ve piyasayı canlı tutmak politikası, tüc-
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cara karşı olmama politikası başlıyor ve destek
leme gene devam ©diyor, ama bu politika l e 
destekletme devam ediyor. 19ı66'da kiloda 80ı 
'kuruş, 1967'de 50 kuruş (Bulnar kâr değil, za
rar) , 1%8'de 186 kuruş, 1969'da 308 kuruş, 
1970Me 512 kuruş, 1971'de 431 kuruş, 1972'de 
430 kuruş Moda zarar edilerek, 1973'de de ki
loda buna yakın bir zarar edilmek suretiyle, 
kesin rakam 1972'ye kadar 779 281 819 lira, 
1973 yılında satılan 1972 mahsulü, tütünlerini 
de bunun içine koyduğunuz zaman 400 milyon 
lira kadar da ordan, sekiz yıl içerisinde 1 mil
yar 200 milyon lira Devlet bütçesinden, Tekel, 
tütün destekleme alımından zarar ediyor; pi
yasayı canlı tutmak, tüccara karşı olmama po
litikası ile. 

Bu devrede tütün tüccarları tütün alımın-
dan daima büyük kârlar ediyorlar. Bu da bir 
ıgerçek olarak ortada. Arzu edilirse çok daha 
derin rakamları, detayları var bunların. Te
kelin sattığı tütünler devamlı tüccar sataşmm 
altında. Tekel düşük fiyatla satıyor hep, tüc
car daha yüksek, daha iyi fiyatla satıyor. Te
kel son devrede vadeli olarak 92 milyon dolar
lık tütün satmış, (bunun 10 milyon dolarını 
aldılk, henüz geri yanı daha tahsil edüımeımiş-
tir. Tütün satılmış 92 milyon dolarlık ve tütün
den dolayı 1 milyar liranın üstünde alacağımız 
var. Geçen gün sayın Maliye Bakanının burada 
belirttiği gibi, dünya ekonomik politikası açısın
dan düşünülürse, bu tütün elimizde olsa idi, bu
gün geçmiş yıllardaki 1 milyar 200 milyon lira
lık zararımızı fazlası ile çıkaracak imkânlara 
sahiptik. Demokratik Parti sözcüsünün belirtti
ğini bir an için var kabul edersek, «3 dolardır 
ortalama tütün» diyor; ama geçen sene, evvel
ki sene, daha evvelki sene 0,87 dolar, 0,88 dolar
dan tütün satılmış. Madem 3 dolardı (biz 2 do
lar diyoruz.) 0,88 dolara niçin vadeli sattık? Pa
rasını da almadık daha alacağız, niçin sattık?... 
(C.H.P. sıralarından alkışlar). 

Tütün üzerinde daha fazla devam etmiyo
rum, sadece bir şeyi hatırlatacağım. 

Sigara konusunda sayın Adalet Partisi Söz
cüsü dedi k i : «Biz birçok yatırımlar yaptık, 
geçmiş yıllarda yapılan bu yatırımların sonucu 
sigarada bugün Tekel Bakanı rahatlıyorsa bu 
yatırımlardan dolayı rahatlamıştır, onu kullanı
yor.» 

Tabiî, herkes biliyor ki, biz mevcut yatırım
ları değil, mevcut makinaları iki vardiya çalış
tırma gibi bir işletme değişikliğini kullanarak 
rahatlık sağlıyoruz. Bunu her yere ilân ettik 
ama, sayın Adalet Partisi Sözcüsü «Mevcut yatı
rımlarımızı kullandın» diyor. Ona ait örnek ver
mek istiyorum, mevcut yatırımlar ne olduğu 
hakkında. 

Şimdi, sigara sanayiinde, bir de bugüne ka-
darki hükümetlerin Tekeli ihmal ettikleri, güm
rükleri ihmal ettikleri konusundaki Bütçe Kar
ma Komisyonundaki görüşümüzü, Tekelin çalış
ma konusundaki hususları, işleri özel sektöre 
devretme politikasını hızlandırıcı bir anlayış di
ye belirttiğimiz görüşü tenkit ederek, «Her de
virde bütün hükümetlerce Tekel desteklenmiş
tir, yatırıma imkân hazırlanmıştır» diyor. Yalnız 
sigara konusunda örnek vereceğim, Tekel nasıl 
desteklenmiş, nasıl yatırım yaptırılmış? 

İstanbul'daki Maltepe Sigara Fabrikasının 
yapımına 1947'de başlanmış, bu sigara fabrikası 
1968'de denemeye, 1970 de de fiilen tam kapa
site ile çalışmaya başlamış. 22 - 23 yıl bitirile
memiş, acaba niçin? 

2. — Adana Sigara Fabrikası 1968 progra
mına alınmış, (sayın Adalet Partisi Sözcüsünün 
o, çok iyi yapılan sigara yatırımları ile) bugün 
betonarme inşaatı bir karkas halinde, Tekel'in 
bir noktada da çalışmasının kötü bir örneği ola
rak, 6 yıl sonra inşaatı ortada görülebiliyor. İn
şaat daha tamamlanmamış, Beton yığını halinde 
duruyor. Bu ne zaman sigara fabrikası olacak 
da, ne zaman faaliyete geçecek? 127 milyon li
ra keşif bedelini büyük çabamızla, yeniden proje 
hazırlatmakla, şu kısa dönem içerisinde Yük
sek Plânlama Kurulundan, 380 milyon lira ola
rak geçirebildik. Süratle makinelerini sipariş 
edeceğiz. Bugün Bakanlar Kurulunda kararna
mesi var, biraz evvel not yazdım. «Kararname 
bu toplantıda çıksın» diye. 127 milyon liraya bi
tecek iş. (o çok hızlı yatırım kampanyasıyle) 
Tekele olan destekle 380 milyon liraya çıktı ve 
sigara üretimine de, sanıyorum 1975 sonlarında 
1976 başlarında girebilecek. 

Malatya Sigara Fabrikası 1968'de başlamış, 
makine falan hiç bir şey yok, sadece binası bit
miş durumda. 

Bitlis Sigara Fabrikası 1971'de başlamış, 
halen bir şey yok. 

- 27 -
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.Hani Tekele ehemmiyet veriliyordu! Bir yıl
da bir koca fabrika ortaya çıkarken, Tekelde 20 
yılda, 6 yılda, 5 yılda çıkamıyor. Bunun neden
leri, arasında Tekeldeki kadroların bir noktada 
noksan oluşu, ihale şartlarının, değişik başka 
sebeplerin, hükümetlerin önem verişlerinin, çeşit, 
çeşit (sebepleri var, -tabiî. Ama; «Bi'zim yaptığımız 
yatırımları (kullanıyorsunuz» deniliyor da, hangi 
yatırımları kullanıyoruz? 

NİHAT İLGÜN (Tekirdağ) — Geçmişe hiç 
dua etmiyor onusunuz? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Geçmişe dua et
mek, "teşekkür ötmek (bizim boynumuzun borcu. 
Ama, îbiz gelmezden önce çalışan sigara fabrika
larını aynen çalıştırıyoruz, bir değişiklik yok, 
bunu yapanlara teşekkür ederiz. Ancak, biz iş ba
şına geldiğimizde 700 ıton filtreli sigara imal edi
liyordu, bu ay 1 milyon 200 bin tona çikryor. Bu
nun için yeni bir yatırım yapmıyoruz, yapılmış 
yatırımı da kullanımyoruz. Ortada böyle bir ger
çek •vaı'. (C. H. P. sıralarından alkışlar ve «Bra
vo» sesleri.) Aynı yatırımla, (elimizde geçen se-
nefci rakamlar 'var) 500 ton, 600 ten, 700 ton olan 
aylık üretimi, 1 milyonun üstüne çıkardık ve «Bu
nunla karaborsayı önlüyoruz» diyoruz, «Niçin 
daha evvel (karaborsa önlenmiyor idi?» diyoruz. 
Buna (karisi, «Bizim yatırımlarımızı kullanıyor
sunuz.» deniliyor da, hani yeni bir şey kullan
madık daha. 

Diyarbakır milletvekili arkadaşım, «Diyarba
kır'daki içki fabrikası ne zaman faaliyete 'geçe
cek?» diye sordu. Senelerdir programda, ama 
geçen ıgün gittim (Tekelin yine kötü 'bir örneği, 
ama 'sebepleri muhtelif tabiî, yalnız Tekele bıra
kılamaz), Diyarbakır'daki içki fabrikasının iha
ta duvarı yapılmış, bahçe duvarı ile bir lojmanın 
kaba inşaatı bitmiş, içki fabrikası falan henüz or
tada yok. Biz inşaallaıh yapacağız, onu da pro
grama 'aldık, onun üzerinde de hızlı bir çalışma 
yapacağız. 

Anason (konusu var. Onun hakkında bir şey 
söyleyen olmadığı için, fazla vaktinizi almaya
yım diye geçiyorum. Gümrüklere geçlyor'um. 
Ama bu arada isterseniz anason konusuna da de
ğineyim. 

Bana deniyor ki: «Sayın Bakan ciddî olsun, 
Devlet idaresi ciddiyet ister.» Ben de dedim ki: 
«Ciddiyeti bana yüklenen görevler üzerindeki 

25 . 5 ; 1974 O : 1 

i oiddiyefc -olarak.anlıyorum, bir ciddiyetsizlik.yok. 
Zeybek oynamak veyahut da güler yüzlü olmak, 
ne bileyim, içki içmek 'gayriciddilik değildir.» 
Bunlar gazetelere geçti. GayricJdditiğin en büyük 
örneği anasondadır, bu hususu orada da belirttim, 
burada da sizlere belirteyim : 

Anason yıllarca 3,5 lira, 4 lira, 5 liradan alın
mış. Hiç kimsenin aMına, «Anason üreticisi ne 
durumdadır, 'bunlar kâr unı, zarar imi ediyor?» 
diye gelmemiş, sormamışlar. Anasoncuların da 
çok fazla sesi çıkmıyor, sayıları az, bölgeleri fakir 
bölge olduğu için. 

Anason konusunda geem sene nasıl bir uygu
lama olmuş? Sayın selefimiz Çelikbaş, kendi ifa
deleriyle belirtti : «6 liraya satılıyordu, bölgeyi 
'gezdim, 9 lira olsa iyi olur, dediler. (Senatodaki 
zabıtlarda bu beyanların hepsi aynen var.) 9 lira 
olmasını istedim, ama Tekel bizim dışımızda ayrı 
bir 'kuruluş; 11 lira yapmış, bir şey demedik. Son
ra 12,5 lira olmuş, sonra 1.7,-5 olmu'ş, sonra, da 25 
lira oldu. Biz de daha önee 12,5 liraya, 11 lira
ya aldığımız anasonların farkını 12,5 liradan öde
dik.» dedi. 

Şimdi, 3 - •! ay içinde 6 liradan 25 liraya ka
demeli olarak çıkan fiyatı Devlet verirse, gayri-
eiddilik budur. Hesap edersin, ne kadar anaso
nun var, depoya bakarsın, dünya fiyatına bakar
sın, oturur bir fiyat tespit edersin, bu fiyatı ve
rirsin ve o fiyat" üzerinden 'alırsın, ciddiyet bu
dur. 

Şimdi, hor alım meselesinde Hükümet durma
dan karar değiştirirse, bu neyi ifade eder? Önce
den iyi etüt edilmediğini ifade eder. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Siz de değiştiriyorsunuz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Biz değiştirmi
yoruz, hangi kararımız değişti, her şeyi önceden 
-etüt ediyoruz, fiyatı veriyoruz... 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Gazete kâğıdını ne yaptınız? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Beni ilgilen
dirmez. • 

Bu sene verilmiş fiyatlarla anason bol miktar
da üretilmektedir ve bunun hepsini • Tekel değer 
fiyatına satmalacaktır ve anason problemi de or
tadan kalkacaktır. 
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Gümrükler konusunda çeşitli tenkitler- yapıl
dı. Halkımızın büyük bir derdidir. Her şeyi (her
kes söyler; ama 'bu 'kürsüden dahi söylememizin 
zor olduğu birçok olaylara şahit oldukça, kendi 
kendime düşünemediğim, değerlendiremediğim 
olaylarla karşılaşıyorum. Gümrük konusu, Türk 
ekonomisi için sanıldığından da çok önemli; 'sa
nıldığından da çok önemli bir konu: Günlük ola
rak ortada dolaşan; «Kaçakçılar yakalandı; rüş
vet alan memurlar yabalandı, şu oldu, bu oldu» 
gibi meseleler işin yüzeysel kısmı. Burada yapı
lan eleştirilerin tümü de, işin yüzeyden 'görünen 
kısmına aiit eleştiriler. " BenJm vereceğim cevap
ların da ibüyük kısmı yine işin yüzeyden görünen 
kısmına ait cevaplar oluyor. Gümrüğün asıl so
runu çok daha Ibaşka. O konulara., girme -gücümüz 
ve imkânlarımız, eleman kadromuz olduğu müd
detçe gireceğiz. 'Bunlardan en basit bir örneği, 
gerçekleşmiş ifadelerle belirlenmiş bir örneği si
ze arz edeceğim. Bu örnekle, sanıyorum gümrük
lerdeki çeşitli meselelerin 'derinlemesine, biraz içi
ne vukufetmiş olabileceğim. 

1960 yılında (bir demir - çelik fabrikası 'itha
li permisi alınıyor ve fabrika getiriliyor. Dövizi 
1959 d'a almıyor... Aksama olduğu için çekilemi
yor ve gümrükte kalıyor; ta ki, 1971 yılına ka
dar... 1971 yılında, Gümrükleri Boşaltma Karar
namesi ile mal sahiplerine (bir imkân veriliyor. 
Mal sahibi olarak o güne kadar (bulunmayan kim
se çıkıyor ve «Bu benimdir» 'diyor ve o Kararname 
sonucu olarak, geçmiş devrelerdeki devalüasyon 
faiklarından «dolayı 2 400 000 liralık bir fabrika. 
karşılığında, ıbu fabrikayı çekebilmesi için 29 mil
yon lira ödemesi lâzım geliyor. Ayrıca, % 2'lik 
de 'bir Gümrük Vergisi olarak (yuvarlak) 450 
bin lira ödemesi lâzım. 30 milyon liralık bir meb
lâğ... «Bunu teminat mektubu ile de versin» de
niyor. Teminat mektubunu veriyor ve bunu çe
kiyor. 

Bunu yapanlar kimler? Halen Türkiye'de bü
yük çapta büyük büyük firmalar, fabrikatörler; 
kimler karışmıyor işin içerisine... Gümrüklere, 
bankalar adına verilen 30 milyon liralık teminat 
mektulbu sahte... Bankalar adına düzenlenen sah
te teminat mektubunun tahkikatı yaptırılıyor, 
müfettiş raporları «geliyor, yazılar -geliyor; mek
tubu veren şahıs, kendi yazısı ile mektubun sah
te olduğunu kabul ediyor. Sahte mektup verdiği 
iddia edilen şahıs, banka, mektubun sahte oldu

ğunu fcaibul ediyor. O diyor ki, «Ben vermedim, 
o verdi», öıbürü, «Ben vermedim; ıbu verdi sahte 
mektubu.» diyor ve bugün çalışan firma 30 mil
yon lirayı ödemeye razı oluyor; 'arna (bu dosya (bir 
yıl dolaplarda, 'gümrükte, Bakanlıkta bekletiliyor, 
Hangi el tarafından yapıldığını bümiyorum; 
arayacağım ve (bununla ilgili olanları da cezalan
dıracağım. Ne para tahsil ediliyor, ne adam mah
kûm ettiriliyor, ne işlem yaptırılıyor; bir yıl bek
liyor... Şimdi Ibu bir 'olay. Bunun hemen yanın
da başka birçok olaylar: «Depolara, antrepolara 
giren binleree çeşit malı 'gümrük kontrol etti de
niliyor. Gümrükte 1 000 lira aylıklı, ortaokul me-
'zunu, ilkokul mezunu, lise mezunu, ibtisiası olma
yan elemanlar, gümrüğe giren, antrepolara giren 
milyonlarca lira değerinde binlerce çeşit eşyayı 
güya kontrol ediyor da, uygunluğıınu tespit edi
yor. Meselâ, bin çeşit araba yedek parçasının her 
birinin ne olduğunu tespit ediyor, buluyor gibi iş
lemler yapılıyor. Müfettiş kont bollarında, bunla
rın kontrol edilmediği (ediliyor da, aslında kaba 
hatlarıyle) ve bu yolla büyük çapta kaçakçılık 
yapıldığı tespit edilmiş. Bunları kimse bilmi
yor... Bunların içinde çok büyük 'isimler var; bulu
ların içerisinde değişik şeyler var. Bunu kimle 
arayacaksınız? Kadro, eleman?. Nasıl yürüyecek?. 

Bakan olarak ben işin üzerine gitmeyeceğim. 
«Sayın Bakan yapsın» diyorlar. «Söyletmek bir 
şey ifade etmez» diyorlar. Söylemek şunu ifade 
eder: Hepimiz bilelim; Ibu şekil şeyler vardır. Ben, 
gücüm yettiğince bununla «meşgul olacağım; olu
yorum da. Bunlar yıllarca uyutulmuş, sanki yok
muş gibi gösterilmiş. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

F ree - Snoplar mesel esi... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, çalışma süremizin 
dolmasına çok az bir zaman kaldı efendim. Aca
ba 5 dakika içerisinde bitirmeniz mümkün mü? 
Değilse, Genel Kuruldan izin istihsal edeceğim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Bitirmeye gay
ret edeyim. 

BAŞKAN — Konuşmanızı bitiremezsiniz de
ğil mi efendim?.. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
10 -15 dakikaya kadar bitirebilirim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Ba
kanın konusımasınm sonuna kadar oturumun uza-
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tılırtasmı oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbuâ edilmiştir efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, Bakanlık bütçesinin nihayetine kadar oyla-
eaydınız. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Free - Sinop 1ar 
konusunda çok konuşuldu; fa*zla deltaya girmek 
istemiyorum. Söyleyebileceğim şunlardır: «Ka-
ıçakçılık yapılıyor denmesin. Yapılıyorsa, kapa
tılsın.» deniliyor. Yakında kapattığımız zaman, 
bu .siözü söyleyen arkadaşlar bakalım ne söyle
yecekler?. 

Bu konuda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 
Kaçakçılık yapanları kapatacağız, elimizde rapor
lar var. Bizden önce Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
yapmış Sayın Özalp 'arkadaşımız da buradalar; 
kendi devresine de rastlayan raporlarımız var. 
'Gönderilen müfettişler, «Teftişi gayrifcabiîdir, 
mümkün değildir; kaçakçılığa müsaittir» diye ra
porlar veriyorlar. Yani o kadar çok ki, günde 
onlbin çeşit mal satılıyor, Ibütün fişlerini günlerce 
incelemek lâzım ve (bütün gümrük müfettişlerinin 
Ibu işle uğraşması lâzım. Bir bakkal dükkânında 
sigara satışını kontrol edecek, Devletin Gümrük 
Teşkilâtı! Böylesine ibir durumdur ve «Bu ki
mindir'?» diye merak ediliyor, soruluyor. «Karşı
mızda Ibu işi yapanlar kimler?» diye 'bakıyorum; 
firma sayısı 9, 'ayn firma 'halinde... Bu firmadan 
müsaade aldıkları halde, son dönemde verilen 30 
kadar müsaade de dahil, 61 yerde 'açılmasına mü-
sade edilmiş; fakat 30 yerde 'açıldı. Son bizim 
dönemimizde, eski verilen müsaadelerle 4 yerde 
haklarını kullanarak açabildiler, geri tarafı 'aça
madı veyahut da (bizimi tutumumuz üzerine vaz
geçti. 

Açalbilen kimseler: Türk - San 5 yerde mağa
zası var; Tam - Tur'un 4 yerde mağazası var; 
ABC Turizm 'in de 3 yerde mağazası var; Gün -
Tur'un da 3 yerde mağazası var ki, toplam olarak 
15 tanedir. (C. H. P. sıralarından «Sayın Bakan, 
bunlar kimlere aittir?» sesleri.) Söyleyeyim efen
dim: Servis Turistik Anonim Şirketinin de 14 
yerde mağazası var. Şimdi arkadaşlarım, «Kim
lere 'ait?» diye soruyorlar. Hiç sakıncası yok; res
men gazetelerde ilân edilen isimleri burada ilân 
edeceğim: Türk - San kuruluşunda 'büyük işçi 
şirketi; fakat (tercihli hisse 'sahipleri var, 'bir kı
sım: Necati Sergel, Ömer Yılmaz, İrfan Argun, 

Dr. Necdet Akalın, Ceyhan Tırban, Mehmet Arteş, 
• Fahri Tunerir, Mustafa Bayraktar, Şefik Kara-

güzel, Cengiz Akın: 'Türk - San, tercihli hisseler... 
Tam - Tur: Kâzım Erdem, Ömer Doğan... 
BAŞKAN — Efendim seri ölçüyorsunuz, zan

nediyorum anlaşılmadı. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 

TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Yeter Orai, Ya
şar Erdem, Hüsnü Özoğur. 

OSMAN AYKUL ((Burdur) — Sayın Baltan, 
müsaadeyi kim vermiş? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Müsaadeler da
ha önceki bakanlıkların çeşitli kesimlerine veril
miş. 

Ar - Tur Turistik Hizmetler: Fahir ÇelikJbaş, 
Yağız Dağlı, Yavuz Kadıoğlu, Tulha Eibuzziye, 
Murat Korkut. 

Malazlar Kibrit Sanayii: Şükrü Maıaz, Ayşe 
Malaz, Sanlı Malaz, Hayri Malaz, Ahmet Malaz, 
Engin Malaz. 

ABC Turizm Sanayii: Necdet Akar, Ömer 
Yoldaş, Kirkor Taşçı, Arep öamciyan, Aliye Aza
de Akar. 

GÜN - TUR: Kemal Ilıcak, Sedat Ergün, Bü
lent özcan, Zekeriya Atila, Nafiz Ilıcak, Âdil Ilı
cak, İsmail Aydın, Nurdan© Aydın, Münire Kınt-
gültmez, Uğur Reyhan. 

Şimdi (bunlar, bütün okuduklarım, 15 mağaza
nın sahipleri, Free - Snopların yarısı 14 yerde 
faaliyette olan Servis Turistik Anonim Şirketi-
nind'ir ve «Yılda 57 milyon lira vergi ödüyoruz» 
dîye gazetelere ilân verip (bizi soruya çeken bu ma
ğazaların 14 'tanesinin sahibi «Servis Turistik 
Anonim Şirketinin sahipleri de; Vehibi Koç, Sad-
berk Koç, Semahat Arsel, Sevgi Gönül, Suna Kı
raç, Fazlı Ayverdi, Hilmi Ayverd'i, Halûk Çaltır-
lı, Zekeriya Atila. 

Simidi, hu şekilde firmaların sahipleri bunlar. 
Gördüğünüz gibi, 4 - 5 aile şirketinin gümrük dı
şında açmış olduğu sigara ve bir kısım eşya, içki 
satış mağarası... 

Bunun yanlış olduğunu ortaya koyduğunuz 
zaman, Ibu •mağaralarda satılan Tekel mamulleri
nin, içki ve sigaranın Tekelce satılacağını söyle
diğiniz zaman Türkiye'de kıyamet kopuyor; «100 
milyon lira kazanıyoruz, 57 'milyon lira vergi ve
riyoruz. Buna karşı olmak, özel sektöre karşı ol
mak demektir.» deniyor. 

30 — 
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Biz, üretim yapan Özel sektöre karşı değiliz. 
Sigara satışı Tekele a'ittir, içki satışı Tekele ait
tir; kanunu uyguluyoruz. 4 - 5 ailenin (C. H. P. 
sıralarından -alkışlar.) şirketine sigara sattırma 
yetkisini vermeyi kanun (bize vermiyor. Yabancı 
içki, Sigara satış yetkisini 4 - 5 ailenin şirketine 
verme yetkisinde değiliz. Onun için ibunu yasaklı
yoruz. Yoksa, özel sektöre karşılığımız yok. Han
gi demir sanayiini, buzdolabı sanayiini, 'otomobil 
sanayiini engelleyici tedbirler almışız? Hangi 
özel sektöre karşıyız? 'Sigara ve içki satmayı ken
di tekeline almış (bir gazetenin dediği gibi, «Dört 
eline -almış» ibir kısım aile şirketlerinin bu teke-
l'ini elinden alıyoruz, kanunsuz olan işlemi dü
zeltiyoruz. (C. H. P. sıralarından alkışlar ve «Bra
vo» sesleri.) 

Bildiğimiz gibi, «Gümrük Tekel Bakanını açık
lamaya davet ediyoruz.» 'diyen TIR'larla ilgili bir 
dlân vardı. Ankara Ekspres, Konteks, Ersel, Mo-
vas, Ttranstürk, Urallar, Türkspet, Özvaralı, Ege-
man, Denek, Bergama, Koşaroğlu, »Selemoğlu şek
linde T5 TIR firmasının sahibi, «İspata davet 
ediyoruz. Biz kaçakçı mıyız?» diye "bize soru so
ruyorlar. 

Ben, «Bu firmalar kaçakçılık yaptı» dememiş
tim. Bunu ele alarak hücum ediliyor. Benim söy
lediğim şu 'idi; «TIR kamyonları ile kaçakçılık ya
pılıyor.» Ben bunu söyledim, filânca firma kaçak
çılık yapıyor demedim. «İsviçre'den, Yugoslavya' 
dan Cezayir'e giden sigara İstanbul üzerinden ge
çiyor. Adriyatikten, yahut da Akdenizde Fransa 
üzerimden, İtalya üzerimden geçen çok daha kısa 
yol var; buna rağmen İstanbul'dan gidiyorlar. 
Bunun sebebi kaçakçılıktır» demiştim. 

«Sonradan uygulama yapsın» diyorlar. Yap
tık, yasakladık. İki kamyon dolusu sigara çevir
dik; 'bir' hafta bekledi; sonra, Kapıkule'den ge
riye 'gitti. Simidi de iki aydır Türkiye'den ka-
çak sigara geçmiyor. Biz sigara yüklü kamyonla
rı geçirtmiyoruz. İran, TIR Anlaşmasına dahil 
olduğu için, oraya geçirtiyoruz; (beynelmilel an
laşmalara sadık kalıyoruz. İran, TIR Anlaşmasın-
daidır, karayolu olarak 'bizim ülkemizden geçmek 
mecburiyetindedir. 'Sigara da olsa, şu da olsa ge
çirtiyoruz; ama (buradan Cezayir'e TIR'le malze
me gitmez. Biz de onun için bunu yasaklıyoruz. 

«Kaçakçılık yaptıysak ispat etsin» diyorlar., 
İspat yolları çeşitli talbiî. Hepiniz biliyorsunuz; 
«Turşu tenekelerinin içerisinden esrarlar çıktığı-
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na; Harem'de 10 milyon değerinde Amerikan si
garasının TIR kamyonunda ele geçtiğine» dair, 
çeşitli gazete haberleri var. 

.NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Ba
kan, bu free - snoplar ne kadar kira ödüyor1? 

OÜİMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Bir de yine, 
j«TIR kamyonunda 164 kilo esrar bulundu* -Üs* 
tünde, «Urallar - Oo» yazan bir gazete haberi . 
Gazete haberi.. «Bulundu» diyor, «Viyana'da, 
Avusturya'da kamyonun içinde bulundu» diyor. 

Kesin cezaya bağlamış TIRIarla iligili belge
ler var elimizde; mahkûmiyetler, çekici kamyon 
plâkası.. Kapufcule suç yeri; umumiyetle şofiör 
mahkûm oluyor. Söylenen şu; «Firma olarak biz 
yaptırmıyoruz; şoför almış, yapmış» deniyor ve 
ıbütün suçlular şıoflörler oluyor. Ama, suçlusu kim 
olursa olsun, kaçak eşya o kamyonun içinde 
bulunuyor: G-ümrüklenmiış değeri 7 442 lira olan, 
42 parça oto aiksamı, av tüfeği mermisi.. Yine 
bir başka şoför mahkûm oluyor; 1 35i adet 
Brownin!g tabanca,. 250 bin adet tabanca mer
misi, 1 277 adet tabanca şarjörü; mahkûmiyet.. 
Başka bir mahkûmiyet; yine bir mahkûmiyet; 
oto parçası.. Bir başka mahkûmiyet; Urallar Ti
caret ve Nakliyat Kolektif Şirketi; 737 adet 
oto krank yatağı; 28 bin 'küsur lira. Şoför bu 
kadar malzemeyi kaçak olarak, habersiz olarak 
koyuyormuş; öyle deniyor. 

ISonra, muhakemesi devam eden birçokları 
var; açıklamaya mezun olmadığımız için onları 
açıklayamıyoruız. Elimizde soruşturması devam 
eden birçok dosyalar var, müfettiş raporları var. 
Herkes biliyor ki, bu yolla kaçakçılık yapılı
yor; ama söylediğiniz zaman suçlu oluyorsunuz. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Ba
kan, free - shıoplar ne kadar kira ödüyor? 

OÜMRÜıK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Efendim, onları 
siöy'ledik, şimdi burada tekrar temas etmeyelim. 

(Gümrükler ve kaçakçılık konusunda hakika
ten herkesin şikayetçi olduğu, Ankara içerisinde 
kaçak ma'iların satıldığı doğrudur. Ankara içe
risinde satılan bu mallar yanında, biraz evvel 
söylediğimiz «free - stop» şeklinde sigaralar ve 
başka şeyler de resmen satılıyor. Burada içilen 
kaçak sigaraların çoğu, herhangi bir yerdeki bir 
arkadaş vasitasıyle aldırılan; asıl adı, «diplomat
lara satması lâzım gelen mağaza» olarak niteie-
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iien; ama çiolk kişiye satış yapan mağazalar yo. 
iuyle piyasaya sürülen si|gcr*lardır. Ankara'ca 
Ikaçaik sigara, içki, değişik kaçak eşya satan Ame-
rilkan pazarları, mağazalar da var. 

İzmir'de bu free - shıoplardan birinde, «ihraç* 
kaydı ile, ıgemi personelinin ihıtiyacmı temin dü
şüncesiyle Yunan motorlarına sigara, içki, satışı 
var. Dört tayf alı bir Yunan mıoitoru geliyor; 15 
(bin karton sigara, fbir o kadar viski alıp, mo
torun tamamını yüklüyor. Biraz ileriye gidiyor, 
(talbiî bizim sahillerde, onu başka motorlara ve
ya sahile alkttanıyıor. Ama bunun kaynağı, «ih
raç ediyorum, döviz ıgetiriyorunı» diye, İzmir'de 
resmen saitış yapan free - shop. O free - shop ka
palı olsa, Yunan motorunun bu sigarayı Kıibrıs' 
tan,geltirmesi lâzım; geliş yerinde kontrole alınır, 
(bu iş halledilir. Ama, resmen bir kayıt konul
muş. 

(Gümrüğün çeşitli soranları var. Biz, BaJkanlık 
olarak, gücümüzün yettiğince, personelimizin 
•verdiği imlkânla, bu bütçede verilelbilen imkân
larla, jbu sene, gücümüzün yettiği yere kadar 
ibazı tedbirleri almaya gayret edeceğiz; hep
sini yapamayız elbette; ne imkâaıımız, ne perso -̂
nelimiz var. 

(Bütçede neden daha fazla istenmedi? Bir sis
temi, bütçeyi, her şeyi bir anda değiştirecek du
rumda değiliz. Bu kadar .meseleyi huzurunuza ge
tirdikten, sizfler de çeşitli şekillerde bunu tasvip 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 85 nci Birleşi-
ımini'n 2 nici Oturumunu açıyorum. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin gö-
rüşü'lmesine kaldığımız yerden devam ©diyoruz. 

(Sayın Bafaan, kürsüye 'buyurur musunuz 
ıefendim. (O. H. P. sıralarından .alkışlar). 

İsparta Milletvekili) Sayın Mustafa Oesur'un 
«sorusunu takdim ediyoruım. edendim. 

eder göründükten sonra, inşallah önümüzdeki yıl 
Ibu/günkiüinden çok daha değişik, Hükümetimizin 
gruplarımızın, Meclisimizin, Senatomuzun anla
yışına uygun oiaraik, çok daha güçlü bir Güm
rük Tekel Bakanlığı meydana getirebilmek için 
çok dalha yüksek ödeneklerle teçhiz edilımiş bir 
foültçe ile huzurunuza çıkacağız. Bu sene bütçe ile 
(bize verdiğiniz imkânlarda iktifa ederek görevi
mizi yapmaya gayret edeceğiz. Yapabildiğimiz 
kadariyle, ne kadar yapaJbilirsek, ne kadar da
ha fazla hizmet arz edelbilirsek, ne kadar çok 
(kaçakçılığı önleyelbi'liraek; Gümrük Tekel Ba
kanlığından görev Ibe/kleyen halkımıza ne kadar 
daha fazla kaliteli ürün verebilirsek ve üreticile
ri de memnun edeMlinsek, kendimizi o kadar çok 
mutlu sayacağız. 

(Bütçemiz için eleştiride bulunan, bize yardı
mını,, iltifatlarını esirgemeyen; bütçenin hazır
lanmasından bu noktaya gelinceye kadar hizmeti 
ıgeçen arkadaşlarıma, Sayın Başkama ve değerli 
Meclis üyelerime teşekkür ederim. 

Bütçemiz Türk Milletine hayırlı, uğurlu ol
sun. (Alkışlar). 

BıAŞGSAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arîkadaşlamm, (kaldığımız noktadan 

devam ötmefe üzere, Birleşime saat 14,30'a ka
dar ara veriyorum efendim. 

Kapanma (Saati : 113,15 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdatki soruların iSaym Gümrük ve Tefkel 

Balkanı tarafından cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ve istirham ederim. 

1. <Ege tütün piyasasının açıldığı 9.2.1974 
tarihinde: 

•a) Tekel depolarında satış ıbekleyen tütün 
var imiydi; varsa miktarı ne idi % 

• * w » • • 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN : Başkanvekiü Memduh Ekşi 
DİVAN ÜYELERİ : üıaimjif Çetin (Yozgat), idras Ankan (SİK) 
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b) Tekelin, Merkez Bankasına veya diğer 
Devlet kuruluşlarına borcu var mıydı; varsa 
ım-ikifcan ai'e idi? 

c) Dünyanın büyük barsalarmda Ege tütü
nü evsafııidaki tütün baş fiyaıtı dolar veya 
omuadili Türk parası ne kili? Verilen b-aş f:"iyat 
ile mezkûr 'borsa baş fiyatı arasında bir faik 
varsa .(ki, vardır) izalesi! niçin dü§ünüimc:miş-
tir? 

2) Hükümet olunduğu 7.2.1974 tarihi ile, 
Ege tütün piyaısasmın açılıdağı 9.2.1974 tarihi 
arasında iiki) gün geçtiği için, aynı vasıfta Şark 
ıtiü/tünü yetiştiren ülkelerdeki fiyait tespit çalış-
anaları üzerinde istihbarat yapılamadığı önerile-
(bililr ise 'de, bu ve ıhıma benzer iatihbaratın lü
zum ve zaruretine inanıyor musunuz? 

3) Türk tütünü bölgesel evsafı büyük fark
lar arz .etmediği hakle, Ege ve Karadeniz tütün 
piyasasında tespit edilen baş fiyat faikı hangi 
sosyal, ekonomik: ve tarımsal sebeplerden husu
le 'getirilmiştir ? 

İsparta 
•Mustafa Cesur 

BAŞKAN —• Sayın Balkan, sözlü veya yazılı 
cevap verebilirsiniz efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (tamir) — Sözlü olarak arz 
edeceğim Sayın Başkan. 

1 mei soruya cevap veriyorum : 
•Depolarımıza -(bizim Telce! depolarına) ilkil 

tip tütün depo edilmiştir. Birisi, destekleme 
alımından ihracata ayrılan tü tün ; birisi de, 
kendi imalâtımız için stokumuzda duran tütün-
Idıü-r. Destekletme alımımdan ihracat için ayrılmış 
(16 milyon kilo civarında, kesün rakama girmi
yorum) 16 ilâ 16,5 ımilyon kilo .tütünümüz var 
idi. 

«Tekelin maliyeye veya dilğer bir yere bor
cu var mıdır dendi. 

Tekelin başka yere borcu yok. Yalnız, fen
disin in sattığı 'mallar üzerinden (sigara üzerin
den, il^ki üzerimden) Maliyeye % 55 .oranımda 
veııgi vermesi lâzım. Bu vergileri vermediği za
man, her mükellef 'gibi Tekel ide cezaya çarptı
rılır, faizini öder. Nasıl ki mükellefler bu şekil
de ödeme hakkına sahipse, Tekel de aıynı şart
lara sahiptir. Maliyeye vermesi lâzım gelen, ay
lık satışından kalan vergiyi vermediğinden, 
Maliyeye bir miktar borcu vardır. Onun da ce

zasını ödeyerek, borcunu ödemekltedir. Tekelin 
'başka bir yere borcu yoktur. Badece Maliyeye 
vergi borcu vardır. 

•«Borsa fiyatı» deniyor, yani «Dünya borsa
larında fiyat kaç para idi, tespit ettiğiniz fyat 
ne kadardı ?» diye soruluyor. 

Sanıyorum ki bu «soruyu soran .arkadaşımız 
tütün satışları hakkında yeterli bir bilgi sahibi 
değil. Tütün satışlarının (borsası diye ibir borsa 
yok. Her sene belli bir zamanda tüttün piyasa
ları açılır; üretici piyasaları açıldığı gibi, iş
lenmiş tütün piyasaları da açılır. Bu piyasalar
da fiyatlar teşekkül eder. Yunanibtan'da başka 
fiyat, Türkiye'de başka fiyat, Bulgaristan'da 
başka fiyat, değişik yerlerde değişik fiyatlar 
vardır. O 'da, bir noktada, «Yeni söımürgecilik» 
di iye de iifa.de edilir. Kimden kaç paraya tütün 
alaibilirsen, o fiyatla alınabilen, .ona göre tespit 
edilebilen fiyatlardır bunlar. Aynı tip tütünü Yu
nanistan bizden 40 Oent daha fazla fiyatla yıllarca 
satabi-kniştir, satabilmektedir. Biz aynı tütün
leri Yunanistan'ın sattığı fiyatlara satamıyoruz. 
Bir başka ü'ike bizden daha fazlaya satıyor, 
•bir başka ülke biliden .daha ucuza satıyor. Buna, 
dünya çapında tütün alım satımını elinde bu
lunduran ve Amerikandaki sigara sanayiine da 
hâkim olan 4 - 5 tane büyük tröst hâkemdir ve 
ıonlar, Devletler üzeründciki değişik etkileriyle, 
kaça tutturabilirse ona almaktadırlar. Nitekim, 
bize de, dövizimizin az olduğu yıllarda, «Tütün
lerinizi almıyoruz» demişler, biz de mecburen 
düşük fiyatla; rahat 'olduğumuz yıllarda ise 
daha iyi fiyatla satımışızdır. Ama umumiyetle 
ortalama 1,25 dolar ve baş fiyat olarak da 
1.56 -1.60 dolar civarında '(Ege tütünleri i\çıin) 
tütün satmışızdır. Borsası yoktur. «Her yerde 
aynı fiyat» diye böyle ıgünlük fiyatlar yo/lötur. 
Piyasası açılır, ki Türkiye'de Ekim ayında açı
lır, kapanasıya kadar belli bir müddet devam 
eder. Fiyatlar bu borsalarda teşekkül eder. 

Geçen :sene Türkiye için, bizden önceki Hü
kümet Eg'e tütününü (Amerikan Grat) 2.öı2 do
lar olarak tespit etmiş ve bunun altında, satışı 
yasaklamış. Bizim, Ege'deki fiyatlarımızdan, 
2.02'lilk fiyatı aldıktan sonra, Yunanistan'da 
tahmin edilen fiyattan daha yukarıya çıktı fi-
yaltlar. Ege'deki .tütünün Tekelin eline ©erimiş 
ılımasının, Tekelin bu sene ihracat yapmama ni
yetinde .oluşunun, tütün fiyatlarının Yunanis-

http://iifa.de
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tan'da dahi yükselim elsin e tesıiı-J olmuştur. Gecen 
yıllarda Tekelin ?> yıl vadeli olanak, d'üşüik fi
yatla piyasaya tütün «aitmiş olmasının, Yunanis
tan ve Türkiye tütün piyasalarını (ters yön'de et-
ıkillemıe durıi'muna .tesiri •olmuştur. Belirli bir 
'miktar Şark tütünü alan Ibıı firmalar; ikimden 
ucuz bulabil irse onu almaya çalışmaktadırlar. 
Bir borsa fiyatı yoktur. 

«7 isinde' Hükümet 'kuruldu, 9'uiKİa piyaısa 
•acıklı; bu anıda yerli bir istihbarat yapılma
dı» dendij 

Rakamlar tamamen yanlış diyeceğim artık. 
Hükümet 7'sinide güvenoyu aklı. Biz Hükümeti 
25'inde devraldık. 25'inden 7isine kadar geçen 
günlerde, hile başka işe bakmadan, tütün konu
sunda harıl harıl çalışma ya.ptık. Güvenoyu 
7'sin de alındı; aıma biz o zaıman Inızı ılıklarımızı 
bitirmiştik. Piyasada 9'unda açılmadı, .11 Şu-
ıbatta. açıldı ve biz 11 Şubatta piyasayı acımaz
dan yarım ıgün. evvel, bira^z evvel habis ettiğimi 
ıdış atıcılar, «2.02 dolara tütün almayacağız» 
diye Ekim ayından itibaren diremımekte idiler; 
1.92ye kadar çıkmışlardı. Bizim Hükümetimiz 
•döııemıi sırasında 1.97 dolara çıktılar, «vermi
yoruz» dedik, 2.02'ye çıktılar. Tüccarlar tü
tünlerini »aitti piyasaya girdi, bilz 2.012 dolara da 
tütün satmadık; öğlenden evvelki konuşmamız
da Sayın Süleyman Tumcel'in söylediği giibi', 
yüksek fiyatlarla satmak için bekliyoruz. 

«Bu Şaık tütünüdür. Ege - 'Saımisun arasın
daki ba.iş fiyat neden farklıdır?», dilye sorulu
yor. 

Burada da, arkadaşımızın tütün piyasasını, 
tütünü bilmediği oııtaya çıkıyor. Ege tütünü 
ile 'Satmışım tütünü arasında o 'kadar- bariz faik
lar vandır ki, ( bu yıllarıdır ıböyledir. Saımisum 
tütünün değil, bir tarla ile öbür' tarladaki ttü-
Itün arasında i'aıık vardır. İSamısun bölgesinde 
•Maden - OaniJk 'M lira idi, hemen dibinde Bafra 
Mİ lira idi; öbür .taraftan ISaım'sun bölgesinde 
Samsun merkezde ıbaşlka ilçeler o2 lira idi, 30 
lira. idi. Yalnız (Samsun id a dört ayrı fiyat var
dı ki, Saımısun'la Ege arasında bin kiloimetre 
var. Saunsun tütünü ile Ege tütünü birlbirind'en 
çok farklı tütün tikleri. Bu Ege tütününün tipi 
dünyada bir başkadır, başka ımalkısatla kullanı
lır; Samsun tütünü ibir •başkadır, Ibaşika .maksat
la kullanılır'. Ege tütününün tümünü kayıp da 
köylerde içemezsiniz, Samsun tütününü içebi

lirsiniz. Samsun tütünü başka tütün, Ege tütünü 
başka tütün, Diyarbakır tütünü başka tütün, 
Bitlis tütünü başka, Bursa tütünü başka; bun
ların fiyatlarının. Ihepsi ıbaşfca, politikası başka, 
her şeyi lıaışka; lonun için baş fiyatları da baışka 
olmuştur, başka •olacaktır, standart değildir. 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Haydar Uluısioıyi Buradalar 
ISoruyu okutuyorum of endim. 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
'Sayın Gümrük ve Tekel Bakanımdan, To

kat ' ta kurulacak olan sigara falbrikasmın istim
lâk bedelinin ödenmıeısi için ne zaman gereken 
işlcımim yapılacağının belirtmesini saygılarım ula 
arz -ederim, 

Tokat 
Haydar Uluısoy 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamda) — Bu soruya ya
zılı cevap verelim; tarihini henüz bilmiyoruz. 
Onun için ya-zılı cevap ve reyimi efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ıSayın Sami ArslanlL. Buradalar. Sorunuzu 

okııituyoruim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soııımun Sayın Gümrük ve Tekel 

Bakanı tarafından ceıvaplandırıinıasmı rica. •ede
rim. 

Denizli 
•Saımi Arştan 

1. 1196 sayılı Kanuna göre, ekiciyi ne za
ıman (kooperatifler halinde örgıütlenecelktir? 

Başarılı bir koperatifçi olarak, ne gibi hu
susları beklediğinizin açıklanmasını rica ede
rim. 

BAŞKAN — Bütün soruları okuyalım nu
mara vererek... 

GÜMRÜK YE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — İsterseniz te
kçi- teker okunsun, belki un utabil irim. 

BAŞKAN — Olur efendim, olur. Cevaplaya
caksınız buyurunuz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU ('Devamla) — Hükümet prog
ramımızda, kooperatifçiliğe çok yönlü olarak 
her konuda önem verdiğimiz açıktır. Tütün ve 
Tütün Tekeli Kanunu, ayrıca Tütün Tarım Sa-

— 34 
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tış Kooperatifleri Kanunu, bildiğiniz gibi 19-69' 
da çıkmıştır; bugüne kadar uygulama olmamış
tır. 

Biz, tütüncünün kooperatifleştirilmesi konu
sunda, tütün piyasalarından (başlayarak çalış
malarımızı 'yürütüyoruz. Bu yıl içerisinde bu!ko-
nuda çeşitli yönden çalışmamız olacaktır. Koo
peratiflerle ilgili olarak da'ha önce kesilmiş 
% 5'leri tespit ettik. Üreticinin, 'birikmiş 115 
milyon lirası var. Bu sene, yeniden örgütleme 
konusunda eğitim çalışmamız olacak. Tütüncü
lerden, 'kooperatif için, kurluşlar için sermaye 
olarak, yeniden !bir miktar para toplayacağız 
ve önümüzdeki sone tütün piyasasına kadar bu 
tütüncünün kooperatifler halinde örgütlenmesi
ne gayret edeceğiz. 

Daıha önce sorulmuş bir soru daha vardı ve 
«Bu seneki Ibütçeden yeter miktarda para ay
rılmadı» 'dendi. Bildiğiniz gibi, kooperatifler, 
Köy İşleri Bakanlığına bağlandı ve Bakanlığın 
adı Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı oldu. 
Bu Bakanlık bünyesinde, ayrılmış bir miktar 
para var. Ayrıca, «Kooperatifler Bankası» ku
ruluyor; o banka kaynaklarından istifade edi
lecek, •% 5'lerde biriken 115 milyon liradan fay
dalanılacak ve önümüzdeki günlerde giderek 
artan bir yoğun faaliyeti ile, bu sene tütüncü
nün kooperatifleşmesine ve gelecek yıl tütün 
satışına kadar kooperatifleşmenin gerçekleşti
rilmesine 'gayret edeceğiz. 

'BAŞKAN — 2 nci soruyu takdim ediyorum. 
«Soru 2 : 1177 ^ayılı Kanuna göre, satışla

rın borsalarda ihale ile yapılması lâzımdır. 
Kanunu neden tatbik etmiyorsunuz?» 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Efendim, 1.1.77 
sayılı Kanun bildiğiniz gibi 1969 yılında çık
mıştır; bize kadar dört sene geçmiştir. Biz, Hü
kümet olarak daha dört aylık bile değiliz. «Ka
nunu neden tatbik etmiyorsunuz?» sorusu, ol
sa tolsa bizden önceki iktidarlara sorulabilirdi. 
Biz, tatbik etmek için 'hazırlık içindeyiz. 

Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun uygulan
ma şeklini gösteren tüzük •bugüne kadar çıka
rılmamış. Bu tüzüğün bütün hazırlıkları ta
mam; yakında yürürlüğe girecektir. Bu tu
zluk yürürlüğe girdiği zaman bakanlıklararası 
tütün kurulu ve Millî Tütün Komitesi derhal 

çalışmaya başlayabilecektir. Tütün Kurulu ve 
Millî Tütün Komitesi faaliyete geçecek, tütün 
hakkındaki bütün kararları bu komite alacak. 

Bu tüzük yürürlüğe 'girdikten sonra ve bu 
komitenin çabşmasiyle tütün üretimimiz, mik
tar ve üretimin çeşitleri dağılışı bakımından iç, 
tüketim ve ihracat imkânlarımızla ahenkli bir 
hale getirilecektir. Tekel Genel Müdürlüğü mer
kezinde, bu uygulamayı en iyi şekilde yapma
ya imkân verecek organizasyon değişikliği ha
zırlıkları tamamlanmıştır. 

Yine, daha önceki bir Borunun da eksik kal
mış cevaplanması şeklinde, «Tütüncülüğümüz 
için tütün eksperi yetiştirmek amacıyle ne gibi 
çalışmalar yapılıyor?» denmişti. Bu konuda da 
cevap olmak üzere arz ediyorum. 

Eksper yetiştirmek için, yüksek okul seviye
sinde ıbir öğrenim kurumu kurulacaktır. Son za
manda, Af Kanunundan yararlanarak, Tütün 
Tekeli Kanunu ile dalha önce yapılmış olan iş
lemlerden üreticilerin şikâyetleri vardır; «Be
nim arazim tütün ekim höigesi dışında bırakıl
mıştır» şeklinde ıbazı şikâyetler olmaktadır. Bu
na da bir yıllık yeni bir imkân geldi; bu im
kânla da önümüzdeki bir yıl içinde, bu türlü 
münakaşaları ortadan kaldırıcı tedbirler alına
caktır. 

Yaprak tütün ihracatı hakkında da standart 
geliştirilmektedir. Yirmi ıgün kadar önce Lond
ra'da bir toplantı yapılmış, oraya gidilmiştir; 
yeniden bir toplantımız vardır. Beynelmilel 
standardı geliştirilmektedir. Yaprak tütün 
standardının hazırlanmasında Türkiye olarak 
öncülük yapmaktayız; hu konuda da çalışma
larımız vardır. 

BAŞKAN — Sorunun üçüncü kısmını oku
tuyorum. 

«Soru : Sayın Bakanın komisyondaki izaha
tına göre, tüccar, tütünlerimizi dış piyasalara 
ihracederken, Tekele nazaran daha yüksek fi
yatlarla sattığını, senelere göre rakamlar vere
rek izah etmişlerdir. 

Bu durumda tüccar, tütünümüzü daha iyi 
değerlendiriyor ve memleketimize daha fazla 
döviz temin etmiş olmuyor mu? 

2. Bu duruma göre; sömüren, ekiciye da
ha fazla para ödeyen ve memlekete daha fazla 
döviz kazandıran tüccar mıdır? Yoksa, verdi
ğimiz resmî rakamlara göre, ticaret yapmasını 
bir türlü öğrenemeyen Tekel midir?» 
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ıCfÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Efendim, bu 
soru da biraz politik ,bir soru. Yalnız, eksik ka
lan !bir taraf var; «Sömüren tüccar mıdır, Tekel 
imidir1? Dalha fazla döviz getirmiyor mu? Üre
ticiye dalha fazla para ödemiyor mu?» deni
yor. 

Rakamlar meydanda... Geçmiş, yıllarda tüc
car, Tekele göre daha yüksek fiyatla tütün sa
tıyor, >bu gerçek. Ama, üreticiye, Tekele göre 
dalha yüksek para ödüyor 'değil. Ekiciden alış 
durumu değişik. Şimdi, Telkelin aldığı tütünler, 
tüccarın almadığı tütünlerdir. Tekel, devamlı, 
«Tüccar beğendiğini alsın, .gerisi bana kalsın» 
ışeîklinde bir politika yapmakta, iyi veya kötü 
ne kadar tütün varsa toplamakta; tütünün çok 
•olduğu yıllarda hepsini almakta; ondan sonra 
tüccar, beğendiği tütünü beğendiği fiyatla al
makta. Tüccarın bu kadar tütünü bu şekilde 
uygun fiyatla alabilmesi için Tekel «bir nevi köp
rü olmakta; fiyatı biraz düşük tutmakta, ona 
«zemin hazirl.ama.kta. Tüccar, aldığı tütünleri 
dünya pazarlarına satanken genellikle bir ma-
iharet de 'göstermemekte; dışarıdan sipariş al
dıktan sionra tütün almalktadır. Meselâ, herthan-
igi bir tüccar yoktur 'ki, «Bu «sene ben şu kadar 
alayım, dünya pazarlarını ararım, .belki sata
rım» diye bir taihminle, bir ticaret olarak tütün 
almamaktadır. (A) firmasından sipariş almakta, 
«İBana şu kadar şuradan, şu kadar da şuradan 
tütün al denilmektedir ve tüccar da bu siparişe 
igörc tütün almaktadır. 

Burada ıbiraz önceki konuşmada, «Tüccar 
iSamsun^da Tekeli geçti» dendi. Nereye geçti?... 
Samsun'da 16 milyon kilo tütün var. Tüccar 5 
milyon kilo sipariş aldı, geldi Samsun piyasa
sına girdi. Bizim, piyasaya çok hrzlı girmemiz 
•sejbejbiyle, «Bu tütünü belki alamam. Oysa bu
na ihtiyacım var. Bu kadar miktar tütünü ala-
mazsam Tekelden bunu daha da pahalıya ali
lim» diye düşünen tüccar, «Her ne pahasına 
olursa olsun Tekeli geçip tütünü 'alacaksın.» di
ye bir talimat aldı. Evet, tüccar Tekeli 1 lira, 
2 lira, 3 lira «geçti ve tütün aldı; ama ne ka
dar? Patronlarının veırdiği nispet kadar; üreti
cinin istediği kadar değil. Verilen ölçüye göre, 
Amerika'daki, dışarıdaki .dört tane tütün tüc
carının verdiği müsaade ve verdiği talimat gere
ğince 5 mil/on kilo aldı, 11 milyon kilo tütünü 
Tekel aynı fiyatla almaya devam etti 
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«Tüccar daha yüksek fiyatla satınaldı» de
niyor. Peki, kalan tütün ne olacak? Bırakalım 
hepsini tüccara... 

Bizim belirttiğimiz, tüccarın, kendisine veri
len talimatla tütün aldığı müddet içerisinde, dı
şarıdaki alıcıları yüksek fiyatla tütün 
almaya ikna edemediği için, her yıl 
içeride, «Tütün rekoltesi çok, şu yük
sek bu, yüksek. Alınmayacak, depolar dolu, 
.krediler yok» gibi bir kısım söylentilerle tütün eki-
ikna edemediği için, her yıl içeride, «Tütün re
koltesi çok, şu yüksek söylentilerle tütün eki
cilerini paniğe kaıptırana politikası; bu politi
kaya da Tekeliu yer yer yardımcı olması, Hükü
metlerin siyasî tercihleri gereği, bu politika ile 
tüccara uygun fiyatla tütün aldırttıklarmı söy
lüyoruz. 

«Geçmiş yıllarda tüccar 1,25 dolara, Tekel 
ise 1,12 dolara satmıştıır» diye rakam verirken; 
acaba daha iyi politika güdülse idi, 1,25'e mi 
satılırdı, 1,35'e mi? İşin «bir de öbür tarafı var. 

Bu sene tüccar, tütününü 1,92 dolardan sat
maya razıydı. Tekel de 1,92 dolardan tütün sat
maya razıydı. Hükümet razı olmadığı için, dış 
alıcılar 2,02'ye almaya mecbur oldular. Müsaa
de etseydik ne olacaktı? 10 cent ucuza satıla
caktı. Neden dışarıyı zoıiamadılar ? 

,Bu sorunun içinde bir kelime oyunu olarak 
gösteriliyor. Yani, «Siz özel sektöre »bıraksanız 
tütüncülüğü, dalha iyi olacak» anlamına geli
yor. Bırakalım, istiyorsanız. Bırakırsak daha 
iyi olacaksa bırakalım. 

Tdkel destekleme alımı yapmadığı zaman ne 
«olduğu bu sene görüldü. Samsun'da bizi geçen 
tüccara Bafra meydanından söylemişimdir: «16 
köyde tütün alımını, biz yasak bölge olduğu, 
için, yapmıyoruz. Orada Teikel yok, tüccar git
sin alsın. Kaç para verecek?» dedik. Bizim 22 
lira veıdiğimiz tütüne 32 lira veren tüccar 30 
lira verdiğimiz tütüne, biz almıyoruz diye ora
da 10 lira verdi. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
4 ncü .soruyu okutuyorum. 
«Soru 4. : Gümrük depolarında bulunan mal

ların açık artırma ile satılacağı ilân edilmiştir. 
Bu satış, kaçakçılığı, fatura tanzim ve muha
fazası dolayiısiyle, hızlandırmayacak mıdır? 

Bu hulusta Bakanlıkça bir tedbir alınmış 
mıdır ?» 
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•BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
(GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 

TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Efendim, 'bu. 
soruda .belirtilen, «Açık artırma ile satılacak» 
şeklindeki 'beyan, kesinleşmiş bir kararın ifa
desi değildir. Açık artırma ile satılma eskiden 
beri vardır. Otomobiller aeılk artırma ile satıl
maktadır. 

otomobillerin bağış şeklinde oraya buraya 
verilmesi iyi biır netice sağlamadığı için, Dev
let bütçesine gelir getirme düşüncesiyle, «Güm
rük depolarındaki mallar belirli bir kurum ta
rafından ('bunu henüz kesinleştiremedik) açık 
artırlma ile halka satılsın» diyoruz. Bu sorunun 
içerisinde ifade edilen, «Kaçakçılığı hızlandır
ana, fatura verme, bir gerekçe alma» gibi sa
kıncaları var. O sakıncaları izale ederek nasıl 
bir çözüm yolu (bulacağız diye uğraşıyoruz, bu
nun tartışması içerisindeyiz. Henüz kesinleş
miş bir durum yok. Kesin olan bir şey; bunu pa
ra ile satma niyet'imizdir. Bunun yolunu arıyo
ruz. 

.BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5 nci soruyu okutuyorum. 
«Soru 5. Sayın Bakan, Karadeniz ekici tü

tün piyasasında, «Tüccar, ekici ile Tekel İda-
rosinin arasını »açmak için âdeta rüşvet vermiş
tir» demiştir. 

'Tüccar, satmaldığı bir mala rüşvet verir mi? 
Yeni bir ekonomik işlem mi bu? Tüccar fiyatla
rı, nasıl olur da Tekelin fiyatlarının üzerine çı
kabilirdi? 

Bu, tüccarın 'sömürü düzeninin, Tekel tara
fından Ege ekici tütün piyasasında yıkıldığını 
zanne diy o rduk.» 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
OÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 

TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Saym Aralan' 
m biraz evvelki sorusuna verdiğim cevabın için
de ibu, hususun da cevabı var. Yalnız bir müşa-
Ihedetaıizi 'belirtmek isterim: 

Birlikte gezdiğimiz milletvekilleri burada; 
ayrıca, misafir milletvekili .olarak Sayın Sami 
Kumibasar da bizimde beraberdi. Benden önce 
fanketti Saym Kumbasar, beni ikaz etti : «Sa
yın Türkmenoğlu, ben bir şeye dilkkatini çek
mek istiyorum. Her gittiğimiz yerde bazı adam
lar, vaırır varmaz etrafımızı çeviriyor, Tekel 22 
lira veriyor, tüccar 32 lira veriyor diye bir ifa-
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de ile karşılaşıyoruz. Bu 7 - 8 yerde tekerrür 
etti; bundan şüpheleniyorum.» dedi bana. 

'Bunun üzerine işi tetkik ettirdim. Bir mer
kezden idare edilen ve biır yerde üç, iki, dört 
mahsulü geçmeyen bir kısım tütünlere, özellik
le 22 liralık tütünlere 32 lira fiyat verildiğini 
tespit ettik. Bizim uğradığımız her yerde bunun 
Ikesin olarak yapıldığını ve özellikle bu olaydan 
dolayı bizden şikâyet edildiğini gördük. Bunun 
üzerine \ben sert Ibir ifade ile .birçok konuşma
larımda bu husustan bahsettim ve bu, sonradan 
çıkan rakamlarda da, özellikle Bütçe Karma 
Komisyonunda verdiğim bir cevapta kendini 

. gösterdi. 
Bir arkadaşımız, «Sinop'ta tüccar harıl harıl 

tütün alıyor, Tekelin fiyatları 14 liraya düştü» 
dedi. 

iSinop'un 270 bin kilo tütünün 266 500 kilo
sunu Tekel, 3 500 kilosunu da tüccar almış. 

Tüccar orada da bir miktar aldı. Her yerde 
tüccar normal olarak bizim başfiyatraıızı geç
mişti; bazı yerde normal geçişti bu. Geçmeyin
ce, üretici vermiyordu zaten; Tekele veriyordu. 
Normal dışı olarak her yerde tespit ettik, 2 - 3 
eikieiye (o da eksperin yakınma) 10 lira fazla 
fiyat kasten veriliyordu ve bize de soru olara'k 
açıkça sorduruluyordu bu. Biz bunu, «üretici 
ile Tekel arasında, Hükümet arasında bir ko
pukluk, bir ara açma şeklinde nitelendirdik; 
aynı kanaatimizi muhafaza ediyorum, bu böyle 
olmuştur; fakat başarıya ulaşamamıştır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Saym Mustafa Parlar'm sorusunu okutuyo

rum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Saym Gümrük ve Tekel Başkanının aşağıda 
verilen sorularımı sıöz olarak cevaplandırmasını 
saygiyle rica ederim. 

İstanbul 
Prof. Dr. Mustafa Parlar 

1. 30 Nisan 1974 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan kararnamede, çay tarımı ile ilgili 
bazı yeni tedbirler getirilmiştir. Bunların hanlgi 
Ikrîtcrlere dayandırıldığını ve esaıslannı anlama'k 
zordur. 

a) Dönüm verimi azafmî 450 kilogram olma-
'sı bangi ölçüye dayandırılmıştır? İyi bakılan 
ve verimli olan bir tarla ile, daha kötü şartlara 
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malik bir üretim alanı .aracındaki fark nasıl 
ölçülecektir? 

1)) Tomurcuğun yaprak olarak sayılması 
doğru mudur? Bu ilk uygulamanın ışığı altın
da, 'durumun bugünkü gürüntüsünü nasıl de
ğerlen dir inektedirler ? 

c) Fabrikasyonda büyük aksaklıklar oldu
ğu, yetersiz kapasite nedeniyle üretimde gerek
li titizliğin gösterilmediği doğru mudur? Büyük 
falbrika yerine, (küçük atclye -sistemine daha 
ağırlık vermek, 'bu sektöre rahatlık getirmez 
mi"? Köy kooperatiflerinin cay at'elyeleri kur
malarına izin verilmesi düşünülüyor mu? 

2. Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri 
<;ay için güçlü bir pazar olabilir. Kaliteli ve iyi 
a'mibalâjlı çay arz etmek suretiyle, Avrupa'da 
çayımıza pazar bulmamız mümkün müdür? Al
manya'da tüketici, caya ortalama 22 DM, yani 
110 T link Lirası ödemektedir. -Geçen sene 18 
(bin 'ton çay satılmıştır. Daha uygun fiyatlarla 
bu miktarı artırmak mümikün müdür? 

?>. Çay ile ilgili politikaları tespit ederken, 
üreticiler ve 'kooperatiflerden yardım alınmış 
mıdır? 

1. Karadeniz Teknik Üniversitesinde bir Cay 
Araştırma Enstitüsü 'kurulmasını düşünüyor 
musunuz ve böyle bir fikri destekler misiniz? 
(•O. H. P. sıralarından «Yazılı cevap verin» ses
leri) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Çok kısa. 

Efendim, zaten çay için çok uzun konuştuk; 
sözlü olmasını istiyor Sayın Parlar. (O. H. P. 
sılalarından «Yazılı, yazılı» sesleri) 

BAŞKAN — Takdirinize kalmış efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 

TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Efendim, ben 
kısaca cevap vereyim. 

450 'kilogram meselesini biraz önce burada 
açıikladım. Gerçek o ki, 450'den fazla, Rize'de 
alınmıyor. «% 2 - o .gibi -bazı önder çiftçiler de 
değerlendirileeöktir Çay - Kur tarafından» de
dim. 450 tespitinin sosyal açıdan düşünülmesi
ni 'burada söyledim. 

«Tomurcuk, yaprak sayılır mı?» diye sorul
du. Tomurcuğu biz yaprak saymıyoruz. Tomur
cuğun yanında yaprak varmış, bazi eksperler 
bunu yaprak sayma eğiliminde göründüler. 
Talimat verilmiştir; tomurcuk ve yanındaki kü-
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J çiik yaprak, yarını yaprak sayılmaktadır. «To
murcuk» kelimesi içerisinde, ona bitişik yaprak 
da vardır. Onu ayırma'k isteyenlere karşı 

I Çay - Kur ve biz, Balkanhk olarak tedbirimizi 
I aldılc. Tomurcuk, yaprak değildir. Tomurcuğun 
I yanındaki yaprakla tomurcuk bir ifade edilir. 
I Onun altındaki iki yaprak, tam. yaprak, yap-
I rak sayılıyor, 
I Fablikada aksaklıklar vardır. Onların dü-
I zel turnesi ayrı »bir iştir. Onun üzerine de eğil-
I iniş vaziyetteyiz ve onları da düzelteceğiz. Şim-
I diden tedbirleri alınmıştır. 
I Fabrika müdürlerine «çay kalitesini belli 

oranda istiyoruz» demekle bunun tedbiri yarı 
I yarıya halledilmiştir. 
I Büyük fabrika yerine (küçük atclye... Evet, 

•buna ben de inanıyorum. Büyük fabrika yeri-
I ne küçük atclye yapılmalıdır, faydalıdır. Fa-
I kat, bugüne kadar hep büyük fa'brika yapıl-
I m iş; öyle bir hisse kapılmmış ki, dünyanın en 
I ıbüyük çay fa'lnikası Rize'dedir diye övüneb'ili-
I 'tiz. Bu şekilde de, övünme payı için büyük falb-
I rikalar yapılmış. 
I <4Köy 'kooperatifleri çay atelyesi yapsın mı?» 
I sorusuna gelince; elbette yapsın. Yapılmasına 
I müsaade edilecektir; müsaide ettik. Bize bir 

kişi .müracaat etti; rahatça, buna her zaman 
müsaade edebiliriz. Yapmalarını teşvik ediyo-

I rıız. 
«Avrupa'da pazar var, 110 lira» diye bir so-

I ru var. 
Ben, böyle bir pazar (yine tütünde olduğu 

I gibi) varsa, «bizde de çay var, hemen satalılm» 
I derim. Bunu bilen arkadaşlarım yardımcı ol-
I şunlar. Bizden önce satılmış, hep 18 bin ton 

çayı 2,5 - 6 lira arasında satmışlar. 110 liralık 
pazar varsa, satürnıyorsa, 'bu kadar fark olma-

I ması lâzım. «11 liraya sattık» diye övünülüyor. 
I Dünya 'borsalarında, Londra borsasında çay 
I 15 - 20 lira arasındadır. Halen kalitesine göre 
I Londra borsasında cayın kilosu 15 - 20 lira ara-
I smda değişmektedir. 110 lira diye bilinen, Al-

manya'daki çay konusu; sanıyorum, işçilerin 
I aldığı bir paket çaydan, kiloya vurarak Al-
I manya'daki satışı söylüyorlar. Amibalajlı çay 

ayrı bir şey, onun kalitesi ve fiyatı ayrı; amba
lajsız çay ihracı 'borsa fiyatı ayrı. 

(/ayı ambalajlı olarak dış piyasalara satma-
I yi biz de düşünüyoruz; İra konuda çalışma ya-
I pacağız. Dış piyasada bizim çaylarımıza en 
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büyük 'müşteri, 'bizim çayımızın içim zerkine 
alışmış Tünk işçileridir. Biz, onlara çay sata
cağız. Bu fiyatlarla, bizim fiyatlarımızla dışa
rıda kolay kolay, kısa müddetle (Türk işçisinin 
dışında) çay satmanın kolay olduğuna inanmı
yoruz. Ama, deneyeceğiz, zorlayacağız. Ama, 
ambalajlı çay satacağız. 

«Çay için üretici ve kooperatiflerden yardım 
alınmış mıdır?» Evet, alınmıştır. Bütünüyle, 
ihep'Sİyle görüşülmüştür; fiyat tespitinde Rize' 
ye gidilmiştir; üç gün bunlarla temas kurul
muş, konuşulmuştur. Her türlü bilgi alınmış
tır. 

«Karadeniz Teknik Üniversitesinde bir Çay 
Araştırma Enstitüsü kurulmasını düşünüyor 
'musunuz veya 'böyle bir fikri destekler misi
niz?» sorusuna gelince; efendim, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi değil de, (bundan sonraki 
bütçede inşallah Tarım Bakanından sorarak bu 
'konukla bize de yardımcı olursunuz) Yomra'da 
bir ziraat okulu var. Bu okulu Tarım Bakanlığı
nın Çay - Kur'a devretmesi için teşebbüsümüz 
olmuştur; Sayın Bakan söz vermişlerdir. 

Bu Yomra'daki okul Çay - Kur'a devrolur-
sa, orada çaylu ilgili bir çalışmamız olacak
tır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesinin bu konu
da yapacağı çalışmanın, onun kendi bünycsiyle 
ilgili okluğunu sanıyorum. Bizim, Bakanlık 
olarak böyle bir durumumuz yok. Bakanlık 
olarak, Yomra Ziraat Okulunu Çay - Kur'a dev
redecek, çayla ilgili eğitim yaptırmayı düşünü
yoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Zararsız'm so
rularını okutuyorum. 

Sayın Ömer T Ait fi Zararsız; buradalar mı?... 
Yok. 

Sayın Talât Oğuz?.. Yok. 
Sayın Osman Aykul ?... Buradalar. 
Sayın Aykul'un sorularını okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Gümrük ve 

Tekel Bakanı tarafından cevaplandırılmasını 
ı-ica eder, saygılar sunarım. 

Burdur ili Yeşilova, Tefenni ve Gülhisar il
çelerinde yetiştirilen anason ürünüyle ilgili 
olarak, 1.973 malî yılında, usulsüz ve haksız bir 
taban fiyatı politikası uygulandığı için, anason 
üreticisi, varlıklı kişi ve aracılara sömürtülmüş-

tür. Bu yıl ise, anason ürünüyle ilgili olarak 
nasıl bir fiyat politikası izlenecektir? Bu yön
den bir çalışma politikası var mıdır? (C II. P. 
sıralarından «Yazılı, yazılı» sesleri) 

GÜMRÜK YE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Yazılı olarak 
cevap arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Behram Eker buradalar; soruyu oku

tuyorum. 
Muhterem Başkanlığa 

Aşağıdaki hususun Sayın Bakan tarafından 
cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ede
rim. 

Balıkesir 
İbrahim Behranu Eker 

Basın, Tercümanda çay konusunda çok acı 
gerçekleri ortaya koyuyor. 

Eksperin, müstahsilce gönderilen karayemiş 
yaprağına; «Ha, tamam; ben, çay buna deııim, 
böyle istorim, böylesin! alırım» dediği de yazı
lıyor. 

Bu ne biçim eksperlik? Çay müstahsili ile 
neden oynanıyor? (Gülüşmeler) 

Arz ederim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 

TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Efendim, çay 
sorununu böyle Tercüman Gazetesinden okuya
rak halletmek mümkün değildir- elbette. Çay 
eksperi o köyün insanı, Çay - Kur'un herhangi 
bir memuru değil. Bütün şikâyet de ordan ge
liyor. «Ben senin çayını almıyorum, böyle cay 
isterim» diyen adam o köyden seçilmiş eksper. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) 
—-Tercüman Gazetesinde, «Tekel memuru» di

yor Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ MAHMUT 

TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Tamam efen
dim. Tekel memuru değil o kimse. Eksper, işçi
dir ve o köyden seçilmiştir. 

İBRAHİM BEHRAM: EKER (Balıkesir) 
—• Tekel memura. 

BAŞKAN — Sayın Eker, siz sor-uyıı soracak
sınız, Sayın Bakan takdir edip cevap verecek 
efendim. 

GÜMRÜK YE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Ye bu şekil
de Çay - Kur'da eksper, Kararnameye S^ve 
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«% 15'i 2,5 yaprak kalitesinin dışında da ola
bilir; 3,5 yaprak % 15 olabilir.» ölçüsünü ara
maktadır; «Şu şekil çay getireceksiniz» demek
tedir elbette. Tercüman Gazetesinde bu iş, bir 
değişik açıdan yazılıyor. Normal... 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) 
Çay değil Sayın Bakan, «kara yemiş yaprağı 
gösteriliyor, çay değil» diyor. Gazete yazıyor, 
yalan onlarındır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Birisi şaka 
yapmıştır Sayın Eker. Efendim, gazete yaz
mış, biz her yazılana cevap vermek zorunda da 
değiliz. Gazete yazar... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. So
ru cevaplandırılmıştır. 

Sayın Hasan Değer'in bir sorusu var efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Diyarbakır 
Hasan Değer 

Sayın Bakan, Doğu ekici tütün piyasasında:, 
«Köylü iyi tütünü kaçakçıya, kötü tütünü ise 
Tekele vermek suretiyle hem kendisini ve hem 
de Tekeli mağdur etmiştir» demişlerdir. 

Piyasa açılmadan yapılan satış mukaveleleri 
kanuna aykırı olduğuna ve Tekelin de iyi fiyat 
verdiği iddia edildiğine göre, vatandaş bütün 
fakrü zaruretine rağmen, Tekelin yüksek fiya
tını neden kabul etmesin de, kaçakçıya satsın? 
Anlayamadım izahını rica ederim? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Efendim, bi
zim o ifademiz, piyasayı açarken söylediğimiz 
bir sözdür. Geçmiş yıllarda Tekelin fiyatı dü
şük olduğu için kaçakçıya satılıyor dedik. Bu se
ne fiyat yüksek oldu; bu yüksek fiyatla, ka
çakçıya iyi tütünlerin satılmadığını veyahut da 
çok az satıldığını tespit ediyoruz ve ımemnun 
oyluyoruz. Geçmiş yıl içindir o. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
NİHAN ILGÜN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, sözlü sorum var. 
BAŞKAN — Sayın İlgüıı, size sıra gelecek 

efendim, biliyorum, soru talebinizi. 

Sayın Abbas ve Sayın Zararsız'm soruları. 
Sayın Abbas buradalar mi l . . Yok. 
Sayın Zararsız?.. Yok. 
Sayın İdris Arıkan'm sorusu var; kendileri 

buradalar; okutuyorum. 
Sayın Başkan 

Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Tekel Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

Siirt 
İdris Arıkan 

1. 1 Nisan'da açılan Güney - Doğu tütün 
piyasası halen devam etmektedir. Bu durumu, 
piyasanın kısa zamanda kapanacağı yolundaki 
beyanlarınızla nasıl telif ediyorsunuz? Sebep
leri nelerdir? 

2. Siirt'te kurulması düşünülen tütün ba
kım ve işleme evleri hangi kazalarda ve ne za
man kurulacaktır? Bu konudaki program ve 
yatırım, çalışmaları ne safhadadır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Efendim, Si-
irt'te geçmiş yıllarda (tarihler vardır) 3 ay, 
3,5 ay süren tütün alım piyasaları vardır. Bazı 
bölgelerde bitmiştir, bazı bölgelerde devam et
mektedir. Piyasa zamanı yağmurlu geçtiği için 
başlangıçta bir aksama olmuştur. Ayrıca depo 
noksanından dolayı aksama olmaktadır. Var-
gücümüzle çalışılmaktadır; ama depo kifayetsiz
liğinden, noksanlığından aksama oluyor. Buna 
rağmen, alımı süratle bitireceğiz. 

En büyük sorun da bu sene, (Siirt'te de ol
duğu gibi) ortak tütün diktiren, bir kısım tü
tüncüyü ortakçı olarak çalıştıran kimseler, bi
zim aldığımız tedbirler sebebiyle cananlara ta
limat vermekte ve piyasaya tütün indirmemek-
tedıirler. Kozluk'ta bizim eksperlerimiz boş otu
ruyor ; tütün getirmiyorlar. Sebep: Kötü tü
tün getiriliyor; baktırılıyor; bizim verdiğimiz 
fiyatları kırmak, Hükümetin düşmesini bekle
mek, kararları almak... Değişik sebeplerle tü
tün getirmiyor; getirmediği için bitmiyor, 

İkinci soru da, Siirt'te açılacak depolar, tü
tün işleme evleri, konusu. Kozluk'ta tütün iş
leme binası yapılıp bitecek, orada açılması ay
rıca düşünülecek. Hazır bina Sason'da bulun
muştur; Sason'da bu yıl, mevcut binanın ver
diği imkânla Sason tütünün yarası kadarını iş
leyebilecek işleme evi açılacaktır. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Mehmet Bozgeyik buradalar; iki tane 

suali var, okutuyorum Sayın Bakan. 
«Soru 1J Yurt dışından işçilerimiz tarafın

dan getirilip müftülük, hastane ve diğer resmî 
dairelere hibe edilen otoların gümrüklerde uzun 
müddet beklediği malumunuzdur. Bu otoların 
çıkışma ne zaman müsaade edilecektir? 

2. Halkın zarurî ihtiyaç maddelerine yapı
lan zammın yanında, keyfî olarak kullanılan 
ve zararı görülen içki maddelerine yapılan 
zam, halkımız tarafından az görülmektedir. İç
kiye yeni bir zam düşünüyor musunuz ?» 

GÜMRÜK VB TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Ne bakımdan 

içki i . 
BAŞKAN — «Alkollü içkilere zam düşünü

yor musunuz ?» diyorlar efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 

TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Hibe konusu 
arabalar vardır. Bu Türkiye'nin sorunudur. 
Kim alıştırdı ise alışılmış buna; yani, benim 
ön fazla ş'kâyeitiçi okluğum konu, bu konudur. 
Aslın/da, «hibe» diye bir şey yoktur. Herkes 
'buradan-parayı celbine koyup, ya dışarıya çı
karmakta veyalhuit buraya araba getirmiş olan 
kiimıseye, «masraf karşılığı» diye parasını öde
mektedir. Belediyeler ansa vermektedir. Açık-
itan para verilmektedir. Müftülükler, cemaat-
tan para tioplaiyıp vermektedir. Heıkeis bir şek
lini bulup paralsmı vermektedir; ama harigi 
para? Yurt dışındaki bu arabanın bedeli kar
şılığını vermekte. Gümrük de olmayınca, bu 
araba çok ucuza gelmektedir. Hibe yoluyle bu 
şdkil araba satış işi, normal oluyor, iş daha 
blir kolay yürüyor. Yenine göre suiisjtimaller 
ortaya koymaktadır. 

Bbim çok uğraştığımız, önlemeye çalıştığı
mız bir konudur; ama bedava araba almaya 
yaihııt da ucuz araiba almaya alışmış bir kısmı 
Ikimiseler ve onları müdafaa eden iktidar parti-
ısine, muhalefet pantöâkıe mensup milletvekili 
aıikaidaışlariimızın da baakiisıyle, sanınım bn işi 
(biz d e konıtrtoldan çıkaracağız, kaçıracağız ve 
'bu iş böyle yürüyecek (korkusundayim. Bana 
yaıidımcı olunsa arkadaşlarımı bu konuyu bar 
zaptı rapta alırız. 

©unun aslı şuidur : «Gerçek hibeler güm
rükten muaf olsun» denilmektedir. Hibe yo-

| Hyle alman araibalar kıüçük belediyeleri mah-
votimektödir zaten; büyük belediyelerde de 
ayrı 'bir konudur; bu kadar cüzî bir hibeye 
aibbi'yaç h:isiseibmean!eikt,eLlirler. Köy muhtarlık
larımda bu hibeler işleımektiddir. 8 haneli bir 
ıköy muhtarı hibe ile araiba almakta.. Türki-

I yo'nin bazı bölgelerinde bu iş, alışılmış bir ti
caret şekline sokulmuştur. Belediyeler hübe 
yoilyle aldığı arabaları değişik şclkilde kul
lanmaktadırlar. Biiz, sljz yardum ederseniz 
önleyeceğiz; ama baskı devam ederse, herhal
de başka işlerimiz olduğu için bu işi serbedt 
bırakaıcağiiz, «alışıldığı gibi yürüsün» diyeice-
ğiz. O kadar ela balsıkı altında vız, bunu da bu
rada açıkça belirtirim. 

Aslında işleyiş normal değildir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. Teşekkür öderim sayın Bakan. 

Bıir soru daha var efendim. Sayın İhsan 
Arökm'ın. 

ISayın Başkanlığa 
1. Yozgat Bira Fabrikası tam ve rantabl . 

bir çalıışma düzeyine girmemiş, dola'yısıyle üre
timi çek azalmıştır. 

ıa) (Sayın Bakanımızın da malûmu oldu
ğuna inandığım son olaylardaki' fabrikanın 
durumuna acaba ne zaman müdahale edecek
tir? 

2. Yerköy ve Şofaa'tUi'ye bağlı, geçimini 
bağlardan temin edene, 50'ye yakım köylerin 
ürettiği üzümlerin değerlenllirilmesi yönünden 
bir ispirto fabrikası yapitırilması için araştır
ma yapmayı Balkanlık düşünüyor mu? 

a) Yıllardır bu yörelerin halikının hasre
timi çeiktiğlî ve müracaatlarını yaptığı bu konu 
ele alınacak mı? 

Lütfen sözlü cevaplandırılmasiını saygı ile 
I ara ederim. 

Yosgat 
İhsan Arslan 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Yazılı cevap-
landıralıim iısltensenlz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bize yazılı olarak intikal eden saralar biıt-

ımiştir, değerli arkadaşları/m. 
j Sayın tlgün buyurumız, sorunuzu sorunuz. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Saym Baş-
I kan, sayın Gümrük ve Tekel Bakanı, bir Hü-
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Ikümet yetkilisi olarak katıldığı Ziraat Oda
ları Genel Kontgresitnlde,' «Gümnifelerid.e ucuz ve 
Ihe ökesin kolayca satınalalbileeeğd /traktör satı
şına pek yakında başlanacağını» ifaJde etmiş-
Ierdir. Böyle bir uygulamaya geçildi mi veya 
hazırlığı var mıdır ? Bu bir. 

2. Yine saayırı Bakanımız biraz evvelki 
tkonuşıma'sında, Almanya'daki vatandaşl ananı
zın Türkiye 'leiki belediye ve müels&etselere va-
«ııta hibelerinde, gerelk iktidara ve gerekse mu
halefete nıemsup millet vekili .erindin baskısiyle 
'böyle bir uygulamadan vazgeçileceğini söyle
diler. Ben şahsan, böyle bir karan' doğacaksa 
teessüf eklerim. Eğer, kararlar mlilleltveikiite-
mnin baıskiLsıyle değişecekse, ben Hükümeltin 
ağırlığından bir manada şüplhe ekliyorum. 
(O. H, P. sıralarından «Yanlış anladın» ses
le ni.) 

BAŞKAN — Sorunuzu sonunuz Sayın 1.1-
gün; siora ef eınldim. 

NiİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Böyle bir 
uygulamaya devam edilecek mi, edilmeyecek 
ımii ? 

3. ISaym Bakan, balen uygulanım akta olan 
çay alım politikasında, yaş çaya 625 kuruş fi
yat verildiğini ve kilo başında 4 lira gibi bir 
Ibüyük zarar .edildiğimi 'beyan ettiler. 

ıBu bir destekleme alımıdır, canı gönülden 
desiteikliyorum. Fakat, tütümdekli geçmiş seme 
'tatbikatında, yine Tekelin tütün piyaisaısmda 
destekleme alımı suretiyle 'büyük zararlara 
uğradığı ve Tekel İdaresinin: milybnılar ve 
ihatıta milyarlara varan zararlara uğradığunı... 
(C. H. P. sıralarından «Soru sor soru» sesleri, 
gürültüler.) 

BAŞKAN •— Saym İlgün, efendim, «soru
lar, izahatsız, gerekçesiz ve kıısa olmalıdır» 
hükmünü İçtüzüğümüz getiriyor. İstirham edi
yorum; lütfen sorunuzu kusa ve gerekçesiz so-
n'unuz efendim; rica ediyorum. 

M H A N İLGÜN (Tekirdağ) — Peki efen
dim, bitiriyorum. 

Bu yılki çay alımı ile geçmiş yıllardalki tü
tün destekleıme alılmı arasında bir münasebet 
ıvar mıdır, yok mudur? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İl
gün. 

Buyurunuz Saym Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 

TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Gümrük-

lerdje traktör satışı konusunda çalışmala
rımız vardır. Maktu vergi ile traktör sa
tılması konuşumda hazırlıklarımız yaptırıl-
imışitır. Türkiye'nin çok büyük çapta . ih
tiyacı olan orta büyüklükte, belli mar
kalardaki traktörlerin dünyadaki fiyatları sor-
dumlmuştur. Oradan gelem fiyatlara göre, 
gümrüklerde maktu, (televizyonlarda 2 000 Tl. 
'olduğu gibi..) traktör başına ve yaş durumuna 
göre 'bir maktu vergi listesi hazırlaınmatktadır. 
Bu maktu ve ilgiye göre, yurt dışınıdaın trak
tör getiren kimselerin gümrükten1 bu traktörü 
geçirip, belli verigiısind vermesi sağlamıacalktrı; 
bu hususta çal ışımalarım üz ilerlemiştir. 

Ayrıca, gümrüklerde hazır «duty f ree- Hso'hp» 
şeklimde traktörleri getirip, işçinin oradan her 
traktörü nakletmesi zor olmasın diye, burada 
sattırılarak yurdu sdkulmalsı konuşumda da 
çalışmalarımız vardır. Falkat bu öylesine bir 
şey 'ki; burada belirli ve alışılmış maılkafeı-ıu 
dışarıdan yenli olarak satınabnıp buralda satıl -
ması konusunda da, dıştaki firmanın Türki
ye'ye trafktör verip vermeme duraımu vardır. 
Birbiri ile bağlantılı bir ticarî işbirliği var. 
İçerideki adam, bu traktörü imal edip satan 
.«kimseye, «Türkiiye'ye bunu dışarıdan satma» 
dediğii zaman, o markayı getirememe tehlike

miz var. Bu busuisıta. dışarıdan araiştıroıa yap
tırıyorum; bu işi vereceğimiz belli firmalardan 
.soruşturma yaptırıyoraz. Tarım Bakanlığının, 
Türkiye'de imal edilenlerin dışında traktör ge-
tirtmieme şartı haklı olarak var ve doğrudur. 
©öyle sıkıntılarımız dolayısıyle gecikme var
dır ; ama çalışmalar ilerlemiştir. Bu sene trak
tör sattıracağız. 

İkinci sorunuz; belediyelere hibe mevzuunda 
demin konuştuğumuz sözleri çok yanlış anlamış 
sayın arkadaşım. Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın bu konuda yetkisi vardır. Bu yetki, her han
gi bir resmî daireye ve kamu yararı olan der
neklere, herhangi bir kimse bir mal hibe ettiği 
zaman, bundan kanunî gerek olarak. «Bu güm
rüksüz ithal edilir» diye, bakanlığa verilmiş bir 
yetkidir. Bu, bizim karşımıza genişletilmiş ola
rak gelmektedir. Biz, bildiğiniz şekilde uygula
mamızda, meselâ, ambulans olarak hastaneye 
yapılan hibeleri imzaiamışızdır; herhangi bir 
belediyeye meydan saati hibe edilmiştir, (Tor
balı Belediyesine) bunu da imzaiamışızdır; ba-
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zı köylere minübüs verilmiştir, bunu da iınzala-
mışızdır; hibe olarak, bir belediyeye 'damperli 
kamyon verilmiştir, imzalıyoruz; fakat, yüzler
ce binek arakası hibe edilmiş gösteriliyor; bun
ları vermiyoruz. Çünkü, binek araibasınm ekono
mik bir faydası olmuyor ve üstelik de, verilen 
yerlere zararı oluyor diye direnmişizdir. Bazı 
yerde küçücük bir belediye dozer, treyler, çeki
ci gibi 5 milyon liralık mal getiriyor; «Ilımla
rı bana dışarıdan hibe ettiler» diyor. Sen 2 000 
nüfuslu bir belediyesin. 5 milyon liralık malı sa
na kimi. hibe etti? Bütçesi yok. hiçbir şeyi yok. 
ıBuna direniyoruz. Direndiğimiz zaman da kar
şımıza çıkılıyor: «Aman efendim, neye direni
yorsun? Bu otomobili ver, şunu ver, bunu ver» 
denilmektedir. 

Bizim «ibaskı» dediğimiz şudur; «Kanunî 
yetkimizi her yerde kullan, hiç bir seçim yap
ma, gelmiş olana ver» deniliyor. Ben bugüne 
kadar şahsen (Hükümetle alâkası yok) bu yet
kimi kullanırken, seçerek kullandım. Ama çok 
yoruluyorum, çok ısrarlar ediliyor. Benden ön
ceki sayın selefini Çeliıkbaş, «Kim gelirse herke
se verelim, bunun önü alınmaz» demiş. Ben ön
ce bu tabiri yadmgaınıştım; fakat 4 ayda bu be
lediye reisleri beni o kadar yordu, arkadaşla
rım, o kadar çok yoruldum ki; hani çok kısa 
zamanda, ben de «ıKim gelirse verin, aman bu 
gitsin» diyecek noktaya geldim. Bunu belirtmek 
istiyorum. 

DAVUT AKSU (iKars) — Bu büyük bir ha
ta olur o zaman Sayın Bakan. 

ETEM EKLX (Çorum) — Bunlara müsa
ade' etmeyiniz. 

GÜMRÜK ViE TEKEL BAKANİ MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Üçüncü soru
nuz olan cay ile tütün arasında birbiriyle hiç
bir alâka yoktur. 

Tütünü her zaman için dış piyasalara des
tekleme fiyatlarının üstünde fiyatlarla satmışız; 
çay da destekleme fiyatlarının çok çok altında 
fiyatlar var. Tütünle çay aynı durumda değil
dir. 

BAŞKAX — •Soru cevaplandırılmıştır. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
GÜMRÜK YE TEKEL BAKANİ MAHMUT 

TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Ben de teşek
kür eder, saygılar sunarım efendim. (C\ 11. P. 
ve M. S. P. r-ı rai arından ol-kışlar) 
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DAŞKİAN — Sayın Kemal Ataman, şahsınız 
adına görüşmek" üzere buyurunuz: 

KEMlAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

1974 bütçe eleştiril e'ini tümümüz izliyoruz. 
Bu bütçe eleştirileri Meclisimize yeni bir düzen 
ıgetirdi. Bu yeni düzende açıklık ve arıklık gö
ze çarpmaktadır. 

Bir yandan muhalefet sözcülerinin yaptıkla
rı eleştiriler var; bu eleştiriler, ağırlığını daha 
çok 3 aydır görev başında bulunan Hükümetin 
•omuzlarına tüm günah ve sevaplar; ile birlikte 
yüklemektedir. 

Diğer yönden, bu eleştirilere cesaretle ve 
'hiç bir şeyden çekinmeden açık seçik" eevap \o-
ı*en bakanlarımıza rastlamaktayız. 

Değerli milletvekilleri, bu anlatmaya çalıştı
ğım eleştiri düzemi bundan önceki iktidarlar 
dönemlerinde pek göze çarpmazdı. Bugün bu
nun örneğini ilk kez Gümrük ve Tekel Bakan
lığı bütçesinde görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Gümrük ve Tekel Ba
kanı Sayın Türkmenoğlu kürsüde. Türkiye'nin 
içerisinde bulunduğu ve kendi bakanlığını kap
sayan birçok önemli sorunları Meclisimizin hu
zuruna getirdi. Bunlar öyle sorunlar ki. Sayın 
'Bakan cesaretle, korkmadan, yüreklice bu so
runların üzerine yürümeye çalıştı. Bundan do
layı Sayın Bakana huzurunuzda şükranlarımı 
arz ederim. 

Değerli milletvekilleri, yine ilk kez, ('undıu-
riyet Halk Partisi iktidarının Gümrük ve Tekel 
Bakanı köye dönük, üreticiye dönük bir politi
ka izlemiş bulunmaktadır. Kendileri açıkladı
lar, birçok sözcüler de açıkladılar, gerek çayda 
gerekse tütünde cesaretli destekleme alımları 
bunun bir örneğidir. 

Değerli arkadaşlarını, bütçenin tümü üzerin
de İçtüzük ve yönetmelik, «Bakandan sonra bir 
•milletvekili konuşur» der. Bu sıra bana geldi; 
fakat Sayın Bakan benim değineceğim birçok 
sorunu açık ve seçik huzurunuzda belirttiği için 
konuşmamı daha fazla uzatmayacağım. 

Yalnız, Sayın Bakandan bir ricam var; ko
nuşmalarında, 1959 yılında olan ve demir v.e çe
lik fabrikası ile ilgili bir fabrika suiistimalinden 
'bahsettiler. Bu suiistimale adları karışan yöne
ticiler sanıyorum Türkiye'yi terk etmiş, kişiler 
değillerdir. Sayın Bakandan, bu sorunun üzeri-
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ne cesaretle yürümesini ve bu, kişiler hakkında 
(gerekli adlî ve idarî soruşturmanın öncelikle 
yapılmasını diler, Yüce Meclise saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ata
man. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmalar 
sona ermiş bulunmaktadır. 

Bütçenin madde ve bölümlerine geçilmesi 
ihususu'nu Yüce Heyetin onayına sunuyorum.. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

A) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim hizmetleri 8 469 831 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 6 362 654 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Gümrük kanunlarını uygula-
. ma ve izleme hizmetleri 328 009 256 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Gümrük kaçakçılığı ile müca
dele hizmetleri 70 564 718 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programına dağıtıla
mayan transferler 6 495 039 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Tekel Genel 3Iüdürlüğü 1974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/78; C. Senatosu : 1/256) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 44; C. Senatosu S. Sayısı: 345) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Gümrük ve Tekel Bakan
lığı bütçesine bağlı Tekel Genel Müdürlüğü büt
çesinin maddelerine geçilmesi hususunu Yüce 

Heyetin onayına sunuyorum. Kabul edenler... 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı 

Madde 1. — Tekel Gene] Müdürlüğüne 1974 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 578 988 250 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri oku
tuyorum. 

Bölüm Lira 

(1) 44 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

101 Genel yönetim 22 382 131 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 31 806 276 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tütün ekimini düzenleme ve 
mamul tütün işletme hizmet
leri 262 901 328 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Alkol ve alkollü içkiler üretim 
hizmetleri 94 420 791 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Tuz ve kibrit işletme hizmet
leri 42 444 226 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Tekel ürünlerinin satışı ve 
Kaç. Müc. hizmetleri 114 562 498 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 1.0 471 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bağlı bulunan cetvelleri ile birlikte 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 578 988 250 lira olarak tahmin edilmiştir. 
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BAŞKAN — İkinci maddeye bağlı cetvelleri 
okutuyorum. 

(B) Cetveli 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 10 600 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler 5C8 388 249 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı bulunan cetvelleri ile 
birlikte Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1974 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünce ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yet
ki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bazı tekel maddeleri fiyatları
na yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. O. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair 1571 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesi gereğince tahakkuk et
tirilip henüz ödenemeyen miktardan 1974 bütçe 
yılında 50 000 000 lirası ödenir. 

BAŞKAN — 6 neı maddeyi Yüce Heyetin 
oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı Bütçesi Yüce Heyetinizce kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Bütçenin, Bakanlığın 
güzide mensuplarına ve Yüce Türk milletine ha
yırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Katma bütçe bilâhara Yüce Heyetin açık 
onayına sunulacaktır. 

1. — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısının reddedildiğine dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/65; C. Se
natosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sayısı: 51; C. Se
natosu S. Sayısı: 332) (Devam) 

B) GIDA - TARİM VE HAYVANCILIK 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesi 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, şimdi prog
ram gereğince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı Bütçesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Bakan ve Sayın Komisyon yerlerini 
aldılar. 

Bu bütçe üzerinde grupları ve şahısları adı
na söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum : 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Salih Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Hüseyin Keçeli, Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Haydar Özalp, Demok
ratik Parti Grupu adına Sayın Adnan Akarca, 
Mı!'I'lî Ser.âmet Partisi Grupu adına Sayın Ömer 
Nlaimi Barım : 

•Şahısları adına : Sayın Osman Ay kul, Sayın 
İbrahim Gröktepe, Sayın Hasan Tosyalı, Sayın 
O rai MavJoğiu, Sayın Kemal Aıtamar., Sayın 
Şükrü YiuibaşToğlu (ISayın Osman Aykuıl söz sı
racını değiştirmiş bulunuyor) Sayın Mclhdi Kes
kin, Sayın Nurettin Yılımaz, Sayın Cemil Ünal, 
Sayın Onhan Yi'lmaz, Sajın Talât Oğuz, Sayın 
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• AJi Xiaİ!İi Erdem, Sayın Mehmet Bıyık ve Sayın 
Hasan Değer. 

Grupların görüşme süresi 20 dakikadır. 
.Süz sırası, Gumku niyet çl Güven Partisi Gru-

pn a'dma •'Sayın Salih Yi id uz da. Buyurunuz 
efendim. 

'C. G. P. GIiUPÜ ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan değerli milletvekilleri; 

Gıda. - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Büt
çesi üzıerinde Cıı'nıhuriyetçi Güven Partisi Gru-
puıııın görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
faaliyet sakaları ve Türk ekonoımisıinde ifade 
ettiği büyük önem dikkate alınırsa, tanınan 
süre içerisinde analıatbiriyi e dahi, bu Bakanlı
ğın faaliyet sabalarını ve önemini gereği şekil
de belirtmemin imkânsızlığını ifade etmek isti
yorum. Bu bakımdan, daha ziyade genel hatlar 
üzerinde durmakla iktifa edeceğini. 

Muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz üzere, 
millî gelirimizin % 26'sı tarım saıha'smdan elide 
edilmektedir. Buna mukaîbil, ihracat im izin % 
BS'ini tarım sektöründen elde etmekteyiz. Ülke 
•olarak hedefimiz hiç şüphesiz ki, sanayileşmek
tir. Ancak, güçlüdür sanayie ulaşm-anın, tarım
la, irtibatını kesmek asla mümkün değildir. He
le, ülkemiz için bu irtibatı daha da kuvvetlen
dirmenin gereğine inanıyoruz. Tarıma ülkemiz
de daha, uzun yıllar, gereği gibi ve bugünkün
den çok daha fazla önem verilmesi lâzımdır. 
•Ttalkıranış ülkelerin gelişme sürecinde tarım 
'sektörünün millî gelir içindeki kalkınma payı, 
sanayileşme ile âdeta ters orantılı olarak azal
ım aktadır, Ayrıca, uzun dönemlerde teknolojik 
ve. birtakım tabiî engeller de bu sonucu doğur
maya, se'be.p olmaktadır. Bu sebeplerle, hızlı kal
kınan, ülkeler, millî gelirdeki artışlarını daha 
ziyade tarım dışı sektörlerle ve özellikle sanayi
deki gelişme ile gerçekleştirmeye çalışmışlar
dır. 

Ülkemizin gelişme sürecinde de aynı tecelli 
ile karşı karşıya bulunduğumuzu' müşahede et-
ımckteyiz. Bir kusa örnek vermek gerekirse, 
J9G8 yılında tarımın gayrisafî millî hasıla için
deki payı % 35,7 iken, 1971 yılında bu pay % 
ı2ı(),ı2'ye düşmüştür. Bu sonuç, ülkemi izde de sa
nayileşme sahasındaki yapısal değişikliden ileri 
gelmektedir. Planlı dönemde gerçekleştirilen ta
rımsal üretim: artışı plan hedeflerinin gerisin

de kaltmi'ş ise de, nüfus artış hızının üstüne çık
mıştır. 

Sayın arkadaşlarım, yurdumuzda ekilebilir 
arazi hemen hemen tamamen ekilmek'teıdi.r. Şu 
halde elimizde, uzun. dönemde hâsılayı . artır
maktan başka çare kalmıyor. Ekilebilir arazi
ler tamamen ekildiğine ve yeniden bir arazi 
ihdası da bahis konusu olamayacağına göre, 
ımevcut arazideki hasılayı en iyi şekilde artır
maktan başka bir tedbir düşünülemez. Bunun 
için birtakım tedbirlerin mevcudiyetini ifade 
etmek istiyorum,. 

'Evvelemirde toprale ve tarım reformunun 
en iyi şekilde, ilmî gerçeklere uygun olarak tat
bik edilmesi lâzımdır. Makineli ziraatin yaygın
laştırılması, sulama, şebekeleri, fennî gü'bre, 
hastalık, ve haşere ile ciddî mücadele, teknik 
'bilgi ve eğitim ve nihayet a:dil bir kredi düze
ni kurmak, başta gelen tedbirler arasındadır. 

Bu hususlara biraz açıklık vermek gerekir
se, .Türkiye'de karşılaştığımız en büyük prob
lemi. (tatbikattan da gördüğümüz budur) top
rakların, kabiliyetlerin e göre kullanılmasıdır. 
Halbuki bugün ynrduımuzda böyle yapılmamak
tadır. Bunun birejok sebepleri vardır. Evvelâ 
eğitim eksikliği başrolü oynamaktadır. Köylü
müz, çiftçimiz d aka ziyade gözü ile gördüğüne 
inanmaktadır, kulağı ile işittiğinden ziyade, 
(bizzat gözü ile gördüğüne, müşahhas misali ere 
önem vermektedir. Bu 'bakımdan, köylüye ge
reken eğitimi vermeli, topraklarımızı örnek iş
letmeler halinde, kabiliyetlerine göre ekime 
terk etmek gereğini a;sla ihmal etmememiz lâ
zımdır. Rahat bir ulaşımı ağı kurmak suretiyle 
pazarlama imkânlarının yaratılması lâzım dır. 

Yatırım ve girdilerde ucuz kredi başta gelen 
bir unsurdur. Tarım kredileri şeklinde olmalı
dır şüphesiz; fakat bugünküden çok daha fark
lı olarak basit usul ve esaslara bağlanmalıdır. 

Ayrıca, kredi alan çiftçiyi, bu kredi yükü 
altında ezdirmemek için. de destekleme alımları
na. bilhassa önem vermek lâzımdır. Destekleme 
akımlarında dikkat edilecek diğer bir husus da, 
ku alımların bölgelerin, özelliklerine göre ayrı 
ayrı kıstaslara talbi tutulmasıdır. 

ıBiraz evvel eğitimden bahsetmiştim. Gerçek
ten, eğitimin önemi çok büyüktür. Bu eğitim, 
hem «bizim e t iç i eğitimi,» hem de «çiftçi eğitimi»1 

seklinde bir arada yürütülmelidir. 
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Sulama konusuna gelince muhterem arka
daşlarım; sulatma şebekelerinin inşaatında ka-
ualet sistemine önem verilmesi yurdumuzun 
gerçeklerine kanaatimizce çok uygundur. Bir 
kere, sulamada büyük kolaylı'k sağladığı gibi, 
arazi yapısına, da en uygun düşen sulama siste
mi kanalet sistemidir. 

Tohumdan bahsetmiştik. Gerçekten en iyi 
tohum dahi birkaç sene içinde (verilen bilgi
lere göre en çok beş sene içinde) dejenere ol
makta. ve özelliğini tamamen kaybetmektedir. 
Bu itibarla, zamanında ve özelliklerini kaybet
memiş tohumun çiftçinin emrine veriılmesini ih
mal etmemek lâzımdır. 

Böylece tarımın anahatlarma temas ettikten 
sonra, şimdi de kısaca yine bu Bakanlığın faali-
yet sahaları içine giren hayvancılık konusuna 
temas etmek istiyorum. 

'Muhterem arkadaşların, her vesile ille ifade 
edildiği üzere hayvancılık, millî servetlerimiz 
arasında gerçekten pek büyük önemi haiz bir 
sektördür. Bununla beraber, hayvancılık, yılla
rın, ihmaline uğramıştır. Bilhassa Doğu ve Gü
ney - Doğu Anadolu'da hayvancılık tamı annen il
kel metotlara terk edilmiştir ve genel olarak, 
hayvan üreticisi pazarlama imkânlarından mah
rumdur. Bu sebeple, hudut bölgelerinde sık sık 
kaçakçılık hadiseleri ile karşılaşmaktayız. Hele, 
.kaçakçılığın men ve takibi ile görevli olan za
bıta kuvvetlerinin, birçok haksızlıklar ile tut
tukları gerçek dışı zabııtlaıia üreticinin mahke
melerde süründüğünü, büyük cezalara çarptırıl
dığını ve mağdur duruma düşürüldüğünü bir 
çok misalleri ile ortaya koymak mümkündür. 

Bu itibarla, pazarlama imkânlarının en ra
hat şekilde yaratılmasına büyük ihtiyaç vardır. 
Bugün bir hayvan, üreticiden tüketiciye kadar 
aşağı yukarı beş altı el değiştirtmektedir. Bu beş 
altı el değiştirme sonunda, yüzde yüz üzerinden 
üreticinin eline geçen pay % 40 olarak tahmin 
edilmektedir; % 60 pay, İm beş al'tı el değiştir
me sırasında gitmektedir. 

Bu bakımdan, üreticimizi bu durumdan 
mutlaka kurtarmak lâzım gelir. Ve iyi bir de
ğerlendirme ve çalışma i'le, hayvancılık, belki 
vereceğim misal biraz rijittir ama; maksadımı 
ifade edebilmek içiıf ifade ediyorum, iyi bir ça
lışma, iyi bir düzenleme sonunda hayvancılık 
gerçekten Türkiye'de petrol kadar önemli tabiî. 
bir kaynak olarak kaı-şımızda durmaktadır. 
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I Vurdumıızun mera durumu elverişli olan 
I yerlerde ve tarla ziraati yapılan yerlerin de bir 
I çoğunda hayvancılıkla iştigal edilmektedir. 
I Her iki halde de, demin arz ettiğim pazarlama-. 
I yi kolaylaştırmak, yan ürünleri daha iyi değer

lendirmek ve hayvancılığı teşvik edebilmek ba-
I kınımdan her ilde bir komlbine, j^em saııa-
I yi ve yan ürünleri değerlendirecek sanayinin 
I kurulup beraber yürütülmesinde büyük isabet 
I vardır. 
I Keza, hayvan neslinin ıslahı da ihmal edile-
1 meyeeek kadar önemlidir. Meralarımız bugün 
I düzenli otlatılmaya tabi tutulmamıştır, lâletta-
I yin bir otlamaya terk edilmiştir. Binaenaleyh, 

meraların da. düzenli otlamaya tabi tutulması 
I hem verim, hem de yem ihtiyacı bakımımdan1 

ilbmal edilnıemıesi gereken bir tedbir olarak 
I karşımızda durmaktadır. Diğer sektörlerde ol

duğu gibi burada da, değerlendirme ve destek 
I alımılarının, bilhassa destek alımlarının ihmal 
I edilmemesi lâzımdır. 
I Bugün hayvan hastalıkları ile etkin müca-
I dele yapılamamaktadır. Bunu misalleri ile gör-
I inekteyiz. Çok kere, hastalık meydana çıkar, 

hayvan telefatı başlar, bir çok müracaatlardan 
I sonra işe ei konulur ve ateş bacayı sardıktan 
I sonra, da, yapılan mücadelenin büyük çapta 
I önemi olmaz. Bu itibarla, mücadelenin gerç.ek-
I ten önleyici mücadele olması lâzımdır. .Bunun 
I için, «veteriner eksikliği mi vardır, Bakanlığın 
I zamıanında işe el koymaması mı vardır?» Bü-
I tün bu eksikliklerin giderilmesi ve konunun 

ciddiyetle ele alınmasında zaruret olduğunu 
I ifade etmek istiyorum. 
I ÎKeza, hayvan üreticisinin çok âdil ve ucuz 
I bir kredi sistemine kavuşturulması da lâzım-
I dır. Bugün hayvan üreticisine verilen kredi çok 
I ağır şartlara bağlı ve çok kere de asıl. maksadı-
I nı taşıyan biritakım sınırlar içinde kullauıilmıak-
j tadır. Bu üreticiler arasında, gerçekten ihtiyaç 
I sahiplerine intikal edebilen krediler yo'k dene-
I e ek kadar azdır. Binaenaleyh, bu mevzuu yeni 
I baştan eh1 almak ve üzerinde ciddiyetle durmak 
I lâzımıdır. 

Tem fiyatları da keza hayvan fiyatları ile 
kıyas edilemeyecek kada» pahalıdır. Bu itibar
la, yem fiyatları ile hayvan fiyatları arasında 
âdil bir dengenin kurulması şarttır ve yem fi
yatlarının ucuzlatılmasına bilhassa gayret sarf 

[ edilmelidir. 
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Muin/terem arkadaşlarım, resmî belgelerden 
arjlaşıldığıma göre, hayvan ve su ürünleri üre
timi önemli ölçüde, plan hedeflerinin gerisin
de kalmaktadır. Burada ciddî bir beslenme so
runu ile karşı karşıya bulunduğumuzu görmek
teyiz. 

IIiıç şüphesiz, uzun dönemde alınabilecek: bir 
<çsok tedbirler vardır; ama, bu beslenme sorunu 
ihmal edilemeyecek bir noktaya en kısa zaman-
ma ge/lebilir. ilk tedbir olarak, besiciliğe büyük 
öne'm verilmesi ve son olarak, (Itaibiri caizse) 
hayvancıılığıımızım üvey evlât muamelesi gör
mekten kurtarılması lâzım geldiği gereğini ifa
de etmek istiyoruz. 

'Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin başımda 
da arz etiğim üzere, konunun ehemmiyeti ve 
(Bakanlığın iştigal sahası içine giren konuların 
•dağınıklığı, gerçekten çok kısa süre içinde hep
sine değinme imkânını bize bahşetmiyor. 

/Bu bakımdan, sözlerimi bitirirken, şahsen 
yeteneklerine çok inandığım Sayın Bakana ko
laylıklar dilerim. 

Bütçenin, gerek Bakanlık mensuplarına ve 
•gerekse milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
dilerken, Cuimhuriyeitçi Güven Partisi Millet 
Meclisi Grupu adına saygılarıımı arz ederini. 
(.Alkışlar)1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yı'ldız. 
'Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına Sayın Hüseyin Keçeli'nin. Buyurun Sa
yın Keçeili. (C. H. P. şuralarından, alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN KE
ÇELİ (Konya) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

1974 malî yılı Gıda - Tarım ve Hayvancılık' 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde C. H. P. Grupu adı
na düşüncellerimizi arz etmek için huzurunuza 
çıkmış bulunmaktayız. Sözlerime başlamadan 
önce Yüce Meclisin sayın üyelerini saygı ile 
selâmlarım. 

1974 malî yılı bütçesi ile, özlenen sosyal 
devlet, .sosyal adalete giden yolda atılan adım
lar içinde Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığının yerini bulmaya çalışacağız: 

Geçen yılların bütçelerime nazaran bu büt
çe, köylüye, çiftçiye ne getirmektedir? Eko
nomi biliminin gereği olan kalkınmanın köy
den başlayacağı görüşü ve açısından bakıldığı 

zaman, köylünün kalkınmasına kaJtkısı ne öl
çüde -olacaktır î 

i lk anda gördüğümüz şu: 1972 yılında di
rekt olarak bütçe yolu ile köye götürülecek 
(hizmetler için 2 677 000 00O lira ödenek ayrıl
mış olduğu halde, 1974 yılı bütçesinde, % 97 
artışla, 5 259 000 000 lira ödenek ayrılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, köylüden yana ol
mak, kalkınmanın köyden başlayacağına inan
mak, lâfla olmaz, bütçede, köylüye daha faz
la ödenek ayırmakla olur. Umudumuzu artı
ran bir gelişme olarak görüyoruz bunu. 

Türkiye'de ferit başına düşen millî gelir se
viyesi en düşük olanlar, tarımla uğraşanlardır. 
Nüfusumuzun % TOı'i tarımla uğraştığına göre, 
sosyal adaletsizliğin en önemli nedenlerinden 
birini bulmuş oluruz. Yıllar yılı, «kalkınailım» 
diye uğraşırken, kalkınmanın temel koşulunu 
yerine getirmediğimizden, bir türlü kalkma-
ımamışız. Halbuki, özkaynak tarımdadır, köy
dedir. Özkaynağımızı ideğerlendirmedikçe sa
nayie geçmemiz de zor olur. 

Değerli mıilletövekillıeri; .geçmiş yılların mu
kayesesini yaparsak, ekonomik hayat devamlı 
olarak köylünün ve çiftçinin aleyhine gelişmiş
tir. Köylünün ürünü ve taban fiyatları ya hiç 
artmamış veya çok az bir artış kaydetmiştir. 
Buna mukabil, köylünün, çiftçinin saitınaldığı 
şeylerin fiyatı hep artmış, hem de çok artmış, 
10 misli, 20 misli aritımış, Bunun sionucu, köy
lü yoksullaşmaya başlamış; borçlanmış, dertlen-
ımiş, bu durumda tefecinin eline düşmüştür. 
Borcunu ödemek istedikçe, onurunu kurtarma
yı düşündükçe, aracı ve tefecinin kucağına bi
raz daha düşmüş ve battıkça batmış; bir kıs
anı şehirlerde iş aramaya çıkmış, ya bulmuş ya 
'bulamamış; kentleşmede sosyal priolblemler ço
ğalmış, bir kısmı da Avrupa yollarına dökülmüş. 
Avrupalılar, bizim işçilerin köylerinde 50 -
100 dönüm toprağı olduğuna inanımıyorılarmış. 
Çünkü, Avrupa 1da değil 5Q - 100' dönüm, 5 - 10 
dönüm toprağı olan mükemmel geçiniyor. Ora
da, tarımda çalışanların üretimi artırmaları 
için her türlü olanaklar sağlanıyor. Yetiştir
dikleri ürünlerin maliyetleri düşük, satış fiyat
ları değer pahasına... 

ıSaym miletvekilleri, milliyetçilik de lâfla 
olmaz. Milliyetçi olan, milletini sever ve mut
lu olmasını isıter, milletimizin % 80'ini teşkil 
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eden köylümüzün de yoksullaşmasına müsaade 
etmez. Onun kalkınması için gerekli bütün 
'tedbirleri benimser. Milliyetçilik, bazılarının 
anladığı gibi, bir milletin fertlerini birbirine 
düşürmek değildir. Türk'ün Türk'e karşı mil
liyetçiliği olmaz. Böyle olursa, bölücülük olur. 
Milliyetçilik dışa karşıdır, Türk Ulusunun, 
Türk halkının dışa karşı siyasal ve ekonolmik 
haMarmı korumak gerçek milliyetçiliktir. 
(C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

İşte haşhaş sorunu; Türk köylüsünün belir
li bir kesimi, haşhaşı elinden alındığı için eko
nomik eziklik içindedir. Yıllar yılı beslendi
ği, geçimini sağladığı haşhaşına kavuşması için 
Hükümetin olumlu çabasını teşekkürle karşı
lamaktayız. 

•Ekonomik kalkınmanın temeli tarımdır, 
'köydür. Tarım kesiminde ödeıme gücü yük
selmeden, kalkınmalk hayal olur. Sanayie 
geçmenin yolu da budur. Üretimi çoğaltıp, öz-
kaynağı harekete geçirmeye mecburuz. Ta
rımda çalışanların ödeımegüeü yükselime bu 
güç, zincirleme olarak bütün bölümlere, esna
fa, keıite, fabrikaya ve Devlet bütçesine ya
yılacaktır. İşte, topyekûn adaletli ve sağlıklı 
kalkınmanın yolu... 

Hükümetin taban fiyatları hususundaki tu
tumu köylü ve çiftçi yararına olduğundan, biz
lere ilerisi için ümit vermektedir. Ancak, ta
ban fiyatlarının müm'kün olduğu kadar erken 
ilânı da yararlı olacaktır düşüncesindeyiz. 

Buğday fiyatları da, diğer ürünlerde oldu
ğu gibi, maliyetin üzerin'de olmalıdır. Geçen 
yılların bozuk ekonomik düzeninin borca batır
dığı köylü ve çiftçimize nefes aldıracak düzey
de olması zorunludur. Ancak, tüketiciyi güç 
duruma düşünmemek (bakımından dengeli bir 
düzeyde olması ve ekimek fiyatına hiç yansıma
ması veya çok az yansıması yönünden de Hükü
metçe ©erekli tedbirlerin alınmasını da zorun
lu görmekteyiz. 

'Tarımda üretimi artırıcı tedbirlerin başın
da, toprak reformu, kooperatifleşme, kredi ola
naklarının arttırılması, sallama, makineleşme, 
kaliteli gübre ve tohumluk sorunlarının halli 
gelir düşüncesindeyiz. Geçen yılların yanlış po
litikaları neticesi, üretimde artma olmadığı gi
bi, buğday sıkıntısının başgöstermesine sebep 
olunmuştur. 

1972'de buğdayın tonu 60 dolarken, sadece 
500 bin ton buğday ithal edildiği halde; 1973' 
de tonu 200 dolarken 750 bin ton buğday ithal 
edilmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisinin 1 700 00O 
ton stok kapasitesi olduğu halde, 1973 yılında 
Ofis 600 bin ton alım yapabilmiştir. Büyük bir 
kısmını tüccar almış, o da stok yaparak fiyatla
rın yükselmesine sebep olmuştur. Borçlu olan 
köylü, hasat zamanı 120 kuruşa satmak zorun
da 'kalmış Ve 3 - 5 ay sonra 220 - 250 kuruşa sa-
tınalmak mecburiyi etinde kalmıştır. 

Geçen yıllar sürdürülen bozuk ekonomik dü
zen sonucu, tarım kesiminde çalışanları, tek 
bankası olan Ziraat Bankasına olan borçlarını 
ödeyemez durumda bırakmış, her yıl faiz yükü 
eklenerek içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Bu
nun sonucu çiftçimiz, her gün icra korkusu ile 
yaşar hale gelmiştir. Çiftçinin faiz yükü altın
da ezilmemesi ve hem de daha kolaylıkla borcu
nu ödemesi bakımından faizsiz veya çok iaz faiz
le borcunun taksitlendirilmesi için gerekli ya
sal ve yönetim çalışmalarının yapılması dileği
mizdir. 

Tarımda hayvancılık çok önemli bir yer iş
gal eder. Hayvan yetiştiricisinin ve besleyicisi
nin, nıer'ıa darlığı, 'kredi yetersizliği, yem fiyat
larının yüksıek oluşu başlıca sorunlarıdır. Hay
van yetiştiricisi ve besleyirisinin maliyetinin, 
yüksek oluşu, hem üretiliyi zor durunda bırak
makta zarara uğratmakta, hem de geniş tüketi
ci kesimini yüksek fiyatla ürünleri satın lalmıak 
zorunda bırakmaktadır. Bu keşlimde yapılacak 
yatırımlar, üreticiye de tüketiciye de ferahlık 
getirecektir. 

Su ürünlerinin geliştirilmesi konusunda da 
tarla ve havuz balıkçılığına önem verilmesi ge
rektiği kanısındayız. 

Sayın milletvekilleri, tüm tarım sektöründe 
yatırımları kifayetli görmüyoruz. B(eş Yıllık 
Kalkınma Planı dönemlerini inceleyecek olur
sak su gerçek meydana çıkar : 

1 nci Beş Yıllık Planda yatırım oranı % 17,7 
2 nci Beş Yıllık Planda yatırım oranı % 15,2 
3 ncü Beş Yıllılk Planda yatırım oranı % 11,7 
Bu oranlar da gösteriyor ki, tarım kesimine 

ayrılan yatırım oranı gittikçe düşmektedir. 
Ayrıca plan hedeflerine de tam varılama

mış ; örneğin, Birinci Beş Yıllık Plan döneminde 
yatırım hedefi '% 17,7 olduğu halde, gereckleş-
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nıe c/c 15,3 olmuş. İkinci Beş Yıllık Planda ya
tırım hedefi % 15,2 olduğu halde, gerejekleşnue 
ancak % 11,'8 onanında olabilmiştir. 

Ayrıcıa, tanım .sektöründe ıtüm olanak örgüt
lenme yetersizliği, eğitim yetersizliği görülmek
tedir. C. II. P. olanak önlendiğimiz «Halk sektö
rünün» geniş ve yaygın tarım kesiminde ilk tat
bik sahası bulacağına inanmaktayız. Köylümüz 
ve çiftçimiz, üretimi artırma olanaklarıma ka
vuşur, ününü değer pailıasına satılır, satınaldığı 
girdiler 'ucuza eline geçer, maliyeti düşer, lalar
ken ve satarken kooperatifler gibi örgütlerinin 
yardımıyle aracı ve tefecinin sömürüsünden 
kurtulursa, bu noktada ödeme gücü yükselecek 
deımektir. Bu lamda kurulacak ekonomik kuru
luşlara, sanayi kuruluşlarına, öz sermayesiyle, 
köylümüzde, çiftçimizde katılacak demektir. 
Böylelikle .özlediğimiz «Halk -sektörü» doğmuş 
olacaktır, bizler bu inançtayız. 

Geniş halk. tabakalarının borçlu, dertli du
rumda olması, ödeme gücünden yoksun bulun
ması halinde, «Halk sektörünün» kurulmasına 
olanak yoktur. Halk, şimdiye kadar çeşitli or
taklıkların ve örgütlerin kuruluş ve işleyişlerin 
aksaklığından, Hükümetin gerektiği şekilde yar
dımcı ve destekleyici olmamasından yalanmış
tır. Gerçekten sonuç alınacağına, yararlı olaca
ğına, somut örneklerle halk inandırılabilsıe, di
şlinden tırnağından arttırıp, her türlü fedakâr
lığa katlanacak ve kendi örgütlerine katılacak
tır, bizler bu inançtayız. 

Sayın milletvekilleri, böylelikle C. II. P. 
Grupu adına Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı üzerindeki görüş ve düşüncellerimizi siz
lere arz etmiş bulunuyorum. Sözlerime burada 
son verirken, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı 1974 mıalî yılı bütçesinıin ulusumıuıza ha
yırlı olmasını diler, Yüce Meclise şahsım ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına saygılar 
sunarım. (C. II. P. ve M. S. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın Keçeli. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Haydar 

Özalp; buyurunuz Sayın Özalp. 
A. P. GRUPU ADINA HAYDAR ÖZALP 

(Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üze

rinde Adalet Partim Grupıınun görüşlerini be
lirt inek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem' millet vekili eni, Cumhuriyet Hü
kümetlerinin çok ilkel koşullar içerisinde dev
raldığı tarım sektörü, uzun yıllar Türk toplu
munun ve ekonomisinin tek dayanağı olarak 
hüküm sürmüştür. Planlı dönem ve ondan bir 
süne öncesinde hızlanan çalışma gaynetleni son
rası Türk tarımı bir taraftan geliştirilirken, di
ğer taraftan, bütün kalkınmakta olan ülkeler
de olduğu gibi bizde de, sanayie sıçrayışın ve 
geçişin temel unsuru olmuştur. Bütün geçirilen 
bu safahatla rağmen, yine umumî tabloya bak
tığımız zaman öyle görülüyor ki, uzun yıllar 
daha Türk toplumunun ve ekonomisinin ağır
lığını tarım sektörü yüklenecek ve taşıyacaktır. 

Tarımın millî gelire olan katkısı gaynisafî 
yurtiçi hasılasında 1972 yılında % 28 iken, 1973' 
de % 24,6; sanayide 1972 yılında % 21,8 iken, 
1973 yılında '% 23,5; nmu'mî hizmetlerde 1972 
yılında % 50 iken, 1973 yılında % 50,9'a çık
mış durumdadır. 

Nüfus itibariyle, 1973 yılında kırsal nüfus 
'% 00, kent nüfusu % 40 dır. 

1972 yılında toplanı çalışanlar 13 595 000 
iken, 1973 yılında 13 930 000 .kişidir. 1972 yılın
da, tarımda, bu toplam çalışanların 8 760 000 
kişisi, 1973 yılında yine tamın kesiminde 8 760 
000 kişi olanak görülmektedir. Bunu yüzde iti
bariyle ifade edersek, 1972 yılında % 64,4; 1973 
yılında ise % 62,9 dur. 

İhracat içinde hayvancılık ürünlerinin payı 
ise, 1972 yılında '% 68,6; 1973 yılında ise % 63,2 
olarak görülmektedir. 

Toplam yatırımlarda dse, 1972 yılında % 
10,4; 1973 yılında ise % 10,3 elmafc üzene aşağı 
yukarı bu yılki bütçeye göre de buna yakın bir 
onanda bulunuyor. 

Ekonomik kalkınma sonucu gelir artışlarının 
ve nüfustaki gelişmelerin tarım ürünleri talebini 
artırması, beslenme dengesinin iyileştirilmesi ge
reği, tarımın kalkınma, finansmanını sağlayıcı ve 
döviz geliri erini artırıcı etkileri dikkate alınarak, 
tarımsal gelişme daima teşvik edilmektedir. Bu' 
amaçla, tarımsal üretimin artırılmasında, tarım 
alanının büyük ölçüde gelişmeyeceği dikkate alı
narak, verimin arttırılması ilke edinilmekte; 
bu nedenle, eknolojik gelişmenin hızlandırılması 
ve yaygınlaştırılmasına çalışılmakta; modern 
araç ve girdilerin kullanılması, teşvik edilmek
tedir. 
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Kimyasal gübre, ıslak edilmiş tohum,' tarım
sal mücadele ilâçları ve sulama gibi verim artı
rıcı girdilerin kullanımında olumlu gelişmeleri 
de izlemekteyiz. Buna ait birkaç örnek vermek 
isterim: Kimyevî gübre tüketimi, 10 yıl öncesi
ne göre 10 misli yükselmiş, sulanan arazi alanları 
c/c 50 oranında genişlemiş, traktör parkı üç mis
line çıkmıştır. Ziraî ilaçlama sonucu 17 - 18 mil
yarlık zararın, bugünkü olanaklarla yarısı kurta-
rılabilir hale sokulmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, bugün bütün dün
ya ülkelerinde gıda maddeleri darlığı, 
gıda maddeleri fiyatlarında görülen önem
li artıklar süratle devam etmektedir. En 
son 1974 yılında Kanada Tarım Konferansın
da F. A. O. Anagıda Maddeleri bölümü baş
kanı Leeks bu büyük tehlikeye işaret etmiş ve bü
tün dünya devletlerini uyarmıştır. Bu toplantı 
vesilesiyle neşredilen raporlarda, tahıl stokları
nın süratle eridiği, hatta dünya tahıl ihtiyacı
nın ancak çok kısa bir süre idare edebileceğini 
açıklamaktadırlar. Diğer taraftan, belirli girdi
lerin fiyatlarında 1973'te başlayan şiddetli artış, 
1974'te de başlıca sıkıntı kaynağı olmak durumu
nu korumaktadır. Sunî gübre alanında fosfat rc-
zervelerinin azalması, nitratlı gübrelerde petrol 
fiyatlarının artması nedenleriyle büyük fiyat ar
tışları olmuş ve olmakta devam edecektir. 

Muhterem milletvekilleri, görüldüğü gibi, bü
tün dünyayı tehdit eden gıda sorunu, hububat, 
et, şeker, süt gibi anagıda maddeleri başta gel
mek üzere, süratle şehirleşen ve topraktan kopan 
toplumumuz için de en önde gelen bir sorun 
olmaktadır. Bunun yanı sıra, yine dünyada ol
duğu gibi, Türkiyemizde de korkunç bir nüfus 
patlaması ağırlığını olanca hızla sürdürmektedir. 
Bütün bu meselelerin halli için bir sürü ölçüsüz 
vaadler verilen halkımız, üreticisiyle, tüketici-
siyle hizmet ve yardım beklemektedir. Hâlâ de
vam ettirmekte faide umulan kısır çekişmeler, 
meselelerimizi çözmekten çok uzaktadır. 

Senatoda Bakanlık bütçesi müzakeresi vesilesiy
le yine görüyoruz ki, çıkarılan Toprak Reformu 
Kanunu yerilerek, ideolojik münakaşalara zemin 
hazırlanmaktadır. Herşeyden önce millî irade
nin tecellisi olan kanunlara saygılı olmayı benim
semenin de ötesinde ayrıca sahip de çıkması ge
rekli kişilerin, kanunun tatbikatının durdurul
masını istemeleri ve tavsiye etmeleri, acı acı dü

şünülecek bir husustur. Buna mukabil, bir devlet 
adamına yaraşır nitelikte verdiği cevapla Sayın 
Bakanın meseleye yaklaşması ve olumlu yönden 
ele alması, cidden emniyet verici, takdir ve tebri
ke lâyıktır. 

Muhterem milletvekilleri, ideolojik tartışma
lardan, sistem münakaşalarından uzaklaşarak, 
kalkınmanın şu veya bu sisteme bağlı olan bir ha
reket olmadığını, fertlerin davranışı, teşebbüs ve 
iktasadî kuruluşların etkinliği, idarenin rasyonel 
ve ahenkli çalışmasıyla gelişeceği ve başarılabile
ceğini, bir ortak görüş olarak milletçe benimsen
mesi yolunu bulmalıyız. 

Güç ve zor şartları aşarak, hür teşebbüs ve 
rekabet düzeni yeni yeni doğup meyvesini ver
meye başlarken onu boğmaya kalkmak, bizi ileri
lere değil, ancak gerilere iter. Yeni düzenler pe
şinden koşmak hevesinden çok, bulunduğumuz 
düzenin işlemesini sağlıyacak formüller aramak, 
ancak bizi aydınlık düzeylere çıkartabilir. 

Fedakârlık yapmadan, tembellikten kurtu
lup, fertlerimiz, idaredeki personelimiz birlikte, 
disiplin içinde organize çalışma kavramına eriş
medikçe, herşey lâfta kalmaya mahkûmdur. 

Bir şeyi yaratmadan, kazanmadan neyi pay
laşmaya kalkıyoruz! Asırların olumsuz birikinti
lerini ve günümüzün Tembelliklerini mevcut dü
zene yüklemek ve böyle bir ortam yaratmıya 
kalkmak, hangi insaf Ölçüleriyle bağdaşır!. Bun
ların tashihi için rejimi, ekonomik düzeni değiş
tirmek bir çıkar yol, bir hâl tarzı mıdır!. 

Millî sorunlarımızı hâlletmek için bir birlik 
ve beraberlik gösteremediğimiz, çözüm beki iyen 
meselelerimizi göğüslemek için daha fazla içten, 
birleşme yerine, millet içerisine tefrika sokarak 
dağıttığımız müddetçe, iyi niyetlerimizin, olumlu 
davranışların hüsranla sonuçlanacağından hiç 
şüphe etmeyelim. 

ıBugünkü Türkiye'yi, asırlar öncesinin şart
larına göre ortaya çıikan fosilleşmiş doktrin ka
lıplarına oturtmaya imkân yoktur. Bugünkü 
'eriştiğimiz koşullara, bu asırlar öncesi statik 
reçetelerin tavsiye e'dilmeisi, güç anlaşılır bir 
'görüştür. Türkiye, içinde bulunduğu bugünkü 
(koşullarla, bu kalıplara sığmayacaktır. Bugün 
ıgörüyoruiz ki, ekonomik doktrinler yeniden şe
killenmekte ve doğişilk ekonomik düzene sahip 
ülkeler, birbirind eu işg yarar müesseseleri a<k-
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tapmakla meşgulleridir. Meselâ, halen Rusya, ı 
rokalbet ye kâr motifini, İktisadî Devlet Teşek
küllerine aşılamaya çalışmaktadır. Buna muka- I 
(bil Japonya ve Amerika'da bizzat devletin iş
letmeci olduğu iktisadî Devlet Teşekkülü nite
liğinde müesseseler vardır. Böyle olunca, Tür- I 
kiye'nin herhangi bir doktrini ilkel şekliyle alıp 
uygulama çalbalarma girmesi, anlamsız olacak
tır. 

Muhterem milletvekilleri; evvelâ tarım sek
törünün bir millî envanterinin yapılması, bunu I 
yaparken, meselelerimize kendi davamız diye 
yaklaşmamız, sabit fikirler, peşin hükümler içe
risinde muhakkak statik bir kalıba oturtmak 
için Türkiye'nin şartların 111, olduğundan başka 
(gösterilmesi çaibasma girmemeliyiz. Türk tarı
mının bir taraftan % 90'ınm cüce işletmeler ha
linde bulunduğunu ve bunun teknik yönden iş
letmeciliğin telâfisi için kooperatifçilik gibi sis
temler araştırılırken, diğer yönden Türk tarı
mı nida bulunan büyük işletmelerin bir sömürü 
düzeni olduğunu iddiaya kalkışmak, bir ilim 
adaamnm hüviyetiyle zor bağdaşır zannederim. 
Hele hele, iktidarla her türlü imkânlara sahibo-
lanlarm, müesis'eseler ve meselelerden şikâyetçi 
olması, her ş'eydeu önce bir aczin ifadesidir. 
lEğer mevcut düzeni yıpratmak için bir bahane, 
bir gerekçe olarak kullanılmak istenirse, o za
man da bir istismar örneği olur. 

/Muhterem milletvekilleri, tarım sektörünün 
bir millî envanterinin yapılmasını kastederken, 
evvelâ, tarım politikamızı yeniden gözden geçi
rerek anahedeflcrini tespit etmek ve bu hedef
lere ulaşmak için takibi gerekli yolu ve kuruluş
ları buna göre düzenlemek zorunluluğu, artık 
kaçınılmaz olmuştur. Bunu yapmadığımız süre- I 
ce, tarım sektöründe işgücü ye kaynak israfı I 
devam edecektir. 

ıBafkanlık 'bünyesindeki mesMrî kuruluşlar 
arasında tartılmalar, sürtüşmeler, teşkilâtın 
koordine çalışmaması sehebiyle aksayan hizmet
ler; her türlü israfa ve zaman ziyanına yol açan 
tutum ve davranışlar, aynı veya benzeri hizmet
lerin diğer bakanlık bünyelerinde de yer alması j 
sobdbiyle sürdürülen kısır çekişmeler ve en I 
önıe'mliisi olarak da, tarımın •sorunlarına eğilen 
araştırmacılar, politikacılar, haltta hizmet so
rumluluğunu yüklenen bakanların defalarca 
ifade ve isteklerine rağımen, her ne hikmetse bir j 
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türlü başarılamayan ve neticesinde hizmet hal-
kaisındaka kopukluğu doğuran Ziraat Bankası 
ve Topraksu gibi, tarım girdilerinin kayna
ğı ve yaratıcısı kuruluşlar, tarım ürünlerinin 
satış ve pazarlamasını uygulayan, teşvik unsu
runun İnsiyatifini elinde bulunduran Toprak 
Ofis, Et - Balık, ve tarım ürünleri destekleme 
alım müesseseleri, bakanlık bünyesine ve hizmet 
halkası içime süratle intikal ettirilmelidir. 

Jvuruluş ve hizmet verme istikameti bakı
mından, hiçbir ilişkisi olmamasına rağmen, Halk 
Bankasının sırf kooperatifçiliğe kaynak olması 
düşünülerek, Köy İşleri Teşkilâtı içerisine alın
masına karşı, kuruluş gayesi ve işleyişi itibariy
le tamamen tarım sektörünün itici gücü olan 
bu müesseselerin başka başka kuruluşlarda yer 
alması ve insiyatifkı bakanlığın elinde ol m a ma
sı, tarımın gelişmesini önleyici en mühim fak
törlerden biri olmaktadır. 

Her kademede bulunan personelin sorumlu
luk ve yetkilerinin belirtilmesi, bakanlık ve taş
ra merkez teşkilatlarındaki yığılmaların önlen
mesi, teşkilâtın v<> hizmetin yaygınlaştırılması, 
personelin hizmet içi eğitime tabi tutulması, bil
hassa yurdun ücra ve hizmete en çok muhtaç. 
köşelerine gönderilecek elemanların yetişkin ol
ması, bunun için de rotasyonla hizmet verme 
•şeklinim ihdası kaçınılmaz duruma gelmiştir. 
Araştırma ve yayım arasında sıkı bir koordi
nasyon sağlanması şarttır. Dar ve sınırlı kay
naklarımızı en ranta'l') 1 şekilde kullanmak için 
alternatif projelerin hazırlanması, uygun olan
ların tatbike konmaisı şarttır. Ook önemli bul
duğumuz bu husus, Tarım Bakanlığının en kısır 
olduğu hizmet yönüdür. Çiftçilik, artık, bir ya
şama şekli değil, çok önemli bir ekonomik faali
yettir ve çiftçi, genel ekonomi ve ticaret içimde 
ibir unsurdur. Bu ekonomik unsurun beyni ve 
yön vericisi, salâhiyet, bilgi, yetki ile teçhiz 
edilmiş olan ziraatçı ve veterinerlerin ortaya 
koyacağı projelerdir. 

Muhterem milletvekilleri, kooperatifçilik 
ziraî ma-rketing ve aracı konusu : Ziraî ürünle
rin pazarlanmasmda. Devlet eliyle işletilen veya 
hür teşebbüsün yürüttüğü bir zincirin halkala
rıdır bunlar. Bunların birini diğerine tercihte 
katı doktriner görüşler kıstas olmamalıdır. Ga
ye, hizmetin ucuzluğudur, hizmeti ucuzlatmak 
için re'kalbet doğurmaktadır. Hangisi bu biz-
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meti ucuz görüyorsa, onu destek ve teşvik de 
hükümetlerin en tabiî vazifesidir. Birini diğeri
ne tercih için, ekstrem örneklerle gerekçe ha
zırlamak, birşey kazandırmaktan Öteye, zıiııci-
rin kırılan halkasının onarımını zamanla güç
leştirecektir. Kooperatifçiliğin en güzel örnek
lerini gördüğümüz ülkelerde, çok uzun tecrü
belerden sonra, bu halkayı muhafaza ve yürüt
mekte fayda görmüşlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, köy kalkmmasm-
(da Hükümetin ortaya attığı «Eöy-Kent» «Uydu 
Kent» diye bir mesele de aktüel konu olarak 
yürütülmektedir. Bir proje ve esası tespit olun-
>madığından, sadece, boşlukta olgunlaşması bek
lenmektedir. 1965 yılı Bütçe konuşmalarında 
Adalet Partisi sözcüsü olarak tavsiyesinde bu
lunduğum birçok Orta - Avrupa memleketlerin
de seneler öncesi yapılan ve tatbik edilen Ag-
rendüs Projesinden ilham almaktadır zannede
rim. Hedefi : Tarım sektöründeki yoğunlaşan 
insanıgücünü istihdamdır. Tarıma dayalı sanayi 
merkezini merkezî köylerde kurma ve böylece 
ağırlığının sanayi olan iş merkezlerinde, civar 
köylerin bütün sorunlarını toptan halletme yo
ludur. 

Agrtendüs, ziraat ve endüstrinin ilk harf
lerinin birleşmesinden doğan bir tabirdir. Köy
de topraktan kopmayı, şehirlerde gecekondu so
rununu önleyici bir tedbir olarak düşünülür. 
Çiftçi ailesinin 6 - 7 nüfûstan bir veya ikisi top-
r,ağıyle meşgulken, geri kalanların kurulacak 
yakın iş merkezine nakletmek, akşamları aynı 
«sofrada toplanıp, aynı tencereye kaşık sallamak, 
her köye ayrı ayrı götürülmesi zaruri; fakat 
pahalı ve zor olan medenî hizmetleri bu merkez
lerde toplamak... 

Orta Avrupa, seneler öncesi köy hizmetlerini 
bu yolla başarmıştır. Bizde pratik tatbikatı ise, 
köyleri birbirine düşürmeden, bölgecilik ve ayı-
rıcılık ihdas etmeden tatbikatına, Cumhuriyet 
ıhiiikümeıtlerinin en güzel armağanlarından olan 
(Devlet üretme çiftliklerinde ve haralarda bu 
projeye girişim yapılabilir. Zaten, buralardaki 
kuruluşlar da, buna nüve olacak niteliktedir. 
iSaym Bakanın bu zaviyeden meseleye yaklaş
masını tavsiye eder, düşüncelerini de öğrenmek 
isteriz. 

'Muhterem milletvekilleri, destekleme alımla
rında uygulanan fiyat politikasına geçeceğim; 

ıSiz de Sayın Bıaıkan, yine Senato görüşmele
rinde yaptığınız konuşmada, bu konuyu fazla-
sıyle, abartıp, istismar eden ve âdeta son zam
larla, süratle çöken ekonomik düzenimizde fiyat 
artışlarına karşı bir rehine olarak kullanmayı, 
Hükümet icraatının iftihar vesilemi sayıyorsu
nuz. Bugüne kadar, sadece iki mahsul üzerinde 
uygulama imkânımız doğan destekleme alımla
rındaki taban fiyat politikasını, halktan yana 
'olduğu hayali içerisinde avunan iktidarınızın, 
âdeta her derde deva olarak sunulan bir reçe
tesi, günümüzün çetin ekonomik koşulları içeri
sinde boğulmakta olan çiftçiye uzatılan bir can
kurtaran simidi gibi her daim elde ve canlı tut
mak istiyorsunuz. Sağlam paraya dayanan, eko
nomik gücümüzü fazla zorlamayan ve yıprat
mayan, günlük politikanın g'elip geçici vasıtası 
değil, çiftçimizin ve ekonomimizin gelecekte ga
rantisi olarak uygulanan istikrarlı bir taban fi
yat politikası, her hükümetten istenen ve bek
lenen bir icraattır. Yine siz çok iyi bilirsiniz; 
geçmiş dönemin hizmetinde bulunduğunuz yıl
larda, bu meselelerin, hükümetleri neden meş
gul ettiğinin tanıklığını çok iyi yaparsınız zan
nederim. 

Alın yazısı; Allah'ın rahmetine, boz topra
ğın verilen rüşvete ve emeğe doymasına, sonra 
•da yetiştirilen malhsulün piyasada değerini ve 
karşılığını bulmasına bağlı olan çiftçinin, kâfi 
derecedeki ıstırabının istismarına kimsenin hak
kı olmamalıdır. Bu sorumluluk duygusunu his
seden her Cumhuriyet Hükümeti, bulunduğu za
manın şartlarının elverdiği nispette, hatta çoğu 
zaman şartları zorlayarak bütün güçleriyle 
Türk çiftçisinin kanayan bu yarasını sarmaya 
ve ona destek olmaya çalışaıgelmişlerdir. İşte, 
geçmiş hükümetler de bütün bu sıkıntılara rağ
men, iç ve dış koşulları hesaplayarak, üretici
nin her destekleme piyasasında içinde ve yanın
da idiler. Yani, sizin tabirinizle, üreticiden ya
na idiler. Ayrıca, yaratılan rekabet piyasaları 
ile Devletin omuzundan bir kısım yükü alıp 
paylaşan esnaf, tüccar, sanayici gibi hür teşeb
büsün, yani, topyekûn milletin bütün fertleriy
le de bir tefrika yalatmadan, bir ayrılık, gö
zetmeden, milletin yanında idiler. Devlete sahip 
çıktıkları için de, Devletin ekonomik düzenini 
de önplana alarak, Devletin de yanında idi
ler. Bugün tütün piyasaları Vesilesiyle; kendi 
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tabirinizle, bir övünce çıkartıyorsunuz. İki yıl 
evvelisine kadar üreticinin hatırladıkça uyku
sunu kaçıran, onu gece rüyalarında bir kâbus 
gibi saran, hazinemizin en sıkıntılı anlarında 
milyarları aşan, yalnız stokta kalmasıyle değil, 
her yıl eklenen bakım masraflarıyle de bir baş 
belâsı olan tütün stokları eritilmemiş olsa idi; 
kaybolan tütün piyasaları yeniden kazanılma
mış olsa idi; âdeta bir petrol savaşı gibi gelişen 
dünya sigara sanayiinde Türk tütününü kullan
ma nispeti, takibedilen istikrarlı bir piyasayla 
aldırılmamış olsaydı ve bugün - buğdayda oldu
ğu gibi -, dünya fiyat konjonktürü büyük nis
pette artış göistermemiş olsaydı, acaba ne yapa
caktınız? Merakla bunun cevahmı beklemekte
yiz. 

Yine, çay üretiminin geliştirilmesi, sanayii
nin kurulması, Karadenizin en yoğun nüfusuna 
«sahip, falkat hiçbir iş sahası olmayan en kısır 
böljgesinide büyük bir istihdam gücünün yaratıl
ması, uzun yılların çalışılması ve oluk gibi akıtı
lan parayla desteklenmesi ile meydana konmuş
tur. Rizeli; diyarı gurbetlerde büyük bir çoğun
luğu ile rızılk, arama peşinden koşmayı çoktan 
unutmuştur. Buna (karşılık, bugün - yarin yap
mayı tasarladığınız halkın içeceği çaya zamma 
karşılık, yaş çay yaprağına verdiğiniz fiyat 
farkıyle, bu işin bir anda sahibi oluvermeye 
kalkmanız, pek ucuz bir bedelle yapılmaya kal
kılan bir kahramanlık olmuyor mu! 

Yeter ki. çaya yapacağınız iç piyasa satış-
larmdaki oklukça yüklü olan zamma karşılık, 
yeşil çay yaprağına yerdiğiniz para bugünkü 
maliyet durumu ve her gün artan pahalılık kar
şısında, her zaman münakaşa götürür, bir tu
tumdan öteye gidemeyecektir. 

Ayrıca, halkın içeceği çaya yapılacak zam, 
kaçağa teşvikin en büyük âmili olacaktır. Bu
nu da bilmenizi ve hesaba katmanızı isteriz. 

Demokratik anlayışa, Anayasanın ruhuna 
ve tekniğe uymayan dönümden alınacak çay 
mahsulüne tahdit koymanızı, sonra da bütçe 
yaklaşırken bunu kaldırmanızı nasıl bir izahla 
ortaya koyacaksınız? Mamafih, bu tatbikattan 
yol yakınken dönmenizi, olumlu bir davranış 
'olarak kaibullenmekteyiz. Zira, Çay Kurumunu 
kurup sahipsizlikten kurtarmaya matuf gayret
lerimizi neticeienidirirken, bir yandan da, çaycı
larla yaptığımız mukavelede onları gübrelemeye 
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ve budamaya teşvik ile birim sahadan verimi 
artırıcı tedbirleri önkoşmuştuk. Bugün bu nok
taya gelmenizden, sadece m-emnunluk duymak
tayız, 

Muhterem milletvekilleri, önümüzdeki gün
ler, bizleri tatbik. edilecek taban fiyat politika
sı kadar düşündürecek ve belki de ağırlığı onu 
bastıracak büyük bir problem de, tüketicinin 
'durumu olacaktır. Tahıl, ayçiçeği, pamuk ve 
sadece ihraç metaı olduğu için bir ölçüde bun
lardan ayrılan fındık ve çekirdeşsiz üzüm gibi 
mahsullerin taban fiyatlarında alacağınız karar
ların isabetli olması ve bilhassa, iç tüketimde 
kullanılacak olan tahıl gibi ürünlerin süspanse 
edilerek halka intikalinin sağlanması, en hali
sane temennimizdir. 

ıSayın Bakan, bu yılki hububat tahmini için 
verdiğiniz rakam, eğer hoş bir şaka değilse, bi
zim için memnuniyet verici bir haldir. Zira, 
Anadolunun birçok bölgelerinde ahnan yağış, 
ıgeçen seneye nispetle pek farklı değildir. Buna 
mukabil, bu sene buğday geç neşvünema bul
muştur. Yani, kışlık ekim, yazlık ekime dönüş
müştür. Bu bakımdan, malhısulün, görüşümüzün 
isabetli olmasını dilediğim, rekolte seviyesinde 
olmasını çok arzu ederim 5 fakat siz de bir te
reddüt içindesiniz ki, tahmin ederim, bu sene 
yine beş yüz bin ton (zannediyorum) buğday 
ithalini düşünüyorsunuz. Çünkü, ofisin bugün 
amlbarlardaki mevcudu bir milyon tonun üzeri
ni geçmemektedir. Demek ki, siz de büyük bir 
endişenin içinde bulunuyorsunuz tahmin ediyo
rum.' 

Sözlerimi bitirirken, tarım - iş yerlerinde 
başlatılan grevin de iyi bir sionuca bağlanması
nı ve bunda bir ayırım gözetmeden, sendikalar 
arasında bu işin selâmetli bir yola bağlanması-
nf beklediğimizi ifade ederiz ve sözlerimi şöyle 
'bağlamak isterim: Her halde ithal ettiğiniz 
buğdaya ödediğiniz parayı, alınterinin emeği 
»olan ve çoğunlukla tek mahsule sahibolaıı aziz 
ıbuğday üreticisinden esirgemeyeceğinizi de tah
min ediyorum. 

•Bu halisane temennilerle Yüce Meclisi se
lâmlar, Adalet Partisi Grupu adına Tarım Ba
kanlığı bütçesini milletimize, Bakanlığımıza 
memleketimize ve aziz Türk çiftçilerine hayırlı: 
ye uğurlu olmasını dilerim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşeküür ederim efendim. 
Demokratik Patfti Grupu adına Sayın Ad

nan Akarca;; buyuran efendim. (D. P. sırala
rından alkışlar) 

ADNAN AKARCA (Muğla) — Sayrn Baş-
'kan, sayın milletvekilleri; 

Bu yılki Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde Demokratik Partinin 
görüşlerini arz etımek üzere söz aknış bulunu
yorum. 

iSaym milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Par
tisiyle Millî Selâmet Partisi Koalisyon Hükü
meti, bu Bakanlıkla ilgili ilk tasarruf olarak, 
Tarım Bakanlığının adını değiştirdi, kısa bir 
ismin yerine uzunca bir isim getirdi. Bu yıl
ki Senato bütçe görüşmelerinde Sayın Bakan 
Özal, bu konulda yapılan bazı eleştirilere kar
şı ; «Bu bir Hükümet tasarrufudur» demiştir. 
Bizce bu izah şekli makbuldür. Çünkü, her 
şeyden önce bu değişiklik, Koalisyon Hükü
meti böyle istediği için yapılmıştır. Fakat, öy
le zannediyoruz ki, bu değişiklik bugün bü
tün dünyada gıdanın ve hayvancılığın büyük 
öneminin çok daha belirgin olarak ortaya çık-
ımasından arzu edilmiştir. İleride başka bir ik
tidar, belki de, hayvancılığı müstakil bir ba
kanlık halinde ayırarak ona büyük bir önem 
verecektir. 

iSaym milletvekilleri, bildiğiniz gibi, ger
çekten bugün bütün dünyada.her türlü gıda 
«çeşitleri ve bilhassa hayvancılık son derece bü
yük önem arz etmektedir. Tarım ticareti ise, 
millet ekonomilerinin ve endüstrilerinin sıhhati 
için her zamandan fazla bir değer taşımaktadır. 
Bununla beraber, 1990'da, yani bundan 15 yıl 
sonra, dünya nüfusunun 1,5 milyardan fazla 
olacağı uzmanlarca hesaplanmıştır. Dünyada 
uygarlık daha çok yaygınlaştıkça ve tıblbî ge
lişmeler arttıkça, ölüm oranı azalmakta, dün
ya nüfusu ise gittikçe çoğalmaktadır. İşte, şüp
hesiz bununla orantılı olarak, insanların ve 
(hayvanların gıdaya ihtiyaçları da fazlalaşmak
tadır. Bu yüzden de, önümüzdeki yıllarda in
san ve hayvan gıdası büyük önemini bir kat 
daha kuvvetle hissettirecektir. 

Nitekim bugün bütün dünya, bizim çocuk
larısınız ve yarın, da çocuklarımızın çocukları 
için yeterli miktarda gıda sağlamak hususunda 
yoğun bir şekilde çalışmakta ve bununla il

gili olarak birçok tedbirler almaktadır. Ma
mafih, 1974 üretim yılında dünya hububatı 
genel olarak ümit verici görülmektedir. Çün
kü, dünyanın artan hububat ihtiyacı ve yük
sek fiyat saiklerine rağmen, üretim 1 milyar 
metre/ton olarak hesaplanmıştır. Bu rakamla, 
üretimde ilk defa 31 milyon ton bir artış olmak
tadır. 

Bayın milletvekilleri, bugün bütün dünya
da hububat tarımı ve ticareti ağırlığını göster
mekte ve büyük önemini bütün milletlere ka
bul ettirmektedir. Nitekim, bu yıl Amerika Bir
leşik Devletlerinde 375 milyon ton üretim pro
jelendirilmiştir. Fakat, Sovyet Rusya'da ge
çen yılki iyi hasattan sonra bu yıl bir azalma 
olması beklenmektedir. Dünyada buğday üre
timimde Amerika ve Rusya'dan başka, önde ge
len ülkeler Kanada ile Avustralya'dır. Bu iki 
ülkenin üretiminde de küçük artışlar umulmak
tadır. Geçen yıl kötü bir üretim elde eden 
Avustralya'nın bu yılki ihracat piyasasında 
kuvvetle yer alması muhtemeldir. Batı Avru
pa ülkelerinde ise, buğday üretimi % 3 artış 
kaydetmiştir. Bu yıl Orta - Şark ile Kuzey 
Afrika ülkelerinde de iyi bir üretim alınaca
ğı tahmin olunmaktadır. 

Bize gelince; hava şartları iyi gittiği tak
dirde, Türkiye, buğdayda, kendine yetebilecek 
bir üretim yapmaktadır. Nitekim, iki gün için
de yapılan bir resmî açıklamaya göre, bu yıl 
11,5 milyon tondan fazla bir üretim beklendiği 
ilân .edilmiştir. 1971'de 13 milyon ton olan 
üretimimiz, geçen yıl 8,5 milyon tona düşmüş
tür. 

iSaym milletvekilleri, bugün bizim tarımı-
mızdaki durumumuzu iyi değerlendirelbilmek 
için, uyguladığımız tarım sistemine de kısaca 
bir göz atmak faydalıdır. Türk tarımında ha
len genel olarak alışılmış primitif kuru ziraat-
le, nadas hububat sistemi uygulanmaktadır. 
Bilindiği şekilde kuru ziraat yağışla gelen ru
tubeti toprakta depo etmek ve bu rutubetle 
uygun bitki cinsleri yetiştirmektir. Fakat 
bununla beraber biz, makineli kuru zir.aa.te 
geçmek üzereyiz. Gerçekten memleketimiz bu 
alanda epeyce mesafe katetmiştir. Bugün 
Türk çiftçisine, ihtiyacı olan traktörü dahi ye-
tiştiremiyoruz. Türk tarımının makineli kürü 
ziraatten tam bir sulu ziraate geçmesi şüphe
siz ki en büyük aşaması olacaktır. Bu büyük 
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çalışma isteyen bir 'konudur. Tarum üretimimi
zin artması için Hükümetin bıı konuya ağırlık 
vermesi gerektiğine inanmaktayız. Tarım, 
riskli bir meslektir. Hele bizim memlekette ta
rımın hava şartlarının tamamen etkisi altımda 
olması, bu riski daha da fazlalaştırmaktadır. 
Fakat bu meslefete ileri olan bazı ülkeler, do
ğanın olumsuz etkilerini, tarımda muayyen de
recelerde azaltabiliyor ve sulama gibi tesisleriy
le bunun tedbirini alabiliyorlar. Biz ise bu 
ikonuda bir hayli geri durumdayız. Memlefceti-
anizde sulama şeb erkelerinin artması için çalış
maların hızlandırılmasını temenni etmekteyiz. 
Aynı zamanda, Türfe tarımını geliştirirle pro
jeleri, daha fazla dosyalarda kalmaimalı, hemen 
uygulama alanına konulmalıdır. Evet, Türk' 
tarımını geliştirmek ve hiç olmazsa bazı bölge
lerde optimum prodüktiviteye ulaşabilmek için 
gerekli bütün teknolojik tedbirler Hükümetçe 
alınmalıdır. 

iSaym millettvekilleri, uzmanlara göre bir 
ülkede tanım mutlaika ihracat yapabilmeli ki 
ilerleyebilsin ve gelişebilsin. Buna ilâveten 
kuvvetli ihracat pazarlarından yoksun bir ta
rımın, milletin dkonoımisini felce uğratacağı 
(da kaydediliyor. Evet, tarımla uğraşan mil
letler için bir ihracak pazarına sahip olmak 
mutlaika gereklidir. Çünkü, tarım ihracatı bir 
milletin en belli başlı ve en önemli döviz kay
naklarını teşkil etmektedir. Örneğin; Birleşik1 

Amerika Devletleri; İran, Libya, Suudî Ara
bistan ve Venezualla'dan petrol satmalırken 
döviz ödemiyor, buna karşılık soya fasulyesi, 
buğday, pamuk ve deri gibi maddeler veriyor. 
1974 yılımda Birleşik Amerika Devletleri ta
rımsal ihracatını 19 milyar dolara çıkarmayı 
tasarlamıştır. Bunu yalnız Amerikan çiftçisi 
için değil, aynı zamanda Amerikan ekonomisi 
ve endüstrisi için önemli görmektedir. 

Şimdi bizim için de tarımda en baş sorun, 
'ihracatımızı nasıl ve ne şekilde artıracağımız-
Idır. Buna ait planlanan geliştirme projeleri 
ne safhadadır? Acaba bunlar yeterli midir? Bu 
ikonalarda Hükümetten bilgi rica ediyoruz. 
Devletler arasındaki yarının tarımsal ticarî iliş
kileri, İsviçre'nin Cenevre şehrinde GATT top
lantılarında tayin ve tespit 'edilmektedir. Bu 
toplantılarda Türkiye lebine ne gibi sonuçlar 
elde edilmiştir?. Bunu cidden merak etmek

teyiz. Diğer taraftan AET'den kuru üzümden 
ıbaşjka tam bir taviz sağlanamamıştır. Bu ge
çiş döneminde AET'nin Türkiye'ye verdiği ta
viz bizim için önemi olmayan bazı tarım mad
delerimize aittir. Yunanistan'la İsrail ise ön'eım-
li tavizler koparmışlardır. Bu konu üzerinde 
Hükümetin durması ve çok iyi çalışması lâzım
dır. Hükümet, Türk çiftçisinin üretimine tam 
bir değer kazandırmak, gelirini artırmak ve 
onun çalışma şevkini daha fazla çoğaltmak için 
ihracat potansiyelimizi daha da fazla artırma
nın yollarını aramalıdır. Türkiye'nin ihraç ede
ceği tarım ürünleri için OrtaJk Pazardan sürüm 
kolaylığı ve mümkün olan her türlü taviz mut
laka alınmalıdır. 

Tarımda, bilhassa meyve ve sebzelerimiz
de, kaliteye önem vermek ve diğer ülkelerle1 

dış pazarlarda yarışabilmek için; kalite norm
larımızı düzeltmek zorundayız. Evet taze mey
ve ve sebze ihracatımız için, uygun çeşit ve 
standart kalitede üretim yapmasını, bunları 
derecelemesini ve en iyi şekilde paketlemesini 
ve depolamasını öğrenmeliyiz. Bunun için de 
Hükümetin her imkân ve kolaylığı çiftçiye sağ
laması lâzımdır. 

Hayvancılığımıza gelince: 

Bu hafta içinde maalesef ölmüş bulunan 
Profesör Baade, Türkiye üzerinde hayvancılık! 
konusu ile ilgili olarak yazdığı bir raporda: 
«Bugün Türkiye hayvancılık endüstrisine bun
dan 50 yıl önce Batıda uygulanan yem üretme 
metotları ve hayvan besleme ilkelerini sokalbil-
imiş olsa, Türkiye kendi ihtiyacını karşılaya
bileceği gibi, yabancı ülkelere de geniş ölçü
de hayvansal üretim maddeleri ihraç edebilir.» 
demiştir. Evet, Türkiye'de hayvan beslenme
sinde olan yetersizlik, hayvansal üretim mad-
delerimizdeki verim düşüklüğünün başlıca ne
denini teşkil letmefetedir. Bununla beraber, 
hayvanlarımızın rasyonel bir şekilde beslenme-
ısini sağlayamayışımızdan ötürü, Türkiye'de son 
derece büyük bir hayvan zayiatı vardır. Bu 
yüzden de her yıl Türk ekonomisinin kaybı 
milyonla değil, belki milyarla ifade edilebilir. 
Yem maddeleri Türkiyetâe pahalı oldukça, 
Türk hayvancılığı kalkınamaz. Yem maddele
riyle hayvansal ürün fiyatları arasındaki den
ge mutlaka sağlanmalıdır. Yüksek verimli et 
ve süt soylarının elde edilmesi, ancak bu den-
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ge sağlandıktan sonra mümkün olabilecektir. 
Diğer taraftan hayvancılığMiıızdaki yetersiz 

'krediler, bu işle ilgili herkesin bildiği bir şey
dir. Hayvancılıkta kredi müesseseleri mutla
ka ele alınmalı ve yeniden organize edilmelidir. 
Hayvancılığımızın kalite ve kantite yönünden 
geliştirilmesi, hayvancılıkla uğraşan, kimselerin 
gelirlerini artırmasına bağlıdır. Aynı zaman
da, üretimden tüketime kadar hayvansal üre
timle ilgili her türlü altyapı, tesis ve yatırıım-
larınm tamamlantması gerekmektedir. Yerli 
hayvanlarda genetik yapının ıslahına da hız 
verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, balıkçılığımız ise da
ha bir başkalık arz etmektedir. Balıkçılığımızı 
geliştirebilmek için, her şeyden önce gerek iç 
sularımızda ve gerek denizlerimizde dinamitle 
yapılan tahripkâr avcılığın mutlaka önlenmesi 
lâzımdır. Bilindiği gibi 4 . 4 . 1971 tarih ve 
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu bu önlemede 
çok etkisiz kalmıştır. Dinamitle yapılan av
cılık azalmamış; hatta bilâkis daha artmıştır. 
Bununla beraber, denizlerimize ve nehirleri
mize dökülen sanayi artıklarının, zararlı kim
yasal maddelerin balık nesillerine büyük za
rarlar vermesi, üzerinde ciddiyetle eğilmemiz 
gereken bir soranııımuzdur. Burada şu hususu 
(belirtmeliyim ki, 28 Mart 1974 tarihinde İtal
ya'nın Roma şehrinde toplaman Akdeniz Kir
lenmesinin Önlenımesi Konferansına Türk Par-
lamentolararası Grubu da davet edilmişti. Bu 
grupta bendeniz de üye bulunuyordum. Ro-
malda'ki konferansta Akdenizin kirlenmesinin 
'önlenmesi konusunun tedbirleri konuşulurken, 
denizlere ve nehirlere dökülen sanayi artık
larına bilhassa dokunuldu. Hatta Romanya 
delegesi, bizim Marmara'ya döktüğümüz 40 
milyon ton zararlı 'kimyasal madde ile Kara
deniz'de balık neslini tükettiğimizi, sıfıra in
dirdiğimizi ileri sürmüştü. Buna karşı bizim 
heyetin sözcüsü Sayın Naim Talû, Boğazlar
daki akıntı durumlarını izah ederek: bu sözle
rin gerçeği ifade etmediğini, Karadeniz'de kı
yısı bulunan devletlerin de önemli sanayi kuru
luşları olduğunu, bu giibi sorunların karşılık
lı suçlamalarla değil; ancak milletlerin işbirliği 
ile halledilebileceğini cevabımızda söylemek zo
runda kalmıştı. 

Böylece, bütün ciddiyeti ile bugün ortaya 
çıkmıştır ki, artık sularımızı kirletmememiz, 

mümkün mertebe temiz tutmamız, her devlet 
gibi bunun tedbirlerini almamız, yalnız tu
rizm bakımından değil, balıkçılık bakımından 
da gerekmektedir. 

Diğer taraftan, balık üretme çiftliklerin
den büyük sonuçlar beklenmektedir. Dünya
nın her tarafında kurulmakta olan balık üret
me çiftliklerinin 2 OtOO yılma doğru insanlara 
protein gıdasının öneimli bir kısmını karşılaya
cağı sanılmaktadır. Halen aikuva kültür te
sisleri Asya'da, Lâtin Amerika'da ve Afrika'da 
kurulmuş olup, dünyada gittikçe rağbet gör
mektedir. Avuka kültürün anlamı ise, dünya
nın yedi denizinde balık avcılığının yerini ba
lık tarımının almasıdır. Dünyada akuva kül
tür merkezi alan Birleşik Amerika'da Alabama 
eyaletindeki Auburn Üniversitesi Brezilya, 
Tayland ve Filipinler'de eğitim programları 
yürütmektedir. Keza akuva kültürü çalışma
ları bugün Almanya'da da yapılmaktadır. Al
manlar akuva kültür teknolojisi ile balıklarını 
dah süratle gelştirelbiliyor ve yılda bir defa 
yumurtlayan bu balıkları beş defa yumurtlatı
yorlar. Bizde ise tarla balıkçılığı adı ile ya
pılan ve bir hayli yayılan balık tarımı, aikuva 
kültürün ilk basamağı olarak kıymetlenebilir. 
Türkiye'de de bilimsel akuva kültür tesisleri
nin kurulmasını temenni ediyoruz. Çünkü aku
va kültür, yani balık tarımı dinamit tahribatı 
ve deniz kirlenmesi sonucu yok olmakta bulu
nan balı'k nesillerini ihya edebilecek bir istik
bal göstermektedir. 

iSayın milletvekilleri, bu bütçede temas et
mek istediğimiz diğer bir konu da ziraî sigor
tadır. Maalesef bugün tarım sektöründe Türk 
çiftçisinin geçim ve sağlığı yönünden sosyal gü
venlik tedbirleri yoktur. Oysa bu tedbirlerini 
biran önce getirilme zorunluğu vardır. Tanım 
söktörü milletin gıdasını, dış ve iç ticaretini 
sağadığı gibi çalışma gücümüzün % 70'inden! 
fazlası da bu en büyük meslek grupumuaun 
mensubudur. Artık tarım sektöründe çalışan
lar kendi kadreleriyle daha fazla başbaşa bıra
kılamazlar. İnsan iradesi dışında meydana ge
len dolu, sel, taşkın, hastalık ve kuraklık gibi 
tabiî âfetler bugün Türk çiftçisinin uygar bir1 

yaşama kavuşmasında önemli engeller olarak! 
ortaya çıkmaJktadır. İşte budan ötürü Türki
ye'de de ziraî sigorta olmalı ve Türk çiftçisi 
artık bir üretim garantisine sahip bulunmalı-
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dır. Bizde de, ziraî sigortanın başka ülkeler
de olduğu gibi çiftçi primlerinden karşılaınıma-
ısı mümkündür. 

»Gene başka ülkelerde yapıldığı gibi, tarıım-
8al zararları tazmin kanunu çıkarılmalıdır. 

Birleşik Amerika Devletlerinde 1938'de bir ka
nunla kurulan Federal Sigorta Şirketi resmî 
Ibir kuruluştur. Bizde de ziraî sigorta mutla
ka resmî bir kuruluş eliyle yapılmalıdır. Ke
za Kanada'da da ziraî sigorta Tarım Bakan
lığının sorumlul/uğuma verilmiştir. Türkiye^de 
de, her türlü ürün rizikosuna karşı Türk çift
çisi mutlaka garanti altına alınmalı, en azın
dan çiftçilerden toplanacak sigorta paraları 
tekrar çiftçilerle tazminat olarak dağıtılmalıdır. 

Partimiz ziraî sigortanın memleketimizde 
daha fazla gecikmemesini temenni etmekte
dir. Bizim parti olarak burada temas etmek 
istediğimiz diğer önemli bir konu ise taban fi
yatlarıdır; fakat buna değinmeden önce diğer 
çok önemli bir konudan, enerji buhranından 
Ibahısetimek istiyorum. Çünkü bu yıl tayin ve 
tespit edilecek olan tarımsal ürünlere ait talban 
fiyatlarda petrol sıorunu en büyük etken ola
caktır. 

SSayın milletvekileri, bu yıl Ekim ayında 
petrol fiyatlarına yapılan zam ve enerji temi
nindeki bazı güçlükler tarım üretimini ve tica
retini çok geniş ölçüde sarsmıştır. Çünkü fi
yatlarda % 70 gibi bir artış olmuştur. Buna 
rağmen dünyada 1973'de yapılan petrol itha
lâtı, 1974'te de aynen yapılacak; 1973te 45 mil
yar dolar ödediği petrole bu defa dünya 110 
milyar dolar ödeyecektir. Bu da şunu ortaya 
koymaktadır ki, petrole bağlı tarımsal üretim
de maliyet fiyatları, geçen hasat mevsimine 
nazaran çok daha yüksek olacaktır. Enerji 
ihtiyacı ise, tanımda ekim ve dikimden önce 
haşlar. Gübrelemeden tutunuz da otları te
mizlemede, ilaçlama ve sulamada, tra'ktör ve 
Ibiçerdöğerlerde, hububat kurutma makinele
rinde petrole ihtiyaç vardır. Nitekim, petrol 
fiyatlarındaki artış yüzünden bu yıl pazarla
ma, depolama ve nakliye de keza daha paha
lıdır. İşte tarımda bu gübi yüksek masraflar 
•maliyeti artırmakta ve bütün dünyada enflas-
yonist etkiler yapmaktadır. 

iSayın milletvekilleri, bizde tarımla ilgili 
ıbir atasözü varıdır; buna giöre, «Çiftçinin kal- '' 

bini açıp bakmışlar, içinde kırk tane gelecek! 
yıl» yazılı imiş. Bu söz Türk çiftçisinin duru
munu ifade etmek için söylenmiştir. Bilhassa 
Türkiye'de tarım güç ve riskli bir faaliyet ko
ludur. Zira tarımsal faaliyetler doğa ve arazi 
ile ilgilidir. Tarımsal üretim ise daima doğa
nın sert ve katı hükmü karşısında elde edil
mektedir. 

Yukarıda arz ettiğim gübi fauna karşılık çift
linin ziraî sigortası henüz yoktur, piyasa garan
tisi ise mevcut değildir. Diğer taraftan, gerekli 
İhtiyaç maddelerini fahiş fiyatlarla satımalmak-
tadır. Kısacası faujgün Türk çiftçisinin, kendi so-
runlarıyle faaşlbaşa kalmış bir durumu vardır. 
Üstelik Türk ekonomisi halen, Türk çiftçisinin 
mağduriyeti üzerine kurulmuştur. Şöyle ki, öte
den heri Türkiye'de ucuzluk, çiftçi üretiminin 
düşük fiyatlarla saltılmasiyle mümkün görülmüş
tür. Maleseif faizde, 'birçok hükümetler bu şekil
de (bir politika uygulamıştır. Burada hemen şu
nu kaydedelim ki, Türk çiftiçisi hiçjbir zaman 
Ibir harman sonu dervişi olamamış, yani yetiştir
diği üründen iyi Ibir pay alamamıştır. Geçen yıl 
Toprak Mahsulleri Ofisi, yumuşak buğdayın kilo
sunu 120 ilâ 125 kuruştan satınaldığı halde, tüc
car bunu 2,5 liradan fazlaya satmıştır. Bir ta
rafta bu işin bütün zahmetini çekip üretimi ya
panlar malını ucuza veriyor; diğer tarafta, masa 
başında oturup aynı maldan kolıayca ve çokça ka
zanan insanlar .var. İşte Türkiye'de esas sosyal 
adaletsizlik budur. Yıllardan heri bol bol «Köy
lü efendimiz; çiftçi velinimetimiz» gibi sözlerle 
(bunun edebiyatını yapıyoruz; fakat uygulamaya 
gelince çiftçinin hakkını maalesef tam veremi
yoruz. Türkiye'de çiftçinin ürettiği maldan daima 
en (büyük payı alan ve en çok kaızanan Devlet 
ve tüccar olmuştur. İşte bu nedenle .çiftçinin 
emeği hiçjbir zaman ziyadesiyle ve adaletsiz fair 
şekilde Devletin ve tüccarın olmamalıdır diyo
ruz. Bunun için de Demokratik Parti olarak ma
kul ve âdil talban fiyatı tayin ve tespitinin bü
yük zaruretine inanıyoruz. 

lElve't sayın milletvekilleri, toprağın verimli 
olarak işletilmesi, tarımsal üretimin artırılması 
ıçiftiçinin ileri, yemi ve teknik tarım metotlarına 
kavuşturulması gübi sorunlarımız yanında, bun
lar kadar önemli ve /bunların tahakkuku ile doğ
rudan doğruya ilgili olan tarım ürünlerinin ve 
tarımla uğraşanların emeklerinin değerlendiril
mesi konusu da pek çok ağırlık taşımaktadır. 
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Memleketimizin her köşesinde meyve 'hallice
lerinin, bağların günden güne genişlemesi, cay, 
pamuk ve pancar gilbi tarım kollarımızın geliş
mesi, Ibayvaaıeılğımızın ilerlemesi ve bütün ta
nımsal ürünlerimize tarım tekniğinin dalha da 
yerleşmesi, her şeyden önce çiftçi emeğinin tam 
değerlendirilmesiyle mümkün 'olabilecektir. 

IBjAŞKAN — Efendim, müddetimiz bitmek 
üzere Sayın Akarca. 

D. P. GRUPU ADINA ADNAN AKARCA 
(Devamla) — İki, üç dakika istirlham edeyim. 

BAŞKİAN — Epeyce de konuşma süreniz ol
du- efen'dim. 

ADNAN AKARCA (Devamla) — İki üç da
kika rica edeceğim efendim. 

(BAŞKAN — İstirham edeceğim, lütfen «biti
rin elendim. 

ADNAN AKARCA (Devamla) — Evet efen
dim. 

(Bunun için de Hükümet, taban fiyatlarının 
ilân zamanının isabetle tayini, fiyatların objek
tifliği, yapılan desteklemenin yeterliliği ve et
kinliği üzerinde titizlikle durmalıdır. Diğer ta
raftan, talbam fiyatları tespit edilecek ürünlerin 
seçilmesi de hükümetler tarafından yapılmakta
dır. Şimdiye kadar hükümet kendi ekonomi poli
tikalarına göre, miktarı mahdut bazı tarım 
ürünlerimize, iyi ve kötü bir destekleme yapa
rak, taban fiyatları uygulamışlardır; fakat bun
lar çak zaman tatminkâr olmamış ve bazan piya
sanın çıok aşağı seviyesinde kalmıştır. Hükü
met, yıllardan beri az çok desteklenen tarım 
ürünlerimizin aksayan talban fiyatlarını bütün 
nedenleriyle gözden geçirmeli ve aynı zamanda 
bunlara, hayvansal ürünler gilbi, desteklenmesi 
mutlaka ıgerekli olan birtakım yeni ürünler ek
lemelidir. 

(BAŞKAN — Efendim, rica edeyim de önemli 
'kısımlarını lütfen söy'leyiverin, lütfen efendim. 

ADNAN AKARCA (Devamla) — İki dakika 
eif endim. 

[BAŞKAN — Zaten geçti iki dakika süreniz 
efendim. 

ADNAN AKARCA (Devamla) — Benden ön
ceki sözcü de konuştular efendim, dalha fazla 
bir sürece konuştular. 

(BAŞKAN — Yok efendim, mümkün olduğu 
kadar müsamaha etmiyoruz efendim, pazarlık 
yapmıyoruz ki, Sayın Akarca. 
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ADNAN AKARCA (Devamla) — Sonra, öy
le tarım ürünlerimiz varır ki, sadece taban fi
yatı tespiti, ilânı ve destekleme alımıyla yapıla
cak yardım, çiftçilerimiz için aislâ yeterli olma
yacaktır. Örneğin; hayvansal ürünlerden ve en 
önemlilerinden biri sayılan süt ve süt mamulle-
riyle meyve ve sebzeler için friıgorafilk nakli
yat, soğuk depolama, yani kıısaca tek kelime ile 
'Soğuk zincirin yurtta tam o'laralk tesisi mutlaka 
iger ekecektir. 

iBu durum karşısında sözlerimi bağlıyorum. 

ıSayın mıilletvtekillerii, Türk çiftçisi üretiminde, 
«Halil İbrahim Bereketi» temenni etmektedir. 
Biz ise, bu «Halil İbrahim Bereketi» ni, hükümet
lerin çok iyi bir şekilde çalışmalarına bağlı görü
yoruz. Çünlkiü, tam bir «Halil Ubrafhim Bereketi» 
ni Türk çiftçisine, tarım metatlarında daha çok 
modernleşme ve daha çok teknikleşme getirecek
tir. 

Demokratik Parti Grupu adına, Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesinin, hayır
lı ve uğurlu olmasını diler hepinize saygılar su
narım. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, gösterdiğiniz anla
yışa çfotk teşekkür ederim. 

İSizden evvelki grup sözlüsü saat 14, 12'de 
başladı 16,331de bitirdi. Siz de 16,33'de başla
dınız 16'53'de bitirmeniz gerekiyordu, saat 
16'56 efendim. Af edersiniz, mümkün olduğu 
kadar arkadaşlarımıza müsaımalha göstermeye 
gayret, ediyoruz Sayın Akarca. 

ADNAN AKARCA (Devamla) — Sayın 
Başkanımız, diğer başkanlarımız bize bu müsa
mahayı zaman zaman gösteriyorlar; fakat siz 
ıgöstermeldiniız, bunun önemi yok. Eğer, siz 
'bana iki dakikalık, üç dakikalık Ibdr mehil dalha 
vermiş olsaydınız, ben sözlerimi biltirebileoek-
Itim; fakat mademki, siz müsaade etmiyorsu
nuz, ben sizin kararınıza saygı gösteriyorum 
ve kürsüden iniyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akarca. 
üVIillî Selâlmeit Partisi Grupu adına Sayın 

Ömer Naimi Barıım, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ÖMER NAİMİ 
BARIM (Elâzığ) — Sayın Başkan, muhterem 
(milletvekilleri; 

Gıda - Tarım ,ve Hayvancılık Bakanlığının 
1974 malî yılı bütçesi üzerinde, Millî Selâmet 
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Partisi Grupu olarak görüşleriimizi açıldaımak 
-üzere huzurlarımda çikmıış bulunııyiorum. 

!Saym üyeler, Gıda - Tarım ve! Hayvancılık. 
Bakanlığımın çalışmalarının teınıel ağırlığı, kır
sal atamda yaşayan ve nüfusumuzun % 65'ini 
teşkil elden vatandaşiarimızı ilgilendirmektedir. 
Üretime dönük faaliyetlerde bulunan bütün 
ünitelerimizde okkığu gilbi, bu Bakamlığıımız 
da çalışma mevzuu içerisine aklığı üretim faa
liyetlerinde, halkın temel ihtiyaç maddelerini 
verimli bir tarzda istihsal etmeyi gaye edin-
imişjt'ir. 

ıPniodütotif çalışarak fazla miktarda temel 
(ihtiyaç maddelerini üretmek; bunları gerek iç 
piyasada müstıalhisil ve müstelhlfci melmnun edici 
(bir fiyat politikası takiple yükümlü diğer 
imüesseselerle sıkı bir ikoıordinasiyom halimde ça
lışmak; tanımsal ürünlerimizin dış piyasadaki 
rekabet şartlarını müspete dönüştürme faali
yeti gölslteren kuruluşlar yakın bir işbir
liği yapmak suretiyle tatmin edici bir fiyat 
ıpolitikasımın tanziminde gerekli her türlü var
idimi temel prensip kaıbul etmekteyiz. Böylece, 
lüretimde olduğu kadar elide edilen istihsalin 
iyi 'bir fiyat ile üretici ve tüketicilerin refa
hını sağlayıcı tedbirler üzerinde azamî gayret 
Igösterlmeyi de esais fcalbu'l etmişizdir. Bütün bu 
çabşmalarıımızın, halk sekltörü ile entegre edi
lerek yürütiülmeisi sağlanmıalı, böylece içtimaî 
refahım nihaî hedefi olarak bütün milletimize 
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

Gıda -Tarıim ve Hayvancılık Bakanlığınım 
(muvaffakiyete ulaşmasında, millî finansman 
kaynakları sektörler arasında dağıtılırken, 
ftiizımeltlerimize hemahenk bir payın 'bütçeye ko
nulması ilik ve teimell şarttır. Ancak, memleket 
(nüfusunun büyük .eikseriyetini bünyesinde ba-
rınidıran .millî gelir ve /dış ticaret bakımından. 
ekomomide asıl ağırlığı üzerinde taşıyan; fa
kat geri bir teknoloji uygulaması ve üretimin 
Ihava şartlarına bağlılığımın azaltılımaîması ne-
tictelslnlle yüksek bir verimlilik düzeyine ulaş
tırılamamış tanımımızı, ekonominin diğer sek
törleriyle uyumlu bir halde gelinmesi için, ya
tırım planlarında, rantalbiililyeti göziönünde tu
tarak tarıma da gerekli önemin. verilmesi ge
rektiği kanaatindeyiz. Şurası bilinen biir ger
çektir ki, yurdumuzun birçfofc yörelerinde kü
çük bir tarımsal yatırımla veya tanımsal eği

timim sonucu işletmede yapılacak bir değişik
likle büyük gelir artışı sağlayacak potansiyel 
ımevcuttur. İyi bir planlama ile yüksek verim 
potansiyeli mevcut yerleri tespit ederek, bura
lara, öne elikle hizmetin götürülmesinde fayda 
'görüyomz. 

Nüfuisumuzun % 65'ini bünyesinde topla
yan 'köylerim hayat seviyesini yükseltecek, 
alnın gücünü Imvvetlenlireeek, sanayi mamul
leri içerisinde büyük bir müşteri bullmasmı 
sağlayacak ve böylece sanayie de önem veril
mesi zaruretini doğuracak tarım sefcltlörüdür. 

ISayın üyeler, tarımım, daha uzun zaman 
'büriyelsi .gereği, gerek nüfus, gerek istihdam 
ve gerek gelir yönünden ekonomide1 kısa sü
rede ağırlığımı azaltmak imkânsızıdır. Zira, sa
nayi sektörü tanıma birtakım önemli girdiler 
sağlamakla beraber, Türkiye'de tarımsal mad
deleri işleyen gıda, dokulma, iğiyim, deri, kö
sele gibi sanayilerin hamımadde ihtiyaçlarınım 
tümü tarlm sektöründen sağlanmaktadır. 

Bildiğiniz gibi gizli işsizlik olan bir tarım 
sektörü, istihdamın büyük kısmını masseder. Me
selâ; 1970 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre 
36 milyon civarındaki nüfusumuzun % 65'i, 
yani 23 milyonu köylerde yaşamaktadır. 

1962 yılında 11,9 milyon olan faal nüfusu
muzun % 77'si, yani 9,2 milyonu, 1972 yılında 
13 milyon olan faal nüfusumuzun % 65'i, yani 
8,8 milyonu tarım kesiminde çalışmaktadır. Şu 
iki rakamdan bile açıkça görmekteyiz ki, on yıl
lık periyotta, tarım kesimindeki faal nüfusu, an
cak % 77,den % 65'e düşürmüşüz, bu zaman 
zarfında, ancak % 12 arasında bir nüfusu, ta
rım sektöründen çekebilmişiz. 

Tarımdaki yatırını nispetlerine gelince : Bi
rinci Beş Yıllık Plan döneminde 96 milyar lira
lık yatırımın 15 milyarı, yani % 15,3'ü, İkinci 
Beş Yıllık Plan döneminde ise 158 milyar lira
lık yatırımın 18 milyar 600 milyonu, yani % 11,8'i 
tarım sektörüne fiilen yatırılmıştır. 

Planlı dönemde fiilî yatırım oranlarına ba
kıldığı zaman, hususiyle İkinci Plan döneminde, 
bu oranın azaldığı müşahede edilmektedir. Tüm 
plan devresinde olduğu gibi, bu düşme, yıllara 
göre de bahse konudur. Nitekim, toplam serma
ye yatırımları içerisinde tarım sektörünün payı, 
1968 - 1972 yılları arasında, sırasiyle, % 15,2, 
13,2, 11,4, 10,3 ve 13,7 olarak gerçekleşmiştir. 
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Tanın dışı sektörlerde ise yatırım oranları ar
tan bir seyir göstermektedir. 

Her ne kadar sanayide fert basma düşen ha
sılat kıymeti ziraat sektöründekine nispetle 
yüksekse de, yukarıda belirttiğimiz üzere, tanm 
mutlak surette sanayie, sanayi ve tarıma muhtaç 
ve ekonominin bütün sektörleri yekdiğeri ile 
içice münasebeti olduğu içindir ki, sanayiin sü
rükleyici sektör olmasını kalkınmada temel ka
bul etmekle beraber, memleketimizin coğrafî, 
nüfus ve tabiat şartlarının tarım bakımından 
gayet önemli olduğu gözönüne alınarak tarıma 
mutlak surette gereken ağırlığın verilmesi lü
zumuna inanıyoruz. 

Bu Hükümetten, önce hazırlanmış olan Üçün
cü Beş Yıllık Planın 1974 yılı programında 
gözönüne alman temel hedefler çerçevesinde 
huzurlarınıza getirmek mecburiyetinde olduğu
muz Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
bu bütçesi, Hükümetin imkân nispetinde ilâve 
ettiği kaynak ve hizmetlerle, tarım meselesini 
bir yıllık dilim içerisinde çözümleyebilecek, iç
timaî adaleti sağlayacaktır. 

Her ne kadar Üçüncü Beş Yıllık Plan dev
resinde tarım sektörüne 33 milyar liralık yatı
rım öngörülmüş ise de, böyle bir miktarı, mese
leleri giriftleşmiş yüksek istihdam imkânları do
ğuran tarım sektörünün problemlerini hallede
cek evsafta görmüyoruz. 

Hükümet programımızda da belirttiğimiz 
üzere, kamu, özel ve halk sektörlerinin birbirle
riyle entegre bir tarzda düşünülerek hazırlaya
cağımız bir millî plan çerçevesinde, tarım sek
törünün gerekli ağırlığı kazanabileceği bütçele
ri, önümüzdeki yıllarda huzurlarınıza getiri
lecektir. 

Sayın milletvekilleri, tarım sektörünün yük
sek ve ucuz istihdam, sağladığına miıs'al venmiek 
üzere bir kıyaslama yapımayı uygum görüyorum. 

Kuru zira aitte ekim yılında dekarda 3 ilâ 6 
işgünü kadar istihdam vardır. Bıı, 2 işgücüne te
kabül eder. Aynı arazi sulandığında dekarda is-
ftihjdam, 6 ilâ 10 işgününe kadar çıkar ki, bu da, 
sulama ile işgünü istihdamını 3 ilâ 10 kaıt artır
mış olur. 

1903 ilâ 1971 yılları arasında sanayi sektörü
ne 73 milyar lira yatırımla '525 bin kişilik yeni 
bir istihdam imkânı doğmuş, yani 138 bin lira
ya bir kişi; hizmıırtt sektöründe ise 113 milyar 

liralık yatırımla 1 400 000 'kişiye istihdam sağ
lanmıştır, yani 80 bin liraya bir kişi. Halbuki, 
tarım sektöründe kuru arazinin sulanmıası için 
hektara ortalama 15 ilâ 20 bin lira yatırım, ya
pıldığında, sulamadan dolayı ortalam 100 iş
günü isltihdm, kazanılır. Meselâ; 3 hektarlık bir 
arazi bize 300 işigünü; yani bir işçi istihdamı sağ
lar. Bu şu demektir : Tarım sektöründe 45 ilâ 60 
bin lira yaltırun yaparak bir kişiyi isitihdalm et
mek mümkün olabilmıektedir. Tarım sektörün
de, hektara yapılan sulama yatırım rakamla
rını en üst seviyede tuttuğumuz halde bile, sa
nayide 2 - 3 misli ve hizmet sektöründe ise 1,5 -
2 misli yatırım yapıncakla ancak bir kişiyi istih
dam ettiğimiz ortadadır. 

MübJtenem milletvekilleri, yurdumuzun tarım, 
gücü hakkında bazı teknik bilgiler üzerinde du
ralım. 

Türkiye gelişitirilmiş toprak haritasınla göre 
tarımsal yönden toprak kaynaklarımızın; işle
nen tarım arazisi, toplam arazinin % 3'5,6'sı 
olup, 27 700 000 hektardır. Bumun 22 600 000 
hektarında kuru ziraat, 5 100 000 hektarında ise 
sulu tarım ve bağ - halice, ziraati yapılmaktadır. 
Çayır ve mera arazileri ise toplam, arazinin 
% 28'i olup, 21 700 000 hektardır. 

İşlenen tarım, arazisinin kuru ziraat yapılan 
kiismıındaki gübre kullanımı üzerinde de dura
lım. 

Memleketimizde temel gıda maddesi olan hu
bubat en çok ekimi yapılam mahsullerimizden-
tliı*. Halihazır tarım tekniği çercevesinde, hu
bubat güibrcsiz olarak kuruda, ortalama 100 ki
logram/Dekar; suluda 170 Kilogram/Dekar ve
rim sağladığı istatistiklerde kayıtlıdır. Yeterli 
gübre kullanıldığı, yani kuruda 60 Kilogram/ 
Dekar; suluda 80 Kilogram/Dekar gübre veril
diği zaman, verim artışı sıra ile 50 ve 150 kilog
ram olur. 

Gübre - verim, kıyaslamasında; gübreleme ile 
ıtakriben 1 duruda 40 Türk Lirası/Dekar; suluda 
300 Ti'uJk Birası/Dekar verim artışı olur. 

Yıllık gübre ihtiyacımızın, 30 milyon deka
ra yakın sulu arazinin ve münavebe ile her yıl 
130 milyon dekar arazinin ekildiğinden hareket 
ederek, 10 300 000 t om civarında olduğu hesap
lanmaktadır. 1973 yılında toplam olarak 3 700 000 
ton gübre kullanıldığından, 6 600 000 ton güb
re açığımız vardır. Yani ilıliyacmıızm ancak 
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l/o'iiıiıii kullanabiliyoruz. Açığımız olan 6 600 000 
'ton gübre ile, dekara 60 kilogramı hesabiyle, 
110 milyon dekar kuru araziyi gübreleyebiliriz. 
(Bu sayede 5,5 milyon ton buğday artışı sağla-
ııaibillr ki, buğdayı bugünkü fiyatıyle 220' kuruş 
ka'bul edersek, bunun malî portesi 12,1 milyar 
Türk lirasıdır. Masraf - gelir kıyaslamasında, 
(bor yıl tarımsal hâsılada 2,'6 milyar liralık bir 
fazla gelir ekle edileceği anlaşılır. 

Mujhlterem, milletvekilleri, bugün tarımımızın 
isadeoo gübre kullanımı bakımından bile duru
mu işltıe bu. Üçüncü Beş Yıllık Plan sonunda ta
rımsal. arazimizin ancak % 43'ünde gübr'el,eme-
ınin hedef alınmasını biz amlamısız buluyoruz. Zi
ra gübre, kusa dönemde prodüktif bir tarımsal 
girdidir. Yerli imalât veya ithal, her ne şjekil-
de olıulsa olsun, gıiübrjelen^e meselesinin tümüy
le halledilmesi de hedefimizdir. 

Tarım girdilerinden tarımı aletlerinin de öne
mi şüphesiz büyüktür. Toprak işleyen pulluk, 
t raktör yanında, çapa, tesviye, hendek açma, 
sulanma, hasat, ilaçlama, temizleme gibi alet
lere de gerekli önem verilmelidir. Modern ta-
'rımda, bu aletlerin işletnijeye girmesi zamandatn 
tasarrufu .sağladığı gilbi, kolaylığı doiayısıyle, 
yapılması gerekli işlem bir plan dahiline sokul
makla malıisul artışı sağlanmış olur. 

Bunun için evvelâ uygun bir fiyat politika-
isı tatbikine 'gidilmelidir. Ziraî mahsullerin gir
dilerinde, hangisi olur'sa olsun, ithalinde güm
rük resminin kaldırılmasına taraftarız. 

Ayrıca bu tip makine ihtiyaçlarının dahilde 
karşılanmaisı için 'gereği kadar imı'alini sağlaya
cak yatırıimlar süratle yapılmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, tararça ayrılan ma
lî kaynaklar ranltalbiliiteısi en yüksek ( işlerden 
başlamak suretiyle kullanılırsa, yurt kalkınma
sında en faydalı ve sosyal refaJhı sağlamaya ma
tuf yolu seçm,iş oluruz. 

Nedir bu yol ? Bizim kanaatitmiz odur ki, yük
sek ıgelir sağlayan, riski az, gefniş istihdamı, imt
ihanları bahşeden hayvancılık üzerimde hassasi
yetle durmak, meselenin odak noktasıdır. 

Nülusumıuz süratle artmakta ve hamdolsun 
ki, nüfus piramidinde genç kuşaklar büyük yer 
tutmaktadır. Bu genç ve m,üstaihsil nelsliıı üze
rinde hassasiyetle durup, onların zihniyet, gıda, 
barınma veSair ihtiyaçlarımı millî bir politika 
ile yeterince sağlayabildiğimiz oranda yarınla
ra ümitle bakmak hakkımız ola'cakıtır. 
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İşte hayvancılık, .nüfusun hayvani gıda ve 
giyim, ihtiyacını karşılamakta olduğu kadar, den
geli bir-tarımım ve tarımdan yüksek gelir sağ
lamalım da en önemli sektörüdür. 

19'6'2 - 1972 yılları arasında hayvani ürünler
de fert başına tüketim,; ette 14,7 kilogramdan 
17,8 kilograma ulaşmıştır. Sütte ise 8İ2;9 litre
den ancak 90,3 litreye varabilımiştir. 

Ciddî bir hayvancılık politikası takip edil
memiş olması sebebiyle hayvancılık üretim ar
tışı Birinci Beş Yıllık Planda % 2,-6, İkinici Beş 
Yıllık Planda 3,12 olarak gerçekleşmiışltir. Kifa
yetsiz bir üretim hacmi, hem, halkın hayvani 
gıda ihtiyacının çok altında bir tüketiıırne sebep 
olmuş ve hem de ihracat bile, milletin boğazın
dan kesilme pahasına ve potansiyelin altında 
gerçekleştiriliniş'tir. Yurdumuzda aslında zengin 
bir hay;van potansiyelimiz vardır. 

Şöyle ki, 13,5 milyon sığır, 36,8 milyon ko
yun ve 18,8 milyon keçi ve 3 milyon iş hayvanı 
•olmak üzere toplam 70 milyonluk bir hayvan 
popilasyonu vardır. 

Ama ne yazık ki, bu hayvanlar ırk bakımım
dan yüksek verimi haiz olmadıkları gibi, yemi 
ihtiyacı bakımından da toplam olarak 2,I2'5 mjil-
yon ton hazmıolabilir ham protein gerekli iken, 
mevcut 2,13 milyon tondur. 1Q;88 milyon ton 
nişasta değeri olmasına rağmen, 14,4 milyon ton 
nişasta değerini haiz yem temin edilebilmıekite-
dir. Yani yıllık protein ihtiyaicmm ancak binde 
6'sı, nişasta değerinin de % 1,'5'u açık bulun
maktadır. 

Bu durumda, düşük verimli olan hayvanla
rımızın bile beslenme ihtiyacı karşılamamamak-
tadır. Hayvan sayısı bakımından oldukça büyük 
bir kapasitemiz olmasına rağmen, verim mese
lesi maalesef hiç de tatminkâr değildir. 

Hayvancılığımızı Avrupa ülkeleriyle bir kı
yaslamaya gidersek; Türkiye'de ortalama sığır 
canlıda 190 kilogram olmasına rağmen, bu sı
rayla Yunanistan'da 346, Batı Almanya'da 5110, 
Fransa'da 519 kilogramdır. Yine sığır başına süt 
verimi yılda Türkiye'de 739, Yunanistan'da 
1 145, Batı Almanya'da 3 779 ve Fransa'da 3 120 
kilögramjdır. Fert başına bir yılda süt tüketimi 
ise Türkiye'de 93, Yunanistan'da 164, Batı Al
manya'da 208 ve Fransa'da ise 230 kilogramı
dır. 

Milletlerin refah seviyelerinin ölçülmesinde 
başta gelen bir kıstas da, malumunuz olduğu 
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üzere, fert başına düşeni hayvansal proteindir. 
üçüncü Beş Yıllık Plan sonunda hayvansal pro
tein, gr./gün olarak, 19,3 olarak hesaplanmış is'e 
de, hu miktar halen Yunanistan'da 43, Batı Al
manya Via 53,9 ve Fransa'da 64,8 gramdır. Bun
lar, gösteriyor ki, sağlıklı bir insan neslinin ye
tişmesi için hayvancılığa bugüne kadar gereği 
gibi önem verilememiştir. 

Bu verim, düşüklüğü milletimizin hayvani gı
da maddelerini yeterince alamamasına sebep ol
maktadır. Hayvancılıkta ırk ıslahı, yem temi
ni, hastalıklarla mücadele, hayvancılığı teşvik 
edici fiyat - kredi politikam uygulaması gibi, 
ekonomik, teknik, hukukî, hayvancılık üretim ve 
gelirini artırıcı tüm meseleleri, genel ve tanın
sa! ekonomi politikası içinde uyumlu ve gerekli 
ağırlığı kapsayacak tarzda önemle üzerinde du
rarak çözümlemenin, memleket istikbali bakı
mından zararı olduğu kanısındayız. 

BAŞKAN — Efendim, iki dakikanız kaldı 
Sayın. Barım, 

M. S. P. GRUPU ADİNA ÖMER NAİMİ BA
RIM (Devamla) — Hayvancılığımıza geneldi 
öneîm verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, nıemleketiımiziın üç ta
rafı denizle çevrili olmasına rağmen su ürün
lerinin istihsal ve üretimi bakımından da maale
sef çok gerideyiz. 

Sayın milletvekilleri, buraya, kadar genel 
hatlarıyle arz eltiliğimiz hususlardan da anlaşıl
maktadır ki, tarımsal yapımızın modernize edi
lerek yüksek bir istihsal ve gelir düzeyine ka-
vuş'turıulması için yapılacak her türlü harcama
lar, talbiatıyle çiftçimizin malî gücü yetersiz ol
duğundan, geniş çapta bir kredi politikasının 
tatbikini gerektirir. Halihazırda uygulanan kre
dileme sistemi, eskiye nazaran büyük çapta fa
kire dönük olarak ıslattı edildiği halde, yetersiz
dir. Tarmi|Sal üretimde zaman unsuru önemti-
dir. Bu gobeple verilecek krediler, üretimin özel
liklerine ve sektörün ekonomik, sosyal şartla
rına uygun bir şekilde planlanmalıdır. 

Çiftçiye verilecek kredide, malî bünye ve öde
nme güeünün zayıflığı gözönüne alınmalı, tefe
cinin zulmünden kurtarılmalıdır. Krediler, tarım
sal girdilerin üreticilere yeterince intikali için 
iç ve dış pazarlarda kolaylıkla satılan mahsul
lere öneelik tanınmasını, işletmede ürünlerin çe-
şitleııdirilmesini temin edici bir sisteme kavuş
turulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, tanımımızın geliştirilıme-
sinde büyük payı olan bu kesimde çalışan tek
nik eleman meselelerine de birazcık değinmek is
tiyorum,. 

Türkiye'de DPT'nm yapmış olduğu tespitle
re göre, yurdumuzda halen tarım kesimcide ça
lışan teknik eleman eksikliği vardır. Bunun için 
yeni yeni fakülteler açılmaktadır. Fakat, taırını 
sektöründe olan teknik elemanlardan da gereği 
gibi faydalanılmamaktadır. Zira teşkilâtta bulu
nan elemanlara lüzumlu aralha, akaryakıt, geçici 
görev yolluğu gibi ödenekler yeteri kadar veri
lemediği için personel araziye çıkamamakta, öde
mek zorunda olduğumuz maaş ve diğer idarî 
maisraflar da gereği gibi değerlendirilememiş ol
maktadır. Teknik personelden beklenen randıma
nı almak için araziye çıkmasını temin edecek her 
türlü ihtiyaç ve ödeneklerin verilmesi zarureti
ne inanan Hükümetimiz bu hakları süratle hal
ledecektir. 

Türk köylüsünün hayat standartlarını yük
seltmeyi hedef alan 1974 malî yılı Gıda - Taırını 
ve Hayvaıi'cıUk Bakanlığı Bütçesinin milletimi
ze, Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını di
ler, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 
Başkanı ve Yüce Meclis üyelerini saygı ile se
lâmlarım. (M. S. P. ile C H. P. sıralarından al
kışlar.) 
- BAŞ'KAüV — Teşekkür ederim. Sayın Barım,. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle grupları 
adına yapılan konuşmalar sona ermiş bulun
maktadır. 

Şahsı adına söz sırası Sayıın Osman Aykul' 
un. Sayın Aykul, buyurunuz efendim. Süreniz 10 
dakikadır 'efenidim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Gıda - Tarılm ve Hayvancılık Bakanlığı Büt
çesiyle ilgili olarak kişisel görüşlerimi Yüce Mec
lise sunimak için söz almış bulunmaktayım. 

önce, 5 bin yıldan beri ekip biçtiğimiz ve 
buigün de başarısız ve haksız bir politifcaaıın so
nucu kaybettiğimiz haşhaştan bahsedeceğim,-
Haşhaş, yararları saymakla bitmeyen çok önem
li bir bitkimiz ve gelir kaynağımızdır. 21 ilimiz
de ekilen haşhaş bitkisini, arkadan gelecek ne
siller unutacak mıdır? Türkiye ve Türk halkı, 
büyük gelir kaynağı olan haşhaş ekiminin ya-
saklanmaısından büyük üzüntü duymaktadır. 
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Böylesine büyük bir gelir kaynağı olan haşhaş 
•'ekiminin Önlenmesi işi, isabetsiz alınmış bir ka
rardı ı\ 

Amerika gibi büyük bir devletin empozesiyle 
böyle bir kararın alınması, Türk Devletinin iti
barını dünya devletleri kargısında sarsmıştır. Bu 
güçlü devlettin karşısında başka haklarımızı sa
vununken, dünya ülkelerinin bizi hafife alabile
ceklerini gözö nündün kaçırmamalıdır. Haşhaş 
ekiminin yasaklanması ve haşhaş üreticisine mad
dî olanaklar sağlanacağı üzerinde dunilmuştur. 
Bunu da başaramamışlardır. Büyü'k adaletsizlik
ler olmuşttur. Böyle devlet politikası olamaz ve 
ttaını bağımısızlı'k ilkeleriyle bu görüş ve alınanı ka
rat* hiçbir .zaman bağdaşamaz. 

Elimizdeki büyük gelir kaynağı haşhaşı ve
receğiz, Amerika'dan para gelsin diye bakaca
ğız. Bu, şuna benziyor; ağlaya^ çocuğa şeker 
veya balon verimek suretiyle sılslturmak gibi bir 
şey. Antik bu düşünceler ve görüşler çağımızda 
çok gerilerde kalmıştır. Bu şekilde usulsüz ve 
haşhaş üreticisinin onuru ile oynayan ve yap
mış oldulkları yetersiz politika ile ülkemizi bu 
hale getirenler, bunun hesabını, değil Türk hal-
•kıının- önlümde, vicdanlarında bile verenıeyeciek-
lerdir. Hüktünıetinıizin haşhaş ekimi konusuna 
eğilmiş olmasını yürekten destekliyor ve benim
siyoruz. Özgür bir ülkenin Hükümetinin özgür-
ee kararlar alacağından şüplhe eltmiyorom. Tu
tuklu bulunan ve askıya alınan haşhaş ekimi
nin serbest bırakılması Eccvit Hükümetine Türfk 
halkı ve dünya milletleri önünde çok şey kazan
dıracaktır. Biz bir haimmadde kaynağımız olan 
haşhaşı böylesine alınmış sert bir kararla kay
bedemeyiz. Haşhaş eikim.i mutlaika serbest bıra
kılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, nüfusumuzun büyük 
çoğunluğunu üretici durumunda bulunan köy
lülerimiz teşkil etmektedir. Enerjisini tükettirce-
sine gece - gündüz çalışarak topluımusn en,1 önem
li tükettim ihtiyaçlarını ortaya koyan köylümü
zün durumu incelenine e; yaşayışının ne dıere'ce 
'sıkıntılı ve acıklı geçtiği ortaya çıkacaktır ve 
her gün ortada gözlerimizin önünde durmak
tadır. Durmak bilmeden çalışarak, servetlere 
ıscrvct katan köylümüze, bugünıe kadar sistem
li bir şekilde ne verilmiştir? Ürettiği değerler
den kendisime ne kalinistir? Yıllardır örgütle-
nemeyen, her türlü güvencesi sağlanamamış olan 

çiftçilerimize, bir üretim, aracı gözü ile bakılmış
tır. Köylümüz yetiştirmiş olduğu ürünlerini, za-
mvınsız ve düşük fiyatlarla satmaktadır. Bu bi
çim, ilmî olmayan bir ekonomik düzenin sonucu 
kendisi kalkınanmmış; fakait çok kişinin selse
line servet katarak kalkınmasını sağlamıştır. 
Köylümüz, y(itiştirmiş olduğu ürünlerin değerlen
dirilmesi biçimine sahi]) olamadığı için bu hale 
getirilmiştir. Böylece, şimdiye kadar halikın eme
ğimden oluşan servet, toplumun üst katlarında 
birikmiştir. Köylüye yetiştirdiği ürünlerini ge
rek iç, gerek dış piyasada özgürce değerlendir
me olanakları getirilmeli ve köylümüz bu yön
den ciddî bir şekilde örgütlendirUmelidir. Hep 
veren durumumda bulunan köylümüze, yeni Hü
kümetimizin gereken hizmeti götüre'ceğine inan
maktayım,. Köylümüzün emeğinin karşılığı ola
rak ortaya çıkan değerin, köylerde kalması sağ
lanmalıdır. 

Sayın Ecevit Hükümetinin köylere kaynak 
aktarmayı öneren programına karşı çıkanı siyasî 
partiler, bir türlü egemen çevrelerinin yerine 
ihalkı ön plana alamalmaktadırlar. İşte .kendileriy
le bariz farklılığımız da buradan ileri gelmekte
dir. Onların zahirî halkçılık ilkelerinin yararlı 
olmadığını artık Tür'k köylüsü bilmektedir. 

Halk sektörü gibi önerileri bir türlü içlerine 
sindi r'cmientektedirle r. 

Sayım Milletvekilleri, tarım, kesiminde şim
diye kadar yapılan uygulamaları, alınan sonuç
ları araştırdığımız ve incelediğimiz zaiman, şöy
le bir tablo ile karşı karşıya kalmaktayız : 

Uzun dönemli kalkınma planlarıyle tarım, 
sektöründe yapıllması gereken çalışmalar tespit 
edilmiştir. Uygulama sonuçlarına göre tespit 
edilen hedeflere ulaşılamadığı görülmektedir. 
Bumun için tarım, kesimine verilen ön!emi yeter
li bulmuyoruz. Üçüncü Beş Yıllık Plan ise, 1995 
yılına kadar uzanan yeni bir anlayış ve perspek
tif içinde hazırlanmıştır. Bu planın uygulanma-
sıyle başarılı sonuçlar alabilmemiz için, Gıda -
Tarım, ve Hayvancılık Bakanlığınım, konuların 
çözümüne pratiklik, serilik ve geçerlik getire
ceği, kallkınmıa potansiyelinin dikkate alınacağı 
•kanaatindeyiz. Bu anlayış ışığı altında tarıma 
gereken önem verilmeli, geçmiş danem(lerde!ki ge
lişim hızındaki düşüklükten tarım sektörü kur
tarılmalıdır. 

Çağımızda gelişmiş ülkeler ve kendi ülkemiz
de de gelişmiş çevreler için yaşamak kolaydır; 

— 64 
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fakat her yönden kalkınma ihtiyacında bulu
nan köylümüz için ise çok güçtür. Bunu, yıl
lardır köy halkının içinde ya.pm.is olduğum Dev
let memurluğu, zamanında görmüş ve tespit et
mişimdir. 

Saym milletvekilleri, Gıda - Tarım ve Hay-
vancılılk Bakanlığının çıkmazdan kurtarılması ve 
halkçı uygulamalara yer verilmesi için önerile
rimi ayrıca sunmak işitiyorum : 

Çalışmakta olan sayın personelin, çalışma 
sistemi değiştirilmeli ve halkçılık ilikeleri ağır 
basar seviyeye getirilmelidir. 

Köylümüze yeter seviyede kredi verilmeli
dir. Kredi sistemi yeni esaslara bağlanmalı; borç 
ve ödeme dönemi halkın yararına yeniden dü
zenlenmelidir. Şu anda devam ettirilmekte olan 
haciz uygulamaları durdurulmalı ve köylümüz 
nefes alır bir duruma getirilmelidir. 

Ülkemizin şeker ihtiyacı dikkate alınarak, 
şeker pancarı ekim, sahaları genişletümelidir. 
Yeni bir şeker fabrikasının daha kurulması ihti
yacı ortaya çıikmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, iki dakikanız var, 
efendim. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Pancar üre
ticisinin masrafları aritlmıştır. Üretimi artırmak 
ve üreticiyi 'korumak: baıkınımda,n pancar fiyat
ları da yeniden tespit edilmelidir. Şimdiki fiyat
lara göre pancar, maliyetini zor kurtaracak ve 
üretici zarar eder duruma gelecektir. 

Tanım-İş 'Sendika 'kanunu çıkarılmalı ve 
köylümüz ıkendi çalışmış olduğu 'sahanın ege
men kişileri haline getirilmelidir. Onun yetiş
tirdiği ürünlerin ticaretini ne Devlet, ne de 
aracılar yapmalıdır; (kendisinin yapması en do
ğal hakikidir. 

Sosyal güvenlik sistemi getirilecek tarım si
gortası kurulmalıdır. Böylece hastalık, ölüm, 
kaza, yaşlılık, 'malûllük, 'kötü ürün yıllarindaki 
mağduriyeti .giderici tedbirler alınmalıdır. 

Taban fiyatı /destekleme politikalarını be
nimsiyoruz ve katılıyoruz. Hükümetlimizin buğ
day konusunda m.ıtıtla)ka köylümüzün yararına 
'bir taban fiyat poliltaısı izleyeceğini duymakta
yız. Bu ıgünlerde Türk köylüsü bu haberi duy-
malkla bayram yapmaktadır. 

Köylünün en büyük (sıkıntısı sulama işleri
dir. Bu işe 'de S.aym Bakanımız ve personelinin 
Önem vereceği, Devlet Su İşleri ile bu konuda 
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| gereken işbirliğinin yapılacağı kanaatini taşı-
maktayım. 

Halikımızın en ibüyük meselesi beıslemme, gı
da meselesidir. Hayvancılık sorununa önem ve
rilmeli vç önceden hayvan, yeım meselesiyle küs
pe politikası iyi bir şekilde tespit edilmelidir. 
Şdker fabrikalarında elide edilmiş elan küspe, 
aracılar tarafımdan ticaret ımetaı haline geti'ril-
ımekte ve kamyonlarla, -bu 'aracılar tarafından, 
birbirine devir edilmdk suretiyle büyük kâr
lar sağlanmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, süreniz bitti 
efendim. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Bitiriyorum 
iSayın Başkan. 

Devlet üretene çiftlikleri, kapalı •çidBtıl.lk ça
lışmaları dışına çıkarak, çevresindeki köylüle
rimize gereken rehberliği yapmalıdır. Bu çift
liklere yapılan büyük (masrafların karşılığı tam 
olarak alınırnaya 'çalışılmalıdır ̂  

Üzerinde durduğumuz en önemli bir diğer 
(konuda, 

BAŞKAN — Lütfedin bağlayın efendilm. 
Son sözlerinizi «söyleyin. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Bağlıyorum 
I iSayın Başkan. Ülkemizde igizli bir açlık sürdü

rülmektedir. Okullara devam eden Türk çecuk-
I larının yemiş oklukları ıgıda maddelerinin isim

leri bellidir, ımaıhduittur.' Sayın Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakamımızın böylesine çetin sorun
ların üzerine yöneleceğine ve Türk köylüsüne 
mutlu günler 'bahşedeceğine yürekten inanmak
tayım. 

1974 malî yılı Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı bütçesinin ulusumuza, Bakanlık per
soneline yararlı elmasını diler, Yüee Meclise 
saygılar sunarım. (G. H. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın1 Aykul. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın 

Korkut özal, (buyurunuz. (C. H. P. ve M. S. P. 
sıralarından alkışlar). 

GIDA-TARIM YE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Gerek 'grupları adına, -gerek şahsen konu
şan; Sayın Yıldız, Sayın Keçeli, Sayıp Özalp, 
İSayın Akarca, iSayın Barını ve iSaym Aykul'a 

i çok teşekkürler ederin. Yapmış oldukları fco-
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•misinalar bizlere ışık; tutmuştur. Bilhassa bıCıtün 
Ikonuşımıalardalki yapıcı ve yol gösterici tutuma 
ayrıca teşell^ürüımü ifade etmeik isti yoranı. 

, 'Müsaade ederseniz, mevzua önce ge'nel «bir 
igilriş ımeeiburiyeitini hissettim. Bundan sonra, 
tarımla ilıg'iii olarak değerli 'konuşmacıların 
'ortaya getirdikleri suallere ve Bakanlığımızın 
•neler yapmayı planladığına kısaca değinmek is
tiyor um. 

Türkiye, Anayasal düzen içinde ve 'hürriyet
çi deımolkratük bir 'sistemde, içinde bulunduğu-
anuz coğrafî bölümde bulunan çek az ülkeden 
(birisidir. 14 Ekim'de, ıher ibaüomıdia-ıı iyi ve 
ım'ükemımel şartlarda .götörülımlüş bir 'seçiimden 
igelmiş bir parlamentoyuz. Türk halkının dün
ya görüşleri, ıbu parlamentoya ımevcut ;se'çi,m dü
zenimiz içinde aksetmiş bulunuyor. Bu parla
mento, yine demokratik prosesler içinde, Hükü
meti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini teşkil 
etmiş bulunuyor. Bu Hükümet, şu veya hu par
tinin değil, 'Türkiye Cum.huriyetinin Hüküme
tidir. Türkiye Cümihuriyeti hudutları içinde 
ve hattâ dışında bulunan bütün Türk vatandaş
larına hizmeti gayesiyle hazırladığı programını, 
yine Yüce Meclislerin tasvibine sunmuş ve ge
rekli oyu alarak, programı çerçevesinde faaliye
te geçmiştir. 

Gerek burada ve gerekse yurt çapında yapı
lan konuşmalarda; Hükümet programında ve 
Hükümetlin bunu takibeden icraatındaki bazı 
yönlere çeşitli şekilde eleştiriler yapıldığı, hat
ta eleştiri hududu dışına da çıkarak, bunların 
suçlandığını görmekteyiz. Burada şunu arz et
mek isterim ki, demokratik sistemin ayrılmaz 
unsuru, münakaşa düzeyinin daima salim bir 
noktada tutulmasıdır. İnanıyoruz ki, münaka
şalar, belirli bir çerçeve içinde kaldığı müddet
çe, demokrasimizin güçlenmesine hizmet eder
ler. Yeni sentezlerin, yeni yolların açılması, 
yine bu münakaşalar, fikir tartışmalarıyle yol 
bulur. Bu bakımdan, münakaşadan asla korkmu
yoruz, tenkitlerden de asla korkmuyoruz. Bizim 
korktuğumuz ve çekindiğimiz, bazı gerçeklerin 
kişinin bulunduğu noktaya göre farklı olarak 
değerlendirilmesidir. 2 kere 2, her yerde 4 et
melidir. İktidarda bulununca 5, muhalefete ge
çince 3 etmemelidir. (C. II. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Eğer biz, bu ortam içinde mü
nakaşaları götürürsek, inanıyorum ki, Türk 
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toplumu, parlamenter demokrasinin geçmişte 
verdiği güzel örneklerinin çok daha güçlülerini, 
inşallah pu Parlamentonun elinde ve bu Parla
mentonun bugün de bir örneğini verdiği yara
tıcı ve yol gösterici münakaşa düzeyinde vere
cektir. 

Biz, Anayasa çerçevesi içinde kurulmuş bir 
Hükümetiz. Çerçevemiz, önce Anayasa, sonra 
Meclisin tasvip etmiş olduğu programımızdır. 
Programmız aynı zamanda, millete verilm;lş bir 
Koalisyon sözüdür; onu yapmazsak sorumlu 
oluruz. 

Bu ç.crçcvinin içinde bir yeni kavram, «Halk 
sektörü» kavramı getiriliyor. Çok çeşitli yer
lerde, gerek şahsen, gerekse Grup olarak, halk 
sektörü mevzuunda lehte, aleyhte güvençle ve
ya kaygı ile konuşmalar dinledik. Zannederim, 
bütçe konuşmalarında da bu Halk Sektörü 
konusunda çeğitli vesilelerle değinildi. Ben bu 
konunun gerçek boyutlarının, şu münakaşala
rın içinden çıkacağına inanıyorum. Müsaade 
ederseniz sayın Başkan, değerli üyelere bu hu
sustaki bazı temel görüşlerimi, bu vesile ile ak
settirmede de fayda görüyorum. 

»Eğer Türk ekonomisinin Cumhuriyetten 
sonraki gelişmesine bakarsak, iki tane farklı 
ekonomik yaklaşım görürüz. Bunlardan birisi, 
ki, Cumhuriyetin kuruluşundan Türk demokra
sisinin gerçek .olarak İşlemeye çalıştığı ve çok 
partili düzene geçtiğimiz devreye kadar uygu
lanmış «Devletçilik» devresidir. Bu devrede 
özel teşebbüs, şöyle böyle kendi haline bırakıl
mış, teşvik edilmemiş ve bütün meselelerin bü
yük ölçüde Devlet kuruluşlarıylc halli yoluna 
gidilmiştin'. Bunu takip eden dönemde de, özel 
teşebbüsün Türkiye'de çeşitli vesilelerle, gerek 
pazar teşviki, gerekse Devlet teşviki suretiyle 
desteklendiği ve Türkiye'de, yeni bir sektörün 
güçlü olarak meydana çıktığını görüyoruz. Fa
kat, 1973'lerin sonunda veya 1074'lerin başın
da manzaraya baktığımız zaman, bu iki tutu
mun da, yani Devlet eliyle sanayi kurmak ve 
Devlet eliyle ekonomik 'teşebbüs yapmak ve-
yt geçmişte uygulanmış olduğu gibi, özel. teşeb
büs elı'ylc sanayi kurmak ve ekonomiyi yürüt
mek konusunda birtakım ilerleme ve güçlerin 
y;Minıda, bazı temel problemlerin de ortaya çık
tığını görüyoruz. Bu iki sistemin de halledeme
diği bazı problemle)', dünyamızın sosyal alâ-
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kalarmın ve sosyal meselelere olan eğilmesinin 
güçlenmesiyle daha bariz olarak ortaya çıkı
yor. 

Müsaade ederseniz, bunları şöylece ifade 
edeyim: Bugün Türkiye'de geçmiş ekonomik 
gelişmelerin halledemediği, zü m resel ve coğrafi 
dengesizlikler, ekonomik bakımdan derin bir 
problem olarak ortaya çıkmıştır. Bugün İs
tanbul'da yaşayan orta bir vatandaşımızın nv.l-
lî gelirden hissesi, meselâ Yozgat'ta yaşayan 
bir vatandaşımızın hissesine göre, takriben 4 
misli fazladır. Bugün Türkiye'nin sanayii be
lirti yerlerde temerküz ediyor. En büyük ke
sim, İstanbul ve İzmit çevresidir; biraz da İzmir 
civarında bir sanayileşme vardır. Memleketin 
geri kalan bölgelerinde böyle bir çaba ve bu 
çabanın getirdıiği birtakım ekonomik ferah ve 
refah bulunmamaktadır. 

Netice olarak; büyük nüfus kitleleri her yıl 
hızlanan bir akımla bir bölgeden diğer bir böl
geye kaymakta ve Türkiye'de sosyal bir denge
sizliğin ve potansiyel bir tehlikenin temeli atıl
maktadır. 

Çok zengin ile çok fakiri, demokratik düzen 
yari' yana getirmiştir. Artık, aradaki eğik sa
tıh ortadan kaybolmuş, zenginin ve fakirin ara
sında bütün perdeler ortadan kalkmış, ' zengıln 
ve fakir birbirini aynı anda görebilir hale gel
miştir. Eğer bugüne kadar Türkiye toplumu
nun bu gibi derin hareketlerden büyük etkilen-
ımesi olmadıysa, bunu sadece ve sadece Türk 
milletinin manevî yapısının gücüne borçluyuz. 
Eğer o manevî yapı zayıf olsaydı, başka nıem-
l'eke/tlerde olduğu gÜbi biz çok daha büyük teh
likelerle karşı karşıya gelirdik. Ama meselenin 
sadece bir manevî yapı ile halledilemeyeceğini, 
mesel'eye birtakım somut ekonomik tedbirılerle 
yaklaşılması gerc'ktiğini artık kırmızı lambalar 
işaret etmektedir. Ve biz eğer hürriyetçi, de
mokratik düzenimizi muhafaza etmek ve geliş-
tinmek istiyorsak, şu iki yaklaşımın çözemediği 
birtakımı sorunlara yeni bir yaklaşımla eğil
mek mecburiyetindeyiz. 

t 

İşte zannediyorum bizim Hükümetimizin 
halk sekltörü mefhumu, bu problemi hürriyetçi, 
domokratik düzende çözme gayesi ve heyecanı 
il o ortaya atılmış bir fikirdir. Kısaca şunu söy
lemek isterim; derin münakaşasına muhakkak 
ki uzun devrede girilecektir, Yüce Parkvmcnto-

I da bu meselenin bütün yönleri, yasa yönleri, 
tatbikat yönleri büyük münakaşalara ve fikir 

I tartışmalarına muhakkak ki getirilecektir. 
Ben halk sektörünü şöylece niteliyorum; 

sadece belirli insanların veya Devlet kesiminin 
değil; faka.'t Türk halkının bir kül olarak mü
teşebbis hale getirilmesidir halk sektörü. Artık 
biz istiyoruz ki, Türkiye'deki ekonomik teşeb-
ibüslerin geriısinde belirli sayıda insan değil, bü
tün bir millet olsun. Bu teşebbüslere bir işçi 
clarak katılabildiği kadar, bir müteşebbis ola
rak da katıılabilsin. Sadece sermayeye prim ve
ren bir sistem olmasın bu; insanın emeğine, in-
aanm insan oluşuna da ehemmiyet versin ve 
ona insan oluşunun çerçevesinde en büyük te
şebbüs güicünü bağ-Mİasııı. 

Bu çerçeve içinde müsaade ederseniz şura-
I yi da söyleyerek geçiyorum; eğer biz halk sek

törü mevzuunda fikirlerimizi birleştirir ve onu, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu zor problemlerin 
güçlü bir çıkış yokı olarak görürsek, şu parla
mentoda iktidaıı ile muhalefelti ile fikirlerimizi 
yapıcı istikamette bir senteze tabi tutarsak, 
inanıyorum ki memleketin çok faydasına, çok 
yararına yeni bir tatbikatı ortaya atarız. Ama, 
şu tutuma girersek, meselelerin derininde, daha 
anlaşmadan, farklı! ığıımızı ortaya koymadan 
bir kör döğüş'ü içindeki münakaşaya, gider ve 
terimlerin gerisinde biılbiriımizi haksiz olarak 
tı-uçlaılsak, ben bu meselede hepimizin kaybede
ceği .endişesindeyim. 

Onun için tekrar ifade edeyim, daha evvel 
burada grup adına yapılmış konuşmalardaki ya
pıcı havayı, ümit ediyorum ki bu meselelerin 
'.münakaşasında da elbirliği ile götürürüz. 

I Muhterem Başkan, 1974 yılının tarım konu
sunu ineçlerken ekonomik durumumuzun genel 
görünüşüne de kısaca, beş - on etimle ile temas-
etrnek mecburiyetini hissediyorum. Çünkü, çok 
değerli konuçurularm değinmiş oldukları bazr 
temel meselelerin cevapları, genel ekonomik gö
rüşümüzün içinde yatmaktadır. 

19-73 yılı Dünyada ve Türkiye'de son 30 - 40 
I yılın görmediği kadar hızlı birtakım ekonoaıik 

•hareketlere sahne olmuşîtur. Dünyada bir para 
krizi, geçirilmiş ve şöyle - böyle İkinci Cihan 
Harbinden bu yana desteklenebilmiş, tutunabil-
miş para yapıları allab bullak olmuş, paraların 
birbirlerine g'öve paritelerinde çok önemli de-

I ğlşmele.r olmuş, 150 milyar dolarlık bir erom 
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dolar market dediğimiz bir büyük kapitalin 
sağa veya sola kayması, bir memleketin para
sını diğer memlekete göre ö kadar büyük ölçü-
d'o etkilemiştir ki; uzun bir süre dünya flnans 
ve ekonomi âlemi bu sarsıntılardan kendini to-
parlayamamuştır ve hâlâ da bu sarsıntıların 
içindedir. 

Bu sarsıntılara ilâveten demirperde gerisi 
ımomleketler dünya ekonomisine alıcı olarak 
çıkmışlardır. Kızıl Çin bunların en başında ged
mektedir ve bu memleketlerin dünya üretimine 
koydukları, hammadde üretimine koydukları 
yeni talep; dünyadaki madde fiyatlarını' alışül-
nıadık şekilde yukarı götürmüştür. Bunların 
hepsi de petrol krizlinden evvel olmuş hadiseler
dir. l!B'731erin başından altıncı, yedinci aya ka
dar, çok hamımadde fiyatı ve genel eşya fiyat
ları endeksinde yüzde yüze yaklaşan artışlar 
olmuştur. 

Üçüncü bir problem, ki dünya gıda ikmalini 
'etkilemiştir, 'büyük bir kuraklık, bilhassa yine 
demirperde gerisi memleketlerde kendisini' gös
termiş ve bu memleketlerin büyük hacimlerde 
ithalâtı durumu ortaya çıkmış ve bu ithalât 
içinde dünya buğday stokları ve bazı gıda stok
ları minimumun da altına düşünüş; bunun neti
cesinde gıda maddelerindeki fiyat artışları 
hammaddenin de ötesinde bir gelişme göster
miştir. 

Biraz evvel de ifade edildiği gibi, meselâ 
buğdayda 60 - 65 dolar olan borsa fiyatı, 2Ö9 
doların üstüne çıkmış oluyor. Aynı şey diğer 
tarımlsai maddelerde de meselâ pamukta da ken
dini göstermiştir. 

Bu hadisenin üzerine bir de petrol krizi ek
lendi. Petrol krizi Eylül 19'73'te başlayan bir 
igelişnıcdir ve her şeyin temel maddesi olan pet
rol ki, Avrupa'nın ve Japonya'nın mucize dedi
ğimiz ekonomi gedilmelerinin temel nedeni olan 
petrol fiyatı, birdenbire dört misli artmış. olu
yor, çok kısa bir dönemde. 

Bunun tesirleri halen devam etmektedir. 
Biraz sonra işaret edeceğim Türkiye tarımını 
da, bu petrol krizinin nedenleri önemdi ölçüde 
(bugün etkilemektedir ve petrol fiyatlarımın 
ıböylosine 'birdenbire yukarıya doğru çıkması ve 
•ilâveten bir de amibargo tehdidi, iktlsaden ge
lişmiş memleketlerdeki üretimleri kısıtlamış, 
fiyatları çok ötelere götürmüş ve bazı maddele-
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vm de hatta bulunamaması gibi bir durumu or
taya çıkarmıştır. 

Türkiye'nin içinde de buna benzer zorluklar 
vardı bu dönemde. Türkiye 1972 - 19)73 döne-
miinde büyük bir kuraklık gördü ve eğer değer
li eri'mize bakarsak, bu kuraklık bilhassa Tür
kiye'nin Güney - Doğu ve Doğu bölgelerinde 
uzun yıllar görülmemiş; seviyelere ulaştı ve 
Türk Hükümeti bu bölgelere fevkalâde olarak 
'birtakünı yardımlar götürmek ve alışılmamış 
birtakım ekonomik tedbirlere başvurmak lüzu
munu hissetti. 

En nihayet, kuraklığın getirdiği enerji 
problemi de Türkiye'de uzun süre devaım eden 
elektrik enerjisi kısıntılarını mee'burî kıldı. 
Bunlar sanayi üretimimizi etkiledi, tanımsal 
üretimiımûz geçen sene net olarak % 10 civarın
da gc; İL emiş tir, millî gelirdeki hissesi % 10 ge-
rilemiritir. Dolayısıyla 1973''ün bugün tahmin 
edilen büyüme hızı % 5,5 civarında olmaktadır. 
edilen büyüme hızı % 5, % 5,5 civarında olmak
tadır. Düşünülen rakamdan % 2 civarında kü
çüktür. 

Biz Türkiye Cumhuriyetinin Hükümeti -ta
rak vazife aldığımız zaman, tarım alanında ken
dimizi zor şartlarda bulduk. Bunlar öyle zor 
şartlardır ki, tarlaya atacak iyi bir tohumluk 
yoktur. Burada şunu ifade etmek isterim ki çok 
yerde çiftçimiz tarlaya çimle nıme gücü olmayan 
buğdayı atmak •mec'buriyetinde kalmıştır. 

GüJbrcde fiyatlar alalbildiğine gitmiş, buna 
rağmen Hükümet bütün gücü ile fiyatları tut
muştur; fakat istediğimiz seviyede' ve istediği
miz yerde gülbre dağıtımında da arzu ettiğimiz 
şekilde başarılı olamamışızdır. 

Ziraî mücadele ilâçlarının temininde büyük 
şıkırtılar olmuştur. 1'973'ün sonnalıarında, me
selâ Orta - Anadolu'da sarı otla mücadele için 
gerekli olan esteri i ilâçların ikmalinde iki defa 
ihaleye çıkılmış olmasına rağmen, ihtiyacın ya-
riBi bile teaıiıı edilememiştir. 

Aynı şekil diğer ilâçlar için de varittir ve 
bugün dünyada büyük bir ilâç buhranı halen 
hüküm sürmektedir. 

Diğer tarım girdilerinde de fiyatlar, meselâ 
akaryakıtta Türkiye'de son Hükümetin medbur 
•okluğu fiyat ayarlamaları dolayısıyle şöyle, 
•böyle- iki misline yakın bir artış göstermiştir. 
Bütün bunların üzerine ilâveten, Hükümetimiz 
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% basma geldiği zaman da, Türkiye'deki o ana 
kadar gelişmiş hava şart lan da, bizi büyük en
dişelere düşürecek kadar kurak gitmişti. 

Bu şartlarda görevi teslim aldık. Yapacağı-
mız çtik bir şey yckltu. Falkat A'üLaih'a haraıdal-
sun, o zamandan bu zamana, çok güzel yağış
lar gte'lidi ve Iburialda ye'jkffiii bir ağız oliaralk ifa
de etoiieik isterim ki1, bugün Tlikkûye, melsdlâ 
eoı teimdl ürüniîermden biri olan huibu'ba!Jt;a ,nl;,ıi,-
aınal bir yılın ürününü, en az, haisat 'edecek glji 
görülmelkt'ecllir. Yapılan çeşliXd rdklcıite talhmin-
iLerime göre 11 - 11,5 mil'ycn civarın'da bur üre-
tll'm bekkimckteytiz. 

Diğer üı%ıü'eıûmEade de durum iyi görülü
yor. Eğer şan'lar feir büyük aksaklığa uğra-
mıaıdan devanı ederse, T ikfciy eldeki tanımsal 
gelişme huzmın, proguamrauda düşünıüMüğ'ünıdeın 
'de çok <o;Muğunu, Pl&niliama teşkilâtının en son 
yaplın:i} olduğu çabşmanar gösteıtmdkltcJiiı*. 
TüjAiiye'ddki! tarımsal sektörün geçm sene 
(- 10,:5).cıivarınida olan eski gelişme hızı (Ya
ni Ibir nevi gediltımesi) bu sene ( + 1(1,5) şek-
llikııde tedelllü 'edecek gibi göıünmdkitedir. Eğer 
Ibu teinin edlelbiilirse (Saiklarımız însadüıafa. iyi 
gider) inanıyoruz ki, 1974 sencls'i m&Mî gelir 
aıOı§ hızımız, geçen seneki gûbiâ % '5.-5,5 değil, 
% 7 ilâ •% 8,4 arasunida bir yeıvle teşekkül ede
cektir. 

Sayın Balşkan, m,üsaade ederaanliz, bu iza
hattan sionra şilmidi tarım politikasında, değer
li konuışımacıla.rın tem-as ettikleri bazı önem
li: nJûfkltaıüara değkıerek, geniell blir çerçeve çiz
mek ilıstilyorutm., 

ıTanirn politikaımıizın hedefi Hükümet Prog
ramlımızda .açıMîanlmıstır. «TÜıik tarımıma mil--
lî yaraııvarıımi'za uygun en iyi yönü vermek 
ve bu yönde gelinmesini temin eilmek.» politi
kanın anahedefiı budur. Hükümetlimiz, hiçbir 
zaman 'bu hedefe ulaşimada, hizlmetlerûh .tama
mımı kendisi' yapmak gilbd bür düşüncenin için-
de değldir. Buiâküs tanma yönelim.^ bütün 
hizmetlerin mümkün elan yerde ve zaîmanida, 
anilesiseseleşme suretiyle, Hükümettin dışundakü 
sektörleree yapılmasını, Hükümlet ana bir po-
il'l'tika oiarak benimsemiştir. Hükümet Progra
mımın çcışi'JLi yaılbrinlde buna, açık ve 'seçik işa
retler vaatlır, 

Hükümetimiz, bu politikada, TüıkDye tan
ımının kamu yararına yürümesinin sa'hlfoi ve 

ınesaretçiîsd olarak kendili görmd£i'eclik\ Hü-
fâme'ti'uıizkı anaısorumJİuOuğu bir işi yapmak 
ideğJl, yapıldığına göıimdktir. Eğcır buaru yapa
cak hale gelkse veıyalhut onu yapacak kuru-
lluşlar oltaya ç&aeaksa Hükümetimiz onları 
ıdeis'tdb'ieyecektir ve onkunn Türk dkonıoımisın-
!den iyi sekilide çakçııuaılıannı sağlaıyacaiktrr. 

Baıgüıı tarım (dünyada büyük önem kaz-an-
ımıştır; değeıik 'kouııüşmaclar 'buna işaret ettti-
ilcu*. Öyl'e g'örülüyor ki, büzlım yeidi - solüz se
nelik ekonlotmilmiızde, illi?: defa olarak, tiildaret 
hadlerinde tanımım le'nüne b-ir gelişme vardır. 
Yanıi başıka Ibir ifadeyle, artıik sanicüyi ürünleıli'-
nıin tanım üı-iünlerine göre fiyat avanltiajı sürdk-
Cli oliaraik gdû^kiken, son btLr yıülda tanım ürikv-
Cleri, sanayii ürikillerkıe göre daha «avantajlı ha
le gölm'î 'tılır Id'ünya tieareiLinlde. Doılayılsıylie bu 
lüze, Tüık tarımına çok daha bülyülk bur allâ-
ıkanın gösterlûmcsi gerdlctiğind, sadece taram-
ısal bir gerçek olaralk 'değil, falkat bir elkonıo-
ım]k gcmcjelk dla-ralk da g'ö'ş'teDmdkbeıcliır. 

Şpmdliı geçmişe bakaiktn; göçmüşe bakarken 
•de iburada temısi'Icileri ibullunan sayın partilerin 
hiçlbirini tenlUit m'alföadıyle Tjakmaldığıını söy-
l'Oyieyim. Geçmişe bakmayi, sadece ve sadece 
geleeeğte daiha iyi yönelme için arzu ettiğimi 
de ifade edeyim. («Bravo» seferi) 

Geçmiş politikamızda fezı 'aksıakMdlar var
adır. Bumu bdr suçkıma oHaraik değil, fakat bir 
^gerçeği ifade •ötmdk için söylü'yarulm. Benice ta-
ırım seiktöründdki bu akbaimallarin üki nedeniiı 
vaıldır. Bik'kılcidi, tarnmıa, maalesef geçlmfjş dö
nemlerin hi^bi'nnde, tıarıımla mütenafeilp hir 
Devılıet al&kası somut olaralk gösteTİıllmemiştür. 
Boyut olarak, kellime olaralk, program ma;dde-
si cllarak gösUerjlmClş; fakat mesele fiiliyata 
gdldlği zaiinan bu alâkanın fi/ilen güslteıri)lıme)di-
ğini, ılıaitta tersline bir gefJişfra'enkı olduğunu 
gömüyoruz. Tanmlda erJt;ograi3yonidan söz edil-
ımıi^tir; fakat tersine ıcnaralk tarım sektörü en-
îtegrtasyondan uzalklaş/turülimisş, parçalanımıştıır. 
'Tanmlda fa alüyetlerin deıstdküeneeeği sciylen-
mil^tDr; fakat çioğu zaman desıteklenıınelıniiş, bi
lâkis kösteklenmüştir.^ 

Buııllar kasıtlı dlLnalmrjŞit;!*. Ben hiçbir diev-
lefc aüaımınan Tüılkiye'ni'n ekcnioimiisiıııe kasti 
ovarak menfi tesür ika edeceğiri ne kalbul ede
rim, ne de şu kürsüde böyle ıbir freyanı ka
lbul. edeıikn. Fakat b'ir gei"çek vaıidır; hadiseler 
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öyflo gelişmiştir İd, bugün taırroı Sfeıkıörü di
ğer. .sektörlere b'aık'ıTğimız zaman, (Mtseilâ sa,-
maiyi scilstöründetki1 gelişmelere) --veya Türki-
lyo'nin. yakın 'ko'mışuılai'indaki tanınrsajl gcC'ış-
ımıelere baik'tığımıte zaJ;na<n ve srJbjektiif olirnayı 
unutup, oîbjeiktif t/'duğumuz zaıman göriiyo'-
ruz 'ki, tanım sdktörümüz maalesef gUIlçırncsi. 
iıeabe'Uiği kaUar 'dahî göl'll^elnTein'ıştir. 

iB'U gerçeği böylece noM'afjatliıktain sionıra, "büz 
yeni pü!üt:ika,mı:lz:da ne ya.pm.ayi .düşünüyoruz? 
TaJJiî bıınun deitayllarım ıüe şu zamanda, r.ie de 
§u şaılt'.ıarda İfadb citmcık mümkündür; sadece 
anahd barını ;<ıfalde etımelk iiSiiOyo-rum. 

'Tanım Bakanlığı olaralk, bizim yari çalışnm-
ımızldıa dört tane esas görüyoıuım. Bnnl'aıÜ&n 
birincisi, Bakanlığın bünyesini dinamik hale 
getirme çabasıdır. 

Değerli konuşucular ifade ettiler, Bakanlığı
mız uzun yılların verdiği ve çeşitli yönlü, 
zikzaklı politika ve yaklaşımların neticesi ola
rak, bugün arzu ettiğimiz dinamizme sahip de
ğildir. Çok değerli elemanlarımız vardır, her
hangi bir faaliyete koyamamışızdır. Muazzam 
müesseselere sahibiz, Türk ekonomisine katkı
da bulunamamaktadırlar. Bunu dinamik hale 
getirmekten benim kastım, bu eldeki imkanları 
en iyi kullanmanın yolunu bulmak ve bunu za
man boyutu içinde daima pozitif bir tarafa doğ
ru götürmektedir. 

Bunu söylerken ne kadar zor bir sahaya 
ayak bastığımı biliyorum. Yılların geliştirdiği 
ve bugün kırk bine yakın mensubu olan bir 
teşkilâtın, bu dediğimiz boyutlarda dinamik ha
le geçirilmesinin, çok yönlü ve çok sabırlı bir 
çabaya ihtiyaç gösterdiğini ve bir ölçüde kısa 
vadeli politik düşüncelerle de çeliştiğini biliyo
rum ; fakat bunu yapmamazlık edemeyiz. Çün
kü, bunu yapmamak, bilerek yapmamak, bu 
memlekete, bir ölçüde, gerekli faydayı vermek
ten kaçınmak oluyor ve ben bu kürsüde ifade 
etmek istiyorum; inşallah, bu kürsüye Tarım 
Bakanı olarak geleceklerin hepsinden de rica 
ediyorum ; bu Bakanlığın dinamik hale getiril
mesi bizim partilerüstü bir çabamız olmalıdır 
ve ben o çabanın bir askerî olarak üzerime dü
şeni, bu sorumluluğum çerçevesinde de yapma
ya çalışıyorum ve çalışacağım. (Alkışlar) 

Tarım sektöründe ikinci konumuz, genel 
hizmet anlayışından, proje anlayışına doğru 
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kaymaktır, iyi tarif edilmemiş bir eleman, va
zifesini kendine göre tarif eder. Hedefleri iyi 
tarif edilmemiş, şartları iyi tanzim edilmemiş 
bir eleman grupu ise, çoğu zaman emeğinin 
büyük bir kısmını boşa harcar. Çalışır, boşa ça
lışır. Bugün hepimiz şikâyetçi olmuşuzdur; 
tarımla ilgili bazı teşkilâtların büyük ünitele
rinin boş durduğundan. Ama bunun kabahati, 
gene bu kürsüde ifade ediyorum - o boş duran
larda değildir; genellikle değildir. Bunun kaba
hati, eğer varsa, bütün şartların birbirleriyle 
tanzim edilip, iyi ayarlanmasını gerektiren bir 
proje anlayışının mevcut olmayışıdır. Eğer me
selelerimize; mabadı, müntehası belli; nasıl ya
pılacağı, neyin yapılacağı, ne zaman yapılaca
ğı, hangi İmkânlarla yapılacağı iyi tarif edil
miş bir proje anlayışıyla bakabilirsek, ben ina
nıyorum ki, tarımda çok büyük hamleler yapıla
bilir. Aynı elemanların, meselâ Türkiye şeker 
sanayiinde yapmış oldukları birtakım güzel, 
başarılı çalışmaların tek izahı da budur. Orada 
bir proje anlayışı vardır; şurada üretimi şura
ya çıkarmak. -

İnşallah biz tarım sektörünün diğer sahala
rında da, Hükümetiniz olarak bu çalışmaların 
içine gireceğiz ve gene ümit ediyorum ki bu ça
lışmaların içinde, Türk tarımına çok daha yeni 
bir dinamizm getireceğiz. 

Bizim çalışmalarımızda üçüncü ana nokta; 
tarım sektöründe eksik olan kurumlaşma çalış
malarına hız vereceğiz. 

Bugün acı ile ifade etmek isterim ki, Türk 
tarımının çok önemli bazı hizmetlerinin yükü, 
münhasıran Devletin üzerindedir. Meselâ to
humluk temini meselesi, meselâ, gübre temini 
meselesi ve meselâ birtakım teknik yayım hiz
metlerinin tamamı Devletin üzerindedir. Hemen 
şunu ifade edeyim ki, bu hizmetlerin bir Dev
let memurluğu çerçevesinde ve Devlet memur
luğunun da G57 sayılı Kanunla kısıtlanmış şart
ları içerisinde yapılması, bir ölçüde imkânsızdır. 
Biz bu hizmetleri, eğer Türk tarımına güç vere
ceksek, yön vereceksek, kurumlaştırmaya, bir 
ölçüde halkımızın tamamına maletmeye, çeşitli 
müesseseler halinde, mecburuz. Bununla sadece 
kooperatifleri kasdetmiyorum, bunun ötesinde 
çok daha fazla kuruluşlar vardır ve halk teşeb
büsleri elediğim ve demin tarif ettiğim teşebbüs
ler de vardır, özel sektör de vardır ve kamu sek-
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törünün birtakım dinamikleştirilmiş unsurları 
da vardır. Eğer bu kurumlaşmayı sağlayabilir
sek biz bir gün, tahayyül ediyorum Türk tarı
mı Devletin müdahalesinden, desteğinden müs
tağni, ona ihtiyacı olmayan, kendi ayakları üze
rinde duran ve kendi gücü ile gelişen bir sek
tör haline gelecektir ve ben bu şartlarda Türk 
tarımının sanayileşmiş olacağını görüyorum. 

Bizim ana politikamızda en son, dördüncü 
nokta olarak, entegrasyon, bütünleşme dediği
miz unsur vardır. Sayın konuşucular buna bura
da dokundular ve açıkça beyan ettiler; Türk ta
rımında bazı faaliyetler kopuktur, dengesizdir 
hatta ucu ile sonu birbiri ile ilgisizdir. Bunun 
sebebi Türk bürokrasisinin ve Türk Hükümet 
teşkilâtının kuruluşundaki çeşitli yaklaşımlar
dır. İfade edilmiştir ki, meselâ; Ziraat Bankası 
anaçailışması ile tarımı destekleyen bir sek
tördür; fakat bugün Ziraalt Bankasının çok 
yönlü 'operasyonlarına yön verme, Tarım Ba
kanlığının iktidarı dahilinde değildir; sadece 
Yüksek Krediler Kur'umaında bunun şu (kadar 
plasmanını şuraya verdimden ileriye gitmez. 
Günlük çalışmalarda da koordinasyon bir yer
de -etkisiz kalır, 'bunun entegre edilmesi lâ
zımıdır; yani Tarım Bakanlığı, Ziraat Banka
sının çalışmalarında müessir hale getirilme
lidir. Aynı husus, (biraz sonra geleceğim) 
hayvancılık: sektöründe pazarlama ünitesi olan 
et ve balık için de varittir. Aynı husus bir öl
çüde huibulbat ürünlerimizin anapazariayıcısı 
olan Toprak Maaihsuilcri Ofisi içtin de varittir. 
Türkiye'de nasıl ki, şeker sisteminde, fabri
kasından ta tohumuna kadar bir entegrasyon 
var ve bunun başarısını hepimiz görüyorsak, 
diğer temel ürünlerimizde de ve kredi nıües-
seselerimüzde de bir gün buraya gitmek mec-
Iburiyetind hissediyoruz. 

Bu ne ölçüde yapılabilir: Bunu önümüzdeki 
za man g ast er ec ektir. 

ıMuhterem Başkan, değerli konuşucular; 
Türk tarımının teknolojisine değinen bazı mü-
İtalaalar beyan ettiler. Bunların çoğuna katıl
mamak mümkün leğil. Tarımın başarılı ol
ması o kadar çok şarta bağlıdır ki, ben şöylece 
saydım; araziİnin ıslahı lâzım, tanziJmi lâzım, 
ziraî tekniklerin, toprağı işlemenin, 'her bitki
nin kendisine has birtakım zirai işleme ve 
ziraî çalışma yollarının iyi bir şekilde bilin

mesi ve uygulaması lâzım, güibreleıme lâzım, 
iyi tohumlar lâzım, sulama lâzım, makineleş
me lâzım ve mücadele lâzım ve bunların hep
sinin bir arada, dengeli olması hâizim. Me
selâ, bu sene göldük; her şey iyidir, mücade
lede bir ilâcınız ndksan oklumu veriminfüz bü
yük ölçüde .©tkilenımektedir. Ben bu sahalarda 
(büyük gayretlerim yapıldığını ve büyük çaba-
'ların gösterildiğini1 burada ifade etmefe. iste
rim. Fakat nereye varmışladır? Vardığımız 
yer, hâlâ dağınık ve dengesiz teknolojidir. Bu
lgun Türkiye'de öyle yerler vardır ki, hâlâ 
Iblin sene evvelki teknıollojliyle çalışıyor. Bugün 
Türkiye'de öyle yerler varılır ki, miodern tek
noloji birkaç ay faikı ile takibeliyor. Bu, de
min dediğim bölgesel dengesizliklerin bir ör-* 
neğiıdir. 

Şimdi bizim yapacağımız; bunlara hakika
ten dengeli bir şekilde ve politikanın uygula
yıcısı bir bakanlık olarak eğilmektir. Meselâ; 
sayın 'konuşuculardan birisi ifade elttiler, zan
nediyorum Sayın Yıldız ifade etti; kanaatle
rin yapımına ağırlık verilmesini istediler. Şah
san kanaletl.erin Türküye'ye ge/tirilmesinde o 
izaman rolüm oldu. Bunu İtalya'da görmüş
tük. Türkiye'ye gatkilmeıai için çalıştık. Fa
kat bugün teknoloji öyle ilerledi ki, kanaletler-
den de ileri, yağdırma usulü sistem, tazyikli 
sistemler golişjti ve Türkiye'nin bazı ekolojik 
'bölgelerinde artık bu teknolojinin gelmesi lâ-
•zıim, artık, kaınaletler geride kaldı. Bunların, 
ihep'sine sahlhora'eak ve Türkiye'nin gerçekleri 
içinde bunları dengeli bir şekilde Türkiye'ye 
Igetlirecek sistemler lâzım. 

Yine arkadaşlarım, burada, tohum mevzuuna 
değindiler. Türkiye tohum mevzuunda, bilhassa 
bazı önemli ürünlerin tohumları mevzuunda haki
katen hüyük gelişmeler göstermiştir. Meselâ; 
pamuk bunun bir örneğidir. İyi kalite to
humluklar kullanılarak ve diğer tclknolojıiyi 
uygulayarak bugün Türk pamuk üretiminde 
ızannediyorum son 10 sone içinde iki üç misli 
randıman artışı sağlanmışltır ve Türkiye "de 
öyle yerlerden bahsedilmiştir ki, meselâ dünya
nın en iyi üretimi, Antalya civarında bir yerde; 
akıl almayacak derecede pamuk üretim rakam
ları geliştirilmiştir. Bu güzel, övünülecek ve ifti
har edilecek bir hadisedir; fakat bunun yanın
da meselâ; demin ifade ettiğim gibi bazı sahalar-
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da, buğday kıyı sahil kuşaklarında, gerek Mek
sika tipi, gerek Bezostia tipi buğdaylar yüksek 
verim getirmiştir. Buna mukabil Orta Anadolu-
da hâlâ bugün verimi kabili münakaşa bazı to
humluklar, maalesef tohumluk sistemimizin ye
tersizliği dolayım ile ekilmektedir. 

Ben, sulamada meselâ; kanaletlerin ötesinde 
Türkiye'de uygulamamız gereken ve uygulamayı 
öngördüğümüz başka bir hususu sayın milletve
killerine arz etmek isterim. Bugün Devlet Su İş
leri ve Topraksu iki Devlet kuruluşudur, sulama
da çalışan; fakat ikisini de çok yakından bilen bir 
kimse olarak ifade etmek isterim ki, bu kuru
luşların çalışmaları o kadar uzun zaman alıyor 
ve maliyetler zaman ve teknolojiden dolayı o ka>-
dar yukarı gidiyor ki, ben sulama gelişmemizde 
yapabileceğimizin çok azmi yaptığımıza kani 
oluyorum. 

Bunun yanında bakıyorum Türk müteşebbis 
köylüsü kendi sınırlı imkânları ile sulamada bü
yük hamleler yapıyor. Bunun en güzel örneğini 
Suruç'ta gördük. Bizim Güneydoğu ovalarının 
sulanması diye bir projemiz vardı vaktiyle ora
dan Suruç ovasını da sulamayı düşünü
yorduk. Geçen yolum düştü, Suruç'a 
gittim; baktım ovanın mühim bir kısmı bugün 
fiilen sulanıyor, Devlet de buna hiç bir kuruş 
yatılmamış. 

Fiyat politikası, pamuğun yüksek kıymet yap
ması ve halkımızın teşebbüs gücü.. O halk sektö
rü dediğimiz ve hani geliştirmeyi istediğimiz te
şebbüs gücü o ovayı sulanıış.. (C.H.P. sıraların
dan, alkışlar) ve orada halkımız bizden sadece 
şunu istedi: «Bana sondaj yapacak makine bu
lun. Devletten istemiyorum, ben imkânları vere
ceğim ve nerede ise bulup alacağım.» diyor. İşte 
bizim görmek istediğimiz manzara, budur. Dev
letin üzerinde bir kambur olan değil, Devlete des
tek olan bir halk geliştirmek istiyoruz ve sula
mada bunun en güzel örneği vardır; buna muka
bil bazı sulama projeleri vardır ki, 15 - 20 sene
dir üzerinde çalışılır, hâlâ bilmez. 

Bunu ben bir kuruluşu tenkit için do söylemi
yorum, yapı farkı vardır. Bir barajın sulama sis
temi dediğiniz zaman, meselâ; burada hemen ya
kınımızda Kurtboğanı Barajı 1960 larda ele alın
mıştır. hâlâ sulaması bugün fiilen istediğimiz öl
çüde gerçekleşememiştir. Sene 197-4'tür. Ama 
buna mukabil bu sene Diyarbakır'da vatandaşım 

beni tazyik ediyor; «Pompa gönder, Dicle'dan su
yu basıp pamuk sulayacağım» diye ve ben pompa 
yetiştiremiyorum, işte istediğimiz, bu hareketi, 
halkımıza bu teşebbüs gücünü vermektir. Bizim 
tarihî yapımız da budur. Türkiye'yi etüt ettim 
ben, binlerce sulama yapılmıştır, bunlar halkın 
kendi gücüyledir. Vaktaki Devlet girmiştir onun 
içine, - (biz girdik, 'ben de bir sulamacıydım - on
ların düzeni bozulmuş ve onlar kendi aylıklan 
üzerinde durmak yerine Devletin sırtına yük ol
ma yolunu tercih etmişlerdir. İstediğimiz bu çık
mazdan elbirliği ile kurtulmaktır ve tekrar ifade 
ediyorum, burada bir yerde hepimiz bir olmaya 
mecburuz, çünkü bu, hepimizin müşterek mese
lesidir, görüşlerimizi de burada birleştirmeye 
mecburuz. 

Efendim ben bu mevzuda en son tarıma yön, 
veren kurumsal hususlara da temas edeceğim. 
Bunların başında finansman geliyor. Finansman
dan hepimiz şikâyetçiyiz, yani şikâyetçi olmak 
da bir yerde çok kolay, yahut şunlar yapılsın 
demek de çok kolay; fakat bütün zorluk onların 
nasıl yapılacağına somut olarak girmekte. 

Geçmiş zabıtları tetkik ettim, az çok burada 
finansman mevzuunda her sene tenkitler yapıl
mış, Ziraat Bankasının şu veya bu yönü ile ye
terli çalışmadığı bulada ifade edilmiş, kredi mik
tarı az denmiş, külfeti fazla denmiş, formalitesi 
çok denmiş, geri ödemesi şöyle denmiş, velhasıl 
hepsinden şikâyet edilmiş; ama hayretle görü
yorum bunları düzeltmek için büyük atılımlar da 
yapılmamış. Bunu ben, yine tenkit için de söyle
miyorum, gerçeği ifade ediyorum burada ve bu 
sistem 20 senedir böyle gidiyor. 

Şimdi biz buna bir yerden hücum etmeye 
mecburuz, ifade ediyorum bu yapılacak hücum
lar, kısa vadeli politik görüşlerle belki hoş görül
meyebilir, ,ama biz uzun vadeli düşünmeye mec
buruz. Bir yerde ifade ettim, bır/ıda da ifade 
ediyorum; temel olan tekrar seçilme endişesiyle 
değil, bize bahşedilmiş şu imkânların memleket 
ve milletin hayrına kullanma gayretidir. Biz bu-" 
raya gidersek inanıyoruz ki, uzun vadede Türki
ye'ye en iyi hizmetin yolunu bulmuş oluruz. Bu
na da hücum edeceğiz ve bunun hazırlıkları da 
var. Ama ben kısa vadede büyük neticeler vaat 
edemiyorum, mesele büyük bir volandır ve çok 
ağır işlemektedir; fakat tedbirli, sabırlı bir yak
laşım bunu düzeltecektir. 
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En son önemli teknolojik meselelerimizden 
'birisi de, üretimin pazarlama ile olan ilişkile
ridir. Çocukluğumda hatırlıyorum, bir^ köyde 
ıbir sene 'domates 'bol olmuştu ve o zaman tek ula
şım vasıtası, affedersiniz, meıkepti, bunu taşıya-
m'adıkları için hepsi çürüdü. Bu 'söylediğim husus 
(bundan 20 - 25 sene evvel olmuş bir olay. Ama bu
gün 'görüyoruz, tayyare ile dahi ziraî ürünler ta-
şmaib'ilıiyor ve bugün inanıyoruz ki, sadece taşıma 
sistemini ıslah edersek 'Türkiye'nin her şeyini pa
zarlamak mümkündür, her şeyine pazarda fiyat 
bulmak mümkündür. Pazar haberleşmesi, 'bir ge
nel pazarlama sisteminin kurulması da bu 'altya
pının unsurlarıdır ve demin de ifade ettiğim gi
bi bunları entegral olarak düşündüğümüz müd
detçe (başarılı 'olabiliriz. 

Şimdi burada konuşan bütün hatiplerin 'değin
diği ve günümüzün şu anda, hatta bugünün en 
önemli konusu Olan destekleme, taban fiyatları 
konusuna gelmek istiyorum. Taban fiyat politika
mız Hükümet Programında çok açık olarak ifade
sini bulmuştur. Üç yönlü bir politikadır: Bir ta
raftan, üreticiyi teşvik -etmek, eğer Hükümet o 
işin yapılmasında millî yararlar bakımından fay
da görüyorsa üreticiyi o işi yapmaya teşvik et
mektir. ikincisi; bundan dolayı 'doğacak sistemde 
tüketiciyi korumaktır ve bu ikisi çelişki halinde
dir, dünyanın her yerinde çelişki halindedir, üre
tici ile tüketicinin kavgası ezelî bir kavgadır ve 
ikisini birden yapmanız mümkün değildir; ama 
araya siz birtakım tanzim edici unsurlar koydu
ğunuz zaman bunu başarabilirsiniz. Üçüncüsü ve 
bence en mühim olan gaye ise; Türk tarımına 
ekolojisinin emrettiği en iyi yönü vermektir ve o 
yönü verdiğimiz zaman millî üretimimiz en yük
sek seviyeye ulaşır ve dağıtacak miktar da en bü
yük değere kavuşur. 

'Şimdi efendim, burada zamanından önce ilân 
mevzuu da Hükümet programında açık ifadesini 
bulmuştur; fakat takdir 'buyurursunuz Hüküme
timiz daha dört ayını doldurmadı ve bu dört ay-
lılk dönem do o kadar çok hâdisenin dönemi oldu 
ki, bu mevzuda biz yapabileceklerimizin en iyi 
sini yapmaya çalıştık; tabiî takdir önce siziei'i'i 
sonra da milletindir. 

Savın Özalp, bu noktada bana bir 'serzenişte 
bulundular. Ben müsaade ederse yine kendilerine 
aynı zerafette cevap vermeye çalışacağım. Geçen 
yılki buğday politikasının ben isabetli olmadığını 
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ifade «itmekle eöze ba$laya>cağım müsaade ederse
niz. Neden? Geçen yıl buğday rekoltesinin çok 
düşük olduğu 'görülmüş, Türkiye büyük bir ku
raklık içıinde, dışarda da bir kuraklığın haberleri 
çıkmış( ve Ibiz tetkik ettik dosyaları) Hükümete; 
içerden yapılan tekliflerde de buğday fiyaltlan-
•nın 140 - 150 kuruştan aşağı tutulmaması hak
kında çeşitli tavsiyeler var ve Hükümetimiz, o za
man (tabiî sayın üyeleri burada değil, mülâhaza
larını 'bilmiyorum.) 120 civarında bir fiyat «tes
pit etmişler; 100 'kuruş da tespit ederdi; fiyatı 
istediğiniz gibi tespit edersiniz, ama fiyatı tespit
te anagaye; piyasaya hâkim olacak bir fiyatın 
'tespitlidir ki, biraz sonra anlatacağım. 120 kuruş 
fiyat tespit edince 600 bin ton mal almışlardır 
piyasadan 500 bin ton da dışardan bulunmuş ve
ya 600 bin ton ve 1 200 000 tonla Türkiye'nin 
takriben 8 milyon tonluk tüketimini dengelemeye 
kalkmışız; sizin fiyatınız yine 125; ama bugün 
piyasada 250 - 260 kuruş. Demek ki, bu politika 
piyasayı dengeleyemedl bir yerde. 

Ne yapılabilirdi? Şimdi ben kendimi orayj 
koyuyorum. Bu sene yaptık nitekim onu. Buğda
ya öyle bir fiyat verirdim ki, piyasadan daha 
fazla ürün alırdım ve piyasada kendi başına 'gide
cek harekete bir miktar daha mani olurdum. İkin
cisi, yine benim kanaatim, dış piyasadan alımlara 
çok daha evvel başlardım, önceden gtörülelbilecek 
bir hadise var ve geliyor ve biz bu sene bu ikisini 
yaptık; yapmış olarak konuştuğum için biraz ra
hatım; yapmasaydım burada bunu ifade etmek
ten çekinirdim. Balkın ne yaptık! Rakamları açık
lamakta da bir mahzur görmüyorum, çünkü bu
gün Bakanlar Kurulunda bu mesele görüşülmüş
tür ve yüce 'huzurda ben (bunlarm anahatlarmı 
açıklayacağım, kararname de önümüzdeki hafta 
çıkacak. 

Dedik ki; birincisi, 1>iz ofise öyle bir alım fi
yatı 'tespit edelim ki, piyasada efektif olarak iyi 
bir alıcı olsun. O fiyatlar piyasadan bilfiil mal 
alabilsin. Bu ne 'demektir! Buğday için öngördü
ğümüz fiyat noktasının biraz üzerinde bir alıcı 
veyahut o civarda. Buğday için öngördüğümüz 
fiyatı tespit ederken de 'iki şey yaptık; Türkiye' 
de rekolte ne olacaktır ve dünya rekoltesi nere
lerdedir'? 

Demin yine sayın konuşmacılardan birisi ifa
de etti; yine şükürle ifade ediyorum, dünya bu 
sene geçen seneki kuraklıktan çıktı. Yaım rekor 
üre'timler olan yerler var. Meselâ; Rusya ki, ge-
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çen sene büyük bir alıcı idi/ bu sene üretimini 25 
(milyon ton. artırdı. Dünya üret iminde minimuma. 
inmiş stoklar toparlanıyor re üreltimin iyi bir 
üretim 'olduğu yolunda her yerden haberler geli
yor. ıBımıın en 'güzel endikatörü de fiyatlar aşağı 
doğru inmeye başladı. Meselâ Kansas City'de fi
yatlar 260'tan başladı, 210'a kadar indi, son 1,5 
ay idinde. Aynı şey Londra 'borsasında da var 
r e bugün Londra borsasında kote edilen fiyatlar 
Eylül - Ekim teslimi 180 kuruşa kadar var. Bun
lar tabiî bir yerde bizim kararımızı etkiledi ve 
ifade edeyim, eğer dünya hububat rekoltesi kötü 
durumda olsaydı, biz daha yüksek fiyatlara da gi
decektik. Kararımız şu şekilde tecelli etti; demek 
ki, biz buğdaya piyasaya tesir edeceğim1 iz bir fi
yat vermemiz lâzım ve o fiyatı ifade edeyim; 
2101dan 240a katlar gidiyor. 240 -makarnalık buğ
daydır, 210 da ikinci kalite yemeklik yumuşak 
buğdaydır re bu % 70 ilâ 90 arasında bir artırım 
ıgct iriyor. 

Şimdi bununla tabiî biz zannediyoruz üretici
yi de çek iyi destekledik ve şunu ifade edeyim, 
bu destek iğinde üreticimiz, bizim Türk üreticisi, 
buğdayın çek kıymetli bir ürün olduğunu ania-
yaeak ve geçmiş yılların daima tüketiciye yönel
miş; özür dilerim bu beyanım da beni biraz ra
hat bırakın, ben TürklyeYleki buğday politikası
nın daima tüketiciye yönelik olduğu kanaatinde
yim. Bugüne kadar ve bütün kaderlerini, poli
tika yapmıyorum, inanarak, yaşayarak konuşuyo
rum, sadece bu ürüne bağlamış .milyonlarca çift
çinin buğdayının hakkını hiçbir zaman veı lomi-
şizdir biz; bu politikamızla-bunu verme yoi nida
yız ve bunu, ben 'tekrar ifade ediyorum, şr veya 
bu parti olarak değil Türkiye CumliUriyetlı .n so
rumlu •Hükümeti olarak yaptık ve bu politikayı, 
(diğer noktalara da gedeceğim) haklı olarak yap
tığımız kanısındayım. Eğer biz bugün Tüıklye' 
nin Orta Anadotusunun zor şartlarında, nadaslı 
hububat ziraatı ile yaşayan insanlarımıza bunu 
getirmezseJk, başka bir şey götürmek zaten müm
kün değildir. Bunu yaparsak, inanıyorum ki, Tür
kiye'de hububat üretimi, bir gün kendisine lü
zumlu olan altyapıya da kavuşacaktır. Şimdi ta
biî burada bir esneklik de getirdik onu da ifade 
edeyim, yeni fiyat politikamızda bir esneklik de 
vardır, katı sistemle gitmiyoruz. Öngöremediği-
mtiz bir politikaya, katı fiyatlarla girmenin ne 
kadar yanlış okluğunu hepiniz bilirsiniz, esnek-
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ligi de getirmişizdir, onu da tatbikatımız göstere
cektir. 

Şimdi çaydaki 'duruma geleyim; Sayın Özalp 
bana burada serzenişte bulundular. Bir yerele de 
bana, «Eskiden va;:ife 'gördüğünüz iktidar» gib1, 
bir beyanda da bulundular. Şunu ifade edeyim; 
'ben, Korkut Özal olarak, hayatımı daima Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetlerinin hizmetline arz etmi
şimdir. Yaptığım hizmet de Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin hizmetidir, herhangi bir pjblik gö
rüşün olmadı. Ama 1973 seçimlerinde kendimi 
bir partiye bağladım ve adadım. Millî Selâmet 
Partisinin bir insanı olarak politik bir v\ısı£ ka-
zandi'nı. (:M. S. P. sıralarından aikışlar.) Bin dan 
evvelki çalışmam hiçbir partinin dünya görüşüne 
katıldığım manasında değildir. Bunu ifade etmek 
'istiyorum. 'Eğer, zaten öyle bir katılma olsaydı, 
bir partinin elemanı olur, gidip o parti içinde ça
lışırdım. Gördüğümüz hizmet Tüıkiye Cumhuri
yeti Hükümetine idi ve ondan hepimiz "muhalefe
tiyle, iktidarıylo sorumluyuz. Çünkü o, tarihe geç
miş bir dönemdir ve ben tekrar ifade ediyorum; 
şuradaki beyanlarda «Biz şunu yaptık, siz yapa
madınız» gibi beyanları da haklı bulmuyorum. 
Bunu yapan bütün güçtür. Biz yalnız şunu söy
leyelim; «Şuna yön verdik, şunun yapılmasına 
imkân hazırladık.» diyelim. Yoksa onu yapan bü
tün Türkiye'nin imkânlarıdır re geçmiş iktidarla
rın şu veya bu sorumluluklarını gözden geçirir
ken, sakın onları kendimize mal etmeyelim. O 'za
man gelin kusurlara da sahip çıkın; ama çek ku
surlar bizim gücümüzün ötesindedir, verimler de 
ötesindedir. 

Meselâ, bunun en güzel örneği Keban. Barajı
dır. İşte bugün devreye giren dev tesis, aslında 
bütün Türk Milletinin malıdır; iktidanyle, muha
lefetiyle, Ben biliyorum oraya Cumhuriyet. Halk 
Partisinin de emeği geçmiştir, Adalet Partisinin 
de emeği geçmiştir, aradaki koalisyon dönemin
de gelen bütün partilerin de emeği geçmiştir. Bu 
barajı şu veya bu partinin kendi inhisarına al 
masını da, ben, geniş Devlet anlayışı »ile kabü>' 
telif görmediğimi burada ifade edeyim. Bu anla
yıştan kurtulmadıkça. biz büyük hizmeti .ide ge
tirmekte zorluklarla karşılaşırız. Hizmet eleva ar
lılık ister. Ben o hizmete taş koymuş herkesi:; 
şükürle ismini yadederim, teşekkür ederim, etm;. 
sizdir. Tarım Bakanlığında bundan evvel herkes 
bizim için hizmet yapmıştır, kendilerine şükran 
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borçluyuz; partisi ne dursa .-olsun. Çünkü oras'ı 
thiznıet noktasıdır. Ama yarın seçime, gider, hal
kın önüne çıkar siyasî münakaşalara girersek, ger
çekleri >de olduğu gibi anlatırız, Ikararı da mil
letin 'kendisine 'verdiririz. Niıtcikim 'veriyor. 

Bunu bir tenkit için söylemiyorum; fakat bir 
noktayı 'tebarüz 'ettirmek için söylüyorum. 

Bu görüşün ışığı altında müsaade 'ederse
niz çay konusunıa geleyim. Çok tenkit edildi. 
Tahmin ediyorum Gümrük ve Tekel Bakanımız 
ve bir ölçüde Maliye Bakanımız bu mevzuda 
konuştular; ama ben de bir Tarım Bakanı ola
rak ve tanım fiyatlarına yön vermede vazife 
alan bir insan olarak, bir iki noktaya temas ede
ceğim. Çayda çıkmaz ortadaydı. Çoğunuz bilir
siniz, ifade edeyim : Çayda öyle bir fiyat strik-
türüne gelmişiz ki, o fiyatla ihraç etmemiz müm
kün değil. Yeşil yaprağı dahi ihraç fiyatından 
pahalı. Bir de onu kurutacaksınız, işleyeceksi
niz, üzerine masraf yapacaksınız ve satacaksı
nız... Bu münıkün değil. Doiayısıyle çayda bu
gün bizim bir ihraç potansiyelimiz yok; fakat 
üretime de öyle bir yüklenmişiz ki, ihtiyacımız 
ötesinde bir üretim var. Üretiyor... 

Bir de yanlış bir politika güdülmüş; 3 yap
rak, 2 yaprak, 7 yaprak, 8 yaprak, 2,5 yaprak 
meselesi. Bir de o bölge halkının bu mevzuda 
teamülleri var. Bir çıkmazdasınız. Çay - Kur ku
rulmuş, bir disipline edilmek istenmiş. Uzun 
vadede, inanıyorum ki, disipline 'edilirse, Türk 
çay sanayii ayağa kalkar ve bir isteyiei, yalva-
rıcı vaziyetinden kendisi dikte eden bir mües
sese haline gelir. Hepinizin de burada emeği 
vardır, biliyorum. 

Bİz barada politikaya şunu koyduk : îyi bir 
fiyat verelim; ama çay satın alalım, ot değil. 
İstediğimiz budur. (C. H. P. ve M. S. P. sırala
rından alkışlar, «Bravo» sesleri). Siz bizim ye
rimize gelin konuşun. îyi fiyat verdik. Son 6 - 7 
senede bir kuruş zam görmemiş çaya, 4,5 liralık 
fiyata 175 kuruş zam yautık. 625 'e... 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — 2 defa yapıl
dı. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Zannedi
yorum bir defa görmüş. 

Şimdi efendim ben tekrar ifade .ediyorum-. 
Geçmişin münakaşaismdan ziyade, kendi yaptı
ğımız stratejiyi anlatmaya çalışıyorum. Bunun 
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(en doğrusu olduğu yolunda- sabit bir fikrim "de 
yok. Daha iyileri varsa takdirkârı oluruz; daha 
iyi yol gösterirseniz burada onu uygulamada da 
tereddüt daıhi etmeyiz. Çünkü biz, katı fıiklrlerin 
içmde değiliz. İyisini biz yaparız diye bir fikri
miz yoktur. İyisini, bulduğumuz yerden almak 
bizim üzerimize vaciptir ve bunu yapmazsak o 
zaman hatalıyız. Fakat bugün bulabildiğimiz 
budur. Fiyatı yüksek vereceğiz, iyi çay alaca
ğız; piyasaya iyi kaliteli çay arz ledeceğiz, onun 
fiyatını ona göre tespit edeceğiz; ama herkesin 
içebileceği düşük fiyatlı bir çay da bulundura
cağız. 

Gelen çayın çay olması için yapabileceğimiz 
nedir? Her topla'mada bir sınır koymak, dekar
dan üretime de bir sınır koymak... Baş'ka bir 
şey bulamadık biz. Daha iyisi varsa buyurulsun. 
Ben biliyorum, her kısıtlamayı uyguladığınızda 
haklı da olsanız zorlukla karşılaşırsınız. Meselâ; 
Ankara'da hatırlıyorum, trafikte herkes istedi
ği noktadan geçerdi. Örfî idare zamanında «İl
lâki yeşil ışık yandığı zaman geçeceksiniz» diye 
yayaları zorladılar; önceleri zorluk oldu, hatta 
kavga dövüş oldu. Bugün bakıyorum herkes 
alıştı. Çayda da, inanıyorum ki bunu Hükümet 
sıkı takip ederse, bir gün çaycılar bize iiyi ki bu 
çıkmazdan bizi kurtardınız diye müteşekkir ka
lacaklar. 

Muhalefet olarak sizlerden, iktidar olarak 
kendi elemanlarımızdan istediğim, şu tatbikata 
sabırla dişimizi sıkarak bir sene devam edelim. 
Hatamızı hemen düzeltelim. Hata varsa düzel
telim ve bu yolda bir miktar sabırlı olalım. İn
şallah bu çay işini salim bir yola el birliği ile 
götürürüz. Neticede dediğim gibi benim veya 
onun malı olmaz, Türkiye Cumhuriyet Hüküme
ti içindeki bir sektörün selâmete ıgötürülmıesi 
olur. 

Hayvancılıkta da bunu getiriyoruz. Hayvan
cılıktan bugün çok şikâyet 'edildi. Ben bunun 
münakaşalarına girmek istemiyorum ; fakat hay
vancılık sektöründe bugün, kabul >edelim ki, her 
bakımdan bir başı boşluk vardır. Uzun müna
kaşalar oldu, kongreler oldu. Benim burada 
gördüğüm, hayvancılığın ilk hamlesi bir taban 
fiyat politikasının .getirilmesi. Yani hayvancı
lıkla meşgul olmaıda, bilhassa et üretimine dö
nük hayvancılıkta bir taban fiyat politikası ge
tirilmezse ben bir yere gidileceğme inan/mııyO-

75 — 
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mim. Taban fiyat politikası en .azından bu faali
yetlere yön verecektir, güven verecektir. Bir 
yerde onların geriye doğru entegre olmasına da 
yol açacaktır. B'öyle bir çalışmanın içindeyiz. 
İnşallah yakın bir zamanda bunu huzura ıgetire-
eeğiz. 

Haiyv.aneiiligi.nl çıck problemleri var. Daha 
«vrve'llki konuşmalarımıza girdi. Bir noktada gö
rüşlerimi burada ifade etmeye ımeclburuım. Hay
vancılık Bakanlığına kadar giden 'görüşler ifa
de edildi. Bir yerde ide ifade etltifc, burada da 
«sırf huzurlarınızda ifade 'ötmek için söylüyo
rum ; konuların halli, eğer bakanlık kurmak su
retiyle olsaydı, her mevzuda bir hakanlık 'ku
rar, ^meseleleri hallederdik. Meselâ, yeni sriçilen 
Fransız Reisicumhuru seçim kaımıpanyaı'îinda 

«Ben işbaşına 'gelirsem kadın işlerini düzenleyen 
İbir bakanlık kuracağım.» dedi). «Kadınlar Ba
kanlığı» (kuracağım dedi. Bu yaklaşum bence 
devletin! genel felsefesi ile bağdaşmıyor. Mak
sada yönelik kuruluşlar Türkiye'de olmuştur 
ve acısını hepimiz çekiyoruz. Bakanlıklar arası 
su 'geçirmez duvarlardan iş .geçinmeye çalışıyo
ruz. Bir sürü meseleleri maalesef halledemez 
hale geliyoruz. Yani, benilm kanaatimce, Tür
kiye'de bir şey yapılacaksa yeni (bakanlık kur
ma yerine şu bakanlıkları derleyip toparlayıp, ki 
merkezî Hükümet 'araştırma projesi, hakanlık
lar arası reform, giibi bir sürü gelmiştir; fakat 
maalesef siyasî konjonktür hakanlıkların sayı
sının azaltılmasına bir türlü imkân vermemiştilr. 
Bu balkımdan, sayının .arttırılması değil, mesele
nin çözümünün .getirilmesinde kararlı olmamız 
lâzım. Hayvancılığın meselesi ne ilse onu eöıze-
lim ve bunu illâ da bir yeni bakanlık içinde de
ğil, nasıl olması gerekiyorsa öyle çözelilm. Bunu 
ifade ettim ve burada da ifade edeyim. İlgili 
meslek kuruluşlarıyla da yakın temaslarımız 
oldu ve uzun vâdede inanıyorum k i bu mevzu 
da iyi bir çözüm 'bulacağız. 

Son konu, toprak ve tarım reformu konusu
dur. Zannödiyoruım bu mevzuda epeyce tartış
malar oldu ve oluyor ve maalesef tartışmaların 
çoğu da, yeni tabiri ile, soyut düzeyde oluyor. 
Bu tartışmaların hepsi mücerrettir. Türkiye'de 
40 senedir toprak ve tarım reformu uygulannıa-
fmıştır. Hepsi kâğıt üzerinde münakaşadır. Siöy-
l'eyeyim, hepimizin yaptığı (münakaşada eksik
likler vardır. Çünkü biz bünyeyi, hiç birimiz 

yeteri kadar tanımıyoruz. Türkiye'nin tarımı o 
kadar kompleks bir bünyedir ki, onu kendimize 
'göre basiltleştiriyoruz, ejözümü şudur diye çıkı
yoruz. Çözümlerin hiçbiri değildir. Benim (gör
düğüm en iyi çözüm, gelin bunu samimî olarak 
uygulayalım. Bir kanun çıkmış. Bir kışımı diyor 
ki, «Bu kanun yetersiz»., bir kışımı diyor ki, 
;«Bu kanun bu işi bozacak», bir kısmı diyor ki, 
«Şu problemleri var.» Bu lâfları, bir yerde alı
nan neticelere götürmemiz lâzım. Uygulayalım, 
samimî olarak uygulayalım, uyanık olarak uy-
ıgulayabm, aldığımız neticelerin bize 'gösterdiği 
enldikasyon'larJa bu reform prosedürünü, ki çok 
zor ve tehlikeli bir iştir. Ben söyleyeyim, Suri
ye'de ve Ira/k 1ta bizzat reform teşebbüsleri ol-
ımuştur; «Islahı Ziraî» diye girmişlerdir ve işin 
içilnden çıkamamışlardır; ama biz çıkamaz mı
yız? Hayır. İyi niyetle ve samimî gayretle bu
nun içinden çıkarız. Bir yerde de çıkmamız 
lâzım. Ama çıkış yolu bugün kâğıt üzerindedir, 
bür kanunun içindedir. Kanunun eksiği vardır, 
noksanı vardır, kabilî münakaşadır. Ama bir 
yerede uygulayalım ve kararlarımızı teorik dü
zeyden, fiilen alınmış neticelere götürelim ve o 
neticelerin ışığında ymı verelim. Türklerin ma
zideki en büyük başarısı da bu şekilde olmuştur. 
Meseleyi 'mücerret düzeyden müşahhas düzeye 
indirmişiz, orada çözmüşüz ve pratik birtakım 
yollarla büyük -aşamalar geçimsizidir. 

Efendim çevre sorunlarına değinildi. Bizim 
Bakanlığımızın bir yönü de çevre sorunları. 
Denizlerimiz kirleniyor, üç sularımızda aynı 
problem var. Geçen hafta Hacettepe Üniversite
si çevre sorunları mevzuunda büyük bir sem
pozyum tertipledi. Hakikaten uyanık olmamız 
lâzım, yani çevreyi gittikçe kaybediyoruz; ha
vamız bozuluyor, suyumuz kirleniyor, birtakım 
ata, ded?, mirası tabiat ıgüzelliıklerinin hepsi gi
diyor ve maalesef buna şuurlu bir şekilde sahip 
olanımız da yok. Bu iş de kolay olmuyor. Me
selâ, Amerika bu problemlerle 5*0 senedir kar
şılaşmasına rağmen, daha yeni yeni Envıron-
metal Gontrol Acst diye bir kanuni çıkardı ve 
yeni yeni daha müessir olmaya başladılar. Biz 
eğer burada biraz hızlı ıgidersek, zannediyorum 
epey mesafe fcatederiz. Bizim Tarım Bakanlığı 
olarak bu mevzuda bir sürü çalışmamız var; fa
k a t bunların hepsi planlanmış, yürütülme1 saf
hasında. Ümidediyorum gelecek senenin bütçe-
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sinde bunları yüce Heyetinize arz etine • im/kânı 
bulunur. 

Balık üretimi mevzuuna değinilkli. Bugün 
havuzlarda yapılan ve tarla foalıkçılığı dediği-
ımiz şey, uzun zamandır uygulanan ve hakifkaten 
birtakım .ekonomik yönleri olan hususlardır ve 
memnuniyetle kaydebmdk isterim iki, Türkiye'de 
bugün havuz balıkçılığı büyük ölçüde alâka gören 
bir dal haline gelmiştir, bilhassa ala balıkta. Tarım 
Bakanlığının Su Ürünleri Genel Müdürlüğü o'la-
ralk biz bunlara destek oluyoruz. Şunu da söy
leyeyim çok kârlı bir şey olduğu anlaşılıyor 
(gelen alâkadan ve büyük bir atılım var bu tmev-
ızuda. Bunun yanında talbiî bir de, deniz kenar
larında tanklar içinde yeni teknoloji ile bir ba-
bkçıklk feonusu 'gelişiyor ki, o bellki biizim bun
dan sonra gideceğimiz bir dal olabilir. 

Efendim, tarımda güvenlikle, sözüme ve ce-
vaplamma son venmelk isterim. Aslında bugün 
Tünk tarımında belirli toir .güvenlik sistemi var; 
falkat yeterli değil. Meselâ; 5254 sayılı bir Ka
nun var; hasar gören, tabiî âfetlerden zarar 
'gören ziiraaıt mensuplarına tohumluğu kredi ile 
verme ve bu çalışan bir sistemidir. Her sene bir
kaç yüz (milyona ıkadar varan ıbir yardımıdır, 
'kredi sökündedir. Borç töhirj! ve talksitlendiril-
ımesi gilbi bir durum vardır. Çok sıkışık 'durum
lar -da (borçlar tehir ediliyor veya taksiıtlendiri-
liıyor. Bu sene uyguladığımız hir sistem var. Me
selâ fevlkalâde hallerde Hükümet fevikâla'de bir 
(kredi İmkânı tanıyor; bu sene gönderdiğimiz 
yem ve yemeklik ikreıdisi gilbi. En nihaye.'; biir 
de taiban fiyatları ile hir ölçüde tarıma bir -gü
venlik getirmek mürnfcün; faikat biz burunla 
yetinmedik, yatinilımeısi de ımüımikün değildir. 

Halen1 iki konu üzerinde çahşnıalarıımi'Z var
dır. Bürisi; ziraî M-etlerle ilgili bir fon teşjkili ve 
ziraî afetlerden müteessir olacak çiftçilerimize 
yardım yapılması için ibir kanun tasarısı hazır
ladık ve sevk ettik. 

İkindisi de; çoik geniş 'kapsamlı bir tarım si
gortasıdır. Bu tanım sigortası talbiî, Türkiye'nin 
tarım şartlarında, tedricen, aynen Sosyal Si
gortalar gibi tedricen geliştirilmesi gereken bir 
husustur; fakat herhalde bir yerden, deminde 
arz ettiğim gibi başlamamız gerekiyor. 

Efendin, haşhaş sorununa da birkaç nokta 
ile Sayım Aykul değindiler. Bunu ifade ctımeden 
^geçemiyorum, en azından tarihe intiikal e'deeck 
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i zabıtlarda bunun bulunmasında ben fayda 
görüyorum. Haşhaş o kadar politik bir mev
zu oldu ki, biz bunun bazı "boyutlarını unut-
tuık. Onun için, ımüsaade ederseniz, şöylece kısa 
bir hatırlatma yapayım. 

Bizim edindiğimiz bilgilere göre, ta 1930'lar-
dan bu yana bu haşhaş mevzuunda devamlı bir 
baskı vardır. Baskının sebebi şuradan geliyor; 
dünyada bir narkotik alışkanlığı gelişiyor, 
uyuşturucu maddelere karşı dünyada bir alâka 
var. Aslında bu alâka üretimden dolayı değil, 
tüketimden dolayı bir alâka. Ben bunun bir 
örneğini bir Amerikalı televizyon muhabirine 
söyledim: «Bakın ne kadar büyük bir çelişki 
vardır ki, benim memleketimde bu afyonu ekip, 
ziraatini yapan sakızını alan insan bunu kullan
mıyor, elinin altında, ta Amerika'da bilmem ne 
şehrinde oturan çocuk, (bunun fiyatı bin mis
line çıkıyor, aradan tehlikeli bir sürü kaçakçı
lık kanalları oluyor) onu kullanıyor. Demek ki, 
burada problem sadece bir üretim problemi de
ğil, burada biir mıknatisiyet var, çekiyor her 
şeyi.» dedim. 

Türkiye'deki afyon ekimini önlerseniz o iş 
duracak mı? Hayır. Başka bir kanal patlaya
cak, ama 2 sene sonra; nitekim patlamıştır. 
Bunların yasaklanması ile bu işin önlenemeye
ceği, sentetik gelişmelerle anlaşılmıştır. Sente
tik gelişmeleri nasıl durduracaksınız? Meselâ, 

] LSD gibi birtakım sentetik uyuşturucu ilâçlar. 

) Bu bakıimdan, mesele aslnıda yanlış vazedil-
) inişti i' ve dünya kamuoyu, özellikle Amerikan 
j kamuoyu, Türkiye'yi bir nevi haşhaşı üretip 
i kendi çocuklarını zehirleyen memleket halinde 

gösterilmişlerdir haksız olarak. Yine ifade ede-
I yim; bizim geçmişteki hariciyemiz, Türk kamu

oyunun üzerinde o kadar hızla çalışan siyasile
rimiz dünya kamuoyuna hiç eğilip de «Biz bu 
değiliz» diye bir kampanyaya girmemişlerdir. 
Kabul edelim, dürrya kamuoylarıyle yürür. 
Dünyada yalnız değiliz biz, yani ben de herkes
ten fazla milliyetçiyim; ama biir dünyanın için
de yaşıyoruz. Dünyada amacımızın güzel ol
ması lâzım, buna hakkımız yok. Biz sanki hep 
suçlu şuuruna girmişiz, bir suç işliyoruz gibi. 
Değil, benim çiftçim hiçbir suç işlemiyor, üre
timini yapıyor, hakkı olan şeyi alıyor. Ben ni-

j ye suçlu şuuruna gireyim. 
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Zannediyorum meselenin en büyük yanlışı bu
rada olmuştur ve bu suçlu şuuru içinde devamlı 
biz ekim sahalarını küçültmüşüz ve devamlı ta
viz vermişiz. En son, dananın kuyruğu, içte 
yasaklama ile kopmuş. Bir karar alınmış, ba
kın ben ifade edeyim, bu kararı alanlar da dev
let adamlarıdır. Ben bu kararın alınmasında 
muhakkak ki, kendilerine göre makul izahları 
olduğuna inanıyorum. Yani tekrar kimseyi 
suçlayamıyorum, bu kararı illâ da kasıtlı, yan
lış aldı diye; fakat bu kararın dengesiz bir ka
rar olduğu ortaya çıkmış, meseleyi çözememiş 
ve bugün bütün politik partilerimiz, bir parti
miz hariç galiba, hepsi ittifakla Türk kamu
oyunu temsilen diyorlar ki, bu karar yanlıştır. 
Bu Türk ekonomisi bakımından da ve Türki
ye'nin siyasal genel entegretesi bakımından da 
yanlış bir karardır. Bunu ben söylemiyorum, 
Türk kamuoyu söylüyor, verdiği reylerle söy
lüyor. 

Şimdi, Türk Hükümeti, olarak ben, vazife 
başına geldiğim zaman, programına şunu yazı
yorum ; «Beynelmilel kaygıları karşılayacak 
ve Türk çiftçisinin bu meseleden duyduğu ıstı
rabı ve kaybı önleyecek bir çözüm bulacağım» 
Biz inşallah bu çözümü geliştiriyoruz ve ifade 
ettim bu kürsüden, gene ifade ediyorum; bu 
haşhaş ekimi meselesi bizini temel olarak bir iç 
meselemizdir. Yani bu ımeselede bizim oturup 
da sununla bununla pazarlık etme durumumuz 
yoktur. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri O zaman.... 

ALİ SANLI (Burdur) 
miyorsa tescil edelim. 

Hangi parti iste-

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efen
dim o bir gazetede neşredildi, ben ona hürmet 
ediyorum. Gazetelerde... 

ALİ SANLI (Burdur) — Zabıtlara geçsin, 
tescil edelim.. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Ben o 
noktadan kaçmaya çalıştım, özür dilerim, sizler 
bunu beyanlarınızla yapın. Ben, Hükümetin 
.sorumlu insanı olarak hiçbir şeyi suelamadığımı 
ve o partinin de buradaki görüşüne de hürmet 
ettiğimi ifade etmek isterim; ama katılmı-
yarum. Katılmak durumunda da değilim; fa

kat o partinin görüşü de muhteremdir, o da ken
di görüşünü kamuoyuna açıklamıştır ve bunu 
açıkça yapmıştır. 

Efendim, şimdi burada bir noktayı ifade et
mek isterim. Biz haşhaş meselesini, inşallah 
olumlu bir şekilde çözeceğiz, en büyük temina
tlınız da, Parlamentomuzun bu hususta, muha
lefet, iktidar bize destek olmasıdır; bunu tekrar 
ifade etmek isterim. Yani bu mevzuda iktidar 
ve muhalefet bir arada hareket ettiğimiz müd
detçe, bu meselenin çözümünün Türkiye'nin ya
rarları istikametinde olduğundan hiç şüphem 
yoktur ve bu gösterilmiştir. Bunun devamında 
da, yakın bir zamanda, meselenin nasıl çözüle
ceğini, daha evvel beyan ettiğim gibi, kamuoyu
na da Yüce Parlamentoya da ayrıntı]ar'iyle açık
layacağız. 

Gıda meselesi ismimizin başına geldi, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak. Şunu 
üzüntü ile ifade edeyim ki, gıda meselesinde 
Türkiye'de tam bir başıboşluk vardır. Türkiye 
artık içine kapalı köy ekonomisinden dışarıya 
açık bir sanayi ekonomisine doğru hızla gelişi
yor. Evvelce işte bir köylü yiyeceğini üretirmiş, 
kendi işini de halledermiş; gıdasını da kendi 
üretirmiş, tüketimini de kendi yaparmış. Bu
gün artık Türkiye'nin 20 milyona.-yakın nüfusu 
gıdasını kendi üretmiyor. Yarın belki nüfusu
muzun % 90î gıdasını kendi üretmeyecek. 

Bununla birlikte muazzam problemler çık
mış önümüze. Gıda üretimi bir problem, işlen
mesi, proses edilmesi başka bir problem, siste
me ulaştırılması başka bir problem, dağıtılması 
başka bir problem, tüketilmesi başka bir prob
lem; kalite problemi var, fiyat problemi var. 

Şimdi ben tetkik ettim mevzuatı, Türkiye'de 
bunlara sahibolacak bir kuruluş yok. Hüküme
timiz, «Gıda Bakanlığı» diye Bakanlığımızın 
başına bu ismi koymakla bize bu sorumluluğu 
verdi. Biz de bu sorumluluğun genel çerçevesi 
içinde, gıda meselesini, uzun vâdede ve aynen 
demin tarımda arz ettiğim gibi, Hükümetimizin 
işlerin yapıldığını görmek felsefesi içinde bir 
çözüm geliştiriyoruz, uzun vâdede arz edeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu bütçe, ih
tiyaçlarımızın değil, imkânlarımızın bir bütçe
sidir. Türk tarımının ihtiyacı bu imkânların 
çok ötesinde olduğu için, bu imkânlarla sınır
lanmış bir bütçe, getirilmiştir. Ama biz inamyo-
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ruz ki, bir bütçenin başarısı, onun rakamları 
kadar ve belki de ondan çok daha önemli ola
rak o rakamların nasıl değeriendirildiğindedir; 
o rakamların çok iyi kullanıldığmdadır. Biz, 
Bakanlığın mensupları ve Bakanlığımın bütün 
camiası adına burada bu problemi, yani verilen 
imkânları çok daha iyi kullanma problemini, 
iyi bir istikamette çözmenin gayreti ve azmi 
içerisindeyiz ve bu şekilde bunu kullanmaya ça
lışacağız. O zaman inanıyorum ki, Sayın Akar-
ca'nın ifade ettiği «Halil İbrahim Bereketi» hem 
Tarım Bakanlığına, hem de Türk tarımına ya
ğacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlıyorum efendim. 
C. İT: P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın B:kan. 
Bazı arkadaşlarımızın soruları vardır, geliş sı-
rasiyle arz ediyoruz. 

İsmail Hakkı Köylüoğlu'nıın bir soruları var
dır, ancak kendileri burada bulunmadıklarından 
okutmuyorum. 

Sayın Mustafa Cesur'un soruları vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasını saygıyle arz ve 
istirham ederim. 

I - Türkiye'nin sosyo - ekonomik yapısında 
iki vakıa vardır : 

A) Nüfusun % 74,4'ü tarım, sektöründe bu
lunmaktadır. 

B) Nüfusun % 67,3'ü 1926 doğumlu Köy 
Kanununun koyduğu, Köy Kanununa göre köy
de yaşamaktadır. 

1. Bu iki gerçek varlısını devam ett'rdiği 
sürece, kalkınmaya cevap bulacağınıza inanıyor 
musunuz f 

2. 1960'ta A. B. D. % 8 olan nispeti % 4'c 
indirmek, 1965'te Holânda % 11 olan ırspeti 
% 8'e indirmek üzere plan ve uygulamasını 
yapmıştır. Bizde tarım sektöründeki tahammül 
edilmez oran yüksekliğini mâkul ve gerçekçi 
hadlere indirme çabaları olmuş mudur? Olmuş
sa, ilk hedef yüzde kaçtır! Olmamışsa, Bakanlı
ğınız hedef olarak hangi oranı seçmeyi düşün
mektedir "? 

İsparta 
Mustafa Cesur 
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I GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Mulıterem 
Başkan, bu soruya şöylece cevap vereyim. 

Tabiî ki. nüfusun büyük bir kısmının tanım
la iştigali iç açıcı bir durum değildir ve Birin
ci Beş Yıllık Plan devrinden itibaren bu nüfûs 
strüktürünün değiştirilmesi bir plan hedefi ola
rak ele alınmıştır. 1962 yılında geliştirilen Bi
rinci Beş Yıllıik Planın anailkesi şöyle idi: Tür
kiye'deki nüfus artışında kırsal nüfusu şahit 
tutmak ve nüfusun artan kısmını sanayie ve 
hizmetlere çekmek. Bu politikaya uygulanmış 
ve bir ölçüde de başarılı olmuştur, denehilir. 
Fakr : bu gelişmenin hızı, bazı altyapı 'tesisleri-

1 nm, yetersizliği dolaynsiyle büyük problemler 
\ de d ğuruyo •. Büyük şehirlerimizdeki gecekon-
I du T 4o(blemh ri, .birtakım temel hizmetlerin ye

tersi.:l'iği problemi var. 

Bizim Hükümetimizin getirdiği programda 
buna da yer verilmiştir ve nüfusumuzun kom
pozisyonunda tarımsal nüfusun azaltdması şuur
lu bir şekilde sağlanacaktır. Anapolitika da, ta
rımdaki fazla nüfusun, eikonomik .gereklerle di
ğer sektörlere kendiliğinden kaıyması ve diğer 
sektörlerde bunlara, geniş istihdam imkânlarının 
doğ .'iılmasıdır. Temel strateji budur ve bizim 
öngördüğümüze göre, bu 1978 yılındaki mevcut 
planın perspektifidir. Belki tarımsal nüfus % 40'a 
kadar inecektir. Fakat nüfusumuzun da hızla 
arttığı gözönüne alınacak olursa, höyle kısa 
zamanda bu işin halledilecek bir iş olmadığını 
da i Sade c'tmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Cesur'un ikinci sorula
rını okutuyorum. 

«Tl - Çamkese höceği, ökse otu ve diğer za
rar verici haşerenin tarım gücümüze olan men
fi zararının para •olaraik değeri 10 milyar civa
rında gösterilmektedir. Bu azim zarar karşısın-
da; 

A) Kolektif mücadele sistemiyle millî ik
tisadî güçlendirmeyi düşünüyor musunuz? 

B) Mücadele ilâçlarının lüzumlu olduğu 
anda bulunmaz veya karaborsa metaı haline 
getirildiği bilinmektedir. Bundan böyle Bakan
lığınızca fiyat kontrolü, miadını doldurmuş 
ilâçlar, ve lüzumlu ilâcı zamanında hazır bulun
durma sorunlarına çözüm yolları .getirecek mi-

I siniz?» 
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GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, 
bu konuda talbiîki düşüncelerimiz vardır ve hat
tâ üzerinde duruyoruz, koliektif mücadelenin. 
Yalnız, Türkiye 'büyük memleket ve insanları
mız da bu mevzuda arzu ettiğimiz eğitimi se
viyesine ulaştırılmış değildir. Belki dikkat et
mişsinizdir, son birkaç gündür radyolarda sa
dece tavukçuluk mevzuunda devamlı yayın 
yapıyoruz. Bütün imkânları da temin ediyoruz 
ve meselâ sadece tavuktaki bu newcastle dedi
ğimiz hastalığın sirayet etmemesi için bir sürü 
de tedbirimiz var. Fakat, bazı zorluklarımız da 
ölüyor. Bu daiha çok sınırlanmanın bir yerde 
yetersizliğidir, 

Uzun vâdede buna ait tedbirler alınacak
tır ve hattâ inanıyorum ki, kendi üreticimiz bu
na organize bir şekilde saihibolacaktır. Bazı yer
lerde bu gerçekleştiriliyor. 

Karaborsa konusuna gelince, biraz evvel ifâ
de ettim Sayın Başkan, bu konuda içimde yaşa
dığımız dönem, aram az olduğu bir dönemdir. 
Hükümet ne kadar polisiye tedbir alıırsa alsın, 
bir yerde karaborsacılığı yüzde yüz önlemek 
•mümkün değildir. Biz bir sürü tedbir aldık, 
mümkün mertebe bu karaborsaya intikali ön
lemek için; fakat tedbirlerin bir yerde, bir li
mitin ötesinde etkili olduğunu söylemek duru
munda değilim. Bunun en güzel çaresi ki, onun 
üzerindeyiz; anaaktif maddelerinin, ilâç sana
yiinin temel maddelerinin Türkiye'de imal edi
lip, yeterli bir üretim seviyesine ulaşılmasıdır. Ka
raborsacılıkta en etkili mücadele yolu bunları ye
teri derecede üretmek ve piyasaya arz etmek
tir bu olduğu müddetçe bu karaborsacılık za
ten olmamıştır. Biızim de politikamız budur 
efendim, bu istikamette çalışmalarımız vardır 
ve devam ettirilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. Sayın Değer'in soruları var efendim, oku
tuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
15 . 5 . 1974 Çarşamba günü, Diyarbakır'ın 

merkez ilçesine bağlı 55 köyünde vukuagelen 
dolu âfetinden dolayı ,250 bin hektar ekili ara
zi tamamen ha'sar görmüştür. Bu hususla ilgili 
aşağıdaki sorularınım ıSaym Gıda ve Tarım Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasını saygiyle 
arz ederim. Diyarbakır 

Hasan Değer 

1. Bu tabiî âfetten Bakan haberdar mı
dır? Tedbir olarak tabiî âfetten zarar gören 
mağdur çiftçilerin zararlarını mahallinde tes
pit etmek üzere Bakanlıktan bir heyet gönde
rilmiş midir? 

2. Afete maruz kalan çiftçilerin zarar ve 
ziyanı tespit edilmiş midir? Edilmiş ise zarar 
miktarı ne kadardır? 

3. Zararların telâfisi hakkında Bakanlık 
ne düşünüyor? Bu hususta ilgililere verilmiş bir 
emir var mıdır? Varsa ne zaman verilmiştir? 
Ayrıca bu gibi çiftçilere tohum temini hakkın
da borçlarının ertelenmesi için Bakanlık bir te
şebbüse geçmiş midir? 

4. Hazineye ait arazilerin icar mukavelele
rinin feshedildiği ve burada topraksız çiftçile
re tevzi edilmek üzere Bakanlığın emir verdi
ği söylenmektedir. Bunun üzerine çiftçiler rast-
gele arazi iışga'I etmektedirler. Maliye Bakanlı
ğı ilgilileri ise icar mukavelesine bağlanmayan 
araziler çiftçilerin ellerinden alınacaktır de
mektedirler. Bakanın bu hususta verdiği bir 
emir var mıdır? Varsa, Maliye Bakanlığı da bu 
emirden haberdar mıdır? 

5. Diyarbakır Veteriner Müdürlüğü ilgili
leri hayvan aşısı yapmak üzere köylülerden va
sıta ve ilâç parası almadan gitmemekte ve bu 
Bakanın eniridir diyerek bu konuda İsrar et
mektedirler. Acaba Baikamn bu hususta bir 
emri var mıdır? 

•6. Diyarbakır'da hayvanlarda şap hastalı
ğı olduğu aldığımız haberler arasındadır. Aca
ba Bakanlık bu hususta bir tedbir almış mıdır? 

7. Bakanlık bu yıl gerek 5254 sayılı Kanun
la ilgili tohum ve gerekse kredili tohumun çift
çilere dağıtılması düşünülüyorsa bu hususta 
dağıtılacak tdhnmun miktarı nedir? 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, 
Sayın Değer'e teşekkür ederiz. Gayet detaylı 
olarak suallerini sormuş bulunuyorlar? Tabiî 
kendisine yazılı cevabı vermekle beraber, bura
da bazı hususları bildirmekte de fayda görüyo
rum. 

Bir kere Türkiye'de genel prosedür, bu şe
kilde hasara maruz kalan sabalarda belirli şart
lar tekevvün ettiği takdirde Devlet eli uzanır 
ve otomatikman ijlcr. Bu yürüyecektir. Şap has
talığı yolunda bir istihbaratımız yoktur ve hat-
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ta bu gibi rivayetlerin, böyle asılsız esassız ya
yılmasında ida biz fayda değil zarar görüyoruz. 
(Böyle bir istihbaratımız şu anda yoktur. 

Bakan olarak şuraya veya buraya, şu şekil
de emirler verdiğim yolunda bir - iki sual oldu. 
Ben o şekilde bir emir veya talimat vermedim. 

Hazineye ait ie arlanmış sahaların da muha
tabı . zannediyorum biz değiliz. Onun muhatabı 
Maliye Bakanlığıdır, gene netice olarak; faJkat 
cevabı da yazılı olarak arz edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, soruyu cevaplanmış 
mı kabul edeceğiz Sayın Bakan? 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZxYL (Devamla) — Ben ay
rıca yazılı cevap vereceğim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mustafa Parlar'm dört adet sorusu 

var, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı
nın aşağıdaki sorulanıma cevap vermesini sağla
manızı saygı ile rica "ederim. 

îstanlbul Milletvekilli 
Prof. Dr. Mustafa Parlar 

1. Yaz aylarında ülkemizde çok sik rastla
nan hayvan hastalıkları ile yapılan mücadele
nin verimsiz olduğunu, müdaihalelelerde çok ge-
ciki'Idiğini yakından tespit etmiş bulunuyorum. 
Bu sorunu çözmek için, Bakanın, esasen türle
ri bilinen hayvan hastalıklarını anında tespit 
etmek ve gerekli tedavi tedbirlerini almak için 
yeterli cihazlarla 'teçhiz edilmiş seyyar lâbora-
tuvarlar kurmayı ve <bölge mücadele üniteleri
ni daha da etken hale getirmeyi düşünüyorlar 
mı, düşünmüyorlar mı? 

% Hayvancılığın çok yoğun olduğu Do
ğu - Anadoluda yeni bir şap enstitüsü kurul
ması veya Ankara'deki kuruluşun Doğuya nak
li hakkındaki düşünceleri nedir? 

3. Et ve Balık Kurumu ile Süt Kurumunun, 
müstahsilden mal alış fiyatları bu sektörlerin 
gelinmesine engel olan bir durum yaratmakta 
mıdır? Bu sektörde üretimin ve kalitenin ar
tırılması için düşünceleri nedir? 

4. Büyük yatırımla kurulan süt fabrikala
rı üretim azlığından çok düşük kapasitede ça
lıştırılmaktadırlar. Örneğin 120 ton kapasiteli 
'olduğu ifade edilen ve 80 milyon Türk Lirası
na çıkan Karış Süt Fabrikasının 5 ilâ 10 ton fca-
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| pasi'te ile çalıştığı söylenmektedir. Bu doğru 
mudur? Yurt ekonomisine zararlı olan bu duru
mu nasıl değiştirmeyi düşünüyorsunuz? 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, 
Ibunlara cevap vereyim. 

Sayın Parlar'ın birinci suali, «Bir seyyar 
I laboratuvara lüzum görülüp görülmediği» yo-
I lunda. Böyle bir laboratuvara şu anda lüzum 
I 'görülmüyor. Çünkü yurt sathına yayılmış, ol

dukça güçlü bir araştırma enstitüsü ve veteri-
I ner kontrol sis'tem'imiz var ve .bunun ötesinde 
I bir şeye bugün için lüzum görülmüyor ve ba-
I şanlı olarak vazifesini yaptığı kanaatindeyiz. 

I Doğu - Anadoluda Şap Enstitüsü kurulma-
I sına da bu bakımdan lüzum yok. Çünkü Anka-

ra'daki enstitünün kapasitesinin 90 milyon do
za çıkarılması öngörülmüştür ve bunun maksa-

I da kifayet edeceğine kaniiz. 

Süt falbri'kaları kuruluş halindedir. Sayın 
Parlar'ın da gayet iyi bileceği gibi, bir fabri
ka, kurulduğu sene zaten kapasitesine ulaşsa... 

I Çok geç kurulmuş bir fabrikadır. Aslında, ku
rulduktan sonra kapasite gelişir. Kars'taki fab-

I rika 45 ton üzerine kurulmuştur. Arkadaşları-
I mm bana verdiği rakama göre, şu anda 16 ilâ 
I 20 ton işlemektedir. Yeni bir kuruluştur ve kı

sa zamanda tam kapasiteye ulaşılması beklen
mez. Çünkü 'bir hayvancılık geliştirilmesi oldu
ğu için, en azından bir - iki senede kapasiteye 
ulaşmak durumu vardır. Ama meselâ İstanbul' 
daki fa'brikamız bugün kapasitesini doldurmuş, 
hatta kapasite üstü zorlamalar vardır. Aynı du-

I rama diğer fabrikalarımızda da tedricen ulaşı-
I lıyor. 
I Sayın Başkan, Sayın Parlar'ın cevapsız kal

dığı suali oldu mu bilmiyorum ? 

I BAŞKAN — Bize göre de soru cevaplandı
rıldı Sayın Bakan. 

I Sayın Nihan Ilgün'ün dört sorusu var, oku
tuyorum. 

I Meclis Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorularımın Sayın Gıda - Tarım 
I ve Hayvancılık Bakanı tarafından eevapiandı-
I rılmasına müsaadelerinizi saygılarımla rica ede-
I rim. 

Tekirdağ Milletvekili 
| Nihan llgün 
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1. Türkiye'nin 1974 yılı traktör ihtiyacı ne 
kadardır? Yerli imalat seviyesinin ne miktar
da olacağı ümidediliyofr? 

2. iSon çıkarılan kararname ile hangi mar
ka traktörlere ne miktarda ithal müsaadesi ve
rilmiştir? Servis ve yedek parça garantisi sağ
lanmış mıdır? 

3. Her yıl yapılan şap hastalığı önleyici 
aşısı bu yıl yapılmadığından Trakya bölgesin
de binlerce hayvan kaderi ile başfeaşa terkedil
miştir. Ne gibi âcil tedbir düşünülüyor? 

4. Devlet Üretme Çiftliklerinde başlatılan 
kanunsuz grevde, birçok kıymetli hayvanın sa
ğımı yapılmadığından memelerinin körlendiği 
ve sütlerin toprağa döküldüğü söylenmektedir. 
Doğruluk derecesi nedir, zararın miktarı tespit 
edilmiş midir? 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KOKKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim 
müsaade ederseniz buna cevap verebiliyorum, 

Bu sene 1974 yılı için 41 500 civarında bir 
traktör ihtiyacı olacağı tespit edildi. Yerli üre
timin, ilk safhada bunun 32 binini karşılayaca
ğı ümidediliyördu; fakat Avrupa'daki son kriz
ler dolaynsiyle ve bilhassa İngiltere'de vuku bu
lan grevler dolayısiyle bu 32 bin tahmininin 26 
bin civarında 'gerçekleşeceğini ümidediyoruz. 
Bu durumda 10 binin üzerinde bir açık çıkmıış 
oluyor. Bu açığın kapatılması imkânları da öy
le pek parlak görünmüyor. Dünyada, bilhassa 
traktör mevzuunda, bir büyük talep var ve arz 
yetersiz. Bu bakımdan Hükümetimiz bu mevzu
da bir karar aldı ve ithalâtı mümkün mertebe 
s'erhest bıraktı. Bu serbest bırakmada tabiî bir 
noktaya dikkat ettik; gelişigüzel getirme yeri
ne belirli, Türkiye'de servis yapılabilecek, ye
dek parça temin edilebilecek traktörlere önce
lik verdik. Bunun dışında ilk defa demirperde 
gerisinden, Eiomanıyardan bir büyük partinin ge
tirilmesi mevzuu vardı ve -bunun için uzmanla
rımızı gönderdik. Aldığımız raporlar müspet
tir. Gerekli bütün parça garantilerini, servis 
garantilerini sağlamak ve bir kamu kuruluşu olan 
Ziraî Donatım Kurumunu görevlendirmek sure
tiyle bu ithalatı programlamaktayız; fakat ge
ne de ifade edeyim, bu sene ihtiyaca cevap ver
mede bir sıkıntı olacağını ifade ederim. 

İkinci sorunuz; son çıkan kararname tabiî 
daha üzerinde çalışılıyor, bir 25 Mayısta da şey 

var bu traktör ithali mevzuunda fakat prensip 
demin dediğim gibidir. 

Şimdi Trakya bölgesi istanbul dahil Edir
ne, Kırklareli, Tekirdağ illeriyle Gelibolu ya
rımadasını içine alan bir bölgedir. 1962 'yılından 
heri burada sistematik olarak şap aşılaması ya
pılmaktadır. Takriben 2 milyon civarındaki 
çift tırnaklı hayvan bu aşılamaya tabi tutul
maktadır. Bu yıl da bir program hazırlanmış
tır. Aşılamaları 15 Nisan 1974 tarihinde Edir
ne, Kırklareli ve İstanlbul illerinden başlanmış
tır. Tekirdağ iline de 15 Mayıs 1'974'te aşıla
malara geçilmiştir. Halen Trakya'daki aşılama
lar devam etmektedir. 1974 Haziran ayı sonuna 
kadar Trakya'nın tamamı aşılanmış olacaktır. 
Bugüne kadar 500 bin doiz Asya-1 tüpi, 200 bin 
doz da Asıya - 1A-22 tiplerini ihtiva eden şap 
aşıları gönderilmiştir. 

iSon sualiniz efendim; bu Devlet Üretme Çift-
lîklerindeki grev mevzuunu, ben burada Parla-
ımento3^a, kamuoyunu ilgilendirdiği için vere
yim. Bu grev maalesef, iki sendikalı bir işyeri 
sistemindeki problemden çıkıyor, iki farklı sen
dika var. Birisi ıgeldi bizimle ilaha evvel bir top
lu sözleşme yaptı. Yaptığı güçlü bir sözleşme 
idi ve ondan sonra gelen sendika bu toplu söz
leşmeden daha ıfazla istedi; ben daha güçlü sen
dikayım diye. Türkiye'de sık sık karşılaşılan 
bir prdblemdir. İki sendikaya farklı uygulama 
yapmak, çok yanlış bir politikadır, işyerinde 
huzursuzluk getirir ve Türk sendika tarihinde 
böyle hadiselerde işveren daima iki tarafı eşit 
muameleye talbi tutmaya mecburdur ve bu eşit
lik mutlak manada olmalıdır, aksi takdirde hu
zursuzluk ve uzun sendikal boğuşma devam 
eder. Biz bunu ikinci sendikaya anlattık, dedik 
bir orta yol bulalım; fakat .buna rağmen maa
lesef işverenimizle sendika anlaşamadılar ve 
greve 'gittiler. Grevde, denildiği gibi böyle hay
vanlara zarar yoktur, zaten zarar vermeleri ka
nunen ide mümkün değildir. Yapılan tek şey, 
hayvanların sağılan sütlerini ilk günlerde bo
şa dökmüşler, öyle (gazetelerde ifade edilen ka
dar yüksek bir değer yoktur. Biz buna tedbir 
alarak mani <olduk ve sağılan sütlerin iktisadî 
kıymetinin kaybedilmemesi için bir çözüm bu
lunmuştur. Halen grev normal yolunda devam 
ediyor. Biz, o sendikanın da beklediğimiz an
layışı göstererek işyerindeki huzuru ve sulhu 
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temin yolunda bize yaklaşacağını ümidediyo-
ruz efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı mı Sayın 
Balkan? 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — T a m a m 
efendim, cevaplandırılmıştır sanıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Behram Eker, bazı rakamlara dayana

rak: uzun uzun izahat vermişsiniz efendim. Şu 
şekilde sorunuzu Sayın Bakana yöneltiyorum. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
On 'satır yok 'Sayın Başkan, uzun izahat da ver
medim, ne olursa .olsun okumalısınız. 

BAŞKAN — Anlıyorum da Sayın Eker, siz 
burada izahat vermişsiniz. 

Balıkesir Körfezi ve Bornova'da zeytin gü
vesi mücadelesi yapılmamış Sayın Bakan... 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
öyle değil, öyle değil. 

BAŞKAN — Okutuyorum Sayın Eker yal
nız bilesiniz ki, sorunuz usulüne uygun değil 
efendim. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Okutma öyle ise kaldır. 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim. 
«Aşağıdaki hususun Sayın Balkanca cevap

landırılmasını arz ederim. 
'Balıkesir 

'îbraihim Behram Eker 

İBalikesir ^Körfez bölgesinde 10 milyon zeytin 
ağacı vardır, Marmara'da 3 milyondur. Mem
leket ekonomisinde önemli yeri olan zeytin mah
sulünün en büyük düşmanı zeytin güvesidir. 
Geçen sene zeytinin yok yılı iken bu konuda 
zarar 70 milyon, bu yıl var yılıdır zarar 200 
milyon olacaktır. Müstahsil mücadeleyi gerekli 
şekilde yapamıyor. Bu arada Bornova Araştır
ma Enstitüsü de çiçek zamanını beklemeden 
yaprak üstünde, sözde yaptığı inceleme sonucu 
3 . 4 . 1974 gün 621 sayılı raporu ile körfez
de uçakla mücadeleye lüzum yoktur demiştir. 
Böylece ekonomide zeytin, haşere ile karşı kar
şıya bırakılmıştır. Kimse müstahsilin elinden 
tutmuyor. Sayın Bakan bu konuya önem veri
yor mu? Düşündükleri tedbir var mıdır.» 

©uyurun Sayın Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA

KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, 
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hiejbir şeyi bizim konumuz dışında tutamayız 
mümkün değil. Yalnız tabiî bu önem vermede 
şu yoldan kaçıyoruz: Devlet yardım edici dev
lettir, yoksa 'başkasının yapması gereken işi ya
pan Devlet değildir, onu demin de ifade net
tim. 

Bu ziraî mücadelede genel prensibimiz, bü
tün Türkiye için, mümkün mertebe üreticinin 
kendisini ıbu gibi işleri yapacak hale getirmek
tir. Çıkar yolun bu olduğunda da şüphemiz 
yoktur. Nitekim pamuk ziraatinde bu sağlan
mıştır. Zeytinde de birkaç sene evvel Devlet 
mücadelenin üreticiler tarafından yapılmasını 
istemiştir, bu haklı bir istektir; ama bu demek: 
değildir ki, başıboş bırakılmıştır. Teknik yar
dım, ilâç bulma yardımı, hatta uçak icabedi-
yorsa uçak temini yardımları mevcuttur ve de
vam edecektir, fakat işin külfetini Devletin 
yüklenmesi mümkün değildir. 

'Maalesef, sizin de bildiğiniz gibi hatta özel 
bir 'fconuişimamızda da beyan etltiğiın'iz gilbi, 
zeytin üreticileri organize olamıyorlar bu mev
zu etrafında. Bence yapılacak iş, elbirliği ile 
onları organize etmektir. Bu sene bizim ilgili 
EnıötîJtfünün yaptığı etüde göre, ve bu Enstitü 
otorite bir Enstitüdür, yaptıkları tetkike göre 
yerden yapı'laeaik mücadele ile meselenin kont
rol edildbdlleceği kanısındadırlar ve bu hususta 
yardım yapılıyor. Bu sene uçak seviyesinde bir 
ilaçlamaya lüzum görmemişlerdir kendi mü
cadele mütehassıislıarıımız. Fakat tekrar ifade 
ediyorum, bu meselede süratle (zeytin üreticile
rinim etkili bir organizasyonda birleşmelerim
de fayda vardır ve biz Devlet olarak kendile
rine yardım hususunda her şeyi yapmaya da 
hazırız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ıSayın Yasin Bozkurfam sorularını okutu

yorum efendim. 

ıSayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorulanımın saym Bakan tarafın

dan cevaplandırılmasını istirham ederim. 

il, Arpaçay Hayvan Sağlık Okulu ne za
man ikmal ile öğretime açılacaktır? 

2. Doğuda, özellikle Kars'ta belli hayvan 
ısığır cinsini teşvik düşünülmekte midir? Dü
şünülmekte ise hanıgi sığır çinisi geliş'tirilmek 
isıtenımektıedir ? 
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13. 'Çilidir Gölü jsu ürününün kıymetlenddril-
ımesli için Bakanlığımızca bir teıdbir önıgörük 
ımekte m'dıdir? 

Kam 
Yasin Bıozkurt 

GIDA - TARIM VB HAYVANCILIK BA
KANI .KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın 
Bozlkurt, birinci sualinizin, cevabı şu şekilde : 
Arpaçay Hayvan Sağlılk Okulu inşaatı biilt-
imişltir. Amcalk, su şebekesi tamıamlammadığın-
dan işletmeye açılacak bir durumu yoktur. Ge-
ıçen seme bu maalesef tamamlaımamamiştır, bu 
seme tamamlanıp açılması öngörülüyor, inşallah 
açacağız.: 

İkincisi, bu esmer ırk sığır yeltlişltdriciliği 
yönünden çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Sunî 
tohumlamaya ilâveten bunun 'gidemediği yer
lerde de talb'iî tohumlama imkânları gelişltiril-
'miştir. Göle, iSarılkamuş, Çıldır, Kağızman ve 
'Tuzluca^da tabiî tohumlama lâlboratuvarları, 
her biri 50 baş boğalık kmrulmuşltur. Öyle 
görülüyor ki, bu mesele dalha genişleyen bir 
ölçüde gidecektir. Ayrıca da biliyorsunuz, bü
yük hayvancılığı geliştiırime projemiz içinde üç 
al varıdır, bunlardam biri de Kars'tır. 

Bu göl envanteri çalışmalarıma bu sene gir
dik. {Bumun içimde Çıldır Gölünün de biyolo-
jıilk poltamşiyeli tespit edilecek ve ona göre 
sorduğunuz istikâmetteki çalışmalara bir yön 
verilecektir efenidilm. 

BAŞKAN — Başka bir sloru daha var sa
yın Balkan. 

ISayın İhsan Arelam'im slorularımı okutuyo
rum ^fendim, 

iSayım Başkanlığa 
Aşağıda arz edeceğim siorulamn sayın Ba

nımız tarafımdan cevaplandırılmasını rica ede
rdim. 

Yozgat 
İhsan Arslan 

i«l. Yabancı ot mücadelesi için bu yıl çift
çilerimize ilâç verilmemiş, köylü gerekli ilâcı 
karalborsadam temin etmelk suretiyle fahiş 
paralar ödemiş ve perişan olmuştur. 

İstihsali düşürecek bu duruımldam kurtulma 
çareleri araştırılıyor mu ? 

2. Gübre fiyatlarını dondur/mayı, Bakanlı
ğınız, diğer bakanlıklarla teşebbüse geçip dü
şünüyor mu? 

3. Serbest piyasa ile E t ve Balık Kurumu
nun fiyatlarını dengeli tutmayı, bu kesim için 
lömgöreıcıek miisinİK?» 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın 
Arslan, hirimoi sualinizin cevabını demim zam
mediyorum verdim, elde maalesef yeter dere
cede ilâç yoktur. Biz eldeki ilâcı da belirli bir 
'disiplin içimde piyasaya iritilkal ettirdik, daha 
Ibaşka da birşey yapmak' mümkün değildir. 

Gübre fiyatlarının, buıgüne kadar dondu
rulmuş olmasının Devlete o kadar büyük kül
feti var ki, bunu burada açıklamayı dahi arzu 
etmiyorum. Bu mevzuda 'bir gelişime olacak, 
(halen çalışıyor. Gübre içim şunu da böyleyim, 
ucuz mal her zaman en iyi mal değildir. Hatita 
Ibir mal ucuz olduğu zattnan kıymıetimıce kulla
nılmıyor, gübrede bumu maalelsef görüyoruz. 
•Çok ucuz bir" mal olduğu için, bitki - toprak 
uygunluğu aranmadan gelişigüzel kullanılı
yor ve millî büyük kayıplarımız oluyor. Ya/rii 
talhmıinem 4 millyar civarında böyle boşuna 
kullanılan gübre varıdır. Talbiî buna bir yerde 
'halMlm olmamız lâzılm, bunu komple bir sistem 
olarak düşünüyoruz, uzum bir meseledir; fa
kat bizden yani Hükümetten bazı mümkün ol
mayan şeyleri de beklemek, her halde duru
munda değilsiniz. Yapabileceğimizin em iyisi
ni yapacağız; fakat her şeyi yapmayı da 
mümkün görmüyoruz. 

Et - Balık meselesinde; serbest fiyatla Et 
Balılk'ın fiyatları arasımda bir fark var. Be
nim kişisel kanım bu farkın olmaması yolun
dadır. Çünkü bu bir süre sosyal baskı doğu
ruyor ve kısanı üzen manzaralar geliştiri
yor. Et taban fiyatlarımda bir çalışmamız oldu
ğunu ifalde etlmıiışltiim. Omun dıçlnde inşallah 
bunu da disipfâne sokma yolu bulunabilir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayım Mehmet Bıyık'm sorusunu okutuyo

rum efendim. 
ıSaym BaşIkamHığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Balkanı 
tarafımdan cevaplandırılmasını saygıyle rica 
öderim. 

1. 77 tarım satış kooperatiflerimizin bağlı 
'dlduğu Ellma Birliği bu sezion elma satımakıcak 
İmi? 
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2. Dış ülkelere elma ihracedilmelsi düşüniü-
lüyıor mu? 

iSaygılarımla. 
Niğde 

Mehlmet Bıyık 

İBAŞKAN — Buyurun Sayı/n Bakam. 
GİDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA

KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Uygun 
'görürseniz bunu yazılı cevaplayalıtaı. Çünkü 
sorunun bıir kısmı bizi ilgilendirmiyor efen-
ülm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim -efendim. 
iSayın Battal Köksal'ın sorunlarını okutuyo

rum efendim. 
(Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun sayıın Bakan tarafımdan 
cevaplandırılmasını saygıyle arz ederim. 

Adana 
Battal Koksal 

Çok hassas bir malhısul olan palmuğun haşa-
iralarla mücadelesıinde bir günün dahi büyük * 
bir eiheımmiyet olduğu aşikârdır. Bugün Çu
kurova'da ziraî ilâç darlığı açıkça müşahede 
edilmektedir. Bu itibarla çiftçiler ilerisi için1 

ienjdişelifdirler. Ziraî ilâç mevzuunda ne gibi 
tddlbir alınmıştır ? 

Saygılarımla. 
BAKSAN — Buyurun sayın Balkan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA

KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın , 
Koksal, bu mevzuda 1974 senesinin genel 
»olarak dar bir sene olduğunu daha evvel be
yan etmiştim. 1974 yılında aktif madde ikma
linde dar boğazlarnmız vardır. Burna rağmen 
zamanında teşebbüse geçilmiş ve bu konu ile 
ilgilenen firmalar üzerinde sürekli olarak bir 
baskı sürdürülmüştür. Ben de iki gün evvel 
kendileriyle bir toplantı yaptım; durumu 
yine tespit ettik. 

1974 yılı için şöyle bir beyanda bulunabil 
lirim : Bize yapılan beyanlara göre ve fiilî 
ideğerlere göre, büyük bir darluk olm>ayaca!k 
gibi görülüyor, yani normal pamukla ilgili 
önemli ilâçlar piyasayı (karşılayacak veya ihti
yaca cevap verecek ölçülerde bulunacaktır 
leğıer fevkalâde bir durum gelişmease. 

1975 yılının da meselelerini şimdiden dü-
şünımelk zorundayız. Onun da üzerinde çalış
malarımız vardır efendim. 
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•BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
'Sayın Mahir Ablum'un sorusunu okutuyo

rum efendim. 
'Sayıın Başkanlığa 

'Muihtereim Baikanldan aşağıdaki sıorumun 
sözlü veya, yazılı olarak cevaplandırılmasına 
(delâletlerinizi istirham ediyorum. 

Kütahya 
Ahmet Mahir Ablun 

ISon günlerde Hükümet yetkililerinin beya
nından, bu yıl'kSi buğday rekoltesinin 11,5 mil
yon ton civarında bulunacağı, buna rağben 
500 bin ton civarında bir itihalâıt zorunluğu bu
lunduğu öğrenilmjişir. 

Hatırımda olduğuna göre, geçen yıllarda 
Dünya Gıda Teşkilâtı (FAO) bizim 300 bin 
Itonllulk bir buğday rezeırvi tesis etmemizi ön-
ıgörmüş ve bunun bir kısmını hlilbe olarak ve
rebileceğini beyan etmiş idi. 

Halen böyle bir buğday rezervimiz var mı
dır? Var ise miktarı nedir? 

FAO bu rezervin tesisi için ne miktar yar-
ıdıımlda bulunmuştur t Rezerviden herhangi bir 
maksatla kullanma yapılmış mıdır ? 

îtlhali öngörülen 500 bin tonluk buğdayın 
ırezerv ikmali ile ilgisi var ' mıdır? Varsa ne 
miktarı bu rezerve gidecektir? 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA

KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efen
dim, bir kısmını hoınen cevaplayabilirim. 

FAO konusunda ilgili kuruluş olan Top
rak MaaıhsulleıÜ Ofisi benim kontrolümde de
ğil. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından oevap-
lanlırılmasına yardım edeceğiz. 

Yalnız şunu ifade edeyim; şu anlda elimiz
de 300 bin ton civarımda bir stok vardıır. Bu
nun o dediğiniz stokla ilgili olduğunu 'zannet
miyorum. Bu operaısyonel bir stoktur. 

'500 bin tonluk sitok da yine bununla ilgili 
ıdeğil. Daha çok Türkiye'deki fiyat politika
mızın tutulabilmesi için, dünyadaki fiyat Mi
sinden yararlanarak yapılmış bir ekonomik 
karardır ve o ithalâtı yaptığımız zaman biz, 
piyasadaki fiyatları daha etkili olarak kont
rol eleceğimiz kamışında olduğumuz için yap
tık efendim. 
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[BAŞKAN — Soru eevaplandmlimıgtır. 
(Sayın Ekrem. Sadi Erdem'in soruları var, 

lanları okulfcuyoruım efendini. 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki dört sorumun Sayın Gıda - Ta
rımı ve Hayvancılık Bakanı tarafmdam cevap
landırılmasını arz edeıiim. 

Artvin 
Ekreım Sadi Endieım: 

1. Türkiye'de ve gelişmiş ülkelerde • hay
vancılık gelirinin tarım gelirlie'riınde ve millî 
'gelirdeki payı nedir? 

ı2. Takıl taban fiyatlarınım -yüksek tutul
ması hayvancılığımızı daha da geriletecek mi? 

3. Canlı hayvan taban fiyatları saptana
cak; mı? Saptanacaksa ne zaman ? 

4. Toprak Mahsulleri Ofisinin, alım değil 
ısatını merkezi bulunan ilçelerde yolkısul halika 
düşük fiyatla buğday verilmesi düşünülüyor 
tora? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GIDA . HARIM VE HAYVANCILIK BA

KANI KORKUT ÖZAL (Devatoıila) — Ehemdim, 
(soru sahibine önlce teşekkür ediyorum. Benim 
umultltuğum bir - iki hususu dite 'getirdiiller. 

Türkiye'de bizim anladığımız 'tarım $ek-
t'öıroinıdte hayvancılığın payı % '30 ilâ 40 anasın
da değişiyor. Önomlli bfrlr sektördür. 

Demin de ifade ettim; bu Isekltiörde maıaletef e 
Ibüyülk Ibir sahipsizlik varldır ve Hükümetimizin 
bu mevzua büyülk önem verdiğiınd de bleillr't-
tlim. 

ITaihıl fiyaltllamınnn! yukarı çıkarılması, bu 
mevzua dediğiniz istikâmette tesıir etmeyecek
tir, şu bakımdan: Çünlkü hayvan fiyatlarn ve 
hayvan ekonomlisini de aynı şakulde destekfe-
yeceğiz. H'aıtita şunu da öngördüğümlüzü söyle
yeyim; Itıalban fiyat p;olı:tikaısımı geliştlilrdiktem 
sonra 'hayvamcuhfc ekolojisine sahip bölgeler 
re, aynıen diğer bazı böıllgelerde olduğu gıilbi, 
hububat ekimlimden vazgeçirip hayvamcrlıığa 
ıgiltımeleniıijiı teşvik ve zorlamak için o bıöttigete-
re bellıirlli bir s!ü(hvansiyamla hububat sevki-
nii1 prensip olaralk kararlaştırdılk bugün ve o 
hayvaneılılk bölgelerinde hububatın duşam-
dan fkâfd miktarda .gönderilip halkın 'hububat 
lelkiımine zorlanıp meraları tahrip etmıesimsiın 
önlüne geçilecektir. O, politikamızın biir unsuru
dur efendim. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırıılmıiştır. 
iSayun Behram Eker'kı bir başka sorulan 

var, okutuyorum efendim. 

(Muhterem Bıaşkaınlığa 
Aşağıdaki kusulsun Sayın Bakanca cevap

landırılması ı^ arz edenim 
Balıkesir 

İbrahim Behram Eker 

4081 sayılı Çiftçi Mallarımı Koınumıa Kanu
nu bugün çok yetersizdir. Bilhassa mera hay
vancıları ekili araziye büyük zararlar yapıyor. 
Bundan dolayı hem üretici, hem, de memleket 
çdk şey kaybediyor. 

Bu konuda Hükümetçe düşünceleriniz var 
mıidıir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Bakan. 

GIDA . TARIM VE HAYVANCILIK BA~ 
KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — 'Sayiö 
Elker, bu mevzuda, bilir teşelbbüjslüım'üz de oildu. 
Bir kanun tasarısını heimıeın hazırladık ve sev* 
ketltlifc ve ömtcelifc taşıyan kanun taşanları ara> 
sına kloyduk bu mevzuu. 

BAŞKAN —, Sora eevaplandınljmıştır. ( 

Sayın Balhalttin Kaıralkoç'un sorulan var, 
okutuyorum efendi/m. 

ISayım Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularüıııın 'Sayın Gıda - Ta

rım ve Hayvancılık Bakanı tarafından cevap-
landınlması'nın sağlanmasıını rica eder saygılia-
nmı sunarım. 
x Diyarbakır 

Baihaltifcin Karakoıç 

il. TürMIye Ziraat Odaları Birliği Kanu
numa göre, Ziraat Odaları Tarım Bakanlığımın 
denetlimine tabidir. Kamumun bu hükmünü uy-
gul'aımak üzere bugüne kadar herhanjgi blir Zi
raat Odası deınet/jenımiş mildir? Denetlleınımilşse 
kanunum gerektirdiği hietHhamıgıi bâr ilşllom yıai-
pıflmıış mıdır? 

2. Denetim mekamikmasıtnın etkili hale ge-
tirilmiesi düşünülmekte midir? 

3, Ziraat Odaları Kanununa göre ilki ta -
vulk b'eslteyen bir kimse «Çiftçii» sıayılabıiillmıelk'tje-
dir. Çiftçilik amatör bir uğraş olimadığıına gö
re, geıçiımii ıiçiın< asıl meslek olaralk çiftçilik ya
pan kimselerin çiftçi sayılarak bu kavrama 
açıklık getirimeısi düşümülmıekte mıidir? 

86 — 
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'4. Ziraat (Malan seçimlerinin, vali ve kay-
ımalkamlarm insiyatifinden kurtarılıp, daha 
tarafsız olan hâkimlerin gözetiminde yapıülma-
sını sa^ıamayı düşünüyor muşsunuz1? 

(BAŞKAN — Buyurun Sayıln Balkan, 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA

KANI KORKUT ÖZ AL (Devamla) — Efendim, 
licalbeitJtifcçe denetleme yapıyoruz. Birkaç yer
den şıilkâiyetiler geldi, meseleleri teftiş ettir-
aiiik 

Şunu ifade edeyim: Ziraat (Malları toplum 
hayatına göre yeni bir kuruluştur. Tabiî her 
kuruluşun gelişme devresinde bir sürü prob
lemleri oluyor. Bunda da muhakkak vardır. Bu 
problemlerin m. güzel hal tarzı, problemleri 
iyice tanıyıp onların çözüm tarzlarına yapıcı 
bir istikâmetten yaMıaışımaıktır. 

Bu bakımdan bu odalarnı çalışmasında bu-
ıgüııie Ikadar karşılaşılmış olan, burada sizin ifan 
de etmediğiniz meseleler dle vardır. Bunun en 
güzel yolu, belirli1 bir tecrübe dönemlinin so~ 
nunıda bundan ele alıp, meöeilâ daha sonra bu 
^iftlçinin taıifi veyahut bu taraıfeıız .gözetim 
Ikonulanunda da bu tecrübelerin ışığı altında 
bir yaklaşım yapmaktır. 

tBu mevzuda 'bizim geneli yalklaşıfmıımız; Zi
raalt Odaları Biriliği bir meslek kuruluşu ola-
ralk, bir çiftçi kuruluşu olarak ayaktadır. Ken
disine bütçeden de yandım, ediîiyar ve hâlâ ge
lişmekte olan bir kuruluştur. Bazı politik 'ko
nular tabiî bu kuruluşla ilgili olarak ortaya 
çıkıyor, bunu da biliyoruz. 'Mülnılkün mertebe 
politik sahanın dışında tutulmasına kendileri 
de gayret ediyorlar. Ve benim buradaki ka
naatim, uzun vâdede eğer bu problemler ken
diliğinden halledilirse bir şeye lüzum yok; 
faikat Ibirtakıım yasasall tedbirler gerekiyorsa, 
ona muhakkak kli, tevessül edilecektir. 

Evfet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba

kan. 
'Sayın Eztman, buyurun sorunuzu soran efen

dim. 
•HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Binlgöl) 

•—• Sayın Başkanım, memleketlimizin birçok il-
fllerinıde haİkKmızın başluca geçim kaynağı hay
vancılıktır. Hayvan fiyaltları ise, her şey bir 
ımMii, iki misli arttığı halde, eanllı hayvan fi-
yafelan aynı seviyede kalmaktadır. Babusuls 

Doğu Anadolu'da yeim silkintisi ve fiyatları; ne
deniyle bellenime konusunda çok büyük güç
lükler ç delmektedir. Buna rağmen arz etti
ğim gibi, fiyatlar yine aynı seviyede kalmak
tadır. Hükümetimiz bu vatandaşlarımızın bu 
isıkılntılarının faikında mıdır1? Ve âcili ollarak 
bunun bertaraf edillm<eısi için ne gibii tedbirCIer 
almış veya alınması düşünülmektedir1? Bunu 
ıSayıu B,akandan rica ediyorum. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA

KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın 
Eaman, bu mevzuda daha evvelki beyanımda 
bir 'kısım vardı, fakat ona ilâveten hemen kı
saca arz edeyim. 

Pitefolemin faikında ve hem de çok yakın
dan farkındadır. Ad!eta bu problemi biz 4 - 5 
aydır yaşadık. En az benam Bakanlığım, dev
rinde bunu yaşadık. Bir tedbir gellişıtilrilliyör 
ve bir tıaban fiyat pollitLİkaisıı, bilhassa et mev
zuunda bir tıaban fiyat politikası geliştirili-
yar. Hazırladık, bunu kıfâa zamanda yetkili yer
lere, yani Ekonomik Kurula, en kısa zamanda 
Bakanlıklar ar ası Ekonomik Kurula arz edece
ğiz, Ve bunu bir hareket ınoktaısı olaırak gö
rüyoruz. Bunun yanında yem mevzuunda, di
ğer konularda bununla entegre olmuş tedbir
lerimiz vardır, onlan, zamanı geldikçe ortaya 
konulacaktır. Yani özet olarak, bu mevzua ge
rektiği kadar sabip oülmanın gayreti içimdeyiz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür öderiz efendim. 
'Sayım Nurettin Kansu, buyuran sorun efen

dim. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakandan bir soralm var. Ge
nellikle bizim beslediğimiz hayvanlar Doğu 
Anadolu^da yaylalarda beslenıınektıedir. Son
baharda kar yağınca bu yaylalarda bu hay
vanlar doğrudan doğruya satışa arz edilir. îlik 
bakarda Kars'da, Erzurum'da, blllibasısa Erzu
rum Et Balık Kuramuna bunlar getirilir. Ge
tirilen hayvan^arun allımı için sıraya konur 
ve orada bekletilir. Hatta bazen .10 gün, 15 gun, 
£0 günıde ancak sıra gelir. Ekonomik balomın-
dan en az 5 - 10 kilo et kaybına, bu durum se
bebiyet veriyor. Bunu hes'apladığıımız takdirde 
büyük bir et kaybına.,- yani millî gelir kaybı
na sebeboluyor. Bu kadar et gelirinden mıen!-

87 — 
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İtakeit mlaJhrum kalıyor. Acaba, Sayın Balkan 'bu
nu asgariye indirmek, .minimnımja indirmek için 
ibâır tedbir düşünüyor mu? Meselâ oradaki Et 
Balılt Kurumu, hayvan abmı sırasında birkaç 
vardiye hailinde 2 - 3 vard'iye halinde çalıştır-
ımıayı düşünüyorlar mı?' 

BAŞKAN — Sayın Biakan, buyurun eetvia-
ibını verin efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA-
KİANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efen
dim, Ibumun iki, üç tjane 'tedlbirli vaır. Birincisi 
«aperatif teıdlbiriler, buyurduğunuz gibi eğer 
Ikapalsilte yelter&izlse, ikiı üç kapasite çalışması 
İki, zannediyorum bunu yapıyorlar. Bten taım 
(böyle dediğiniz gibi döküm mevsimlinde seçim 
zamanıiydı Erzurum'daydım ve bizzat yaşadım. 
Şimdü Genel Müdür olan zat orada komlhina 
'müdürüydü. Yakımdan biliyorum. Palkaıt bu da 
ytetlmliyor, çünkü döküm çdk büyük gelilyoır. 

•Jkincd teıdlbir, yine operıatif bir tedbirdir. 
Ganü stok teşvik edilmesidir. Yaınli 15 •- 20 gün 
ısianra geltirec'eğe biraz farklı fiyat verirseniz, 
\o zalmian belki ionu 'bekletmeyi tercih eder, <bu-
nun üzerinde çalışıyoruz. 

Üçüncü tef t i r de, benim kanaatlim, kapa
siteleri bunu karşılayacak seviyeye çıkarmak
tır, temeli tedbirdir. Bunun üzerindle de zaın-
nediyoruın geniş bir çaluşmıa var efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

iSayın Ömler Kahraman, 'buyurun efendim. 
Klorunuzu sorun efendim.. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, Sayın Balkandan bir sorum var. So-
ru)m, Ziraat teknikerleri halklkıinda olacaktır. 

.Bienim ilçem olan Malkara'da İl tane zi
raat teknikeri vardır. Araç yolktur, araç ol
mayınca bunlar talbiî odalda (kapalı, mahkûm 
gibi 'bölgeye faydalı olamıyorlar. Aoalba araç 
(konusunda ne gibi tedbirler vardır? BeıM 
Türkiye'nin blirçıolk yerlerinde araç yokluğu 
'Vardır. Bu iş için, araç temini 'bu 'bütçede dü-
ışünülüyor mu? Bu 11 tane teknikerin bir il
çede bulunmalsı bence doğru değildir? Bunların 
burada bulunması doğru mudur? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 
Sayın Bakan, buyurunuz efenditaı. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA-

KJANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, 

çdk derin ve köklü bir mte&eleye değindiniz 
.'Sayın Kahraman. Bunu geçenlerde Senatoda 
da ifade etıtülm. Bu, uygulanmış biir politikanın 
tek yönlü yürütülmesinin neticesidir. Bal mik
tarda tekniker yietiştirülmliş, fakat bunların 
çalışıma imkânları sağlanamamıiştır. Bu ibai-
kımdıan 'bir dengesizlik vardır. Ben de size ka
tılıyorum, bugünkü şartlarla -orada lil tane 
'teknikerin bulunması hakikaten ımlillî bir ka
yıptır. 

Vaîsıtea mevtzuundla Devletin gücü buyur
duğunuz noktada, 'biz bu bütçeyi imkânların 
'bütçesi olarak getirdik. Bu bütçe bize 800 kü-
ısur vasatla veriyor. O lifade ettiğiniz problemin 
çözümü de birkaç bin vasıtadan geçiyor. işte 
bunlarla bir dengeleme yapacağız, fakat uzun 
vâdede 'bu meselenin köklü bir çözümünü ge-
liş'tkûyioruz,. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan.. 

B,a'şfca soru?.. Yok. 
'Teş'ekkür ederim efendim... 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA-

KjANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Eden
dim, saygi'jarıîmn arz ederim. (Allkıışllar) 

(BAŞIK1AN __ Değerli arkadaşlarım, çalışma 
süremiz dolmak üzeredir. Gida - Tarım ve Bay-
'vaneılık Balkanlığınım bütçesinin görü§ül'mıesi-
nin ısonuna değin oturumun uzatılması huısu-
ısunu aylarımıza sunuiyorum. Kafbul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul ediûmiiştir. 

/Son söz, Kalstaimıonu MiıMetveikili Sayın Meih-
idi Keslk'iln'indir. Buyurunuz Sayın Keskin. 

MEHDÎ KElSKtN (ıKasftamjonu) — Sayın 
Baışikan, sayın milletvekilleri, 

'Gıda •- Taırım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Ibültıç'esli üzerindeki görüşlerimizi arz etmek 
üzlere huzurunuzda bulunuyorum. Bu bütçenin 
'Türk Müiletilne, Bakanlığın güzide memısupia-
rınıa hayırlar getirmesini Allah'tan dilerim. 

Mu'hiterem arkadaşlarım, 'biraz öıııce buıra-
da izahaltını dinledliğimiz Sayın Tarım Baka
nının üsllubundaki olgunluk ve zarafete ımeım-
nuniyetlerilmi arz ediyorum. Bilhassa Cumlhuri-
yet Halk Partili ve İnatta bazı Millî Selâmet 
Paritiiii balkanlıamn vte sözcülerin alkslinıe, Ada
let Partisinin 'bu /miilelte yaptığı hilameltleri in-
Ikâr etmemek insafı vte dürülsltlüğü içlinde ol
ması, kenjdileriruden esasen beklediğimiz Ihar 
incelik idi. (A. P. sıralarından aıikışlar) 
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Dileğimiz, Hükümetteki diğer balkanların 
da, Ibu arada Sayın Barbakanın da 'bu noktaya 
gelmeleridir. Sayım. Korkut Ozandan böyle bir 
çallışmaıya da yardımca almalarımı bekleriz. 

Değerli arkadaşlariim, Ibeın çilekeş Türk köy
lüsünün sıfcıintı ve ıstırap kaynaklarından bir-
(feaç nolktalyı idile getirmek üstiıyoruım. Yurdu-
mıuzda en çok ta'hıl z'iraati buğday üzerimde ol
maktadır. Böyle de olması lâzımdır. Çünkü, 
dünyada buğday baroamaisı yönlünden ülkemli-
ziın baş sıralara işgal ettiği 'bilinen Mr gerçek-
Itir. Ancak bugünkü hayat palhalılığı hele he
le Hükümetin yaptığı zamlar ve çekilmeız halle 
getirdiği geçimi şartları karşısında buğday 
müstahsili köylünün yetiştirdiği ibuğdaya da 
ıbaikJkının verilmesi ta'biî ve şarttır. 

Fakat buğdaydan imal edilen maddelerin, 
bülha'slsa un vle ekmek gibi çok hayatî bir mad
denin fiyatına asla zam yapmamak ve buralarımı 
tfSyatına tesir ettirmemıek icab'edeır. Yoksa, Hükü
met bir yandan buğday tabam fiyatını arttıırıır-
ken, bir yandan da buğdaydan mamul madde
lerim, um ve ekmeğin fiyatının artınılma'sıma se-
Ibiep olunsa, bu köylüye lıiizjmet demeik olmaz. 
'Böyle bir tutum fukara, ve çile/keş /köylüye bir 
•elinizle verdiğimizi öteki elinizle almanız de
mektir 'ki, Hükümetin de, hiç kimsemin de buna 
hakkı yoktur. 

Bunun gibi pancar çiftçisi de yapılan zam
lar ve çeikilmez hayat pahalılığı karşıisın/da 
çıok zıoır şartlar içerisindedir. Bugün pancar 
30 kuruştur, bu artık çok az bir fiyat halilnı-
de kalmıtştar. 

Adalet Paıtöiısii - Cumhuriyetçi G-üven Par
tisi Hükümeti pancarın fiyatını 20 kuruştan 
30 kuruşa çıkardığı zaman, bunu seklere zam 
yapmadan pancar köylüsünle vermişti. Şimdi
k i Hükümet dişe pancar fiyatını yükseltmemiş, 
buna karşılık şeker fiyatına zam yaptmıiştıır. 

Vatandaşa hakiki hizmet, şekere zam yap
madan pancar fiyatını artırabilmektir. Bu Hü
kümet bunu da beceremem'iıştir. Şimdi artık 
şekere asllâ yeni yeni zamlar yapmadamı pan
car fiyatımı arltırmalk şarttır. 

Geçen yıl bin banear işçisi ol'talaJma T5 ıli-
ıra yevmiye ille çalışırken, bu yıl 30 lira yevmi
ye ile çalışmaktadır. Bu konunun ehemlmilyelt-
le takipçisi olacağız. 
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Sayın milletvekillleri, şeker şirketi tıaırıafın-
dan pancar çiıftçıilsinıe hayvancılığı teşvik için 
<yandı/m yapılmaktadır. Pancar çrflttçiısdice ye
tiştirilen buzağııliar yine Şeker Şirketi tarajfın-
dan satıiımlın)mak!tiadır. 

Ancak geçen yıl canlı hayvanım kilosu İ l 
liradan almıyordu, bu yıl bu fiyatta hîiçlbiır de
ğişiklik ve artırım yapılmamıştır. Hallhulki, 
Hükümetin kurulur kurulmaz her şeye, gazdan 
Ibeze kadar, her şeye, yapılan zamlar sjelbefbiyle 
hayat çekilmez hale gelmiş, her şey o nispette 
paiha'lalaşmıştır. Ytem, arpa, saman fiyatları bü-
yük ölçüde artmıştıir. Bu durumda Şelker Şlir-
ketince pancar köylüsünden yelüiştirillen hay
vanım hâlâ geçen yıllki fiyattan almmaisı insaf 
ile bağdaşır bir duruim değildir. 

Çiftçinin, köylünün yanında olmak herhal-
de bu değildir. Hüküm/etin bu arada, hangi ba
kanlıklar arasında bir koordinasyoıni yapılacak 
ise, Tarılm Bakanlığının da bu koordinasyonum 
öndüllüğünü yapın/asını rica etmekteyiz. 

Değeni! miiltotiveikilıleıri, çak muhterem Ba
kanım biraz önce burada gübre konusunda, 
açıklayıcı söylerde bulunımalktan kaçıınır bir 
tarzdaki edalsu, biizde bazı endişeller yaraJtmıış-
/tır. Acıaba H'üküjmetilmiz -güibrte fiyatlarına da 
her şeye olduğu ıgilbi bir zam mı düşıünnıefete-
dir? Eğer gübre fiyatlarıma da bir zaım yapala-
eak ise, köjylülmüz içim artık şelhkfliere akmak
tan başka çare kalmamıştır. Çünkü her şey 
latıeş pahasına çıkmış iken, bir de gübreye zam 
yaparsaraız, artık bu Hükümdtin köylünün ya
nımda olduğumu kalbul etmek veya kemdiisiniın 
iddia etımiesd de mümkün olmaz hale gelmiştir. 

Değerdi milıMv eklileri, modern ve üretimi 
artırıcı 'bar ziraat şeklinim icaplari'nldam ve va-
'sı/taılarınfcüan biri olan traktör imeseHesiirDİ, yenil 
Hükümetimiz sorumluluk içinde efe almış de
ğildir. Seçim meydanlarımda, 'her ist/eıyeme ils-
tediıği zaman traktör vereceğini ilân ve vaat 
'eden Sayın Ecevlilt'in Partisiilndın sözcülerine kar-
şıılıik, bugün Sayın Hükümetin, kofoperatiitıere 
evvelce tahsis edilen traktörleri daiha teslim 
edemediği görülmektedir. Traktör alaibiilmetk, 
Ibugün aylarca sıonıra bite geleceği belli olma
yan avutucu sıralara bağlı tııltulmujşftur. Mo
dern ziraate geçiş iştiyaki ile traktör aflımak 
isteyeo köylümüz, Sayın Eeevit Hükümetimin 
tultum ve ve davranışı karşısımlda büyülk bür 
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hayal sülkuittoiia uğraımıştır. Çünîkü, S'ayıın Ece- I 
vit'in parttıîsiınliın sözcülerinden seçim, mıeyd'an-
ilanında bunun tam ateşini dinlUemiişit̂  m'iBeîti-
ımiiz. Diiğer taraftan, :tr;alktlör fiyatları kowusu-
ınu bu Hük'ümet seçimden önce ilân vıe vaat 
etltiiğinin t,ersline bir biçimde «ele allmışltır. 'Ni
tekim, seçimlerden evvel traMiörü köylüyle 40 
bin liraya yereceğini slöyleyen Cüm'hur'iyet Halk 
Parftlisffi, seçiimden sonra, hatta HüJkümet oÜdük-
tan sraırıa, yetkileri elerine aûıdıfetian slomra, 
(gazetelerde çıkan beyanıllariyle traldtör fiyatla
rında % 40 indirim yapacaklarımı söyleyenler, 
aradan birlkaç gün geSçımedeın traktör fiyaltto'-
rıına 40 bin liraya Veya % 40 ıdalba ucuza sat-
intak şuraıçla dulsun zam yapmışlarıdır. Blöyle-

.ce, Cumhuriyet Halik Partisi ve Hükümet, 'kem-
Idi sözlerine ne derece güveni'Umesi v,e inamıllima-
m gerektiğini bir kere dalha göstertoılişllerdir. 
Köylülmüz bugün traktör bulamıyor, bulan 
da Hükümetin zammı sebebiyle alamıyor. Öy
le anlaşılıyor ki hu konuda her konuda olldu-
ğıu gübii iktidarın işbilir, becerikli ve fukara I 
(köylünün yanınlda olmasına 'İm/kân yokltüır. 

Değerli arikadaşlaralnı, ziraî âletleri ıgerelk 
(bula'miamıaikta'n, gerekse fiyat1 lan-nım çok yük-
iselk lollduğumdıam köylümüz Mırap içindedir. 
<B,ugün dkin biçımek için bir işçi yevmiyesi 150 
liradır. Biçer - döveri de küçük çiftçilerimin 
a'lamamalktadır. Traktör arkasında kulllanıGia-
bilen ithal mallı 'biçici âletılerin kiöyl'üye imrtJifca-
li içlini Hükümıeıt tiedlbir'le-r almfai'ııdır. 

Değerli aııkadaşliariim, kullil&ınıılabilen,, Icöy-
ılümjüzün naihalt kulianıahildiği bir tırpan 70 -
80 lira ilken huğun 400 liraya karaborsa dıa sia-
tıllmafkltafdır. 

Ziraî mücadele komulsunda 'köylünün sıtom-
'tıısı hüyüktür. Mücadele âlet ve makineleri ki
fayet eıtaetaıeiktedir. İlâç bulunımamaktadır. Ot 
ttnüaadelelsinde köylüye daha fazîia yardıimcı 
olumıması Hükümetin vazifeleri arasıma girer. 

Değerli ımilildtive'kİller'i, hayvancılığım. gel%-
tirilniıesi ve teşvik edilmesi, hayvancıktan 
başka geçim kaynağı olmayan bölgelerin fu
kara 'köylüsünün derdinle dermiaın olunmıası Hü-
'küimetün davaları dışımda görüHmeKtedir. Hay-
yancıUıkla göçken kişiler, hayvan fiylatDan-
mın düştüğünden şikâyetçidirler. Hayvan fi
yatları düşünce elt fiyatlianınım ucuzlaması ge- I 
reikiriken, kasapların etiket fiyatlarının dur- I 
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mıadan •artanaisı Hüküm/etin bu konuda da ne 
İkaJdar kayıtsuz olduğunu gösterir. 

Süt kıonusunlda durum aynıdır. Hükümettin 
yanlış tutumu 'burada 'kendisini goslterimeikte-
diır. Nİtefcim süt maımüılfcri faibrlfcaiaırdaıki süt 
alım fiyatını mdısal olarak gösterebillirilm. Kjas-
ıtamioınıu'idaıki süt fabrikasında Ibayvanınım sü-
(tünü satarak geçinen fukara vat'andaştian 'bir 
failo'gram süt 175 kuruşa satınalın'makıtıadıır. 

Sayıtn BaTcan demiinıki iza'hatl!anın]da yeni ku-
rullmuş süt falbrilkalarıınıın tam kapasite ile ça-
'iışıamayacıağınü beyam 'buyurdular. Elbot doğ
rudur; kaitmlırız. Amciaik, eğeır siz kö:yiüden hâlâ 
175 kuruşa süt almaya klalikarsianız, hu fabri
ka. hiçibir zaman tam kapasiteye ullaşamıaz, 

Böyilece hayvan'cılılktan, besiciıllktlen, sültlçü-
lüktlen geçiniem 'köylüye her türllü yardıimım ya-
pı'lımaısıınım şart olduğunu belirtmeikte fayda 
görmeklteıydz. 

ıAziz arfkaldaşilamm, köylıünün 'bıan/ka îbbrçıla-
trı, faizsiz ve uzum vâdeye bağlanacağını Sa
yın Biaşlbıalkaın mıilLefre, Hülküımet Programının 
göııülşülimte'si sıralsımdla ilân edlilım%tâj., 

BAŞEAN —, Sayım Kels/kiın, ilki dafkikanız 
var efendim. 

MEHDİ KESKİN (Devamca) - . Emreder
siniz, (bağlayayım ıSayın Başkan. 

Hükümeti tem hu konuda hiç/bir ses seda çı'k-
m'aldı. Sayım Başjbakan Ecevült, 5 Şubat H9İ74 gü-
'mü Mıilleit Mıeclilsi küı^üsünjden, Bıaş/balkam sufa-
"tüyle aynen şunları söyllemiiş İldi: 

«Köylü 500 lira değil, 500 bin İraliar, mil-
yonllar a '̂albÖlecelktiir, kredi olaralk (Zalbııtlardıa 
)bu sıö'zün arkasında «A. P. sıralarımdan gülüş-
meleır» diyor) Dlelvam ediyor Sayım Başlbıalkam, 
şilmld'i gülüyorsunuz, bir aya, iki aya kalmıaldam 
ıg'öi'ecelksiniz!» höyle diiiytordu Sıayım Blaşbalkan 
5 Şu(bıa!t günü. 

•HASAN OERİÎT (Adana) — Gtöreeefesıink. 
MEHDİ KESKİN (Dievamla)' — Sayımı Ece-

viiıt'im bu sözlerindn üzerinden 4 ay geçti Hafllbu-
;kiı kentdileri 'bir ay, İki ay bekleyin g'örecelksıiniz 
dîye öıfkesîmdem bu Ikürsüyü yumrükluyiordu. 

iŞimdi 'soruyoruz; nerede köylüye verilecek 
milyonlarca krediler? Nerede bu krediyi vere
cek müesseseler? Hangisini yaptınız? Aslında 
iktidarın tasavvurları da köylümüzün endişele
rinin sebebidir. Bugüne kadar çiftçiye hizmet 
eden Tarım Kredi Kooperatifleri için iktidar, 
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'hiç de iyi şeyler düşünmüyor. Bu kooperatifle
rin kaynağına el atılacak, hançerleneeek; çalı
şamaz hale getirilecek ve kooperatifler bankası 
aıdıyle bir müessese içinde bu kooperatifler eri
tilecek gibi görünmektedir. 

Elimde Tarım, Kredi Kooperatiflerinden bu 
konuda gönderilen kaç tane telgraf vardır, hep
si de iktidarın tehlikeli gidişinden endişe ve şi-
Ikâyet etmektedirler. Tarım Kredi Kooperatifle
rine dokunmayınız. Onlar köylüye çok faydalı 
kuruluşlardır. Bu hükümetin köylüye kredi po
litikasının nasıl köylüye zararlı olduğunun bir 
misalini vereyim... 

BAŞKAN — Sayın Keskin, süreniz bitti 
efendim, 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Zaten ko
nuşmam da bitti Sayın Başkan. 

Adalet Partisi tarafından verilen ve köylüle
rim banka borçlarının 5 bin lirasının affını iste
yen kanun teklifini, ilgili komisyon süresi için
de karara bağlamaktan çekinmiş, hayır diyeme
miş, evet diyememiştir. Bunun üzerine biz Ada-
leit Fantisi olarak kanun teklifinin doğrudan 
(doğruya Mecliste görüşülmesini istedik. Bu iste
ğimiz dahi Cumjhuriyet Halk Partisinin oyları 
ile reddedilmiştir. Böylece köylünün 5 bin lira
lık banka borçlarının affına, komünistleri kur
tarmaya uğraşan Halik Partisi razı olmamıştır. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Daha 
evvel nerede idiniz ? 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Değerli , 
milletvekilleri... (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Keskin, Sayın Keskin... 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Sözlerimin 
sonunda... 

BAŞKAN — Sayın Keskin, Sayın Keskin ko
nuşma süreniz bitmiştir. Yani sükûnetle giden 
bir oturumu son zamanda, istirham ediyorum, 
IBaşkanlığm müsamahasına güveniyorsunuz. 
Ben de bunu yaptım zaten. Rica ediyorum lüt
fedin kesin efendim. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, son cümlemi söyleyeceğim. Yalnız şunu 
söyleyeyim ki, sükûnetin ihlâline kimin sebe-
bolduğunun mesuliyeti bize ait değildir. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, süresi bitti. 

. BAŞKAN — Lütfen oturun. Sayın Kahra* 
man, ben gerekli müdahaleyi yapıyorum efen
dim. 

MEHDİ KESKİN ((Devamla) — Sözlerimin 
sonunda, Sayın Bakana, Tarım Bakanlığının 
güzide mümessillerine, millet hayrına olacak 
çalışmalarında Allah'ın yardımcı olmasını dile
rim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kes

kin. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kredile

ri Demirel karidesler bitirdi. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, söz mü istiyor
sunuz. Buyurun. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Keskin'in son sözü bize Allah'tan yar
dım diledi. Teşekkür edeniz; ama kendisinin de 
yardımcı olması lâzım. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) —Memle
ket hizmetinde olanlara yardımcıyız. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK SA
İKANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Kendi
sinin de yardımcı olmasını burada yaptığı bazı 
konuşmalar üzerinde müsaade ederse, açıklama 
yaparak sağlamaya çalışacağım. 

Bir Ikere Hükümet iktidar ilişkilerinin o 
noktaya götürülmesinde Türkiye'nin bir yararı 
yoiktur; olmamıştır, olmayacaktır. Şu salonun 
içinde herjkesin, Türkiye'nin yüce menfaatleri
nin sahibi ve bekçisi olduğuna da kimsenin te
reddüt etmemesi lâzımdır. Eğer biz buraya 
milletin reyi ile geldiysek, kimsenin kimseyi 
'kötü bir gayenin peşinde göstermeye de hakkı 
yoktur ve bunu bu şekilde gösterirsek, yarın 
hu Parlamenlto itibarını yitirir, siz de yitirirsi
niz. Çünkü, Parlamento kendi itibarına sahiibol-
mazsa, kimse Parlamentonun itibarına sahibol-
maz. Onun için rica ediyorum: İktidar veya mu
halefet burada, şu Parlamentonun itibarını ze
deleyecek, incitecek hiçbir beyanda bulunma
maya itina edelim. Çünkü bu Parlamento, Tür-' 
kiye Cumhuriyetinin bütün insanlarının seçip 
getirdiği bir Parlamentodur. (C. H P. ve M. S. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi müsaade ederseniz, bu Hükümetin 
elinde olmayan, hiçbir Hükümetin elinde olma-
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yan; gökten taş düşse de bir binayı yıksa, nasıl 
ona hiç birimiz karışamazsak; hiç birimizin 
elinde olmayan meselelerden dolayı haksız ola
rak Hükümetleri itham etmeyelim. Bugün trak
tör bulunmuyorsa, biz bunu yok etmedik. 
(10. H. P. sıralarından «Üç ayda mı yok oldu?» 

sesleri) Yoktu da, onun için yoktur. Eğer bir 
suçlu aramak icabederse ki, biz aramadık. Ge
riye doğru bir gidelim bakalım, suçluları saya
lım. Ama, o havanın Türkiye'ye faydası yok
tur, onu açmadık. Ben 4 ay içinde mi traktörle
ri imal edip, cebimden çıkaracaktım? (C. H. P. 
ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bir ay 
içinde mi, bütün Türkiye'nin ilâcını 20 senede 
temin edilmemişi, temin edecektim? Burada 
ımıınsiif olmanın gerektiğine' inanıyorum. 

Bir mühim noktayı da söyleyip ineceğim : 
Biz, işimizin sahibiyiz. Hangi iktidar gelirse 

de sahibi olacaktır, onda şüphemiz yoktur. Lüt
fen, kendimize lâyık görmediğimiz tenkitleri 
başkalarına yapmayalım ve bu havayı bu Par
lamentodan kaldıralım; o zaman bu Parlamento 
ibüyük bir güç kazanır. 

Bakınız, ekmek fiyatlarındaki politikamızı 
söyleyerek sözlerime son veriyorum : 

Bu hükümet bugün aldığı kararla ekmek 
fiyatlarına - buğday fiyatları ne olursa olsun -
dokunmayacaktır (O. H. P. ve M. iS. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Buradan da 
görüyorsunuz ki; bu, şekeri desteklemekten 
çok daha yüksek bir politikadır. Evet, siz şe
kerin fiyatına zam yapmadınız, ama şeker de 
karaborsada idi ve hepiniz hatırlayacaksınız, 
seçim zamanında 6 liraya bile bulunmuyordu. 
(C. H. P. ve M. S. P. sınlarrndan «Bravo» ses
leri) Piyata zam yapmamak bir çözüm, değildir; 
o fiyatta maili bulundurmak bir çözümdür. Biz 
bunun peşindeyiz. 

Bayın Keskin'in, bazı ibarelerini şahsen bek
lenmediğim derecede sert buldum. Tekrar ifade 
ediyorum : Bir Tarım Bakanlığı Bütçesi konuş
masında, biz teknolojinin ve aklın gerektirdiği 
çerçeve içinde meselelerimizi samimî olarak, İk
tidar - Muhalefetin işbirliğine mecburiyet göre
rek ifade ettik. Sözünüzün başında ve sonunda 
kullandığınız ifadelere teşekkür ederim. Hepi-
ımize Allah ta, birbirimizle yardımcı olursak, 
İnşallah bu memleketin meseleleri çok daha 
ibaşka seviyelere çıkar ve oralarda konuşuruz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (C. H. P. 
ve M. S. P. sıralarından «Bravo»1 sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Vaz
geçtim. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bra
vo Tosyalı» sesleri, alkışlar) 

ISayın Mavioğlu, yok. .Sayın Ataman, yok. 
Sayın Yüz'başıoğlu, yok, ;Saym Aykul konuştu
lar Sayan Keskin konuştular. Sayım Yılmaz, 
yok. Sayın Ünal, yok. Sayın Orhan Yılmaz, yok. 
Sayın Talât Oğuz, yok. Sayın Ali Naili Erdemi, 
yok. Sayın Mehmet Bıyık, yok. Sayın Hasan 
Değer, yok. 

Bu suretle, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki konuşmalar ve müza
kereler sona ermiştir. 

Şimdi Bütçenin bölümlerine geçilmesi husu
sunu Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

/Bölümleri okutuyorum efendim. 

B) GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Böllümi Lira 

.101 Genel yönetim hizmetleri 16 813 ' » 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 26 910 030 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenller... Kabul 
edilmiştir. 

ıljlil (Tarımsal üretimin gelişti
rilmesi 789 155 0O0 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

112 Hayvan ıslah ve1 hastalık
ları ile savaş 421 048 400 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

- 0 2 — 



M. Meclisi B : 85 25 . 5 . 1974 O : 2 

BöKimı Lira 

113 Tarımsal mücadele ve ta
rımsal karantinanın geliş-
ttirilmesi ve yürütülmesi 2(26 567 000 
•BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

114 Hayvancılığın geliştirilme 
isine ilişkin projelerin uy-
gulammaisı 20 239 0120 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul 
•edilmiştir. 

115 Pamuk ıslahı, üretimi ve 
•geliştirilmesi 20 Ö0Ö 7İ50 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenller... Kabul 
•edillmiştir. 

11(6 Tarım ürünlerinin değer-
llendirilme'sinin ve pazar
lamasının geliştirilmesi l 768 '600 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaimi 
edilmiştir. 

117 Su ürünleri üretiminin dü
zenlenmesi ve geliştiril-
ımıesi 21 5®6 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kafoul 
edilmiştir. 

1118 Gıda sanayii eğitim, araş
tırma, teknolojik kontrol 
ve geliştirme hizmetderi 5 897 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9€ö Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 29 644 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyeniler... Ka'bul 
edilmiştir. 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

(BAŞKAN — Devlet Mfeitöoroloji işleri Ge
nel Müdürlüğü'nün bölümlerini 'okutuyorum. 

Bölüra Lira, 

1101 Genel yönetim. 1 430 2/73 
BAŞKAN — Kabul eden-
ler... Etmeyenller... Kabul 
edilmiştir. 

1Ö2 Destek hizmetleri 25 73*7 M 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

! l l l 'Meteorolojik tahminlerin 
düzenlenmesi ve geliştiril
mesi 9)1 302 070 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyeniler... Kalbul 
edilmiştir. 

9ÖÖ Hizmet programlarına da-
ığı'tılaınıayan transferler 1 364 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenller... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu ^raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/79; C. Senatosu : 
1/257) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; C. Senatosu 
S. IS ayısı : 364) <(1) 

BAŞKAN — Bakanlığa bağlı Devlet Üret
ime Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Ka
nun tasarısının maddelerinle geıçilimesi hususunu 
'oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Ka'bul' 
etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

1 nci maddeyi ve 'bağlı bulunan cetvelleri 
okutuyorum. 

(1) 45 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonu
na eklidir. 

— 93 — 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Geneli Müdürlüğü 
11974 yılı Bütçe kanunu tasarısı' 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğüne 1974 malî yılında yapacağı hiz
metler için, 'bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril1-
diği üzere, 65 ıli9)9 639 lira ödenek verilmiştir. 

Böl'ümı Lira 

101 Genel yönetim 13 388' >682 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

40İ2 Desitek hizmetleri 16 686 !15il 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İM Tarmıısal üretimde verim
liliğin artnrılıma'sı ve Dev
let Üretme Çiftliklerinde 
ziraî mahsul üretimi 30 500 ;6!l'6 
•BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1112 D. Ü. Ç. de ziraî mahsul
lerdin değerlendirilmesi ve t 
pazarlanma'sı 3 883 8,72 
BAŞKAN — Kabul edeın-
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 1 740 3|1I8 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul1 

edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı bulunan cetvelleriyle; 
birlikte oylarmı'za arz ediyorumı. Kabul eden-
İbr... Kabul etımieyenîler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 65 199 ı689 lira olarak 
'tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN 
tuyorum. 

Gelin 
türü 

— Bağlı bulunan cetvelleri oku-

Lira 

2 40 ,199 639 

,25 000 

Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edillmiştir. 

2 nci .maddeyi bağlı bulunan cetvelleri ile 
birlikte oylarımıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünce 1İ9I74 malî yılında elde edillecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline 1974 malî yıllında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylara tuza sunuyo
rum. Kalbul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Harcamalara ailt formül; bağlı 
(R) işaret 11 cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu kanunun bazı maddelerini değişti
ren ve buna bazı maddeler ekleyen kanunların 
uyıgulanmıaisıından doğan istihkaklar için bütçe
ye konulan ödenekler yetmediği takdirde, (B) 
işaretli! cetvelin yılı içinde gerıçekleşecek gelir 
fazlalarını karşılık göstermek suretiyle (A) 
işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarlarını ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

\BASKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 19(74 tarihin
de yürürlüğe girer. 

— 04 — 
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BAŞKAN— 6 ncı maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edeniler... Etmayenfer... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. KaJbul edenler... Eitmıeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü bilâhare açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

1. — 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/65; C. Senatosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 332) (De
vam) 

C) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi
nin görüşmelerine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlar
dır. 

Değerli arkadaşlarım, Bütçe üzerinde söz 
alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum; 

Grupları adına: C. G. P. Grupu adına Sa
yın Muslih Görentaş; M. S. P. Grupu adına 
Sayın Sudi Reşat Saruhan, A. P. Grupu adına 
Sayın Ali Naild Erdem, D. P. Grupu adına Sa
yın Mehmet Bıyık ve C. H. P. Grupu adına Sa
yın Niyazi Önal; 
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Değerli arkadaşlarıim, bu suretle Gıda - Ta-
rum ve Hayvancılık Bakanlığının bütçesi bitmiş 
bulunımaktadır. 

Bütçenin Gıda - Tanım ve Hayvancılık Ba
kanlığının mümtaz mensuplarına ve Yüce Türk 
ulusuna hayırilı olmasını dilerim. 

Öğleden sonraki mesaimiz bitmiştir. Saat 
21,'OO'de toplanarak Ulaştırma Bakanlığı Bütçe
sini görüşmek üzere Birleşimıe ara veriyoruım. 

Kapanlmla] slaiaM : 19,55 

»»i • • 

Şahısları adına Sayın Hasan Tosyalı, Sayın 
Kemal Ataman, Sayın Ünat Demir, Sayın 
Zekâi Altmay, Sayın İdris Arıkan, Sayın İh
san Toksan. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, C. G. P. Grupu adına söz alan Sayın 
Muslih Görentaş rahatsız olduğu için yerine 
ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Bizde yazılı olan Sayın Muslih 
Görentaş; zatıâliniz de konuşabükmniz... 

C. G. P. Grupu adına Sayın Tosyalı, buyu
runuz efendim. Saat 21,06; konuşma süreniz 
yirmii dakika. (C. G. P. sıralarından alkışlar) 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığımızın Sayın 
Bakanı ve değerli mensupları; 

C. G. P. Grupu adına Ulaştırma Bakanlığı 
bütçesi üzerinde görüş ye temennilerimizi arz 
etmek üzere huzurunuzdayım. Yüce Heyetinizi' 
ve Bakanlık mensuplarını saygı ile selâmlaya
rak sözlerime başlıyorum. 

C. G. P. olarak biz, Türkiye'yi bir insan 
vücuduna, karayolları, demiryolları, deniz yol
ları ve hava yollan şebekesinden mürekkep 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 21,00 
BAŞKAN — BaşkanvekJli Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Katamonu), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 85 nci Birleşi 
minin 3 ncü oturumunu açıyorum. 
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olan ulaştırma sistemimizi de bu vücudun kan 
damarlarına, posta ve telekomünikasyon şebe
kemizi de vücudun beyin ve Sinir sistemine ben
zetiyoruz. 

Bu benzetişle diyebiliriz ki, bir memlekettin 
yaşaması ve kalkınması, o memleketin ulaşım 
ve haberleşme sistemlerinin yeterliliğine ve ba
şarılı faaliyetine tabidir. Ulaştırma Bakanlığı
nın ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde mu
vaffak olabilmesi için kanunî vazife, selâhiyet 
ve mesuliyet, bütçe ve kadro imkânlariyle tam 
teçhiz edilmiş olması lâzımdır. Maalesef, mem
leketimiz için çok hayatî önemi haiz olan vazi
feleri yapmakta olan Ulaştırma Bakanlığımız 
çok uzun yıllardan beri yeter miktarda bütçe 
imkânlariyle teçhiz edilmemiş ve değerli men
supları, ekserisi yüksek seviyede! sevkü idareci 
ve teknik eleman olan bu Bakanlığın personeli 
gereği gibi maddî ve manevî yönden tatmin 
edilememiştir. Bakanlığın vazifelerinde başa
rılı olamayışının, arzu ettiğimiz başarıyı gös-
teremeyişiiriin başlıca iki sebebini görüyoruz. 
Birisi yeter bütçe ve imkânlarla teçhiz edilme
yişi, ikincisi de Bakanlığın personelinin hak-
kiyle tatmin edilmemiş olmasıdır. 

Söylediğimiz bu hususların temini, Devletin 
anapolitikası çerçevesinde ulaştırma politikası
na ve desteğine vereceği öneme bağlıdır. Bu 
sebeple Devletin ulaştırma sisteminin yeterli ve 
başarılı olabilmesi için herşeyden evvel ulaştır
ma politikasını ön plana alması, buna yeterin
ce önem ve öncelik vermesi lâzımdır. 

Türkiye'nin ulaştırma sistemleri, ihtiyaçları, 
politikası dört nevıi ulaşım sistemini bünyesinde 
toplayan (Bizde olduğu gibi) Batı Almanya 
ve Fransanmkine çok benzer. Bu memleketle
rin modern bir ulaştırma politikası ve ulaştır
ma hukuku vardır. Bizde maalesef çağımızın ve 
günümüzün icaplarına ve Türkiye'nin bugünkü 
ve gelecekteki kalkınma ihtiyaçlarına göre ta
yin ve tespit edilmiş bir ulaştırma şebekesi, po
litikası ve hukuku mevcut değildir, iyi bir ulaş
tırma politikasına, şebe'kesine ve hukukuna sa-
hibolan ve durumları bize benzeyen Batı Alman
ya ve Fransa'da yük ve yolcu taşıma nakliyatı, 
ulaştırma .sistemleri arasında şu şekilde dağıl
maktadır : (Bu yüzde beş aşağı veya yukarı ola
bilir) karayolları yük ve yolcu nakliyatının 
% 35'ini, demiryolları yük ve yolcu nakliyatı-
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nm % 30'unu, denizyolları ve nehir nakliyatı 
tüm nakliyatın % 25 ini, havayolları % 10 ilâ 
15'ini taşımaktadır. 

Bizde ise, iyi bir ulaştırma şebekesi, politi
kası ve ulaştırma hukuku olmadığından, ulaş
tırma sistemleri arasında iyi bir denge kurula
madığından Türkiye'de taşınan yük ve yolcu 
nakliyatının % 85'i yalnız karayolları ile yapıl
maktadır. Geri kalan yük ve yolcu nakliyatının 
% 15'i demiryolları, denizyolları ve havayolla-
rımızla yapılmaktadır. 

Türkiye'nin iktisadî ticarî ve sosyal kalkın
masının temeli ve canı olan ulaştırma sistemi
miz bu şekilde dengesiz ve bozuk olunca elbet-
teki iktisadî ve ticarî bakımdan kalkınmamız 
arzu ettiğimiz gibi başarılı olamamaktadır. Tür
kiye'nin kalkınması için her şeyden evvel misa
lini verdiğimiz Batı Almanya ve Fransa'da ol
duğu gibi iyi bir ulaştırma şebekesine, politika
sına ve ulaştırma hukukuna sahiıbolmamız ve 
ulaştırma sistemlerimiz arasında iyi bir koordi
nasyon ve denge kurmamız lâzımdır. 

Türkiye'deki aşırı hayat pahalılığının ve ih
raç ürünlerimizin dış pazarlarda emsali memle- \ 
ket ürünleri ile rekabet edemeyişinin başlıca se
beplerinden birisi de; bozuk bir ulaştırma sis
temi nakliyatı 'ile içte ve dışta mallarımızın ma
liyetinin daha başlangıçta yüksek olmasıdır. 

Türkiye'de ulaşım ve muhabere sistemlerinin 
gerek kendi aralarında ve gerekse dış dünya 
ulaşım ve muhabere sistemleri ile arasında iyi 
bir koordinasyon olamayışı da bizim ticarî ve 
iktisadî faaliyetlerimizin başarısızlığının âmili
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim gibi yeni in
kişaf eden, kalkınma çabasında olan bir memle
kette ulaştırmanın büyük ağırlığının karayo
lunda olması, bizim yanlış yolda olduğumuzun 
açık bir delilidir. Misal olarak; İstanbul'dan 
Hopa'ya ve İstanbul'dan İskenderun'a gidecek 
bir yükü denizden nakledeceğimiz yere kamyon
la nakletmemiz ne kadar hatalı ve gayri ekono
mik ise, İstanbul'dan Erzurum'a veya Siirt'e de
miryolu ile nakledeceğimiz bir yükü karayolu 
ile kamyonla nakletmemiz de o kadar hatalı ve 
gayri ekonomiktir. Hükümetleri yerinden oyna
tan, ticarî, iktisadî ve sosyal huzursuzluk tev-
lideden faktörlerin başında hayat pahalılığı gel
mektedir. 

96 -
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Hayat pahalılığına sebebolan faktörlerin ba
şında da, ulaştırma maliyetlerinin yüksek olma
sı gelir. Bu hususu önemle bir defa daha be
lirtmekte fayda görüyorum. Ulaştırma pren
sipleri, bildiğiniz gibi ucuz olmalı, az zamanda 
yapılmalı ve kolay olmalı, her yere istenilen ma
lın emin olarak götürülmesi lâzımdır. Ulaştır
manın bu temel prensiplerine göre yapılabil
mesi için de Türkiye'nin de diğer modern mem
leketlerinde olduğu gibi iyi bir ulaştırma şebe
kesine, politikasına, ulaştırma hukukuna sa-
hibolması ve ulaştırma sistemleri arasında yük 
ve yolcu taşınmasının dengeli bir şekilde dağı
tılmasına lüzum vardır. Bu yalnız basma bir 
Ulaştırma Bakanlığı politikası elbette değildir. 
Bu bir Hükümet ve Devlet politikasıdır. Bu hu
susun Hükümetçe ve Devletçe nazarı dikkate 
alınmasını temenni etmekteyiz. 

Ulaştırma hukuku : Çağımızın ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde ulaştırma politikasına ve 
ulaştırma sistemlerine sahibolan Almanya, Fran
sa, İngiltere, İtalya ve Amerika ve hatta demir
perde içi memleketlerin de genel bir ulaştırma 
hukuku, hava, kara, deniz ve demiryollarının 
her birine ait ayrı birer ulaştırma hukuku, ay
rıca bu sistemler arasında ve ayrıca bu sistem
ler arasındaki münasebetleri ve koordinasyonu 
tanzim eden hukukla memleket içi ulaşım ve 
muhabere sistemi erini komşu dış memleket ula
şım sistemleri ile koordinasyonunu ve münase
betlerini sağlayan ayrı birer ulaştırma sistemi 
hukuku olduğu halde, maalesef Türkiye'de bu 
bahsettiğimiz nevi! erde ulaştırma hukuku ve 
mevzuatı ya hiç mevcut değil, ya da çok nok
sandır. 

Bu sebeple, gerek memleketimiz içinde ve 
gerekse dış memleketlerle olan ulaşım ve muha
bere hizmetlerinde büyük kargaşalıklar ve an
laşmazlıklar, gecikmeler meydana gelmektedir. 
Bu da Türkiye'nin millî menfaatlerinin aleyhine 
olmaktadır. Temennimiz; Ulaştırma Bakanlığı
nın Türkiye'nin ulaştırma sistemine çok benze
yen Batı Almanya ve Fransa'nın ulaştırma hu
kukunu tetkik ederek Türkiye için benzer ulaş
tırma hukuku ve mevzuatı meydana getirmele
ridir, bunu faydalı görüyoruz. 

Trafik mevzuu : Türkiye'nin karayolları, de
miryolları, denizyolları ve havayolları ulaştırma 
sisteminde vuikubulan tıkanıklıklar, karışıklık

lar ve trafik 'kazalarını emsal diğer ileri memle
ketlerle mukayese ettiğimizde Türkiye'delki tıka
nıklığın ve trafik kazalarının diğer emsal mem
leketlerin ilki lie beş misli fazla olduğu görül-
ımekte'dir, ibu da hem mal ve hem de can kay-
(bına, güvensizliğe ve hem de millî elkoınıomimiz-
de yükselme hızımızı azaltmaya ve hem de di
ğer memleketler nezidinde Trükiye ulaşım siste
mine karşı genel güvensizliği artırmaktadır. 

Karayolları yük ve yolcu nakliyatı: Türki
ye için yülk ve yolcu nakliyatının % 85'ini ta
şıyan karayoll arımız 'bugün iktisadî ve ticarî 
faaliyetlerimizin en ağır yükünü üzerine almış 
(bulunmaktadır. Bu, millî kalkmlamız aleyhine 
anormal ibir durumdur. Diğer kalkınmış memle
ketlerde olduğu ıgiibi 'bu ağır yükün demiryolla
rına, denizyollarına, havayollarına ve ihtiyaca 
en uygun bir şekilde altyapılar yapımı ile da
ğıtılarak denge sağlanmasına katî zaruret ol
duğuna inanmaktayız. 

Demiryolları nakliyatımız: Türkiye demir
yolları tüm yük ve yolcu nakliyatımızın orta
lama % 8 ilâ 10'unu taşımaktadır. Bu Türkiye 
ıgiibi çok geniş bir üllke ve kalkınmaya ihtiyacı 
olan ibir memleket için çok az ve anormaldir. 
Bu nispetin bize benzer olan Biati Almanya ve 
Fransa^da olduğu gibi hiç olmazsa % 20 ilâ 30 
arasına çıkarılması zarureti vardır, bunun bu 
istikamete yönelmesini temenni ediyoruz. Bu
nun için de aşağıdaki tedbirlerin alınmasunda 
fayda ıgörüyoruz. 

1. iMevcult demiryollarımızm miktarı ve 30 -
40 yıl evvelki ihtiyaç ve teknik imkânlara göre 
tâyin edilmiş ve geçirilmiş güzergâhları (bugü
nün teknik imkânına ve ihtiyaçlara göre düzel
tilmelidir. 

2. Yeni istikametlere, yeni demiryolları ya
pılmalıdır. Ve misal olarak şu güzergâhlar ön-
ıplana 'alınmalıdır; Burdur - Antalya demiryolu 
halttı, Merzifon - Samısuın arasındaki Havza is
tasyonundan (başlayarak Kızılırmak ve Devre» 
vadisi boyunca ilerleyerek Çankırı Zonguldak 
iarasmida Sımıcak demiryolu istasyonuna bağlan
tı yapılması, böylece Zonguldak kömür ve çelik 
havzasının Kuzey anadolu orman varlığının do
ğunun maıden cevherlerinin Baitıya süratle kıısa 
zamanda nakli mümkün olacak ve hu sayede 
şimdiki güzergâha nazaran 300 kilometreye ya
kın bir mesafe daha kısalmış olacaktır. 
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Zonguldak - Ereğli - Akçakoca - Adapazarı 
demiryolunun yapılmasını da çok zarurî glöriiyo-
ruz. Böylece yine Zonguldak . Ereğli - Karabük 
dcmirçelik havzası ile Marmara havzasının sana
yi böllgelsi birbirine bağlanmış olacaktır. Diyar
bakır - Mardin - Irak demiryolu hattı ve Kara
man - Silifke - Mersin hattının da ele alınması 
takdir (buyurursunuz Çukurovadan Orta Ana-
doluya gelen hat Külek Boğazından çok hassas 
(bir yerden geçmektedir. Bizim Güney ve Gü
neydoğuya giden demiryolumuz yalnız Klilelk 
Boğazının hassasiyetine terk edilmemeli Kara
mandan başlayarak Göksu vadisi boyunca Silif-
kedeın Merisine ikinci bir demiryolu hattımın ya-
ipılmaismı Türkiye'nin emniyeti, stratejisi ve ik
tisadî kalkınması bakımından lüzumlu görüyo
ruz. 

Tatvan - Vanıgölü Güneyinden Van hattının 
yapılması da faydalı görailmelktedir. Muş - Ağrı 
hatltı gibi yeni demiryolu batlarının yapılması 
memleket ekonomisinde faydalı olacaktır. Ayrı
ca, Demiryolu İdaremizin 'bugünkü yiük ve yol
cu taişıma kapasitesini, hızını, emniyetini yük
seltici ve maliyetini azaltıcı olarak başlanmış 
'olan modernleştirme tedbirlerine daha hızlı, da
ha büyük biütçe imkânlariyle devam edilme
sinde fayda görüyoruz. 

Deniz nakliyatımıza :g elime e; üç tarafı deniz
lerle çevrili Türkiye'mizde bugünkü durumda 
Denizyollarımız, umum yük ve yolcu nakliyatı
nın takriben % 5'ini taşımaktadır. Bu ise, De
miryollarında olduğu gilbi çok az ve anormal 
(bir durumdadır. Gelişen ve kalkınmakta olan ül
kemizde Denizyollarımız umum yük ve yolcu 
nakliyatımızın ve alkaryallat nakliyatımızın em
sali ileri memleketlerde 'olduğu gilbi ortalama 
lolarak en az % 20 - % 25'ini nakleder hale ge
tirilmelidir. Bunun icabı olarak, Deniz nakliyat 
Filomuz, liman iskele ve 'barınak (gibi altyapı 
tesislerimiz yönlünden ele alınmalı ve ihtiyaca, 
cevap verir hale .getirilmelidir. 

Buna ilâveten ihracat ve ithalât mallarımı-
ızm naklinin de kendi gemilerimizle yapılması
nın biüyülk önemi vardır. Her sene, bu maksatla 
yabancı gemilere verdiğimiz 100 milyon dolar
dan fazla »gemi nakliye ücreti 'büyük bir kayıp
tır, gerek kendi ülkemizdeki, gerekse Türkiye 
dışı deniz nakliyatını kendi gemilerimizle ya
par duruma .gelmek için her çareye başvurul

mak ve millî imkânlarımızdan yararlanarak ken
di yolcu ve yük gemilerimizi kendimizin yap
ması için gemi inşası tersanelerimizi .geliştirme
liniz, buralarda kemdi gemilerimizi en kısa zaman
da yapar duruma gelmemiz hayati önemi haizdir. 
Üçüncü Beş Yıllık Planda da 'bu istikamette öne
riler vardır, bunun takip edilmesini çıok lüzumlu 
Igörüyoruz. 

Bu işler yapılıncaya kadar yük akaryakıt 
nakliye g'emi noksanımızı teinin etmek suretiyle 
Deniz Ticaret Filomuzu en kısa zamanda art
tırmamız da hayatî ömemi haizdir. 

Hava nakliyatına gelince; gerek yurt içi, 
gerekse yurt dışı yolcu ve yük nakliyatını sü
ratle yapmak ve emsali ileri memleketlere ulaş
mak için havayolları uçak satınalarak da olsa 
arttırmak ve .gerek harp ve gerekse yolcu tay
yarelerimizin memleketimizde yapılması, bakım 
ve onarımının sağlanması için millî uçak sana
yimizin zaman geçirilmeden kurulmasını n temi
nini zarurî buluyoruz. 

iGerek memleketimiz dahilinde ve gerekse 
memleketimiz dışındaki tüketim sahalarına ken
di yaş meyve ve yaş sebze üretim sahalarımız
dan hava yoluyle süratli nakliyat yapmak için 
özel kargo tayyar di erine ve helikopterlerine ih
tiyacımız olduğunu belirtmekte fayda görüyo
rum. Yük ve yolcu için hemen her ilimizde bu 
istihsal bölgelerinde hava meydanlarınım ya
pılmasının ekonomik faydasına işaret etmek is
teriz. 

Boşta ve telekomünikasyon hizmetlerine ge
lince; ticarî ve iktisadî hayatımızın başarısı, 
gelişmesi için yeterli, ucuz, süratli, emin bir 
haberleşme sisteminin vücuda getirilmesinin 
önemi çok büyüktür. PTT Genel Müdürlüğümü
zü yeter miktarda kadro ve bütçe imkânlariyle 
teçhiz ederek /gerek Türkiye içi ve gerekse bey
nelmilel muhabere sisteminin on modern va
sıta ve teçhizatla donatılmasını çok lüzumlu bu
luyoruz. 

Hava Meydanları İşletmesi ve inşaatı; Tür
kiye'mizde gerek yurt içi ve gerekse beynelmi
lel hava nakliyatımızın altyapısını teşkil eden 
hava meydanlarının mevcudiyeti ve modern teç
hizat ve usullerle işletilmesi çağımızın başta ge
len ihtiyaçlarındandır. Bilhassa Türkiye'de ka
rayolları, denizyolları ve demiryolları şebeke
mizin ıgayri kâfi oluşu., gerek insan ve yolcu 
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nakliyatında süratli ucuz ve kolay ulaşıma olan 
ihtiyaç sebebiyle hemen her ilimizde, birer hava 
meydanı bulunmasına şiddetle ihtiyaç vardır. 
Bunun yapımına öncelikle iktisadî hayatımıza 
ve ticarî hayatımıza büyük katkısı olan bölge
lerden başlanmasını zarurî görüyoruz. • 

Devletimizin, Ulaştırma Bakanlığımızın ve 
Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüzün bu 
ihtiyacı gözönünde tutaralk gereğini yapmaları
nı temenni ediyoruz. 

iSaym Başkan,' değerli arkadaşlarım, Ulaş
tırma Bakanlığımız ve bu Bakanlığa bağlı Hava 
(Meydanları Genel Müdürlüğü ile ilgili kuruluş
ları olan Devlet Demiryolları, Denizcilik Ban
kası, Deniz Nakliyatı, Türk Hava Yolları ve 
PTT Genel Müdürlüğünün yeterli olmayan büt
çe imkânlarıyle ve tatmin edilmeyen personeli 
ile yaptığı fedakâr ve değerli hizmetlerinden 
dolayı kendilerine teşekkür etmeyi bir borç bi
lir, C. G. P. Grupıı adına Yüce Heyetinize say
gılarımı sunar, bütçenin Bakanlığa ve ilgili ku
ruluşlara, aziz milletimize hayırlı olmasını dile
rim. 

BıAŞiKJAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
M. S. P. Grupu adına Sayın Sudi Reşat Sa-

ruhan, buyurunuz efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA SUDİ REŞAT SA-
RUHAN (Rize) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Mey
danları İşletmesi bütçeleri hakkında M. S. P. 
Grupunun görüş ve temennilerini kısaca arz et
mek istiyorum. 

Ulaştırma Bakanlığı, kuruluş gayesi ve ken
disine 'bağlı kuruluşları ile memleketimizin eko
nomik ve sosyal gelişmesinde çok önemli bir yer 
işgal eder. Türkiye'nin mal ve hizmet üretim 
ve tüketiminin gelişmesinde temel, faktör ula
şımıdır. Bölgesel kalkınmada eşitliğin temin 
ieidilmesi, ulaşım tekniğine bağlıdır. 

Asayişin temini, sosyal bünyenin gelişmesi, 
kültürel faaliyetlerin inkişafı, modern ulaşımla 
mümkündür, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal 
kalkınmıasmda son derece müessir olan Ulaştır
ma Bakanlığının ve kendisine bağlı kuruluşla
rın bünyesinde yapılmasını zarurî gördüğümüz 
icraatları iki kısım halinde arz etmek istiyo
rum. 

Birincisi, mevcut kuruluşlar için yapılması 
zarurî etüt ve projeler, 

İkincisi, yeniden teşkili zarurî olan kuruluş
lar ve alınması lâzımgelen tedbirler. 

Mevcut kuruluşlar için lüzumlu gördüğü
müz etüt ve projeler şunlardır: Kuruluşların 
fizibilite etütleriyle yatırım harcamalarının ya
pılması ; bugün kredi talebettiğimiz kaynaklar
dan hiç birisi, tutarlı bir fizibilite raporu olma
dan kredi vermemektedir. Zira yapılacak yatı
rımın yerinde olup olmadığını, kârlılık derecesi
ni millî ekonomiye müessiriyet nispetini bilmek 
istemektedirler. Sermaye sıkıntısından henüz 
kurtulamamış olan memleketimizde yapılacak 
yatırımların öncesinde ekonomik, teknik ve ma
lî etütlerin detaylı olarak mütehassıs eleman
lara yaptırılarak, yaptırılacak fizibilite etütleri
ne istinadettirmek mecburiyeti vardır. Yatırım
lar öncesinde bu etütler lâyıkıyle yapılmadığı 
için 10 yıl, 20 yıl evvel yapılmış fabrika, yol, 
Iköprü, hava alanlan, binalar ve saireler artan 
ve gelişen ihtiyaç, ve talepleri karşılamamakta 
ve çokları yıkılıp yeniden inşa edilmektedir. Bu 
sdbeple, esasen sermaye fıkdanından mustarip 
memleiketimizin milyonları heder olmaktadır. 
Ulaştırma Bakanlığı da diğerleri gibi zamanın
da yapılmamış olan fizibilite etütlerine istina-
detmeyen hatalı yatırımların ıstırabını çek
mektedir. 

Mevzuübahis etütler yeni kuruluşlar için 
şart olduğu kadar faaliyete başlamış olanlar 
için de lâzımdır. Zira, bugün Ulaştırma Bakan
lığına bağlı müesseseler zarar etmektedir. Bun
ların zarar sebeplerini teşhis ederek kâra geç
melerini temin için bu Bakanlığın bünyesinde 
istihdam edilecek mütehassıs elemanların tek
nik ve tavsiyelerine ihtiyaç vardır. 

Kuruluşların pazarlama faaliyetleri: Ulaş
tırma Balkanlığma bağlı kuruluşlar, insan ve 
eşya taşımada her türlü imkân, kolaylık ve ga
rantiyi temin edeceğini, iç ve dış piyasada lü
zumu kadar duyurmalıdır. Karayolları ve hava 
nakliyatmdaki inkişaf karşısında demiryolları 
âdeta unutulmuş gibidir. Deniz, Hava ve De
miryollarında insan ve eşya naklinde mevcut 
aksaklıklar, pazarlamaya mani ezelî dertleri-
mizdir. Ulaştırma Bakanlığının zarardan kur
tulabilmesi için pazarlamadan daha mühimi, 
fazla personel istihdamı ve miadı dolmuş va-
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sıtalara yapılan tamir masrafları ve sair gibi 
maliyeti yükselten ve kârı azaltan faktörlerin 
tetkik ve bertaraf edilmesinde zaruret vardır. 

Bakanlığın elinde bulunan vasıta, alet ve 
ede vatların kısmî âzamisi miadı dolmuş ve 
hurdaya çıkmıştır. Bunların yerine en kısa za
manda yenilerinin yapılması veya satınalmma-
sında zaruret vardır. Ulaştırma Bakanlığı bün
yesinde yeni müesseselerin kurulması gerekmek
tedir. Bunlardan birisi Gemi İnşası Anonim Or-
taiklığı Genel Müdürlüğü; diğeri de Araştırma 
Plan Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
dür. 

Muhterem Ulaştırma Bakanımızın beyanat
larından da memnuniyetle öğrendiğimiz gibi, 
Devlet ve halk sermayesi ile teşekkül eden ve 
Bakanlığın kontrolünde bir Gemi İnşası Anonim 
Ortaklığı en kısa zamanda kurulmalıdır. Zira 
bugün tersanelerimizin bağlı bulunduğu Deniz
cilik Bankasının bir hayli mahmul olduğu ma
lûmdur. Şöyle ki, Deniz Yolları İşletmesi şehir 
inatları, Van Gölü, İzmit Körfez hattı, İstanjbul 
liman işletmesi, İzmir, Trabzon, Giresun işlet
mesi, bilûmum tersaneler, kıyı emniyeti, gemi 
kurtarma, Yalova kaplıcalar], liman lokantası 
ve malzeme müdürlüğü ve sair gibi. Görülüyor 
İki, Denizcilik Bankası bu kadar çeşitli hizmet
leri yürütememektedir. Gemi inşaatı mevzuunun 
'uıüstaikil hale getirilmesinde zaruret vardır. 
Araştırma Plan Proje ve Koordinasyon Genel 
Müdürlüğünün kurulması lâzımgeldiği hususu
na da yukarıda işaret etmiştim. Halen Ulaştır
ma Bakanlığı bünyesinde Araştırma, Planlama 
ve Koordinasyon işlerini yürüten ayrı ayrı 3 ku
ruluş mevcuttur. Bunlar, Araştırma ve Geliştir-
ıme Kurulu Başkanlığı, Planlama ve Programla
ma Kurulu Başkanlığı, Ulaştırma Koordinas
yon İdaresi Başkanlığıdır. Bu 3 teşekkülün bir 
genel müdürlükte toplanarak, istihdam edeceği 
mütehassıs elemanlar vasitasıyle Bakanlığı za
rardan kurtaracak bilûmum tedbirleri tespit et
mesi ve yukarıda da arz ettiğimiz gibi müstak
bel ihtiyaç ve inkişafları nazara alarak fizibili
te etüt ve raporlarını hazırlaması lâzımdır. 

Posta Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 
bünyesinde alınmasını zarurî gördüğümüz ted
birler şunlardır : 

Telefon dağıtımındaki aksaklıkların düzel
tilmesi, 

Posta Telgraf ve Telefon mensuplarına ve
rilmekte olan telefonların zaruret derecesinin, 
kususi taleplerle mukayeseli olarak tetkik etti
rilmesi ve ona göre tevzii, 

Şehirlerarası konuşmalardaıki gecikmelerin 
düzeltilmesi, 

Telefon bağlama işleri ve arızaların gideril
mesi, 

Bilhassa telefon konuşmalarının dinlendiği 
yolundaki şikâyetlerin nazara alınması ve halli, 

Dış ülkelerden gelen mektupların kaybolma
sı ve dahildeki mektup, telgraf ve tahriklerin 
'keza kaybolması veya çok geç gitmesi, 

Gibi şikâyetlerin bertaraf edilmesi şeklinde 
hülâsa edelbiliriz. 

Devlet Hava Meydanarı İşletmesi Genel Mü
dürlüğüne gelince: Bu husustaki görüşlerimizi 
de iki kısım olarak arz edeceğiz. 

1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün kuruluşu, gayesi ve görev
leri, 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge-
n'el Müdürlüğünün bünyesinde yapılması zarurî 
olan icraatlar. 

Bilindiği giibi Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1956 yılında Ulaştır
ma Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliğe sahip, kat
ma bütçeli bir genel müdürlük halinde kıırul-
muşltur. Gayesi, Türkiye somalarında yerli, ya
bancı, asker, sivil bütün uçakları yerden kon
trol suretiyle havada ve yerde emniyetini temin 
etmek, hava seyrüsefer ve yardımcı cihaz ve sis
temlerini, lüzumlu tesisleri Ve muhabere şebeke
lerini kurmak ve çalıştırmaktır. Hava liman ve 
meydanlarının işletilmesini ve idamesini temin 
etmektir. 

Vazifeleri, hava liman ve meydanlarının ve 
tesislerini işletmek, hava seyrüseferi, telekomü-
ınikasyon, hava trafik kontrol cihazlarının ga
yesine uygun olarak tanzim ve işletmek. Hava 
meydanlarının bakım ve onarımını yapmak, 
kendisine aidolmayan hava liman ve meydanlar
dan anlaşmalar gereğince istifade etmek. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğünün bugün karşıkarşıya bulunduğu zor
luklar: 

1. — Süratle artan ihtiyaçlarını karşılaya
cak şekilde malî destekten mahrumdur. 
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2. — Hava ulaştırma sektöründeki anaku-
ruluşlarm vazife ve salâhiyetlerini günümüzün 
ve müstakbelin inik'işaflarına göre tanzim ede
cek hukukî esaslara ihtiyaç, vardır. 

3. — Hava liman ve meydanlarında faaliyet 
gösteren muhtelif sektörlerin tek eklen idare
sinde ve bir m e re iye bağlanma>smda idarî ba
kımdan zaruret vardır. 

4. Yukarıda kısmen tadat olunan mühim 
hizmetleri ifa edecek mütehassıs eleman ve per
sonelin yetiştirilmesi ve bu hizmetlerde daimî 
kalabilmelerini temin etmek lâzımdır. Hususiy
le işei ve memur arasındaki ücret farklılığının 
süratle giderilmesi lâzımdır. 

f). İhtiyaca kâfi gelmeyen hava meydanla
rının tevsii cihetine gidilmesi ve sayılan artı
rılmalıdır. Hedef, her vilayete uçakla gidile
bilmek olmalıdır. 

6. Müstakbel ihtiyaçlar da nazara alınarak 
hava nakil vasıtalarımızın adetlerinin artırıl
ması cihetine gidilmesi, satmalman vasıtaların 
en iyi vasıfta olmasına dikkat edilmesi şeklin
de hulâsa edeJbiliriz. 

Bir hususa daha temas ederek maruzatımı 
bitireceğim. 

Bütçesi üzerinde konuştuğum Bakanlığa ait 
hal çeresi bekleyen haklı şikâyetler mevcuttur. 
Ancak, muhterem Ulaştırma Bakanımızın bun
ları bizden daha iyi tespit ettiğini Senato ko
nuşmalarından memnuniyetle öğrenmiş bulunu
yorum. Kendilerim hizmet gayreti içerisinde 
gördüğümüzü arz etmek 'isterim. Telefon tev-
ziinde vazettikleri esaslar, düşen DO - 10 uça
ğı ile alâkalı Meclis araştırmasını bizzat kendi
lerinin talep etmesi ve hava limanları ve mey
danlarında birer mescit açtırarak ibadet etmek 
isteyen yolcu ve personeli merdiven altlarından 
ve bodrumlardan ve mukavvalar üzerinde na
maz kılmaktan kurtarmak suretiyle devletin 
temin etmeye mecbur olduğu ibadet hürriyetine 
hürmetin güzel bir örneğini vermiş <olması teb
rik ve takdirle karşıladığımız hizmetlerinden 
bazılarıdır. 

Bilumum devlet kuruluşlarımızın aynı yolda 
olması ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin mem
leketimize ve alâkalı herkese hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ve niyaz ederim. 

»Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıl-
han. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Ali Naili Erdem'in, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ulaştırma Bakanlığı 1974 yılı Bütçesiyle il
gili görüş ve temennilerimizi Yüce Heyetinize 
arz ederken, sizleri Adalet Partisi Grupu adına 
saygılarımla selâmlıyorum. 

Ulaştırma Bakanlığı bir anlamda, devletin 
en önemli görevlerinden biri olan can ve mal 
emniyetini üzerine almıştır. Memleket ekono
misini büyük bir ölçüde etkileyen fonksiyonu 
yanında, bu özelliği Bakanlığın önemini bir kat 
daha artırmıştır. 

Teknolojinin baş döndüren bir süratle ge
lişmesi, zaman ve mekân mafhumlarmı kaldıra
rak âdeta dünyamızı küçültmesi yanında, evre
nin ulaşılmamış noktalarında yeni hayatlar ara
ma arzu ve iştiyakı, insanlık âlemini büyütme
dedir. Gelecek çağların devletlerinin yaşaması 
için gerekli olan bu muhteşem ve yenilik dolu 
araştırmada Türkiye'nin gerilerde kalmaması, 
samimî temennimizdir. 

(Değerli milletvekilleri, 50 yılı geçen Cumhu
riyet devremizde önemli mesafeler katetmişiz-
dir. .1919 yılında Türk tarih şuuru ve Türk 
millî mefkûresiyle yola çıkanların çizmiş ol
dukları Cumhuriyetçi, barışçı, medeniyetçi ve 
hürriyetçi doğrutuda başarılı çalışmalar yapıl
mıştır. Bütün bunlara rağmen, çağın tekno
lojik gelişmesine, hemen hemen en sondan işti
rak eden Bakanlık, üzülerek ifade etmeye mec
buruz ki, Ulaştırma Bakanlığıdır. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırmacılığın ve ha
berleşmenin can damarı münakaşasız teknik 
gelişmedir. Dünyamızda siyasî, askerî ve eko
nomik işbirliği lüzumunun her gün biraz daha 
artması, imemleketlerin bu alanlardaki faaliyet
lerini millî hudutların dışına taşırmıştır. Yurt 
savunmasına ve vatandaşın günlük yaşantısına 
doğrudan doğruya tesir eden ulaşım hizmetleri, 
bir yandan jeopalitik durumumuz, diğer yön
den kalkınma hamleleri içinde bulunmaklığımız 
sebebiyle ayrı bir önemi taşımaktadır. Bu iti
barla, ulaşım ve haberleşme sektörlerini içinde 
bulunduğu özel durumu en iyi tarzda bilecek, 
bildiği ölçüde benimseyecek ve aynı seviyede 
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de uygulanmasının . zorıınluğuna inanacak bir 
yürekle yürütmek ve yöneltmek gerekmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri; bir yabancı uzmanın 
ifadelerince «Bir millî ekonominin refahı,» şu 
üç temel şarta bağlıdır. 

"1. Verimli toprak, 

2. Tam istihdam seviyesinin mevcudolması, 
8. tnsan ve eşyanın kolay taşınması. 

Görülmektedir ki, ulaşım hizmetleri, çağı
mızda bilmen, klâsik değer ölçülerinin dışına 
çıkmış ve bir milletin millî birliğinin ve millî 
şuurunun kuvvetlenmesinde ve refahın tabana 
yayılmasında başlıbaşma tesiri olacak bir hü
viyet iktisabetmiştir. Konuyu bu boyutları için
de eleştiriye tabi tutmanın varılacak hükümle
rin doğruluğuyla doğru orantılı olduğunu ifade 
etmeye mecburuz. 

Bugün mevzuat, personel ve yatırı'm yönle
riyle birçok eksiklikleri ve boşlukları bünyesin
de taşıyan Ulaştırma Bakanlığı kanaatimizce 
büyük-hamlesini 1965 yılında başlatmıştır. An
cak belirtmeye mecburuz ki, yapılan çalışma
lar ihtiyaçlara cevap verir bir noktaya ulaşma
dan yeni bir siyasî bunalımların ve bunun sonu
cunda da çok sayıda reform çalışmalarının baş
ladığı yerde kalmasına sebebiyet vermiştir. Bu 
cümleden olarak, geçmiş dönemlerde hazırlan
mış bulunan Bakanlığın kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarısından tutunuz da, 
PTT nin kuruluş kanun tasarısına kadar uza
yan çok sayıda tasarı kadük olmuştur. Zamanı
nızı almamak için tadadî arz etmiyorum. Bu ta
sarıların zamana terk edilmeden en kısa süre 
içerisinde kanunlaştırılması ülkemize önemli 
katkılarda bulunacaktır. Ümidederiz ki, bu 
uyarılarımız; bir kısım siyasileri tevazuyla ça
lışanların kadrini ve kıymetini bilmeye davet 
ederken, inkârın zulmetinden medet umanları 
mütenebbih kılmada az da olsa yardımcı ola
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, güçlü bir millî güven
liğe kavuşmada Ulaştırma Bakanlığının modern 
ulaştırmacılığın gere'ktirdiği imkânlarla teçhiz 
edilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik, yukarıda 
belirttiğimiz gibi mevzuat ve personel meselele
rinin çözümlenmesini de âmir kıldığı gibi, ulaş
tırma sistemlerimizin altyapısının memleketimi-
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zin ihtiyaçlarına cevap verecek bir vasfa sa-
hibolmasını öneriyor. 

1965'te başlatılan vatandaşa hizmeti en iyi 
şekilde ve en ucuz tarzda getirme anlayışı, bu 
felsefenin namütenahi örnekleriyle doludur. 
1965 - 1971 A. P. iktidarları • dönemi, kanaati
mizce nice erbab-ı siyasetin hayal dahi edeme
diklerini Devletin her* kademesinde icraatla-
riyle ispatlayanların dönemidir. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığın gerek ko
ordinatörlük görevini ifade ve gerek ulaşım ve 
haberleşmede gelişen teknolojiye uygun vasıfta 
ve yeteri miktarında kaliteli elemana ve araç 
gerece sahibolmadığı bir gerçektir. Bunların ta
mamlanması gerekmektedir. Aksi halde, düşü
nülen tedbirlerin cümlesi, okkalık kâğıtlar hali
ne gelmekten kendilerini kurtaramayacaktır. 

Eğitim ve yatırımın Bakanlığın itici gücü 
halinde görülmesi ve bu müstesna yerlerini 
alması, medenî devletler seviyesine ulaşmamızın 
unsurlarıdır. Adalet Partisi İktidarı döneminde 
PTT hizmetlerinin iyi ve mükemmel bir şekilde 
yapılabilmesini temin için yapılan birçok tasar
ruflar cümlesinden olarak, kurulan PTT Eğitim 
Merkezinin bütün sektörlere yayılmasını içten
likle temenni ediyoruz. Ancak, temenni ederiz 
ki, bu eğitim merkezlerindeki uygulanacak öğ
retim sistemi, Hükümetin bir üyesinin dile ge
tirdiği tarzda, ineklerin değerinden daha az bir 
değerde olmasın.. 

Değerli milletvekilleri, Üçüncü Beş Yıllık 
Planın 1158 sayılı paragrafında sıralanan ted
birler özetle, maliyetin düşürülmesini, tarifeler
de sürekliliği, güven vericiliği ve altyapı tesis
lerinin geliştirilmesini salık vermektedir, bu 
ilkelerin, 440 sayılı Kanunun kuruluşlarına ver
miş olduğu görevle birlikte ve bir arada tetki
kinde yarar vardır kanaatindeyiz. Zira, ulaştır
ma, bir hizmet üretimidir. Ve bu sebeple 
de, ekonominin içinde asgarî maliyetle sağlan
ması gereken bir unsurdur. Asgarî maliyetle 
sağlanması zorunluğu ucuzluk meselesini orta
ya çıkarmaktadır. 

Kara taşımacılığında ucuzluk, emniyetin be
delini sıfıra indirmek suretiyle olmaktadır. De
miryolları taşımacılığında ise tesadüfen yaşanı
lır, tesadüfen gidip gelinebilir şeklinde bir ha
yat anlayışı yer almadığına göre, müdebbir bir 
tüccar gibi hareket etme zorunluluğu hangi öl-
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çüde itibar gördüğü takdirde taşımacılık ucuz, 
süratli ve emniyetli olacaktır? Bu espri içeri
sinde planın yeni baştan tetkikinde yarar var
dır kanaati içerisindeyiz. 

Değerli arkadaşlarını, modernleşme, Ulaştır
ma Bakanlığının anahedefidir dedik. Modern 
araç ve gereçlere sahibolma ve onlardan en iyi 
şekilde istifade etme, Bakanlığın anagörevleri 
cümlesindendir. 1964 yıllarında ne yazık ki bir 
kısım insanlar, kendilerini övgülerin tahtında 
mütalaa ederken, Türkiye henüz pervaneli uçak
larda donup kalmıştı. Oysa, aynı tarihte Afri
ka ülkeleri bile jet devrine geçmişti. Türkiye'
nin pervaneli uçaklardan kurtulup jete geçişi, 
1961 - 1971 dönemine raslar. Bununla yetinme-
mişizdir; dizelizasyondan elektrifikasyona, sin
yalizasyondan telekomünikasyona ve radyoling-
ten telekse ve televizyona, oradan da bugünkü 
örovizyona geçmişizdir. 

Bunları gerçekleştirmedeki gayemiz tekti :. 
Biliyorduk ki, medenileşme, medeniyetçilik yo
lunda yürüme, cemiyetlere güç övaitan yenilik
ler alıp ülkemize getir meşktir. Yürüyen bir dün
yada güçlenmenin yolu durmak değil, hareket. 
halinde olmaktır. Biz de bunları yaptık. 

1964 'senesinde, adı «Kara Elmas» olan 97 
yaşında bir lokomotif dolaşırdı Adana'da.. Ya
ğanlar 40 yaşını çoktan geçirmişti. Medeniyetle
rin beşiği Anadolu'nun buna tahammülü yoktu. 
Bunun içindir 'ki, Eskişehir'de Dizel Lokomotif 
Sanayiini kurduk. Büze göre 1965 yılı, Türki
ye'de ıbir köseyi dönüş noktasıdır. Çünkü, 1965' 
t e başka ülkelere açılan hepsi - hepsi 2 telefon 
hattı vardı. 7 bin yıllık mazisi olan, 600 yıl 
imparatorluk yaşamış ülkemizde ; ilim ve irfan 
getirdiğimiz Batıyla sadece ıbu 2 telefon' bat'tıy-
la. irtibat kurabiliyorduk. 

1 800 kanallı İzmir - İstanbul - Ankara rad-
yoling üçlü silsteml ve onu takibeden diğer sis
temler, hep 1965-1971 devresinde haşlatılan ıştır. 
Bir kısmını ikmal edebildik, ıbir kısmını bizden 
sonra gelen, görev alan arkadaşlara bıraktık. 

Radyolinig, geri kalmışlığa karşı çıkışın ifa
desidir. Şunu muhterem heyetinize hatırlatmak 
isterim : Adalet Partisi iktidarları bu hamleyi 
yapmış ve modern ulaştırmacılığı Türkiye'ye 
geJtirmiştir. Temennimiz, bu sistemin bütün 
yurda yayılmasıdır. 

I Değerli milletvekilleri, 
Üçünıeü Beş Yıllık Planı tetkik eıtıtiğinizde; 

ulaşım ve ve haberleşmeye ayrılan yatırım tutarı
nın 22 milyarın üzerinde olduğunu görmekteyiz. 
Sayın Hükümet, daha ilk günlerde 100 bin tank, 
100 bin araç ve 100 bin motor yapacaklarını ka
tiyetle ifade ettiklerine göre, ümidederiz ki, 
ulaştırma ve haberleşmeye de bu 100 binlerden 
belli bir ölçüde isabet eder. 

1,5 milyonun üzerinde açık işsizin mevcut ol
duğu bir ülkede gemi inşa sanayii, bir kurtarıcı 
olarak el atılan iş sabalarından biridir. Osmanlı 
İmparatorlğunda, bugünkünden çok tersane var
dı. Henüz o noktaya ulaşamamışızdır. Kanaati
mizce, Karadeniz, Marmara, Ege denizi ve Akde-
nizde çağın ölçülerine uygun ölçüde tersaneler 
kurmaya mecburuz. Bu mecburiyet, istihdam po
litikamız kadar, jeopolitik durumumuzla ve it
halâta ödediğimiz nakliye ücretiyle yakından il
gilidir. Adalet Partisi İktidarı, bu konuda cesur 
adımlar atmıştır. Bunları saymayacağım. Ancak, 
millî prestij, askerî veya ekonomik gaye gibi 
maksatlarla bütün hür 'dünya memleketleri ti
caret filolarını büyültme yarışmdadır ve özel te-
şebbbüsü takviye etmenin zorunluluğuna inanmış 
olarak; Amerika, İngiltere, Batı Almanya, Bel-

I cika, Fransa, İtalya, Japonya, İspanya, Fiian-
diya, Norveç, Hol and a, Ouatemalâ ve Yunanis
tan başarılı himaye tedbirlerini sağlamıştır. Ko
nuyu aynı esprinin içinde ele alan A. P. İktida
rı da, gemi inşa sanayiinde özel sektöre kredi 
imkânı sağlamıştır. Her türlü karalama gayret
lerine rağmen, hatta ve hatta iftiraya ve tezyife 
rağmen, bunu başarıyla yürütmüşüzdür. Tıpkı, 
İstanbul Köprüsü inşası gibi, tıpkı Pendik ter
sanesi gibi. 

Burada hemen bir hususu, yetkili, görevli 
pek muhterem arkadaşlara hatırlatmak isterim : 
Pendik Tersanesi plan hedeflerinin gerisinde bu
lunmaktadır bugün. Bu konunun üzerinde hassa
siyetle durulmasında münakaşasız mecburiyet 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Deniz ticaret sahasında bilgi ve tecrübeleri 

herkesçe malûm İngilizler, daha 1945'te 'devlet 
demir yolunu devleti eştirdikleri halde, ulaştırma 
sisteminin özelliklerini ve devlet işletmeciliğinin 
bu özelliklere intibak edemeyeceklerini bildikle-

I rinden, deniz ulaştırmacılığını özel teşebbüse bı-
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raıfcmışlardır. Temennimiz, Hükümetin bu gerçe
ği kabul ile, hiçbir tereddüt ve şüpheye düşme
den, Adalet Partisi iktidarlarının büyük bir gö
nülle başlattığı çalışmaları sürdürmesidir. 

Değerli milletvekilleri, 
Taşıma politikasının uygulan masında yatı

rımlar ve yatırımların sistemler arasında ve sis
tem içinde bölgeler arası dağılımı büyük önem 
taşır. 

Fayda, mekân, zaman ve ücret kavranıl arı ylc 
birlikte, karayolu ile demiryolu sektörünün bir 
arada analize tabi tutulması ve genel bir ulaştır
anla sistemi içinde yerlerini alım alan, samimî di
leğimizdir. Halen ulaşım politikamızda sistem 
bütünleştirilmesi gerçekleştirilmemiştir. Bu ko
nuda Bakanlığın ciddî çalışmalar içerisinde bu
lunmasını beklemekteyiz. Konuyla, belli bir ölçü
de ilgili olan bir hususu dile getirmek isteriz. 

Kayseri üzerinden geçen Divrik - Zonguldak 
arasındaki hattın Amasya'dan [geçmek suretiyle 
düzenlenen raporu ve bu araıda Balıkesir üzerin
den giden İzmir - Ankara arasındaki hattın 
Uşak'tan geçmesini belirleyen projelerin biran 
evvel uygulama mevkiine konulması gerekmekte
dir. Yine Beypazarı - Mudurnu üzerinden geçe
cek olan Ankara - İstanbul arasındaki yol, za
manı 5,5 saate indirilecektir. Bütün bunların en 
ince ayrıntılarına kadar projeleri hazırlanmıştır. 
Bu projelerin icra safhasına dönüştürülmesini 
alkışlamak isteriz. 

Değerli milletvekileri, 
Bu temennilerimiz için mümkündür ki astarı 

yüzünden pahalı denilebilir. Zaman tasarrufun 
değeri, tasarrufun maliyeti gibi hesaplarla hızlı 
(gitmek, mesafeden kazanmak, pahalıdır denebi
lir. Ancak şunu hatırlatmaya mecburuz; Fran
sa'da 600 kilometre süratin çalışmalarına giril
miştir. Kara Avrupa'sında demir yollarında sü
rat ortalaması, halen 200 'kilometrenin altında de
ğildir. Biz bu süratin gerilerinde kalmamalıyız. 
Türkiye'mizin henüz kalkınmamış ülkeler ara
sında olduğunu beyan ile, bu tarz yatırımların 
faydalı olmayacağı, pahalı olacağı ifade olunabi
lir. Hatta, bu yatırımların fantazi olduğu söyle
nebilir. Ne var ki, bir tarihte televizyon için, 
Boğaz Köprüsü için de-çok şeyler söylenmişti. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, 2 dakikanız var 
efendim. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Hay hay 
Sayın Başkan, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. • 
ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Değerli 

milletvekilleri, son uçak olaylarına bir ölçüde 
değinmek istiyorum. 

Acı, buruk, kahredici olayların tekerrür et
memesini Cenabı Halktan niyaz ederiz. Ancak, 
modern ulaştırmacılığı en uç noktasından alıp 
iyi bitmeye öğrenmeye mecbur olduğumuzu da 
hep birlikte palaşmaya medburuz. Ulaştırmacılık 
başlangıçtan bitişine kadar bir zerafetin, bir ne
zaketin ve bir güvenirliğin içinde, devam eden 
olaydır. Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı uçak 
seferlerinde, bunları itina ile takibetmek, gerçek
leştiğini görmek sadece Bakanlığa ait bir görev 
değildir, Ayrı ayrı her birimize düşen bir görev
dir. 

Bu kona ile ilgili mııhterom Heyetinize bir 
hatırlatmadan bulunmadan geçemeyeceğim. 

Sayın Başkan, belki yarım dakikanızı fazlı 
aşacağım. Bağışlamanızı dilerim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
' ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Türkiye 

bugün için, uçuş emniyeti bakımından, uluslar
arası standartların çok altnıdadır. Bunun mazur 
'görülecek tarafı da yoktur. Hava ulaşımımız 
birbiri peşi sıra devam eden kazalar ve olaylar 
zinciri sonucunda ağır bir darbe yemiştir. Tür
kiye Hava Yoları ile Türkiye Hava Meydanları 
Genel Müdürlüğü bu konuyu birlikte ele almalı
dırlar. Şunun açıklıkla bilinmesi gerekmektedir; 
çoğu 30 yılı geçmiş, geri kalanı da hurdanın 
malı olmuş, kısaca demodeleşmiş cihazlarla, ne 
uçan insanların güvenliğini sağlamak mümkün
dür ve ne de uluslararası sahada Devletimizin 
millî prestijini muhafaza etmek mümkündür. 

Sayın Bakan, burada kendi başımdan geçmiş 
bir hatırayı size nakletmek isterim. 

Cenevre dönüşü başpilotun yanında, konuş
mamız sırasında, Türkiye'deki hava meydanların
daki emniyetin hangi ölçüde olduğunu uçakların 
İnişinde ve kalkışında ne derece tedbirli hareket
te bulunulduğunun mümkün olup olmadığını 
sorduğumuzda (yanımda, beraber seyahat ettiği
miz ve o tarihte Millî Savunma Bakanı olan Sa
yın İlhamı Sancar vardı), bize şunları söyledi: 
«Türk uçaklarının inişi ve çıkışı, Türk pilotları
nın cesaretine kalmıştır. Birçok araç ve gereç 
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yoksulluğu içerisindeyiz.» Geldik, bir güzel te
sadüf o gün öğleden sonra Hükümet toplantısı 
oldu; ama Sayın Ulaştırma Bakanı yok, yerine 
vekâlet eden arkadaşım var. Her ikimiz birlikte 
söyledik. «Merak etmeyiniz» dedi, «Derhal yarın 
(.Birbiri arkasına Hükümet toplantısı olduğu 
günlerden birindeydi) ilgileniyorum.» dedi. Er
tesi gün geldi; sizin ortaya koyduğunuz ve bizim 
ismen tadat etmek suretiyle şu şu cihazlar yok
muş tarzındaki ifadelerimize karşı (Hükümette 
beralber mesuliyet paylaştığımız değerli arkada
şım) Ibunlarm hepsinin tamam olduğunu bize ra
por halinde ifade etti. Aradan 10 gün geçti, o 
tarihte Ulaştırma Bakanı Salbahattin Beyle hera-
'ber İstanbul yolculuğundayız ve gene kaptan pi
lotun yanında konuşuyoruz. Kaptan pilota, «Bir 
Cenevre dönüşünde bir arkadaşınız bana bunları 
anlattı, doğru mu?» dedim. «Evet» dedi, yanım
da da Ulaştırma Bakanı sayın arkadaşım; «15 
ıgün evvel biz bunu Hükümette konuştuk, yerini
ze vekâlet eden arkadaşımıza söylediğimiz zaman, 
bize ertesi günü bir rapor getirdi ve anlattıkları
mızın doğru olmadığını ifade etti. Ama siz bizzat 
kulağınızla işitiyorsunuz» dedim. 

Sayın Bakan, -size bunu şunun için hatırlatı
yorum. Birçok malzemenin eksik olduğu size söy
lendiği zaman, sağınızda solunuzdan, yakın dost, 
bu konuları ciddî olarak bildiğine inandığınız 
insanlara soracaksınız; size rapor verecekler «Her 
şey doğrudur» diye, «Tamamdır diye. Sizi bu ko
nuda uyarıyorum. Bizzat başımdan geçmiş hadi
selerdir. Size verilen bu raporların bir çoğu doğ
ru değildir. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Bunu sırf hatırlatmak için söylüyorum. 

Sadece araç yönünden değil. Çok sıkıntısı olan 
bir konudur, personel politikasında tatbik edilen, 
personel politikasının uygulanmasında 8 sayılı 
Kararnamenin değiştirilmesinde bu derdimizi 
çok anlattık. O tarihte Maliyenin yetkili olan ar
kadaşlarına anlatamadık. 

Türk Hava Yollarının alanlarında bugün 
personel politikasının seyyanen uygulanması se-
bdbiyle bir yığın uzman yoktur. Aynı politikayı, 
aynı personel politikasını uyguladığınız müddet
çe, aralarımda bulunan uzmanlara itibar etmedi
ğiniz müdetçe, aynı ücreti verdiğiniz müdetçe, 
bu kısımlarda görevli arkadaşları bulamayacak
sınız S aynı Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, rica edeyim 

ALÎ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Bitiri
yorum. efendim. 

Yeşilköy, Çiğli, Esenhoğa gibi limalarm en 
modern hale getirilmesi konusunda Hükümetin 
yapacağı her başarılı çalışmayı şimdiden tebrik 
ettiğimizi (belirtmek isterim. 

Önemli gördüğümüz bir diğer konu; kıyı şe
hirleri arasındaki deniz ulaştırmacılığının isteni
len sıklıkta olmayışıdır. 

Değerli miletvekilleri, Türkiye'nin yararına 
olan her tasarrufun takdirkârıyız. Lâf ziyafetleri 
çekenlerin, vaatler bonkörlüğünün emsalsiz ör
neklerini verenlerin değil, eserlere eserler katan
ların yanındayız. Ağrı dağının tepesinde porta
kal bahçeleri yetiştirme sevdasında tutulanların 
Türkiye'ye bir yarar getirmediği artık ortada
dır. 

Binbir sıkıntı ve meşakkate rağmen Türkiye' 
nin kalkınmasına en içten duygularla iştirak 
eden ve Türk vatandaşının hizmetinde olmakla 
rütbelerin en büyüğüne lâyık olan ulaştırma ve 
haberleşme hizmetlerinde çalışan nra.tev.azi ve o 
ölçüde fefakâr Bakanlığın değerli personelini 
Adalet Partisi Grupu adına selâmlarken, Ulaş
tırma Bakanlığı bütçesinin memleketimize ve 
.milletimize hayırlı olmasını Adalet Partisi Grupu 
adına saygılarımla rica ediyor, temenni ediyo
rum. (A. P. sıralarnıdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekür ederim efendim. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Yasin 

Bozkurt, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA YASİN BOZKURT 
(Kars) — Sayın B&şlkam, değerli milletvekilleri; 

Demokratik Parti Grupu adına Ulaştırma 
Balkaıılığı 1974 yılı Bütçesi üzerinde 'görüşlerimi 
arz için huzurlarınızda bulunuyorum. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmamızın 
sağlanabilmesi, yurt güvenliğinim teminat al
tına alınalbilmesi iyi çalışan bir ulaştırma, ha-
(berleşme sistemine büyük ölçüde bağlıdır. Ka
ra, Hava ve Deniz ulaşım sisteminde koordinas
yonun sağlanması ve bu sistemlerde haksız ve 
yıkıcı bir rekalbete imkân vermeyecek tedbir
lerin alınmasını gerekli .görüyoruz. Zira Türk 
ekonomisi, kıt kaynaklarla gelişmesini sürdür
mek mecburiyetindedir. Hem kıt kaynaklara da
yanacaksınız ve hem de hızlı ve sürekli bir kal-
şmmayı sağlayacaksınız. Bu, her şeyden önce el
de mevcut imkânların israf edilmeden kullanıl-
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maısına bağîılcîır. Bugüne kadar muhtelif ke
simlerde tam bir koordinasyon tesis edilerek 
'kaynakların en iyi .şekilde kullanılabildiğini id
dia etmek mümkün değildir. Bilhassa karayolu 
taşımacılığı ile demiryolu taşımacılığı ara
sında yıkıcı bir rekabet doğmıiıştur. Türk ekono
misi ıbu yılkıcı rekabetten büyük zararlara uğra
mıştır. Halbuki her iki »taşımacılık kolu için de, 
ekonomik olarak çalışabilecekleri alanlar var
dır. Bu alanların ayrılmaması neticesi iç içe ça
lışma, haksız ve yıkıcı rekabeti doğurarak kay
nak israfına sebebiyet vermektedir. 

len dizel anaJhait lokomotiflerinin servise veril-
imiş olmasını büyük bir memnuniyetle karşıla
maktayız. Ancak, bu lokomotiflerin imalinde 
yurt dışından temini gerekli parçaların zamanın
da itihal edilmemiş olması nedeniyle, planlanan 
imal kapasitesine ulaşılmadığı anlaşılmaktadır. 
Bu yüzden, yurt içinde yapılacaik kısımları ha-
ızırlanımış önemli sayıda dizel lokomotiflerin fab
rikada beklediği, millî servetin ve sermayenin 
yüzden âtıl hale gelmiş olduğu gerçeği karşısın
da Sayın Ulaştırma Bakanının ne düşündüğü
nü ve ne gibi tedbirler aldığını öğrenmek is
teriz. 

Camialtı ve Alayboy tersaneleri yanında bü
yük tonajlı gemilerin yurt içinde yapımını sağ
layacak Pendik Tersanesinin tamamlanmasına 
büyük ihtiyaç vardır. Sayın Bakanın, Pendik 
'Tersanesi kurulma çalışmalarının ne safhada ol
duğunu ve işin süratlenmesi konusunda ne gibi 
çalışmalar yaptığını öğrenmek isteriz. 

I)emiryollarmıız eski ve düşük vasıflıdır, 
yıllar boyu ihmal edilmiştir. ıBu haliyle modern 
bir işletmeciliğin gereklerine cevap vermekten 
uzaktır. Bilhassa, kitle halinde yük ve yolcu 
(taşımalarında vazgeçilmez bir öneme sahip olan 
demiryollarının süratle ıslahına ihtiyaç vardır. 

ıDünya Bankasından sağlanan kredi ile de-
miryolllariıinızın ıslahı oalışm;alarının hızlandırıla
cağı ifade edilmektedir. Bu çalışmalar hangi 
safhadadır? Dünya Bankasından temin edilerek 
dış finansmana karşı gerekli iç finansman kay
nakları temin edilmiş midir'? ıSayın Bakan, bu 
konulara da açıklık kazandırmalıdır. 

itihal ve ihraç mallarımızın çok önemli bir 
kısmı denizyolu ile taşınmaktadır. Deniz taşıma 
filomuzun bugünkü durumu dolayısıyle bu mal
larımız yabancı 'gemilerle taşıtılmakta, bu yüz
den de büyük döviz kaybına maruz buılunmakta-
-yiiz. 

Planlı dönemde ithalât ve ihracatımızın ı% 50 
isinin kendi gemilerimiz!e taşınması öngörülmüş
tü. Ancak, bu çok önemli hedefe varmaktan 
uzak bul'unmaktayitz. Zira, deniz ticaret filo
muz, umumiyetle yaşlı ve hızı düşük gemilerden 
teşekkül etmektedir. Son yıllarda filonun 
gençleştirilmesi ve kapasitenin artırılması 
çalışmaları yapılmaktadır. Ancak, bu çalışma
ların yeterli olduğu iddia edilemez. Filomuzun 
süratle takviyesi ve istenilen seviyeye ülaştırı-

IJlaştiTima Bakanlığı ulaşım ve haberleşme 
konularında dev kuruluşları bünyesinde top
lamış 'bir bakanlıktır. Bu sebeple yurt ekono-
misinde ve kalkınma hamlelerinin tahakkukun
da büyük sorumluluk yüklenmiş bir bakanlık
tır. Ancak böylesine önemli ve geniş teşkilâta 
sahip bakanlığın kuruluş kanunu Meclis! eri
mizden geçerek kanunlaşamamıştır. Bu büyük 
bir noksanlıktır. İşlerin aksamasına ye ulaş
tırma sistemimizde koordinasyonun kurulması
na engel olmaktadır. Ekonomik ve sosyal haya
tımızda büyük etkisi görülen fiyat yükselmele- ' 
ri konusunda da ulaştırmamıza büyük görev
ler ve sorumluluklar düşmektedir. İyi çalışan, 
ucuz ve çabuk taşıma yapan bir ulaştırana sis
teminin tesisi, her nevi mal ve hizmetler fiyatı
na tesir eder. Ulaştırma Bakanlığı, sadece ulaş
tırma ve haberleşme hizmetlerini yürüten bir 
bakanlık değiUdir. Bu hizmetlerin yanında sa
nayimizin gelişmesi yolunda büyük görevler de 
Ulaştırma Bakanlığı uhdesine tevdi edilmiştir. 

Deıniryollarına ait fabrikalarda dizel loko
motifleri, yük ve yolcu vagonları imal edilmek
tedir. 

Denizyollarımıza ait tersanelerimizde ise, 
büyük tonajlı gemiler de dahil olmak üzere ye
ni gemiler inşa edilmektedir. Bu bakımdan ulaş
tırma hizmetleri konusundaki görüş ve temenni
lerimizi arza başlamadan evvel imalât konuları
na temas etmek isterim. 

lElskişelhir Demiryolu Fabrikalarında dizel lo
komotiflerin imalâtına başlanılmış olması, de
miryolu taşımacılığı bakımından ve yurt sana
yinin geleceği bakımından büyük önem taşı
maktadır. 

Türk idareci, mühendis, teknisyen ve işçisi
nin büyük emek, biliği ve alınteri ile mal edi- | 
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•lalbilmesi, Pendik Tersanesinin ikmaline büyük 
ölçüde bağlıdır. Bu balkımdan Tersanenin in
şaatı üzerinde önemle durulmasını gerekli bulu
yoruz. 

Muhterem milletvekilleri, çağımızın en mo
dern ve hızlı ulaşım yolu, muhakkak ki, hava-
yoludur, modem bir hava filosuna sahip olma 
yolunda çalışmalar yapılmaktadır. 

Bilhassa yurt dışında çalışan işçi sayısındaki 
artış, dış seferlerde büyük bir ih/tiyaç genişle
mesi vücuda getirmiştir. Yurt içinde de artan 
ihtiyaca paralel olarak filomuz, modem uçak
larla takiviye edilmiştir. Ancak, bu genişlemeye 
uygun idarî ve teknik tedbirlerin alınmamış ol
ması, hava ulaştırmacılığımızda yürekler acısı bir 
durum meydana getirmiştir. 

Dünya havacılık tarihinin en büyük kazaları 
peşpeşe meydana gelmiştir. Arızalanan ve seferi
ni yapamadan dönen veya uğradığı bir kazayı 
hafif atlatan uçaklarımıza ait haberler gazete 
'sütunlarını bol bol işgal etmektedir. 

Dünyanın en mahir pilotlarına sahip olma
sına rağmen Havayol'larımızın içine düştüğü 
(bu açıklı durum izahtan varestedir. Bu yüzden 
Haıvayollarımız, en mühim unsuru, güven un
surunu yitirmiştir ve her gün itibar kaybetmek
tedir. 

Hüküimetin kuruluşundan hu yana dört ay 
gilbi kısa sayılmayacak bir süre geçmiş olmasına 
ve büyük kazalar 'bu süre zarfında vükuibulmuş 
olmasına rağmen, ciddî tedbirlere tevessül edil
diğinin belirtilerine şahit olamamanın üzüntüsü 
içerisindeyiz. 

Geçen deivre Meclislere sevk edilen, ancak 
kanunlaşamadığı için kadülk olan kanunlar ko
nusunda da kısaca mâruzâtta bulunayım. 

Bu kanunlar arasında Ulaştırma Bakanlığı, 
Türkiye Cumhuriıyeti Devlet Demiryolları ve 
PTT teşkilât kanunları da vardı. Bu kanunla
rım dışında ulaştırma hizmetlerinin salimen gö
rülmesini temin edecek önemli tasarılar da bu
lunuyordu. Bu konudaki çalışmalar hangi saf
hadadır? Sayın Bakandan bu konuda da açık
lama (bekliyoruz. 

Önemli bir hususa da temas etmek istiyo
rum. Hava ulaşımı artık lüks olmaktan çık
mış, bir ihtiyaç, bir zaruret haline gelmiştir. 
Türkiyemizde uzalk yerlerin büyük kentlere bağ
lanması, artan ticarî faaliyetler ve artan ekono

mik ve sosyal faaliyetler münaseıbetiyİe şarttır. 
Çok uzak illerimizden âcil hastasını büyük şe
hirlerdeki mütekâmil hastanelere götürmek du
rumunda kalan ve hayatın 'bahis konusu olduğu 
zamanlarda bu imkândan birçok ilimiz vatan
daşı mahrumdur. Bu itibarla, havaalanlarının 
uzak hudut şehirlerine de götürülmesi izahtan 
varestedir. Bu arada kendi seçim (bölgem olan 
Kars'a 1957'lerde iptidaî şartlarla da olsa Türk 
Hava Yolları seferler yapmakta idi ve yolcu 
adedi de kâfi gelmekte idi. Aradan 17 yıl gilbi 
İbir zaman geçmiş olmasına rağmen Kars'taki 
toprak havaalanı modern bir havaalanı haline 
inkılâp etmemiştir. 

Bu konuda Sayın Bakana sözlü sorum olmuş
tu ; iş çokluğu ve Meclisin kesif çalışması mü-
naselbetiyle cevap almış değilim. Bu münasebetle 
de muhterem Bakanın cevap vermesini ve Kars ' 
in hava alanına kavuşturulmasını temenni et
mekteyim. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin, memleketi
miz ve milletimiz için, mümtaz Ulaştırma Ba
kanlığı mensupları için hayırlı ve uğurlu olması
nı temenni eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
iCuımlhuriyet Halk Partisi Grurpu adıma Sa

yın Niyazi On al. 
Buyurunuz Sayın Onal. 
C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ ONAL 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Ulaştırma camiasının değerli mensupları; 

1974 malî yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde Cuhuriyet Halk Partisi Grupunum gö
rüşlerini sunmaya başlamadan önce, Türkiye'nin, 
Ibu hizmet sektörü bakımından halen ne durum
da okluğunu belirtmekte yarar görüyorum. 

Ulaştırma sektöründeki kuruluşların yapıJsal 
noksanlıkları, aralarındaki işlbirliğinin verimli 
İbir düzeyde olmaması, işletmecilik standardının 
düşük olması, personel yetersizliği giibi temel 
Sorunlar nedeniyle, ülkedeki sosyo - ekonomik 
gelişmenin yarattığı ulaştırma talebi, alt sistem
lere düzenli bir şekilde dağıtılamamakta ve do-
layıSıyle gereken hızda ve güven içinde karşı-
1 anamamaktadır. 

Genel ulaştırma planlamasını sağlamak, ka
mu kuruluşları ve özel sektör tarafından yü
rütülen taşıma hizmetlerini düzenlemek, hizmet
ler arastada koordinasyonu sağlamak, faaliyet-
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İeri kontrol ve murakabe etmek gibi büyük gö- [ 
revler yüklenmiş olan Bakanlığın yeniden teş
kilâtlanması gereği yerine getirilememiş, bunun 
ilk adımı olmaSı gereiken, Ulaştırma Bakanlığı 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki tasarı kanun
laşamamıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ve I 
.197(3 yılı programımda öngörülen tedbirlerden 
Ibazıları ve 'büyük bir bölümü hiç uygulamaya 
konulmamış, uygulamaya 'konulanlarından ise 
ıhenÜz beklenen sonuç alınamamıştır. 

Taşımanın (gerçek maliyetinin ve (belirli yer
leşme yörelerimin ortaya çıkaracakları ulaştır
ma takibinin saptanması, altyapının kurulma
sının ve kullanılmasının sektör anaplanlarına 
bağlanması, yurtiçi ve yurtdışı ulaşımın güven 
verici bir süreklilik içinde ve çağdaş ulaştırma 
teknolojisi ile karşılanması konuları sektör için 
'önem ve ağırlıklarını /korumaktadır. 

[Bütün Cumhuriyet 'döneminde ulaştırana 
sahasında yapılan en olumlu ve bilinçli çalış
ma, tek bilinçli çalışma, yabancı şirketlere ait 
demiryollarının millileştirilmesi ve yeni demir
yolları yapılmasıdır. 

iCumhuriyetimizin ilk yıllarındaki ço!k dar 
imkânlar - içinide demiryolu politikasını başarı
ya ulaştıranları şükranla anmak lâzımdır. Tür
kiye'nin gerçeklerine uygun, coğrafî ve ekono
mik zorunlulukların gereği olan bu atılım öyle
sine başarılı olmuştur ki, Türkiye Cumhuriyeti
nin 10 ncu yılında demiryolları kalkınma ve 
çağdaşlaşmanın sembolü haline ,gel mistir. 

İkinci Dünya Savaşının ülkemizi sardığı yıl
larda demiryolları ulaşımı, yolcu ve yük taşı
mada ve millî savunmamızın, gerektirdiği' hiz
metlerde çolk başarılı bir sınav vermiştir. Bu 
politikanın giderek güçlenmesi ve çağdaş tek
nolojiyi izlemesi gerekirken, ne yazık ki bunun 
'tamamen tersi yapılmış, Cumhuriyetin 50 nci 
yılında demiryolları ve işletmeciliği diğer kara
yolları ulaşımı yanında ezik ve zayıf bırakıl-
mııştır. Şu anda demiryolu ulaştırmasında, daha 
ömceki program dönemlerinde söz konusu edi
len sorunlar varlıklarını tamamen, hatta artarak 
sürdürmektedir. 

Çeken ve çekilen araçların yetersizliği, hat
ların geometrik ve fizik standartlarının birçok 
kesimlerde 'günün ulaşım ihtiyacına cevap vere
cek nitelikte olmayışı, sinyalizasyon ve haber- 1 

leişme tesislerimin tamamlanmaması ve yük va
gonlarımın. eski oluşu, demiryollarında büyük 
ölçüde hız düşüklüğüne neden olmakta, yolcu 
ve özellikle yük trafiğinin, karayollarına kay
ması sonucunu doğurmaktadır. 

Öriganizasyon ve işletmeye ilişkin sorunlar 
da hizmetin daha etkili yapılmasına ayrıca olum
suz yönde etki yapmaktadır. 

Demiryollarının bu hale düşmesinin başlıca 
nedeni, aşağı - yukarı 25 yıldan beri bütün 
ağırlığın karayollarına verilmesi ve demiryol-
larıııın bilerek, ya ila bilmeyerek; fakat açıkça 
ihmal edilmesidir. Türkiye'de karayolları ya
pımı ve işletmeciliğinde görülen çok hızlı ge
lişme, bizim dışımızda olan güçlerin istekleri so
nucudur. Karayollarının yapımımda kullanılan 
makinalar dışarıdan .gelmiştir ve gelmektedir. 
Bu yollar üzerimde işleyen araçlar dışarıdan .gel
mektedir, ya da şimdi birazı Türkiye'de monte 
edilmelktedir. Araçların akaryakıtının büyük 
(bir bölümü dışarıdan gelmektedir, yedek par
çalar dışarıdan gelmefetedir. 

lE-konomimizin dışa bağlılığı konusunda bu 
ulaştırma politikası belirgin ve üzerinde tartı
şılması imkânsız bir örmektir. Sonuç; çok sayı
da araç ve atıl kapasite, buna karşılık karayol
ları standartlarınım düşüklüğüdür. Trafik ka
balarının da büyük ölçüde bu dengesizlikten ve 
ihtiyacın fazlalığı sebebiyle bilgi ve eğitimi nok
san sürücü istihdamından doğduğu düşünülme
lidir. Bu hali ile ulaştırma politikamız, makine, 
motorlu taşıt, akaryakıt ve yedeik parça satıcısı 
ülkelerle bunların Türkiye 'deki işbirlikçileri
ne ve az r a ile hizmet etmektedir. 

Aynı etkiyi bir ölçüde, büyük ölçüde deniz 
ulaştırmasında da görmek mümkündür. Aslında 
ekonominin dışa daha az bağlı olacağı ulaştırma 
sektörlerinde, (ki, bunlar demiryolu ve deniz
yolu ulaştırmasıdır) açıkça ihmaller vardır; 
ona karşılık dışa bağlılığı alabildiğine ileriye 
ıgötürecek sektörlerde, karayollarında tam an-
lamiyle, hatta gereğinden fazla yatırım ve çalış
ma varıdır. 

Bu, bizim istelkl erimiz dışında dışarıdan gel
miş, empoze edilmiş, bizi bilinçsizce sürüklemiş 
Ibir çalışma biçimidir. 

iSmırlarınm 2/3'ünün denizlerle çevrili oldu
ğu bir ülkede, üstelik itlhal ve ihraç taşımala
rının % 90'mdan faizlasımm denizyoluyle yapıl-
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makta olduğu gözönünde tutulursa, denizyolu 
ulaştırmasının ne kadar ihmal edildiği hemen 
görülür. Liman tesislerinden, ticaret filosu ve 
işletmesine kadar bütün yönleriyle denizyolu 
ulaştırması yeniden ve âdeta 'sıfırdan başlaya
rak ele alınmayı gerektirecek durumdadır. Özel
likle yük taşımada denizyolunun daha ucuz ve 
ekonomik olduğu (bir gerçektir. Bu konuda ya
pılacak atılımlar 'döviz tasarrufu bakımından da 
büyük önem taşımaktadır. 

ISon yıllarda en yükselk talep artışı havayolu 
ulaştırmasında meydana gelmiştir ve üzülerek 
söyleyeyim ki, bu da yine bizim irademizin dı
şında meydana gelmiştir. 

Talelbin büyüklüğü patlama halinde gelişip, 
(bu sahada günlük tedbirlerin alınmasına yol aç
mıştır. Uzun vadeli, planlı - programlı bir çalış
ma yerine, isteklere geçici cevaplar aranmaya 
»çalışılmıştır. Hava meydanları, uçaklar ve .per
sonel bakımından gereken çalışma ve organizas
yon yapılamamıştır. Yurtdışı hava ulaştırması
nın ibüyük ölçüde, Almanya'da, çalışan işçileri
mizin gidip gelmesi nedeniyle yoğunlaştığı mey
danda iken; bu yoğuntrâfiği sadece Yeşilköy 
Hava alanının büyütülüp genişletilmesi ile kar
şılamaya çalışmak kanaatimizce büyük bir hata
dır. 

İşçilerimizin çoğunluğu Anadolunun çeşitli 
illerinden gitmiş olan kimselerdir. Giderken ve 
dönenken Orta - Anadolunun demiryolları ve 
karayolları bakımından kavşak noktası duru
munda olan bir ilinden yapılacak hava alanına 
gelmeyi tercih edecekleri kuskusuzdur. Böyle bir 
hva aalnının kısa sürede tamamlanıp hizmete 
girmesi halinde hem İstanlbul, Ankara ve İzmir' 
in hava ulaştırması bakımından yükü hafifleye
cek ve mevcut tesislerle, gerekirse bunlar (biraz 
daiha geliştirilerek daiha uzun süre büyük yatı
rımlara lüzum kalmayacak, ham de işçilerimiz 
yurtlarına ve işyerlerine ulaşmakta kolaylık 
sağlayacaklardır. Bu konuyu Hükümetimizin 
.dikkatine önemle sunuyorum. 

Ulaştırma hizmetleri bakımından demiryolu, 
karayolu, denizyolu ve havayolunu bütünüyle 
ele alacak ve bunlar arasındaki (bozulan dengeyi 
süratle sağlayacak 'bir çalışmaya acilen ihtiyaç 
varıdır. Böyle bir çalışma ancak yurdumuzun 
coğrafî, ekonomik ve sosyal gerekleriyle millî 
savunma ihtiyaçlarına yeterince karşılık vere-
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(bilecek 'bir ulaştırma politikasının vazgeçilmez 
unsurlarını tespit edip uygulamaya hazırlaya
bilir. Aksi halde, bugünkü bozuk dengenin sü
rüp gitmesi, doğal imkânların höba edilmesi, 
atıl kapasiteler ve çok sayıda yurtdaşımızın ha
yatına mal olan trafik kazaları önlenemeyecek
tir. 

Bu çalışma yapılırken, önemle gözönünde tu
tulması gereken hususlardan, biri de, enerji ih
tiyacının imkân nispetinde yurt içinden sağ
lanmasıdır. Elektrik, kömür, ya da petrolden, 
(hangisinin hangi ulaştırma sahasının hangi bö
lümlerinde kullanılmasının millî ekonomimiz 
lbakımından daiha yararlı olacağı iyice incelen
meli ve hesaplanmalıdır. 

Ulaştırma hizmetleri, personel politikası 
lbakınımdan, da değişik bir önem arz etmekte
dir. Bu sektörde çalışacak personelin belli İbirf 
düzeyde yetiştirilmesi zorunluğu vardır, Tek
nik bilgiye salhip ve yetişkin personelin başka 
sektörlere gitmesi ayrı bir sorundur. Yani hem 
yetiştirmek, hem de tatmin etmek, ayrılmalarına 
engel olmak gerekmektedir. Oysa ki, şimdiki 
durumda örneğin Türk Hava Yolları Anonim 
Ortaklığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü personeli arasında ödemeler 
(bakımından uçurumlar açılmıştır. 

Çok ağır koşullar içinde çalışan demiryolu 
'peıteoneli geçim sıkıntısı çekmektedir. Bunların 
gelir düzeyi yükseltilmeli, başta sağlık ve ço
cuklarımın öğretim ve eğitimi olmak üzere, sos
yal imkânlara kavuşturulmalıdır. Eazla mesai 
düzeni gerçekçi olarak ve değiştirilerek uygu
lanmalıdır. 

Yetişmeyen hizmetler için yeni elem,an alın
ması görüşü ve teklifi yerinde değildir. Çün
kü, demiryolu personeli belli eğitimden geçerek 
ve bir süre içinde yetişebilir. O yetişmiş olan 
elemanların fazla mesai ücretlerinden yararla
narak ne zaman yapılacağı belli olmayan fazla 
mesaiyi yapması sağlanmalıdır. 

Aynı görüşü, ulaştırma hizmetinde çalışan 
bütün personel için tekrar etmek mümjHmdür. 
Çünkü, ulaştırma hizmi'eıtlerinde çalışan perso
nelin tümünüm iyi yetiştirilmiş olması gerekmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, hahıerleşmıe sektöründe 
telefon haberleşmesi, önıtedbijleri önemli bir so
rundur. «Haberleşme sektöründe büyük prob-
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lemlerimiz yoktur. Yalnız telefon meselesini 
lıalledeımedik. Mevcut]ar kadar da talep • var
dır.» dendi mi, bunun anlamı şudur; haberleş
me sektöründe henüz doğru dürüst hiçbir şey 
yapılalmamıştır. Çünkü, mektup zaten öhür araç
larla gider, telgrafların ne kadar sürede nasıl 
gittiği de bilinm|ekbedir, ama telefon artık çağ
daş dünyada on büyük ihtiyaçtır. Buna «Mevcut 
abone kadar da sıra beklemektedir,» dendiği an
da, bu konuyu hiçbir şey yapılmamış gibi, sı
fırdan ele alıp ciddiyetle başlatmakta zaruret 
vardır. 

önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir hız
la a-rtacalk olan bu talepleri karşılayabilmek 
için büyülk bir atılım yapılmalıdır. Köylerimizin 
de telefona kavuşturulması hususunda çalış
malar hızlaınidırılmalıdır. Köylerim.izıin şehirler
deki hizmetlerden, bir çok konularda olduğu gi
bi, telefon konusunda da mahrum, bırakılması
na hiç kimjseuin hakkı yoiktur. 

Telefon görüşmelerimin .mahremiyeti husu
sunda çok titiz davranılması, burudan önce gö
rülen ve duyulan olaylara yer bırakılmaması en 
ço'k dikkat edilecek hususlardan biridir ve 
bu konu yönetimin başındakilerle bırakılmamalı, 
bir anane olarak yerleştirilmelidir. Yalnız bir 
anayasal halk olarak kalmamalı, o anayasal hak
ka herkes, idarenin başında kim olursa olsun, 
Hükümet kim olursa olsun saygı duymalıdır. 

Bu arada bir noktaya da işaret etmek istiyo-
vmn. Radyolink şebekelerinin kurulmasından 
sonra PTT ile TRT arasında İşbirliğinin çoğal
dığı bilinmlektedir. 

Ahca'k, bu iki fcuruluşumuziun ayını iş için ay
rı ayrı teşkilât kuraraik personel çalıştırdığı 
tespit edilmiştir. Bu durum, ileride bazı sürtüş-
mıelere ve gereksiz çekişmelere yol açalbilir. PTT, 
radyo ve televizyon vergilerini tahsilde TRT'ye 
hizmet etmektedir. İşletme konusunda da per
sonel ve para israfına yol açımaya'cak bir orga
nizasyona gidilmesinde zorunluk görüyoruz. 

Ulaştırma ve haberleşme hlzmleltleri halikın 
her an karşı 'karşıya olduğu ve dolayısı ile ya
kından ilgilendiği konulardır. Bu nedenle aksak
lıklar derhal hissedilmekte ve büyük şikâyetlerle 
yol açmaktadır. Arz etmeye çalıştığımız husus
lar, sanıyoruz ki, bu sektörün yeni baştan esas
lı şekilde ele alınması zorunluğunu ortaya koy
muş bulunmaktadır. Günlük tedbirlerle yapıla

cak iyileştirilmeler yetersiz kalmaya mahkûmdur. 
Modern teknolojinin gereklerini göz'önüinde tuta
rak, o düzeye erişmeye çalışmak, sektörler ara-
•si'iıdaiki dengesizliği ortadan 'kaldırma-k, yurdu
muzun coğrafî, ekonomik ve .sosyal ihtiyaçlarına 
uygun bir ulaştı mn a sektörünü yaratıp geliştir
mek, bu sahada da özellikle araç ve enerji ba
kımından dışa bağlı olmaktan kurtulmaya çalın
mak, âdil ve doyurucu bir personel politikası 
•uygulamak, başlıca hedefler olmalıdır. Bu, aynı 
zamanda çağdaşlaşmamın ve insan hayatına 
önem vermenin kaçınılmaz gereğidir. 

Bütçenin, ulaştırma bütçesinin 1974 progra
mımın kısıtlı olanakları içinde hazırlandığımı bi
liyoruz; fakat değişik bir bakış açısıyle olumlu, 
bir çalışmayı başlatmak da mümkündür. 

Burada kendi ilimden hir örnelk vermjek isti
yorum. Biraz önce bir başka sözcü arkadaşı
mın bahsettiği bir fabrikadan, Eskişehir'delki Di
zel Lokomotif Fabrikasından bahsedeceğim. Bu 
fabrikanın 1972 yılında 22, 1973 yılında 20 lo
komotif imal ettiği ve 1974 yılında 45 lokomotif 
imal edileceğinin beklendiği bütçede yazılıdır. 
Oysa bu sene bu fabrikanın g>eqen sıemtekinden 
daha az imalât yapmak durumunda kalacağı şüp
hesizdir. Bu konuda yalnız Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak bir kanaat arz etmiş ol-
ımuyorumı; Senatoda da Adalet Partili Senatör, 
Eskişeihir Senatörlü Sayın Hasan Ergeçen, aynı 
faibrika için Sayın Ulaştırma Bakanına sorduğu 
bir soruda : «Eskişehir'deki Dizel Lokomotif 
Fabrikası, öteden beri pek iyi çalışmamakla be
raber, som zamanlarda büsbütün aksar hale gel
miştir.» demek suretiyle «bunun düzeltilmjesi 
için ne düşünüyorsunuz?» diye sönmüştür. Bu
nu sormak suretiyle bizimle aynı kanıda oldu
ğunu gösterınjiştir. 

Bu, her şeyden önce bir işletmecilik anlayı
şıdır. Eğer işin sahipleri, devletin iyi işletme
cilik yapamayacağı kanaatınıa bir peşin hüküm 
olarak sahipseler, artık omlardan devlet kuru
luşlarının iyi işletmeler haline getirilmesi bek-
lemömez ve Türkiye'de devlet işletmeleri bu
günkü dunuma, o işletmelerin başarılı olaca
ğına baştan beri inanmayanlar yüzünden geti
rilmiştir. 

BAŞKAN — Efendini, iki dakikanız kaldı. 
O. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ ONAL 

(Devamla) — Sayın Başkan, bağlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, sözlerimi bir kaç cura,-- j 
lü ile bağlayacağım. 

Bir bozuk düzenin değiştirilmesi, o bozuk 
düzeni yaratmış olanlardan beklenemez. O dü
zeni değiştirmeye kararlı olarak iktidara gelmiş 
olan Cumhıımyet Halk Partisi ile Millî Selâmet 
Partisi Hükümetinden, 1974 programının dar im- I 
kiraları içinde hazırlanmış bile olsa, bu bütçey- I 
le ulaştırma hizmetlerini başka bir ele alış bici- I 
mi, başka bir balkış açısıyle yeni ufuklara doğ
ru, yeni bir yola çıkış sağlayacak şekilde ele 
alınmasını diler, bekler ve Ulaştırma camiası- I 
mm bütün mensuplarına ve milletimize Ulaştırma 
Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diler, Yü- I 
ce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların- I 
dan. alkışlar.) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onal. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle gruplar 

adına yapılan konuşmalar sona ermiştir. I 
Şaihısları adına söz talep eden arkadaşlarım- I 

dan söz sırası Sayın Ünat Demir'in. Buyurumuz 
efendim,. I 

Sayın Demir, görüşme süreniz 10 dakika efen
dim. I 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; I 

Benim şahsî kavramıma göre; bilimsel, kül- I 
türel ve ekonomik en iyi iletken, temel felse- I 
fesine göre ulaştırmayı kabul ediyorum. I 

Bugüne kadar yapılmış olan (geçmiş dönem- I 
lerde) ulaştırma hizmetlerinin, zamanın getirdi- I 
ği teknik gelişimler yanında, aksayan yönleri de I 
vardır. Biraz önce çok Sayın C. H. P. sözcüsü I 
arkadaşımızın; birçok müesseseleri çalışmaz va- I 
ziyete getirenler, onun çalışmayacağına peşlin, I 
iyi işlemeyeceğine peşin hüküm koydukları için I 
demişler, o düşüncenin saihibi oldukları için ve- I 
rimli hale gelmiez, demişlerdi. I 

Şahsen kâmil bir muhalefet anlayışına göre I 
ben şunu diyorum, : Buyurun, siz o anlayışta de- I 
ğilseniz, düzeltin, daha verimli vaziyete, geti- I 
rin, muvaffalk olun diyoruz. Niçin muvaffak I 
olun diyoruz? Vatan hepimizin. Niyabeten iş gör- I 
düğümüz nıillet, bizim, milletimiz. Peki biz mu
vaffak olursak, siz ne olacaksınız diye bir sual 
sorarsanız politik. Ben sorayım, ben cevap ve- I 
reyini. Ben sizden daha iyi yapacağımı ispat I 
ederek, muvaffak olma 'kâmil muhalefet anlayı- I 
şıyla hareket edeceğimi ifade etmek isterim. | 
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Bugün PTT hizmetlerinde telefon muhabe
relerinde aksayan yönler vardır. Sayın Bakam
ınız başta olm,a,k üzere, Bakanlığımız mensupla
rından bu cihetlerin telâfisi hususunu temenni 
ediyoruz. Otomatik cihazların ve radyolink sis
teminin daha çok artırılması en halis temiennim-
dir. Hiç. değilse birinci etapta, çevresinde bir 
haıyli köy toplayan -merkezî, kalabalık köylere 
'kadar öncelikle telefon hattının çekilmesi zaru
ridir. 

En önemli husus, Türkiye'de son aylarda,. 
Türk Havacılık İşletmesinin başına gelen mües
sif kazalardır. DO 10 - 10 uçakları, samki bir tek 
Türkiye'ye satılmış, Türkiye'den başka bir ülke
ye satılmamış da, ekseriyetle bizdeki uçaklar 
kaza kabiliyetini haiz olmuşlardır ve ecnebi tek
nik elemanlar ve eksperler koskoca kazayı bir 
bagaj kapağına bağladılar geçtiler... Ben o ka
naatte değilim,. Niçin değilim,? Çünkü DO 10 - 10 
uçaklarını im;al eden firma, bariz bir motor ha
tasını veya bir başka aksamdaki önemli bir ha
tayı benimser ve kalbini ederse, firmasının namı
na kötü reklam olacağı düşüncesiyle, daha o ka
za vulku bulduğundan hemen sonra, ajanlarını o 
mahalle göndererek bu gayretlerin içine sok
muştur, basından aldığımız haberler bize bu esin
lemeyi vermiştir. Ki, dünyada pilotlarımız ifti
har edilecek derecede, âdeta gökyüzü akrobasi
sini en iyi beceren kimselerdir. Havayollarına 
Bakanlıkça daha ehemmiyet verilerek, daha sı
kı bakım yapılarak, uçuştan ön'ce balkım yapıla
rak bu kazaların önüne geçilmesini temenni edi
yorum. Zira inisan ayağını bir defa yerden, kesti 
mi, gökyüzünde daha çok muhanat oluyor ve 
•kurtuluş imkânı olmayan bir ölüm psikolojisi içe
risinde seyrediyor. 

Bu mey anda, yıllardan beri Muğla'ya yapıl
ması düşünüleni hava meydanları meselesinde, 
Sayın Ulaştırma Bakanlığımızca her iki hava 
(meydanının da süratle yapılmasında zaruret ol
duğunu, hem turistik potansiyel bakımından, kit
le turizmini çekebilmek bakımından, hem de Yu
nan adalarındaki üs'lenmjelere karşıt bir pozis
yon olması bakımlından zarurî buluyorum ve bu
nun birisinin önce, birisinin sonra gibi değil; za
ten takriben 500, 600 milyonluk malî porte ih
tiva etmektedir, iki hava meydanı. Bunların iki
sinin de yapılması en halis temennimdir. 



M. Meclisi B : 85 25 . 5 . 1974 O : 3 

Demiz ulaşımı .meselesinde yine kendi bölgem
den turistik potansiyel ihtiva eden bir hususu 
arz e'tmjeden geçameyeeeğim. 

Salhil kazaları Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, 
Datça, Bodrum, Milaıs feribot seferlerinin sü
ratle konması ve Rodos gibi, Istanköy gibi Yu
nan adalarına gelem turistlerim, bizim kıyıları
mıza da çdkildbilmesi imkânının doğurulması za-
Tiıridir. 

Zira, Rodos adaşımdan Yunam feribot işlet
meciliği günü birlik, haltta birkaç saatliğine tu
ristleri bizim kıyılarımıza getirip, hemen gözü 
bağlı, âdeta oradan bir paket eşya alır korfcu-
suyle geriye apar topar götürmektedirler. 

Bizim bölgemize demiryolu gelmjediği için 
Devlet Demiryolları konusunda detaylı bir bil
giye salhip değilim. Ancak, uğradığı yerlerde, en 
ekonomik taşıyıcı olduğu kanaatindeyim. Aksa
yan yönleri varsa, diğer grup sözcüsü arkadaş
larımız bunları ifade ettiler. Bunun da telâfisi 
temennimdir. 

Sözlerimin sonunda, Sayın Niyazi bey arka
daşımızın, «.bozuk düzen, bozuk düzen» diye ta
bir ettikleri hususa temas etmek işitiyorum. Biz, 
şayet bir düzen bozuksa bunun düzeltilmesini 
temenni ediyoruz ve memleketimizin, milletimi
zin yararıma olan düzeltmelerde tam kâmil, yıkı
cı değil, tam kâmil bir muhalefet amlayışıyle par
maklarımızı .kaldıracağımızı şahsım adına ifade 
etmek isterim. Temennimiz odur ki, düzenin ha
kikaten aksayan yönlerinin telâfi edilmesi en 
içten duygularla temennimizdir. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin, Ulaştırma 
Bakanlığının güzide mjeusuplarıma, özellikle ha
yatları dalha çok tehlike arz eden havayolları 
mensuplarına, milletimize, Parlamentomuza ha
yırlı olmasını ıtemıenni eder, cümlenize en içten 
duygularla saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Sayın Bakan, Hükümet ajdma konuşaicaık mı

sınız efendim,. 
Ulaştırma Bakanı Sayın Ferda Güley, bu

yurunuz efendim. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

ULAŞTIRMA BAKANI FERDA GÜLEY 
(Ordu) —• Sayın Başkan, sayım milletvekilleri; 

Grupları ve şahısları adına konuşan ve Ba
kanlığımızın çalışmalarıma dilek ve eleştirileriy
le ışık tutam değerli arkadaşlarımım ileri sürdük

leri görüşlere geniş ölçüde cevap teşkil edeceği
ni de umduğum maruzatıma başlanmadan önce, 
Yüce Heyetinizi saygılarla selâmlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi toplumu
muzun ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziksel bo
yutları içinde sağladığı değişme ve gelişmelerin 
bir sonucu olan bugünkü kalkınma durumu ve 
perspektif plama göre, toplum boyutlarımda gö
rülecek büyüme gözönüne alındığı zaman, ulaş
tırma politikamızın taşıdığı yükün ağırlığı ken
diliğinden anlaşılmaktadır. 

işletmeci, yatırımcı ve hizmet üretici bir ku-
ıruluşlar topluluğu olan Ulaşitırma Bakanlığı, ça
lışmalarımı bir taraftan kalkınmanın hızlandırıl
ması istikametine yöneltirken, diğer taraftam da 
halik için ve halk yararına çalışmayı temel ilke-
1 erinden biri yapmak durumundadır. Halkın sa-
tınalma gücünü olum|suz bir şekilde etkilemeden, 
bağlı kurumlarım kâr getiren işletmeler haline 
getirmek de çalışmalarımızda gözettiğimiz diğer 
bir hedeftir. 

Bakanlığımızın bu amaçlara bugüne değin ne 
ölçüde yaklaşabildiğinin muhasebesini yapmayı 
işitemiyorum. Önemle belirtmek istediğim nokta; 
bundan böyle genel bütçeye mümkün olduğu ka
dar az yük olan, başka bir deyişle «açıklarını 
Ihalıka ödetmeyen» bir işletme politikasıyla çalış
ıma prensibini uygulamaya büyük bir çaba har-
cayaeağımizdır. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığımın 
ıburııldüğu 1&3IS yılımdan bu yana, yasaların gös
terdiği amaca erişmek için önemli sayılabilecek 
aşamalar yapılmışsa da, bu amaçlara tümüyle 
varıldığı iddia olunamaz. 1939 'dan bu yana muh
telif tarihlerde çıkartılan kanunlarla Ulaştırma 
Bakanlığımıza millî güvenliğin, ekonomik geliş-
ımjeriin sağlanmışımda çeşitli görevler verildiği 
halde; hâlâ bu görev ve sorumlulukların gereği
mi yerine getirmenin, birbiriyle çelişir görülen 
ulaşım fonksiyonlarımın, birbirini bütünleyen, bir
birini güçlendiren ahenkli bir sisteme kavuştu-
rulmasımım temel sorum olarak çözüm beklediği 
de bugün açık bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisin her za
man isabetle takdir buyurduğu üzere, ulaştırmja 
politikamızın dünya görüşü içimdeki yeri de çok 
önemlidir. Yine yüksek malûmları olduğu üze
re ; ulaşitırma sektörü tarım ve endüstri gibi üre
tici sektörlerin yanımda onları^ tamamlayıcısı 
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olduğu kadar, gelişmişlerimi hızlandırıcı bil* haz
met sektörü olarak da yer alır. Aynı zamanda, 
ülke savunmasında birinci derecede önemi haiz
dir. 

Diğer taraftan; turizm, sağlık, ticaret ve ben
zeri diğer hizmet altsektörlerine de katkısı bü
yüktür. Bu bakımdan, iktisaden gelişmiş ülke
lerdeki! ulaşım hizmetlerinin de aynı oranda ge
liştiği görülür. Hattâ, ulaştırma hizmetlerinde-
ki gelişmişlik derecesini, kalkınmanın ölçüsü ola
rak göstermek de doğru bir görüştür. Bu se
beple ; ulaştırma, ekonomik ve endüstriyel geliş
memizde, sosyal ve kültürel bağlarımızın kuvvet
lenmesinde ve millî varlığımızın korunmasında 
en önde gelen unsurlardan, biridir. Ulaşım hiz
metinin görülmesinde ülke çıkarlarına uygun 
bir millî ulaşum politikasının tesis edilmesi ve 
bu politikanın gereklerinin yerine getirilmesi, 
ekonomik ve aynı zamanda güvenli bir ulaşltır-
ma için önem taşımaktadır. 

Sayın Tosyalı arkadaşıma da arzı cevap et
tiğim!! sanarak, Bakanlığın koordinasyon eksik
liğiyle ilgili ihtiyacını şimdi bendeniz de ifade 
•ötmek istiyorum. Evet, koordinasyon eksikliği, 

.kopukluğu vardır. Ulaştırma sektöründe tam 
anlamryle bir koordirıasycnun sağlanması gerek
lidir. Bu koordinasyon, ekonomik ve malî koor
dinasyon, tarife koordinasyonu, yönetimde koor
dinasyon, hukukî tedbirlerin koordinasyonu ol
mak üzere dört alanda gereklidir. Her biri tek 
başına k-tenilen amaca varmakta yeterli olma
yanı bu koordinasyon bölümleri; ancak, birbir
leriyle bağlantılı olarak realize edilebildiği tak
dirde ulaştırmada bir yarar sağlanabilir. Ülke
mizde bu koordinasyonun tam olarak sağlanma
dığı, sağlanamadığı ise yine açık bir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri; ulaştırma seiktörünün, 
kalkınmanın hızlandırıcı bir aracı olması için 
politikalar yönünden gerekli bu koordinasyonun 
sağlanamaması yanı sıra, sektörün fizikî yapısı 
da büyük bir dağınıklık içindedir. Filhakika, ül
kemizde ulaştırma sektörünü oluşturan sistem
le rin altyapı yapımı ve bakımı ile Bayındırlık 
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Köy İşleri Ba
kanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Millî Savunma Bakanlığı, Orma.n Bakanlığı; 
ulaşım araçlarının yapımı, satın alınması ve 
'bakımı ile Ulaştırma Bakanlığı ve özel sektör; 
altyapının işletmesiyle; Ulaştırma Bakanlığı, 

MiUî "Savunınıa Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı; ulaşım araçlarının işletilme-; 
siyle, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı, Millî Savunana Bakanlığı ve 
özel sektör ve nihayet, trafik kontrolü ile Ulaş
tırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bayındır
lık Bakanlığına bağlı kuruluşlar görev üstlen
mişlerdir. Bu kadar çeşitli kuruluşların ulaştır
ma düzenlenmesi, kuruluşlar aram koordinasyo
nun sağlanması ve gerekse millî ekonomiye uy
gun bir ulaştırma politikasının tesisinde güç
lükler arz etmıdktedir. Ulaştırma sistem.imjiz.in 
yolcu ve yük taşınmasında Demiryolları, Ka
rayolları, Denizyolları, Havayolları ve boru hat
larına düşen payların gelişmiş ülkelerle muka
yesesi yapıldığı zaman şu farklar görülmekte
dir : 

'Gelişmiş ülkelerde yolcu taşımasının % 92' 
si karayolu ile üretilirken, Türkiye'de bu oran 
% 91 Mir. Yani, gelişmiş ülkelerin ölçülerine çok 
yakındır. Ancak, bu hususta şunu, belirtmeık ge
rekir k i ; gelişmiş ülkelerde bu taşımamın % 90'a 
yakın bölümü doğrudan doğruya özel otomobil
ler ile yapılırken, Türkiye'de bu % 91 oranının 
% 70'e yakın bir kısmı otobüslerle üretilmek
tedir. 

Kara ulaştırmacılığının diğer bir bölümünü 
teşkil eden demiryolu ile yolcu taşımasının pa
yı ise; gelişmiş ülkelerde % 4, TürkiyeMe % 8' 
dir. Havayolu taşımasında gelişmiş ülkelerde % 4 
olan oran, TürkiyeMe % 1 olmaktadır. Denizyo
lu ile yolcu taşııması ise, genel taşıma içinde he
men hemen yok gibidir. Gelişmiş ülkelerde eşya 
taşımasının % 19\ı karayolunda üretiliılken, ül
kemizde bu oran % 74 gibi çok büyüik bir değe
re ulaşmaktadır. Buna karşılık gelişmiş ülkeler
de demiryolu payı eşya taşımalarında % 46 iken, 
ülkemizde % 26 olmaktadır. 

Denizyolu taşımalarında ise; gelişmiş ülke
lerde onan '% 17 liken, ülkemizde denizyolu ile 
~ü!k taşımaları toplam taşımaların binde ancak 

3'ünü teşkil etmektedir. 
Boru hattı taşımacılığı ise ülkemizde hemen 

hemen yoktur. Yüksek Heyetinizıin önemini tak
dir ettiğine şüphe bulunmayan boru hatlarının 
yokluğu yüzünden, örneğin Batman'dan İsken
derun'a petrolümüzün tankerlerle taşınması yü
zünden millî ekonomimiz zarara uğramakta ve 
çok sayıda işgücü ve işgünü kaybedilmektedir. 
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Üstelik, üretilen petrolün bir kısmı da benaln 
ya da mazot halinde kendini t a ş l a n araçlarda 
yakıt olarak tüketilmektedir. 

Verilen rakamlar Türkiye'de ulaşım 'sisteun-
•leri arasında bir koordinasyonun ve ekonomik 
çalışmanın mievcuıt olmadığmı gösterdiği gibi, 
ulaştırmada kullanılan enerji yönünden de yan
lış bir politikanın içinde bulunulduğunu açıkça 
ortaya koymaktadır. Taşımalarda sistemlerin 
paylarıylc binim taşıma maliyetleri (birlikte mü
talaa .edildiğinde, ülkemizde ulaştırma hizmetle
rinin gelişmiş ülkelerden daha pahalı ifa edildi
ği, dengeli bir koordinasyonun bulunmadığı gö
rülmektedir. Sınırlı millî kaynaklarımızın böyle 
bir ulaştırma modelini süi'dürmcye imkân ver-
meyeceği aşikâr olduğu cihetle, çalışmalarımız 
ibu sistemin düzeltilmesi istikamcıtine süratle yö
neltilmiştir. 

Sayın milletvekıilleııi; sözlerimin burasında, 
Hükümetimizde ulaştırma sektörünün sorumlu
luğunu taşıyan bir arkadaşınız olarak düşünce
lerimi içtenlikle ve gerçek anlamına en yakın 
kelimelerle, Yüce Heyetinize kısaca sunmayı bir 
•borç sayıyorum. Çünkü, takdir ve teslim buyu
racağınızdan asla şüphe etmeden d'iyebiliirim ki, 
ulaştırma sektöründeki bu koordinasyonsuzlu
ğun hizmetlerle "bizzat karşı karşıya bulunan 
yurttaşlarımıza uğrattığı zararlar, ve onlara 
çektirdiği sıkıntılar yanında, kalkınma hızını 
yavaşlatan, millî gelirin kaybına yol açan bir 
ekonomik kanama olarak derhal tedavisi 'gerek
mektedir. 

Yeni ve millî bünyemize uygun bir ulaştır
ma sistemini uygulamak için yapaeağiimız çalış
maları böyle -bir inanç ve anlayışla yürütmek 
kararında olduğumuzu, Sayın Heyfetiniz'e ve Sa
yın Niyazi Önal arkadaşıma saygıöarla ifade et
mek ast enim. 

Sayın milletvekilleri; buraya kadar açıkla
nan çeşitli nedenlerle, ülkemizde ulaştırma alt
yapısında bazı kesimlerde ıeksik, bazı kesimler
de fazla kapasite yaratılmış bulunmaktadır. 
Ulaşım sistemlerinin bir kısmının altyapısı çağı
mız koşullarına itıibak edememıiştıir. Sistemlerin 
birbirini tamamlama vasfı ortadan kalkmış, pa
ralel yatırımlar nedeni ile yıkıcı rekabete yol 
açılmıştır» 

Ulaştırma altyapısını ve ulaştırma araçları
nı. işletici kuruluşlar günün koşullarına uyama-
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ma ve yapısal nedenlerle gittikçe artan finans
man açıkları verme durumuna geknJişlerdir. 
Ulaştırma modelinin dengesizliği nedeni ile mil
lî ekonominin milyarlarca lira zarara duçar ol
duğu açık olarak ortadadır. 

Ulaştırma sektöründe ıhizmet veren bazı res
mî kuruluşların zararlarının sübvansiyonlarla 
karşılanması, Devlete pahalıya mal olmakta
d ı r 

Yine Sayın Niyazi Onal arkadaşıma cevap 
vermiş olmak için nıaruzatı(mın bu kısmıma işa
ret ediyorum. Kâr eder gibi veya haç olmazsa 
zarar (etmez gibi görünüm veren karayolu siste
mi diğer sistemlere nazaran pahalı bir sistem
dir ve karayollarındaki taşımalar Devlet yönc-

i; tim ve kontrolundan yoksundur. 
s .Ayrıca trafik güvenliği de düşük olan kara

yollarında vuku bulan trafik kazaları nedeni 
j ile, millî ekonomi her yıl bir milyar Türk lira

sının üzerinde maddî kayba uğramaktadır. Ya
salarla müsaade edilenin çok üstünde yüklenen 
kamyonların yollarımıza Verdiği maddî zararla
rın giderilmesi, Devletin malî kaynaklarını ge
reksiz harcamalara yöneltmektedir. 

Ülkemizde taşıma (hizmetinin 2 000 yılların
da bugünkünıe nispetle takriben 6 kat daha faz
la olacağı hesaplanmıştır. Bugünkü pahalı, dı
şa bağlı ve halk yararını gözetmeyen taşıma mo
deli aynen muhafaza .edilerek o yıllara gelindi
ğinde, ulaştırma içinde çıkılmaz bir hale gele-
'caktn'. 

Ulaş t ınmadaki bu keşmekeşliğin tarım, en
düstri ve benzeni diğer sektörlere olan olum'suz 
etkilerinin bu sektördeki gelişme hıkını yavaş
latacağı ve millî ekoııoiirıfıye büyük zarar vere
ceği şüphesizdir. 

Son Orta Doğu savaşından sonra orta3ra çı
kan petrol bunalımı, ulaştırma politikasında 

j iköklü değişiklik]enin yapılmasını ger'ektirmek-
| tedir. Olayların verdiği ders üzerine Baıtı ülke

leri demiryolu taşıma sistemini iyileştirici ted
birler almaya başlamıştır. 

Örneğin, petrol buhranından pek etkilenmi
şe benzemeyen Amerika'nın demiryollarına iki 
milyar dolar yatırmayı programlayarak sistemi 
iyileştirme yolunda tedbirler almaya başladığı 
bilinmektedir. 

Benzer tedbirler Fransa'da, Almanya'da, 
İngiltere'de ve hatta Hindistan'da dahi alın-
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maktadır. Bir, iki küçük istisna hariç; Tünk 
ulaşım sistemi büyük kütlesi ile petrol ürünle
rine bağlı durumdadır. İleride şartlar nasıl ge
lişirse gelişsin; petrol teminindeki bir inkitanın 
Türkiye'deki taşımaları en az ölçüde etkilemesi 
için gerekli tedbirleri planlı bir yaklaşımla :al-
mak zorunluğundayız. 

Aziz arkadaşlarım, bilindiği üzere karayolu, 
taşımacılığına doğru vuku bulan bu hızlı kay
ma yalnız Türkiye'de kendini gösteren bir va
kıa değildir. Sayın Onal arkadaşınım, hariçten 
bize empoze 'edildiğini söylediği kara ulaştırma-
ıcılıği'ndaki bu yüksek büyümle, 'hızlı büyüme 
başka ülkelerde de görülmüş olan bir vakıadır. 
Fakat aynı olayla karşı karşıya kalan diğer ül
keler, giderek bunun frenlenmesinin gerektiği 
noktaya gelince, hemen koordinasyon mekaniz
masını harekete geçirerek gerekli tedbirleri al
ma olanağını bulmuşlardır. 

Bunun ilk adımı doğal kaynaklarımızdan 
üretilen elektrik 'enerjisini, ulaştırma da, hare 
ket ettirici güç olarak kullanılan bir sistemi ka
bul etmekle .geliştirmektir. Bu sistem aynı za-
nııanda bir toplu taşıma sistemi olacağı için, bir 
taraftan ekonominin gelişmesini büyük ölçüde 
sağlayacak, diğer taraftan da halk yararına dö
nük bir taşıma sistemi olacaktır. 

Bunun yanı sıra balen birbirinden kopuk 
otonom kuruluşlarla oluşan ulaştırma sektörün
de, sektörü oluşturan bütün kuruluşların tek 
bir otoriteye bağlı .olması gerekmektedir. Tari
fe kararları, direkt ve endirekt sübvansiyonlar, 
vergileme ve yatırım kararlarında bu otorite ta
rafından düzenlenmesi gerekir. Bu ise, Ulaştır
ma Bakanlığının bağlı vıe ilgili kuruluşlarının 
yeniden düzenlenmesi, başka bir deyimle kalkın
ma planlarının öngördüğü kuruluş, yetki ve gö
rev kanununun bir an önce çıkartılmasını ge
rektirmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerime başlarken arz 
ettiğıim gibi, Bakanlığım aynı zamanda bir yatı
rım bakanlığıdır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı, 1971 fiyatları ile 33 800 000 000 milyon 
lirası ulaştırmada ve 5 milyar lirası haberleşme 
sektöründe olmak üzere, toplam 38 800 000 000 
liralık bir yatırım öngörmektedir. 

Bağlı kurumları ile birlikte ve içinde bulun
duğumuz plan döneminin 1974 yılı diliminde ise, 
4 172 000 000 liralık bir yatırımı gerçetkleştir-

ıııek durumundayız. Bu rakamların da işaretle
diği üzere, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
ulaştırma ve haberleşme sektörlerine geniş im
kânlar getirmektedir. Bu planla bize verilen he
def uzun dönemde taaıhkkuk 'edecek olan sana
yileşme ve şehirleşmıe ile, nüfus v.e millî gelir 
artışım meydana 'getireceği ulaşım ve haberleş
me talebini; ekonomik ölçüler içinde ve hizme
ti karşılamak için düşünülen sürede, iasgarî ma
liyet ve 'azamî 'kalitede gerçekleştirmek şek
linde özetlenebilir. 

Bu hedefi tutaıbilmok için 1972 yılı sonu de
ğerleri esas alındığı takdirde, 1973 - 1977 döne
mlinde yurtiçi yolcu taşmışlarından karayolları 
taşımalarında % 100, demiryolları ta-şımalann-
da % 50, denizyolu taşımalarında '% 60, hava 
taşımalarında ise % '280'lik bir artış, yurtiçi eş
ya taşımalarında ise karayolları için % 140, 'de
miryolları için % '50, denizyolları için % 70, ha
vayolu için % 50'lik artış 'öngörülmektedir. 

Haberleşme alanında ise, telefon talebinin 
yılda ortalama '% 13,1'lik bir artışla karşılan
ması öngörülmüş olup, bu artış yüzdesi ile 1973 -
1977 döneminde yeniden 562 000 ad'et telefon, 
'.abonelere verilmiş olacaktır. Ki, bu değer 50 
yıllık Cumhuriyet döneminin had. kapasitesi 
olan 516 000 iade t hattın üzerinde bulunmakta
d ı r 

Teleks hizmetlerindeki yıllık ortalama artış 
nispeti % 25,6 olacak, bu suretle 1972 yılı so
nunda 1 150 olan teleks abone sayısı, 1977'de 
6 '500'e ulaştırılacaktır. 

Bu hedefleri gerçekleştirmek üzere bakanlığı
mız tüm bağlı ve ilgili kuruluşlarıyle büyük bir 
çabanın içine girmiş bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığının 
yatırımcı niteliği ve yatırımları üzerinde yaptı
ğım bu kıs,a açıklamadan sonra, işletme çalışma
ları hakkında da özet bi'gi sunmama müsaade
lerinizi rica ediyorum. 

Bili id iği gibi cağımızda gelişmiş ülkckıde 
menejman denilen işletmecilik; ekonomik, tekno
lojik, sosyal, kültürel ve siyasal değişmelerin ras
yonel örgütlendirilmesi ve sosyal yapının tümüne 
dağıtılması olarak tanımlanmaktadır. İşletmeci 
bir bakanlık olarak konuya bu anlamıyle önem 
veriyoruz. 

Haberleşme, demiryolları, deniz ve hava ula
şımında görevli Bakanlığımıza bağlı kurumların 
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işletme çalışmalarını şöylece özetlemek mümkün
dür.:. 

Haberleşme işletmeciliğimiz : 
Yüksek malûmları okluğu üzere, iki büyük 

sektörden oluşan ulaştırma ve haberleşme faali
yetlerimizde kara, deniz, hava taşımacılığını içi
ne alan ulaştırma sektörünün önemine ilâveten 
gözle görülen maddesel büyüklüğü, haberleşme 
sektörünün önem büyüklüğünü kapatmakta, bu 
sektörün öneminin gereği kadar meydana çıkma
sını bir ölçüde önlemektedir. Bakanlıkta göreve 
başladığım andan itibaren, ulaştırma girişimleri 
içinde haberleşmenin ulaştırma ile eş önemde ele 
alınmasının zorunlu olduğu kanısına vardım. 
Halkın büyük ve ihmal edilmiş i h r a ç l a 
rından birinin de kendisine dönük bir ha
berleşme hizmeti olduğu açıktır, apaçıktır. 
Bir telgraf, '• bir mektup ve bir telefon, 
bir teleks gibi, tek tek küçük olan; fakat doğru
dan doğruya insan düşüncesi, duygusu, sevgisi 
ve kaygısıyle ilgili; dolayısıyle insan yaşamanın 
ayrılmaz bir parçası bulunan bu hizmet sektörü, 
maddesel olarak da esasen bu önemiyle orantılı 
bir maliyet büyüklüğünün karşıtı bulunmaktadır. 
Bu harcamaların gelişi güzellikten kurtarılarak 
bir plan altında ve gecikmeden hizmetleri halka 
götürmenin sağlanması için dikkatli bir çalışma 
içine girmiş bulunuyoruz. 

Bu çalışmalar üzerinde açıklamalarıma baş
larken. Yüce Heyetinize, PTT Genel Müdürlüğü
müzün faaliyetlerinin sistemli ve gelişmiş bir 
eğitim programı üzerine oturtulmuş bulunduğu
nu ifade etmek isterim. Konuşmamın daha sonra
ki bölümlerinde, Ulaştırma Bakanlığına bağlı di
ğer kuruluşlarla ilgili açıklamalarım sırasında 
noksanlığı m üzülerek arz edeceğim ve alacağımız 
tedbirleri yüksek bilgilerinize sunmaya çalışaca
ğım, eğitim sorununun PTT işletmemizde yüksek 
bir düzeyde halledilmiş olması ve giderek yaygın
laştırılması cidden sevindirici bir olaydır. 

Sayın parlamenterlerimizden vakit ayırabile
cek arkadaşlarımın bizzat görmelerini gönülden 
istediğim PTT eğitim merkezlerine 1974 yılı için
de Adana, Balıkesir, İstanbul, İzmir ve Samsun
da açılacak olan 5 yeni merkez daha ilâve edi
lecektir. 

Halen 1973 yılı sonu itibariyle otomatik saııt-
rallann 429 904 İrat kapasitesi ve 479 000 bekîc-
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yeni; lokal bataryalı santrallarm 147 978 hat ka
pasitesi ve 33 000 bekleyeni vardır. Bu suretle 
bekleyen talep 512 000 civarındadır. 

Bu talebi karşılamak üzere proje, imalât inşaat 
ve işletmede yeni metotlarla daha çok sayıda abo
neye daha kısa sürede telefon verme- olanakları 
getirilecektir. Bu cümleden olarak 1974 yılında 
66 400 otomatik, 11 723 manuel olmak üzere, 
78 123 aboneye daha telefon verilmesine çalışıla
caktır. 

Bu dağıtıma rağmen, 1973 yılı sonunda 
495 000 olan bekleyen talep, 1974 yılı sonunda 
575 000'e yükselecektir. 1977 yılında abone 
1 078 622'ye çıkarılacak, buna rağmen bekleyen 
talep ancak 400 000'e düşürülebilecektir. Halen 
gerek havaî hatlar, gerek dar bantlı alçak kapasi
teli radyolink sistemleriyle irtibatlanmış ve tele
vizyon nakil imkânı olmayan illeri kapsayacak 
biçimde kurulacak sistemler, tahminen 300 mil
yon liraya mal olacaktır. 

Bu sistemler 1 800 telefon kanalına ve ilâve
ten bir de televizyon nakline müsait olacaktır. 
20 ilâ 37 ay arasında peyderpey işletmeye açıla
caktır. 

Sayın milletvekilleri, sayın Önal arkadaşıma, 
aynı zamanda Sayın Onat Demir arkadaşıma da 
şimdi bir ölçüde cevap arz etmiş oluyorum. 

Bakanlığımız 1974 ve onu takip eden yıllar
da köy kentler başta olmak üzere, 1000 köyden 
başlayan ve artarak giden bir tempo ile köye te
lefon götürmeyi hedef olarak seçmiş bulunmak
tadır. 

Bu konuda en büyük dar boğazlardan birini 
telefon dıireklerinin sağlanması teşkil ediyor. 
Bu direkleri halen Orman Bakanlığında sağla
maktayız. Beş yıllık direk ihtiyacı programı
mız Bakanlığımızca Orman Bakanlığına veril
miştir ve iki Bakanlık arasındaki müzakereleri
miz halen devam etmektedir. 

Bu konuda detaylara giirmeden, köy telefon
ları için direkli irtibat yerine, yeraltı kablolu 
siteme geçişi veya telsiz telefon irtibatlarını da 
etüt ettirmekte olduğumuzu belirtmek isterim. 

Aaiz arkadaşlarını, haberleşme sahasında 
uluslararası sistemlerle de başlantı sağlanmak
tayız. Bu husus takriben 270 milyon lira bedel
li, Türkiye - İtalya arasında 480 kanallı bir de
nizaltı kablosu ve peyk muhaberesi için yer is-
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tasyonunun kurulmasıyle büyük ölçüde gelişti
rilmiş ve modernleştirilmiş olacaktır. Ayrıca, 
mevcut uluslararası sistemlerin de kapasiteleri 
1 800 telefon ve aynı zamanda televizyon nakli
ne müsait hale gelecektir. Ciddî etütler yapı
larak peyk haberleşmesine gidilmesi için büyük 
bir dikkat ve itina gösterilecektir. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerimin burasında, 
Bütçe Karma Komisyonunda konuşan bir sayın 
arkadaşınım, Sayın Profesör Mustafa Parlar'm 
vukufla üzerinde durdukları elektronik sanayi
inin kurulması hususunda Yüksek Heyetinize 
bazı bilgileri arz etmeme müsaadelerinizi rica 
ediyorum. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, «Elekt
ronik Sanayii» bölümünün «İlkeler ve tedbir
ler» kısmında, 1049.1 numaralı paragrafta : 
«Yatırım malı niteliğinde bulunan elektronik 
profesyonel cihazların üretimine öncelik verile
cektir. Bu alanda öncülük etmek üzere bir ka
mu iktisadî teşebbüsü kurulacaktır.» denilmek
te, 1973 yılı icra planının 95 numaralı tedbirin
de ise, «Yatırım malı niteliği taşıyan elektro
nik profesyonel cihazlarının üretimine öncelik 
verilecektir. Bu alanda öncülük etmek üzere 
bir kamu iktisadî teşebbüsü kurulması için ge
rekli çalışmalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından tamamlanacaktır?» İbaresi yer al
maktadır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu konuda
ki çalışmalarına Bakanlığımız adına iştirak edil
mektedir. Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından 
elektronik profesyonel cihazların imalâtı için bir 
kamu iktisadî teşebbüsü kurulması konusunda 
hazırlanan tasan Türk Ticaret Kanunu hüküm
lerine göre kurulacak bir anonim şirketi ön
görmekte, kuruluşa üç İktisadî Devlet Teşek
külünün, PTT, TRT, TEK % 49 oranında, 
OYAK ve özel sektörün % 51 oranında iştiraki 
öngörülmektedir. 

PTT araştırma lâboratuvarlan dışında ku
rulacak böyle bir anonim ortaklığa, PTT'nin de 
uygun bir hisseyle iştiraki kabul edilmiştir. Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığı ile DPT'ee yürütül
mekte olan çalışmalara gerek Bakanlığımız, ge
rekse PTT Genel Müdürlüğünce gerekli ilgi 
gösterilmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan ile elektronik sa
nayi alanında, 1973 - 1977 yılları arasında 1,5 

milyar lira yatırım yapılması öngörülmüştür. 
Bu ödeneğe ait bir proje elde olmadığı gibi, bu 
konuda fizibilite etütleri de yapılmamış bulun
maktadır. Bu mevzu üzerinde Bakanlığımız, 
PTT İdaresi, Millî Savunma Bakanlığı, Dev
let Planlama Teşkilâtı ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı koordineli bir çalışma içine girmiş 
bulunmaktadır. PTT hizmetlerinden şehir, ka
saba ve köylerde yaşayan halkımızın daha bü
yük ölçüde istifade etmesini sağlamak üzere 
1973 yılı sonunda 3 658 olan PTT işyeri sayı
sı, 1974 yılında 340 ilâvesiyle 3 906 'e ulaşa
caktır. 

Haberleşme sektöründe son birkaç ay içinde 
yaptığımız diğer bazı küçük hizmetleri de şöy
lece arz etmek istiyorum: 

Nüfusları gözönünde tutularak gecekondu 
bölgelerinin telefon ihtiyaçlarını karşılayacak 
.ankesörlü telefon tesislerinin yapılmasına, bu 
bölgelerin PTT hizmetlerinin mahallinde karşı
lanması için, acentelik ve sulbe gibi PTT iş
yerlerinin açılmasına başlanmıştır. 

Gecekondu bölgelerine götürmeye başladığı
mız ankesörlü telefon koyma hizmetimiz 1974 
yılında artan bir tempo ile devam edecektir. 
Bu cümleden olarak 1974 yılında Ankara, İs
tanbul, İzmir şehirlerimiz başta olmak üzere, 
ıbütün yurttaki .gecekondu bölgelerimde 63 yeni 
şube açmak ve 422 yeni kalbin kurmak sure
tiyle bu bölgelerde yaşayan 4 milyondan fazla 
vatandaşımızı PTT hizmetlerine kavuşturmak 
imkânlarını elde etmiş olacağız. 

Ayrıca, telefon alım ve satımının önlenmesi1 

için bir kanun tasarısı hazırlanarak Başbakan
lığa sunulmuştur. Bu tasarı ile abonelerdeki 
telefonların devredilmesi ve haezedilmesi önle
nilmiş olacaktır. Telefonlar ancak ölüm halin
de abonenin veresesine intikal edecektir. 

Sayın arkadaşlarım, bu tasarı kanunlaştığı 
takdirde 10 00,0 -15 000 telefonun da ayağı çözü
lecek ve servise sokulması olanağı sağlanmış 
olacaktır. Böylece komisyoncular tarafından 
gazetelere ilân verilerek büyük bedellerle ilk 
sahiplerinden alınıp yüksek bedellerle ihtiyâç 
sahiplerine yapılan telefon satışı kesin olarak 
ortadan kalkacak ve bu yoklan -atıl hale so
kulmuş bulunan 10 000 ilâ 15 00O telefon çö
zülmüş olacak, böylece hem PTT'nin kaybı 
önlenecek, hem de telefonlar vatandaşlara da
ğıtılmış olacaktır. 
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lîaberleşnıe bölümün/deki açıklamalarıma 
son vermeden önce, halkımızın haklı olarak 
sık sık: şikâyetine yol açan PTT işyerlerinin ça
lışma saatlerini, aldığımız son bir kararla ih
tiyacı geniş bir ölçüde karşılayacak sekilide dü
zenlediğimizi 'belirtmek Merim. 

Sayın arkadaşlarımız haklı olanak PTT iş
yerlerinin günün her saatinde açık olmasını is
terler. Bu bir personel ve para mesel esidir. 
•Bayie bir değişikliğin getireceği malî yük, ilk 
taJhıminlerc göre 7O0 milyon lira civarındadır. 
Bu kadar yüksek yatırımı hemen gerçekleştir-
ımek olanağı bulunmadığı içindir ki, mesai uy
gulamasındaki bu ayrılıkların giderilmesi ve 
hizmetin halka devamlı ve yaygın olarak sunul-, 
masını teminen, ilk aşama olarak acenteler 
için yeni kıstaslar tespiti ve acente yönetmeli
ğinin yeniden tanzimi suretiyle, halka daha 
fazla ve daha iyi hizmet arzına çalışılması uy
gun görülmüştür. Böylece mesaisi 7 - 21 olan 
58 işyeri ve 7 - 23 olan 280 işyeri gece - gün
düz h i ^ e t e açık olacaktır. Mesaileri 7 - 21 
den az olan bütün işyerlerinde ise 7 - 23 arasın
da çalışılacaktır. Bu kararımızın PTT İdare
sine maliyetinin 124 milyon liraya baliğ oldu
ğunu sayın milletvekili arkadaşlarımın bu vesi
le ile bilgilerine arz etmek istiyorum. 

Bunlardan ayrı olarak, bina tadilâtı ve di
ğer bazı nedenlerle Ankara santrali ancak Mart 
1974 ayı içerisinde, peyderpey teleks abonele
ri sağlanmak suretiyle servise verilmiştir. Ha
len diğer santrallerden Adana, İskenderun, 
Gaziantep Santralleri servise verilmiş olup, di
ğer 15 santral yıl sonuna kadar hizmete gire
cektir. Bu arada Ankara'daki Kavaklıdere 
santrali Haziran ayı içerisinde işletmeye açılmış 
olacak ve Başkentte 11 QQQ istekliye daha tele
fon verme olanağı yaratılmış ve böylece Anka
ra'da 1973 yılında 78 460 olan hat sayısı 1974 
yılında • 86 5ÛO'e çıkarılmış olacaktır. Öbür 
yandan İstanbul'da 1973 yılında 174 830 olan 
hat sayısı 1974 yılında yeni santrallerin açıi-
ıması ile 200 OÖO'e yükselecektir. İzmir'deki 
kapasite de 1974 yılında 4 000 hatlık bir geliş
meye kavuşturulacaktır. 

Santral ve telefon makinesi ihtiyacını kar
şılamak üzere NETAŞ Santral Fabrikasının tev
sii ile 60 000 hatlık otomatik telefon santral 
teçthizaitı imalât kapasitesi 150 OOO.'e çıkarıla

cak ve PTT lâlboıvotuvar ve fabrikasında imal 
edilen teçhizat miktarı artırılacaktır, bu suret
le daha fazla vatandaşa telefon verme olanağı 
doğacaktır. 

Demiryolları işletmeciliğimize geçiyorum. 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Cumhuriyetin 
ulaşımda en başarılı politikası sayıla.gelen de-
ımiıyolılarımızın karayolları politikamızla çeliş
meyecek ve ozişmeyecek bir sektör olarak geliş
tirilmesi amacımızdır. Bu amaca ulaşmak üze
re hazırlanan, 1972 - 1982 dönemini kapsayan 
10 yıllık master planın suretle uygulanmasına 
çalışılaeaktır. Bu plan 12.5 milyar liralık bir 
yatırımı kapsamakta olup, bunun dış flnans-
ıman gereği olan 220 milypaı dloöıaı-'lıik bölümü 
Dünya Bankası tarafından sağlanacaktır. Bu 
planla, bir taraftan haltlarımızın 'büyük bir 
kısmı esaslı şekilde ona;rılıp yeınileştiriilirken, 
diğer taraftan da İşletmede daha yüksek bir 
hız, emniyet ve güven sağlanacaktır. Bu cüm
leden olarak demiryo'Ilarrmızın sinyalizasyon 
ve telekomünikasyon olanakları gclıİBtıLrileeek-
tiir. 

Eskişehir Lolkorcıaitif Sanayi Müessesesi ge
liştirilecek dizel (motorlarının da bu müessese
mizde yapımı olanakları araştırılacaktır. 

!Saym Yasin Boakuııt arkadaşımız, «Dizel 
(motorlarının da Eskişehir FalbrJkaımızfda yapıl
ması» ııa işaret buyurdular. Yalnız dizel loko
motiflerinin cer motorlarını değil, deniz di
zel miotıorlar.ıııı da Eskişehir Fabrikamızda ya
pacağız. 

'Çeken ve çekilen araçların yurt içinde 
kendi imkânlarımızla ve artan bir sayıda ya
pımı için gerekli tdllblrler alınacaktır. Devlet 
Demiryollarımın reorganizasyonunda cer ve te
sis dalreleıri kurularak, bu hizmetlerin daha 
verömli yapılması cihetine gidilmektedir. Sa
yın Kansu arkadaşımın 'memnun olacağım 
bilerek bu cümleyi bir kere daha okuyorum : 
Cer ve tesis daireleri yeniden kurulacak, bu 
hizmetlerin daha verimli yapılması cihetine gidi
lecektir. 

NURETTİN KABSU (Erzincan) — Maî-
zeîme dairesi kurulmayacak mı? 

ULAŞTIRMA BAKANI FERDA GÜLEY 
(Devamla) — Malzeme Dâiresi kalacak ta(bii, 
•ayrılacak o. 

— 118 — 
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ıSivas Dcımiryolları Fabrikaları müessese ha
line getirilecek buharlı lokıaraaıfeiflerin büyük 
bir kısmının tamirlerini öncelikle burada ya
pılması gerçeıMeşitdrilecekitir. 

Bazı milleıtvekili arkadaş]arımız, son petrol 
tkr'iızi dolayısıyla evvelce kömürden fuel - oil'e 
çevrileni İj&ikoımotiflerimiziın tekrar Mamure çev
rilmesi görüşünü bakanlığımıza intikal •ettirmiş
lerdir. Yaptığımız incelemeler sonumda ortaya 
çıkan hesaplar, sayısı 245'i bulan bu tür lokomo
tiflerin hepsinin beheri kömüre çevrilmesi için 
45 000 liradan, 11 milyon liranın üstünde ibir 
ıhai'ieamayı gereiktıirmefetedir. Konu Türikiye'delki 
petrol üretimi bakımmldaın ele alındığı za
man, Batman da elde edilen fuel - oil'in depola-
ıma imikânınııı bulummasınldan doğan zıorııaı-
luklarm ülkedeki fuel - oi'l tükeibjmiini tamamen 
kesmemin sakıncalı olacağına da dikkati çek
mekledir. 

Bunun yanı sıra, Devlet Demiryollarımızda 
çelki gücünün yerli enerji kaynaklarına dayat-
tınlması konusunda Bakanlıkça elektrik, kö-
ımür, fuel - oil ve motorin türlerimin, her biri 
ekonıoımiık değerleri ve coğrafî şartları bakı
mımdan ayrı, ayrı ele alınıp gereıkli hesapları 
yapılmak suretiyle dcmiryollarımızın enerji 
politjkası bakımımdan em rantalbl ve ülke eko
nomisine en az zarar vereecik bir karara ula
şılacaktır. 

23 Nisandaki kısa tatildim yarar!anarak 
Adapazarı Vagon Sanayii Müessesesinde yap
tığım imcelelme sırasında, teknik ve idarî yön
den bir relorganizaısyonun ve rasyıonalizasyö-
uun Devlet Demiryollarının en ivedi ve önemli 
konulanımdan biri haline geldiğini saptadım. 
Bu kuruluşa aııüeisisese aidi verildiği ve mües
sese müdürü dahi atanmış olduğu halde, çe
şitli idarî evhamlarla müessese haline gelmesi 
engellenmiştir. Bu yüzden, rantalbl bdr çalışma 
yönetimime geçilememiştir. Müessesemin asıl 
•amacı saptamımadığından, vagon yapımı ile ta
miratı birbirine karışarak verimlilik düşmüş
tür. Yine denetlemem sırasında gördüğüm ka
darı ile, fabrikada büyük bir atıl kapasite var
dır, bumrııı iki vardiya yapılarak giderilmesi 
için çalışmalar yaptırmaktayız. Yine müesse
senin biran önce hukukî ve idarî serbestliğe 
kavuşturulması ile daha rasyonel bir çalışma 
ıdülzjeaıine giralec ektir. 

Bu arada uzun yıllardan beri bitirilemeyen 
Haydarpaşa - Adapazatrı arasındaki çift hat de
miryolundan kısaca bahsetmek ıMiyorum. Hay
darpaşa - Adapazarı hattı elektrifikasyonunun, 
altyapısı Bayındırlık Bakanlığı tarafından nıüte-
alılıitlere ihale edilmiş beş kısımdan ibarettir. Mü-
teaMıide verilmeyen birinci kısım Haydarpaşa -
Gebze arası 1971 'de trafiğe açılmıştır. Müteah
hide ihale ©dilen ikinci kısım inşaatı, mütealliki t 
işi yapmadığı için Derlet Demiryollarına devre
dilmiş olup, Gebze - Tavşancıl arasındaki altyapı 
1974, Tavşancıl - İzmit arası üçüncü kısım pozu 
Temmuz 1974 sonunda (bitirilecektir. Dör
düncü kısım, İzmit şebiriçi geçidi olup, 
(belediye ile bönüz bir anlaşma olmadığı 
için şimdilik tel?: hat olarak kalmakta
dır. Beşinci kısım İzmit çıkışı Arifiye olup, 
müteakhidi işi 'zamanında bitirmiş; fakat alatyapı 
köy yolu üzerine yapıldığından, köylülere başka 
bir yol yapılıncaya kadar bu 'kısım Devlet Demir
yollarına teslim edilememiştir. Köylüler için Ba
yındırlık Bakanlığı namına Devlet Demiryolları 
bir yol yapmaktadır. Bu yol bitmek üzeredir, bu 
kısmın pozu 1974 yılı sonunda bitirilecektir. 

Arifiye İstasyonu tadilâtı, Bayındırlık Ba
kanlığınca yapılmakta olan istimlâk dolayısıyla 
gecikmiştir. Tadilât 1974 yılı sonunda bitirile
cektir. Bir yıldan beri elektrifikasyon sabit te
sisleri çalışmalarına başlanmış olup, lüzumlu mal
zemeler de peyderpey temin edilmektedir. Elek
trifikasyon sabit tesisler çalışmaları 1976 yılı 
ortalarında bitirilmiş, olacaktır. Bu hatta Haydar
paşa - Ankara banliyölerinde çalıştırılmakta olan 
15 adet elektrikli lokomotif kullanılacaktır. Bu 
banliyölere, Adapazarı fabrikalarımda 40 adet üç 
vagonlu elektrikli tren imal edilecektir. Bu tren
ler 1976 yılı ortalarında servise 'girecektir. Bili
yorsunuz şimdi, banliyö trenlerimiz lokomotifler
le çekilmekte ve banliyö işletmeciliği için son de
rece lıer bakımdan zararlı bir işletmecilik türü 
uygulanmaktadır. 

İskenderun ve Antalya limanlarının gereksi
nime elverişli bir hale getirilmesüne çaba harca
nacaktır. Antalya limanının Burdur'a bir demir
yolu ile bağlanması etütlerine başlanılmış ve bu 
durum Bayındırlık Bakanlığına bildirilmiştir. 
Bu konuya önem verişimizin nedeni, Antalya'nın 
büyük bir ihraç limanı potansiyeli kazanması ve 
bunun yanı sıra millî güvenliğimizin gerekleri
dir. 
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Hükümetimizin gürece 'başladığı -tarihten bu 
yana göçen 'birkaç ay içindeki tetkiklerin sırasın 
da Devlet Demiryollarının Yaka erk Sanatoryu
munun, ülke çapında yapılan yereni 'savaşı neti
cesi uzun yıllardan heri mevcut yatak kapasite 
öinin çok altında çalıştığı, bizzat 'mahalline 'gide 
rek yaptığını denetim sırasında görülmüştür. Dev
let Demiryollarının İstanbul ye civarında bulu
nan perHonelinin taun teşekküllü (bir 'hastaneye 
olan ihtiyacını karşılamak ve hinterlandı 'geniş 
olan 'bu (bölgedeki personelin, 120 yataklık atıl 
•bir bapasite varken 'başka 'hastanelere büyük 'mas
raflarla, g'önderilmel erini önlemek için Yakacık 
Sanatoryumunda boş 'kalan yatakların hastane 
olarak 'değerlendirilmeyi cihetine gidilmiştir. 

Değerli arkadaş]arını, Yakacık Sanatoryumu
na 'ziyaret için gittiğimde, 120 yataklı hastanede 
15 - 20 hastanın bulunduğunu, 'geri kalan bütün 
yatakların, koğuşların, dinlerime yerlerinin, ame
liyathanelerin bomboş duıduğunu gönlüm, buna 
mukabil en geniş hinterlandı olan Haydarpaşa' 
daki Birinci İşletmemiz hastanelere daha. büyük 
ihtiyacı olan, çünkü emekli Devlet Demiryolları 
mensuplarımızın Istaribul'da oturduklarını da dü
şünürsek, öyle 120 yataklı âtıl »bir 'kapasite orada. 
duruıken ye 1955 yılından keıi aynı vaziyette 
duruıken, gittikçe yatak kapasitesi, âtıl kapasite 
(büyüyerek dururken, Birinci İşletmemiz hastala
rını Eskişehir Hastanesine, Ankara Hastanesine 
gönderiyor, âcil durumda olanları da civarda bu
lunan, şehirlerdeki hastanelere 'gönderiyor, giden
lere de 'harcırah veriyor, İstanbul'da tedavi ettir
diklerine de âcil tedavi parası ödüyordu. Yalnız 
Birinci İşletmenin 1973 yılımla ödediği para, 500 
(bin liranın üzerinde idi. 

'Küçük (bir 'masrafla, biz Sağlık Bakanlığın
dan müsaade alarak, 20 yataklı (bölümünü tüber-
külozlu 'hastalar için tefrik ettik, 100 yatağı tanı 
teşekküllü bir hastane olarak açmak üzere gerek
li tedbirleri aldık. Beş servisle; hariciye, dahili
ye, kulak - 'burun - 'boğaz, çocuk servisleriyle bn 
Haziranın ortasında veya nihayetine doğru Yaka
cık'taki Devlet Demiryolu Hastanesi hizmete açı
lacaktır. Böylece senelerden beri bomboş duran 
(bir hastane hizmete sokulmuş olacaktır. 

Devlet Demiryollarında yaptığım diğer denet
lemeler sırasında; Devlet Demiryolları İşletınesin-
do sosyal hizmetlerin çok ihmal edildiğini müşa
hede ettim. Demiryolu hizmeti 'gece - gündüz de-
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vam eden ağır, 'meşakkatli bir hizmettir, personelin 
feragatli ve fedakâr çalıgmalarıyie yürütülür. Bu 
nedenle personelin sosyal ihtiyaçlarının temin 
edilmesinin, hizmetin emniyet ve selâmetle yürü 
tülmesi bakımından öıışart olduğu kanısındayız. 
Aynı kanımız Devlet Haya Meydanları ile diğer 
bazı kuruluşlarımız için de geçerlidir. Bu sos
yal hizmetlerin başında, tren personelinin teşki
lât garlarında istirahatlarını temin edecek ya
takhaneler ile ara istasyonlarda çalışan diğer 
personelin her türlü okuldan yoksun çocukları
nın ilk, orta ve yüksek öğrenim yapmalarını'ko
laylaştıracak öğrenci yurtlarının ele alınması 
gelmektedir. Bu- cümleden olarak, Devlet De
miryolları Ankara Yüksek Öğrenci Yurdu yat
ma, çalışma ve dinlenme yerleri yeni malzeme
lerle düzeltilmiş ve bir ölçüde öğrenci yurdu ha
line sokulmuştur. Bu yurdu daha Önceki haliyle 
gitmiş görmüş olacağını tahmin ettiğim Sayın 
Karsu arkadaşım, lütfeder de şimdi giderlerse, 
ne kadar geniş bir değişikliğin yapıldığını göre
cektir. 

Ayrıca, Devlet Demiryolu emeklilerinin de 
demiryolları hastanelerinde tedavileri için ge
rekli tüzük değişikliğine tevessül edilmiş olup, 
hevesle sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır. 

Netice olarak, demiryollarında ve diğer ku
rul uslarımızda çalışan personelimizin daha iyi 
sosyal imkânlara kavuşturulması için bir plan 
dahilinde çalışmaya başlanılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Deniz Ulaştırma 
İşletmeciliğimize kısa hatlariyle değinmek isti
yorum. Büyük bir yarımada devleti olan Tür
kiye'mizin ekonomisinde, kalkınmasında ve sa
vunmasında deniz sorunlarının bütünüyle ve bu 
arada ulaştırmasiyle taşıdığı önem, bugün en 
küçüğümüzden en büyüğümüze kadar bütün 
yurtta bir millî anlayışa mazhar olmuş bulun
maktadır. Buna karşı üzülerek ifade etmek ge
rekir ki, deniz ulaştırmacılığımızın bugün için
de bulunduğu durum, ulusal ihtiyaçları karşıla
maktan uzak bulunmaktadır. 

Gerçekleri içtenlikle açıklamakta ancak ya
rar bulunduğu gözönünde tutularak söylenebi
lir ki, deniz ulaştırmacılığımızı geri kalmışlık
tan kurtarabilmek için millî kaynaklarımızın 
dahi tam olarak kullanılabildiği ileri sürülemez. 
Bu görüşle ele aklığımız deniz ulaştırması çalış
malarımızı sizlere anahatlarıyle şöyle özetleye
bilirim : 
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Hükümet olarak ilk yapacağımız iş, deniz 
sektörünü gelişen koşullara göre bir reorgani-
zasyona tabi tutmak, bu suretle deniz sektörü
nün etkinliğini artırmak, yapım ve işletme bir
liğini sağlamak olacaktır. Buna ilâveten, daha 
önee yapılan muhtelif çalışma ve araştırmalar 
da gözönünde tutularak deniz sektörü yeni baş
tan düzenlenecektir. Bu cümleden olarak, halen 
Denizcilik Bankası bünyesinde müstakil birer 
işletme olan tersanelerimiz, Gemi Endüstrisi 
Anonim Ortaklığı adlı bir genel müdürlükte 
toplanacaktır. Bu uzun vadeli tedbirin yanısıra, 
tüm tersanelerimizin azamî verimle çalıştırıl
masını sağlayan bir koordinel'i imalât planı ça
lışmaları bitirilmiştir. Bu cümleden olarak, ka
mu sektörü tersaneleri, 1981 yılı sonuna kadar 
tam kapasite ile çalışacak hale getirilmiş, yani 
teknik tabiri ile, 7 yıl için kızaklar şarj edilmiş
tir. İmalât programı gereğince 50 adet gemi, (Ki, 
bu 570 bin DW/Tondur.) bu 7 yıllık süre so
nunda denize indirilmiş olacaktır. Bu yatırımın 
malî portesi 4,5 milyar TL. dır. Sayın Yasin 
Bozkurt arkadaşıma yine bu vesile ile cevap arz 
etmek isterdim : Camialtı Tersanesinde 3, Göl
cük'te 2, 18 000'er DAV/Tonluk gemimiz halen 
inşadadır. 

Gemi üretim tesislerinin daha da verimli bir 
hale getirilmesi ve ihracata dönük yeni tersa
nelerin kurulması cihetine gidilecektir. Bu 
cümleden olarak halen gemi inşasında büyük 
bir dar <boğ-az teşkil eden, gemi yapımı için izin 
almak üzere 14 işlame ihtiyaç gösteren gemi 
koordinasyon yönetmeliği formaliteleri azamî 
ölçüde azaltıcı bir hale getirilmiş olup, Bakan
lar Kuruluna sunulacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, 1970 rayiçleriyle G85 mil-
yton liraya çıkacağı hesaıbedilen ve 19o9 yılın
da inşasına başlanan ve bugüne kadar 16 934 000 
lira istimlâk, 44 16i 000 lira tersane altyapısı 
hizmetleri olmak üzere, toplam olarak 6L 095 000 
lira harcanan Pendik Tersanesinin kendi im
kânlarımızla yapımına karar vermiş bulunuyo
ruz. Yani, Japonya ile olan bağlantılarımızı 
tamamen fesbetmişizdir, kendi olanaklarımız
la Pendik Tersanesini realize etmeye karar ver
miş bulunuyoruz. 

1974 yılında bu tersane için bütçeye kon
muş bulunan 75 milyon liraya, 50 milyon ekle
nerek 125 milyon liraya çıkarılması için Maliye 

ve Ulaştırma Bakanlıkları arasındaki müzake
reler deeva'm etmektedir. Tersanenin Denizcilik 
Bankası bünyesinde yeniden 'kurulan Pendik 
Tersanesi inşaat grutpu vasıtasiyle ve kendi ola
naklarımızla yapımına başlamış bulunuyoruz. 
Bu tersanenin altyapısını kendi imkânlarımızla 
gerçekleştireceğiz. 

Tersane işletmesi konusunda ise dünya ölçü
sünde ileri teknikleri kullanabilmek için yaban
cı teknik bilgi alınmasına gidilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Pendik Tersanesinde 
20 bin DW/Tonun üstündeki gemileri inşa ede
ceğiz. 

Tuzla Tersanesi için bugüne kadar 85 mil
yon lira harcanmıştır. Bu tersanenin 1975 yılı 
başında özel sektöre devrini düşünmekteyiz. İz
mir'de bulunan Alaybey Tersanesinin genişle-
itil'mesi için de toplam 155 milyon lira harcana
rak bu tersane modern bir tersane haline geti
rilecektir. 

Gerek ticaret filomuzun ve gerekse üretim 
tesislerimizin bugünkü seviyesini çok yetersiz 
kabul ediyoruz. Bu seviyeyi yeterli hale getir
meyi görev sayıyoruz. Değerli arkadaşlarıma 
Akdeniz ve Karadenizde yeni tersaneler inşası 
etütlerine geçmiş bulunduğumuzu ifade etmek
le, kendilerini sevindirmiş olacağımı ümidedi-
yornm. 

Deniizoilîk Bankası elinde bulunan gemiler
den büyük bir kısmı, yolcu ve yük taşıyan lüks 
tipte gemilerdir. Bu gemiler yaslı olup, bir de
ğerli arkadaşımın değindiği gibi, teknik nitelik
leri günün ihtiyaçlarına cevap verememektedir. 
Bunların yeıüne yenileri ikâme edildikçe filo
dan çıkarılmaları cihetine gidilecektir. Yolcu 
gemisi alımı ve yapımına ancak İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planı devresinde girilebilmiş ve 
bu suretle Denizcilik Bankası filosuna, ihtiyaca 
uygun gemilerin katılması sağlanabilmiştir. Bu 
devrede «Truva», «Yeşilada» feribotları satm-
almmak ve «İstanbul», «Gökçeada» isimli feri
botlar da tersanelerimizde inşa edilmek suretiy
le hizmete konulmuşlardır. Halen Marmara ve 
yakın hatlar için iki adet yolcu gemisi ve iki 
adet de feribot inşa edilmektedir. Bunlardan 
«Avsa» ve «Uludağ» isimli gemiler çok yakın
da denize indirilmiştir. 

ICarayollarmın gelişmesi ve yurt dışı, yurt 
içi trafik muvacehesinde ürün, hammadde ve 
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sınaî mamullerin en süratli ve ekonomik şekil
de değerlendirilmesini, sağlamak, . ulaşımı ra
hatlatmak bakımından Marmara Bölgesi karşı
dan karşıya ulaşım şebekesi islaih ve takviye edi
lecek, uygun yeni narkurlar araştırılacak ve 
geliştirilecektir, istanbul ile Marmara çevresin
deki şehirler arasında ulaşım ve turizm ihtiyaç
larına uygun olarak ucuz ve emin İdile ulaş
tırma hizmetleri, yapılmakta olan gemilerin. 
hizmete girmesiyle yeniden düzenlenecek ve tu
ristik faaliyette ve icbettirdiği anda sık ve sü
ratli seferler turistik gruplarının gezilerine ve 
ulaşılma cevap verecek vasıta ve imkânların 
araştırması yapılarak, uygulanmalarına geçile
cektir. 

Boğaz Köprüsünün hizmete girmesinden 
sonra araba vapurlarının durumu ile ilgili ola
rak 23 Nisan günü İstanlbul'da şehir hatları iş
letmeciliği ile ilgili olarak yaptığım bir toplan
tıda, konu bütün genişliği ile ele alınmıştır. Ba
kanlığımın Ulaştırma Koordinasyon Dairesi, 
Marmara Denizinin bir ulaşım etüdünün yapıl-
masiıyle görevlendirilmiştir. Her geçen gün ge
lişerek bir turistik yer olan ("Sayın İstanbul Mil
letvekili arkadaşlarımın memnun olacaklarını 
umarak söylüyorum) ve tarımsal bir üretim 
(merkezi halline .gelen Çınarcık iskelesinin şehir 
hatları şdbekesine 'alınması kararlaştırılmış 
olup, bu yaz döneminde işletmeye açılacaktır. 
('C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Süratli, ekonomik pulman tipi tek mevkii i 
(gemilerle Karadeniizin belli başlı iskeleleri ve 
İzmir'in IstanlbuHa olan bağlantılarının sık se
ferlerle sağlanması çalışmalarına başlanacak
tır. 

Denizcilik Bankası, Devlet Demiryolları gi-
Ibi bazı kamu kuruluşları ile, ıbelediycler ve 
özel idareler tarafından değişik statülerle işleti
len limanlarımız, kurulacak olan Devlet Ilıman
ları İşletmesi Genel Müdürlüğünde toplanarak, 
verimli ve ekonomik bir çalışma düzenine ka
vuşturulacaktır. Deniızcüik Bankası, Deniz Yol
ları İşletmesiyle, Şehir Hatları İşletmesini ve 
Deniz Nakliyatı Türk Anonim Ortaklığını bir
likte mütalâa eden Türk Denizyolları İşi etmesi 
'kanun tasarısı ise Yüce Mecliste olup, kanun
laşmasına çalışılacaktır. 

Denizde can ve mal güvenliğini sağlamak 
üzere kurulacak olan «Kıyı Emniyeti ve Gemi 

Kurtarana İşletmesi Genel Müdürlüğü» Kanun; 
tasarısı üzerinde de çalışılmaktadır. 

Bu kanunlarım çıkması, deniz ulaştırmasını 
fonksiyonel bir teşkilâtlanmaya kavuşturmuş 
olacaktır. Bunlara ilâve olarak, deniz sektö
rünün gelişmesini engelleyici hukukî ve malî 
mevzuat ayrıca islaih edilecektir. 

Bunlara ilâveten, bu sektöre yeni malî ola
naklar sağlanmasına çalışılacak, deniz sektö
rünün üst düzeyde teşvik ve himayesi gerçek
leştirilecektir. 

Deniz sektöründe diğer bir soran; değiştiril
meden hâlâ kullanılan tabiriyle «ıgeımi ziabi-
tanı» konusudur. 1973 yılı sonunda deniz tica
ret filomuz 336 gemi ve 940 774 DW/tondan 
ibarettir. Bu tonajdaki filoda, mevzuatımız 
gereği olarak 1 400 gemi zaıbitanmın bulunma
sı gereklidir. Halbuki, filoda halen 924 adet 
Yüksek Denizcilik Okulu mezunu zabıtan çalış
maktadır. Bugünkü haliyle 476 adet Yüksek 
Denizcilik Okulu mezunu eksik bulunmaktadır. 
Aradaki fark, Deniz Kuvvetlerinden ayrılan; 
subaylar ve pratikten yetişenler ile doldurul
maya çalışılmaktadır. 

Türk ticaret filosu 1977 yılında plan hedef
leri gereği olarak 1 765 milyon DW/Ton'u bu
lacaktır. Bu tonajdaki filonun zaJbitan ihtiya
cının 1 650 adet olacağı tahmin ödilim'ektedir. 
Yüksek Denizcilik Okulu 1977 yılma kadlar 
güverte ve makine bölümlerinin tümünde yak
laşık olaraş 200 mezun verebilecektir. Bu du
rum karşısında, her yıl artan gemi zalbitanı 
eksiği 1974 yılında 476 zabitten başlamak üze
re, 1977 yılında 726 adedi bulacaktır. Filomu
zun bu zabit ihtiyacını olculun bugünkü olanak
ları ile karşılamak mümkün değildir. Halbu
ki, 1974 yılından itibaren Yüksek Denizcilik 
Okulunun birinci sıfına 100 öğrenci alınarak, 
1977 yılında okul mevcudunu 400 öğrenciye, 
1978 yılından itibaren her yıl 200 öğlenci al
mak suretiyle, 1982 yılında okul mevcudunu 
800 öğrenciye çıkarmak zlorunluğu vardır. An
cak, böyle olduğu takdirde 1977 yılından iti
baren her yıl 10O öğnenci ve 1982 yılından iti
baren her yıl 2Q0 öğrenci mezun edebilme ola
nağı doğacaktır. 

Yüksek Denizcilik Okulunun böyle bir geliş
me gösterebilmesi için, okul binasının yeni bir 
tesisle takviyesi, ya da başka bir yerde yeni 
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bir okul sitesinin kurulması çalışmalarımız hız
la yürütülmededir. 

Geçici bir tedbir olarak, Millî Eğitim Ba
kanlığından sağlanan Yüksek Öğretmen Okulu 
yatakhanesine 100 öğrenci nakli sağlanmış, ay
rıca mevcut okulun yatma, yeme ve benzeri ih
tiyaçları düzeltilme yoluna gidilmiştir. 

Diğer taraftan, deniz sektörünün bilimsel, 
akademik ve işletmecilik alanında ihtiyacı olan 
personeli yetiştirmek Yüksek Denizcilik: Okulu
na öğretimi üyesi temin etmek gibi, üst seviyeli 
(bir öğretim müessesesinin ihtiyacı için, Millî 
Eğitim Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutan
lığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı ile birlikte 
tespit edilecek esaslar çerçevesinde ayrı bir 
'«Denizcilik Akademisi» kurulmasını öngörmek
teyiz. Bu hususun temini için gerekli çalışmala
ra hemen başlanacaktır. 

Hava ulaştırması işletmeciliğini son bölüm. 
olarak takdim edeceğim, 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığımın gelişme 
gösteren kuruluşlarımdan biri olan Türk Hava 
Yollarının, dünya hava yolları işletmeciliği için
de rckalbet gücünü artırmak:, amaçlarımızın 
'başında gelm.eikte.dir. Bu konudaki çalışma prog
ramımız şöyledir; hava ulaştırması hizmetleri
nin ekonomik fizibilite verilerine dayalı olarak 
her türlü hava şartlarında, bütün meydanlarda 
devamlılığın sağlanması bakanlığımızca amaç 
edinilmiştir. Bu amaca ulaşmak için şu kısa ve 
uzun vadeli tedbirlerin alınması planlanmıştır. 
Böylece, Sayın Niyazi Oııal arkadaşıma ve ha
va ulaştırmacılığımızla ilgili eleştiril erci e bulu
nan diğer arkadaş'lamma arzı cevabetmiş oluyo
rum.: 

İBu tedbirlerin başında hava ulaştırmasını 
yeni bir organizasyon bünyesine kavuşturmak 
g-elmektedir. Bu bünyede hava ulaşımı ile ilgili 
olup da, halen Bakanlık bünyesinde bulunma
yan bazı hizmetlerin de bakanlığa devri zarurî 
olmaktadır. Türk Hava İşletmesi holdingi ola
rak düşünülen bu yeni organizasyon üzerindeki 
çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bilindiği gibi, bir anonim şirket statüsünde 
olan Türk Hava Yollarının, bu seyyaliyetten 
yararlanarak: meydana gelen süratli gelişmesine 
657 sayılı Yasaya bağlı olarak çalışan Devlet 
Hava Meydanla n İşletmesi ayak uydura mam ak
tadır. 
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iSaym Demir arkadaşımızm da bu konulara 
değindiğini sanıyorum. 

Ayrıca, yurt dışındaki işçi akımının hızlan
ın asiyle Charter İşletmeciliği de, ikinci planda 
mütalâa edilmeyecek bir önem kazanmıştır. 
Türk Hava Yolları, Devlet Hava Meydanları İş
letmesi, Gharter Anonim Ortaklığı ve UiSAGtE' 
nin (Uçak Servis Anonim Şirketi) bir holding 
halinde, aynı hukukî statü içinde çalışan ve 
müşterek: bir sorumluluk mevkiinden yöneltilen 
duruma getirilmesi yararlı olacaktır. Türk Ha
va İşletmeciliğini teknolojideki hızlı gelişmeyi 
takilbeden bir duruma getirmek için, üzerinde 
durulan çeşitli alternatiflerden biri olarak bu 
konuyu sayın milletvakillerıknizin bilgilerine 
sunmuş bulunuyorum. 

Hava taşımacılığında büyük bir aksaklık ha
linde gözüken uçak tarifelerinin düzensizliği, 
uçakların vaktinde kalkmaması, alanlarda saat
lerce beklemek, rezervasyonda yapılan hatalar, 
«yer yıdk» denmesine rağmen uçakların boş kol
tuklarla seyretmeleri gibi, sayın parlamenterle
rimizin ve vatandaşlarımızın haklı şikâyetlerini 
muciibolan işletme hatalarının süratle izalesi 
için başlattığımız çalışmalarla, 1974 yılında bu 
şikâyetleri dünya hava işletmeciliğinde gözüken 
hatalar seviyesine indirmeye çalışıyoruz. 

Türk Hava Yollarının görev başına gelen 
yeni yöneticilerinin de katlosıyle Türk hava 
personelinin eğitimlerini daha verimli bir ölçü 
içinde gerçekleştireceğiz. Bunun sonucunda dü
zenli bir işletmeye geçilmiş olacaktır. 

Bilindiği gibi, hava ulaştırması altyapı hiz
metleri Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapıl
maktadır. Bu bakanlıkla daha sıkı bir işbirliği 
yapılarak, başta Yeşilköy olmak üzere Antalya, 
Trabzon, Gaziantep. Ese^boğa inşa ve tevsi pro
jeleriyle; Erzincan, Muğla, Malatya ve İzmir'e 
yapılacak yeni hava alanları ve Esen'boğa ve 
Yeşilköy alanlannlda halen mevcut terminalle
rin tevsii ve düzenlenmeleri gayretlerini sürdü
receğiz. 

Çiğli Havaalanını 20 Mayısta trafiğe açmış 
'bulunuyoruz. Sayın Ali Naili Erdem arkadaşı
mın bulunmalarını ve şimdiki maruzatımı din
lemelerini isterdim. 

Bütçe Karma Komisyonumuzda sağlanan, 
şükrana şayan ek ödenekle 150 milyon TL. be
delli hava seyrüseferinin emniyet ve düzenle 
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sağlanması-için gerekli sistem ve. teçhizat proje
siyle, seyrüsefer güvenliği jönünden techizat-
lanmaya kademeli bir şekilde gidilerek, Ulus
lararası Sivil Havacılık Teşkilâtı (ICAO) tara
fından öngörülen düzeye erişilecektir. 

İşletme yapılan alanlarda yangın söndürme 
Ve kurtarma araçları yönünden, alanlarımızı 
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı önerileri 
(düzeyine ulaştıracak bir teçilıizatlanma projesi 
geliştirilmiştir. 235 milyon lira bedelli bu pro
jenin, Bütçe Karma Komisyonunun yaptığı ve 
müteşekkir kaklığımız ilâve ödenekle 1974 yılı 
programında gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. 

[Bakanlığa başladığım ilk gün vukubulan 
esef verici tamir uçak kazası bana birçok ger
dekleri, uzun süre içinde ancak öğrenebileceğim 
'birçok gerçekleri bir günün, birkaç saati içinde 
•öğretmiştir. «Her şerrin bir hayrı vardır» deni
lir. O serden birçok hayırlar da çıkmıştır. Ez
cümle, hava meydanlaTiımTzda şimdi arz ettiği
miz şekilde gerek seyrüsefer emniyeti, gerek 
yangın sönıdürme ve gerek cankurtarma yönün
den bu yıla kadar görünmeyen ölçüde, ele alın
mayan ölçüde öngördüğümüz tedbirler, o şerrin 
içinden çıkmış hayırlardır. 

ıSayın Ali Naili Erdem arkadaşımız; «ıSize 
söylenen; doğrudur, iyidir, sözlerine aklanmayı
nız ve böyle bir bakan örneğiyle karşılaşmıştım, 
siz kanmayınız, inanmayınız.» diye uyarıda bu
lundular, onun için kendilerine teşekkür ede
rim. Fakat beni hadiseler bizzat uyandırmıştır. 
'Bizzat hayır dışı hadiseler beni uyandırmıştır. 

Böylece yıllardan beri yardımcı seyrüsefer 
cihazlarının bıdunmaması yüzünden 24 saat çalış
tırmadığımız hava limanlarımız, her türlü hava 
şartları altında tam gün çalıştırma olanağına 
kavuşturacağız. İki elim kaza sonucu dört 
F - 28, iki DG - 10, yedi DC - 9 beş Boeing - 707 
kiralık uçağı ile Türk Hava Yolları jet fiksıma 
lı974 yılında beş adet Boeing - 727 - 200 Advan-
ee tipi uçağı eklemek suretiyle yurt içi seferler
de daha verimli çalışma getirilecektir 

Sayın Ünat Demir arkadaşıma bu arada mü
saadelerinizle arzı cevâp edeyim; I>C - 10 - 10 
kazası ile ilgili olarak kargo kapısının maraz 
merkezi olarak gösterilmesinin doğru olmadığı 
ytoluuda bir kanaat sahibi olduklanru ifade et-
tiıklerini sanıyorum. Bu. kaza ile ilgili olarak 
Paris^te, Amerika'da sürdürülen tahkikat sonu

cunda bizzat, kaza mahalline bakmakta olan 
Fransız savcısının da açıkça: bildirdiği gerçek 
şudur ki; kaza, kargo -kapısındaki hatadan ol
muştur. Şüphesiz buna ilâve olarak gövde yük
lerin yüklendiği kısımdaki zayıflık ve buradan 
geçen kontrol cihazlarının, kapağın fırlamasın
dan sonra içeriye dolan basınç karşısında bu 
bölümün tüm koparak, dolayısıyle kontrol me
kanizmasını da felce uğratarak ve kopararak 
g>3ii kalan büyük kısmın kontrolsuz ve gittikçe 
(hızlanarak, orman üzerine ses hızıyla düşmesi 
sonucunu doğurmuştur. Fakat marazın kökü, 
gerçekten kargo kapısıdır. Nitekim bu kapı, 
fbu uçakları kullanan memleketlere Douglas 
(Firmasının gönderdiği direktifin 52 numaralı 
maddesinde de yer almaktadır. Buna inanmak 
lâzımdır. Çünkü, Paris'teki bu kaza, Douglas 
(Firmasının da iştirakiyle bütün dünya uzman
larının iştirakiyle yürütülmüş ve böyle bir so
nuca varılmıştır. 

Halen yurt içindeki 18 noktaya hizmet gö
türen Türk Hava Yolları hava ulaşım şebekesi
ne 7 nokta daha ilâvesiyle 2'ö'e çıkarılması ve 
Türk Hava Yolları tarafından işletme yapılan 
anahavaalanlarına ilik planda 27 küçük merkez
den yolcu akımını sağlayacak bir besleme, fi-
dcrlayn şebekesinin geliştirilmesi için sürdürü
len proje çalışmaları sonuçlandırılacaktır. Böy
lece halen 18 noktaya yapılan hava yolu taşı
ma hizmeti, 53 noktaya çıkarılarak yurt düze
yinde yaygın hale getirilecektir. 

1974 yılında yüksek yolcu potansiyeli göste
ren 10 ile, bu hizmeti götürmek için ilgililer nez-
Idinde gerekli teşebbüslerde bulunulmuştur. 
Konya - Afyon - Eskişehir havaalanlarının sefe^ 
re açılması konusunda ilgililer nezdindeki te
şebbüslerimizi, halen iki askerî meydanı içinde 
bulunduran bu hat için gerekli şekilde sürdür
düğümüzü bilgilerinize suıımak istiyorum. 

Ülkemizde hava ulaştırma sektörünün pilot 
ve teknisyen sahasında yegâne insan gücü kay
nağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı teşkil et
mektedir. Bu husus ise, süratle gelişen hava 
ulaşım hizmetlerinin karşılanmasında çeşitli 
güçlüklere yol açmaktadır. Üçüncü Beş Yıllık 
Plan döneminde ıgerç ekleştirilecek olan 4 milyar 
400 milyon lira yatırımla sivil havacılık sektö
rünün daha da hızlı gelişmesi öngörüldüğün
den, konuya kesin bir çözüm yolu bulmak am,a-
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cıyle, bir. sivil havacılık- enstitüsünün kurulma
sı yolunda yapılacak çalışmalara hız verilecek
tir. 

İstanbul Yeşilköy havaalanı civarında vak
tiyle Veteriner Fakültesi olarak yapılan ve bi-
lâhara İçişleri Bakanlığına devredilmiş bulunan 
natamam binaların Türk Hava Yolları Genel 
Müdürlüğü ve kurulmasını düşündüğümüz sivil 
havacılık akademisine taksisi için Ulaştırma 
(Bakanlığına devri hususunda ilgili mercilerle 
temas halinde bulunmaktayız. Yani, Harbiye' 
deki Tüuk Hava Yolları direksiyonu merkezi, 
inşallah bu binaları İçişleri Bakanlığından aldı
ğımız ve ikmalini tamamladığımız takdirde Ye
şilköy'e intikal edecektir, hizmetin görüldüğü 
yere intikal edecektir. 

.Bugün Esenboğada bir genel müdür yar-
dıüıcı'sı görev yapmaktadır. Belki yarın İzmir' 
de, Çiğli'dc de bir genel müdür yardımcısı bu
lunacaktır. Genel Müdür, aynı zamanda kuraca
ğımız devlet holdinginin hem idare meclisinin 
ibaşfcam, hem de genel müdür dunımımu ihraz 
ödecektir. Böylece sorumluluk- bir elde toplana
caktır. Kendisi Yeşilköy Hava Limanında, işlet
meciliğimizin en büyük merkezinde bulunacak; 
büyük merkezlerde de, bugün Esenboğa'da ol
duğu gibi genel müdür, yardımcıları bulunacak
tır. Nasıl ki, İstanbul Vali Muavini Yeşilköy 
'Hava Limanında ayrı olarak görev alıyorsa, ge
nel müdür yardımcıları, genellikle üç büyük 
hava limanımızda genel müdürlerinin vekili ola
rak bizzat vazifenin başında olacaklardır, 

Aziz arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığının 
'bünyesinde taşıma hizmeti ifa eden Devlet De
miryolları, Denizcilik Bankası işletmelerimizin 
çok eski tarihli tarifelerle hizmet ifa ettikleri 
bir gerçektir. Hükümetimiz prensip itibariyle 
İktisadî Devlet Teşekküllerinin maliyet - üc
ret ilişkisi içerisinde çalışmasını benimsemişttir. 
Ancak, ekonominin tümüne büyük öl çilde olum
suz etkisi olacak bu taşıma, dallarında taşıma 
fiyatlarındaki bir ayarlama yoluna gidilmemiş
tir. İdarelerimizin dalha tasarruflu çalışmaları 
yoluyle hizmet maliyetlerini düşürmelerini ve 
bu suretle Hazine sübvansiyonlarını azaltmayı 
öngörmekteyiz. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, buraya, kadar 
hoşgörü ile dinlediğiniz, sizleri yoran açıklama
lar, takdir buyurulduğu gibi, bütçemizin getire

ceği parasal desteğin sınırlarını -aşmaktadır. Bu 
açığımızı, bütçemizin esneklik, verimlilik, ras
yonellik ilkelerine uyarak kapayacağız. Bunun 
dışında, Ulaştırma Bakanlığının çalışkan perso
nelinin dikkatli ve bilgili çalışmaları ve yüksek 
moralleri, iş üretiminde dayanacağımız manevi 
kuvvöttir. Ulaştırma Bakanlığına bağlı kuruluş
ların hizmet alanlarının genişliği nedeniyle ve 
Yüce Meclisirnize imkân nispetinde noksansız 
bilgi sunmak amacıyle zamanınızı uzun süre al
mak morunda kaldığım için beni mazur görmeni
zi dij'yorum. 

ıSaygılı şükranlarımı sunuyorum. 
Yapıcı eleştirileriyle bütçe uygulamalarımı

za değer katmış arkadaşlarımıza derin şükranla
rımı sunuyorum. 

•Sizleri en derin saygılarımla selâmlıyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

vDAŞİKAN — Teşdkkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, bazı arkadaşların soruları var; bu 

bakımdan kürsüyü terk etmemenizi rica ediyo
rum... 

'Sayın Mahir Ablum'un sorularını okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Muhterem Ulaştırma Bakanlığından aşağıda

ki hususların yazılı veya sözlü olarak cevaplan
dırılmasını arz ve istiılıam ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Ahmet Malı-iı Ablum 

1. — Ulaştırma sektörü, özellikle demiryol-
laırımn yenilenmesi, bakım ve modernizasyonu 
büyük yatırım masraflarını gerektirmektedir. 
Bu nedenle mahdut finansman kaynaklaarımız 
•muvacehesinde Avrupa Yatırım Bankası ve 
Dünya Banfkası kredilerine 'ilâveten yeni dış 
kredi sağlanması hususunda herhangi bir teşeb
büs var mıdır, varsa nerelerden, ne miktarda-1 

dur? 

2. — Gittikçe artan iç ve dış yolcu adedi 
ve talep muvacehesinde havayollarımızın yeni 
uçaklarla takviyesi düşünülmekte midir? Düşü
nülmekte ise, bunlar hangi büyüklükte uçaklar 
olacaktır? Satınalmak suretiyle mi, yoksa kira
lanma yoluyle mi sağlanması düşünülmektedir? 
Hava yollarımız turizmin geliştirilmesi amacıy
le dış turizm için ne gibi tarife ve servis tedbir
leri geliştirmektedir? 
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.3. — PTT hizmetleri meyanmda bulunan te
lefon hizmetlerinin gün geçtikçe gelişme göster
diğinden ve PTT'ye yük teşkil etmeden gelir 
sağladığı muhakkaktır. Ancak telefon hizmet
lerinin en önemli bir yönünü teşkil eden telefon 
rdhlberleri tanzimi ve yenilenmesi maalesef çok 
yetersizdir. Yeni şelbekeler kuruldukça birçok 
abonenin telefon numaraları değiştiği, yeni ad
resler ilâve edildiği halde, halen eski rehberler 
değiştirilmemiştir. Bu hal abonenin Ol'e sık sık 
başvurmak suretiyle hem zaman, hem para kay-
fbma sefbdbiyet verdiği gibi, esasen çok mahmul 
olan telefon sisteminin yükünü fuzulî aramalar
la artırmaktadır. Bu duruma bir son vermek 
için PTT İdaresi, rehberleri her yıl yenileme 
tedbirlerini almayı ne zaman başaracaktır? Şa
yet bu rehberleri basacak yerli matbaalarımız 
yoksa, idarenin bu işi dış memleketlerde yaptır
ması veya tesis kurmak suretiyle kendisinin ha
zırlayıp basması düşünülmekte midir? 

BAŞKAN •— Efendim soru uzun, sözlü ce
vap vereeekseniz sorunun metnini takdim ede
yim. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERDA GÜLEY 
(Devamla) — Sayın Başkanım, bu soruların bir 
kısmına uzun süren maruzatım içinde cevap 
vermiş bulunııyorum.; fakat bununla beraber 
cevap vermediğim, değinmediğim konular da 
vardır. Eğer müsaade buyurulursa bendenize, 
yazılı olarak cevap vereyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Uşak Milletvekili Sayın Ahmet Yılmaz'in 

'sorularını takdim ediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Ba

kanlığınca cevaplandıırılmasmı a,rz ve rica ede
rim. 

Uşak Milletvekili 
Ahmet Yılmaz 

1. — Devlet Demiryolları istasyonlarında 
nakil için bekleyen yük miktarı nedir? Kısa za
manda bu naklin yapılması için ne tedbir alın
mıştır? 

2. — Devlet Demiryollarının dizel lokomotif 
jiJhtiyacı ne kadardır? Beş Yıllık Planda kaç di
zel lokomotif yapılacağı proıgrama bağlanmış
tır? Şimdiye kadar kaçı yapılmıştır? Plan he
deflerinde hepsinin tamamlanması mümkün 

müdür? Mümkün değilse, gecikme sebepleri ne
lerdir? 

3. — Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 
teşkilâtında 6 işletme vardır. Fevkalâde olay
lar, tabiî âfetler hariç, bir de işletme ihmallerin
den doğan tren tehirleri vardır. Bu 6 işletme 
teşkilâtında, yalnız işletme ihmallerinden do
ğan yolcu ve yük trenle Tindeki tehir rn.iikta.ri 
1970 yılından itibaren artmakta mıdır? Bu ar
tışlar her işletme için yılda ne kadardır? Anor
mal tehir artışları yapan işletme idarecileri için 
ne işlem yapılmıştır ? 

4. — Memleketimize giren ecnebi vagonlar 
için ne kadar sejür ücreti ödenmektedir? Bu 
vagonların yollarımızdan geçmesinden ne ücret 
alınmaktadır? Alınan ücret ile ödenen ücret 
arasında ne fark vardır? Bunda bir ihmal var 
mıdır? 

5. — Eskişehir Demiryolu Fabrikalarına 
15 . 8 . 1972 tarihinde tamir için verilen bir Ro
men vagonu halen fabrikada beklemekte midir? 
Bu vagon için Romanya Hükümetine şimdiye 
kadar ne miktar sejıır ücreti ödenmiştir? Vag'on 
tamir edilmemişlse ne zaman tamir edilecektir? 

BAŞKAN —- Efendim, bu soru da uzun. 
ULAiŞTIRMA BAKANI FERDA GÜLEY 

(Devamla) — Sayın Başkanım, Devlet Demir
yolları ile ilgili bulunan bu soruların birkaç un
suruna konuşmamda yer vermiş bulunuyorum, 
o kamdayım; fakat bir bütünlük arz eden bu 
sorulara da, eğer değerli arkadaşım müsaade 
ederlerse, yazılı olarak ccva.p arz edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Zaten zatıâ-
linizin takdirine ait efendim. 

Çorum Milletvekili Sayın Etem Eken'in de 
bir sorusu var, okutuyorum efendim. 

iSaym Başkanlığa 
Haydaırpaşa 1 nci İşletme Müdürlüğünün 

misafirhanesinde Saym Bakanın ilk seyahatin
den sonra bazı tadilâtın yapıldığı işitilmiştir. 

1. — Bu tadilâttan Sayın Bakanın haberi 
var mıdır? 

2. —• Yine bu tadilâtın malî külfeti nedir? 
o. — Şimdiye kadar gelmiş veya geçmiş ba

kanların böyle bir tadilâtı yaptırmadıkları hal
de, tadilâtın gerekçesi nedir? 

'Çoru m Milletvekili 
Etem Eken 
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TJAŞKAN — Sayın Bakan, bunu cevaplıyor 
musunuz ? 

ULAŞTIRMA * BAKANI FERDA GÜLEY 
(Devamla) — Evet efendim. 

Haydarpaşa 1 nci işletmede ulaştırma ba
kanlarına ait bir lojman vardır. Ulaştırma ba
lkanları, ilk Ulaştırma Bakanı olan Ali Çetinka-
ya'nın zamanından beri, istanbul'a gittikleri za
man Devlet Demiryolları ile ilgili denetim ve 
ıgıö'zotim hizmeti erini yaptıklarında, burada otu
rurlar. Ulaştırma Bakanı aynı zamanda, Deniz
yolları ile ilgili çalışmalarını yaptığı zaman da 
Denizcilik Bankasındaki bir çalışma odasına da 
sahiptirler. Nasıl ki, Ankara'da da istedikleri 
takdirde garın üzerinde böyle bir yerleri var
dır. Ulaştırma Bakanı Ferda Gül ey bakan ol
duktan -sonra 3 - 4 defa İstanbul'a gitmiştir, 
(hizmetleid gerektirdiği için) ve İstanbul'a git
tiği zaman, eğer ailesine ait evçle yatmamışs-a 
Ilaydarpaşa'daki lojmanda yatmaktadır. 

Haydarpaşa'daki o lojmanın 40 - 50 sene ev
velki hali ile kaldığı doğrudur. Ben geldikten 
sonra, benini böyle bir şeyi arzu etmiş olmama
ma rağmen; böyle bir şey istemememe rağmen, 
benîm orada yatar kalkar durumda olduğumu 
(gördüğü için 1 nci İşletme Müdürünün orayı 
dturulaibilir şimdiki şekline soktuğu doğrudur. 
Ulaştırma Bakanı olarak, böyle bir harcama ya
parak o lojmanı bugünkü ihtiyaçlara bir ölçü
de cevap verebilir şekle soktuğundan dolayı 
1 nci İşletme Müdürüne karşı memnuniyet ha
linde bulunuyorum 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şahsı adımı söz iste
yen bazı arkadaşlarımız var, kendilerini göre
miyorum; ama isimlerin' okuyorum: 

Sayın Ataman? Yok. 
Sayın Altınay? Yok 
Sayın Arıkan? Yok. 
Sayın Toksan? Yok. 
Bu suretle Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üze

rindeki .müzakereler bitmiş bulunmaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin bölümlerine 
goçilmeisi hususunu Yüce Kurulun onayına su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

C) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 9 109 258 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 4 149 327 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Haberleşme hizmetleri pol. 
düzenleme 786 808 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Kara ulaştırma pol. düz, ve 
geliş. 2 124 831 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

113 Deniz ulaştırma pol. düzen. 93 829 277 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

114 Sivil havacılık pol. düz. ve-
geliş. 3 388 734 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

115 Ulaştırma haberleşme araç 
ve gereçleri imalât pol. düz. 
ve geliştirilmesi 531 939 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

116 Ulaştırma hizmetlerinin ko
ordinasyonu 7 570 068 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Transferler 530 838 963 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Yüksek Denizcilik Okulu Kuram 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 6 507 522 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 2 058 7G5 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Öğretim hizmetleri 7 995 214 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/80; C. Senatosu 1/258) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 347) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Ulaştır
ma Bakanlığı bütçesinin bölümleri bitmiş bu
lunmaktadır. 

Şimdi, Bakanlığa bağlı Devlet Hava Mey
danları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1974 yı
lı Bütçe kanunu tasarısının oylamasına geçiyo
rum. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Butça kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğüne 1974 malî yılında ya-

(1) 46 S. Sayılı basmayan tutanağın so
nuna eklidir. 

paeağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere, 238 994 000 lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı bölümleri oku
tuyorum. 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 6 387 355 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 41 361 616 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Uçuş emndyetinm sağlanma
sı 90 532 216 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Hava alanı yer emniyetinin 
sağlanması 97 312 S13 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 3 40O 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, 1 nci maddeyi bağlı 
bulunan cetvelleriyle birlikte Yüce Heyetin 
onayına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İşlet

mesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 238 994 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. 
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Maddeye bağlı cetvelleri oku-

B - CETVELİ 

Lira 

2 Vergi dışı gelirler 1.M 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaimi edilmiş
tir. 

:5 Özel gelirler 105 694 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nei maddeyi bağlı bulunan cetvelleriyle 
birlikte Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka
bul edenler..,. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

:> neti maddeyi okutuyorum. 
iMadde '>. — Devlet Hava Meydanları İşlet

mesi Genel Müdürlüğünce 1974 malî yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — :î ncü maddeyi onayınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

25 . 5 . 1974 0 : 3 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN —• 4 ncü maddeyi oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 5 neti maddeyi onayınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Hastı r-
ıııa bakanları yürütür. 

BAŞKAN — G ncı maddeyi Yüce Heyetin 
onayına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı bilâhare Yü
ce Heyetin açık oyuna sunulacaktır. 

Bu suretle Ulaştırma Bakanlığı bütçesi Yü
ce Heyetimizce kabul edilmiştir. Bütçenin, Ba
kanlığın mümtaz mensuplarına, Yüce Türk Mil
letine hayırlı olmasını dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dol
muştur. 26 Mayıs 1974 Pazar günü saat 
.10,00'da. Bütçe kanunu tasarısının görüşmesine 
devam etmek üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 00,25 

• « • * • 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORJLAR VE CEVAPLARI 

1. — Bursa Millet vekili Mehmet Turgut'un, 
bir millî bankamızdaki suiistimal iddiasına ilişkin 
sorusu ve İmar ve İskân Bakam Ali Topuz'un ya
zılı cevabî (7/114) 

Millet; Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım İmar ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te-
minni saygı ile rica ederim. 

9 . 4 . 1974 
Bursa Milletvekili 

Mehmeft Turgut 

Ankara'da, yayınlanan 'bir gazetede, nüfus sui
istimali yapılarak bir millî 'bankamızın yarım mil
yon lira zarara, sokulduğu iddia, edilmekte'dir. 

1. Bu konuda gazeteye 'demeç veren İmar ve 
İskân Bakanı : Meselenin Bakanlıkça ve bankaca 
ele alındığını ve tahkikat açıldığını; 

2. Banka Genel Müdürü de gazeteye aynı 
mealde bir demeç vererek, yolsuzluk olayı için 
müfettiş görevlendirildiğini, konuyla 'bizzat ilgi
lendiğini ; bildirin işlerdir. 
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a) Bakanlık ve banka, lira yayın üzerine ini 
eğer mevcut ise nüfuz suiistimalinden haberdar 
olmuşlardır? 

'!))• Banka ya arsa, 'alımı ile ilgili olarak göste
rilen 'bu suiistimal olayına, bankanın yönetim ku
rulu üyelerinden veya yüksek 'dereceli memurla
rından adları karışanlar var'mıdır? 

e) Varsa, ıbu zevalin, 'bundan evvel (bankaya 
•arsa alımı ile ilgili teşebbüsleri yeniden tetkike 
alınmış mıdır? 

d) Suiistimale konu teşkil ettiği (bildirilen 
arsanın 'bulunduğu, aynı adadaki dört parsel da
ha arsanın da Gayrimenkul Satış İcra Memurlu
ğu kanalı ile İhaleye çıkarılacağı hu yayında ileri 
sürülmektedir. Banka, parsellerinin ihalesi 'sıra
sında -artırmaya, girecek midir? 

Suiistimal yapıldığı iddia edilen arsa. kaç defa 
ihaleye çıkmıştır? Her defasında tespit edilen de
ğer nedir? Arsanın sabipleri 'killilerdir veya 'kim
dir? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 25.5.1974 

Sayı : 10/1328 
Konu: Bursa Milletvekili 
Mehmet Turgut'un yazılı 
soru önergesi. 

Millet, Meclisi Başkanlığına. 
İlgi : 13 . 4 . 1974 gün ve Kanunlar.Müdürlü

ğü 7/114, 714/6914 sayılı yazı. 
Bursa, Milletvekili Sayın Mehmet Turgut'un 

Başkanlıkla rina, verdikieri ve cevaplandırılmak 
üzere ilgideki yazı ile Bakanlığıma gönderilen 
«Bir Millî Bankadaki suiistimal iddiasına ilişkin» 
yazılı soru önergesine karşılık olarak hazırlanan 
cevap iki örnek olarak ilişikte sunulmuştur. 

(İçreğini müsaadelerine arz ederim. 
Ali Topuz 

İmar ve İskân Bakanı 

Sayın Mehmet Turgut 
Burna, Milletvekili 
1. Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Mil

let Meclisi Başkanlığına vermiş bulunduğunuz 
«Bir Millî Bankamızdaki lsu iksiri m al iddiasına iliş
kin» yazılı, soru önergenize karşılık olarak hazır
lanmış olan cenap ikinci .maddeye çıkarılmıştır. 

2. .1. Bahse konu suiistimal iddiası 25.3.1974 
günü yani Hür Anadolu Gazetesiııin 29.3.1974 
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gün ve 2557 sayılı nüshasında yayınlanmış olan 
«Millî ibir banka nüfuz suiistimali ile yarım 'mil
yon zarara sokuldu» başlıklı yazıdan 4 gün önce 
«öz konusu arsanın alıcısı durumunda da olduğu 
saptanan gazetenin Genel Yayın Müdürü Musta
fa Özkan'ın Türkiye Emlâk Kredi Bankası Ge
nel Müdürüne telefon ederek ihalede arsanın ban-
fca üzerinde kalacağının ve arsanın normal rayiç
lere nazaran yülksek (bedelle bankaca satınalma-
cağının (bilindiğini söylemesi ile öğrenilmiş ve he
men o gün Banka Genel Müdürünce konunun so
ruşturulması hususunda Teftiş Kuralıma direktif 
verilmiş fve banka müfettişlerinden Melih Çolpan 
görevlendirilmiştir. Bu arada Bakanlık' müfet
tişlerinden Yaşar üankoçak da konunun incelen
in esine memur edilmiştir. 

2. 2. Arsanın yeri, alanı ve T. Emlâk Kre
di Bankasının arsaya, paydaş olması ile ilgili ola
rak yapılan incelemede; 

Adlgeçen arsanın, Ulus Ya Rüzgârlı Sokakla 
'bağlantısı olan Pilevne -ve Erguvan stokak-1 arının 
kesiştiği noktanın yakınında bulunan ve imarın. 
9339 ada 've 1 numaralı parselinde kayıtlı 445 
'M2. lik arsa olduğu ve 23 . 12 . 1947 tarihinde 
2488 yevmiye numarası ile Belediye ve Hazine
den 11. 673,35 M2. olarak alındığı, bu tarihte 
kadastro parseli 'olan arsanın İmar parseli haline 
getirilirken şuyıılandırıldığı ve 29247/72535 'his
sesinin T. Emlâk Kredi Bankasına ait bulundu
ğu, 

2. 3. Arsanın satışa çıkarılması ile ilgili ola
rak yapılan incelemede; 

Bahse konu arsanın paydaşlarından birinin 
paydaşlığın giderilmesi amaeıyle arsanın satılma
sı ile ilgili olarak açtığı dava. sonunda mahkeme
ce satış kararının verildiği, icraca, ilk kez 26.12.1972 
gününde ve alıcı çıkmaması halinde ise 5.1.1973 
gününde satışa çıkarılmasının önögrüldüğü, bu 
satış nedeniyle söz konusu arsaya 20 . 7 . 1972 
gününde mahkeme tarafından atanan bilirkişi
lerce metre karesine 2 000 TL. üzerindeki 
26 250 TL. değerindeki baraka ve binalarla 
(birlikte toplam 916 250 TL. bankaca 5.12.1972 
gününde yaptırılan ekspertiz de ise metrekare
sine 2 500 TL. değer biçildiği, 26 . 12 . 1972 gü
nünde yapılan ilk artırmada alıcı çıkmadığı, 
5 . I . 1973 gününde yapılan ve bankanın ka
tılmadığı artırmada ise arsanın 110 010 TL. be-
klelle satıldığı anlaşılmıştır. 
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2.4) Arsanın ikinci defa satışa çıkarılması 
ile ilgili olarak yapılan incelemede; 

Arsanın bulunduğu yere göre kıymetinin 
satış bedelinin çok üstünde olması nedeniyle 
bankanın diğer paydaşlar yanında ilgili mahke-
ımeye müracaaitla satışın bozulmasını istediği, 
mahkemece 2 . 2 . 1973 gününde satışın feshi
ne karar verildiği, bu fesih üzerine arsanın 
satılması ile ilgili davayı ilk açan paydaş tara
fından yenilenen satış davasının 10, . 7 . 1973 
gününde arsanın tekrar satışa çıkarılması ka
rarının verilmesi ile sonuçlandığı, icraca bu 
defa ilk artırmanın 15 . 3 . 1974 gününde ve 
satılmama halinde ise 25 . 3 . 1974 gününde ya
pılmasının kararlaştırıldığı ve icra daireleri 
gayrimenkul satış memurluğunca atanan bilir
kişi kurulunca adı geçen arsaya 18 . 11 . 1973 
gününde metrekaresine 2 OÛOı TL. ve üzerin
deki binalara da 49 500 TL. olmak üzere top
lam 939 500 TL. değer takdir edildiği, 

2.5) Arsanın bankanın uhdesinde kalması 
ile ilgili olarak yapılan incelemede; 

Yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere ilk 
satışta 25 . 12 . 1972 ve 5 . 1 . 1973 günlerinde 
yapılmış olan artırmalara bankanın katılma
mış olduğu, ikinci satışta 15 . 3 . 1974 günü ya
pılan ilk artırmada alıcının çıkmadığı, satışın 
25 . 3 . 1974 gününe tehir edildiği, banka yö
netim kurulunun 8 . 3 . 1974 gün ve 756 sayılı 
kararı ile bu satışta hangi bedelle olursa olsun 
satışın yapılmasının zorunlu olması nedeni ile 
(İcra İflâs Kanunu madde : 126) satışı bir ye
re kadar süriıklemek ve arsanın çok düşük bir 
bedelle satışına mani olmak için satışa takdir 
edilmiş bedel olan metrekaresi 2 500. TL.'ye ka
dar bir bedelle iştirak edilmesi gerekçesiyle 
'bankanın satışa katılmasının kararlaştırıldığı, 
satışa banka ile birlikte 3 grup alıcının katıl
dığı ve aı tırmanın normal koşullarla sürdürül
müş olduğu, artırmaya katılan Nevzat Işık'ın 
310 000 TL. teklif ederek çekildiği, Avukat 
Davut Sipahioğlu, Avüka't Mehmet Demirtaş ve 
paydaş Fikri Toker'den oluşan diğer grupun 
ise 727 150 TL.'ye kadar sürekli artırmada bu
lunduğu ve nihayet 727 200 TL.'de arsanın 
banka üzerinde kalmış bulunduğu saptanmıştır. 

2.6) Suiistimal ve zarar olayı ile ilgili ola
rak Bakanlık ve Banka müfettişlerince yapılan 
i ilçelerine ve soruşturma : 

a) Banka müfettişi tarafından yapılan so
ruşturma sonunda düzenlenen 17 . 4 . 1974 gün 
ve 4 sayılı rapordan çeşitli yollarla yapılan de
ğerlendirmelerde sözkonusu arsanın genellikle 
metrekaresini 1 750 ve 2 000 TL. değerinde ol
duğu, bankaca arsanın metre 'karesinin 1 634 
TL.'ye alınmış bulunduğu, bu duruma göre bu 
'arsa münasebetiyle bankanın zarara uğramadı
ğı, ihalenin banka üzerinde kalacağının ihaleye 
katılanlar tarafından önceden bilindiği yolunda 
Hür Anadolu Gazetesinde yer 'alan yayındaki 
iddianın çeşitli ihtimaller gözönünde tutularak 
araştırıldığı, fakat doğruluğunun saptanmadığı, 
esasen konu ile ilgili olarak banka müfettişi ta
rafından muhbir sıfatı ile bilgisine başvurulan 
Hür Anadolu Gadctesinin Genel Yaym Müdürü 
Mustafa Özkan'ın müfettişin sorularını cevapsız 
bıraktığı, meydana gelmiş herhangi bir suiisti
mal olayına rastlanmadığı gibi buna adları ka
rışan yönetim kurulu üyesinin ve yüksek dere
cede bir memurun da bulunmadığı, 

b) Konuyu inceleyen Bakanlık müfettişi
nin 10 . 5 . 1974 gün ve E - 02/7 sayılı yazısında 
da adı geçen parsellin bankaca satın alınması iş
leminde suiistimal olmadığı ve suçlu da bulun
madığı sonucuna varıldığı, görülmüştür. 

2.7) JO numaralı parselin satışı ile ilgili 
olarak yapılan incelemede; 

9 339 numaralı adada bankanın 10 numara
lı parselede paydaş bulunduğu, 468 metrekare 
olan bu parsele mahkemece atanan bilirkişi ku
rulunun metrekaresine 2 000 TL. ve üzerindeki 
baraka ve çitlere 7 000 TL. ki toplam olarak 
943 000 TL., banka elamaularınca yapılan de
ğerlendirme sonunda düzenlenen V2 . 4 . 1974 
ıgünlü ekspertiz raporuyla metrekaresine 2 000 
TL., tümüne ise 936 000 TL. değer biçilmiş bu
lunduğu, yönetim kurulunun 765/26 . 4 . 1974 
günlü kararı ile yapılacak satışa metrekaresi 
1 750 TL. ye kadar pey sürülmesinin kararlaş-
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tırıldığı, 29 . 4 . 1974 günü yapıl'an ilk satışta 
alıcı çıkmadığı, ikinci satış gaiııü olan 9 . 5 . 1974 
günlü satışa bankadan başka 2 lalııcırıın katıldığı 
ve 620 050 TL. ile ihalemin banka üzerinde kal
dığı, bıı bedelıe göre arsanın imetnekare bedeli
nin 1 325 TL. olduğu anlaşılmıştır. 

2.8) 9 339 ada 1 parselin diğer paydaşları 
Sabahattin Toker, Fikri Tokcr, Filiz Toker ve 
Anül Dinar'dır. 

Saygılarımla 'arz ederini. 
İmar ve İskân Bakanı 

Ali Topuz 

t>Q<t 

— 132 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

85 NCİ ıBİRLEŞİM 

25 . 5 . 1974 Cumartesi 

Saat : 10,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

«) 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosuve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : J/67; C. Sena
tosu: 1/245) (M. Meclisi S. Sayısı : 33; C Se
natosu S Sayısı: 334) (Dağıtma tarihi: 15.5.1974) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/244) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sayısı : 
333) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumdurivet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/76; C. Senatosu : 1/254) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 42; C. Senatosu S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komi yonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/77; C. 
Senatosu : 1/255) (M. Meclisi S. Sayısı : 43; 
C. Senatosu S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

-5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
X I . — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 19*74 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/65; C. Senatosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 332) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 2, — Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi : 1/78; C. Senatosu 1/256) 
(M. Meclisi S. Sayısı : ,44, C. Senatosu S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/79; C. 
Senatosu : 1/257) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; 
C. Senatosu S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/80 C. Senatosu : 1/258) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 347) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1974) 
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X 5. •— Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meilisi : 1/68; C. Senatosu : 1/246) (M. Mec
lisi S. Seyisi : 34; C. Senatosu S. Sayısı : 335) 
.(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 6. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Sen,atosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/69; C. Senatosu : 1/247). (M. Meclisi 
S. Sayısı: 35; C. Senato S. Sayısı : 336) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 7. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/70; C. Senatosu : 1/248) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 36; C. Senatosu S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/249) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 37; C. Senatosu S. Sayı
sı : 338) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 9. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/72; C. Senatosu : J/250) , 
(M. Meclisi S. Sayısı : 38; C. Senatosu S. Sayı- ' 
sı : 339) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 10. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/73; C. Sena
tosu : 1/251) (M. Meclisi S. Sayısı : 39; C. Se
natosu S. Sayısı : 3/40) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 11. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/74; C. Senatosu : 1/252) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 40; C. Senatosu S. Sayı
sı : 341) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 12. Diyarbakır Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/75; C. Senatosu ; 1/253) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 41; C. Senatosu S. Sayı
sı : 342) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 13. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/81; C. Senatosu : 
1/259) (M. Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. 
Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 1.4. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/82; C. Senatosu : 1/260) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sayı
sı : 349) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 15. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ile Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/83; C. Senatosu : 1/261) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 49; C. Senatosu S. Sa
yısı :350) (Dağıtma tarihi : 15.5.1974) 

X 16. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/84; C. Senatosu : 
1/262) (M. Meclisi S. Sayısı : 50; C; Senatosu 
S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 



Dönem : 4 / / 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : 4 4 

Tekel Genel Müdürlüğü 1974 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/78; 

C. Senatosu : 1/256) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 345) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği .11.5. 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2010-1/256 

Bütçe Karma Komisyonlu Başkanlığına 
İlgi : 21 . 4 . 1974 gün ve 1/78 - 34 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 5 . 1974 tarihli 60 ncı Birleşiminde aynen ve açık 

oy ile kabul olunan Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : 

Açık oy neticesi (117) 

Kabul 75 
Ret 42 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1971 

Esas No. : 1/78, C. S. 1/256 
Karar No. : 110 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 5 . 1974 tarihli 60 ncı Birleşiminde aynen kalbul 
edilen (Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı-) ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 





Dönem : 4 / j p 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 Î ) 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1974 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec

lisi : 1/79; C. Senatosu : 1/257) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 348) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.5. 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2011-1/257 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1974 tarihli 59 neu Birleşiminde aynen ve açık 
oy ile kabul olunan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gön
derilmiştir. 

Gereğini rica -ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Balkanı 

NOT : 

Açık oy neticesi (101) 

Kabul 75 
Ret 26 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1974 

Esas No. : 1/79, C. S. 1/257 
Karar No. : 111 

Millet Meclisli Başkanlığına 

CumJhuriıyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1974 tarihli 59 neu .Birleşiminde aynen kaıbul 
edilen (Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe (kanunu tasarısı) ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 





Dönem, : 4 ğ ft 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 u 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1974 Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez

kereleri (M. Meclisi : 1/80; C. Senatosu : 1/258) 

(Kot : C. Senatosu S. Sayısı : 347) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say} : 2012-1/258 

Bütçe Karma Komisyonu. Başkanlığına 
İlgi . 17 . 4 ,1974 gün ve 1/80-31 sayılı razınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 5 . 1974 tarihli 58 nci Birleşiminde aynen ve açık oy 

ile kajbul olunan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü. 1974 yılı bütçesi ilişik olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederini. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 

Açık oy neticesi (123) 

Kabul 73 
Ret 50 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1971 

Esas No. : 1/80, C. S. 1/258 
Karar No. : 112 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 5 . 1974 tarihli 58 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 




