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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
ralda : 

»Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu, Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesi münasebetiyle yaptığı konuş
masını tavzih etti. 

1964 malî yılı bütçe kanunu tasarısı üzerin
deki görüşmelere devam olunarak : 

Ege ÜnİYersitesi, 
istanbul Teknik Üniversitesi ile 
Ankara üniversitesi bütçeleri açık oya su

nuldu ve kabul olundu. 
Bayındırlık Bakanlığı, 
Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile 
Ticaret Bakanlığı bütçeleri görüşüldü ve ka

bul edildi. 

7 Ocak 1964 Cuma günü saat 10,30 da topla
nılmak üzere, Birleşime aynı gün saat 0,25 te 
son verildi. 

Başka ı ı Kati]) 
Başkanvekili Vozgat 
Hazmı Dağlı Neşet Çetintaş 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündem ile ilgili bir önerge 
var, okutuyorum : 

O. Senatosu Başkanlığına 
Müzakerenin uzamasının bütçenin belirli 

gün içinde çıkmasına engel olacağı aşikardı»'. 
Buna meydan verilmemesi için, grup sözcü

lerine 20 ve Bakanlara 45 dakikadan fazla süz 
verilmemesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat, 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — On ergeyı oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

/. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi t/578, 
(C. Senatosu 1/379) (S. Sayısı: 336) (t) 

(i) 336 S. Sayılı basmayazı 3 . 2 . 1964 tarihli 
34 ncü Birleşim tutanağı sorumdadır. 

A — SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BASKA.\ — Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Ge
nel Müdürlüğü bütçelerinin diğer bütçelerde 
olduğu gibi bir arada konuşulmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sağlık Bütçesi üzerinde söz alanların isim 
lerini okuyorum : 

Gelâl tirtıığ (A. İM, 
Abdülkerinı Saraçoğlu (G. H. İM. 
Neşet Getintaş (M. İM. 
Rasim İfaneıoğlu ('('•. K. M. İM Grupu adına 

söz almışlardır. Kendi adlarına söz alanlar : 
M. N'uri Ademoğlu. 
Reşat Zaloğlu. 
Sakıp On a I ve 
Tarık Remzi BaJtan'dır. 
A. I*. Grupu adına Sayın rMuğ, buyurun. 
Bu vurun. Savın lOrluğ. 

6Ö6 
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A. P. (TRUPU SENATO GRUPU ADINA 

CHIiÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Bayın Başkan, sa
yın senatörler, Sayın Sağlık Bakanı, Sağlık Ba
kanlığının sayın erkânı; Adalet Partisi Senato 
Grupu adına Sağlık Bakanlığının 1964 Bütçe 
kanunu tasarısı üzerinde tenkid ve mütalâala
rımızı yüksek huzurunuza arz edeceğim. 

Mâruzâtıma başlamadan önce şu noktayı be
lirtmek isterim ki, yapacağımız tenkidler, söyli-
yeceğimiz her söz, sadece Türk Milletinin sağ
lık hizmetlerinin daha iyi olması istikametinde 
bir cehteıı ibarettir. 

Muhterem Başkan, mâruzâtımı birkaç; bö
lümde arz edeceğim. Müsaade ederseniz, 5 yıl
lık hattâ 15 yıllık kalkınma plânı muvace
hesinde 1964 yılı sağlık programının tat
bik edilme nisbetini ilk önce bahis mev
zuu edeceğim. Kalkınma plânında sağlık 
hizmetlerinin görülmesiyle ilgili program şu 
şekilde telhis edilmiştir. Sağlık hizmetleri teş
kilâtının birinci basamağı koruyucu ve tedavi 
edici sağlık hizmetlerini halkın ayağına götür
mek ve ortalama 7 bin nüfusu içine alan sağlık 
ocakları programıdır. Bu kademenin daha önün
de köy sağlık odaları vardır. 

Bu odalar coğrafi duruma göre bazan 2 - 3 
köye, bazan bir tek köye mahsus olacaktır. 

Sağlık hizmetlerinin ikinci basamağı orta
lama 50 bin nüfusu kavrıyan sağlık merkezleri
dir. Bu seviyede hastaneler, çeşitli dispanser ve 
koruyucu hekimlik üniteleri yer almaktadır. 

Üçüncü basamak sadece idari bir görev 
t a siyan sa ğl ık müdürlükl eridi r. 

Dördüncü basamakta program Türkiye'yi 
16 bölgeye ayırmakta ve bu bölgelerde büyük 
bölge hastaneleri, sağlık okulları, bölge lâbora-
tııvarları, depo tamirhanelerinin kurulması sağ
lanmaktadır. 

Bunun yanında Sağlık Bakanlığı Merkez Teş
kilâtı da bu programları en iyi şekilde yürüte
cek ve sağlık hizmetlerinin bir elden idaresini 
sağhyaeak bir yönde yeniden teşkilâtlandırıla-
caktır. 

Kalkınma plânında sağlık hizmetlerinin 
yürütülmesi için bıı kademelendirmc gayet 
isabetli bir tasavvurdur. Ancak bir programın 
tahakkuku ne dereceye kadar mümkündür, 
bugüne kadar olan tatbikat bu yolda ne kadar 
mesafe katedilebilmesini sağlamıştır? Bu husus
ları tetkik edelim. 

Plânda naklen arz ettiğim sağlık hizmetleri
nin 15 yıllık programının tahakkuku için plân
da verilen değerler üzerinden finansman rakam
larını arayalım. Böylece tahakkuk safhasına 
girecek olan sağlık hizmetleri ile finansman 
imkânlarımızı mukayese edeceğiz. 

Plânda 4500 sağlık ocağına ihtiyaç gösteril
miştir. Bir sağlık 'Ocağının maliyet bedeli de 
yine plâna göre 170 bin lira civarındadır. 4600 
ile 170 bini çarparsak sağlık ocaklarının tesis 
masrafı meydana çıkar, bu yekûn 765 milyon 
lir adır. 

Sağlık odalarını da ortalama iki köye bir 
oda hesaplıyarak 20 000 diyelim. Her odanın 
10 bin liraya malolduğunu tasavvur edelim. 
Maliyet 200 milyon lira tutacaktır. 

Her elli bin nüfusa bir sağlık merkezi tesis 
fikri plâna «sas tutulmuştur. 30 milyon nüfus 
için >6 bin sağlık merkezine ihtiyaç hasıl ola
caktır. 

Sağlık merkezi tesisi fikri esas tutulmuştur. 
30 milyon için 6 bin sağlık merkezine ihtiyaç 
hasıl olacağı yuvarlak olarak meydandadır. 

Sağlık merkezlerinde, elemin plânda oku 
oluğum üzere hastane ve ayrıca çeşitli dispanser
ler ve korucuyu hekimlik üniteleri bâzı okulla»-
vazedilmiştir. Böyle bir merkezin nakliyat raka
mını da ortalama 20 milyon lira hesabedersek. 
(i bin merkez için 12 milyar liralık bir gid^r 
hesaba koymak icabedecektir. Sonra bu yaptı
ğım hesaplar 15 senelik sap ık kalkınma prog
ramı esası üzerinedir. Gene 15 sene zarfında 
her 10 bin nüfusa 25 yatak hesabedilecek bir 
standart göz önüne konulmuştur. Halbuki bu
gün 10 bin nüfusa düşen yatak adedi 13 dür. 
Demek ki asgari bir misli daha yatak adedini 
artırmamız icabetnıektedir. Bunu da her yatağın 
ortalama, maliyet fiyatını 50 - 60 bin lira üze
rinden hesaplıyanak 30 bin yatak için bir mil
yar sekizyüz milyon lira bir gideri hesaba kat
mak ieabeder. Su hale göne yurt çapında sağ
lık hizmetlerini gerçekleştirmek için 1977 ye 
kadar kalkınma plânının tatbikatı sonunda. 
bugünkü rayiç üzerinden, tahmini hesapla 14 
milyar 985 milyon liralık bir yatırım finansman 
imkânı sağlamak icabetnıektedir. Bu miktar 
15 yıla taksim edilecek olursa, aslında önümüz
de kalan 15 yıl da değildir 13 yıldır. Şu halde 
gelecekte her sene ortalama bir milyon liralık 
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(bir yatırım fonu bulmanız gerekmektedir. 1964 
yılı bütçesi 14 milyar lira olarak hazırlanmıştır. 
Bunun bir milyar ;açığı vardır. 13 milyar fiilî 
bütçedir. Şu hale göre Sağlık Bakanlığı bütçesi 
yatırımlar*! bir milyar lira olacakken 1964 büt
çesinde yatıran giderleri 10'8 milyon liradır. 
Bizim hesaplarımıza göre; tabiî bu hesaplarda 
katiyet yoktur, fakat plânlama hesaplarında da 
katiyet olduğu iddia edilemez; yatırıma ayrılan 
ödenek onda bir nisbetindedir. Plânın derpiş 
•ettiği tesislerin kurulabilmesi için gerekli mali 
•destekten mahrum olduğumuzu bu ralkamlar açık
ça, ortaya koymaktadır. Filhakika bu hesapları 
bir taraftan programı ve plânda gösterilen ve 
yapılması gereken tesislerle bugün yapılanları 
mukayese edersek bu sözümüzü tcyidedecek ger
çekle karşılaşırız. 

Plâna göre 1968 senesinde Türkiye'de yapıl
ması ve bitirilmesi gereken sağlık ocakları ade
di 300 dür. Halbuki 1963 senesi sonu itibariyle 
yapılan sağlık 'merkezi adedi 20 dir. Türlü se
beplerle ikmâl edilmemiş olanları tabiidir ki he
sabımıza koyamayız. Şimdi muhterem Başkan, 
biran için bu sağlık tesislerinin hepsini kurul
du veya kurulma imkânının sağlandığını farz 
edelim. Acaba cari giderler, yani işletme mas
raflarına, finansman kaynağı bulmak kabîi ola
cak mıdır? İşletme imkânının malî desteğine sa
hip olabilecek miyiz? Sadece şu hususa bir mi
sal olarak işaret edeyim. Plâna istinaden hesap
larımıza göre her köyde bir köy odası vardır. 
'20 bin 'köyde 20 000 köy ebesi ihtiyacı olacaktır. 
Oysa ki, bugün Sağlık Bakanlığında çalışan ebe 
sayısı 3 140 dır. Sadece köylerimiz için binlerce 
ebe noksanımız vardır. Demek ki, her yıl asga
ri 1 000 - 1 500 ebe yetiştirmek lâzım ki, bu açığı 
kapatalım. Ve köy sağlık odalarını harekete ge-
çirebilelim. Bir ebenin asgari üç yılda yetişme
si balhis mevzuu olduğuna göre Ibu rakamlara bu 
tempo ile yetişebilmemize imkân yoktur. Gene 
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığını malûma
ta nazaran elbe okullarımız 5 sene sonunda ceman 
1 200 ebe mezun verebilecek durumdadır. Haydi 
bunu da temin ettiğimizi farzedelim, acaba bu 
organizasyonun bize getirdiği cari masrafları 
karşılıyabilecek miyiz? Bir ebenin ilk maaşı 400 
lira olduğunu kabul edecek olursak ve 20 bin 
ebeye sahip olduğumuz takdirde 'ayda 8 milyon 
lira lâzımdır. Senede bu miktar 96 milyon lira. 
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olacaktır. Bu sadece köy ebelerinin aylık ücret
le wdir. 

Personel mevzuuna devam ediyorum. Bu
gün Türkiye'de çalışan hekimlerin sayısı 6 900 
dür. Umumi nüfuslunuza bölersek 4 286 kişiye 
ortalama bir hekim düşmektedir. Memleket ça
pında devlet sektörünün muhtacolduğu sayıda 
doktoru bulabilmek için ne kadar malî külfete 
katlanmanın lâzım geldiğini takdirlerinize bı
rakıyorum. Almanya'da bir hekime düşen in
san ,adedi 600, İsrail'de 405 dir. Bu rakamların 
ışığı altında aradaki aıçığı kapamak için Devlet 
sektörüne cezbi icabeden hekimlerin ücretlerinin 
bütçenin no kadarını götüreceğini ve bunun na
sıl kapatılacağım da takdirlerinize bırakıyorum. 

Sağlık hizmetlerinin gerçekleşmesinde birinci 
derecede önemi haiz olan hemşire durumuna ge
lince: Bu da yürekler acısıdır. Çalışan hemşire 
ve hemşire yardımcısı sayısı 2 050 den ibarettir. 
Bunun 1964 yılı planındaki rakamlardan aldım. 
Oysa ki, sadece yataklı tesislerde 8 000 hemşire
ye 16 bin hemşire yardımcısına ihtiyacı vardır. 
Bunu da her 10 yatağa bir hemşire, 5 yatağa 
bir hemşire yardımcısı hesabı üzerine söylüyo
rum ki, dünyadaki normal rakamlar 2,5 yatağa 
bir hemşiredir. Şu halde hemşire kadrosunda da 
açığımızı kapatmak için okullar açılması ve hem
şire yetiştirilmesi lâzımdır. Bunların da aylık 
giderlerini karşılıyabilecek malî imkânlara sa-
lıibolmamiîî ieabetmektedir. • 

Ayrıca memleket çapında yaygın sağlık te
şekküllerinin günlük giderlerini de kaba taslak 
hesaplarsak durumun finansman bakımından ka
patılması imkânsız açıklıklarla dolu olduğunu ve 
olacağım görürüz. Tıbbi malzeme, ilâç, eczacı, 
cihazlar, ve sair masraflarını hesaba katmıyo
rum. 

Hulâsa olarak sağlık hizmetlerinin plânda 
derpiş olunan seviyeye ulaşması, işletilmesi gi
derleri milyarlar içinde dolaşan bir finansman 
imkânına ihtiyaç gösterdiği meydandadır. 

Nitekim sağlık hizmetleri tamamen millileşti
rilen İngiltere'de 1963 - 1964 yılı bu hizmetleri 
bütçede ayrılan para 996 milyon Pavunddur. 
Bizim paramızla 35 - 40 milyar T. L. dır. Bu öde
nek 1949 da 338 milyar pavund idi. 

Bu analizler plânda öne sürülen sağlık hiz
metleri programının sadece Devlet parası ile ger
çekleştirilmesinin imkânsızlığını ortaya koymak-
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tadır. Yüksek huzurlarınızda Plânlama müsteşa
rına sağlık sektörüne plânın uygulama oranının 
ne olduğunu sormuştum. Üzülerek 1964 yılma 
kadar ancak % 20 nisbetinde plân hedeflerine 
ulaşıldığını beyan etti idi müsteşar. Bu nisbet 
benim hesabıma göre % 10 dur. 

Bu malî imkânsızlıklar karşısında tesisler 
kurmak millî serveti ölü sermaye halinde taş yı
ğınlarına çevirmek ekonomik kalkınmamıza en
gel olmaktan başka bir netice doğurmryaoaktır. 
Biz parti olarak sağlık hizmetlerinin köylü va
tandaşın ayağına götürülmesine hararetle taraf
tarız. Ve bunu da programımıza koymuş bulun
maktayız. 

BAŞKAN —- Vaktiniz geldi efendim... 
CELÂL ERTUĞ (Devamla ) — Efendim be

nim saatime göre 6 - 7 dakikam daha var. 

BAŞKAN — Hayır efendim, vaktiniz tamam, 
cümlenizi bitirin. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla — Ancak bü
tün hesaplar ve iki senelik tatbikat gösteriyor ki, 
plânda tasavvur olunan, umumi hatları çizilen 
sağlık tesislerinin kurulması için Devlet maddi 
imkâna sahip değildir ve olamaz. Tabiîdir ki, 
Türk milleti kaderi ile başbaşa kalmıyacaktır. 
Bu poroğramm tahakkuk ettirilmesi için gerekli 
finansman imkânlarının temin edilmesi şarttır. 
Ve tahrik edilmesi lâzımdır, ve mutlaka plânda 
derpiş edilen tesislerin masraf karşılığını bulma
mız ve bu açığı kapatmamız gerekir. Bunlar 
acaba vergi reformu gibi bir yol ile mi olur, bu 
vergi reformu ile bütçeye bir milyar lira daha 
geldiğini kabul edersek, bu bir milyarın Sağlık 
Bakanlığına isabet eden % 5 i birkaç milyon li
radır ki, bu da büyük imkânları karşılamaktan 
uzaktır, ingiltere'de sağlık hizmetleri nasyonali-
ze edilmeden çok önce 1912 senesinde dahi sağ
lık sigortaları tesisiyle bu işlerin tahakkuku yo
luna gidilmiştir. Yani başka finansman kaynak
ları aramak zarureti üzerinde durulmuş ve bu 
yola sapılmıştır. Çalışan herkes sigortalanmaya 
mecbur tutulmuştur. Sigortalıların hastalık hal
lerinde... 

BAŞKAN —• Cümlenizi tamamlayınız.. 
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Cümle bit

mekle bir şey olmaz, Sayın Başkan parti adına 
konuşuyorum, diğer arkadaşlardan birisi yerini 
verebilir, bana. 
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[ BAŞKAN — Efendim, 20 dakikadır. Grup-
I 1ar hazırlıklarını 20 dakika için yapsınlar (Müm

kün değil sesleri). 
CELÂL ERTÜĞ (Devamla) — Lütfen oya 

i koyun... 

BAŞKAN — Hayır koyamam, alınmış bir 
karar vardır.. 

I CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Pekâlâ mâ-
I rıızatımı bir cümle ile bitirecek durumda değilim. 
j Yüksek heyetiniz eğer tensibederse. Parti adına 
i konuşuyorum. 

BAŞKAN — Bütün partilere de aynı mua-
I mele yapılacaktır. Peki buyurun. 

Sayın Saraçoğlu, C. H. P. Grupu adına. 
C. H. P. GRUPU ADINA ABDÜLKERÎM 

i SARAÇOĞLU (Mardin) — Sayın Başkan, muh-
] terem arkadaşlar, 
| Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1964 
! yılı bütçesi üzerinde C. H. P. Senato Grupu adı

na fikirlerimizi arz etmek üzere huzuru-
! imza çıkmış bulunuyorum. Vaktin dar olması 
: hasebiyle bu husustaki fikirlerimizi elden gel-

diği kadar kısa olarak arz etmeye çalışacağını. 
j Sağlık meselelerini iyi ve sağlam bir esasa 

bağlamıyan cemiyetler, içinde bulundukları dev
releri ıstırap içinde geçirmekle kalmayıp gele-

: e ekte de çeşitli ve tamiri son derece güç içtimai 
1 meselelerle karşı karşıya kalmaya mahkûmdur

lar. 
] Sağlık işlerinin siyasi polemiğe, istismarlara 
' asla müsait olmadığı iktidarda olsun, muhale

fette bulunsun bütün siyasi partilerin bu millî 
meselede aynı ciddiyet ve hassasiyet içinde bu
lunmaları zaruretlerine inanmış bulunan C. H. 
P. mütalâaları böyle bir görüşün tabiî neticesi 
olacaktır. Kritiğimizde sağlık dâvalarımızın bu
gün içinde bulunduğu hali ve seviyeyi objektif 
s ad ak ati a tesbit etmeye çalışacağız. 

1923 yılında kurulan Sıhhiye Bakanlığı ge
çen 41 yıllık zaman içinde küçümsenmiyecek 
birçok hizmetler ifa etmiştir. Bilhassa sıtma sa
vaş sahasında alman iyi netice ve bu neticeyi 

, almak için harcanan birkaç milyonluk küçük 
i denebilecek meblâğ cemiyetimize temin ettiği 
I iktisadi karşılık milyarların üvstünde olduğunu 

sövliycbiliriz. Bu kıymetli neticeler daha ziyade 
Türk hekiminin ve sağlık personelinin, feragat-
kâr ve memleket sever zihniyet ve fedakârlığı
nın bir mahsulüdür. Bu vesileyle Türk hekimi-
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ni ve sağlık personelini takdir ve minnetle an
mayı bir borç bilirken bir tek sıtma vakası kal
ın aymcaya. kadar bu faaliyetin aynı hızla devam 
etmesini millet ve memleket menfaati bakımın
dan temenni edem. 

Muhterem arkadaşlar, 
Haşarı İmiş bulunan bâzı neticelere rağmen 

sağlık hizmetleri umumi durumu itibariyle lâ
zım gelen seviyeden çok uzak az gelişmiş mem
leketler normlarına göre düşük bir ıyauzara arz 
etmektedir. Mukayeselerimize esas olarak ala
cağımız istatistik! bilgiler tam sıhhatli olma
makla beraber biz yine mukayeselerimizi bun
lara göre yapmak mecburiyetindeyiz. Bugün 
elimizde bulunan istatistik! malûmata göre Tür
kiye'de ölüm umumi nüfusa nisbetle medeni 
memleketlerin 2.5 - 3 mislidir. Hu tedbirsizlik 
yüzünden her sene yüzbinlerce vatandaşımızın 
fazladan ölmesine sebebolmak demektir. Yine 
memleketimizde çocuk ölümü \>nbinde 165 gibi 
büyük bir nisbet olduğu halde medeni memle
ketlerin hemen hepsinde onbinde 20 nin üstüne 
çıkmamaktadır. Yine nüfusumuzun büyük ekse
riyetinin. yaşadığı köylü mmtakasında düşük ve 
doğum sebebiyle ölen anne sayısı onbinlerin üs
tündedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sırası gelmişken doğumun kontrolü hakkın

daki mütalâalarımızı da arz edeceğiz. Son 300 
yılın ikinci yarısından beri nüfus artışlarının 
Batı'dan Doğu'ya, yani gelişmesini tamamlamış 
medeni memleketlerden az gelişmiş memleketle
re doğru bir kayına göstermektedir. Demek ki, 
nüfus artışları daha ziyade gelişmelerinin baş
langıcında bulunan memleketler iein karekteris-
tik bir özelliktir. Binaenaleyh Türkiye'deki 
nüfus artışını kendi haline bıraktığını;z takdir
de daha uzun zaman devam etmesini bekliyebili-
riz. Bu artışların doğuracağı problemler arasın
da, şüphesiz yurdumuzun kaynaklarının bu du
rumu karşılayıp karşılamayacakları meselesi 
mevcudolacaktır. 

İşi başka cepheden tetkik edelim. .Memleke
timiz zirai, sınai ve teknik bakımından çok geri 
kalmış memleketlerden biridir. Modern zirai ve 
sanayi memleket haline gelmemiz uhrvvi ve 
an'aııevi bir haleli ruhiye ile imkânsızdır. Bu 
ancak kalite bakımından üstün, her bakımdan 
kültürlü bir neslin vetistirilmesi ile mümkün 
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olacaktır. Hükümetin doğumu kontrol altına 
alma kararını yukarıda zikrettiğimiz meseleleri 
bir an evvel halletme ve çocuk istemedikleri 
için kocakarı ilâçlariyle kr imin el çocuk düşür
me tedbirlerine başvuran onbinierce annenin 
hayatını kurtarma ve medeni memleketler sevi
yesine yükselme bakımından yerinde alınmış bir 
karar olarak kabul ediyor ve bunun bir an ev
vel bütün vecibeleriyle tatbik edilmesini gönül
den arzu ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sağlık ve Sosyal Yardım müesseseleri bakı

mından kendimizi Doğu ve Orta-Doğu alemiyle 
mukayese etmemizde ileri, fakat Garp alemiyle 
mukayese ettiğimizde içinde bulunduğumuz elem 
verici ve üzücü durumu görmüş oluruz. Memle
ketimizde 38 400 ü Sağlık Bakanlığına ait ol
mak üzere 50 binden fazla hasta yatağı mevcut
tur. Buna göre 10 bin kişiye ancak 17 yatak 
düşmektedir. Doğu ve (füney-Doğu vilâyetleri
mizde bu nisbet 10 binde 1 ilâ 5 yatağa kadar 
düşer. Halbuki dünya sağlık teşkilâtı az geliş
miş memleketler için kabul ettiği nisbet 10 bin
de 30 dur. Bu nisbet Yunanistan'da 10 binde 
3C>, Bulgaristan'da 40, ingiltere'de 100, Ameri
ka'da 150 dir. Biz az gelişmiş memleketler nor
muna ulaşabilmemiz için en az 40 bin yalağa 
daha ihtiyacımız vardır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün Doğu ve fîüney-Doğunun 19 ilinde 

birbuçuk milyon trahomlunun bulunduğunu Sağ
lık Bakanlığının istatistiklerinden öğrenmiş isek-
de bir âfet halinde hüküm süren yaptığı kompli-
kasyonlarla yüzlerce vatandaşı göz nurundan 
mahrum eden bu hastalığa müblelâ olanların 
sayısı iki milyondan da fazla olduğu muhakkak
tır. Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığının 1964 yılı 
Bütçe programında bu hizmetten sitayişle bah
setmekte ise de biz trahum savaşını trahumlu 
bölgelerin her yerinde aynı şekilde muvaffaki
yetle yapıldığına kaani değiliz. Meselâ, birbuçuk 
seneden beri ne Devlet hastanesinde ve ne de 
trahum teşkilâtında bir göz hastalıkları müte
hassısı hattâ bu teşkilâtta çalışacak pratisyen 
doktoru olnnyan Mardin'de bu hizmetin iyi ya
pıldığından bahsedilemez kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sağlık personelinin kifayetsiz durumu ise 

sağlık tesislerinin kifavetsizliğinden daha üzücü 
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ve daha ümit kırıcıdır. Türkiye'de aşağı - yukarı 
kayıtlı 14 630 hekim mevcuttur. Bunların bir 
kısım terki sanat etmiş 3 binden fazlası ise dış 
memleketlerdedir. Bunlardan ancak 3 500 ka
darı Sağlık Bakanlığından hizmet kabul etmiş 
durumdadır. Halbuki Türkiye'nin asgari hekim 
ihtiyacı 29 ilâ 30 bin civarındadır. Yardımcı 
sağlık personeli durumu da pek yüz güldürücü 
değildir. Zira yurdumuzun 60 il A 65 bin yar
dımcı sağlık personeli ihtiyacına karşılık bu sı
nıftaki personel sayısı ancak 10 ilâ 12 bin civa
rındadır. Sağlık personelinin sayı itibariyle ki
fayetsiz bir durumda bulunmasına karşılık mev
cutların yurdun muhtelif bölgelerine dağılış tar
zı da ayrı bir derttir. Türkiye'de icrai sanat eden 
hekimlerin bölgeler arası dağılışı şöyledir: Yüz
de 38 i İstanbul'da, yüzde .32 si iktisaden geliş
miş 15 ilde, yüzde 29 u ise diğer 51 ilde çalış
maktadır. Doğunun birçok il ve ilçelerinde 30 
ilâ 40 bin kişiye ancak bir hekim düşebilmekte 
ise de yukarda saydığımız mahzurları telâfi öl
mek maksadiyle Hükümetimizin, mevdın üç Tıp 
Fakültesine ilâveten 1963 do benimsediği (Fiil-
taym) çalışma teşkil etmesi lâzım gel en Hacet
tepe Tıp Fakültesini açması ve 1964 do üç Tıp 
Fakültesi daha plânlamasını ve nihayet Gevher 
Nesibe Enstitüsü Sağlık İdaresi Yüksek Okulu 
Filorans Nightimgele Yüksek Hemşire Okulu 
ile muhtelif yerlerdeki ebe okulları ve sağlık 
koleji erindeki her türlü sağlık personelini artı
rıcı ve iyi yetiştirici olumlu faaliyetini takdir 
ediyor ve bugünkü Hükümetimizin plân ve prog
ram dâhilinde kendisine düşecek vazifeleri mu
vaffakiyetle yapacağına inanıyor ve ona güveni
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar. 
Başarılması ne kadar güç olursa olsun belıe-

mahal vatandaş ıstırabının asgari hadde indiril
mesi gereken muazzam bir sağlık dâvasiyle karşı 
karşıya bulunduğumuz muhakkaktır. Yukarda 
arz ettiğimiz personel durumunun kifayetsizliği 
tablosunun yanıbaşında vicdanları sızlatan içti
maî ve beşerî adalet duygularını perişan kılan 
daha feci bir diğer tablo Doğu ve Güney-Doğu 
vilâyetlerimizin elem verici durumudur. Memle
ketimizin Doğu vi1 Güney-Doğu dediğimiz ge
niş bir vatan parçası ve nüfusu 9 milyonu asan 
bir vatandaş kütlemiz yukarda arz ettiğimiz ve 
kifayetsiz bulduğumuz bu şerait ve hizmetlerden 
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de mahrumdur. Doğuda öyle vilâyetler vardır-
ki buralarda yapılmış 30 yataklı sağlık merkez
leri sadece levhaları değiştirilmek suretiyle dev
let hastanesi hüviyetine bürünmüştür. Mülha
katı ile birlikte 200 ilâ 300 bin nüfusu aşan bu 
vilâyetlerimizde yatak kifayetsizliğinin yanıba
şında hekim bulunmayışı işin diğer elem verici 
cephesidir. Aynı şekilde Doğu'da senenin 7 ilâ 
8 ayı yolu kapalı olan birçok ilçelerimiz vardır-
ki bunlarda sağlık merkezleri olmamakla bera
ber bu dâva 'bakımından -mukadderatları koca
karı ilâçlarına bırakılmış durumdadır. Bu ilçe
lerimizin sağlık, sosyal ve kültürel bakımından 
en âcil bir zamanda plân ve program dahilinde 
ıslah edilmesi için Hükümetimizin âzami gayreti 
göstereceğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Maalesef öteden beri memleketimizde imkân

lar ve hizmetler içtimaî adalet prensipleri gö
zetlemeden tanzim edilmekte, Doğu vilâyetleri 
yukarda arz ettiği manzara ile korkunç bir ih
mal ve kendi kaderi ile başbaşa bırakılmış du
rumdadır. İktisadi, kültürel ve içtimai şartlar 
bakımından birkaç asır geri kalmış hattâ, hattâ 
birçok nahiye ve köyleri mağara devrini yaşı
ya n bu bölgenin içinde bulunduğu sağlık duru
mu yürekler acısı ve utanç vericidir. Memleke
tin muhtelif bölgeleri arasında mevcut olan çok 
farklı hayat seviyesini bertaraf etmek üzere ha
rekete geçmekte çok geç kalmış bulunuyoruz. 
Bu tutum insanlık duygularına aykırı mîllî bir
lik ve beraberliği gözetmeyen bir tutumdu. Hü
kümetimizin plânlı bir devreye girmesiyle bu 
bölgeleri bugünkü feci durumlarından kurtarıp 
hor bakımdan medeni bir seviyeye çıkaracağına 
inanıyor, sağlık ve sosyal hizmetlerini en geri 
kalmış köylere ve vatandaşların ayağına götüre
cek olan 224 sayılı Sosyalizasyon Kanununun 
bütün vecibeleriyle plân ve program dâhilinde 
Doğu ve Güney-Doğu vilâyetlerinden başlatıl-
masiyle Hükümetin en âdil ve yerinde bir karar 
verdiğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketimizin geri kalmış mahrumiyet böl

gelerine eleman bulup göndermekte ikinci bir 
derttir. Kanaatimizce bunun en müsait çaresi 
mukaveleli ve hekimlik ihdasının artık kaçınıl
maz bir zaruret olduğu keyfiyetidir. İhtisas sa
hibi herkes gördüğü işle mütenasip bir ücret 
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almakta iken sadece tıp mensuplarının adeta bir 
müstahdem ücretiyle çalıştırılması uzun ve çok 
yorucu bir tahsilin, Mesuliyetli bir sıfatın hak
kı değildir. Diğer ihtisas sahiplerine tanınan 
ölçü ve zihniyetler tıp mensuplarına tanınmadı
ğı müddetçe mütehassısı ve hattâ hekimi haki
ki ihtiyacın olduğu sahada veya mahrum bir 
bölgede bulmak, vazife vermek elbetteki güç 
hattâ imkânsız olacaktır. Bu derdi halledecek 
mukaveleli hekimlik sisteminin kabulü ve bir 
an evvel Muş pilot bölgesinde tatbik edildiği gi
bi bütün mahrum bölgeler için tatbik edilmesi 
lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar : 
[Millî kurtuluş savaşından sonra kurulan Tür

kiye Cumhuriyeti idare sorumluluğunu yüklen
diği günden itibaren C. H. P. Hükümetleri va
tandaşı hasta olduktan sonra tedavi etmek yeri
ne onu hasta olmadan alıkoyacak koruyucu he
kimliği ön plâna almayı yurdun bölgeleri ve is
kân mmtakaları arasındaki büyük eşitsizlikleri 
gidermeyi kendine temel fikir olarak benimse
miştir. Bu fikrin ışığı altında arzulayan her he
kime serbest çalışma imkânları sağlıyan, hususi 
hastanelerin hizmetlerini de teşvik eden insan 
hakları ve demokratik prensiplerini ihlâl etme
den tababeti devletleştiren ve böylece de Türk 
topraklarında yaşıyan her ferde eşit tedavi im
kânlarını sağlıyan hizmeti köy ve köylünün aya
ğına kadar ulaştırabilen bu sistemin inanmış 
vekâlet kadrosunun elinde şekilleneceği kanaati
miz sıhhatli ve sağlam müstakbel Türkiye'ninn 
teminatı olacaktır. 

Sözlerime son verirken sağlık dâvasına çok 
güç şartlar altında ve dar imkânlarla hizmet 
etmek için çırpınan feragat sahibi sağlık ordu
su mensuplarını bu vesileden faydalanarak C. 
H. P. Senato Grupu adına selâmlar 1964 yılı 
iSağlık Bütçesinin vatana ve millete hayırlı ol
masını temenni ederiz. Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Diğer takyıdat baki kalmak şartiyle, Grup 

sözcülerinin 40 dakika konuşmalarının karara 
bağlanmasını arz ve teklif ederim. Hürmetle
rimle. 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 
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ÎHSAN SABRI ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) 

— Usul hakkında söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. İki tak

rir vardır, onları okutacağım. Bunlardan birisi 
Haldun Menteşeoğlunundur, bütün grup söz
cülerinin 40 ar dakika konuşması hususundadır. 
Aynı bütçede iki parti mensubu 20 şer dakika 
konuştular. Bir diğer üyeye 40 dakika vermek 
haksızlık olur. Fakat verilmiş bir önergedir. 
Başkanlık olarak oylarınıza arz edeceğim. 

ÎHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) 
— Takrir hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN —• Çok uzar. Lütfen size usul hak
kında söz vereceğim. 

ÎHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) 
— Söz vermezseniz konuşamam. 

BAŞKAN — Böyle kısa fasılalarla bir arka
daş yeni bir takrir verirse artık bütçe üzerinde 
konuşmak imkânı kalmaz. 

ÎHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) 
— Usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Size usul hakkında söz verece
ğim. Şu önergeleri bitireyim vereceğim size söz. 
Acele etmeyiniz. 

Eğer bunlarla ilgili ise usul hakkındaki ko
nuşmanız.. 

ÎHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) 
— Bunlarla ilgili. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
ÎHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) 

— Muhterem arkadaşlarım, benden evvel gru
pu adına mâruzâtta bulunan arkadaşın okuma
sını bitirmek mecburiyetinde kaldığı için okuma 
tarzı bana hüzün verdi. 20 dakika içinde mâru
zâtını ikmâl edebilmek için arkadaşımın çektiği 
sıkıntıyı hüzünle temaşa ettim. Bugüne kadar 
parti grupları fikirlerini serbestçe müdafaa 
ettiler. Bütçenin ağırlığını teşkil eden en mü
him velâletler geldi, burada her an mevcudolan 
nisbete mütalâa alınarak şu veya bu şekilde tah
dit kararları almak mümkündür. Ama hiç de
ğilse vekillere bahşedilen 45 dakikalık hakkını, 
asgari bu hakkın gruplara da bahşedilmesinde 
zaruret vardır. Bu suretle fikirlerimizi verelim, 
yazılı olarak zabıtta çıksın. Ondan sonra oku
maya dahi hacet kalmasın. Bu tarzda bir kıra
atle bir netice istihsaline çalışıyorsak, zanne
diyorum, hiçbir mesai sarf etmemiş oluruz. O 
itibarla oylamada mâruzâtımın dikkate alma-
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rak reylerinizi müspet olarak kullanmanızı is
tirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Anayasası, bütçe
lerin Cumhuriyet Senatosunda 10 gün olarak, 
kesin surete, takyit ve tesbit etmiştir. Bu su
retle geniş bir müddete sahip değildir. (Gece 
gündüz çalışalım, sesleri) O ece gündüz çalışma
mıza rağmen, henüz programda, bugün 4 yeni 
bütçeye başlamak zorundayız. Dünkü bütçeler
den daha İçişleri Bakanlığı bütçesi kaldığı gibi 
Türkiye Bii^yük Millet Meclisinin iki kanadını 
teşkil eden Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisleri bütçeleri ayrı ayrı geri kalmış bulun
maktadır. Hiç çıkaramama ihtimali de vardır. 
Mamafih takdir Yüksek Heyetinizindir. Baş
kanlık verdiğiniz kararı Sağlık Bakanlığında 
tatbik etmez karar verseniz dahi. Adaletsizlik 
olur. Bundan böyle İçişleri Bakanlığında tat
bik etmek üzere, kabul ettiğiniz takdirde, de
vam ederiz. Sağlık Bakanlığı,, bütçesi için tat
bik edemeyiz, çünkü bütün gruplar konuşmuş, 
yalnız bir grup kalmıştır, diğer gruplar 20 da
kika, bir grup ise 40 dakika olmaz. (Gruplar da 
bakanlar gibi 40 ar dakika konuşsun sesleri) 

Gruplar 40 ar dakika konuşsun ama ileride 
bütçe istenilen zamanda çıkamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, saat yarım olunca tak
rir veriyorsunuz, yarına kalsın diyorsunuz. (Sa
baha kadar çalışırız, sesleri) Ama Başkanlık 
mecburdur, sizin anlayışınıza sığınmak mecburi
yetindedir. Bütün bunlara rağmen takdir 
Yüksek Heyetinizindir. Yol açılmıştır, bundan 
sonra on dakika olsun diye de verirsiniz, 40 da
kika olsun diye de verirsiniz. 

RİFAT ETKER (Ankara) — Bir bakan 
2,30 saat konuşuyor. 

BAŞKAN — Efendim onun için de karar al
dık. Grupların 40 ar dakika görüşmesi, biraz 
evvel aldığınız.... 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Muğla) — 
Efendim, bir sual sormama müsaade eder misi
niz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
HALDUN MENTEŞEOĞLU (Muğla) — 

Efendim, bütçenin 10 günde müzakere edilmesi 
lâzımdır. Program 10 güne göre yapılmamıştır. 
Bunun sebebi nedir? 

BAŞKAN — Hayır, tam 9 gündür. Her ih
timale göre... I 
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HALDUN MENTEŞEOĞLU (Muğla) — 

Şu halde bir gün rezervi"olarak bulunuyor. Son 
gün umumi oylama var. 

BAŞKAN — Geçen sene de böyle yapmıştık, 
güç belâ yetiştik. 

Grupların 40 ar dakika olarak görüşmesi hu
susundaki önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Başkanlık buna göre tatbik eder. 
Artık bunun karşısında Önergenizi geri alı

yorsunuz. 
Buyurun Sayın Kapanlı. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADI
NA TURHAN KAPANLİ (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem senatörler, Muhterem 
Sağlık Bakanı ve onun mümtaz erkânı, Türk 
topluluğunda sağlık hizmetleri; 

Köklü bir maziye sahibolduğu halde, Garb 
âleminin vâsıl olduğu seviyeye kıyasla memle
ketimizin bugünkü sağlık durumu gönüllere fe
rahlık verecek mertebede değildir. Bunu söy
lemek bir hakikatin ifadesi, 

Gönüllerimizin hicranıdır. Bu yetersiz du
rumun belli başlı üç sebebi vardır diye düşü
nüyoruz. 

1. Sistem bozukluğu; 
2. Belli imkânlarımız içerisinde sağlık işle

rine lâyık, müstehak olduğu payın verilmemesi 
veya verilememesi; 

3. Personel dâvasının hal edilmemiş olması
dır. 

Bugün dünya memleketlerinde, Devlete dü
şen başlıca sağlık hizmeti koruyucu hekimlik 
hizmetleridir. 

İlimde sağlık hizmetlerinin görülmesi hasta
lıklarla mücadele, halkın bunlardan korunması, 
vatandaşın sağlık bilgileriyle teçhizi Devletimi
zin başta gelen vazifeleridir. 

Tedavi edici hekimlik, hastaneler idaresi, 
sağlık sigortaları, özel sektör sağlık müessesele
rini teşvik ve himaye ederek çoğaltmak ve bu 
suretle Devletin yükünü hafifletme ieahedeceği 
kanaatindeyiz. Bu anlayış. Bütün dünyada yıl-
lardanheri bütün kafbul edilmiş, memleketlerde 
sistemdir, diye ifade ediyoruz. 

Sağlık Bakanlığının 1963 yılı bütçesindeki 
(hizmetlerin koruyucu hekimlik istikametinde 

' takviye ve teklif etme yoluna gidildiği ve bunu 
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her yıl daha ileri götürüleceği hakk ındak i vait 
ve beyanlara rağmen 1964 yılı bütçesinde bu 
hususun ihmal o lunduğunu üzülerek ifade et
mek isteriz. Koruyucu hizmetlerde bütçe tasarı
sının tanzimi muvacehesinde bu yıl ilerleme 
kay d edil em iy eeekti r. 

Bütçe Encümeninin haleli müdahalesi ile an
cak 1968 yılı bütçe hudut lar ına getirilen, milleti
mizin belli başlı der t ler inden madu t ve asır
ların kö tü bir mirası olarak halledemediğimiz 
Verem, Trahom, Cüzam mücadelelerinde ve hıf
zısıhha hizmetlerinde bir du rak l ama ve hattâ, 
b i r gerileme olacağı kanaat indeyiz . Bütün dün
ya, memleketler inde umumi bütçelerinin sağlık 
hizmetlerine ayr ı lan pay ortalama % 10 nisbe-
t inde olduğu ve geri kalmış memleketlerde bu 
ııis'betin daha yüksek olması icabetlerken 1963 
yılı bütçesinde % 5,7 nisbetinde yer ve tahsisat 
alan Sağlık Bakanlığımızın 1964 yılında % 5,1 
nisbet inde ifadesini bulmasını üzüntü ile kar
şılıyoruz. 

Muhterem senatörler , 
Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi , ye ler sayı

da ehliyetli ve terfih edilmiş bir personelle 
mümkündür . 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının. 1963 
yılı çalışmalariyle yeniden 9 sağlık koleji M koy 
ebe okulu, 1 Sağlık İdaresi Yüksek Okulu ilâ
vesiyle 27 den 48 ze çıkarılması t a tminkâ r ve 
t akd i re değer bir başar ıdır . 

Bu suretle yardımcı personel yet iş t i rme ka
pasitesi 1963 yılında İni okulların verdiği 524 me
zuna karşılık 2 109 yeni talebe almak suret iyle 
dört misline çıkarılmıştır. Sağlık Vekilime ve fe
d a k â r mesai a rkadaş la r ına bıı hizmetlerinden 
dolayı şükranlar ımızı arz ederiz. 

Koruyucu hizmetlerde veya, tedavi kurumla
rında çalışan t ıp personelinin mesleklerinin ağır
lık ve imkânlar iyle münasip olmıyan pek cüzi 
bir ücret sistemine bağlı oldukları ancak resmî 
sağlık hizmetleri yıldan yıla, cazibesini kaybet
mekte ve memleketimizde mevcut hekimlerin ya
rısı dahi resmî hizmet sahasına celbedilememck-
tedir . 

Bu yüzden kadrolar ın mühim bi r kısmı mün
hal bu lunmakta 30 - 40 bin nüfuslu ilçelerimizin 
bir çoğunda fek hekim daha bul undu rulanıa-
m aktadı r . 

Bu hali mut laka ber ta raf etmek mecburiye
tindeyiz. Muhterem senatör le r ; koruyucu hiz-
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metleri çalışacak hekimlere verilecek tazminata 
aidolmak üzere sevk edilen ve Millet Meclisinde 
gündemde bulunan kanun tasarısı isabetli bir 
tedbirdir . 

Hizmette bulunan hekimlerin maişetlerini 
temin için yapmak hakkında sahibolduklar ı 
serbest icra i .sanatları hizmeti geniş mikyasta 
zedelemek dnlayısiyle vatandaşın haklı ve ac; 
şikâyetlerini nıucibolmakta d iğer ta raf tan mes
lekin ahlâık ve vakarını rencide etmektedir . 

Bu müzmin derdi en realist ibir metot la ber
taraf etmek gayesi ile hazır lanan resmî hizmet
te çalışan hekimlerimizin (Ful tayım) çalış
ması. yani muayenehanesi , tanı mesai sistemi 
kanunu Millet M delisi gündemine k a d a r gelmiş
tir. Bu kanun meslekin gu ru runu koruyacak 
milyonların, duasını alacak get irenlere ve çıka
ranlara mahsus bir şeref kazandıracakt ı r . 

Bakanlığa bu çok ciddî teşebbüs ve hizmet
lerinden dolayı takdir ler imizi arz ederiz. 5 Yıl
lık Kalkınma Plânımızın kabulüyle defernıis'! 
bir zihniyetle ve en zor dâvalara, cesaretle el 
a tan Balkan lığı. tebrik etmek: ist iyoruz. 

Sağlık hizmetlerinin .sosyalleştirilmesi projesi 
güzel bir eserdir. İlhamını ve metotlarını İn-
giİtere, İsveç gibi medeni ülkelerden alan »bu 
proje sağlığımızın teminat ı olacaktır . 

1962 yılında Muş 1963 yıl ında Bitlis, Van 
H a k k â r i , Ağrı ve Kar s 1964 p rogramında Er
zurum, Erzincan, Diyarbakır , Siirt, Mardin ve 
İM fa vi lâyetlerini kapsamına, alan proje 15 yıllık 
bir program ile ibiitün Türk iye 'ye teşmil olu
nacak ve o zaman memlelketimiz mesut bir sağ
lık hizmetine kavuşmuş olacakt ı r . Muş Pilot 
Bölgesi sosyal I eştirme ta tb ika t ın ı yer inde te tkik 
eden ingi l tere Sağlık Bakanlığı Müsteşar M u 
avini Doktor ( iodman ' ın , ; Aynen 

(Elde ettiğim ehemmiyetli sonuç şudur . Pro-
re şimdiden muvaffak olmuştur. Bu, Türkiye 'nin 
cidden iftihar edeceği bir f ikirdir . Bunun. Türki
ye 'de ve hariçle ıgeniş ibir şekilde tanı t ı lmaya de-
ğer olduğu, kanaatindeyim.) şeklinde tecellisin; 
bulan ifadesi inandırıcı ve sevindiricidir. 

Muhterem senatör ler ; 
Sağlığın sosyalleştirilmesi projesi realist müs

pet ve reform demeye gönlüm fırsat verdiği bir 
projenıizdlr. Reform mütaahhidi I I I ncü inönü 
Hükümetinin bıı projeye samimiyetle sahi]) çık
masını, plânın bu hedefine harfiyen r iayetkar 
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bir davranışla parlâmentonun hu/uruna çıkarıl
masını herkes bahtiyarlıkla karşıhyacaktır. 
Ancak, manzaranın ve tablonun böyle olmadı
ğının üzüntüsü içindeyiz. 1964 programına göre 
inşaatı ikmâl, edilip faaliyete geçecek -sağlık 
ocak sayısı 152 dir. Bunun cari masraf tutarı 
'»5 milyon liradır. Bütçeye 11 milyon noksaniyle 
24 milyon lira konulmuştur. Bunun tabiî neti
cesi olarak ta 152 ocaktan 52 si hizmete girebi
lecek bizzarur bu ocaklar 1965 yılı bütçesin:1) 
insafına terk olunacaktır. Plâna mütaallik hu
suslar da ihmali vatandaşı plâna karşı tereddü
de sevkedcr. 

Yatırım, cari masraf hazırlanan plânların 
senesi içimle tabakıık etmesi bundan plâna 
aksatmak plânın takdim yılları içinde endişe 
ve tereddütleri üzerine çekecektir. Beş Yıllık 
Kalkınma gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının yatırım programının 191 600 000 
lira olması gerekirken elimizdeki tasarıda 
147 987 000 liraya'indirilmiş % 23 noksanı ile 
plân kararının kabili rücıı olduğu fikri Hü
kümetçe benimsenmiştir. Sosyal hizmetler ce
miyetlerin mânevi vasıflarını insani duyguları
nı belirten müesseselerdir. Başka diyarlar pri
mitif bir devir yaşarken ecdadımız vakfiyeleri, 
imaretleri ve bağışları ile en ileri sosyal mües
seseleri kurdular. 

Sosyal hizmetler sahasında bugünkü duru
mumuz, ne ecdadımızın gayretleriyle ve ne de 
muasır memleketler .seviyesiyle kıyaslanacak 
kadar geriliktedir. 1963 yılında 22 700 000 lira 
olan sosyal, hizmetler -karşılığı 1964 yılı bütçe
sinde 5,5 milyon ııoiksanı ile mütalâa edilmiş 
bilimin iştimai ıstıraplarımız bu evvelce de hi
mayesiz bırakılmıştır. Sosyal hizmetler fonuna 
katılacak müesseselerin yardımını bir sisteme 
bağlıyacak olan (Sosyal Hizmetler Kanunu) 
geciktirilmemesi icabeden bir ihtiyaçtır. Sağlık 
hizmetleri sahasında, içinde bulunduğumuz 
büyük maddi imkânsızlıklara rağmen sistemde 
değişikliğe llıedef tutan nüfusu plânlama tasa
rısı. Fultaynı, tazminat tasarısı, özel sağlık mü
esseselerini teşvik ve himaye tasarısı »sosyal 
hizmetler tasarısının kanunlaşması halinde sağ
lık hizmetlerinin daha- rasyonel ve daha verimli 
olacağına inanmaktayiz. 

1964 yılı Sağlık Bütçesinin Türk "Milletine 
havırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz. 
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Tatbikatçılarına ve takdimen hizmetlerinde 

başarılar dileriz. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —• Sayın Çetintaş 
M. P. TOPLULUĞU ADINA NEŞET ÇE-

TİN'TAŞ (Yozigat) — Sayın Başkan, sayın se
natörler ve Saym Bakan ve Bakanlık erkânı Mil
let Partisi adına, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşa
yabilmesini ve tıbbi bakım görmesini Devletin 
görevleri arasında mütalâa 'eden Anayasamı
zın sarih hükmü karşısında : 

Hastalık ve sağlık mevzuunda halka hizmet 
etmekle görevli bulunan Sağlık Bakanlığının 
bu hizmetleri bugünkü sağlık sistemi içerisin
de nasıl yürütüldüğünü izaha çalışacağım. 

Hiç şüphesizki sağlık hizmetleri vatandaş 
sağlığını korumakla kalmayıp en kıymetli var
lığımız olan insan gücünün korunmasının millî 
istihsal hacmini artırıcı etkisi dolayısıyla ikti
sadi hayatımız üzerinde müessir bir rol oyna
yan. hizmet koludur. 

Sağlık hizmetleri koruyucu ve tedavi edici 
hekimlik hizmetleri olarak mütalâa edilir. 

Nüfusunun çoğu küçük kasaba ve köylerde 
dağınık bir halde yaşayan mem-eleketimizde 
Sağlık Bakanalığmın önde tutacağı hizmet 
koruyucu hizmetler olması icab etmektedir. 

Halbuki bu kadar önem taşıyan koruyucu 
hizmetler lâyik olduğu önem derecesinde 
yürütül m emektedir. 

Resmî bültenlere göre 120 ilçemizde bâzı 
il merkezlerinde Hükümet tabibi bulunmayan 
ve bulunan yerlerde de koruyucu -görevler 
arasına giren serum ve aşı tatbikatı, bulaşı
cı hastalıklarla mücadele ve diğer koruyucu 
ilaç ve malzemenin halka ulaştırılması, di
ğer idari görevleri de uhdesinde tutan Hükü
met tabipleri tarafından ifa edilmiş olması 
Bakanlığın koruyucu hizmetler yönünden ken
disine düşeni lâyikı veçhile yapamadığını gös
termeye yeter bir delildir. 

Halk sağlığının korunmasında en büyük 
sorumluluğu ve şeref pay.nı bit; şüphesiz ki 
hekimlerimiz taşımaktadır. 

Mevcut hekimlerimizi mütehassıs ve 
mütehassıs olmıyan hekimler bakımından 
incelersek, 1958 vıh itibarivle : Bir istatisti-
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ğe göre 10 938 hekimin 5 386 sı mütehassıs 5 552 
si ihtisas yapmamış hekimlerden ibaret ol
duğunu görürüz. 

Buna göre hekimlerimizin yarısı mütehassıs 
yarısı ihtisas yapmamış hekimlerden ibarettir. 

Mütehassıs olan hekimler tıbbın bir şube
sinde derin bilgiye saıhibolmaları hasebiyle 
kendi branşlarında faaliyet olmasını toplu 
nüfus ihtiva eden büyük şehirlerde buluyor-
laı. 

Bu da hekimlerimizin halk çoğunluğunun 
aleyhine büyük şehirlerimizde toplanmaları
na yol açmaktadır. 

Bir de buna inzimam eden Bakanlığın yan
lış ve kifayetsiz ücret politikası dolayısiyle 
yurt dışına giden doktorları nazarı itibara 
alınca halk sağlığı bakımından feci durumu
muz meydana çıkmaktadır. 

Şunu arzetmek isterim ki : Memleketimiz
de dış memleketlere giden hekim, meselesi, 
mütehassıs ve pratisyen hekim meselesi hal
ledilmedikçe hekim bakımından içinde bu
lunduğumuz sıkıntılı durum devam edecek, 
vatandaşlarımızın çoğunluğu tıbbi yardımdan 
mahrum kalacak ve sağlık plânı tatbik imkânı 
bulamıyacaktır. 

Nüfusun çoğu köy ve kasabalara dağılmış 
memleketimizde ekonomik, sosyal ve coğrafi 
zaruretler Türk toplumunun sağlığını iyi yetiş
miş pratisyen hekimlerle korumak zarureti mey
dandadır. , 

Hal böyle olunca : Fakültelerden itibaren 
talebeyi pratik hayata intikal edecek bilgilerle 
yetiştirip onlara staj ve kurslarla yeni bilgi
ler vermek suretiyle halk sağlığı bakımından 
iyi hazırlamalıdır ve aynı zamanda büyük şe
hirlere doktor akınını önlemek için mütehassıs 
hekim sayısını Sağlık Bakanlığı ve tıp fakül
tesi müştereken bir kayda bağlamalıdır. 

Zira bizde hiç bir memlekette görülmemiş 
şekilde mütehassıs hekim bolluğu mevcuttur. 
Yani pratisyenlere nisbetle. 

Bugün parmak basılması lâzımgelen yara
lardan birisi de hastane doktorlarının mua
yenehaneleri ile hastane arasında gayriniza-
mi durumlarının halledilmesiyle, polikliniklıer-
d-e halka daha iyi muamele ve izdihamın ön
lenmesi çarelerinin aranması mevzuudur. 

7 . 2 . 1964 O : 1 
Halk arasında doktorların muayenehaneta-

rine uğramadan hastahanelcre hasta yatırıla-
mıyacağı kanaati kökleşmiştir. 

Polikliniklere! eki izdihama gelince : Bir 
poliklinik doktoru o gün polikliniğe ne kadar 
hasta müracaat ederse hepsine bakmak gibi 
gayriâdil bir durumun içindedir. Halbuki bir 
doktorun bir günde bakabileceği hasta adedi 
sın ırlandırılm alıdı r. 

Bu yüzden hasta polikliniklerde lâyık ol
duğu ihtimamı göremiyor. 

Hasta ve doktor münasebetleri belirli bir hu-
dıı İla sı n ı rl an di rı 1 malıdı r. 

Dikkatle üzerinde durulması lâzım gelen di
ğer bir husus da fakir hastaların hastahaneler-
den layıkiyle faydalanabilmeleri mevzuudur. 
Bilhassa döner sermaye ile çalışan Hacettepe Go
cuk Hastanesinde talebedilcn pahalı tedavi ve 
ameliyat ücretleri dolayısiyle fakir hastalar fay-
d atanmam akta dırla r. 

Anadolu'dan gelen çok fakir hastalar bana 
müracaat ederek 4 ile 12 bin lira ameliyat ücreti 
talebedildiğini ve bu miktarı ödiyemiyecekleri-
ni yana yakıla anlattılar. Hakikaten hayatla bü
tün maddi servetleri 4 ilâ 12 bin lira dahi olmı-
yan insanlar için bu hal çözümü zor bir problem
dir. 

Bizde sağlık hizmetleri serbest teşebbüsün 
çok az iştirak ettiği ve Devlet eliyle yürütül
düğü bir alandır-. Bu alanda yoksullar yine te
peleniyor. Ancak maddi imkânları olanlar fay
dalanıyor 4 bin lira ameliyat bedelini ödiyemi-
yenlcrin durumu ne olacak? 

Diğer bir husus da vatandaşların ağır mas
rafları ihtiyar ederek büyük şehirler hastanele
rine akınlarım önlemek amaciyle büyük merkez
ler hastaneleri tekniği ve seviyesine çıkarılmış 
bölge hastaneleri tesisine gidilmesi mevzuudur. 
Bu hususta Bakanlığın fikrini öğrenmek isterim. 

Bakanlık bünyesinde yer alan Sosyal Yardım 
Umum Müdürlüğü hizmetlerine gelince: Genç -
ihtiyar, sakat veya herkese yardım elini uzat
ması 1 âz ımgel irken bu yöndeki hizmetlerin 
sembolik olarak ifa edildiğini görmekteyiz. 

Bu mevzu için bütçede ayrılan cüzi paralar 
Bakanların şahsi tasarruflarına bırakılmakta
dır. 

İl sağlık ve sosyal yardım müdürleri muhit
lerinde bulunan muhtaç, bir hastayı tedavi edil-
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meşini icabettiren bit- başka şehir hastanesine 
nakledecek parayı bulamamaktadır. Ya beledi
yeye el atılır ya da sağlık müdürü zengin bi
risine rica ederek para alır. 

Bu yönden çalışan tek sağlık büromuz yok
tur. 

Bu mesele israil'de sosyal yardım buraları 
ile en iyi şekilde yürütülmektedir. 

israil 1961 yılında mevcut 168 sosyal yar
dım bürosu delaletiyle 25 bin aileye muhtelif 
yardım yapmıştır. Bizde de böyle sosyal yardım 
büroları kurulamaz mı ? 

Bizim de sağlık işlerimizi tedavi edici he
kimlik hizmetleri bakımından bu gibi tedbirler 
almamız lüzumuna kaaniim. Bugün Türkiye'de 
sivil - asker, özel teşebbüs ve teşekkülleri dâhil 
hasta yatak sayısı 62 bindir. 10 bin kişiye 21 ya
tak düşmektedir. 1961 yılı itibariyle icrayı sa
nat eden hekim sayısı 7 bin civarındadır. Hem
şire ve yardımcılara 2250 ve üç bin sağlık me
muru ve 3 000 köy ve diplomalı ebe bulunmak
tadır-. 

Hiç şüphesiz ki, 28 milyon Türkiye nüfusu
nun sağlık hizmetleri için bu rakamlar ihtiyacı 
karşılamaktan çok uzaktıı\ 

Sağlık Bakanlığı bütçesinin memleket ve mil
letimiz için hayırlı olmasını temenni eder hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hancıoğlu. 

C. K. M. P. TOPLULUĞU ADINA KASİM 
HANCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri 
muhterem Bakan ve Bakanlık erkânı. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Grupu 
adına Sağlık Bakanlığı bütçesi münasebetiyle 
sağlık davasındaki görüşlerimizi de dile getir
meye çalışacağım. 

insan sağlığının korunması ve marazdan 
kurtarılması ile millî bünyenin iş ve moral gü
cünde müspet netice alınması her medeni millet 
için önemli bir konudur. Bu sebepledir ki, mil
letlerin medeni seviyesi arttıkça sağlık hizmet
lerinin mükemmel hale getirilmiş olduğunu gör
mekteyiz. Halkın sağlığına hizmetin iki yönü 
vardır. Birincisi insanın hastalığa yakalanması
na mâni olmak ki, buna koruyucu tababet di
yoruz ikincisi de hastalığa, yakalanmış olan in
sanı ondan kurtarmak ki, buna da tedavi edici 
tababet diyoruz. Bütün medeni âlem (\o bu iki 

hizmetten birincisi yani koruyucu tababet ön 
plâna alınmış bunun için pek geniş teşkilâtlar 
kurulmuştur. 

Halbuki bizim sağlık teşkilâtımızda ise teda
vi edici hekimlik ön plâna alınmış koruyucu ta
babet ikinci derecede kalmıştır. Bunun fakir bir 
milletin mustarip vatandaşlarının ıstırabının 
dindirmek pahasına yapılmış bir hizmet olarak 
kabul edersek neden bu yola gidilmiş olduğunu 
anlarız. Fakat bundan sonraki senelerde bir dö
nüm noktasında bulunduğumuza kaniiz. Çünkü 
bir taraftan sosyal sigorta kanunları ile gittikçe 
genişliyecek olan sigortalı ve bunların aile ef
radının bakımları. Tedavi edici hekimlik görev
lerinin bundan evvelki senelerde olduğu gibi 
Sağlık Bakanlığının üzerinde aynı ehemmiyette 
duracağı konu olmaktan çıkacaktır. Bu sebep
le !biz diyoruz ki, memleketin müstakbel inki
şafında ^görülecek bu değişikliğe ait plân ve ta
savvurlar şimdiden Bakanlığın iştigal (mevzuu 
olmalıdır. Zira bundan sonra Bakanlığa koru
yucu tababet hizmetlerinde birinci derecede rol 
oynamak ödevi verilecektir. Şimdiden onun 'ha
zırlığı personel yetiştirme imkânları senelere 
'göre .ayarlanmalar yapılmalıdır. Buna ait ha
zırlıkların 1964 bütçesinde görülmemesini bir 
noksanlık olarak işaret etımek isteriz. Diğer ta
raftan umumiyetle Sağlık Bakanlığı bütçesin
de 1963 yılında sağlık hizmetleri için Verilmiş 
olan ödeneklerin hizmetin görülmesine kâfi gel-
mediği anlaşıldığı halde 'bu sene bütçesinde ya
pılan kısıntılar birçok hizmetin aksarmasına se-
bebolacağı kanısındayız. Meselâ plân gereğince 
Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanlığının yatırım 
bütçesi 191 milyon '600 'bin lira olması gerekir
ken 147 milyon 989 bin lira olarak gelmiştir. 
Bundan aksıyacak hizmetlerin ileriki senelerde 
de devamı halinde 5 senelik plân tatbikatında 
bir hayli mühim noksanlık teşkil edeceğine ina
nıyoruz. 

Bunun ehemmiyetine işaret etmek için bu iki 
nisbeti zikretmek kâfi gelecektir. Diğer denet
lemenin Hükümet bütçelerinin Seylân'da 15,4 
nün Şili'de % 17,2 si sağlık hizmetlerinde ve
rilmiştir, ki ne kadar az olduğu ıgörülür. 

'Muhterem arkadaşlar, Sağlık Bakanlığında 
sağlık 'hizmetlerinde !Ç>alışacak personelin yetiş
mesinde gösterilen çalışmalar takdirle karşıla
maktayız. Faikat bugünkü hızla oradaki nok-
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»anlıklafin çahıık telâfi edileceğini sanıyoruz. 

ISosyal leştinme programına gelince iMuş ilin
de yapılan çalışmaların plândaki hedefine ulaş
mamış olmasına rağmen iyi neticeler vermekte 
olduğunu 'öğrenmekle memnun olmaktayız. 

kıtına eradikasyon prögramılarının gayeye 
ulaşması 'hususunda yokluğu hissedilen perso
nelin temini ve kadro verilmesini lüzumlu 
görmekteyiz. Bunu ihmal ile çalışmaların ak
saması halinde yeniden sıtma salığı ularına şa-
hidolunur ise hunim mesuliyetini kim taşıya
caktır. Sıtma mücadelelerini de belediyelerle 
teşkilât arasındaki ahenksizliklerin giderilmesi
nin şart olduğuna inanıyoruz. 'Belediyelerin iih-
'malli teşkilâtın vazifesi değil deyip belediye sı
nırları içine girmemesi mücadelede en büyük 
aksaklığı teşkil etmektedir. Bu hususta Bakan
lığın radikal tedbirler almasını beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin en 
önemli sağlık davalarından, birini de veremli 
hastalar teşkil etmektedir. Yapılan i niceleme
lere ıg'öre yurdumuzda tesbit ve tedavisi gere
ken 700 000 kadar verem vakası vardır. 'Teda
viye ali ılıdıkları zam'an en uzun süre yatak işgal 
eden. ve pahalı bir tedaviyi icabettiren bu has
lıklar koruyucu tedbirlerin alınma*! ile müca
dele edilmek başta 'gelmektedir. Sağlık Bakan
lığının veremle savaşı üzerine olan ilgili uımum 
müdürlüğünün çalışmalarını takdirle karşıla
maktayız. 

Bütün yurt sathında derneklerle Hele vere
rek B.C.G-. tatbikatını mükemmel bir şekilde 
yürütmesi !ve Dünya Sağlık Teşkilâtı raporların
da memleketimizin en ileri seviyede 'gösteril
mesi bizleri memnun 'bırakmaktadır. Fakait ve
rem savaş hizmetlerinin bu müspet faaliyetleri
nin hızım kesmesinden korktuğumuz bir bütçe 
kısıntısı bizi üzmekte idi. Karma Komisyonda. 
bu kısıntının kaildırılnnş olması muvaffakiyetle 
gitmekte olan çalışmaların bizim artıracağına 
inanarak bu dâivaya hizmet edenlere şükran 
borcumuzu ifade etmek istiyoruz. 

'Muhterem arkadaşlar; sağlık meselelerimi
zin ha'ıİlinde personel ve başta da bekini gelmek
tedir. Her hir hekimin vetişmesi Devlete en 
azından bir milyon liraya mal olmaktadır. (Bun
ca fed'akârhğa rağmen hekimlerden tam; olarak 
faydalanmak mümifcün 'olmamıaktadır. Dışarıya 
giden orada çalısına imkânları bulanların ımev-

7 . 2 . 1964 O 1 
cut mevzuatımızdaki ufak değişikliklerle yur1-
ta çalışmalarım imkân dâhiline sokmamız müm
kündür. îşçi ücret kadrosiyle çalışan mühendis
ler gibi hir usul ile sağlık hizmetinde çalışan 
doktoru da tatmin etmeliyiz. Bu yolda nııüsped 
hir adım olacağına, inandığımız «Ful Taym» 
çalışma sistemi hakkında hazırlanan, tasarı yeni 
Hükümet tarafından da. 'benimsenmekte ise bir
an evvel çıkmasının teminine 'çalışılmalıdır. Bu 
tip çalışmanın uygulanması imkân dâhiline gir
mesinden sonra hekimle Bakanlık arasındaki 
münasebetlerin daha nevrim al bir yola. gireceği
ne inanıyoruz. Sağlık hizmetleri bu şekilde gö
rülmeye başladıktan sonra sosyalizasyon çalış
malarına da zemin hazırlanmış olacaktır. 

Hastanelerimizin bugünkü durumundaki ki
fayetsizlik sosyal sigortaların faaliyete geçmesi 
ile ne dereceye kadar 'giderilebilecektir. Bugün 
542 kişiye bir yatak düşmektedir. Devlet eli 
ile bunların süratle çoğaltılmasının mümkün 
olamıyaeağını düşünerek, hususi teşebbüsün 
açacağı hastaneler teşvik edilin elidir. Bunlardan 
tedavi görecek olan paralı vatandaşlar halen 
işgal etmekte oldukları Devlet hastanelerindeki 
yatakları, himayeye muhtaç vatandaşlara bırak
mış olacaklardır. 

'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının di
ğer hizmet sahalarına gelince Bakanlığın sos
yal hizmetler bölümünde yaptığı yardımların en 
müessir şekilde düzene sokulmasını istemekle
yiz. Bunun bir plân dâhilinde verimli sağlık ve 
sosyal işlere yaptırılması ile milletçe çok şeyler 
kazan aea ğım ı za .in anı n aktayı z. 

Bakanlık bir de ilâç mevzuu ile ilgilenmek
tedir. Bu işte gözümüze çarpan aksaklıkların 
en kısa zamanda giderilmesini istemekteyiz. 
ilâç mevzuundaki aksaklıklardan birincisi Ya
bancı sermayeyi teşvik Kanunundan istifade 
ederek memleketimizde ilâç hanımadesini yap
makla görevli olan ilâç faivrikalarmın gayelerin
den uzaklaşmış olduklarıdır. 

Söyle ki ; bunlar i lâv lıammadesi yapmak" 
hususunda hiçbir faaliyet göstermez iken bir 
lâhoratuvarda yapılacak aspirinden, ampulüne 
kadar ilâçları hariçten getirip buradan ambalaj 
yapmak suretiyle geçinmektedirler. Bu faaliyet
ler bir taraftan yerli üâç sanayiinin inkişafına 
enigel olmakta, diğer taraftan da döviz ziyama 
seb eh olmak t ad ir, 
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Ayrıca dışardan mamul ilâç getirilmemesi 

sebebiyle bu firmaların rakipsiz 'çalışmaları te
min edilmiştir. Böylece 'hamımadesini dışardan 
getirdiği yeni ilâçlar için yüksek fiyat 
müsaadesi alabilmektedirler. Bu hususlardan 
çok düşüşlere sebebolmuş bir olayı anlatmakla 
bir fikir vermiş olacağım. 

Hayati bir önemi olan Heparin isimli ilâç 
Vekâletçe ithaline müsaade edilmediği zaman
lardan ecnebi sermayeli lâboratuvarlar bu müs
tahzarların beher adedini Bakanlığın müsaadesi 
ile 33 liradan satmakta idi. ithaline müsaade 
edilince 10,50 şa düşmüştür, işte 'bu ilâç mese
lesinde ciddiyetle üzerinde durularak yabancı 
sermayenin yatırımlarını ilâç hamıımadesi istika
metinde kullandırmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, burada »sağlık mesele
lerimizi bütün teferruatı ile dile getirmek 
ımümkün değildir. Biz mühim gördüğümüz hu
suslara Hükümetin dikkat nazarlarını çekmeye 
«alıştık. Böylece faydalı bir iş yaptığımıza ina
nıyoruz. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
bu sen eki bütçesinin noksanlığına rağmen (mus
tarip vatandaşlarımızın ıstırabını dindirmeye 
medar olmasını diler hepinizi hürmetle selâm
larını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sırada, Sayın Ademoğlu, Zal-
oğlu ve daha üç sayın üye sıralarını Sayın l.1 e 
lal Ertuğ'a vermişlerdir, daha evvel söz aldıkla
rı için usule uygundur, buyurun Sayın Ertuğ. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, değerli •; 

natörler, geçen nüshadan kalan mâruzâtımın de
vamını arz edeceğim. Müsaade ederseniz. Başla
nın lütuf lan na da teşekkür ederim. 

Efendim; önceki başlangıç konuşmamın kıs/. 
bir özetim hafızalarınızda canlandırabilmek içvı 
birkaç kelime ile özet vermeme müsaade buyu
run. 

Plânın derpiş ettiği kademeli, sağlık teşek
küllerini tahakkuk ettirebilmek için yine plânda 
zikredilen malî değerlerin sınırlarının tâyi
ni için kendimize göre bir hesap yaptık. Bu he
sabın neticesinde finansman imkânlarının ne 
redeeeye kadar kabili tahakkuk olabileceği üze
rinde mütalâalarımızı arz etmiştik ve bu tarzda 
da memleket çapında devletleştirmenin, sağlık 
hizmetlerini memleketlere ne kadar pahalıya 
m al olduğun a misal olmak üzere ingiltere'yi gös-
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terdik ve ingiltere'nin geçen senenin yani 1963 
1964 senesi sağlık hizmetleri giderlerinin Dev
lete bizim paramızla 35 - 40 miyar Türk lirasına 
mal olduğunu arz ettik. 

Simdi endişemiz ve temennimiz, Devletin ta
hakkukunu, bizim de canu gönülden istediğimin 
sağlık politikasının, sağlık hizmetlerinin hangi 
malî kaynaklardan ve ne şekilde acaba finanse 
edilebilmesi ihtimalidir. Bunu yine misal olarak 
İngiltere'yi gösterdik ve dedik ki ; İngiltere bu 
işe 1912 de, sağlık tesislerini sigorta ile başla
mıştır ve bu sigorta evvelâ çalışanlara mahsus 
bir sigorta idi. Sonradan daha geniş bir hale gel
miştir. 1912 de sigortalamalarla ekle edilen fi
nansman imkânları sağlık tesislerine yatırım ola
rak harcanmış ve memleketin ihtiyacını karşılı-
yacak sağlık tesisleri elde edilmiştir. Ondan son
ra 1944 de Beveridg Plânı ortaya atılmıştır. Be-
veridg Plânının da 1948 e kadar münakaşası ya
pılmış, 1950 de tatbik sahasına girmiştir ve şunu 
da yine arz etmek isterim ki, Beveridg Plânı sos
yalist partinin plânı değildir. Bu plâna 3 büyük 
parti anlaşarak tatbikine karar vermişlerdir. Bu
gün ingiltere'de Hükümete muazzam malî mas
raflara mal olan bu plân sağlık hizmetlerinin 
sosyalizasyonu değil millileştirilmesi mahiyetin
dedir ve 38 senelik bir hazırlık safhasından son
ra uygulanmaya başlanmıştır, ingiltere'de tatbi
kat edilen sistem île biz de tahakkukunu istedi
ğimiz sistem arasında bâzı farklar vardır. Ta
biî bu farklar iki milletin sosyal bünyesi ile ilgi
lidir. 

ingiltere'de sağlık hizmetlerinin birinci ka
demesi aile hekimleri, umumi pratisyenlerdir. 
Her onaltı yaşını geçen İngiliz, aile hekimini seç
mekte serbesttir ve seçtiği aile hekimini muay
yen formlar doldurarak pratisyen hekimlerle 
ilgili büroya gönderir ve hangi pratisyen hekimi 
aile hekimi olarak seçtiğini orada beyan eder. 
Pratisyen hekimler muayenehanelerinde çalışır
lar. Bir bölgede pratisyenlerin bakacakları has
tanın senelik adedi de 3 500 kişiyi geçemez. Ya
ni hekimin bakacağı hasta adedi nüfus başımı 
hesaplanır. Bu suretle ingiltere'de 22 bin dok
tor, 22 bin pratisyen aile hekimi bu nasyolanize 
sağlık hizmetlerine kendilerini kaydettirmişler-
dir. Bu noktayı bilhassa işaret etmemin sebebi 
bizde hekim açığının kapanması için nasıl ted
birlere başvurulacağını!! bir örneğini vermek 
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içindir, ingiltere hekimi tutup memur olarak 
istihdam etmiyor. Hekime diyor ki, şu bölgede 
yılda âzami 3 500 nüfusu aşmamak üzere sağlık 
hizmetlerinde mesulyet alır mısınız! Hekim de 
kabul ediyor muayenehanesinde Devletçe ücreti 
ödenen hastalara bakıyor. Aynı hekim özel has
ta da bakabiliyor muayenehanesinde. 1962 yılın
da İngiltere'de 196 milyon 7 yüz küsur bin re
çetenin bedeli Devlet tarafından ödenmiştir. Re
çetelerin örnekleri eczaneden bu işle ilgili özel 
daireye gönderiliyor ve bu teşkilâttan karşılığı 
ödenek olarak alman her reçete için İngiliz halkı 
iki şiling ödemektedir. Bizim paramızla 4 lira 
kadar bir paradır. 

Şimdi, bu misalleri vermekten kastım, böyle 
memleket çapında Devletleştirilmiş sağlık hiz
metlerinin bir Devlete ne kadar yüksek malî kül
fetler getirdiğini belirtmek içindir. İngiliz halkı 
bu malî finansmanı bir kontribüsyonla iştirak 
etmektedir. Bu yardım parası sigortalar kanalı 
ile sağlık hizmetleri giderlerinin dörtte birim 
karşılamaktadır. Çünkü İngiltere'de sağlık hiz
metlerinin sahası çok yapılmıştır. Memleketimiz
de gerekli sağlık tesislerini kurmak için lâzını-
gelen asgari şartları hazrrlıyabilmek için büyük 
bir malî külfete zaruret olduğu da meydanda
dır. Biz diyoruz ki, Sağlık Bakanlığının malî im
kânlarını malî külfetini tercihan mahrumiyet 
bölgelerine tevcih etmesi lâzımdır. 1964 bütçe 
tasarısında cari harcamalar bölümü 508 milyon 
liradır. Bu 508 milyonun büyük bir kısmını bü
yük şehir ve kasabalarımızdaki hastaneler, teda
vi müesseseleri yemektedir. Bu bölgelerde vatan
daşların sağlık sigortalarının yapılması mümkün
dür. Esasen bir Sosyal Sigorta Kanunu da Mec
lisi Âliden çıkmak üzeredir. Böylece câri mas
raflardan büyük bir kısmı giderlerin karşılığı 
ücretli muayene ve tedavilerden temin edilir. 
Buradan yapılacak tasarruflar gelir imkânları 
olmıyan sahalara doğru kaydırılacaktır 

Ayrıca sabit sağlık tesislerinin yanından mo-
bil teşhis ve tedavi ünitelerinin denenmesi mem
leket şartlarımıza daha uygun gözükmektedir. 

Demin İngiltere'den misal verirken bir has
tanın pratisyen aile hekimine gitmeden bir has
taneye, mütehassıs hekime gidemiyeceğini, git
mesinin mümkün olamıyacağmı arz etmiştim. 
Bizde ise bu husus tamamen ihmal edilmiş, ta
mamen gölgede kalmıştır. Yani memleketin muh-
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tacolduğu pratisyen hekim fikri maalesef gün 
geçtikçe kaybolmaktadır. Türkiye'deki hekim da
ğılışını tetkik ettiğimizde göreceğiz ki, İstanbul'
da hekim başına düşen nüfus adedi 635 kişidir. 
Gelişmiş 15 ilimizde hekim başına düşen nüfus 
adedi 2 600 kişidir. Diğer illerimizde hekim ba
şına düşen nüfus adedi ise 9 400 kişidir. Bir den
gesizlik mevcudolduğu meydandadır. Bir başka 
dengesizlik de çalışan hekimlerin dörtte üçünün 
mütehassıs, oluşudur. Geri kalan mühim bir kıs
mının da ihtisas yapan asistanlar oluşudur. Bu 
önemli bir husustur. Oysa ki, memleketimizin 
şartları maharetli bilgili ve pıratik kabiliyeti ha
iz fazla pratisyen hekimlere ihtiyaç vardır. Ve 
bu müessese ölmek istidadındadır. Burada taki-
bedilen yanlış politikanın tesiri vardır. Çünkü 
bir yanlış politika ile hekimlerimiz ihtisas mera
kına düşmüşlerdir. Bunun bir diğer sebebi de 
Tıp Fakültelerini bitiren genç hekimlerin ken
dilerini kâfi derecede bilgi ile mücehhez hisse
dememeleridir. Bunun için öteden beri tıp fa
kültelerini bitirdikten sonra bir iki sene, mutla
ka amelî bilgilerin artırılması için stajyer yapıl
ması zaruridir. (Enterenik) müessesesi olmadık
ça her şeyden bir miktar bilen, her şeyi yapabi
len hekim mevcudolamaz. Böylece çok mühim 
bir müessese olan pratisyen hekimlik müessesesi 
ölmektedir. Ayrıca bu pratisyen hekimlerin aile 
hekimliği vasfında ve ailenin bütün hususiyetle
rini bilir hattâ çocuklarının doğumundan evlen
melerine kadar takibeden pratisyen hekim tipi
ni yaşatmak lâzımdır. Sağlık personeli açığımız 
üzerinde bir miktar bahsetmiştim, tekrar işaret 
etmekte fayda görüyorum. Sağlık Bakanlığı has
tanelerinde bir hemşireye 37 yatak düşmektedir. 
Batı memleketlerinde, hastane hizmetlerinin lâ-
yıkiyle yapıldığı yerlerde 2,5 yatağa bir hemşi
re hesaplanır. Şimdi, bu sağlık personeli açığı
mız 15 senelik program içerisinde yalnız Dev
let parası ile tahakkuk ettrilmesinin ne dereceye 
kadar kabil olabileceğini takdirinize bırakıyo
rum. Bu personelin yetiştirilmesi kabil olsa da
hi ücret giderlerinin finansman kaynağı yalnız 
hazine olursa Devlete muazzam bir malî yük ola
caktır. Sağlık politikamızın tatbikattaki büyük 
aksaklıklarından birisi de koruyucu tababet cep
hesini ihmal edişimizdir. Modern tıb eğitiminde 
tıp öğrencilerine bir hastalık öğretilirken o has
talıktan nasıl korunulacağı da öğretilir. O da 
gider hastalara ve çevresine meselâ romatizmanın 
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kalb ihtilâtı yapacağını, bir bademcik iltihabı
nın böbreklerde iltihap yapabileceğini öğretir. 
Ve bundan korunmanın yollarını tavsiye eder. 
Bugün koruyucu hekimlikle iyi edici hekimlik 
âdeta fonksiyonları birbirine girmiş du
rumdadır. Koruyucu hekimlik tıp eğiti
mimizde ihmal edilen bir husustur. Ge
rek tıp fakültelerimizi gerekse tıp eğitimimizde 
bu hususun takviyesi için Sağlık Bakanlığı fa
külteleri ikaz etmek suretiyle temin etmelidir. 
Sosyal hastalıklar konusunda Bakanlığın görevi
ni tam mânasiyle yapamadığına ait bâzı misaller 
arz .edeceğim. Burada Bakanlığı muhatap tut
maktan ziyade bir hükümeti ve bu hükümetin 
politikasını muhatap tutuyoruz. Bakanlık belM 
de hüsnüniyetle elinden geleni yapmakta ve bel
ki de bizim söylediklerimizi bilmektedir. Ama 
elindeki malî imkânlarla yapabildiği budur. Şim
di birçok gelişmiş memleketlerde devlete ait has
ta yatağı olmamasına mukabil sosyal hastalıklar 
dediğimiz tüberküloz, akıl hastalıkları gibi has
talıklar için yataklar vardır, tedavi müesseseleri 
vardır. Bunlar tamamen ücretsizdirler. Bizim 
memleketimizde akıl hastalıklarının durumu çok 
fecî bir haldedir. 

Bakırköy hastanesini misal vereceğim, Türki-
yenin en tanınmış bir akıl hastanesidir. Burada 
bir yatağa beş hasta isabet edecek kadar kalaba
lıktır. Çünkü her gelen hastayı almak mecburi
yetindedirler. Ve böylece yatacak yer bulamı-
yan, âdeta şurada burada tüneyen ruh hastala
rı alâkasızlık yüzünden ıstırap çekmektedir. 
Gene tüberkiloz yataklı servislerimiz ihtiya
ca kâfi gelmekten çok uzaktır. Bu, müessese
ler Dünyanın her tarafında ücretsiz ve Dev
let tarafından işletilir. Çünkü sosyal mahiyet 
taşıyan hastalıklardır. Bunlar, Sağlık Bakan
lığının son yıllarda tüberküloz mücadelesinde-
ki tutumu çok başarılı olmuştur. Elindeki 
imkânlar nisbetinde B. C. G. tatbikatında he
men hemen Türkiye'nin her tarafında B. C. G. 
yani, koruyucu verem aşısı geniş kitlelere 
uygulanmıştır. Yine içtimai hastalıklardan, 
bulaşıcı hastalıklardan birisi de trahomdur. 
Bununla da yapılan mücadeled'3 başarı sağlan
mıştır. Sıtma savaşındaki enerjik hareketi şük
ranla yâdetmemiz gerekir. Bundan senelerce önce 
Bakanlığın sıtmaya gerekli teşkilâtla seferberlik 
açması sayesinde bugün sıtma diye bir şey kal
mamıştır. Senelerdir biz talebelerimize sıtmu | 
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mikrobunu göstermek için eski koleksiyonla
ra başvurmaktayız. Bugün nadir bir hastalık 
haline gelmiştir. (Sağdan, Ege'de var sesi) 

Hastanelerimiz sağlık bütçemizin büyük 
bir kısmını cari masraflar haline götürmekte
dir. Döner sermaye geldrleri plânsız ve prog
ramsız bir halde kaybolmaktadır. Henüz sağ
lık sigortası olmayan vatandaşlara döner serma
ye, ile hastanelerde ücret tahmil etmenin 
büyük bir haksızlık olduğu, sosyal adaletle ka
bili teklif bulunmadığı kanaatindeyiz. Bugün 
hiçbir yerden sağlığını korumak için hiçbir 
garanti altında olmayan vatandaş gidip Devlet 
hastanelerinde ücret ödeyerek tedavi edilme
si, buradan gelen gelirlerin ise hastane
nin masraflarını karşılamıyacak nisbette olu
şu dikkate şayandır. Onun için ilk önce daima 
söylüyoruz, sigortalama yoluna gidilmelidir. 
Vatandaşın tedavi ücretini sigorta ödemelidir. 
Böylece hastaneler muayene ve tedavi masraflarını 
karşılıyaoak bir gelir kaynağına kavuşacaklar
dır. Bunun faydası ne olacaktır. Bunun fayda
sı büyük merkezlerde büyük sağlık tesislerinde ki, 
cari masrafları bu yoldan finanse etmekle olacak
tır. Buradan tasarruf edeceğimiz parayı Devletin 
yapmaya mecbur olduğu mahrumiyet bölgelerinin 
sağlık hizmetlerine harcar. Sigortalama da ka
demeli bir şekilde köye doğru götürülür.. Sos
yalizasyondan anlamak istediğimiz budur. Te
sisleri Devletleştirmek, hekimi memur haline 
getirmek değildir. Bakanlığın hususi hasta-
hanelere krediler verme meselesi; Hususi has
tanelere krediler verilmesi vergi muafiyetleri 
tanınmasiyle hususi sektördeki hasta yatağı
nın artırılması gibi sağlık hizmetlerine yar
dımcı bir netice doğuracaktır. Böylece sağ
lık hizmetlerinin sigorta membamdcia bes
lenen özel tesisleri süratle artacak Devletin 
yükü hafifleyecektir. Devlet bugün elindeki 
parayı dâhi israf ediyor dediğim için geçen 
sene bütçesinde sayın Bakan alınmışlardı... 
«Ben bunu israf kabul ediyoruz» dedim. Çün
kü bütçede hastane cari masraflar büyük bir 
yekûn tutmaktadır. Büyük şehirlerde bunu si
gortalarla karşılama imkânı vardır. Onun 
için hususi hastanelere yardım edilmesi ve ser
best tababetin teşvik olunması lâzımdır. 

Bâzı arkadaşlar şikâyet ediyorlar, dışarıdaki 
bir hekime muayeneye gitmeyen bir hasta has-
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taneye gidemez ve saire diyor. Bunlar istisnai 
vakıalar olabilir. Bunun önlemenin yolu var
dır. Evvela Sağlık Bakanlığının ilk vazifesi 
dışarıda serbest hekimlik yapabilmek şartla
rını hazırlamaktır. Ondan sonra kendi kullana
cağı hekime döner derki, eğer dışarıda serbest 
olarak çalışırsanız size sigortalardan hastalar 
gelecektir. Günde 15 - 20 hasta bakmak sure
ti ile serbestçe tabebetinizi icra edebilirsiniz. 
Eğer Bakanlık hastahanelerinde çalışmak is
tiyorsanız, dışarıda hekimlik yapamazsınız. 
Bir mukavele ile şu kadar aylık şu, şu şart
larda bütün mesainizi Devlete hasretmeyi ka
bul etmelisiniz. Hastaneye yatma, girme, çıkma 
yine sigortaların ödeyeceği ücretler karşılığı 
ve pratisyenlerin göndereceği hastalar olacağı 
için bu dedikodular da önlenmiş olacaktır. 
Serbest hekimliğin öldürülmesi değil ihya edil
mesi ekonomik bakımdan çok büyük fayda sağ
lar. Sağlık Bakanlığının bünyesinde değişiklik 
yapılması plânda derpiş edilen önemli husus
lardan birisidir. Bugünün modern konsepsi-
yonlarmı karşılıyacak şekilde Sağlık Bakanlı
ğı bünyesinde bir yurd çapında beslenme, be
sin maddeleri ile iligili teknik modern imkân 
ve şartları haiz bir beslenme dairesinin kurul
ması şarttır. Bulaşıcı sosyal hastalıklarla mü
cadele eden geniş mütehassıs kadrolu daireler 
olmalıdır. 

Tüberküloz ile ilgili araştırıcı istatistikle 
mücehhez geniş dairelere ihtiyaç vardır. Ve bu 
daireler bir kısım araştırma enstitüleri ile ve 
gidiştirilmiş olmalıdır. Memleket sathında arar
lar bulurlar ve bulduklarını da idari mekaniz
maya mürşit olanak bildirirler. Bakanlık bün
yesinde maddi kadro imkânlarını genişletici re
forma yönelmek bir reorganizasyon yapmak za
manı geçmiştir. Şimdi işe buradan başlamak, 
lâzımdır, eğer sağlık hizmetlerini modernleştir-
ıııek istiyorsak. Şimdi muhterem Senatörler bu
raya kadar yapılması lâzımgelen işlerle yapı
lan işler arasında bir mukayese yaptık. Zanne
diyorum ki, objektif bir mukayese yaptık. Ara
daki 'açığın kapatılması ivin bizim görüş tarz
larımız bunlardır. 

Hükümetin görüş tarzı bizden çok farklı
dır. Onlar diyor ki biz devlet kaynaklarından 
faydalanacağız, hazine-den lüzumlu tahsisatı te-
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min edeceğiz. Ve 15 sene zarfında Türkiye'nin 
bütün, sağlık hizmetlerini mükemmelen yapabi
leceğiz. Biz de diyoruz ki, hayır yapamazsınız, 
çünkü buna- maddi imkânlar müsait değildir. 
İşte şu, şu, şu kadar milyar istiyor, yapamazsı
nız. Binaenaleyh burada istenilen hizmeti kar
şılamak üzere yapılan masrafların beyhude ye
re israf olmadığıma kati olarak inanmak için 
tecrübe devrindeyiz, hepimiz birbirimizi dikkat
le anlayıp dinleyip elbette bu sözde bir şemınei 
hakikat vardır diye buna değer vermenizin men
faatleri bakımından faydalı olduğu kanaatinde
yim. 

'Burada hem hesaplara hem de Plânlama 
Müsteşarının verdiği izahata istinaden arz ettim. 
MJaksat, doğruyu, ucuzu, en iyiyi bularak bu 
memleketin sağlık meselelerini ve Türk Mille
tinin çok düşük olan sağlık şartlarını daha iyi
ye götürmektir. Bizim bundan başka hiçbir te
ni enni ve arzumuz yoktur. 

1904 Sağlık Bütçesinin yurdumuza, ve mille
timize hayırlı olmasın]., gelecek yılların çok da
ha hayırlı .olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Baltan'indir. Sayın 
Baltan sırasını Sayın Zaloğlun'a bırakmıştır. Bu
yurun. 

1IEŞAT ZALOĞLU (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlarım, 

Halk sağlığını korumak suretiyle insan gü
cünün dolayısiyle istihsal kapasitesinin artırıl
masını hedef tutan sağlık hizmetleriyle, korun
maya. muhtaç çocuk ve ihtiyarların bakımı gibi, 
yetiştirilmesi gibi çeşitli sağlık ve sosyal hiz
metleri ifa eden milletçe varlığımız temel un
surlarının en önemlisi b uluman Sağlık Sosyal. 
Yardım Bakanlığının 1964 yılı bütçesi üzerinde 
ben de naçiz fikirlerimi kaımaatlerimi kısaca arz 
etmek üzere yüksek huzurlarınızı işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sağlık Sosyal Yar
dim Bakanlığının 19ı64 yılı bütçesinin umumi 
bütçe içerisinde lâyık olduğu önemli yeri alma-
ınasından mütevellit bundan doğan üzüntümü 
geçen sene olduğu gibi bu sene de tekrarlamak 
çaresizliğinde bulunuyorum. 5 yıllık plânda, ön 
görülen tedbirlerin çok ciddi prensiplere daya
narak memleketimizin sağlık problemlerinin 
gerçekleşmesini sıağlamak için mezkûr plânda 
derpiş edilen para dozunun her türlü tasarruf 
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zihniyetinden uzak tutulması lâzımdır. Şöyle ki 
5 Yıllık Plan devresi itibariyle 1 358 900 000 
lira yatırım harcamalarına, sağlık hizmetlerinin 
görülebilmesi maksadı ile bu süre içinde yapı
lacak cari gelişme giderleri içinde 4 268 000 000 
lira derpiş edilmiştir. 

Halbuki Plânın ilk tatbikat senesi olan 1963 
yılındaki Sağlık Bütçesinin Plân tatbikatında 
öngörülen yatırım ve hizmetlerine ayrılması dü
şünülen miktardan bütçe tasarrufu zihniyeti ile 
% 34 noksanla bağlanması, 1964 yılı bütçesinin 
de aynı nisbeti taşıması esefle göstermiştir ki, 
vatandaşı sağlam ve mesut yaşatmak memleke
tin içtimai, iktisadi hülâsa bilhassa millî mü
dafaa gücünün mühim bir unsurunu temin et
mek olan sağlık hizmetlerini ideal edindiğimiz 
hedeflere ulaştırmaktan çok, hem de pek çok 
uzaktı ı\ 

Sağlık konusunda medeni memleketlere na
zaran geriliği bir realite olan memleketimizin 
sağlık bütçesi esasen en fedakâr, en kanaatkar 
şartlara göre hazırlanmış bulunmaktadır. Hal 
böyle iken, bir de bütçe mülâhazasiyle her 
sene sağlık bütçesinde kısıntı yapmak plâna kar
şı itiui'atsızlığın, samimiyetsizliğin ta kendisidir. 
Bu tâbir idarei maslahat zihniyetinin tam ifade
sidir. Bunlar bir tarafa muhterem arkadaşlar, 
her şeyden evvel Sağlık Bakanlığının Teşjki'lât 
Kanunu bütünü ile ele alınarak içine girdiğimiz 
plânlı ve sosyalizasyon sisteminin gerekli kıldığı 
değişiklikleri pek az zamanında gerçekleştiril
me lidir. 

40 yıl evvel kurulan bu Sağlık Bakanlığının 
kuruluş zamanındaki şartlarda, bugünkü şart
larda değişiklik olduğu gibi prensiplerinde de 
değişiklikler olduğu meydandadır. Her kes ve 
mahallî teşkilât günün değişen prensip ve siste
mine uygun mahiyete irca edilmelidir. Bilhassa 
mahallî teşkilâtı koyu merkeziyetçiliğin hareket
sizliğinden kurtarmak lâzımdır. Tedavi edici 
müesseseler yanında koruyucu hekimlik müesse
sesine büyük ölçüde ihtiyaç vardır. Müessese 
idarelerine geniş yetki tanımak bunun karşılı
ğında, mesuliyetleri kovalamak ve bu müessese
ler arasında kendi aralarındaki koordinasyonu 
tesis edici bir sisteme gitmek lâzımdır. Bu çok 
önemlidir. 

Muhterem arkadaşlarını, plânlı sağlık kalkın
masının bellibaşlı dayanaklarından biri de va-
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tandaşlara gerekli olan sağlık bilgisini vermek, 
okuma - yazma bilmiyenler için de seyyar sina-
ma ve seyyar ekiplerle onlara asgari sağlık bil
gisini vermektir. Yoksa sağlık broşürleri dağıt
mak sadre şifa değildir. Ayrıca ilkokul ve or
taokullara tahsil süresince lüzumlu sağlık bilgi
si vermekte sağlık dâvamızın halli bakımından 
sayısız menfaatler vardır. Ben Millî Eğitim Ba
kanlığının ve Sağlık Bakanlığının bir karara 
varmasına taraftarım. Genç ve enerjik Sağlık 
Bakanından bu konuyla ilgilenmesini yürekten 
istirham ediyorum. Muhterem arkadaşlarım, 
Sağlık Bakanlığının personel halk sağlığı hiz
metlerini, tedavi hizmetleri, sosyal hizmetleri 
görmek, kifayetsiz, aksak mekanizma ile işleyişi
ni ve nedenlerini benden evvelki grup sözcüsü 
arkadaşlar çok veciz bir şekilde ifade ettiler. 
Ben sadece bir tekrarla, sağlık dâvamızın hal
line medar olabilecek birkaç noktayı zikretmek
le burada yetineceğim. Para, personel, sıhhi mü
essese faktörlerinin paralel ve koordine gidişiy-
ledir ki, ancak sağlık dâvamız m aksu d gayesi
ne ulaşmış olacaktır. Ve yine 224 sayılı Kanunla 
sağlık sosyalizasyonundan beklediğimiz mesut 
netice doğacaktır. 

Diğer taraftan Sayın sabık Sağlık Bakanı Su
at Seren'in dediği gibi, ben de bu fikre ittiba 
ediyorum. Ailelerden başlayıp Gelir Vergisi mü
kelleflerini, sonra Zirai Gelir Vergisine tâbi 
olanları sigortalamak suretiyle sağlık sigorta
sının kademeli bir şekilde halka intikalini sağ
lamak probleminin çözümünün yegâne yolu ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlar, özel hastanelere gelin
ce : Özel hastaneler memleketimizde yeterli şe
kilde inkişaf etmiş değildir. Bugün Garp mem
leketlerinde tedavi hizmetlerinin yüzde 80 - 90 
m özel teşebbüs hastaneleri tedvir ettiği halde 
bizde özel yataklı müesseseler ancak yüzde 3 ilâ 
5 tir. Şu hale göre, özel teşebbüse her türlü 
kolaylığı göstermek ve bunla.rı teşvik etmek su
retiyle sağlık hizmetlerinin bir kısmını bu saha
ya, devretmek lâzımdır. Böylelikle halkın sağ
lık ihtiyacı sadece Devletin sırtına yüklemek ye
rine, bunun yükünü hafifletmek, buna nefes pa
yı vermek lâzımdır. İşte dediğim hususların ta
hakkuku iledir ki, Devletin bütçe yükü hafif
letilecektir. Dolayısiyle de koruyucu hekimli
ğe plânın meşrut kıldığı geniş imkânları sağlıya -
cağız. 
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Muhterem arkadaşlar, sağlık dâvasının yükü

nü hafifletmek için, temenni ederiz, o da yoksa 
her sene böylesine cılız ve kısır bütçelerle, böy
lesine bir anlayış ve zihniyetle sağlık problemi
nin hedefine varacağını sanmak çok ileri dere
cede iyimser bir görüş içinde mütevekkil bir 
ruh ile Allah'ın inayetine ve yardımına sığınmak 
demek olur. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Za-
loğlu. 

REŞAT ZALOĞLU (Devamla) — Her sene 
bu konudaki konuşmalarımızda temenni ve ni
yazdan ibaret bir talep olur gider. (Sağdan bra
vo sesleri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özgül. 
NlZAMETTÎN ÖZGÜL (Gaziantep) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler 1964 malî yılı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin Se

natoda görüşülmesi dolayısiyle şahsım adına söz 
almış bulunuyorum. 

Kısaca hekimlik sanatının icrasına, getirilme
si istenen Full- t ime (tüm gün) sistemine, Dev
let hastanelerine ve özel hastanelere temas et
mekle yetineceğim. 

icrayı tababet : 
Muhterem arkadaşlar, 
Bizde icrayı tababet üç şekilde ifa edilmekte

dir, 1. - Serbest hekimlik. 2. - Memur hekimlik, 
3. - Karma (hem serbest ve hem de memur) he
kimlik, olarak. Serbest hekim, yalnız muayene
hane açmak suretiyle sanatını kullanır. 

Bugün serbest hekimlik müessesesi tamamen 
himayeden uzak kendi mukadderatı ile başbaşa 
bırakılmış bir durumda olup kurulan birçok sağ
lık müesseseleri arasında barınmak için çırpın
maktadır. 

Eğer bu serbest hekimlik müessesesi memle
ket sağlığı bakımından lüzumlu görülüyorsa, onu 
bu perişan durumdan kurtarmak ve ona bir ha
yat sahası vermek lâzımdır. 

Meslek veya senatlarını resmî bir devlet me
muru olarak hastane veya diğer sağlık müesse
selerinde yapan tabipler ise memur olan hekim
lerdir. Bunlar yalnız aldıkları maaşla geçinmek 
zorundadırlar. Maaşlarında bareme tabi olduğun
dan diğer memurlara nazaran da avantajlı bir 
durumları da yoktur. 

Uzun ve yıpratıcı bir tahsil, meslekin zorlu
ğu ve mesuliyeti göz önünde tutulursa bu avan
taj değil, bilâkis bir dezavantajdır. 
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Memleket realitelerinin artık, «vatan hizmeti, 

fedakârlık gibi hissî konuşmalara tahammülü 
yoktur.» mühendise, hâkime, tatmin edici yük
sek ücret verilirken, muayenehaneleri vardır mü-
lâhazasiyle hekimlerin istismarı maalesef mem
leket menfaatlerine uygun düşmemektedir. îşte 
Avrupa ve Amerika'ya giden hekimler meydan
da. Esasen hekim miktarına olan ihtiyacımız he
nüz dolmamışken eldeki mevcutları da kaçırmak
tayız. 

Birçok ümitler ve ideallerle dolu olarak haya
ta atılan genç hekim, aldığı ücretin kifayetsiz
liği karşısında içine itildiği sistemdeki çok müş
kül yeri mecburen kabullenmiş ve bu garip kar
ma çalışma düzeninde kendi payına düşen işi 
meslek diye ifaya başlama zorunda kalmıştır. 

îşte bu maddi ve mânevi imkânsızlık, hekimi 
ya meslekini bırakarak başka bir iş veya sanat
la iştigal etmesine veya dış memleketlere gitme
sine sevk etmektedir. Bu yüzden birçok emekler
le, fedakârlıklarla yetişen hekimlerimizi bozuk 
bir sistem yüzünden gaip etmekteyiz. 

Devlet gereken organizasyonu yapmadığı için 
hem halk yıllardan beri çeşitli üzüntüler içinde 
kalmış hem de hekim, devlet eliyle yaratılan 
bir nevi sağlık ticaretinin mecburi çarkı olmak
tan kurtulamamıştır. Fakat muayenehanelerin
de fazla para kazandıkları kanaati yüzünden ma
alesef hekimlerin durumu ciddiyetle ele alınma
mıştır. 

İşte memur olan bir hekim muayenehanesini 
kapatırsa bu kanaat kendiliğinden silinecektir. 

Türkiye bu konuda artık sosyal adalet ilke
lerini uygulamalı ve halkı da, hekimi de bugün
kü keşmekeşten kurtarmalıdır. 

Lâkin işleri yolunda iyi para kazanan ve 
yüksek mevkileri tutmuş olan hekimler her şeye 
rağmen mevcut bu düzensizliği savunmaktadır
lar. Bu zümre azınlıkta olmasına rağmen icraa
ta çok defa tesirli olabilmektedirler ve bugünkü 
sakatlıkta maalesef büyük rolleri vardır. 

Ayrıca karma icrayı tababet eden hastane he
kimleri halkın idlıamı altındadırlar; hastaneleri 
özel sektör gibi kullanmaktadırlar diye halk ve 
diğer meslektaşler arasında yaygın dedikodu var
dır. Bu hal ve tutum ise devlete maddî yönden 
büyük zararlar vermekte ve mânevi cihetten de 
hekimin şeref ve itibarını düşürmektedir. Hal
buki bu müessese özel sektör tarafından çalıştı-. 
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nisa, bundan Devlet daha kârlı çıkar. îşte uzun 
ve yorucu bir tahsil süresi neticesi elde edilen 
hekimlik sanatının kötü bir idare sistemi dolayı-
siyle düştüğü bu zor durumdan bir an evvel kur
tarılmasını değerli ve genç Sağlık Bakanımız
dan dilemekteyim. 

Hekimliği düştüğü şimdiki durumdan kurtar
mak için çeşitli yollar vardır. 

Hekimlerin karma sanat icrasından vazgeçe
rek ya tamamen serbest veya yalnız memur ola
rak sanat icrasını tercih etmesi, diğer yönden îş-
çi Sigortaları müessesesini ıslah etmek ve mem
leket çapında şümullendirmek suretiyle meseleyi 
halletmek mümkündür. 

Döner sermayesi müsait olan Devlet hastane
lerinde hekime tatminkâr tazminat verilmek su
retiyle hekimi yalnız hastaneye bağlıyarak kar
ma meslek icrasından vazgeçirmek getirilmesini 
istediğimiz sistem için bir başlangıç olacaktır 
ve bunun neticesi hekim maddi ve mânevi yön
den tatmin edilecek, halkın veya diğer meslektaş
larının ithamlarından kurtulacak ve hastane hiz
metleri daha verimli olacaktır. 

Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin de full-time 
sistemine tabi tutulması hocalarımızın daha ilmî 
ve verimli çalışmalarını ve tıp öğrencilerinin da
ha iyi yetişmelerini sağlıyacaktır. Ancak uzun 
zamandan beri alışılmış bir sistemin terk edile
rek bunun yerine yenisinin ikamesi elbette ko
lay olamıyaeaktır. Kademeli yollardan gitmek su
retiyle neticeye ulaşacağı kanaatini taşımakta
yım. 

Full-time (tüm gün) sistemi : 
Hastane mütehassıslarını full-time sistemi ile 

çalıştırmak suretiyle hastalara daha iyi bakıla
cağı, hekim seviyesinin yükseleceği ve hasta -
doktor münasebetlerinin daha normal bir yola 
gireceğine inanmaktayım. 

Devlet hastanelerindeki döner sermaye sistemi
ni ıslah ederek ve geliştirerek kurulacak bu sistem 
ve halen Meclis gündeminde bulunan döner ser
maye kanunu tasarısı Meclislerden geçerek ka
nunlaşırsa bunun tatbikatı, ileriye atılmış bir 
hamle olacaktır ve neticede karma hekimlik sis
temine son verilecektir. 

Bu sistemin gelmesiyle birçok şöhretler sili
necektir, iddiasında bulunanlar ise kanaatimce 
yanılmaktadırlar. Eğer bir şöhret silinirse, diğer 
bir şöhret de parlıyacaktır. Böylelikle şöhretler 
yer değiştirmiş olacaktır. 
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Özel hastaneler : 
Tedavi edici hekimlik hizmetlerinin, koruyu

cu hekimlik hizmetlerine kıyasla birkaç defa da
ha pahalı hizmet olduğu bir gerçektir. Bu hiz
metlerin ise arzulanan şekilde yürütülmesi ve 
nüfusun ihtiyaçlarına lâyıkıyle cevap verecek bir 
seviyeye ulaştırılması bütçeye büyük külfetler 
yüklemektedir. Bu bakımdan devletin yalnız 
başına bu işi başarması zordur. 

Bu güçlükleri göz önünde bulunduran bir
çok memleketler tedavi edici hekimlik hizmetle
rini toplumlarının ihtiyaçlarına cevap verebile
cek bir seviyeye ulaştırmak için özel sektörü de 
bu hizmetlere tesirli bir şekilde katılmasını' sağ
lamak amaciyle onlara her türlü imkânları te
min etmek yollarını aramışlardır ve bu hükümet
ler imkânları nisbetinde bu hizmetlere katılmış
lardır. 

özel hastanelerimizin ıslahı ve daha rantabl 
bir şekilde çalışmalarını temin maksadiyle hazır
landığını öğrendiğim kanun tasarısının bir an 
evvel Meclise sevk edilmesinde fayda mülâhaza 
etmekteyim. 

Devlet hastaneleri : 
Birçok illerimizde Devlete ait hastanelerimi

zin çoğu, şehrin muhtelif yerlerine dağılmış bir 
durumdadır. Tasarrufun sağlanması ve hizmet
lerin kolaylaştırılması bakımından, bu müessese
lerin tevhit edilmesi sistemine gidilerek, o mem
leketin havadar, manzaralı ve müsait bir semtin
de geniş bir bahçe içerisine serpiştirilmiş pav
yonlar veya bir blok halinde bir baş hekimin ida
resinde sıhhi ve modern tesisler halinde yerleşti
rilmelidir. 

Şayet bu görüşüm mâkul ve makbul karşıla
nırsa, uzun vadeli bir plân ve program tanzim 
edilerek vekâletçe prensibi kabul olunmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime son verirken 
Yüce Senatoyu ve değerli Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanını ve onun güzide erkânını saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın BekataL Yok. Sayın Ar-
tukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Sayın Hükümet Erkânı; 

Anayasamızın 48 nci maddesine ve Beş Yıllık 
Kalkınma Plânına göre, Devletçe, bir sosyal hiz
metler kurumunun kurulması mecburiyeti vardır. 
Anayasamızın geçici 7 nci maddesine göre ise, 
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Anayasa ile konulması emredilen kanunların en 
geç iki yıl içinde çıkarılması şarttır. Şu anda bu 
müddet bir hayli geçmiş ve şart, henüz yerine ge
tirilmemiştir. Bunu üzüntü ile belirtmek isteriz. 

Pek muhterem arkadaşlar; 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Ara-

l.ık 1948 tarihinde kabul edilen «însan Hakları 
Evrensel Beyannamesi» nde derpiş edilen sosyal 
hizmetler mefhumu; Anayasamızın 48 ilci mad
desinde maketini bulmuştur. Filhakika, bu mad
deye göre, sosyal sigortalar ve sosyal yardım teş
kilâtı kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerin-
dendir. Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın sosyal 
yardım bölümü de, bu hükme göre düzenlenmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün; Devletin merkezi teşkilâtında sosyal 

yardım işlerinin başlıca sorumluluğu im üzerine 
almış bir müessese yoktur. 7355 sayılı Kanunla 
kurulmuş olan sosyal hizmetler enstitüsü; İni mev
zuların icabettirdiği etüel ve araştırmaları, istişa-
ri hizmetler yapabilmek bakımından faydalı bir 
teşekküldür. Fakat icrai yetkiye haiz değildir. 

Yine bugün, sosyal yardım sahasında, Devlet 
bütçesinden dernek ve teşekküllere yapılan .yar
dımlar; küçümserimiyeeek bir yekûn tutmakta
dır. Fakat ; bu plânsız, dağınık ve murakabeden 
uzak faaliyetler arzu edilen neticeyi asla vereme
mektedir. 

Sayın arkadaşlar; 
Halen, sosyal yardım ve özellikle çocuk koruıı-

ması mevzuunda esas sorumluluk mahallî idare
lerdedir. Halbuki, bu idareler; icabeden mütehas
sıslardan ve kifayetli personelden mahrumdur. 
Ayrıca; böyle şümullü bir konunun umumi ve 
millî bir plâna dayanmaksızın bölgelere inhisar 
ettirilmesi ve parça parça ele alınması islfıhı ge
reken bir cihettir. 

Bu maruzatımla, muhterem arkadaşlar, sosyal 
hizmetler konusunun Devletçe ele alınması ve bir 
kanunla düzenlenmesi hususunun zarurete işaret 
etmek istedim. Fakat bugüne kadar, Hükümetten 
her hangi bir kanun tasarısı Parlâmentoya gelmiş 
değildir. 

Bendeniz, bu konuda; bir seneden fazla bir 
müddet önce, bir kanun teklifini Millet Meclisi
ne sunmuştum. Hükümetin, komisyonda, yeni bir 
tasarı getireceğini iteri sürmesi üzerine, Komis
yonumuz tekdirimizi bu tasarının gelişine kadar 
bekletmeyi uygun görmüştür. 

Sözü geçen tasarı hâlâ gelmemiştir. Bendeniz, 
bu pek önemli tasarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ne zaman sunulacağını Hükümetten öğ
renmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Firengi mücadelesinin; kuruluşunda, gayrete 

uyar derecede yapılmadığını, bir gevşeme mevcud-
olduğumı müşahede etmekteyim. Yanılmış olma
mı ümidederim. Bu konuda aydınlatılmamı Sayın 
Bakandan bilhassa rica ederim. 

Diğer bir cihet de; sıtma mücadele meselesidir. 
Memleketin diğer köşelerini bir yana bırakalım, 
Ankara ve İstanbul'da bile şu bir iki seneden be
ri bu şehirlerin sivri sinek istilâsına mâruz kal
dıkları yüksek malûmlarıdır. Bu durum, bize, 
sıtma mücadelesinde de bir gerileme ve gerekti
ği gibi işe sarılmama intibaını uyandırmaktadır. 
Bu hususla da bilgi vermelerini Sayın Bakandan 
rica ederim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Mâruzâtıma burada son verirken, Sağlık ve 

Sosyal. Yardım Bakanlığı lî)(>4 bütçesinin mem
leketimize hayırlı olmasını diler; hepinizi saygı
larla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN -— Sayın Danışoğlu. 

.\1JX1I.P DANtŞOtfliU (Rize) — .Sayın. Baş-
1tan, muhterem arkadaşlamn; benden evvel 'gö
rüşen arkadaş 1 arımı (Sağlık, ve (Sosyal Yardımı 
IBakanlığının umumi mevzuları üzerinde Ve 
plânla olan münasebeti ve mıüstalkbeîl inkişaf
ları hakkında grupları veya şahısları adına fi
kirlerini ifade buyurdular. Ben. huzurunuzu 
daha muayyen ve daha teferruata girmiş gibi 
görünen küçük mevzular Üzerinde durmak su-
retyle ıMu'hıterem Sağlık ve iSosyal Yardım Ba
kanı ve onun muhterem erkânını muayyen bir 
'hususlarda ikaz etmek ve fikirlerimi kendileri
ne ifade etmek istiyorum. 

(Benim temas edeceğim 'hususların başında 
•hastane mevzuu gelmektedir. [Buıgün Türkiye 
hastaneleri aded itibariyle ve yatak sayısı iti
bariyle muayyen bir standart tutmuş gibi gö
rünmekte ise de, bu hastanelerin Türk vatanda
şına (hizmet şartları maalesef kayıtlarda ifade 
edilmiyeeek kadar standardı düşük bir vaziyet
tedir. Bunu hastanede çalışan bir hekim olarak, 
hastaneye düşmüş bir hasta olarak görmeniz 
her zaman (mümkündür. Her şeyden evvel ya
tan vatandaşa bugünkü modern sağlık fikirle-
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rini ve imkânlarını en iyi bir şekilde ulaştırmak 
ıgaye olduğuna ıgöre, Sağlık ve Sosyal Yardım 
(Bakanlığının, benden önce konuşan arkadaşla
rımın belirttiği veçhile, bir reonganizasyon ve 
yeni bir modernizasyona tabi tutulması ve bu
günkü standardın hasta bakımı standardının 
biraz iyileştirilmesi hususunda reformu doğru
dan doğruya buralara intikal ettirmesi hususu
nu ben âcil bir mesele olarak telâkki etmekte
yim. Hattâ hastaneye şu veya bu şeklide, ar
kadaşlarımızın tenkidleriyle burada dile getir
miş oldukları şekillerde yatar. Fakat, meselâ, 
yatan hastanın yattığı müddet zarfında 10-15 
gün, bir haftalık müddet zarfında mevcut im
kânlar içinde tedaviye ve bakıma mazhar olup 
olmadığı keyfiyetidir. Ben ona inanırım ki, bu
gün Sağlık Bakanlığına verilmiş olan bütçe 
içerisinde bu arzunun tahakkukuna imkân ve 
ihtimal yoktur. Yeni ve çok kıymetli Sağlık Ba
kanımızın şahsına, enerjisine ve kabiliyetlerinin 
mükemmeliyetine bütün kalbimle inanmakla be-
raher, elinde bulunan imkânların, fevkalâde 
mahdut olması dolayısiyle yine bugünkü yeni 
Bakanımızın 'gelmiş geçmiş Sağlık Bakanlarının 
yaptıklarını mecburen tekrar etmek dunumu ile 
karşı karşıyadır. Bu itibarla, sene sonunda ve
yahut ela iher hangi bir fırsatta Sağlık Vekâle
tini bu mevzuda tenkidetmek hakkımız olma
mak lâzımıgelir. Çünkü Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına vermiş olduğumuz imkân .mahdut
tur ve bu imkân içinde daha fazla bir şey yap
masına imkân yoktur. Ama ben iSağlık Bakan
lığının başka bir zaviyeden meselelerin müta
lâa edilmesi suretiyle bütçesinin bu suretle tan
zim edilmesinin lüzumuna kaani olan bir arka
daşınızım ve bu ifademi, bu fikri bütçe müna
sebetiyle bu kürsüden ifade etmek ve tescil et
tirmekle vicdani bir 'vazifemi ifa etmiş olduğu
ma kaani bulunmaktayım. 

(Sayın Başkanım ne kadar vaktim var? 

BAŞKAN — Baha 6 dakikanız var. 

NECİP DANİŞOĞLU (Devamla) — Bu gi
rizgâhtan sonra, ufak, ufak bâzı noktalara na
zarı dikkati celbetmek isterim. Hastanelerde 
idareler buıgün başhekim diye tesbit etmiş ol
duğumuz orada çalışan hekimlere verilmiştir. 
Bu husus, şükürler olsun, memlekete mal ol
muş bir hususiyettir. Herkes başhekimlik ya
ni, idare mevzuunun ayrı bir sınıf olarak ele 
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alınmasını ve hastane idaresinin bu ihtisas içe
risinde yürütülmesini şimdiye kadar ortaya 
koymuş ve bu hususta hakikaten .Sağlık Bakan
lığında bir cereyan teşekkül etmiştir. Ben bu
nu bir adım olarak telâkki etmekteyim. Bunun 
biran evvel tahakkuk etmesini temenni etmek
teyim. 

Yalnız bu arada Sağlık Bakanlığının hasta
nelere vermiş olduğu kadrolar üzerinde durmak 
isterim. Çok mahdut olan kadroları muayyen 
ihastanelere, muayyen yatak adedi bulunan has
tanelere Sağlık Bakanlığı verir.Ve hastane ida
resi bu şekilde tedvir edilir. Ama realite odur 
ki ; hangi başhekim dişlidir, hangi 'başhekimin 
ahbabı, arkadaşı var, nazı Vekâlette geçerse o 
nisbette hastanesine kadro alıma imkânı vardır. 
Böylece ne olur? Meselâ 400 yataklı hastane
nin kadrosu 125 ise, ben başhekim olarak 
300 yataklı hastaneme 130 - 140 kadro alma 
imkânlarına kavuşabilirim;. Bunu hakikaten 
İSağlık Bakanlığının mutlaka donmuş bir stan
darda tabi tutması vakıa yatak adedi ile, per
sonel arasındaki münasebet nazari olarak mev
cutsa da, amelide de bunu bu şekilde devam et
tirmenin hakikaten adalete uygun düşeceğine 
inanınım. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, burada çok 
ımihim bir hususu da sizin nazarlamıza arz et
mek mecburiyetindeyim L 

Maatecssüf Türkiye hastanelerinde bir kli
nik şefliği problemi mevcuttur. Bir hastanede 
aynı daldan iki tane, 3 tane veya 4 tane müte
hassıs klinik şefi mevcut olmaktadır, bugün 
halen mevcuttur. Bu dört tane klinik şefinin 
yerine göre baş .asistanı, yerine göre asistanı 
olacak ve yerine göre laboratuarı olacaktır. Bu 
şekilde hizmetlerde ayrılık olmak dolayısiyle bu
nun da getirmiş olduğu bin bir türlü kompli-
kasyon neticesinde hastanelerdeki hizmetler ak-
sıyacaktır. Acaba Sağlık Bakanımız bu klinik 
şefliği mevzuunu bir usule bağlamak istiyor 
ımu? Meselâ bir klinikte, bir hastanede bir tek 
dâhiliye kliniği şefliği olsa onun etrafında bu 
klinik şefi yardımcısı, muavinleri bulunsa, asis
tanları da .aynı klinik içerisinde muayyen bir 
vazife taksimi suretiyle bir yoldan, bir fikirde, 
bir elden işler idare olursa daha iyi neticeler 
•elde edilmez mi? Bu hususta Sağlık Bakanlığı
nın hakikaten ehemmiyetle durmuş olması be
nim inancıma göre Türk hastanelerine hizmet 
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mevzuunda bir nebze yardım edecektir. Bu hu
susu nazarla rina arz ederim, efendim. 

Hastanelerde bir de teftiş mevzuu vardır. 
Hakikaten bugüne kadar gerek Sağlık Bakan
lığının bizzat kendisi, gerekse teftişe tabi tutu
lan arkadaşlarımızın ittifakları ile bu teftişle
rin nakâfi olduğu neticeyi istihsal etmekten 
fevkalâde uzak ıbu'lunduğu ve dostlar alış - ve
rişte görsün 'hesabından işler olduğu artık mey
dana çıkmış vaziyettedir. Hele bu teftişlerin ilmî 
teftişin vasıflarından uzak di ması keyfiyeti, ki 
yeni ve muihtereım Bakamımızın bu h/ususta fikir
leri mevcuttur. Bir ilmî teftişin ihya edilmesi 
kararını şükranla tebarüz ettirmek isterim. Bu 
teftiş hutsuöunun hakikaten bir statüye bir miza
ma bağlanması ve mutlaka netice alıcı vaziyete 
getirecek kararların alınması için gayret sarfe-
dilmesi lüzumuna şahsan kaani bulunmaktayım. 

'Sonra muhterem arkadaşlarım, bir hususa 
da temas edeyim. Gecem bütçeler dolayısiyle ken
dilerinden evvelki IS ağlık Bakanlarının zama
nında fırsat düştüğü zaman arz etmiş olduğum 
bir hususu şurada dile getirmek mecburiyetin
de kaldığımdan dolayı çok üzüntü içindeyim. 
Çünkü her iki ıSağlık Bakanı da bu hususların 
tahakkuku için bendenize vait buyurmuşlardı. 
Fakat bunun tahakkuk etmemesi gibi hazin bir 
neticeyi burada arz etmek mecburiyetindeyim. 
Bir intörlük meselesi vardır. Yani doktorlara, 
daha doktorluk diplomasını almadan evvel has
tanelerde geçirilmesi icabeden muayyen bir za-
ıman vardır ki, bu zamanın Türkiye'de ihya edil
mesi mutlak lâzımdır. Son sınıfa gelmiş olan 
talebelerin hastanelerde, hem hastaneye yardım
cı olmaları ve hem de kendilerinin istifadesi ba
kımından bunun tekrar ihya edilmesini rica 
ediyorum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşulmuştur. 
Altı sayın üye konuşmuş ve daha sekiz sayın üye 
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de söz almış bulunmaktadır- Bir yeterlik öner
gesi gelmiştir. Ofeutop oylarımıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
ıSağlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup söz

cülerinden sonra 6 üye konuşmuştur. Diğer Ba
kanlık bütçeleri de göz önünde bulundurularak 
vakitten kazanmak için müzakerelerin kifayeti
nin oya konulmasını arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Nevzat Senıgel 

BAŞKAN -— Bir kişi aleyhinde olmak üze
re buyurun. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Muhterem 
arkadaşlar, Sağlık bütçesi malûm, hepimizin 
sağlığı ile ilgili bir mevzudur. Şimdiye kadar 
geçen bütçelerde herkes iyi kötü konuşmuştur. 
Ben bir teklifte bulunacağım. Hiıç olmazsa be
şer dakika olarak bizlerin de konuşturul masın a 
fırsat verilmesini istirham edeceğim. Bu bakım
dan şimdilik bu önergenin aleyhinde oy kullan
manızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde konuşul
muştur. Oyunuza arz ediyorum, kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul •edilmiştir. 

iSöz sırası Sayın Suat Seren'indir. Ancak Ba
kan konuştuktan sonra, kendisine mahfuz söz 
hakkını vereceğim. 

'Müddetimiz dolmuştur. Saat, 13 olmuştur. 
Sayın Bakan konuşmanız eğer yarım saatte 

biterse şimdi söz vereceğim, yarım saati aşarsa 
öğleden sonra konuşabilirsiniz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Bana 
ayrılmış zaman içinde bitirmeye çalışırım. 

BAŞKAN — O halde birleşik toplantı saat 
14 t e yapılacak. 14.30 da toplanmak üzere bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.00 



ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya) Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Oturanı açılmıştır. Sağlık Ba
kanlığı bütçesinin görüşülmesine devam ediyo
ruz. Söz Sayın Bakanındır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMÎR (Bolu Milletvekili) — Sayın 
Başkan, senota sayın üyeleri, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının 1964 yılı bütçe tatbi
katı yönünden değerli senatör arkadaşlarımı
zın grup sözcülerinin olumlu ve yapıcı tenkidle-
rinin ışığı altında Bakanlık görüşlerini arz et
meye çalışacağım. 

Sözlerimi zamanın tahdidedilmesi yönünden 
özetlemeye çalışacağım cihetle bir kısım konu
lara lâyıkı veçhile dokunamıyacağım cihetle de
ğerli senatör arkadaşlarımdan beni bağışlamala
rını rica edeceğim. Sağlık Bakanlığı bütçesi 
münasebetiyle grupları ve şahısları adına söz 
almış olan değerli senatör arkadaşlarım bize 
1964 yılı çalışmalarımızda ışık tutacak tenkidher-
de bulunmuşlardır. Kendilerine teşekkür ede
rim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1964 
yılı bütçe tatbikatı hakkındaki düşüncelerini 
özetlerken konuşmuş olan arkadaşlarımın soru
larına, temennilerine yer vermeye gayret ede
ceğim. Sağlık Bakanlığı olarak 1964 yılı tatbi
katında 5 Yıllık Plânın da gösterdiği hedef is
tikametinde koruyucu hekimliğe büyük ölçüde 
önem vereceğiz. Koruyucu hekimliğin bilhassa 
memleketimiz için en önemli olan kollarından 
birisi, verem konusudur. Türkiye'de ortalama 
bir hesapla yedi yüz bin civarında veremli hasta
nın bulunduğu Yüce Senatonun malûmlarıdır. 
Verem konusunda bugüne kadar yapılmış olan 
başarılı ve muvaffak çalışmalar 1964 yılında da 
devam ettirilecektir. B. C. G. kampanyası yurt 
ölçüsünde gerçekleştirilecektir. 1963 yılı sonu
na kadar bâzı vatandaşlara 2 veya 3 defa tatbik 
edilmek suretiyle 39 045 250 aded tüberkül tat
bikatı yapılmış ve 13 414 087 kişiye de B. C. O. 

aşısı tatbik edilmiştir. Bu çalışmalar 1964 yı
lında eldeki personel ve malî imkânlar nisbetin-
de geliştirmeye çalışılacaktır. Verem Savaşının 
başarıya ulaşabilmesi için mahallî Verem Savaş 
Dernekleri ile işbirliğine büyük ehemmiyet ver
mekteyiz. Sağlık Bakanlığı 1964 yılı çalışmasını 
müspet istikamette geliştirecektir. 1964 yılında 
bakanlık eliyle 4 verem dispanseri ve üç verem 
hastanesi inşa edilecektir. 

Sıtma eridükasyon konusunda söz alan arka
daşlarım, memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 
bir hakikati belirtmişlerdir. Sıtma eridükasyo-
nu mevzuunda yurdumuzda müspet inkişaflar 
olmuştur. Bâzı bölgelerde, mevzii alevlenmele
rin dışında sıtma Türkiye için bir problem ol
maktan çıkmıştır. Bugüne kadar yapılan tara
malarda 24 537 659 vatandaş taranmış; 1 580 823 
ten şüphelenerek kan alınmış ve 3 914 sıtma va
kası tesbit edilmiştir. Taranılan vatandaş sayı
sının 24 milyonun üstünde olduğunu ifade et
mek suretiyle sıtma eridükasyonu Bakanlığın 
müspet çalışmaları sonuşlarını belirtmek iste
rim. Bu seneki çalışmalarımız personel imkânı 
nisbetinde geliştirilecektir. 

Tazminat, Meclisin gündeminde bulunan ve 
koruyucu hekimlikte vazife alan sağlık persone
line verilmek amaciyle hazırlanmış bulunan taz
minat kanunu Yüce Meclis ve Yüce Senatodan 
çıktıktan sonra eleman bakımından daha az sı
kıntıya düşeceğimiz cihetle sıtma ericlikasyo-
nunu geliştirmek bakımlarından da daha verim
li çalışmalar olabileceği kanaatindeyiz. Sayın 
Artukmaç arkadaşımın Türkiye'nin bâzı bölgele
rinde sivrisineğin çoğalmakta olduğunu (belirt
mesi karşısında bir hususu arz etmek isterim. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sıtma eri
dükasyonu yönünden hastalık taşıyan sivrisinek
lerle meşguldür. Hastalık âmili olan ve onu 
nakleden sivrisineklerle savaş Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının sıtma bölümünde yapılır. 
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Hastalık taşımıyan sivrisineklerle mücadele I 
7402 sayılı Kanunla belediyelere bırakılmıştır. 
Onların çalışma sahası içindedir. 

Trahom, lepra, frengi Türkiye'de büyük ölçü
de problem olmaktan çıkmaktadır. 1964 yılı ça
lışmaları ve onu takibeden yılların çalışmaların
da bilhassa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
olarak tahakkukuna gayret ettiğimiz sosyalizas
yon tatbikatiyle daha ziyade bu hastalıkların 
görüldüğü Doğu Bölgesinden bundan sonraki 
çalışmalarda Doğu'dan Orta - Anadolu'ya doğru 
tatbikat sahası genişledikçe bu hastalıkların ön
lenmesi bakımından daha verimli neticeler alı
nacaktır. 

Bulaşıcı hastalıklarla savaş konusunda 1 - 2 
seneden beri inkişaf eden Polya aşısı tatbikatı
nı arz etmek isterim. Polyo aşısı tatbikatının 
köylere ulaştırılması temennisine iştirak etme
mek mümkün değildir. Ama personel kifayetsiz
liği d ol ay isiyle Polyo aşısı, BO(! aşısı gibi, köy
lere kadar ulaştırılamamaktadır. Bununla bera
ber Polyo yani çocuk felci hastalığının köyler- I 
den ziyade şehirlerde, büyük şehirlerde tekasüf 
ettiği nisbet, oran itibariyle büyük şehirlerde 
daha Cazla olduğunu düşünmek suretiyle tatbi
katın, merkezlerde yapılan tatbikatın iyi sonuç
lara ulaşabileceğini tahmin etmek mümkündür. 

Aşı tatbikatının kifayetsizliği, aşının yeter 
sayıda imal edilmemesinden ziyade tatbikatı ya
pacak olan personelin kifayetsizliğinden, azlı
ğından. doğmaktadır. Sayın Zaloğlu arkadaşı
mızın ilk ve ortaokullarda sağlık eğitimi yapıl
ması temennisini Bakanlık olarak müspet karşı
ladığımızı, iyi karşıladığımızı, faydalı bulduğu
muzu Millî Eğitim Bakanlığiylc temasa geçmek 
suretiyle realize edilmesine gayret edeceğimizi 
ifade etmek isterim. 

Yataklı tedavi kurumlarımızın durumunu da I 
Yüce Senatoya arz etmek isterim. Halen mem
leketimizde bakanlığımıza bağlı 642 müessese 
vardır. Bu 642 müessesede 38 672 yatak mev
cuttur. Sağlık ve Sosyal 'Yardım Bakanlığı dı
şında kalan diğer bakanlıkların ve özel teşeb
büsün elinde ki müesseselerle beraber Türki
ye'de Millî Savunma Bakanlığının elindeki mü
esseseler haricinde 55 862 yatak mevcuttur. 
Oranlanırsa % 17 nisbetine ulaşmak mümkün
dür. Beş Yıllık Plânda 1967 de ulaşılmasını arzu 
ettiğimiz rakam % 25 tir. Her sene Bakanlığı-
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miza bırakılmış olan Bakanlığımız tarafından 
plân gereğince yapılması icabettiği belirtilen 
yatak sayısının üstünde Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı, yatak sayısına ulaşmaktadır. Bu 
tempo ile devam eltiği takdirde 5 yılın sonunda 
yani 1967 de ulaşılacak olan rakam plânda belir
tilen rakamın ötesine geçecektir. 

Bakanlık olarak büyük faydasını gördüğü
müz mahallî derneklerin desteklenmesine 1964 
de de devam etmeyi düşünmekteyiz. Dernekler 
halkla işbirliğini temin etmek suretiyle Sağlık 
Bakanlığına dolayısiyle de Devlete büyük fay
dalar sağlamaktadırlar. Bunların çalışmalarını 
1964 de de destekliyeceğiz. 

Özel sektörün teşvik edilmesi. Özel sektörün 
yataklarının inkişaf ettirilmesi bakımından teş
vik edilmesi plânda derpiş edilmiştir, özel 
sektörün teşvikini birinci plânda ele alacağız. 
Üzülerek ifade etmek isterim ki, geçen sene 1963 
de özel sektör eliyle 23 yatak eskilere ilâve edi
lebilmiştir. Derinliğine tetkik etmek imkanını 
bulduğumuz zaman öğrenmiş olduk ki, bu 23 
yatak da yeniden ilâve edilmiş olan, her hangi 
bir tesisin yatağı değildir! Elde mıevcndolan 
özel sektöre ait hastanelerden bir kısmının yatak 
hırına biraz daha ilâve etmek suretiyle sağ
lanmıştır. Demek ki özel sektör, İvastaııc ya
tağı bakımından faaliyet göstermeyi cazip bul
mamaktadır. Özel sektörün tedavi kurumları 
teşkiline yönelmesi bakımından Sağlık Bakan
lığı olarak imkânlarımızı Ikullanmak arzusun
dayız. 1964 de Devlet eliyle Sağlık Bakanlığı 
olarak 1950 yataklı sekiz hasüahane hizmete gi
recektir. 2575 yataklı 11 hastaneye ve 10 sağ
lık merkezinin de inşasına başlanacaktır. 

Bu münesebetle bu bölümde bir kısmında 
sayın Danışoğlu arkadaşımızın ifade etmiş ol
duğu temennileri cevaplandırmak isterim. Has
taneler daha iyi çalışmalıdır. Bugünkü malî 
durumda hastahanelerimizi daha iyi çalıştırmak 
mümkün değildir, şeklinde ifadede bulunmuş
lardır. Yanlış anlamadımsa. Doğrudur. Am*a biz 
elimizde ki imkânlarla meselenin üzerine eğil
mek suretiyle mevcut hastanelerimizi da
ha, iyi çalıştırmak imkânına sahibolaeağız 
kanaatindeyiz, ve çalışmalarımız bu yönden 
olacaktır. Malî imkânlarımızı daha fazla artır
mak mümkün değildir. Onun yanında, gayret
lerimizi artırmak suretiyle hastanelerimizi 
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daha faydalı İıale getirmeye gayret edeceğiz, j 
Hastane idaresinde reform yapılmasını iste- j 
yen arkadaşıma ifade edeyim, bu yönden ne
ticeye ulaşabilmek için bu sene faaliyete ge
çirilmiş olan Yüksek Hastane idarecilik Oku
lunun 90 kişi ile öğrenime başladığını, bu oku
lun ancak üç sene sonra mezun vereceğini, bura
dan mezun ' olanların hastane idarelerine ge
tirilmeleri ile arkadaşımın temennilerinin ta
hakkuk edebileceğini arz ederini. 

Hastanelerin kadrolarının dondurulması 
meselesi Bakanlığımızca ele alınmıştır. Mevcut 
hastanelerimizi yatak sayısına göre, ne kadar 
hekim ve mütehassıs ile, ne kadar personelle 
çalışabileceği Bakanlıkça tesbit edilmiş, listeler 
hazırlanmıştır. 50, 100, 150 yataklı 'hastanede 
kaç müthassısm kaç personelin çalışması lâzım -
geldiği tesbit edilmiş, tavan çizilmiştir. Tabanı 
çizmenin imkânsızlığını, arkadaşlarımızın elde ye
ter miktarda personele sahip bulunmamamıza bağ
lıyacaklarına inanıyorum. Tavan çizilmiştir bu 
tavan ölçüleri içinde mevcut personele, sahibol-
duğunıuz personele hastanelerimizde hizmet ver
mek imkânı sağlanacaktır, buna başlanmıştır. Kli
nik şeflerinin şefe bağlanması fikni, daha evvel dü
şünülmüş, benden evvelki sayın Bakan arkadaşla
rımdan bir tanesi tarafından ele alınmış, tahak
kuk ettirilmek üzere gayret edilmiş, ama ondan 
sonra gelen Bakan arkadaşımız tarafından bu 
fikir benimsenmediği için değiştirilmiştir. Şim
di hastanelerde ilmî yönden tek şefin idaresi 
altında bir nastane çalışması yapılmasının. 
faydalı ve mahzurlu tarafları vardır. Mesele 
tetkik edilmeden, derinliğine tetkik edilmeden 
faydalarını ve mahzurlarını karşı karşıya ge
tirmeden bir sonuca bağlamak bakımından şu
rada fikirlerimi ifade etmemiş olmamı arkada
şımın mazur görmesini rica ederim. 

Bu konuda burada zaman darlığı dolayısiyle 
ifade edemedikleri düşünceleri varsa sayın Da-
nışoğlu arkadaşımızın lütfen bu konuda be
nimle görüşmesini istirham ederim. Hastanele
rin ilmî teftişe tabi tutulmalarının büyük 
faydaları vardır. Hastanelerimiz geçen sene
den beri ilmi teftişe tabi tutulmaya başlamış
lardır. 1964 tatbikatında Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı olarak hastaneleri daha geniş 
ölçüde elimizdeki imkânları âzamiye çıkar-
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mak suretiyle teftişe tabi tutmak ve bunun 
sonuçlarında meydana gelecek noksanlıkları 
telafi etmek karar ve azmindeyiz, arz etmek is
terim. Tıbbiyeyi bitirenlerin (1) yıl da hasta
nelerde staja tabi olması fikrinin, demin arz 
ettiğim meselede olduğu gibi, yanında ve kar
şısında bulunan çeşitli fikirler vardır. Bunun 
mânası Tıbbiyenin altı yıllık süresini yedi yıla 
çıkarmaktır. 

Yanlış anlamıyorsam öyledir. Tıp Fakültele
rini 7 yıla çıkarmak gibi büyük bir konuyu da
ha derinliğine tetkik etmeden bir neticeye bağ
lamanın mümkün olamıyacağını arz etmek iste
rim. 

Bu münasebetle mütaaddit vesilelerle yapı
lan konuşmalarda ve bugün Yüce Senatonun hu
zurunda yapılmış olan tenkidler arasında yer 
alan bir konuyu eleştirmek istiyorum. Kakir has
taların parasız hastaneye yatırılması konusu, 
memlekette yaygın ve üzüntü yaratan, endişe ya
ratan bir konudur. Kanaatimiz odur ki, halen 
hastanelerimizde tatbik edilen sistem içinde has
tanelerimizde fakir hastalar için ayrılmış olan 
yataklarda fakir hastalardan ziyade varlıklı hasta
lar yatmaktadır (Bravo sesleri) 

Tatbik edilmekle olan sistem değişik yıllar
da değişik şekillere çevrilmiş, bunu önlemenin 
imkânları Bakanlık mensupları ve Bakan arka
daşlarımız tarafından iyi niyetle ele alınmış, fa
kat her bulunan sistemin tatbik edildiği zaman 
neticeye ulaşamadığı maalesef görülmüştür. Ba
kanlık olarak karşımızda mühim bir konu olarak 
fakir hastaların faydalanmaları için ayrılmış ya
takların fakir hastaların istifadesine terk edil
mesi ve yalnız onların istifadesine terk edilmesi 
konusu vardır. Bakanlığa başladığımız 1 - 1,5 
aylık süre içinde hastanelerde başhekim arka
daşlarımızla ve Bakanlık içinde bu işle alâkalı 
ve vazifeli Genel M'üdür arkadaşlarımız kendi 
bünyeleri içinde yaptıkları toplantılarda bunun 
çarelerini araştırmaktadırlar. Burada şunu da 
ifade etmek isterim. Bir hâdise yardır ki, doğ
rudur.. Bunun doğruluğunu kabul edince farklı
lığında mutlak ve mutlak düzeltilmesi icabetti-
ğini ifade etmek isterim. Yüce Senatoya şunu 
açıkça ifade etmek isterim, bulacağımız formül 
belki tam maksada ulaşmıyacak; belki Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı hastanelerinin döner 
sermayesi miktarını azaltacaktır. Bundan fakrühal 
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ilmühaberinden bir kısım varlıklı vatandaşlar 
gene faydalanma yolunu bulacakları için belki 
hastanelerimizin döner sermayesinin miktarı aza
lacaktır, ama Yüce Senatoya arz etmek isterim 
ki, mutlaka, elinde fakirlik ilmühaberi olan va
tandaşı hastaneye yatıracağız. Bunun başka tür
lü yolunun bulunamıyacağı bugüne kadar yapı
lan, iyi niyetli yapılan bütün tatbikatları ile an
laşılmıştır. Hastaneye yatıracağız, tedavisini ya
pacağız ve varlığından şüphe ettiğimiz vatandaşın 
varlığı olup olmadığını tedavisini yaptırıp çık
tıktan sonra takibedeeeğiz. Devletin hastanede te
davi ettiği vatandaşta alacağı varsa, bu alacağını 
alma gücüne her zaman sahiptir. Ama, 3 ay son
ra, yahut 5 ay sonra, alabilir. (Alkışlar) 

Bir konuyu daha Yüce Senatonun huzurumla 
derinleştirmek isterim. Hastanelere hasta yatır
ma konusunda hekim arkadaşlarımız, meslektaş
larımız büyük bir töhmet altındadırlar. Doktorun 
muayenehanesinden geçmeden hastaneye hasta 
yatırılamaz. Bir başka deyimle, doktor ördekha-
nelei' çalışmaktadır. Basma intikal etmiş tâbiri 
kullanmak istiyorum. Bunun hakikat tarafı var
dır. Ama hiçbir toplum düşünebilir misiniz ki 
içinde vazifesini suiistimal etmiyen, kötüye kul-
lanmıyan insanlar bulunsun. Her toplum içinde 
vazifesini kötüye kullanan insanlar vardır, her 
toplum içinde vazifesini kötüye kullanan vazife
li vardır. Ama hekimlerin arasında, Sağlık ve Sos
yal Yardım .Bakanlığı ve diğer bakanlıklar bün
yesinde çalışan hastane mütehassısların arasında 
vazifesini kötüye kullananların nisbeti başka top
lumda vazifesini kötüye kullananlardan katiyen 
fazla, değildir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı hastanelerde çalışan fedakâr mütehas
sısların tümünü, muayeııehanel erini hastanelerin 
geçit kapısı yapıyor kabul etmemelidirler. Ama 
bir hakikat vardır, bir realite vardır; bu söylen
tiler biraz da ondan doğmaktadır. Hasta 
sahibi, hasta vatandaş ve onun sahibinde 
bir kanaat vardır, bir kanaate sahiptir. 
Belki söylenenlerden, belki konuşmalardan 
belki de bâzı kötü tatbikata şahit olduğundan, 
onun kanaati şudur : Hastaneye gitmeden evvel, 
eğer doktorun muayenesinden geçerse, hastanede 
doktorun hastası diye daha iyi bakarlar ve mua
mele ederler. Bğer doktorun muayenehanesine 
uğrarsa, bu takdirde hastayı hastaneye daha ko
lay yatırı)'. İşte vatandaş arasında yerleşmiş olan 
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l)iı kötü kanaat ve fikri silmek lâzımdır. Aslında 
hâdise böyle değildir. Aslında, hâdise bir kısmı
nın vazifesini kötüye kullanmış olmasına, rağmen 
büyük bir çoğun!uğunun fedakârlığa sahibolan 
hastane hekimliğiyle, muayenehane çalışmalarını 
birbirinden ayırdıkları merkezindedir. Bunu be
lirtmek isi erim. 

Lütfediniz, Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakanı 
olarak, asıl meslekten gelmiş, olarak, cemiyetin 
bir yarasına parmak basmak istiyorum. Kana
atimce bu yanlış bir anlayıştan doğmaktadır. Ve 
mübalâğa, edilmektedir. Mevcut tedbirleri ar
tırmak suretiyle çalışıyoruz. Hakanlık bünye
sinde çalışan mütehasıs arkadaşlara tamimler 
göndererek müfettişler göndererek, ilmî teftişe 
gönderdiğimiz arkadaşlara tembih ederek önle 
meye çalışacağız. Hemen arz edeyim; bu konu
ya, Bakanlık olarak verdiğimiz önemi belirtmek 
istiyorum. Yalnız Sıtma erodikasyonu mevzuunu 
görüşmek üzere toplanmış olan bölge sıtma baş
kanlığının toplantısına katılanlara, ayrılacak
ları gün yaptığı konuşmada, hekimlerimizden 
bir şey istedim. Bölgelerinize gittiğiniz zaman 
meslektaşlara söyleyiniz dedim. Bakanlık ola
rak muayenehanelerini hastanelere geçiş va
sıtası olarak kullanacak olan hekimleri katiyen 
bu Bakanlık camiasında bırakmıyacağmı ve hak
larında çok ağır muamelelere tevessül edeceğim, 
bunu kendilerine ulaştırınız, dedim. Ve inanı
nız bundan başka, bir şey söylemedim. Bu o ka
dar önem verdiğimiz, üzerinde hassasiyetle dur
duğumuz bir konudur. 

Oünkü hekimler burada konuşan arkadaşla
rımızın da dediği gibi zor, ağır şartlar içinde, 
feragat içinde vazife gören insanlardır. Onlar 
için zaman mefhumu yoktur. Onlar gece, gün
düz diye zaman mefhumuna bakmadan, sabahın 
erken saatlerine kadar çalışmaktadırlar. Kışın 
ayazında hiç kimsenin büyük maddi değerler 
karşısında dahi yatağından çıkmıyaeağı saatler
de, terli yatağından çıkan hekim, hastasının 
ıstarabına, koşar. Mğer bunları, üç beş yolunu 
şaşımı ışın hareketlerini esas kabul edip, bu fe-
ragtlı çalışmalarında, Yüce Senato olarak, Par
lâmento olarak töhmet altında bulundurursak 
çalışma şevklerini kaybederler, bunların büyük 
bir çoğunluğuna Yüce Senatonun itimat etmesi 
halinde yanılmıyacaklarını arz etmek isterim. 
(Alkışlar). 
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Bu konunun Türkiye'de büyük ölçüde halle

dilmesi birçok tedbirlere bağlıdır. Fultaym 
sistemi dediğimi/, diğer bir deyimle tüm gün, ! 
dolu gün, tam saat sistemi dediğimiz doktoru ; 
sabahtan akşama hastanede çalıştıracak onu mu- [ 
avenesine mahkûm etmiyecek, onu çoluk ço- j 
cuğunu normal hayat şartları içinde yaşatabil- j 
mesi için muayenehane kapısını açıp hasta bek- ; 
liyen bir sisteme getirmek elbette bizim arzu et
tiğimiz şeydir. • G'içlüklerini bilerek tatbikatta- : 
ki aksaklıklarını peşinen gidermeye çalışarak i 
tafbika. başladıktan sonra bir, iki sene sonra • 
vazgeçmek mııcburiyetinde kalmayacağımızı te- j 
ıııinat altına almak suretiyle, Sağlık Bakanı 
olarak ve Sağlık Bakanlığının başında bulunan 
bir arkadaşınız olarak, fultaym sistemini benim-
siyen bir arkadaşınız olarak, tatbik etmek için 
ama, aksaklıkları gidermek suretiyle, uzun I 
ömürlü olması suretiyle tatbik etmek istediğimi 
arz etmek isterim. 

Sosyal hizmetler konusunda, değerli senatör 
arkadaşlarımızın değindikleri bâzı konular var
dır. Bu fasılda Sayın Kapaıılfnm 5,5 milyon
luk bir azalma vardır, bu azalma neden doğmak
tadır, bunun sebepleri nedir, diye buyurmuşlar
dır. Evet, bir azalma vardır. Bu azalma şun
dan doğmuştur. Geçen sene hastane ve sağlık 
merkezleri yaptıran derneklere yapılan yardım
lar 6 milyon olarak bu fasılda gözüküyordu. Bu 
sene bu fasıldan alınıp Tedavi Kurumları fas
lına bir milyon lira. olarak aktarılmıştır. Büt
çe Encümeni, bakanlık olarak teşekkürü ınu-
cibolarak, bir milyonluk miktarı 4 milyon li
raya çıkarmak suretiyle geçen seneki 6 milyon
luk miktarı 4 milyon olarak tesbit etmiş bulun
maktadır. Arkadaşımızın beş buçuk milyon li
ranın noksanlığı o paranın oradan Tedavi Kuru
muna aktarılmış olmasındandır*. 

Sayın Ertuğ arkadaşım, akıl hastalarının 
müşkül durumundan ve hastanelerde hastaların 
yatak bulamamalarından bahsettiler. Bu sene 
bunu önlemek için Bakırköy Akıl Hastanesine 
dört yüz büyükler için, 50 de çocuklar için 
pavyon ilâvesine başlanacaktır. Yine 1964 yi- I 
lıııda Ankara'da 500 yataklı bir akıl has
tanesi inşaatına başlanacaktır. Yine An
kara'da bir dernek tarafından yapılmak 
ta olan Akıl Hastanesi inşaatına yardım et- I 
nıek suretiyle tahakkukuna gayret edilecektir. | 
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Plân gereğince 15 sene içinde bunlara ilâveten 
iki aded 250 şer yataklı Akıl Hasanesi yapıla
caktır. Böylece yalnız 3964 yılı içinde yapıla
cak olan Akıl 'hastanelerinde ki yatak adedi bine 
yaklaşmaktadır. 

Sosyal hizmetler alanında bakanlık olarak 
gönüllü derneklere yardım etmek suretiyle sos
yal hizmetin gerçekleştirilmesi arzusunda ve 
düşüncesindeyiz. 

Bu konuda en önemli mesele himayeye muh
taç çocuklar meselesidir. Malûımuâlileridir, 0-6 
yaş arasındaki korumııaya muhtaç çocukların 
bakımı Sağlık Bakanlığına aittir. 6-12 yaş ara
sındaki çocukların bakımı ise (Millî Eğitim Ba
kanlığına aittir. Bu konuda düşündüğümüz şu
dur. İki ayrı parçaya, ayrılmış bulunan çocuk
ların tek elde toplanması, zaten '5 yıllık Plânda 
da aynı istikamette, yürünmesini işaret etmiş
tir. Sosyal Hizmetler Kurumunun kurulması 
için teşebbüse geçilmliştir. 1963 yılında iSosyal 
Hizmetler Kurumu kanun tasarısı hazırlanmış
tır. Maalesef Maliye Bakanlığı ile bâzı prensip 
ihtilâfı yüzünden. Yüce Meclis ve iSenatoya 
sevk edilememiştir. Bu sene Maliye ile olan bu 
ihtilâfları ortadan kaldırarak, iSosyal Hizmet
ler kanun tasarısını Yüce Meclislere sevk etmek 
kararındayız. Bunda acele etmek, süratle ha
reket etmek kararındayız. Çünkü menşei itiba
riyle meseleleri bir olan korunmaya muihtacolan 
çocukların feci durumu her gün vatandaşlar 
arasında üzücü ve yürekler acısı, endişe verici 
bir konu halinde gelişmektedir. Bugün Türki
ye'de eğer bir sosyal tarama yaparsak kanaati
miz, odur ki, 40 bin civarında korunmaya nruh-
tacolan çocuk bulunacaktır. Bu 40 bin korun
maya. muhtacolan çocuk karşısında, Bakanlık 
olarak, Çocuk Esirgeme Kurumu olarak, der
nekler olarak, muayyen kanunla kurulan bir
likler olarak himaye altma alabildiğimiz çocuk
ların sayısı 10 bini geçmemektedir. 

Yatanda en az 30 bin korunmaya muhtaç. 
çocuk himayeden mahrumdur. Konunun önemi
ni müdrik olarak 1964 yılı çalışmalarımızda bu 
kanun tasarısını 'hazırlayıp Meclise sevk etmek 
suretiyle meseleyi derinliğine halletmeye gay
ret edeceğiz. 

iSağlık ve Sosyal Yardım. Bakanlığı olarak 
14 ncüsünü bundan 15^20 gün evvel Keçiören'
de açtığımız çocuk yuvasına ilâve olarak bu 
sene (istanbul, Erzurum, içel ve Eskişehir'de 
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kurulan çocuk yuvalarını hizmete açmak imkâ
nına sahibolacağız. Plân beş yılda 2.2 çocuk yu
vasının açılmasını âmirdir. Beş yılda Sağlık ve 
(Sosyal Yardım [Bakanlığı olarak 22 yi geçeceği
miz kanaatindeyiz. Sağlık personeli yönünden, 
«ayın senatör arkadaşlarımızın da belirttiği gi
bi, sağlık 'hizmetlerinde personel kifayetsizliği 
aşikârdır. 'Bugün Türkiye'de 9 918 hekim 'var
dır. iBıı hekimli erin 3 391 i Sağlık (Bakanlığında 
vazife görmektedir. 3 066 tanesi diğer bakanlık
larda vazife .görmektedir. 2 488 hekim de ser
best çalışıyor ve tahminen 2 500 civarında he
kim de yurt dışındadır. 

Şimdi bıı 2 500 hekimi yurt dışına çıkaran 
sebepleri arayıp bulmadıkça, ve bunun üzerin
de eğilip çarelerini arayıp ortaya koymadıkça, 
üniversite adedini ne kadar artırırsak artıra
lım, ne kadar hekimin fakülteyi bitirip (mem
lekette çalışma sahasına atılmasını temin eder
sek edelim, bu hekimlere diplomasim alan va
zifeye başlama imkânına. sahih ol an hekimlere 
asgari yaşama ve hayat şartlarım temin etme
diğimiz müddetçe hekim sıkıntısı çekmemiz her 
zaman mümkündür. (IBravo sesleri alkışlar) 
fllunun başka, bir yolu yoktur. 

-Bu itibarla memleket olarak, millet olarak 
ve Parlâmento 'Meclisleri olarak bu konunun 
üzerinde gereken hassasiyetle eğilin mediği tak
dirde hekim ve sağlık personeli sıkıntısı devam
lı olarak çekilecektir. İleride sosyalizasyon ko
nusundaki kanaatlerimi arz ederken -çekilen sı
kıntının. mevcut hekim ve sağlık personeli ade
dinin azlığından doğmadığını, aslında, bunların 
adedinin hizmet görecek miktarda ve yeterlik
te olduğunu belirtmek suretiyle asıl konunun 
hekimi hizmete çekecek şartları hazırlamak ol
duğunu bir defa daha arz etmiş olacağım. 

Halen Türkiye'de 13 717 sağlık personeli 
vardır. Bunun 9 188 i Bakanlığımızda çalış
maktadır. Bu sene bunların sayıları 49 a çıkarıl
mak suretiyle detaylarına gidemiyorum, 49 a 
çıkarılmak suretiyle sağlık personeli yönünden 
büyük bir gelişine kaydedilmiştir, Sağlık Bakan
lığı 1963 ylmdaebe okulunun son sınıfı, okulun 
bir sene daha uzatılması dolayısiyle ebe okulu
nun son sınıfı mezun vermemiştir ve yüksek sağ
lık personeli yetiştiren okulu da. henüz mezun 
vermediğinden 310 sağlık personeli mezun ol
muştur. 1963 yılında. Bunlar normal şartlar 
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altında 500 civarına çıkarılabilir. Buna karşı
lık 1964 yılında bir Sayın Senatör arkadaşın da 
belirttiği gibi, 2 200 talebe sağlık okullarına 
alınmıştır ve plân gereğince her sene 1 200 aded 
sağlık personeli, hemşire ebe ve sağlık memuru 
mezun olacaktır. 

Arkadşalarmım dokundukları bir diğer ko
nuya da, çok kısa. keseceğim. Nüfus plânlaması 
konusu... Nüfus plânlaması konusu, aslında Yü
ce Senatonun huzurunda en az bir saate yakın 
üzerinde konuşulması icabeden bir konudur. 
Vaktin darlığı ve dinleme ölçüsünü tasımlamak 
için özetle geçmeye çalışacağım. Beni bağışlaya
cağınızı umarını. 

Konu önemlidir. Nüfus artışını ekonomik ge
lişme ile orantılı hale getirmediğimiz, ana sağ
lığını, çocuk sağlığını ve çocuk hayatını koru
madığımız müddetçe doğum sayısı ne nisbette 
olursa olsun bu memleketin ilerlemesi mümkün 
olmadığı kanaatindeyim. İşte bu kanaatten nü
fus plânlaması doğmuştur. Nüfus plânlamasını 
özetlemek gerekirse, bunda iki temel faktör 
vardır. Bunların biri sosyal, diğeri de ekono
mik sebeplerdir. 

.Ekonomik sebepleri, teker teken- tafsil etmek 
mümkün değildir. Bugün mevcut, T. Ceza Ka
nunundaki, Hıfzıssıhha. Kanunundaki maddeleri 
1 uci Cihan Harbinden çıkmış, İstiklâl Harbini 
geçirmiş nüfusu 10 - 15 milyon olan bir memle
kette insan gücüne büyük ölçüde ihtiyaç olduğu, 
tarımın insan gücü ile, savaşın insan gücü ile 

yapıldığı bir devirde kabul edilmiş olduğunu he
saba, katmak suretiyle, bugün tarımın da. sava
şın da tekniknıaıı ileriye doğru götürüleceği 
düşünülürse ekonomik sebeplerin mesnedinin ne 
kadar mühim olduğu kabul edilebilir. Ekono
misi zayıf ve fertleri cahil bir milletin ne mo
dern silâhlara salıibolması mümkündür, ne de 
onları kullanabilmesi mümkündür. Artık mem
lekette gücü insan sayısı ile değil, insan bilgisi, 
insan zekâsı ve insan kültürü ile ölçmek icabe
den bir devrin bir çağın hayatını sürdüğümü
zü kabul etmek mecburiyetindeyiz. Sağlık Ba
kanlığı olarak önemle üzerinde durduğumuz ta
rafı bunun ekonomik yönünden ziyade sosyal 
yönüdür. Nüfus plânlaması fikri çocuk yönün
den ayrı, ana yönünden ayrı kıymet taşır. Ço
cuk yönünden değil de ana yönünden aldığımız 
zaman, çocuğa bakamıyacağı onu besliyemiyeee 
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ği tehlikesiyle kargı karşıya kalan ana, açık 
konuşmak gerekir ve açık söylemek gerekirse, 
yurdun her yerinde de gayrisıhhi şartlarla tıb
bın, ilmin imkânlarından uzak, kocakarı vasıta
ları ile çocuk düşürme yoluna gitmek suretiyle 
hem ana sağlığını kaybetmekte ve hem de za
man zaman, çoğu zaman hayatını kaybetmek 
mecburiyetinde kalmaktadır. Her sene köyleri
mizde 10 bin civarında Türk anası çocuk düşü
rür. Bu bir gerçektir. Sakat kalır, kısırlaşır, 
hasta olur veya ölür. 

Doğum kliniklerindeki istatistiklere bakınız. 
Doğum kliniklerindeki istatistiklere baktığımız 
zaman, doğum kliniğine müracaat etmiş olan 
hasta kadınların çoğunun hastalıklarının sebep
leri olarak başta çocuk düşürme gelir. Çocuk 
düşürme imkânlarına mâlik olmasa dahi, sıksık 
çocuk doğurma kadını erken ihtiyarlatır. 
Yeni nesiller meydana getirme imkânının kay
bettirir ama. Onun dışında çalışma gücünü, ana
lık vasi'mı kaybeder çocuk sağlığı bakımından 
Türkiye'de ölen vatandaşların % 80 i 0 - 4 yaş 
arasındaki çocuklardır. Ve her doğan 1 000 ço
cuktan 167 tanesi 0 - 1 yaş arasında ölür. Yani 
Türkiye'de doğan 1 000 çocuktan 167 tanesi bir 
yaşma gelmeden ölür. Bunun sebepleri üzeri
ne eğildiğimiz zaman bunun altından bir ger
çek çıkar. O da; deminden beri ifade ettiğim 
gerçektir. (Jocuğıına bakmak imkânına sahibol-
ııııyaıı, yetiştirmek imkânına salıibolmıyan o 
malî güçten mahrum olan ailelerin çocuklarının 
çoğu bakımsızlıktan ölmektedir. (Joeuk dört ya
şına kadar sağ kalır büyürse Ibakma gücüne sa-
hibolmıyan ailelerin elinde büyüme ve yaşama 
imkânına sahip otursa onların, bir kısmı ebe
veyn himayesinden mahrum olduğu, o imkânla
ra sahibolmadan mahrum olduğu için İhraz ev
vel de arz etmiş olduğum, sosyal problem karşı
mıza çıkar. Türkiye'de sayıları 40 000 e ulaşıyor 
dediğim korunmaya muhtaç çocuklar arasın
da bu tip çocukların da bulunduğunu kabul et
mek lâzımdır. 

Tatbiki düşünülen doğum kontrolunda, tat
biki düşünülen kürtaj değildir. Hamileliğe son 
vermek değildir. Kanunlarımıza göre, suçtur 
bunlar. Getirilmiş olan kanunlarımıza göre de 
suçtur. Eğer bâzı maddelerinde bu imkânı ra
hatça yapmak, kolayca yapılmasını sağlıyacak 
hükümler, cümleler, kelimeler varsa, maksat o 
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değildir, değiştirilebilir. Yüce Senato, Yüce Mec
lis bunu değiştirme imkânına sahiptir. Hiç şüp
hesiz temel fikir, her ailenin istediği kadar, ba
kabileceği kadar çocuğa sahiholması fikrinden 
doğmuştur. Yoksa, çocuk istiyen 'kadının hami
leliğini önlemek maksadı yoktur. 

;Kürtaj ve kısırlaştırma ameliyesi doğru de
ğildir, yapılmamalıdır. Bu hususun bugüne ka
dar, Meclise sevk edilmiş olan kanunlarda da 
suç, olduğu belirtilmiştir. Tekrar arz edeyim, 
bunu kaçamaklı şekilde mümkün kılacak hü
kümlerin maddelerin arasında bulunduğu ka
naati varsa onu değiştirmek Yüce Senato ve 
Parlâmentonun kudreti altındadır. «Doğum bir 
tabiat hadisesidir, tabiat hâdisesine müdahale 
edilemez» gibi bir fikir ortaya atılmaktadır, 
arz etmek istiyorum. Tabiat hâdisesine müda
hale de mümkündür. Derelerin akışı da bir ta
biat hadisesidir. Büyük yağmurlarda bu dere
ler taşar, etrafı seller basar ve tahribat yapar 
buda bir tabiat hadisesidir. Fakat ilim ve kül
tür onu kanalize eder. Taştığı zaman barajlar 
yapmak suretiyle, suyu kanalize etmek suretiy
le hem iyi sulamayı temin eder, hem de ondan 
enerji dahi temin eder. Öyle ise talbiat hâdise
leri zararlı istikâmetlerde akıyorsa ve a'kış sa-
lnuı üzerinde bulunan birtakım zararlar yara
tıyorsa, akıl, kültür, bilgi onu iyi mecraya akıt
mak için müdahale eder ve müdahale edilmesi 
lâzımdır. 

BASK A IN — ]->ir dakikanızı rica edeceğim, 
sayın bakan. Muhterem arkadaşlar sayın bakan 
önemli bir noktalara ve üyelerin sordukları ge
rekli hususlara cevap vermektedir. Başkanlık o 
kanaattedir ki, biraz evvel Yüksek Heyetinizin 
aldığı konuşmalar için 45 dakikalık müddetin 
kaldırılması konusundadır. Bu hususu oylarını
za sunuyorum. Kabul eueij!e>'.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan dev.:m edin. Zaman 
tahdidi kalkmıştır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YAİÎDİM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Yüce Senato
ya ve sayın senatörlere teşekkül ederim. Her 
zaman insan, sağlığı ile ilgili ve herkesi yakından 
alâkadar eden konuların dile getirilmesi müm
kün değildir, fırsatlar ele geçmez, bu fırsattan 
faydalanmak suretiyle bira:-: vaktinizi aldığım 
için özür dilerim. 
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Nüfus plânlaması konusunda özetle tatbi

kat un düşündüğümüz husus, şudur; gebeliği 
önleyici bilgileri evvelâ sağlık personeline öğ
retmek suretiyle, onlar kanalı ile halka ulaştır
maya çalışacağız. Ve bu işin fennî şekilde, bâzı 
memleketlerde yapıldığı gibi, yapılabilmesi için 
imkân3ar- nisbetinde araçların yurt içine gir
mesini ve ithal edilmesini sağlamaya çalışaca
ğız. Parasız olarak dağıtılabilecek mi? Malî im
kânlar buna müsait olursa dağıtma imkânları
nı araştıracağız. Hesabedil mistir; aslında o ka
dar da, pahalı değildir. Türkiye'de vatandaş ba
şına &'ÛH(H\ maliyeti 50 kuruş civarındadır. 
1963 yılında nüfus plânlaması tahakkuk ettiri-
lebilirse yardımlar için vaitler alınmıştır, îs-
veçten konsorsiyum dışı bir milyon dolar yar
dım teklif edilmiştir. Amerikan nüfus konse
yinden 140 000 dolar yardım teklif edilmiştir. 
Nüfus plânlaması teklifi benden önceki sayın 
arkadaşım tarafından Yüce Meclise getirilmiş
tir. Bu konudaki kanaatlerimiz bunlardır. 

•Simdi son konuya geliyorum: Köy sağlık 
hizmetleri meselesi diğer bir deyimle sağlık hiz
metlerinin sosyalizasyonu meselesi. 1960 yılın
da Millî Birlik Hükümeti zamanında çıkarılmış 
olan 224 sayılı Kanunla sağlık hizmetleri sos-
yalleştirıniştir. Diğer bir tâbirle, daha başka bir 
deyim kullanmak icabederse, sağlık hizmetleri 
millileştirilmiştir. Sağlık hizmetlerini sosyalleş-
tiren kanunun amacı, hizmeti köye götürme fik
rinden doğmuştur. iSağlık hizmetini o hizmetten 
en az faydalanan veya o hizmetten hiç fayda
lanma imkânına sahibolmıyan en uzak köyde 
oturan vatandaşın ayağına kadar götürebilme
nin bir başka yolu yoktur. Sağlık hizmetlerinin 
sosyalizasyonu fikrinin temeli budur. Koruyucu 
hekimliği, tedavi edici hekimliği en uzak bölge
lerde oturan vatandaşların ayağına kadar götü
rebilmenin yolunu bu sistemini tatbik etmekle 
mümkündür. Bu sistemin tatbikatında kasıtı 
olan tatbik edilmemesi icabettiğini söyliyen yok 
gibidir. Ancak münakaşa konusu tatbikatın şek
lindedir. Kanaatimiz odur ki, tatbikatın şekli 
münakaşa edilebilir, tatbikatın şeklinde müna
kaşa mümkündür. Özetle bunu yapmıya çalışa
cağım. Denmektedir ki, yapılmış olan hesaplar 
hayalidir. Bu denmek istenmektedir. Malî gücü
müzle denk değildir.. Yapılmış olan hesaplar, 
(Sayın Senatörler hayali değildir. Hamlecidir. 

7 . 2 . 1964 O : 2 
Malî gücümüzle, bugünkü imkânlarımızla haki
katen denk değildir. Ama denkleştirilmesi müm
kündür. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü Ertuğ arkada
şımız sonunda, beraber olduğumuz bir noktaya 
gelmişlerdir. Hakikaten tatbikatının masraflı 
olan tarafları vardır, malî güçlüğü denkleştir
mek gibi zorlukları vardır. 

Bir noktaya gelmişlerdir, biz bu noktayı esa
sen kabul etmiş vaziyetteyiz. Sosyalleştirmeyi 
Türkiye'de tahakkuk ettirebilmek için sağlık 
sigorta sistemine gitmek mecburiyeti vardır bu 
noktaya gelmişlerdir. Bu noktada kendileri ile 
beraberiz, ancak ayrıldığımız bâzı noktalar var
dır bunları arz edeyim. Evvelâ bir küçük hesap 
yanlışlığı, hatası olmuştur kanaatindeyim. Bi
zim de yapmamız mümkündür. Kanaatim odur 
ki bir küçük hesap hatası yapılmıştır? Maliyet, 
yatırım maliyeti belirtildiği gibi o kadar yük
sek milyarlar ölçüsünde değildir. 20 milyon ola
rak kabul edilmiş olan sağlık merkezinin mali
yetinde bir hataya düşüldüğü, ondan sonra ya
pılan zarplar neticesinde de hata yapılmış ol
duğu kanaatindeyim. Bizim hesaplarımıza göre 
Türkiye'de sosyalizasyonun tatbik edebilmek 
için yapılması icabeden yatırımların bugünkü 
ölçülerimize göre miktarı bir milyar 365 mil
yon liradır. Bunun yıl başına düşen miktarı 
91 milyon liradır. iBiraz daha art ınım, 100 mil
yon liradır. Fazla olan, cari masraflar bölümü
dür. Cari masraflarda 15 sene sonra bütçeye 
konulması icabeden para, bir milyar 21 o milyon 
liradır. Büyük bir rakamdır. Ama 15 yıllık 
plânı lıazırlıyanlarm yaptıkları hesaplara göre 
15 sene sonunda bir milyar 213 milyon lira büt
çenin yüzde 6,5 u olacaktır. ıŞimdi bütün bun
lara rağmen hizmeti, bu kadar büyük ölçüdeki 
bir hizmeti, tamamen Devletin sırtına yükleme
nin güçlüğünü kabul ediyoruz. (Bunu malî ba
kımdan takviye edebilmek için sosyal sigorta
ları yetiştirmek, getirmek şarttır. Sosyal sigor
taları getirmek için tasarılarımız, düşünceleri
miz vardır. Burada bir iSayın Senatör arkadaşı
mın da ifade ettiği gibi bizde kademeli bir sigor
ta sistemi düşünmekteyiz. Bu hususta Çalışma 
Bakanlığiylc temas halinde, görüşme halindeyiz. 
Memleket gerçeklerine uygun bir sigorta siste
mini koymak arzusundayız. Ben bu münasebetle 
sağlık sigorta sisteminin getirilmesi fikrini be-
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n imlediklerini ifade eden Sayın Adalet Partisi 
sözcüsü arkadaşımdan şu istirhamda bulunmak 
isterim. Hükümet olarak sağlık sigortalarını ku
racağız ki, getireceğimiz kanun tasarısını Yüce 
Senato ve Millet Meclisi huzuruna getirdiğimiz 
r/aman kendilerinden destek olmalarım ist ivece
ğim. 

Ortalama bir hesapla belki aile basma, İngil
tere'deki sistemin tatbiki arzu edilmiyebilir. 
Çünkü İngiltere'deki sistemde aile başına sağlık 
sigorta bakımından 500 liraya yakın bir para 
düşmektedir. Beş yüz liraya yakın bir parayı 
bir 'Türk ailesinden istiyecek ve alacak kanun 
teklifi ile Yüce Senatonun huzuruna çıktığımız 
zaman en hararetli sağlık sigortacılarının dahi 
bunun karşısında bulunacağını endişe ile hisset
mekteyim. 

Memleketin gerçeklerine uygun bir sağlık 
sigortası hizmetini getirdiğimiz takdirde arka
daşların iyi karşılıyacağı hakkındaki kanaati
miz ise tamdır. 

Bu itibarla, şunu arz edeyim ki biz İngilte
re'deki sağlık sigorta sistemini değil, Türkiye'
deki, bu memleketin gerçeklerine uygun bir sağ
lık sigorta, sistemini getirmeyi düşünmekteyiz 
Değerli arkadaşlarımdan da destek olmalarım 
istirham ederim. ('Bravo sesleri ve alkışlar.) 

Bir konu daha dile getirilmiştir. Personel 
kifayetsizliği vardır. Bu personel kifayetsizliği 
karşısında sosyalizasyonun tahakkuku nasıl 
mümkün görülecektir. Yerinde bir endişedir. 
Fakat derinliğine üzerine eğildiğimiz zaman 
bir gerçekle karşı karşıya kalacağız. O da şu
dur : Türkiye Sağ'ık hizmetlerinin sosyalizas
yonunu tahakkuk ettirebilmek için lûzımgeleu 
adedde hekim mevcuttur. Bugün dahi «mevcut
tur, bunu arz etmek istiyorum. Bidayette baş
ka bir konu dolayısiyle de arz etmiştim. Rakam
lar arz edeceğim; Muş'da 1G7 bin nüfus yaşar. 
Bu vilâyette sağlık hizmetleri sosyelleştirilmlş-
tir, tahakkuk, etmektedir. 35 hekim, 87 hem
şire ve 32 sağlık memuru vazife görmüştür ora
da. Bu rakamlar1 a çarptık ve gördük ki, bü
tün Türkiye'de sağlık hizmetlerini sosyallcşti-
rebilmek için fi 300 hekime ihtiyaç, vardır. Hal
buki bugün Türkiye'de 9 988 hekim vardır. De
mek ki, bütün yurtta, Türkiye'de mevcut he
kimlerle dahi sağlık hizmetlerini yurt ölçüsün
de sosyalleştirmek imkânı vardır. Ama neden 

yapılmamaktadır? Çünkü Türkiye'deki mev
cut hekimler bir hekime lâyık, tahsiline gör
güsüne lâyık, ailesiyle, çocııklariyle beraber 
asgari bir yaşama imkânına sahip kılamadığı
nı'z için gösterdiğimiz vazifede hizmet alma
maktadır. Ondan dolayı sıkıntı çekilmektedir. 
Yoksa sıkıntı sayıda değildir. Yine sosyalizas
yonu Türkiye'de, yurt ö'çüsünde gerçekleşti
rebilmek için 21 800 yardunicı sağlık personeline 
ihtiyaç vardır. Bugün mevcut onüçbin civarın-
rındadır. 

Kısa zamanda sosyalleştirmeyi ilerletmekle 
beraber, okulların vereceği mezunlar Türkiye-
de bu rakamın üstüne çıkacaktır. 

Mühim olanı bunların bu hizmetlerde kala
bilmeleri için gereken mâli şartları hazırlama
mı/d ir. Hayal, perest değiliz. 

TJirkiyede sağlık hizmetlerini sosyalleştirme
yi muayyen bir hızla yürütmek mecburiyetinde-
okluğumıız kanaatındayım, Memleketin gerçek
lerine uygun olarak yürütmek mecburiyetinde
yiz. Sağlık hizmetlerini sosyal leşti nmek ; bu 
memleketin en hayati davasıdır, Hizmeti köye 
götürecek olan tek çaredir; büyük projedir, dev 
projedir. Her büyük davanın, projenin karşı
sına çıluıcak bir takım güçlükler gibi bu büyük 
projenin de .karşısında elbette güç'ükler olacak
tır. buna. inanmış insanların elinde güçlüklerin 
yenilmesidir. Büyük dâvanın cihetteki büyük 
maniaları olacaktır. 
niaları olacaktır. 

Sağlık hizmetlerini sosyali eştirirken, eğer ha-
ya'e dalarsak, eğer memleket gerçeklerini unu
turda onu gücümüzle uygun olmayan bir hız
la yürütmeye çalışırsak, 2-3 sene sonra hüsrana. 
uğramış oluruz. Ye ona inananlarda ki bu iş yü
rümüyor derler.ve o zaman memleket cidden en 
büyük hizmet sahasından mahrum kalır. 

Onun için gerçekçi olmak lâzımdır. Hayale 
da1 madan memleketin gerçeklerini göz önüne 
koyup ben bu sene 300 sağlık ocağı açtım diye
bilmek için, 300 sağlık ocağı açmamak lâzımdır. 
Nekadarmı karşılamak mümkünse, nekadarma 
personel bulmak mümkünse, nekadarına malî 
imkân sağlamak mümkünse o kadarını açmak 
ve diğerlerini açmamak suretiyle hızı azaltmak 
mecburiyeti vardır. Benim kanaatim o dur k i ; 
15 senede tahakkuk ettirmeyi plân bünyesine 
abnııştır, 20 senede gerçekleştiririm, 30 senede 
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gerçekleştiririm, ama mutlaka gerçekleştiririm. 
Her gün biraz daha ileri, her sene biraz daha 
ileri, her sene aksıyan tarafları gidermek, to
pal lıyan tarafları düzeltmek suretiyle biraz da
ha, biraz daha ileri ama katiyen geri dönme
mek suretiyle sağlık hizmetlerini sosyalleştir
mek çabalarını artırmaya çalışıyoruz. Anlayışı
mız budur, zihniyetimiz budur. ıSa.ğlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı olarak düşüncemiz, ger
çekleri bilerek hayale dalmadan sağlık hizmet
lerini sosyalieştrmeye gayret ediyoruz. Geniş 
kütleye hitabeden bir ıhizmet tarzıdır. Pahalı 
değil, ucuz bir hizmettir. Hizmette ucuzdur, bir
kaç rakam arz etmek isterim. IH ir vatandaşın 
ihasta olarak tedavisi '6.03 kuruşa .mal olmakta
dır. Koruyucu hizmetin maliyeti bir lira bir ku
ruştur. Bir başka rakam daha arz edeyim; Tür
kiye'de (Hakanlık hastanelerinde bir hastanın 
ortalama tedavi maliyeti 177 liradır. 

Daha evvelden bulup hasta olmadan önle
meye çalışır, ayakta tedaviyi zamanında yapar
sak, ayakta tedavi olma imkânı bulur ve onu 
hastaneye yatmaktan kurtarırsam 177 lira ta
sarruf eder, karşılığında, bir lira bir kuruş ko
ruyucu hizımet için, tababet masrafı için de al
tı lira üç kuruş para sarf edilmiş olur. Sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde maliyet bu 
kadar düşük olur. Geniş kütleye hitabetmekte-
dir. 

Muş'ta ortalama 20 - 25 hasta muayenesi 
yapılmaktadır. Rakamları birbiri ile çarptığı
mızda bulduğumuz netice şudur : 

1964 - 1965 yılında beş ilde sağlık hizmetle
ri, sosyalleştirilime bakımından hizmete açıla
caktır. Bu 5 ile Muş'u eklediğimiz zaman ve 
rakamları da birbrleriyle çarptığıımız zaman 
neticede, beş il, bir da!ha altı ilde bir senede bir 
milyon vatandaş sağlık hizmetleriyle karşı kar
şıya kalacaktır. Halbuki 1963 senesinde bütün 
Türkiye'deki Devlet hastaneleri sağlık merkez- I 
leri, dispanherlerde muayene ve koruyucu he
kimlik bakımından mulhatabolarak kabul edil
miş olan hasta adedi 4 milyon 500 bindir. 6 Vi
lâyette hizmet bir milyon vatandaşa hitabet -
inektedirler. Bütün Türkiye'de mevcut sağlık 
hizmetleri de 4 milyon 500 bine hitabetmekte
dir. 5 yıllık plân tatbikat sonunda 10 milyon 
küsur vatandaş sağlık hizmetlerinden faydala
nacaktır, Bu kadar geniş sahaya hizmet etmek | 
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imkânına sahip bir .sistemdir. Müşküllerini ka
bul ediyorum, güçlüklerini kabul ediyorum, de
ğerli Adalet Partisi IS'Özcüsü arkadaşımın tat-
bikatmm yapılabilmesi için ileri sürdüğü şartı 
fkabul ediyorum. Ama bir şeyde kararlıyız, bir 
şeyde azimliyiz. Mutlaka sağlık hizmetlerini 
sosyalleştirmek konusunda, güçlükleri 'bertaraf 
etmeye çalışarak iyiye doğru gitmeye çalışmak 
lâzımdır. 

Toplum kalkınmasının bir başka yolu olma
dığı, toplum kalkınmasına sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesiyle başlanıldığı kanaatindeyiz. 
Sağlık hizmetlerini sosyalleştirmeye çalıştığı
mız bölgelerde ne yapıyoruz? Evvelâ bir sağ
lık ocağı yapıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığıyla 
temas haline geçtik, okul bunun yanma yapılı
yor, içişleri Bakanlığıyla temas haline geçtik, 
jandarma, karakolu bunun yanına yapılıyoır, su 
'gelecek, yol. gelecek, hekim, sağlık ocağında 
çalışan personel köylü vatandaşa sağlık bilgi
leri verecek, sağlık hizmetinin faydalarını anla
tacak. Ona sağlık hizmetlerini ulaştıracak. 
Toplum kalkınmasının başka türlü ani aşılım ası 
mümkün müdür? 

'Sayın senatörler, eğer hizmeti köye götüre
ceğiz, hizmeti köyde yaşıyan vatandaşın aya
ğına kadar götüreceğiz, 'hizmette sosyal adaleti 
sağlıyaca,ğız sözü kürsüde kalacak olursa, sağ
lık 'hizmetlerinin sosyalleştirilmesinden başka 
bunun yolu, çaresi olmadığı kanaaltindeyiım. 
'(Alkışlar) 

Sağlık hizmetlerini sosyalleştirirken, Batıda 
bulunan vilâyetler için, Doğu'dan başlamış, Ba-
tı'ya doğru gidiyor, neden Doğu'dan başlamış
tır? Elbette ODoğu'dan başlanacaktır. Hizmetin 
hiç ulaşmadığı yerden başlauıaik suretiyle ada
leti sağlamak kadar güzel bir şey, olamaz. Ora
ları görmek imkânını bulamadım, gidip (görece
ğim, ilk fırsatta Muş'a gitmek istiyorum, orada 
toprak altında yaşıyan vatandaşların bulundu
ğu Muş'ta, Muş ovasını da, toprak üstünde yal
nız sağlık ocakları mevcuttur. Bunların mevcu
diyeti dahi içinde yaşadığımız şartlar da orada 
bulunan vatandaşlara, hizmetin Sağlık ve Sos
yal Tardım Hakanlığı eli ile getirilmiş olmasın
dan bu Bakanlık .gurur duyuyor, arz etmek is
terim. 

(Sosyalizasyon dışında kalan bölgelerde de 
I 'hizmeti halka kadar götürmek için bâzı tedbir-
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ler düşünüyoruz. Sosyalizasyon Doğu'dan başla- I 
yıp Batı'a gelinceye kadar Orta - Anadolu'da 
vilâyetlerimiz var. Geçen sene Edirne'de tatbi
kat yapıldı. Bu sene bunu Trakya'da iki vilâ
yete daha teşmil edeceğiz. Onta - Anadolu'dan I 
pilot bölgeler alınmak suretiyle 5 - 10 vilâyet 
arasında bir köy tatbikatı yapmayı düşünüyo
ruz. Bina kurmadan hizmeti o bölgedeki Vatan
daşın ayağına götürmek istiyoruz. 1904 yılında, 
sayın senatör .arkadaşlarımız tatbikat sahaları
na 'gitmek suretiyle o bölgelerde hizmetin hal- I 
km ayağına uzanışını görmek imkânına sahib-
olaeaklardır. 

Bunu pratik çarelerle yapacağız. ıSıtnıa era-
dikasyonunu halletmiş olan bölgelerde, sıtma I 
eradikasyoım teş'kilâtında çalışmış hekim ve 
personelden faydalanmak suretiyle ve bu per
soneli takviye etmek suretiyle, araç 've eleman 
bakımından takviye etmek suretiyle ve 'Meclis
te bulunan ve yakında Senatoya gelecek olan 
tazminat .kanunu çıkdıktan sonra kendilerine 
bir miktar da tazminat vermek suretiyle her 
ilçede 7 bin nüfusu içine alan bir köyü, yola 
yakın bir köyü seçmek suretiyle, köyün göster- I 
diği bir köy odasında veya köylünün gösterece
ği her hangi bir odada ayın muayyen günlerin
de, haftada bir gün, hekim yanma alacağı sağlık 
memuru ile beraber o köye uğrıyarak orada bu
lunan hastaları muayene edecektir. O köyün ci
varında bulunan köylüler de hangi gün hekimin 
geleceğini bilmeleri, dolayısiyle, o gün orada ha
zır bulunmaları bu suretle temin edilecektir, ve 
bu suretle hizmeti vatandaşın ayağına götürmüş 
olacağız. 

Orta - Anadolu ve Batı - Anadolunun bir 
kısım vilâyetlerinde bunu pratik, tatbik edilir 
bir hale getirmek arzusundayız. Bunun tatbika
tına 1964 yılında bilhassa geçmek istiyoruz. Bu
nun tatbikatına başladıktan sonra da tatbik et
tiğimiz bölgelerde tatbikatını Yüce Parlâmento
nun, Yüce Meclis üyelerinin görmelerini temin 
etmek ve böylece Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığını teşvik etmelerini istemeye hazırlamak 
kararındayız. 

Sözlerimi bitiriyorum. Bir ilâç konuya daha 
değinmiştir, Sayın Rrtuğ arkadaşımızla Sayın 
Ilancıoğlu arkadaşımız. Aslında bu konu derin 
bir konudur, üzerinde çok konuşulacak bir konu
dur. Ancak çok az bir zaman kalmıştır, ben de | 
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çok özet olarak arz edeceğim. Meseleyi 3 yönden 
ele almak lâzımdır. Bir ilâç ithalâtı konusu var
dır, bir yerli ilâç. sanayii konusu vardır. 

Yerli ilâç sanayii denince bunu da ikiye ayır
mak lâzımdır: 

Birincisi, sermayesi Türkiye'de olan yerli 
ilâç sanayii, 

İkincisi ise, sermayesi dışardan getirilen yerli 

ilâç sanayii meselesidir. 
Çatışma, yerli ilâç sanayii dediğimiz zaman 

sermayesi dışardan getirilmiş olan ilâç fabrika
ların çalışması ile sermayesi yurt içinden temin 
edilmiş ilâç fabrikalarının çalışmalarından doğ
maktadır. Aslında Yüce Senato üyelerine dağı
tılmış bulunan bir broşür tarafımdan da tetkik 
edilmiştir. Bu broşür ithalâtçılar birliği tarafın
dan neşredilmiş bir broşürdür. Haklı hususları 
vardır. Fakat haklılığı, gerekçesini okuyan ar
kadaşlarım mutlaka dikkat etmişlerdir. Yerli 
ilâç sanayii yabancı sermayeyi teşvik kanunun
dan faydalanmak suretiyle yurtta tesis kurmuş 
olan ilâç sanayii aleyhine yerli ilâç sanayiinin 
baltalandığı gerekçesinden almaktadır. Başka 
bir gerekçe bulunmamaktadır. Aslında o gerek
çeyi haklı bulmamak mümkün değildir. Bakan
lık olarak bu konu ile meşgul olmaktayız. Bu ko
nudaki özet düşüncelerimi arz etmek isterim. Ya
bancı sermayeyi teşvik Kanunu 1954 senesinde 
çıkmıştır. ' Yabancı sermayeyi teşvik Kanununu 
tetkik ettiğimiz zaman gördük ki, bu tarzda, fab
rika veya müessese kurmuş olanları çalışmaların
da tahdidedir i hükümler yoktur. 1958 senesine 
kadar ruhsat almış olan müesseselerin de bâzı 
konularda tahdide taibi tutulmaları için gerekli 
bir mevzuat yoktur. Ancak 1958 den sonra ruh
sat almış olan bâzı müesseselerin Türkiye'de ham 
madde imal edecekleri taahhütleri vardır. Tür
kiye'de ham madde yapmak suretiyle ilâç imal 
edeceğiz diye taahhütte bulunmuşlardır. Ken
dilerini bu taahhüt istikametine sevk edilmek su
retiyle eğer, Türkiye'de imal edecekleri ilâçların 
ham maddelerini Türkiye'de yapmazlarsa, eğer 
memleket gerçeklerine ve memleket sağlığına 
yararlı olan ilâçları yapmaktan öteye, broşür
de de haklı olarak belirtildiği gibi, aspirin ve 
benzeri harcıâlem ilâçlar yapmak suretiyle mem
leket sağlığına, halk sağlığına, aykırı, yalnız kâr 
kastiyle hareket etmeye devam ettikleri müd
detçe plânın bir maddesinden de faydalan ura İv 
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suretiyle kendilerinin çalışmalarında güçlükçü 
olmak azim ve kararındayız. Plân diyor ki eğer 
yabancı sermaye Türkiye'deki e alı sanal arın da [ 
hanı madde imali gibi konulara yönelmezse, in
kişaf etmelerini önler. Sağlık Bakanlığı olarak 
•kendileriyle temas ettik, bu hali görüştük, gö
rüşmeye devam ediyoruz. Eğer çalışmalarını 
ham. madde imaline yönetmezlerse kendilerini 
ham madde imaline yöneltici tedbirler alınacak
t ı i'. 

Birkaç konu vermişlerdir : Gocuk maması 
'eskiden olmuş bir konudur, ama olmuştur. 

Yalnız süt tozunun tahsisi Sağlık Bakanlığı 
tarafından ohnamıştır. Gocuk maması için süt 
tozu Ticaret Bakanlığı tarafından tahsis e d i i -
mistir. 

Gocuk ınaması İMİn kakao yağı liberasyona 
tabi olduğu için normal olarak getirilmiştir. (Bir 
tahsis konusu olmamıştır. Esasen 12 nci kotaya 
çocuk maması konmamıştır. Fiyatların kontrolü . 
da yapılacaktır. Konu çok derin bir konudur. 
'Kendi fabrikalarının dışında başka müesseseler
den hanı madde getirmek istememektedirler. 
Haklı oklukları tarafları da vardır, haksız ol
dukları .tarafları da vardır. Kendileriyle vâki 
olacak görüşmeler sonunda memleket yararına 
ve sağlığına yönelmeleri -temin edilecektir. Yüce 
Senatoya .arz 'ederim. 

lîl'âç ithali konusunda. Bakanlığımızın davra
nışı şu .olmuştur: İlâç ithali için Kotalara dâ
hil edilecek olan ilâçları tesbit etmek üzere çok
lukla Hastaneler hekimlerinden, mütehassısla
rından kurulan Forma hol oglardan kurulan, ec
zacılardan kurulan bir heyet teşkil •edilmiştir. 
Bu heyet istişari bir heyettir', gayet tabiî. Ha • 
yati olan ilâcılar tesbit 'etmiştir. Yüce Senato
nun huzurunda v,e zapta geçirmek için arz et
mek istiyorum. 

Bu ilmî heyetin hareket noktası şu olmuştur: 
Ve bundan sonra da aynı prensiplerden hareket 
etmek düşüncesindeyiz. Sağlık "Bakanlığı ola
rak, Türkiye'de yerli sanayi tarafından imalâtı 
yapılan benzerlerini imal 'etmek ve kullanabil
mek imkânlarına sahip olduğumuz prepatların 
ithali kotaya dâhil edilmiyecektir. Başka türlü 
yerli ve millî sanayii himaye etmenin yolu ol
madığı kanaatindeyiz. Yollardan birisi budur. 

Türkiye'de imal edilmeyip hayati önem ta
şıyan ilâçların ithalinin kotaya dâhil 'cdilmcsi-
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ne müsaade edilecektir. Baş ağrısı ve müleyyin 
hapların dahi hayati ilâç gibi mütalâa •edilebi
leceğini belirten broşürün bu ifadesini, bu dü
şüncesini Bakanlık olarak haklı bulmamız müm
kün değildir. Hayati ilâç diye bulunmadığı za
man hayati zaruretler hissedilen ilâçları anla
maktayız. Önümüzdeki lo ncü kotanın teshilin
de kurulmuş olan ilmî heyeti biraz daha geniş 
tutmak, Ankara'daki mütehassısların dışında 
diğer vilâyetlerden getirilecek mütehassısların 
da iştiraki ile bu ilmî heyeti geniş tutmak ve 
bu prensip dâhilinde tesbit edilecek olan ilâç
ların dışında ilâç getirtilnıenıesi kararındayız, 
Bu münasebetle yerli ilâç sanayiinin mümessil
leri ile müzakerelerimiz devam etmektedir. 

İlâç ithalâtçıları birliğinin mümessilleri de 
Ankara'dadırlar, kendileriyle bugünlerde bu 
konuda, karşılıklı konuşmalar yapılmak suretiy
le doğrusunu, iyisini ve memleketin menfaatle
rine uygun olanını bulmaya çalışacağız. 

'Konularımı, bitiriyorum. Sabrınızı suiistimal 
ettiğim için özür dilerim, (sualler sorulacak ses
leri) 

BASK'AıV — Gümlcnizi bitirin ondan sonra. 
S A a i J K VE SO'SYAL YARDİM BAKANİ 

K M AL DEMİR (Devamla) — Sözlerime son 
vermeden önce Millî Birlik Hükümeti zamanın
da kabul edilmiş olan 224 sayılı Kanunla kaimi 
edilmiş olan sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi konusunda ve diğer sağlık hizmetlerinin 
yerine getirilmesi konusunda benden önce va
zife görmüş olan. Bakan arkadaşlarımızın başa
rılı inançlı ve muvaffak hizmetlerini Yüce Se
nato huzurunda belirtmek ve kendilerine teşek
kürlerimi arz etmek istiyorum. (Alkışlar) 

Yine Yüce Senatoya ve Yüce Senatonun de
ğerli üyelerine, arkadaşlarımızın konuşmaların
da belirttikleri gibi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı personelinin Müsteşarından en uzak 
köyde bulunan Hükümet doktoruna, sağlık me
murlarına ve besine kadar Yüce Senatonun sa
yın üyelerinin itimatlarına lâyık bir vazife anla
yışı içerisinde feragafla hizmet gören ve bu iti
madı bundan sonraki çalışmalarını da devanı et
tireceklerine inandığım hizmetliler olduklarını 
Yüce Senatoya arz etmek suretiyle itimatlarının 
devamını istirham ederim. (Alkışlar) Sağlık Ba
kanlığı mensupları adına ve şahsım adına Yüce 
Senatoya saygılarımı sunarını, teşekkür ederim, 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, gerçi 

yeterlik önergesi suallere de şâmildir ama Ba
kan uzun konuştuğu için yalnız (> üyeye, o da 
sual sormak için, söz almışlardır. Bu imkânı te
min edeceğim. Tesbit ettiğim sual sahipleri 
şunlardır: Sayın Baysoy, Sayın Âdemoğlu, Sa
yın Baltan, Sayın Koksal, Sayın Tıırhangil, Sa
yan Ortaç. 

Sayın Baysoy, sadece sual olsun rica edece
ğim. Çünkü daha bir geçen günkü bütçeden 
İçişleri Bakanlığı bütçesi de konuşulacak. 

' VEHMİ BAYSOY (Erzincan) — E fendim 
son zamanlarda matbuatta zaman, zaman hidro
jeni eşmiş yağların sıhhate zararlı olduğu ve kalb 
hastalıkları tevlidettiği söylenmiştir. Bu münase
betle 19 '. 3 . 1963 tarihinde sayın bir senatör 
arkadaşımız Osman Koçtürk imzalı bir yazı üze
rine soru önergesi getirmişti. Zamanın Sağlık 
Bakanı da yabana atılmıyacak kadar etki yap
tığını kabul buyurmuş ve bu mevzu üzerinde ça
lışıldığını yeni bir gıda talimatnamesinin bir 
ilim heyeti tarafından hazırlanmakta olduğunu 
bu konunun ele alındığını beyan buyurmuşlardı. 
Bu çalışma daha çok ıızıyacak mı, hakikaten za
rarlı ise bunun üzerinde duruyorlar mı? Bu işte 
fazla şey yayıyorlar. Bunların zaman zaman ir-
şadetmek yerinde olur kanaatindeyim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Hakikaten es
kisinde mevcut bâzı noksanlıkları gidermek üze
re yeni gıda maddeleri talimatnamesi hazırlan
mıştır. Bu hazırlıklara benden önceki Bakan 
arkadaşım zamanında başlanmıştır. Bitmek üze
redir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu şartlarına 
uymıyan ve bu kanundan istifade etmiyen fir
ma var mıdır? Ye bu şartlara uymadığı için ta
kibata geçilmiş midir ? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Yabancı Serma
yeyi Teşvik Kanununda esasen arkadaşlarım 
tetkik ederlerse büyük ölçüde şartlar yoktur. 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu geniş im
kânlar sağlamaktadır. Hattâ yurt içinde çalışan 
bütün-diğer müesseselere verdiği hakları bu ka
nun aynen tanımaktadır. Şu anda da yanım
da, okuyup vaktinizi alnnyayım. Ancak Yabaıı-
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cı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanmak 
suretiyle yurtta tesis kurmuş ilâç firmaları ruh
sat alırken, demin de arz ettiğim gibi, 1958 den 
sonra ruhsat almış olanların bâzıları kısa zaman
da hammaddelerini Türkiye'de yapacaklarını be
lirtmişlerdir. Buna rağmen bir kısmı bunu yap-
mıya başlamıştır. Bir kısmı başlamamıştır. De
min de arz ettiğim gibi taahhüdettiklcri ham
madde imalâtına Türkiye'de başlamamış olan ya
bancı sermayeye, ait fabrikaların ve müessesele
rin bu yönde çalışmaları bakımından gerekli ka
nuni müeyyide konacaktır. Yalnız bir tanesi, 
dışarıdan getirdiği hammeddeye istediği yüksek 
fiyat yüzünden, kendisine satış müsaadesi ve
rilmediği için Devlet Şûrasına dâva açmıştır, dâ
va da devam etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Baltan. 
TARIK REMZÎ BALTAN (Zonguldak) — 

Anayasamızın 48 nci maddesinde; herkesin sos--
yal güvenlik hakkına sahibolacağı, Devlet bu 
sosyal güvenlik hakkını sağlamak için sosyal 
sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve 
kurdurmak şeklinde ifade edilmektedir. Her ne 
kadar Yüksek Meclise sosyal sigortalar kanunu 
gelmiş ve bir hayli müzakereleri ilerlemişse de 
bugün Anayasanın derpiş ettiği hususları kavrı-
yacak mahiyette olmayıp tekâmüle yol açmış 
bir İşçi Sigortaları Kanunu mahiyetindedir. Ge
rek sosyal güvenliğin kurulmasında Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı fikrî ve ilmî cephesi 
ile nâzım olması icabetmektedir. (Soldan, sual 
sorun sual sesi.) 

Sual efendim, müsaade buyurun da tamamlı-
yalıın. Sağlık Vekâletinin Vekâlet olarak Devlet 
yatırımları ile İşçi Sigortaları Kurumu yatırım
ları ile muazzam farklar vardır. Sağlık Bakanlı
ğı bir yatağı bütün masrafları ile birlikte 24 bin 
liraya mal ederken, işçi Sigortaları Kurumu 75 -
80 bin liraya mal etmektedir. Keza tedavi cihetin
de de büyük farklar vardır. Bu farkların izalesi 
için de biraz evvel izah ettiğiniz kanunla yer ala
cak hükümler arasında biraz daha açıklama yapa
bilir misiniz?. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Sağlık tesisleri 
kurma bakımından işçi Sigortaları Kurumu ge 
rek tesis gerek işletme, maliyeti yönünden Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına nazaran çok daha 
fazla maliyet rakamlarına ulaşmaktadır. Sağlık 
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ve Sosyal Yardım Bakanlığının 20 küsur lira ci- f 
varında olan hasta maliyeti îşçi Sigortalan Ku
rumunda 50 liraya ulaşmaktadır. Yalnız, 5 Yıl
lık, 15 Yıllık Plânın hedefi bütün sağlık hizmet
lerinin Sağlık Bakanlığının bünyesinde toplan
ın asını âmirdir. Millî Savunmanın stratejik ba
kımdan elinde bulundurması lâzımgelen müesse
seler hariç diğer bütün müesseselerin Sağlık Sos
yal ve Yardım Bakanlığının elinde bulunmasını 
âmirdir. Beş Yıllık Plânda çalışmalar bu istika
mete doğru yönelecektir İşçi Sigortaları Kuru
munun hazırladığı Sigorta Kanuniyle bizim dü
şündüğümüz Sağlık Sigortası kanun tasarısı ara
sında bir iş birliği yoktur. Bizim düşün
düğümüz ondan tamamen ayrı bir sağlık si
gortası almak şeklidir. Eğer yanlış anlamadımsa, 
bunu bu şekilde arz etmek isterim.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koksal. 

' TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, bir dakika efendim, Vekil Bey 
yanlış anlamadıysam dedi. Ben yanlış anladığını 
kabul etmiyorum. Yalnız Meclise gelmiş olan ka
nun Sosyal Sigortalar Kanunudur. Vekil Beyin 
ifade ettiği şey ise Sosyal Sigortalar Kanunudur. 
İkisi aynı mahiyette nasıl olur?. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Meclise getiril
miş olan kanun Sosyal Sigortalar Kanunudur. 
Sosyal Sigortalar Kanunu Çalışma Bakanlığı 
yürütmek üzere hazırlanmıştır. Bizim getirdiği
miz Sağlık Sigortaları Kanunudur. Tamamen | 
bundan ayrıdır. Şekil itibariyle, hitabettiği I 
kütle itibariyle ayrıdır. Arz ederim. ı 

BAŞKAN — Sayın Koksal. 

OSMAN KOKSAL (Tabiî Üye) — Sayın Ba
kan kuvvetinize ve enerjinize inanıyorum. Ben 
plân hususunda çok hassasım. Buyurduğunuz bir 
noktayı yine burada vuzuha kavuşturmak için si
ze bir sual sormak istiyorum. Buyurduğunuz ta
babetin sosyalleştirilmesi hususu plânda 15 sene
ye sığdırılmıştır. 15 - 20 - 30 senede yapılabilir 
ve mutlaka yapılmalıdır diye buyurdunuz. Zanne
derim bunu tabebetin sosyalleştirilmesi üzerinde
ki fikirlerinize dayanarak söylediniz. Eğer Plân
da konulan hacim, 15 sene içinde meydana geti-
rilemiyecek şekilde ise şimdiden plânın değiştiril
mesi zarureti vardır. Yok, plânın koyduğu hacim, I 
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| 15 sene içinde gerçekleştirilecekse inatla üzerinde 

durulması kanaatindeyim. Siz de aynı kanaatte 
aisinizl 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL1 DEMİR (Devamla) — Sağlık hizmetle
rinin sosyalleştirilmesi konusundaki inançlarımı 
ifade ederken zannediyorum ki, heyecanım bu ko
nuya olan hassasiyet ve inancım, anlatmıştır. Bu
na inanmış insanım. Yalnız bidayette de belirttim. 
gerçekçi bir tarafımız olması lâzımdır. Me
selâ bu sene açılması icabeden 151 sağlık ocağı 
Sağlık Bakanlığının bu faslına konmuş olan büt
çenin yetersizliği yüzünden 104 e düşmüştür. 151 
tane açılması lâzımgelirken bu sene 104 tane açma 
mecburiyetiyle karşı karşıya kalmıştır. Sağlık Ba 
kanlığı. O zaman karşımıza bir mesele çıkmakta
dır. Bunu diğer yollardan finanse edecek imkân
ları araştırmak. Esasen plân bunu bütün on beş yıl 
içine alırken sağlık sigortalarını da bunun yanın
da belirmişti. Plânda sağlık sigortaları vardır. 
Şimdi plânı tam tatbik ettiğimiz zaman, sağlık 
hizmetlerini onbeş .senede sosyalleştirmemiz müm
kündür. Plânı tam belirttiği şekilde tatbik ettiği
miz takdirde sağlık hizmetlerinin yurt ölçüsünde 
sosyalizasyonunu, millîleştirmesini onbeş senede 
tamamlıyabiliriz. Ama bunu tamamlayabilmek 
için onun gösterdiği bütün hedefleri yerine getir
memiz lâzımdır. O hedeflerden bir tanesi sosyal 
sigortaları getirmektir. Sosyal sigortaları getir
mek konusunda kararlıyız. Hükümet programına 
alınmıştır. Yüce Meclisin ve Senatonun huzuruna 
gelecektir. Ben bununla şunu arz etmek isterim. 

| Arkadaşıma sorularından dolayı teşekkür ederim, 
I Bu konuda bir endişemi ifade elmek imkânını İKI 

na verdi. Sağlık hizmetlerinin .sosyalleştirilmesi 
konusunda karşı fikirde olanların devamlı olarak 
üzerinde durdukları tek konu vardır. Memleketin 
malî gücü bunu karşılamaya müsait değildir. 

Eğer sağlık hizmetlerini sosyalleştirmek için 
sağlık sigortalarını zamanında bitirip çıkaramaz-
sak o zaman 3 - 4 sene sonra bu fikirde olanların 
söyledikleri tahakkuk edebilir. O zaman aynı inan
ca sahibolmıyan insanlar elinde eğer, sağlık hiz
metlerini sosyalleştirme vazifesi aynı inanca sa
hibolmıyan insanların elinde kalırsa üç sene son
ra, beş sene sonra, bu iş olmuyormuş galiba, 
fikri yerleşirse o takdirde bu kadar büyük bir 
projenin heder olmasından korkarım, ondan en-

I dişe ederim. Yoksa inanmış insanlar elinde bu 
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proje tahakkuk eder. Endişem bundan doğmuş- Î 
tur. Bundan doğduğu içindirki vazifeye baş
ladığım günden itibaren şunır yapmak istedim; 
mesai arkadaşlarıma, şunu söylüyorum, basınla 
temaslarımda basın mensuplarına şunu söylüyo
rum; sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
memleketin ana davasıdır. Bunun sahibi bu va
tanda yaşıyaın vatandaş olacaktır. Bunu vatan
daşın malı yaptığımız gün, vatandaş bu hizmete 
sahip çıktığı gün, hiçbir kimsenin gücü, ne Sağ
lık Bakanlığı makamında, ne onun aşağısındaki 
makamlarda olanların gücü, onun sahibi Türk 
milleti olduğu için, onu değiştirmeye, yolundan 
çevirmeye yetmiyecektir. Bunun bir tek yolu 
vardır. Basın bize yardımcı olacaktır. Ef
kârı unıumiyeye meseleyi, meselenin büyük
lüğünü, meselenin önemini anlatacağız. O me
selenin sahibi çıkacak ve ondan sonra artık bu
nu çevirmeye kimsenin gücü yetmiyecektir. Ama 
bunu umumun malı yapıncaya kadar tahakkuk j 
ettirebilmek için icabeden şartları hazırlarken, 
demin de arz ettiğim gibi, maalesef bâzı feda- I 
karlık, mali sebeplerden dolayı yapılmaktadır, • 
yapılmıştır. 151 aded olması icabeden sağlık | 
ocağı 104 e düşmüştür. Bu bir gerçektir. Ger
çeği saklamakta fayda yoktur. Endişelerimle 
birlikte deminki ifadelerimi de arz ettim. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

Bakandan üç sorum var. 

Suallerimden birincisi Bakanlığın mevzuu j 
olan Hükümet tabiplerinin kazalarda adli tahip- j 
ligi ifa etmeleri yönünden bunlara munzam bir 
ödenek verilmesi suretiyle hem kazalarda Hü
kümet tabiplerini tutmak ve temin etmek sağla
nacak, hem de angarya mahiyetinde olan, fakat i 
kanunun, Oeza usulü Kanununun bir hükmü ye- \ 
rine getirilmekle Anayasaya aykırılığı gideri] e- j 
çektir. Bu hususta ne düşünüyorlar! 

İkinci sualim : Sosyal yardım fonu tevzii 
hakkında Bakanlar Kurulunun 12 . 12 1961 ta
rihli bir kararnamesi mevcuttur. Bugüne kadar i 
bu kararname ihlâl edilmiş midir! Bu hususta I 
Bakan tetkikat yapmış mıdır? Bundan sonra 
bu kararname üzerinde Bakanın ve Bakanlığın 
bir tasarrufu bahis konusu mudur? 

3. İlâç ithaliyle alâkalı komisyonun karar
larına Bakanlık ve Bakan bundan sonra sadık i 
kalacak mıdır? Bu kararlar üzerinde, komi s-
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yonun teşkilinde her hangi bir tasarruf düşün
cesinde midirler? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR .(Devamla) — Hükümet ta
biplerinin adlî tabiplik yapmaları onların hem 
Hükümet tabipliğini görmekte güçlük çekme
lerine sebebolmakta hem de bir haksızlık teş
kil etmektedir. Bunun düzeltilmesi için, Hükü
met tabiplerinin adlî tabiplik yapmak mecburi
yetinde tutulmamalarmı sağlıyacak tedbirler ha
zırlanmıştır. Gerekli kanun tasarısı Meclis
ten geçirilmek suretiyle bu imkâna gidilecektir. 
Başka yolu da yoktur. Bugün Hükümet tabibi, 
adlî tabiplik de dâhil, ona yakın vazife görmek
tedir. Ayrıca kendilerine bundan dolayı bir taz
minat vermek mümkün değildir. Çünkü adlî ta
biplik vazifesi doğrudan doğruya Adalet Bakan
lığına bağlıdır. 

Sosyal yardım fonunun tevzii hakkındaki, 
t e vz ünde usulsüzlük olduğu hakkındaki konuda 
arkadaşımın beni bağışlıyacağmı umarak cevap 
vermiyeceğim. Çünkü bu konu Yüce Parlâmen
tonun, kendi arasından seçtiği bir heyet tarafın
dan tetkik konusu olmaktadır. Yüce Parlâmen
tonun bu işle vazifelendirdiği heyet vazifesine 
devam etmektedir. Bakanlığımızda, Bakanlık 
bünyesinde ve dışarda bu konu tetkik edilmek
tedir. Henüz raporu sunulmamıştır. Tahkik saf
hasında olan bir konu için. düşünce ve kanaatle
rimi arz edemiyeceğim için özür dilerim. Yalnız 
sonucu hakkında düşüncelerimi arz edeyim. Ha
kikaten bir kararname vardır, bunların tevzii 
hakkında. Bu kararnamede, şu nisbette şu der
neklere, şu nisbette bu derneklere verilir diye 
belirtilmektedir. 1964 yılı tatbikatımızda objek
tif esaslara sadık kalmak suretiyle objektif esas
ların dışına katiyen çıkmamak suretiyle, sosyal 
yardım fonunda bulunan paraların bu parayı al
mak yeterliğinde olan dernekler arasında adalet
le tevzi edileceğini ve o objektif esaslar içinde 
kararname bünyesindeki esaslar içerisinde tevzi 
edileceğini arz etmek isterim. 

Üçüncü konu ithal komisyonu kararlarına 
sadık kalınacak mıdır? İthal komisyonu karar
larına sadık kalınacaktır. Ancak ithal komisyo
nu bii' istişari komisyondur. Yetki ve sorumluluk 
Bakanlığa aittir. İstişari komisyon bakanlığın 
yetkisine istinaden vazife görecektir. Eğer isti
şari komisyon bakanlığın demin arz ettiğim te
mel prensiplerini tahakkuk ettirse bu listeyi tan-
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zimde elbette buna riyaet edecektir. O temel 
prensipleri demin ara ettim. Yurtta imalâtı ya
pılan, yerli sanayi tarafından imalâtı yapılan 
ilâçlar yurt dışından ithal edilmiyecektir, hayati 
önemi haiz ve yurt içinde imal (edilemiyen ilâç
lar ithal edilecektir. Bu prensibe sadık kaldıkça 
elbette ki aynen tatbik edilecektir. Bundan son
raki komisyon tcsbitinde demin de arz ettim da
ha geniş bir komisyon kurmak suretiyle daha az 
hatalı sonuçlara ulaşmak arzu ve kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Ortaç. 

OAHÎT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Bakan, 
bugünkü nüfusumuz ve gelecekte nüfus artışı 
karşısında devlet hastalerindeki yatak adedinin 
yetmİyeeeği bunun için de Devletçe çok büyük 
malî külfetlere katlanmamız lâzıuıgeleceği bir 
hakikattir. Diğer taraftan özel sektör hastane
lerindeki yatak adedi ise pek cüzidir. Devlet 
hastanelerine yardım edecek olan bu hastanele
rin çoğalması ve yatak adetlerinin artmasını teş
vik edici mahiyette bakan!ıkta bir çalışma -var 
mıdır? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMlR (Devamla) — Yatak adedi, 
artan nüfusumuzun ihtiyacını karşılayacak nis-
bette plânlama dairesi tarafından beş yıllık plâ
nın bünyesinde mütalâa edilmiştir. Beş yıllık 
plâna devlet sektörüne yılda 1 200 yatak, özel 
sektöre ise 1 000 e yakın yatak yapması hakkın
da âmir hükümler konmuştur. Şimdi değerli se
natör arkadaşımın belirttiği dengesizlik olacaktır. 
Devlet kendi eliyle her sene bu miktarı aşmak
tadır. Fakat özel sektör kendisine bırakılmış olan 
1 000 e değil, 100 rakamına ulaşamamaktadır. 
1963 te arz ettim 23 tane yatak ilâve edilmiş
tir. Şimdi bu dengesizliği düzeltmek için elbette 
özel sektörü hastane yönüne doğru çekmek mec
buriyeti vardır. Bakanlıkta benden evvel yapı
lan çalışmalar vardır, ancak konu özel sektörü 
hastaneciliğe doğru çekmek o kadar basit değil
dir. Kendilerinin talepleri, haklı talepleri yal
nız Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde 
yerine getirilecek gibi değildir. Kredi talepleri 
vardır. Uzun vadeli kredi talepleri vardır. Bu
nun dışında îşçi Sigortaları ve diğer müessese
lerden kendilerine hasta yatırılması bakımından 
kolaylık gösterilmesi gibi talepleri vardır. Mües
seselerini işletmeye açtıkları zaman müessesenin 
çalışması yönünden, bakanlığın murakabesi yö-
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nünden bâzı talepleri vardır. Bu talepleri bir 
araya getirmek suretiyle kendileriyle de karşı
lıklı oturup konuşarak meseleyi mutlaka hal is
tikametinde iyi niyetle mütalâa etmek kararın
dayız. Ne netice alacağız, hangi sonuca varaca
ğız şimdiden bir şey söylenemez. Ama Sağlık 
Bakanlığı olarak gayemizin özel sektörün hasta
ne yapmasını teşvik etmekte olduğunu arz et 
m ek isterim. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Seren. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) Usul hakkında söz 

rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
CELÂL ERTUfî (KlAzığ) — Başkanlığın 

tutumu hakkında. 

BAŞKAN — Tüzüğe riayetsizlik mi? 
CELÂL ERTUC (Elâzığ) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Seren konuştuktan sonra 

söz vereceğim. 
SUAT SEREN (İsparta) — Muhterem Baş

kan, muhterem üyeler, Sayın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının kıymetli mensupları, çok 
heyecanlı ve kıymetli hita'beleriyle hakikaten Sağ
lık Bakanlığının meselelerine vukuf ile temas 
eden değerli arkadaşım Demir'i huzurunuzda 
tebrik etmek isterim. Sağlık Bakanlığının çeşitli 
konularda ve memleket hizmetine yayılmış teşki
lâtı, geceyi gündüze katarak ve bütün gayretleri 
nefsinde toplıyarak hizmet etmek suretiyle, bu 
memlekete yararlı olmanın hej^ecanı ve aşkı için
de olduğuna eminim ve bu emniyeti Yüce Sena
tonun ve parlâmentonun bütün üyelerinde de 
aynı kuvvet ve aynı genişlikte mevcudolmasımn 
mümkün olmasından ve mevcut görmekten cid
den meslekim adına mütehassis ve müteşekki
rim. 

Sayın Bakan burada konuşurken birçok mev
zularda yapılan işleri kısaca özetledi ve birçok 
mevzularda da yapılması lâzımgelen meselelere 
dokundu. Yapılan işlerden haz duyduk, sevinç 
duyduk ve yapılmıyan işlerin de sebeplerini bu
raya sermişlerdir, bunları da ilerisi için bir em
niyet ve huzur unsuru olarak görmekle sevindik. 
Şuna üzüldbiliriz. Bu memlekette yıllardır söy
lenen bâzı meseleler vardır ki, halâ bu kürsüde 
bahis konusu edilmekte, hâlâ bu memleketin dert
leri olarak içimizi sızlatmaktadır. Bu bakımdan 
hepimiz üzüntülüyüz. Ama bunun birçok sebep
leri arasında muhterem arkadaşlarımın izah et-
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tikleri gibi Sağlık Bakanlığına verilen paranın I 
azlığı, eleman noksanlığı, plân ve program kifa- I 

' yetsizliği gibi meseleler gelmektedir. I 
Sayın Bakanlığın bütün gayretlerine rağmen I 

bütçeden aldığı tahsisat son senelerde tasarruf I 
maksadiyle kesilen yüzde 7, yüzde 10, bâzı ya- I 
tiranlarda c/c 30 a kadar varan kısıntılara Hükü- I 
metin badema el uzatmaması olacaktır. 1962 büt- I 
çesinden didine, çırpma mücadele ederek kopar- I 
dığımız tahsisatın 42,5 milyon lirası bir kalem- I 
de iptal edilmiştir 38 milyon liralık yatırımdan I 
12,5 milyon lirası bir kalemde tayyedilmiştir. I 
Geçen gün huzurunuzda 1963 bütçesindeki yatı- I 
rımlardan 2,5 milyonu, küçücük, bir maddelik I 
kanun içinde sökü ı atmışlardır. Binaenaleyh ar- I 
kadaşlarım, Hükümet olarak, Hükümette ağır 
basmak suretiyle bilhassa Sağ-lık Bakanlığı hiz- I 
metlerinden, bu şekilde bir kısıtlamaya müsaade 
etmemelerini, hassaten rica edeceğim. 

Çünkü 1963 bütçesinin istikbali de bu şekil
de görünmektedir. Yüzde 7 tasarruf emri gel
miştir. Bu tasarruf itiyat haline geldiği müddet- I 
çe burada hesap üzerine dayanan ve çırpma, çır
pma verdiğimiz paraların sarf edilmemesi ve I 
hizmetlerin görülememesi gibi bir netice vere- I 
çektir. Bunu hassaten rica ediyorum. I 

İkinci bir istirhamım ; Sayın Bakanın sosya- I 
lizasyon mevzuundaki bâzı hususlara dikkatini I 
celbetmek olacaktır. I 

Sosyalizasyon kanununa göre, geçici birinci I 
maddesi bu kanunun 1962 yılında en az iki plot I 
bölgede tatbikine teşebbüs edileceği ve 1964 yi- I 
lından sonra bu sosyalizasyonun bu bölgelerde I 
tatbikine geçileceği yazılı olduğu halde büyük I 
bir gayret göstererek 15 - 1C) vilâyete birden tcş- I 
mil etmek yoluna gidilmiştir. Bu, meselenin mu- I 
vaffak olmasını engelliyecek ilk tehlikedir, ha- I 
ber vereyim. Kaldı ki, Muş'ta yapılan tecrübe I 
tamamiyle 2 - 3 aylık bir tecrübenin mahsulü- I 
dür. Kutman'm sitayişkâr sözlerine aldanmamak I 
lâzımdır. Bugün eğer Sayın Vekil Muş'a gide- I 
cek olursa göreceklerdir ki, oradakilerin ya I 
can sıkıntısından roman okumakta veya İskam- I 
bil oynadıklarını göreceklerdir. Çünkü her ta- I 
raf kapanmıştır. Hizmet yoktur. Binaenaleyh, I 
3 aylık hizmet üzerinden bir teşmile gidilmesi, I 
bu program ve plânın muvaffakiyeti için teh- I 
likelidir. Birinci tehlike bu. Binaenaleyh bu kış I 
mevsiminde bu arkadaşların meşgul olacakları, | 
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meşgalelerini tekâmül yönünün de kurslar aç
mak, veya yerinde yetiştirmek imkânları bula
rak meşgul edecek bâzı plân ve programları ve 
plânları olması lâzım gelirdi. Bundan bahis et
mediler, buna temas etmediler. 

İkinci mahzur, bu plânın çok geri bir iktisadi 
nizam içinde bulunan Muş bölgesinde tatbik et
mek suretiyle, buradaki halkın, bu plânın tahak
kukuna ne derecede maddi ve mânevi yardım 
yapacaklarının teşhisine imkân vermemesidir. 
Arkadaşlarım, buralara Devlet habire vermek
tedir. İlâcını, hekimini, hemşiresini veya her şe
yini vermektedir. Bu ilk bakışta, parlak bir hiz
met gibi görülüyor. Fakat bu hizmetlerin halk 
tarafından ne kadarının karşılabileceğinin tes-
biti pilot bölge kuruluşunun gayesidir. Böyle 
mahrumiyet bölgesi olan bir yerde Devlet şu 
kadar para verecektir ve. bu hizmetler şu ölçüde 
yapılabilecektir diye bir fikir alacaklardır. Ama. 
memleketin iktisaden kalkınmış, yarı kalkınmış, 
bir kısmı kalkınmış bölgelerinde de bu tecrübe
leri yapsaydı, halkın bir kısmında yüzde 20, bir 
kısmında yüzde 25 ve bir kısmında da yüzde 40 
iştirak edecekti. Ve bunu teşhis etme imkânını 
bulacaklardı. Eski İngiliz Sağlık Bakanlığı Müs
teşarı raporunda ilk olarak üç bölge pilot bölge 
yapılmasını teklif etmiştir. Elâzığ, Tekirdağ ve 
Çankırı'yı göstermiştir. Yani az gelişmiş, orta 
gelişmiş, gelişmiş bir bölge olarak üç yerde de
ğerlendirilmesini teklif etmiştir. Plânlama Dai
resi teklifinde birisi Muş'ta, biris Sakarya'dadır. 
Sakarya ekonomik bakımdan gelişmiş bir bölge
dir. Burada halkın hizmete ne nisbette işti
rak ettiğini tesbit etmek daha kolay olacaktır. 
Biz ilk merhale olarak Muş'u aldık. Fakat ikin
ci merhalenin plâncılara göre plânın tavsiyesine 
göre Sakarya olması lâzım gelirdi. Burada da 
bir deneme yapılması icabederdi. Yapılmamış
tır. Şimdi iktisaden tamamen geri kalmış yer
lerde bu hizmeti yapmakla birçok binaların se
nelerce boş kalacağını şimdiden hesaba katmalı
yız. Yatırım yapıyoruz, bina yapmak, hizmet 
yapmak değildir. Ben bilirim, Erzurum'da, 
Kars'ta, Sarıkamış'ta pekçok- mahrumiyet bölge
lerinde sağlık merkezleri, hastaneler 15 seneden 
beri, 20 seneden beri yapılmış, ikmal edilmiştir. 
Bugün bu bölgedeki bütün sağlık merkezlerinde 
hekim yoktur, personel yoktur, sağlık hizmetlile
ri yoktur. 700 - 800 bin liraya yapılmış bu bi-
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nalar bırakılmıştır. Daha acı bir şey Malazgirt'
te, Varto'da bundan 10 sene evvel yapılmış ge
niş binalar mevcut olmasına rağmen, bunların 
yanına 2 Km. yakınma bu sağlık ocaklarını yap
makla eski binalar iptal edilmiştir. Zengin bir 
millet değiliz. Bina yapmak suretiyle isra.f yo
luna gitmek mecburiyetinde değiliz. Binaenaleyh 
bu az parayı çok dikkatli sarf etmek mecburiye
tindeyiz. 

Yine tekrar ediyorum, 151 sağlık ocağı yapmak 
sağlığın sosyalleştirilmesi demek değildir. Bu
nun içine adam koymak, bunu çalışır hale ge
tirmek, bunların yollarını, vasıtalarını yapmak 
zaman işidir ve eleman işidir. Binaenaleyh bun
dan alacakları neticeye şimdiden bel bağla
masınlar; daha dikkatli, daha itinalı hareket 
etmek zarureti vardır, bu memleket hepimizin
dir. 

Sayın Bakanın nüfus plânlaması mevzuu
na ben dokunacak değilim. Vaktimiz zaten ki- j 
sadır. ' i 

BAŞKAN — Evet, vaktiniz doldu. 

SUAT SEREN (Devamla) — Onun için nü
fus plânlaması namı altında bit- kanun gele-
lecektir. O kanımda burada onların tuttuğu 
yolla bizim iddia ettiğimiz yolun tamamen 
birbirinden ayrı olduğunu tekrar huzurunuz
da izah edeceğim. Kendilerine başarılar dile
rim. Üzerinde durduğum iki noktayı bilhassa 
tecrübe etmelerini muvaffakiyetleri bakımın
dan tavsiyeye şayan görürüm. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, usul hakkında. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; bir usulün ihlâli do-
layısiyle yüksek huzurunuzu işgal ettim, özür 
dilerim. 

Buraya çıkmaktan maksadım; kötü bir tea
mülün Yüksek Senatonun çalışmalarına gir
memesi için mâruzâtta bulunmaktır. 

Sabahleyin Sayın Başkan celseyi açtığında 
bir takrir okundu. Bu takrir bakanların 45 
dakika, parti sözcülerinin 20 dakika, şahıs
ları adına konuşacakların da 10 ar dakika ola
rak sınırlandırılmasını ihtiva ediyordu. Tak-
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riri oyladilar ve karara bağladılar. Ondan 
sonra bendenizin de takrirden istifade ile 
sözlerimi yarıda bıraktılar. Konuşmamı bölük 
bürçük, başka arkadaşların zamanını alarak 
parti adına vazife ifaya çalıştım. Sayın Bakan 
konuşurken ortada hiçbir takrir yokken, hiç
bir teklif yokken, Sayın Başkanımız, Bakanın 
etraflı izahat vermekte olduğu, esbabı muci-
besi ite bunu terviç edercesine kendi kanaatle
rini de izhar ederek Senatonun oyuna başvur
dular. Bendeniz de rey verdim ve Bakanın 
konuşmasını da büyük zevk ile dinledim. Çok 
zevkle dinledim. Çok da faydalandım, işaret 
edeceğim husus, neden söz verildiği değildir. 
Eğer Yüksek Senatonun aldığı karara ittıba 
etmek bir zaruret ise, bunun herkese aynen 
tatbik etmesi şarttır. Muhalafet sözcüsünün ko
nuşmasını yarı bırakıp iktidar etraflı izahat 
veriyor diye hangi iktidar olursa olsun, 
hangi devirde, olursa olsun, bu 'etraflı izahat 
veriyor diye bunu devam ettirmenin iyi bir 
teamül olmadığı kanaatindeyim. Bu itibarladır 
ki, Sayın Başkanın bu hareketinin doğru ol
madığını, bu husustaki dileklerinin artacağını 
ifade etmek için huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. Vaktinizi aldığım için özür dilerim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakana sözlerini bitir
mesi için fırsat verdiğim doğrudur. Fakat Baş
kanlık biraz da idare edebilme sanatıdır. 
Esasen Başkan o anda eğer Sayın Bakanın 
konuşmasını kesseydi, Umumi Heyetin muka
vemetini göreceğini peşinen biliyordu ve psiko
lojik olarak müşahada ediyordu. Sonra Ba
kan konuşmasını bitirmiş sayın üyelerin sual
lerine cevap veriyordu. Yanımda bulunan iki 
sayın kâtip arkadaşıma da danışarak, sayın 
üyelerin sorularına cevap vermek için Umumi 
Heyete Bakanın konuşmasına devam et
mesini teklif ettim ve büyük bir ekseriyetle 
kabul edildi. Eğer bu yaptığım hata ise, ben 
Başkanlığım da idare etme sanatıma bağlı ola
rak buna devam edeceğim. Arz ediyorum. (Al
kışlar.) 

Tümü üzerinde görüşme bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

.Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/l) Öari harcamalar 

R Lim 
11.000 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN —• Kabul oclenlbei'... 
Eıtmiyenleı1... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 317 T82 727 
BAŞKAN — Kabul edemler... 
Etmiyenler... Kabul edüknişitir. 

13.000 Yönetim giderleri 6 810 501 
BAŞKAN — Kabul edcıüler... 
Etmiyeaüer... Kabul edlmişitir. 

14.000 Hizmet giderleri 23 899 300 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyıenler... Kabul edilımişltir. 

15.000 Kurum gider i r i 153 401 280 
BAŞKAN — Kabul edıenSler... 
Etmiyenler... Ka.bul edlmişitıir. 

16.000 Çeşitli giderler 7 020 000 
BAŞKAN — Kabul edeniler... 
Et miy emler... Kabul, cdiilımişitdr. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

2)3.000 Makina, teçhizat a hm lan ve 
onarımları 17 078 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıliyeulcr... Kabul edilmiştir. 

(A/S) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve s&tmlama-
lar 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyıenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 4 044 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyıenler... Kabul, edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 17 645 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 22 500 
BAŞKAN — Kabul edenle... 
Utmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bakanlık bütçesi bitmiştir. Hudut ve sa
hiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesine ge
çiyoruz. 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (1/58?) (S. Sayısı : 
345) (i) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okuyoruz, 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
3 872 225 lira, yatırım İmrcamaları için 
6 004 000 lira, sermaye teşkili ve transfer har
camaları için de 893 602 lira ki toplam olarak 
10 769 827 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamaları 

B. 
12.000 Personel giderleri 2 940 724 

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

13.000 Yönetim giderleri 460 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 166 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 135 000 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 170 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 196 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük on&rım 
giderleri 5 588 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 345 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alını
lan ve onarımları 220 000 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

B. Lira 
32.000 Kamulaştırma ve satmalımı (500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eıtmiyienler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî Transferler 10 770 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etıniycnler... Kabul edilmiştir. 

35.000 .Sosyal transferler 264 430 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eıtuıiyimler... Kabul edilmiştir. 

36.000 "Borç ödemeleri 18 402 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et miyim ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi eetvelleriyle birlikte 

oyunuza sunuyorum. 
Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edil iniş

tir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 10 769 827 lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okuyoruz. 

B — CETVELİ 

(B/ l ) Vergi gelirleri 

•56.000 Diğer Devlet gelirleri 6 020 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ktm iyon ler... Kabul edilmiştir. 

(B/2) Vergi dış gelirler 

62.000 Genel Müdürlük malları ge
lirleri 41 168 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyımler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

64.000 özel gelirlvr 4 683 659 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

(ıMadde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — (Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

(Kabul eden'er... Kabul etmiyenler... Kahııl edil
miştir. 

MADDE 3. - Hudut ve dahiller İSağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1964 yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerimden lıerbirinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (!') işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
ıBu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1964 
bütçe yılında da devam olunur. 

fBAıŞKAiN — Maddeyyi cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MIADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 30.6.1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 nen maddesine göre, hiznvetii-
leri, bağlı (D) işaretli cetvelde (gösterilmiştir. 

IBAŞKAJN _ Maddeyyi cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kahııl et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Hudut ve Sahiller iSağlık Ge
nel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
13.5.1940 tarih ve 3820 sayılı Kanuna hağlı (il) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1964 bütçe yı
lında kullanılamaz. 

(BAŞKAiN — Maddeyyi cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kahul edenler... Kabul et
miyenler... Kaimi edilmiştir. 

MADDE 6. — (Gecen yılar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1963 yılı 'bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

1») 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei umumiye 'Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğranmamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 
yılı bütçesinin ilgili hizmet maddeleri veya 
(Aylık, ücretler kesimleri hariç) (.A/J), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (ge
çen yıllar burçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 
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BAŞKAN — Maddeyyi cetveli ile birlikte I 

oyunuza sunuyorum. Kabul edeni e r... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

.MADDE 7. —- Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işraetli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarını 
(giderleri) bölümüne dâhil tertipler ile (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümü arasında aktarma yapmaya Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

(BAŞKAN — Maddeyyi cetveli ile birlikte 
oyunuza, sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Oider bölümlerinden yapıla-
calc harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

;BAŞKAN — Maddeyyi cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
ıKabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(MADDE 10. — B u kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Soısyal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. I 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 

Hudutlar ve Sahiller Genel Müdürlüğü büt- I 
çesi açık oylarınıza sunulacaktır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
bitmiştir. I 

B — İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı Bütçesine 
geçiyoruz. 

ıSöz alanların isimlerini okuyorum. 
Haldun Menteşeoğlu (A.P.) Grupu adına 
Nurettin Aynuska (Y.T.P.) Grupu adına 
Eşref Ayhan (O.H.P.) Grupu adına 
Ali Rıza Ulusman (M.P.) topluluğu adına 
ıŞ. Artukmaç. ('O.K.M.P.) topluluğu adına 
Suphi Batur. şahsı adına 
Cemal Tarh an, şahsı adına 
Fehmi Alparslan, şahsı adına 
Vasfi Gerger, şahsı adına 
BAŞKAN — Sayın Menteşoğhı buyurun. 

(önergemiz var sesleri) 
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!Bir önerge var, okutuyorum. 

(Başkanlığa 
Bütçenin zamanında yetiştirilmesini temin 

için grup sözcülerine yarım saat, grupu bulun-
mıyan fakat partileri adına konuşanlara 20 da
kika ve şahısları adına konuşanlar da onar da
kikadan fazla müsaade edilmemesinin Yüksek 
(Senatoya arzını teklif ederim. 

'Ankara 
(Mansur Ulusoy 

BAŞKAN — Gruplar adına 45 dakikanın 30 
dakikaya indirilmesi teklif ediliyor. Reye arz 
ediyorum. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Muğla) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Vakti uzatmıyalım diye oyla
rınızla. halletmek istedim. Israr ediyorsanız, 
buyurun.. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sa
yın Başkan ve muhterem arkadaşlarım; hatır
larsınız .Sağlık Bakanlığı bütçesinin müzaikere-
sine igeçtiğimiz zaman bendeniz bir takrir ver
dim ve-diğer takyidat mahfuz kalmak şartiyle 
gruplar adına konuşmaların 40 ar dakika ol
masını teklif ettim, yüksek oylarınıza arz edil
di ve kabul edildi. Sayın Başkan buyurdular 
ki, bu artık Sağlık Bakanlığı bütçesinde tatbik 
edilmez, bunu takibeden bakanlığın bütçesinde 
tatbik edilir. Şimdi Sağlık Bakanlığı bütçesini 
bitiriyoruz. Kabul buyurduğunuz takririn tatbi
kine geldiğimiz anda yeni bir takriri oya vaz'et
mek suretiyle bizim müddet imiz takyiıdedilmek 
isteniyor. Yüce iSenatonun iradesine iktiran et
miş olan bu takriri, müsaade buyurun bir tat-
bika b aşh yahni. Ondan sonra icabederse, bunun 
tadiline gidelim. 

Onun için verilmiş olan takririn aleyhinde 
oy kullanmanızı istirham ederim. Hürmetle
rime. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Verilen 
önergede iki husus vardır. Gruplar adına yapı
lan konuşmaların 45 yerine 30 dakika olmasını 
istiyen birinci kısmını oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Efendim, müsaade buyurun, Baş
kanlık olarak önergeyi oya sunmam gerekmek
tedir. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gruplaı*ı olmıyan C ,KJM.P . ve M.P. leri var
dır, Bunların on dakika değil de, yirmişer da-
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kika olarak konuşmaları teklif edilmektedir. | 
Bunu oylarınıza arz ediyorum, eğer kabul eder
seniz, 20 dakika, kabul etmezseniz onar dakika 
konuşacaklar. 

20 şer dakika konuşmalarım oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etm iyeni er... 
Kabul edilmiştir. 

•İçişleri Bakanlığı /Bütçesi ile beraber Enıni-
yet Genel Müdürlüğü ve .Tanda r/m a Grene! Ko
mutanlığı bütçelerinin beraber konuşulması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmi.yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Haldun Menteşoğlu, A.P. Grupu adı
na buyurun, otuz dakika konuşacaksınız. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA HAL
Dİ î \ MENTESBOĞLU (iMuğla) — Sayın Baş
kan, .Mayın Bakan, 'Sayın (Bakanlık erkânı, de
ğerli arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı... 

M. YILMAZ İNGEOĞLU ('Afyon Karahisar) 
— Biz de s'öz istemiştik, kaydedilmemiş galiba. 

BAŞKAN -Siz söz mü istiyorsunuz, kayde
deyim. 

HALDUN MLNTBSEıOĞLU (Devamla) — 
Devam edeyim mi, efendim? 

BAŞKAN _ Devam edin efendim. 
(HALDUN MENTBS/I40GBU (Devamla) — 

İçişleri Bakanlığının 1964 bütçesi üzerindeki 
dilek, düşünce ve ıgürüşlerimizi açıklamadan ev
vel Yüce Heyetinizi Adalet Partisi Grııpu adı
na, saygılarla selâmlarım. 

Anayasamızın sağladığı temel hakların ko
runmasından toplumun iç huzuru ile ilgili ka
mu düzeninin iyi yürütülmesinden tutunuz da 
en küçük mahallî idare ünitelerinin gelişim, kal
kınma ve kontrolüne kadar çeşitli ve geniş hiz
metler manzumesini toplıyan İçişleri Bakanlığı
nın taşıdığı önem açıkça, ortadadır. O kadar ki, 
Devlet Hükümet şahsiyeti, varlığının hikmet 
ve kudreti kısaca bir memlekette yaşıyan reji
min karakteri bu Bakanlığın kamu hizmetleri
ni yürütürken güttüğü politikanın yöneldiği is
tikametten bu konularla ilgili davranışlarından 
belli olur. İşte bu açıdan bakınca. 'İçişleri Ba
kanlığının birçok ana, meselelerinin henüz çözü
lemediğini tezelden alınma.sı gereken radikal 
tedbirlere hâlâ el atılanıadığmı personel, araç 
ve hizmetlerin /gayesine uygun kural ve gelenek
lerin yerleşimi bakımından kendisini şiddetle 
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'hissettiren malî ihtiyaçların karşılamadığını bir 
kelime ile önemli bir teşekkülü amacına uylgun 
bir organizasyona ve /maddi imkânlara bir tür
lü kavuşamadığım üzülerek belirtmek isteriz. 
Gelip, geçen bütçeler bu Bakanlığın sdvki ida
resine hâkim olan zihniyetler bu köklü dert
leri, bu acıklı yaraları zamanla ;had dereceyi 
bulan ihtiyaçları ancak güz ucuyla süzımüş, ba
şarıcı ve yapıcı bir davranışın olumlu tutumu
nu, gerekli anlayışını gösterememiştir. Bu iddi
amızın en canlı delili olarak 1949 yılında İçiş
leri Bakanlığı bütçesinin genel bütçeye göre 
yüzde orantısı neyse buıgün de hemen hemen 
aynı kalmış olmasını belirtmekle yetineceğiz. 
(lönül isterdi ki, milletçe kalkınma çabalarımız 
arasında sosyal, demokratik ilerlemelerimiz sı
rasında bakanlıkların nasibine aldığı gelişim
lerden omuzlarına en ağır soıfumluluğu yüklen
miş olan bu Bakanlık da faydalansın. Onun 
bütçesi de kendi varlığının a,ğır basan denlgesi-
ne uygun bir yükselişe ulaşsın. Fakat ne yazık 
gerçek böyle olmamıştır. Bugün Yüce Huzuru
nuzda müzakere olunan 1964 bütçesi de bu ba
lomdan evvelkilerden farklı bir bünyede, nite
likte değildr, kifayetsizdir, Bütçenin tümü üze
rinde bu karakter çizgisini tesbit ettikten sonra 
.mevcut zaafın hangi hizmet kollarında ağırlaş
tığını sırası geldikçe işaret edeceğiz. İçişleri 
Bakanlığı merkez bünyesi mesul bulunduğu gö
revleri verim, kalite ve sürat esaslarına uygun 
seviyede icra imkânına malik değildir. Çünkü 
hizmetlerin niteliğine dayanan bir .organizasyon 
ve metot mükemmelliğine varamamıştır. Diğer 
taraftan hizmet rasyoııalteasyonunun hedef tut
tuğu genel prensiplere vefakâr bir- icraat bütün
lüğünden mahrumdur. Hele hizmet ihtiyacının 
tâyin ettiği lüzum çerçevesi içinde tatbiki şart 
olan 5439 sayılı Kanunun yanlış istikamette 
kullanılması bâzı merkez dairelerini tesis 'gaye
lerini aykırı bir duruma düşürmüştür. Sübjek
tif ölçüler içinde yapılan bu tâyinlerle birçok 
değerli idareci muattal ve pasif duruma gelmiş 
dairelerde bir nevi garip yığmak halini almış
tır. Merkez Valiliği ve Tetkik Kurulu müesse
seleri bu konuda tipik misallerdir. Merkez Va
liliği kadrosu üç iken sekiz kişi çalışmaktadır. 
Tetkik (Kurulunda beş kadro olduğu halde on-
sekiz kişi istihdam edilmektedir. Mezkûr kanu
nun böylesine ters istikamette kullanılmasına 
devam edilip edilmiyeceğini merkez teşkilât 
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bünyesinin hangi esaslara 've hedeflere göre ıs 
lâ'hata reonganizasyona tabi .tutulacağını bu ko
nularda çalışmalar olup olmadığını Sayın Ba
kanın aydınlatmasını rica ederiz. 

Bakanlık merkez teşkilâtının karakteristik 
noktalarına ana hatları ile dokunduktan sonra 
bâzı dairelerin çalışma tarzlarını ve ihtiyaçları
nı kısaca belirtmek isteriz. 

1. Merkez Valiliği müessesesi İl İdaresi 
Kanun ile ihdas edilirken politik sebeplerle 
yerlerinden uzaklaştırılması icabeden valilerin 
hir kızak yeri veya yılda bir kere vilâyet sınır 
ihtilâflarını 'tetkike memur itibarsız ve ümit
siz bir müessese olarak düşünülmüş değildir. 

Bilâkis merkez valilerinin Bakanın önemli 
bir müşaviri diğer- vekâletlerle veya Büyük 
'Meclislerle yapılacak temasların yetkili ve bil
gili elemanları olarak vazife 'görecekleri kabul 
olunmuştur. Halbuki bugünkü tatbikatın tecel
lileri hazindir. Bu yüzden yılların yetiştirdiği 
değerli kıymetler iltifata şayan olmayan sebep 
ve vesilelerle beyhude yere harcanmakta, ne 
h izim etin ne de kanunda öngörülmüş espirinin 
anlayışı ile telifi mümkün olmıyan bir istihdam 
resmine tabi tutulmaktadır. 

2. Yanlış bir görüş ile kalabalık bir grup 
haline getirilmiş olan Tetkik Kurulu ilmî ve 
realist incelemeleri ile idarenin çeşitli mesele
lerini hal tarzına bağlamak, hizmet için eğiti
min esaslarını teshil etmek Bakanlık çalışmala
rını hedeflere göre plânlamıak gibi hikmeti vü
cudunun icabı olan hizmet seviyesine ve disip-
1 inine girememiştir. 

3. Teftiş Heyeti Reisliği; teftiş hizmetini 
verimli ve seciyeli kılmak imkânlarını derpiş 
eden Yeni Tetkik Talimatnamesi ile isabetli bir 
tasarrufta bulunmuştur. İdare âmirlerinin ku
malıda. kabiliyetlerini, mahallî imkânları değer
lendirme hasletlerini maddi neticeler ve eserler 
önünde murakabe etmek elbette ki idarecinin 
üstün vasıflarla gelişmesinde ve âmıme hızım et
lerinin başarı ile sağlanmasında müessir rol 
oyıııyacaktır. Ancak bu sahalardaki teftişin 
şahsi takdirlere kıymet vermiyen objektif ölçü
ler içinde yapılmasına dikkat edilmelidir. Mül
kiye .müfettişlerinin Batı memleketlerinde bilgi 
ve görgülerini artırmalarına imkân verecek bir 
usulün kabul edilmesini müfettiş yollukların
dan indirme yapmak suretiyle de olsa buna 
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karşılık bütçeye ödenek konmasını memnuni
yetle karşılıyoruz. 

4. Nüfus dairelerinin maddi perişanlığı ah
vali şahsiye kayıtlarının durumu ciddî bir alâ
kaya muhtacolma vasfını muhafaza edegelmek-
tedir. Nüfus yazımı Kanununun ihzarı ve me
riyeti zaruret mertebesinde bir ihtiyacı ifade 
etmektedir. 

5. Sivil Savunma İdaresinin ikaz, alarm ve 
radyolijik ihbar konularında teknik eleman ve 
cihazlarla takviyesi bu idarenin müspet bir or
ganizasyona girmesini hazırlayacaktır. Aynı 
zamanda ortak bir hizmet içinde bulunan vilâ-
yetlerdeki savunma sekreterlikleri ile sivil sa
vunma müdürlüklerinin birleştirilmesini etüt 
edilmeye değer bulmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı 
memleketin umumi idaresinden kanunen mesul 
bulunmaktadır. Ülkemiz ise Anayasamızın 
115 ne i maddesi gereğince merkez idare kuru
luşu halamından illere, ilçelere ve diğer kade
melere ayrılmıştır. İl İdaresi Kanunu vali, kay
makam ve bucak müdürlerini kendi idari ka
demeleri çevresinde genel idare sorumluluğu 
yüklemiştir. Şu hale güre umumi idarenin va
sıfları prensip ve hedefleri nedir meselenin vu
zuha kavuşması lâzımdır. Bize göre umumi ida
renin mihrakı, değişmez prensibi demokratik 
nizamı bariz karekteri olan tarafsız idaredir. Ta
rafsız idare siyasetle idareyi kesin hat ile ayıran 
kanun hâkimiyetini eşit ve âdil ölçüler içinde 
uygulayan bir düzen ve sistemdir. Hukuka bağ
lı Devlet rejimi iyi gelenekler sağlam esaslar 
üzerinde yerleşme ve gelişme imkânlarını böy
le bulacak iç politikamızda aydınlık ve mutlu 
hedeflere yönelme istidadını bu yoldan kaza
nacaktır. Sübjektifliği ve partizanlığı her ha
lükârda ret ve inkâr eden bu objektif zihniyet 
ve hareket tarzı Hükümet teşkilâtının zirvesin
den en alt kademesine kadar şuurlu bir ideal 
haline geldiği takdirde tarafsız idarenin iklimi 
ve ilk şartı hazırlanmış olur. Fakat İni kâfi de
ğildir, çünkü tarafsız idarenin ikinci garanti 
şartı hizmetlerin mihrakında ve kumanda mevkiin
de olan idare âmirlerinin tabi tutuldukları sta
tülerin muhtevasında mevcuttur. Eğer o statü
ler idareciye iktidarın ve siyasetin müdahale 
ve tazyikine mukavemet edebilecek fikri ina
nış, malî takat ve hukukî teminat sağlamamış 
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istikballeri ehliyet ve dirayet unsurlarının objek
tif kaidelerine bağlanmamış ise tarafsız idare 
siyasi takdirlere ve anlayışlara terkedilmiş 
olur. Politik menseli sübjektif davranış ve ta
sarruflar idarecinin kaderinde birinci plânda 
rol oynar. Veyahut siyasi hulûskârlıklar ve 
mensubiyet gayretleri teşhir ve takbih edilmez 
ise •tarafsızlığın vasatı kuraklığa mahkûm edi
lir. Tabiatiyle Rene demokrasimizde mihverin
den çıkarak soysuzlaşma devresine süratle in
tikal eder. Rejimin kaderi ile ileri derecelerde 
hayati yakınlık gösteren tarafsız idarenin uy
gulanma prensipleri ve tedbirleri üzerinde ne 
düşünüldüğünü Sayın Bakanın lütfetmesini ri
ca ederiz. 

Değerli arkadaşlarını, idare mümtaz özellik
ler istiyen büyük bir sanat ve şerefli bir mes
lektir. Her meslek gibi idarenin de bir gayesi 
hedefi, ideali vardır. Ona ulaşmak gayreti ve 
mücadelesi mesleki terakki ve tekâmül seviye
sine iletil1. İşte idarede o hedef ve ideal valilik
tir. Meslek mensuplarını ideallerinden mahrum 
etmek modern âmme idaresi ilkelerine uygun de
ğildir. Aksi düşünce ve tatbikat hem mesleki 
körletmek hem de kanun hizmetinin, kamu hiz
metinin kalitesini düşürmek gibi yanlış ve men
fi neticeler doğurur. Şu halde valiliklere idare 
sanatının takdik ve prensiplerine vaikıf hak ve 
adalet terbiyesi almış tecrübeli idareciler geti
rilmelidir. Ehil olmıyan ellerde valilik müesse
sesi itibarını ve fonksiyonunu kaybeder derece
de zayıflamaktadır. Vali Devletin ve içraa kuv
vetinin halk ile direk teması olan en önemli ve 
tek organıdır. İçişleri Bakanlığı beğenmediği 
icratmı tasvibetmediği valiye ne yapacağını 
kendine derdedinmeden evvel valileri seçerken 
büyük bir itina ve isabet göstermek zorunda
dır. Bir Hükümet ne kadar kuvvetli olursa ol
sun Yüce Meclislerin yürürlüğe çıkaracağı ka
nunlar ne kadar mükemmel bulunursa bulun
sun eğer Devlet otoritesinin memleket sathında 
temsilcileri olan ve mevzuatı tatbik ile mükel
lef bulunan valiler yeterli, bilgili, tarafsızı âdil, 
sorumluluk kabulüne kadir bir durumda bulun
madıkça hiçbir alanda başarılı neticelere ulaş
mak mümkün olamıyaeaktır. Bunun içindir ki, 
valilik ve merkez valiliği müessesesinin bu espi-
ri içinde düzenlenmesinde zaruret görüyoruz. 
Hemen şunu da ilâve etmek mecburiyetini duy
maktayız ki, valilik müessesesinin önemi ile 
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ahenkli bir seviyeye. ıılaştırılabilmesinde. iyi 
ve isabetli bir seçim kadar böylesine bir itina 
ile iş başına getirilmiş elemanların her türlü 
iç ve dış tesirlerden uzak bir hareket serbestisi
ne kavuşturulması imkânlarının da sağlanma
sı ve her türlü teminata bağlanmaları mutlak 
bir ihtiyaç halini almıştır. İdare meslekinin 
temeli ve kaynağı kaymakamlıktır. Onların ge
niş kültürle kumanda taktiklerini meleke hali
ne getirmiş, yapıcı ve yaratıcı karekterde 
yetişmelerine dikkat ve itina göstermeliyiz. 
Kaymakamlık stajı bu gayeye uygun bir eği
tim statüsüne bağlanabilir. Türk Orta - Doğu 
Âmme. İdaresi Enstitüsü Fransa'daki Millî İda
recilik okuluna benzer şekilde bu vazifeyi üze
rine alacak vasıf ve .ehliyettedir. Kaymakam 
stajyerlerinin enstitüde geçirecekleri zamanı 
kaymakamlık hizmetinde saymayı veyahut bir 
üst derece tanımayı mevzuatımızı ithal ettiği
miz takdirde hem idareciyi vasıflı yetiştirmiş 
hem de kaymakamlığa ilk cazip unsuru vermiş 
oluruz. Zira kaymakamlık alâka ve cazibesini 
kaybetme istidadındadır. Bugün yüzden faz
la kaymakamlık münhaldır. İlinden köylere ka
dar giden çeşitli kamu hizmetlerinin koordone 
edilmesinden ve icraasmdan kalkınmanın her 
safhasından mesul olan kaymakamı sadece va
tanseverlik ve feragat duygularına terk etme
melidir. Onlar bu hasretin imtihanını basarı 
ile vermiş, şerefli bir meslekin mensuplarıdır. 
Esasen bu tarz görüş modern sevkii idare ve 
istihdam fikri ile bağdaşamaz. İdareyi ilgi top-
lıyan teminatlı bir hüviyete kavuşturmanın ça
relerini bulmak, meslekten ayrılanları yuvaya 
davet etmek tedbirleri alınmalıdır. 

BAŞKAN — Haldun Bey bir dakikanızı 
rica ediyim. Açık oylarını kullanmıyan sayın üye
ler oylarını lütfen kullansınlar. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — 
Kaymakamlarımızı maddi ve mânevi unsurlarla 
teşhiz etmek vatandaşa giden hizmetler silsilesi
ne sürat ve müessiriyet getirmek demektir. Fa
kat ne yazık ki, kendisinden bu kabil hizmetler 
beklediğimiz zevata 1964 bütçesi motorlu vası
tayı çok görmüş ve ödenek ayırmamıştır. 
Halbuki 1953 yılından beri bütçelere bu maksat
la ödenek konmuş ve plân dairesinde her sene 
motorlu vasıta tedarik edilmişti. Hangi mak
sat ve hizmet düşüncesiyle bu sene tahsisat kon
madığını anlamak güçtür ve üzücüdür-. Oysa ki, 
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idare amirlerinin çalışma 1 arzlarını süratlendi
recek maddi imkânları ve hizmetleri seviyeli ha -
İe getirecek tedbirlerin ittihazı. Hükümetin üze
rinde önemle duracağı hususlardır. 

Değerli arkadaşlarım, 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanunu, vali ve kaymakamların görev ve yetki
lerini ve umumi idarenin esaslarım ihtiva eden 
ana kanundur. Bu kanuna göre vali ve kayma
kamlar, başında bulundukları idari kademeler 
çevresinde Hükümet organlarının destekleyici 
ve tamamlayıcı ortaklığını temin suretiyle âmme 
hizmetlerini mahiyetleri ve hedefleri istikame
tinde koordone ve murakabe ederler. Bu nazım,-
lık fonksiyonu ve yetkisi hizmetlerin verim, sü
rat ve isabetini sağlamak gayesine matuftur. 
Halbuki bakanlıklar teşkilât kanunlariyle kur
dukları bölgesel organizasyonlarla valilerin bu 
salâhiyetlerini zaıfa uğratmışlar, ti İdaresi Ka
nununu işlemez, kadûk hale getirmişlerdir. Ve 
bakanlıklar, İl İdaresi Kanunu ile varılması ge
reken hedefi, günden güne tahrip ve tahrif ede
rek lüzumsuz bir merkeziyetçiliğin 1 emelini at
mışlardır. Hükümetler, kendisinin önemle meş
gul olması gereken işleri bırakmış, hiç el atma
ması icabeden tâli, teferruata ait bir sürü iş ve 
hizmetleri merkeziyetçi bir zihniyetle üzelerine 
çekmek istemişlerdir. Bâzı bakanlar, odacı tâ
yinini bile valilere çok görmüşler, valilerin vi-
lâyetlerdeki kendi teşkilâtına müdahil olmasını 
âdeta bir suç mahiyetinde telâkki etmişlerdir. 
Vilâyet şube müdürleri validen çok İçendi umum 
müdürleriyle temas halindedir ve ondan direk
tif alırlar. Yeni mevzuat da İl İdaresi Kanunu 
hükümlerini mütemadiyen hırpalamak istidadiy-
le inkişaf etmektedir.. 'Bu derecelerde koyu ve 
keskin merkeziyetçiliğin'modern mahallî idare
ler fikri verimli ve süratli âmme hizmeti mef
humuyla telifi mümkün değildir. Merkeziyetçi 
zihniyeti terk etmek zamanı çoktan gelmiştir. 
Artık mahallî idareler tamamen muhtar olma
lıdır. Valiyi iyi seçmek, seçtikten sonra da 
mutlaka ona inanmak lâzımdır. Bakanlıkların 
muhatabı vilâyetteki teşkilâtı değil, vali olmalı 
ve bu teşkilât da yalnız valiyi tanımalıdır. 

Netice, olarak İl İdaresi Kanunu vazıh gaye
sine. ve esprisine uygun hükümlerle ve süratle 
tadil edilerek vilâyetlerin hizmet nizamı ve 
ahengi kurulmalıdır. Bir idari ünite olarak na
hiyelerimizin kuruluş ve hukukî hüviyet bakı-
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nıından kaderlerinin tâyini zaruret haline gel
miştir. İl İdaresi Kanununun derpiş ettiği esas
lar dairesinde mi, yoksa muhtar bir teşekkül 
olarak mı teessüs etmesi lüzumu prensip kararı
na bağlanmalıdır. 

Millî hayatımızın çeşitli gelişme hâsılası mül
ki taksimat üzerinde değişimler yapılmasını zor
lamaktadır. Bu tabiî bir haldir. Ancak bu re
vizyon yapılıken ihtisas ve tecrübenin tâyin 
edeceği gerçek modern bilimlere uymalı ve bil
hassa siyasi müdahale ve tercihlere imkân veril
memelidir. Bununla beraber, kalkınma plânı
nın derpiş ettiği istikamette Türkiye'miz ekono
mik, sosyal ve kültürel demokratik özelliklerine 
göre bölgelere ayrılmadan mülki taksimat talıav-
vüllerine teşeb'büs etmekte isabet görmüyoruz. 

Bu vesile ile şunu da arz etmek isteriz ki, işa
ret ettiğimiz kıstaslar dairesinde kurulacak böl
gelerin idaresini umumi valilikler kademesiyle 
değil; bölge içinde merkezi vaziyette olan vali
lere koordonatörlük tevdi »etmek suretiyle faal 
hale getirmenin realitelerimize daha. uygun dü
şeceği kanaatindeyiz. Mahallî idare teşekkül
lerimiz hukukî ve malî yönlerden ıslahata muh
taçtır. Özel idarelerimiz ve belediyelerimiz ge
lirlerinin % 26 smdan % 37 sine kadar olan mik
tarını ücretli ve maaşlı memurlarına vermekte
dir. Kendilerine tevdi edilen vazifelerin ancak 
€/c 45 ile % 60 mı ifa etmek malî takatma sahip 
bulunmaktadırlar. Bu şartlar altında merkez
den yardım yapılmadığı takdirde mahallî hiz
metlerin % 50 si muallakta kalmak tehlikesiyle 
haşhaşadır. Diğer taraftan merkezin, mahallî 
idareler üzerinde sıkı vesayet murakabesi bu te
şekküllerin hem insiyatifini, hem de mahallî im
kânlarını değerlendirmek kudretini zaıfa uğrat
maktadır. Çeşitli kanunlarla yükletilen pay
ların kaldırılması ilk malî ferahlık imkânı ola
caktır. Aynı zamanda bu müesseseler ile merkez 
münasebeti ademi merkeziyet icaplarına göre 
ayarlamak Devlet hizmeti ile mahallî hizmet 
/nefhumumuun objektif kıstaslarla sahalarını 
ve niteliklerini tefrik ve tâyin etmek ve bu su
retle muhtar bir hüviyete kavuşturmak lüzum
lu vesaiti sadece salâhiyetlerin suiistimalini ön-
liyecek noktalara teksif etmek, ıslahatın başta 
gelen tutumu olmalıdır. 

Mahallî idareler gelişimi normal safhaya in
tikal edinceve kadar malî, teknik vardım ve 
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personelin hizmet için eğitimi merkezin devamlı 
hizmetleri meyanmda telâkki olunmalıdır. 

Köylerimizin içinde bulunduğu ekonomik, 
sosyal ve kültürel müşküllerini yenerek mesut 
ve mağdur bir hayata kavuşmasını samimiyetle 
temenni etmekteyiz. Bu gayeden mülhem ola
rak Köy Kanununun yeni veçheler ve esaslar ik-
tisaibetmesini bakanlık çalışmalarının ehemmi
yete değer konularından sayıyoruz. Bilhassa 
iptidaî ve adaletsiz bir usul olan salma yerine, 
köyün ekonomik ve malî takatine uygun yeni 
bir gelir sistemi koymak ilk hedef olmalıdır. 

imeceyi, toplum kalkınmasının gönül ve el 

birliğine dayanan yapıcı bir faktörü haline ge
tirmenin sosyal ve kültürel tedbirleri alınmalı
dır. Cemiyetimizin temeli köy ünitelerini, bir 
taraftan yol, su, okul gibi ana ihtiyaçlarına ka
vuştururken, idaresini, eğitimini, ekonomisini 
kalkınma hedeflerine göre ayarlamayı ve uygu
lamayı Türkiye'mizin en mühim dâvası kabul 
ediyoruz. 

Mâruzâtımızın başından beri temas ettiğimiz 
meselelerin 1964 Nisan ayında toplanacağını 
memnuniyetle öğrendiğimiz ikinci idareciler 
kongresinin ihtisas ve tecrübe lâboratuvarında 
ineeliyerek isabetli çözüm şekillerine bağlanma
sını ve bu idarelerin bürokrasiden uzak halk ihti
yaçlarını en çabuk ve en iyi şekilde karşılıyaıı 
kifayetli, modern teşekküller haline gelmesini 
yürekten temenni etmekteyiz. 

Değe rli arkadaşl anı n. 
içişleri Bakanlığının iki büyük kolu oları 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçeleri hakkındaki görüşlerimizi 
de kısaca arz etmek isteriz. Yurt içi güven 
ve düzeni korumakla ödevli bu iki büyük kuru
mun ihtiyaçları, bütçeleri üzerinde önemle dur 
mak hükümetler için kaçınılmaz bir zarurettir. 
Bir memleketin emniyet ve asayiş kuvvetleri 
yeterli değilse, vatandaşın huzur ve güveni bü
tün şartlariyie sağlanmış bulunmuyorsa sos
yal ve ekonomik hayatta canlı bir ilerleme bekle
nemez. Millî güvenliğin lâyıkiyle korunabilmesi 
ise zabıtanın memleket ihtiyacına uygun bir şe
kilde teşkilâtlanmasına, modern, teknik vasıta
lara sahip bulunmasına, bilgili ve ehliyetli bir 
personel kadrosuna kavuşmasına bağlıdır. Hal
buki, mâruzâtımızın başında da belirttiğimiz gi
bi, 1964 bütçesi bu bakımdan ümit verici olmak-
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tan uzaktır. Her iki teşekkül de hizmetin lü
zum gösterdiği motorlu araçlar, teknik cihaz
lar gibi bir an evvel giderilmesi kati bir ihti
yaç halini alan vasıtalarla teçhiz edilmek imkân
larından mahrum bırakılmışlardır. 

Toplum düzeninin nerede, ne zaman ve kim
ler tarafından bozulmasına teşebbüs edileceği 
daima meçhuldür. Bu itibarla zabıta, hem me
kânı, hem zamanı açık bırakmıyacak şekilde 
teşkilâtlanmaya mecburdur. Yani zabıta teş
kilâtı hem stratejik bakımdan yurdun her ta
rafına yayı İmalı, hem de her an vazife görecek 
kemiyet ve ehliyeti haiz olmalıdır. Bilhassa ileri 
demokrasilerde vatandaşlara bir hak olarak ta
nınan toplanma ve gösteri hürriyeti işçinin grev 
yapma hakkı zabıtayı önemle uğraştıracak mü-
mılarla zaman zaman karşılaşmasını zaruri kı
lar. Bu hakların serbestçe kullanılması ayni za
manda günlük normal hayatın aksamadan yü
rüyebilmesi ve toplum düzeninin korunması, za
bıt an m maksada göre teşkil ve teçhiz edilmesine 
bağlıdır. 

Diğer taraftan kütle hareketlerini kontrol 
etmekle mükellef bulunan zabıta kuvvetinin çok 
bilgili ve bu işin mütahassısı olarak organize 
edilmesine ihtiyaç vardır. Bu şartlar altında 
emniyet ve asayiş hizmetlerinin çok ağır güçlük
lerle karşılaşacağı bir gerçektir. Bunun için
dir ki, Hükümet programında zabıtanın teknik 
imkân ve vasıtalarla teçhiz edileceği ve toplum 
zabıtası kurulacağını sarahatle beyan ve taah
hüt etmiştir. Ne yazık ki, bütçemizde bu isabet
li vaadin tahakkukunu gösterecek emarelere 
raslıyamıyonız. Biz biliyonız ki, büyük maddi 
fedakârlıklar istiyen bu organizasyonu bir ham
lede tahakkuk ettirmek mümkün değildir. Fa
kat yıllara bölünmüş kademeli bir program dâ-
iıillnde bu işlerin ele alındığını görmek isterdik. 

Derhal ve açıkça ifadeye mecburuz ki 1964 
bütçesi, bu gayeyi tahakkuk ettirici bir karak
tere sahip değildir. Ne hazindir ki, zabıtaya ye
ni kadrolar verilmesi şöyle dursun, evvelce sahip 
bulunduğu kadroların bile işletilmesine imkân 
hâsıl olamamış ve bunlar bu yıl (L) cetvelinde 
hareketsiz bırakılmak suretiyle hizmetin asgari 
ölçüde ifasına yarıyacak imkânlar esirgenmiş-

Bu şartlar altında bilhassa Sıkıyönetimin 
kalkmasından sonra zabıta hizmetlerinin nasıl 
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yürütüleceği düşündürücü bir hal almaktadır. 
Şurası muhakkaktır ki, sık sık zuhuru melhuz 
toplum hareketleri karşısında personel ve vasıta 
yetersizliği yüzünden düzenin zabıta dışı kuv
vetler ile korunmasına çalışılması büyük ihti
lâflar yaratacak durumlar meydana getirir. 
Hükümetin bu meselenin üzerine ciddi şekilde 
eğilmesi ve biran evvel zabıtayı günlük ihtiyaç-
lariyle ahenkli bir duruma getirmenin yollarını 
arayıp bulması kati bir ihtiyaç halindedir. 

Zabıtayı birleştirmek öteden beri üzerinde 
durulan ve konuşulan bir konudur. Bu fikrin 
yanında ve karşısında olanlar vardır. Bu mem
leketin hudutları, gümrükleri, ormanları, köy
leri, şehirleri ayrı ayrı zabıtalar tarafından ida
re olunur. Bunların hepsinin de ayrı bütçeleri, 
ayrı merkezler, ayrı memurlar, ayrı teşkilâtı 
vardır. Bunlar bir araya toplansa ve iyi bir or
ganizasyona bağlansa emniyet ve asayiş işleri
nin bugünkünden çok üstün yürütüleceği açık 
bir gerçektir. Esasen emniyet ve asayiş işi bir 
küldür; tecezzi kabul etmez. Bir katili şehirde 
başka, kırda başka bir teşekkülün takibetmesi 
hizmet icaplariyle bağdaşamaz. Yakında topla
nacağını duymakla sevindiğimiz idareciler kong
resinde bu konuyu inceden inceye tartışarak 
memleket ihtiyaçlarına en uygun sistem ve kara
lın bulunacağını ümit ediyoruz ve çalışmak 
İçişleri Bakanımızın bu dâvanın hallinde büyük 
gayretler sarf edeceğine inanıyoruz. 

Bize göre bir memleketin asırlardır alışılmış 
teşkilâtını bozarak nazari olarak varılacak neti
ce ne kadar mükemmel olursa olsun birden bire 
yeni bir kararın tatbikatına geçilmesi birtakım 
ihtilâflar yaratabilir. Bu itibarla bir pilot 
bölge aranarak zabıta tevhidi hakkındaki karar
larımızı burada muayyen bir müddet uygula
dıktan sonra bütün yurda yaymayı düşünmek 
en isabetli yol olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Bir memleketin zabıtası o milletin medeni se

viyesinin içtimai terbiyesinin miyarıdır. Polis 
üniformasının çocuklara umacı diye gösterildiği 
vatandaşın karokolun önünden geçerken müm
kün olduğu kadar uzaktan dolaşmayı âdet edin
diği bir memlekette, zabıtanın itibarı yoktur. 
Polis halkın sevgilisi koruyucusu ve uzaktan 
göründüğü zaman yüreklere huzur ve güven ve
ren bir sima olmadıkça, karakollar şerirlerin 
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değil, dara düşünlerin, kendisini sıkıntıda gö
renlerin, tehalükle başvuracağı sıcak bir yuva 
halini almayınca, yani bazıta icraat ve zihniye
tiyle vatandaş üzerinde saygı ve sevgi hislerini 
kazanmadıkça otorite ve şiddet yoluyla zatıta-
yı itibarda başarılı tutmak mümkün olamaz. 
Zabıtanın bu hale gelmesi, Yüce Meclislerin çı
karacağı kanunlarla sağlanamaz. Bu bir zihni
yet ve yetiştirme meselesidir. Bunun için zabı
tanın eğitim müesseselerine ciddi şekilde ele 
almaya, hizmet şartlarına uygun hale getirme
ye mecburuz. Halbuki zabıtada, bilhassa po
liste bugünkü eğitim durumu ve tutumu ihti
yacın tam karşısında bir manzara arz etmekte
dir. Tarihi İstanbul Polis Okulu kurulma san
cıları içinde, İzmir Polis Okulu binası için 
100 000 lirayı bekleme durumundadır. Eğitim mü
esseseleri bugünkü ilgisizliğe mâruz bırakıldığı 
müddetçe zabıtamızda görmek istediğimiz olum
lu vasıflar, uzun yılların ötesine itilmiş ola-

I çaktır. 
j 
| Suçları ölenmenin en kati tedbiri mahallî za-
| bıta hizmetinin müessir ve süratli bir hale geti-
î rilmesidir. Bu ise motorlu vasıta, teknik cihaz 

ve personel işidir. Halbuki Genel Müdürlük bu 
sene yeniden bir tek personel istihdam edemiye-
cek ve bir tek motorlu vasıta alamıyacaktır. Bu
gün elindeki motorlu vasıtalar ise ihtiyacın 1/8 
idir. 

Trafik işlerimizin de ehemmiyeti meydanda
dır. Fakat onun da durumu umumi zabıta gibi
dir. Personeli azdır, motorlu vasıtası, teknik 
cihazları kifayetsizdir. Bugün Türkiye'nin di

ğer yolları şöyle dursun, Ankara - İstanbul sir
külasyonunun devamlı olarak fiilen veya telsizle 
kontrol edilmesi mümkün değildir. Telsizle 
mümkün değildir, çünkü İstanbul - Ankara tel
siz istasyonları elli kilometre mesefeye mües
sirdir. Fiilen mümkün değildir, çünkü trafik 
gölgeleri ihdas edilip irtibatlı ve motorlu kont
rol ekipleri hizmete sevk edilmemiştir. Trafik 
hizmet ve kontrol sistemi trafik kazalarının se
bebiyet verdiği mal ve can kaybını azaltıcı ki
fayete sahip değildir. 

Bizim görüşümüz şudur : 
Ulaştırma, Bayındırlık ve İçişleri bakanlık

ları müştereken karayolları ulaştırma trafik 
politikasını teşfik etmelidir. Trafik servisinin 
motorlu vasıta teknik cihaz ve personeli bu po
litikanın icra plânı ile temin edilmelidir. 
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BAŞKAN — Sayın Menteşeoğlu. müddetiniz 

dolmak üzeredir, lütfen bitiriniz. 
HALDUN M E N T K Ş K O G J A T (Devamla) Bi

ti riyorum efendim. 
Dununla beraber umumi zabıtaya trafik gö

revi vermek ancak ihtisas diyebileceğimiz bilgi 
ve görgü istiyen hizmetler safhasında trafik per
sonelini kullanmak suretiyle hem mahallî zabı
ta, hem trafik hizmeti görme imkânlai'inı der
piş eden bir sistemin pilot bölgeler halinde tec
rübe ve tatbik edilmesi düşünümelidir. 

Mahalle bekçileri gerek istihdamları ve gerek 
ücret statüleri bakımından ıslâhata muhtaçtır. 
Bekçileri zabıta yardımcısı sınıfı haline getire
rek emmniyet teşekkülleriyle olan görev salâhi
yetlerini ve münasebetlerini tanzim etmelidir. 

Emniyet ve asayiş kuvvetlerimizin mâruz bu
lunduğu bu maddi ve mânevi kifayetsizlik, umu
mi güvenliğimizi büyük çapta tehdidetmektedir. 
Sosyal hayatımızda beliren muzır cereyanlar, 
sol ve sağ istikametteki taassuplar karşısında re
jimimizi ve millî menfaatlerimizi korumak mec
buriyetindeyiz. Millî ve sosyal bünyemize kızıl 
dinamitler atmakta olan komünizm propagan
dası ve a kimiyi e en az onun taktiklerine ve stra
tejisine yakın bir dirayetle mücadele etmek mil
lî haysiyet ve beka davamızdır. Böylesine olum
lu bir hareket hattına girebilmek, sağlam bir 
istihbarata ihtiyaç gösterir. Halbuki "1003 se
nesinde cereyan eden rejimimizi sarsan fevkalâ
de hâdiseler haberleşme ve değerlendirme im
kânlarımızın kâfi olmadığını açıkça ortaya koy
muştur. Şu halde Km niyet Genel Müdürlüğü
müzün görev ve hizmetler tablosuna ne taraftan 
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bakarsanız bakınız noksanlar ve ihtiyaçlarla, do
ludur. 

BAŞKAN --- Vaktiniz doldu efendim. 
IIALPlbY MENTKŞEOGU' (Devamla) Bağ

lıyorum Sayın Başkan. 
Şimdi Hükümetten öğrenmek isteriz. Bu şart

lar altında, güvenlik hizmetlerini garanti edebili
yor musunuz. Hükümet programınızda vâde-
dilen toplum zabıtasının, lüzumu umumi istek 
halini alan turizm zabıtasını kurmayı düşünü
yor musunuz? Ve kurabilecek misiniz? 

Bu gibi suallere rahatça cevap verebilmek 
için İçişleri Bakanlığına bağlı bu teşekküllerin 
yeter derevcey<1 çıkarılması hususunda gerekli 
tedbirlere hemen başvurulmasını Hükümetten 
ve bu teşebbüslere yardımcı olmasını da YTıce 
Meclisten istirham ederiz. 

Jandarma Genel Kumandanlığı hakkında ko
nuşmak imkânına mâlik değilim. 

O teşekkülümüz de aynen Emniyet Genel 
Müdürlüğü gibi teknik cihazlar, motorlu 
vasıtalar ve personel bakımından ihtiyaç ha
lindedir. Sayın İmkanın ve Yüce Meclisin him
metine muhtaçtır. 

Hepinizi Adalel Partisi Grupu adına, tekrar 
hürmetle Kelâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü ,T9ı64 yılı Bütçe Kanunu tasarısımıtı 
oylamasına, 110 sayın üye oy kullanmış 107 k'a-
Ibul, 7 ret, 2 eekinser vardır, tasarının kanun
in ğu kabul edilmiştir. 

Saat 10.oO da toplanmaık üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.25 



Ü Ç Ü N C Ü OTURUM 
Açılına Saati : 19.30 

BAŞKAN — BaşkanveMli Hazım Dağlı. 
KÂTİPLER — Macit Zeren (Amasya), Sakıp önal (Adana) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. —• 1964 yılı Bilice kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578, 
C. Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 336) 

B) UjtŞLEIlî BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

[BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı bütçesini gü-
rüşmıeye devam ediyoruz. Söz şifası Yeni Tür
kiye Partisi Grupu adına Sayın Nurettin Ay-
nuksa'nm, buyurun. 

Y. T. P. ORUPl1 ADINA NDRFJTTİN AY-
NU-KSA ( » z u m m ) — Sayın Başkan, Sayın Se
natörler, Sayın Bakan, sayın hakanlık erkânı, 

•İçişleri Başkanlığı sayılamıyacak kadar çok 
mevzuatın tatbikçisi, diğer bakanlıklar, teşek
kül ve müesseselerin, bir kısım tasarruflarının 
icracısı, yurdun tümüne şamil bir kuruluştur. 

İdari kuruluş ve bölümlerin revizyona tabi 
tutulacağını, idarenin reorganizasyonuna ait ça
lışmaların bitirilmiş bulunduğunu, önümüzdeki 
mali yılın ilk aylarında toplanacak olan idare
ciler kongresine getirileceğini, İçişleri Bakanlı
ğının raporundan öğrenmiş bulunmakla bera
ber Yeni Türkiye Partisi (Trupunun görüşlerini 
arz etmek isteriz. 

lf>2;4 sayılı" İçişleri Bakanlığı vazife ve teş
kilât Kanunu Anayasa esprisine ve özellikle 
mahallî id a relerde ,m ü n a se b et 1 e r i bakı m ı n d an 
değiştirilmelidir. Merkez teşkilâtının bünyesin
de olduğu gibi, vilâyet ve ilçe kademelerindeki 
birimlerin kuruluş ve görevlerine ait kanunlar
da görülen yetki tedahülleri giderilmelidir. 

Bucaklar; halkı ile beraber mütalâa ettiği
miz bucak müdürlerinin bütün vasıta ve im
kânlardan mahrum bırakılmalarına, idare ve 
kamu hizmetlerine etkisiz durumlarına baktığı
mız zaman. Devlet hizmetlerini halka yaklaştır
ma ve iletmede bii idarî kademe olarak mâna

larının hemen hemen kalmadığını görürüz. Top
lum kal kın ara eahasında bu halleri ile bucak mü
dürlerini teçhiz etmeyi de faydalı telâkki et
memekteyiz. Kifayetsiz personel, mali masraflar, 
kontrol dağınıklığını hesaba katmak zorunda
yız. Özetle söylemek isteriz ki ; bucakların du
rumu yeniden mütalâa ile karara bağlanuıalıdır. 

İlçelerimizin bir kıısnn Anayasanın 115 nei 
maddesinde zikredilen prensibe özellikle (kamu 
hiz,netlerinin gereklerine göre) kaydına gerçek
ten mutabakat halinde değildirler'. Bunu beyan 
ederken merkezi idareler çalış m alarmın halka 
intikalini kolaylaştırmak, benimsetmek, bölge
lerindeki halkı yeterli derecede faydalı kılabil
mek için, idarî bölümlerin kuruluş yerlerinin 
ehemmiyet arz ettiğini açıklamış oluyoruz. 

Bir kışını merkez teşkilâtının taşra birimleri 
bugünkü idari bölümlere hizmetlerinin özelliği 
y ii z ii n d en uy m ama k t a dır. 

İlçelerde yaptırılacak tetkikler sonunda za
ruri birkaç teşekkülden gayrı, Bakanlıklara, 
müessese ve teşekküllere'ait bâzı birimlerin kal
dırılarak vilâyetlerde teksifi ve kaynı a kamların 
y "ikilerinin arttırılması ile hizmet verimlerinin 
artacağı kanaatindeyiz. 

Nüfus tekasüf yerlerinin değiştiğini, her tür
lü ulaştırmanın gelişme ve kolaylık kazandığıuı, 
yeni iktisadi merkezlerin belirmiş bulunduğunu 
da. müşahede etmekteyiz. 

Muhterem Senatörler; mahalli idarelerin bu
günkü bünyelerin'e ve işleyiş şekillerine şöylece 
biı- bakacak olursak mahalli ve medend hizmet
leri bu kuruluşlar olmasa bile yerine getirmenin 
mümkün olabileceğini düşünebiliriz. Aynı za
manda ; Hükümetin iller ve ilçelerdeki teşkilât 
ve elemanlarımı, bu mahalli ve medeni hizmetle
rin yerine getirilmesi sorumluluğunu verdiğimiz 
.akdii'd; de meydana getirecekleri kıymet ölçü-
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O. Senatosu B : 40 
sünün daha üstün olabileceğini de düşünebili- I 
TİZ. 

Aıııa hemen şunu söyliyelim ki ; bu hal ve 
düşünüş : 

(Mahalli idarelerin, Anayasanın esprisine ve 
demokrasinin icaplarına uygun olarak yeniden 
tanzim ve teşkilâtlandırılmaya muhtaç bulun
dukları hakikati ile bizi karşı karşıya getirir. 

İBu konudaki 'ana görüşlerimiz şunlardır : 
Hahalli idarelerin bugünkü durumları ile 

mahalli ve medeni hizmetlerini yerine getirebil
mekteki güçlerinin ne olduğunun tesbiti. 

Mahalli idareler hizmetlerine vatandaşların 
ne şekiller ve ne derecede katılacaklarının be
lirtilmesi, 

(Mahalli idareler hizmetlerine vatandaşların 
geniş ölçüde katılmalarının sağlanması ile Dev
let hizmetlerinde sorumluluk deruhte edebilme-
niteliklerini arttıracağı anlayışına sahip bulun
duğumuzu da ifade etmek isterim. Teknik iler
leyişler ve hizmetin arz edeceği genişlik ve özel
likler daima göz önünde tutularak bir işin ma
halli idarenin mi, yoksa merkezi idarelerin mi 
tasarrufuna gireceği, mercilerin tâyin bakımın
dan, sık sık ayarlanmalıdır. 

Ook defa gördüğümüz gibi bir hayli fedakâr
lıklarla bir mahalli idarece meydana getirilen 
bir hizmet merkezi idarelerce yeniden, belki de 
daıha geniş ölçüde yapılmakta ve evvelce o ma
halli idarenin sarfettiği emek ve para heba ol
maktadır, Keza bazan bir mahalli idarenin en 
ımübrem işi dururken merkezi idarelere ait bir 
hizmet o mahalli idareye bırakılmaktadır. 

Mahallî idareler hizmetlerinin genişliği ve 
ağırlığı noktasından büyük fark gösterir. Az bir 
kısmının kendi kaynak ve güçleri mahal
lî hizmetlerini yerine getirmelerine müsaittir, 
Bir kısmının kaynak ve güçlerini, hizmetlerini 
ifa edebilecek seviyeye getirmek mevzuat ile müm
kündür. Asıl büyük kısmı ise, kendi takatleri ne 
kadar zorlanırsa zorlansın hizmetlerinin en basi
tini dahi yerine getirebilmek imkânına eremez
ler. Bu gibi idarelerdeki vatandaşların diğerleri 
ile müsavi şartlar içinde yaşıyabilmelerini sağla
mak için ayrı hükümlerle takviye ve teçhiz edil
meleri zaruridir. { 

Mahallî idarelerle, merkezî idarelerin iş bir
liği ederek müşterek hizmet müesseriyetini sağ
lamak için yeni nizam ve teşkilâta ihtiyaç vardır, j 

7.2 .1964 O : 3 
Burada yalnız düşünülen maddi yardım değil

dir, mahallî idareler mmtakasmda ve merkez 
teşkilâtında Devlet sektörüne mensup benzer iş
ler gören personel ile bir kısım müessese ve teşek
kül elemanlarının mahallî idareler hizmetlerine 
yardımcı olabilmeleri bir sorumluluk düzenine 
bağlanmalıdır. 

Yeni Türkiye Partisi olarak, mahallî idareler 
yetkilerinin artırılması, Batı demokrasilerinin bir 
çoğunda olduğu gibi bu idarelerin (mahallî muh
tar idareler) tekâmülüne ulaşmmaları esas fikri-
mizdir. 

Köylerimiz : 
Sayın senatörler; 
Köy ve birer mahallî idare vasfını taşımıyan 

kom, mezra, oba, mahalle, çiftlik, yurt diye ad
landırdığımız yerlerde 3 milyonu aşkın vatanda
şımız en kötü şartlar içinde barınmaktadırlar. 
Bunların bir kısmı geçim şartları ve geleneksel 
alışkanlıkları yüzünden senenin muhtelif mevsi
minde yer değiştirirler. Bunların belli başlı asa
yişsizliklerini, Devlet ve şahıs haklarına karşı za
rarlarını önlemek ve Anayasanın bahşettiği in
san hak ve hürriyetlerinden faydalanmalarını 
sağlayabilmek için ayrı bir plânlı çalışmaya ih
tiyaç vardır. 

Köyde, çiftliği, toprağı, hayvanı bulunan ve 
köylü geçinen bir kısım çiftçi, ziraatçi ve yetiş
tiricilerimiz vardır ki, bunlar çok kere şehir ve 
kasabalarda otururlar. Aynı zamanda esnaftır
lar, ticaretle meşgul olurlar. Başka iş ve meslek 
sahibidirler. Nisbeten varlıklıdırlar. Daha ileri 
görüşlü oldukları için teknik ziraatı uygularlar. 
Köylerdeki işlerini alıştıkları usule uyarak ekse
riyetle köylünün bedenî gücünden istifade ile yü
rütürler. Bunların bir kısmının köy ve köylüleri
mizi istismar ettikleri de görülmektedir. Bu gibi
ler üzerinde bizim görüşümüz şudur ki, Anayasa
mızca sağlanan şahsi hak ve hürriyetleri ile teşeb
büs ve gayretlerini geliştirmeleri yolundaki ser
bestlikleri mahfuz kılmak şartiyle kötü hereketleri 
üzerinde durmayı tabiî bir vazife olarak telâkki 
ederiz. 

Bizim asıl üzerinde duracağımız köyler, birer 
mahallî idare vasfını haiz halkı muayyen sınırlar 
içinde toplu olarak barınan, kendi topraklarını 
işliyen veya kiracılık, ortakçılık, yarımcılık ya
pan, şehir, kasabalar civarında yahut yakın -
uzak yollar boyunca sıralanmış köylerdir. 
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C. Senatosu B : 40 
Birer mahallî idare olarak aksak vasıflarına 

rağmen toplum kalkınmasında bunların durumu
nu son derece ehemmiyetli telâkki etmekteyiz. 

Yurdun muhtelif mmtakalarmda birbirlerin
den pek az fark gösteren bu nevi köylerdeki Türk 
köylüsünün hareketsiz görünüşünün başlıca sebe
bi, kendi kavramları dışında cereyan eden sosyal 
ve iktisadi hâdiselerle yıllardır acısını çektikleri 
ve kendi fakatları ile önliyemedikleri tabiî âfet
lerin tahribatıdır. Buna rağmen bunlar köylerini 
ve topraklarını severler. Yuvalarının fertleri ile 
yuvalarına bağlanmışlardır. ıŞıı hallerine göre esas 
görüşlerimiz; köyün kaynaklarını ve maddi gücü
nü merkezî idareleri imkânları ile birleştirip müş
terek müesseriyeti behemehal sağlamalıyız. Muh
telif bakanlıkların vazife yetkileri içinde görülen 
küve müteveccih hizmetleri koordone etmemiz lâ-
zımdır. 

Köy gerçekleri ile bağdaşmıyan onu durgun 
bir varlık gibi gösteren 442 sayılı Köy Kanunu
nun yerine, köyü sosyal ve ekonomik bünyesi ile 
mütalâa eden dinamik bir varlık haline getirecek 
mevzuat bir an önce Meclislere getirilmelidir. 

Bugünkü idari bölümler köy toplum kalkın
masına elverişlidir. Ancak biraz önce söylediğimiz 
gibi bucakların durumunun, tesbiti lâzımdır. 

Anayasada işaret edilen ve birkaç ili içine alan 
yetki genişliğine malik kuruluşların meydana 
getirilmesi konusunu ehemmiyetle tetkika değer 
bulmaktayız. 

Köylerimizde karşılıklı ailelere mensubolma-
nm taraflar arasında tevlidettiği pisi gol ojik tesir 
ve çatışmalar ekseriyetle köylümüzün dışından 
olup şu, bu sebeplerle içlerine giren ve iyi niyet
li olmıyan bir kısım politikacıların gayret ve tah
riklerinin neticesi köylerimizde meydana gelen 
muhtelif siyasi partilere mensubolmanm doğur
duğu yıkıcı ve ayırıcı çekişmeler. 

7.2.1964 O : 3 
Kadroların hizmetin ehemmiyeti ile uygun ola

rak teşkili, lüzumlu malzeme ve vasıtalarla teç
hizleri, morallerinin yükseltilmesi kendilerini se
vip saymamız, başarılarının yükselmesini sağla
maya yarıyaeaktır. 

Hazırlanmakta olan Emniyet Teşkilât Kaimi
mi bir an önce Meclislere getirilmeli, genel zabıta 
ile özel zabıtanın vazife hudutları kesin olarak 
tesbit edilmeli, mahalle bekçilerinin yardımcı za
bıta kuvveti haline gelmeleri nizama bağlanma
lıdır. 

Jandarmamızın teçhizat, vasıta, subay, astsu
bay, er noksanları giderilmeli, hizmet binaları ta
mamlanmalıdır. 

Bizim asıl üzerinde durmak istediğimiz konu; 
zabıtanın birleş!irilmesidir. 

Jandarma, Jandarma Kanununa göre bir in
zibat kuvveti, Silâhlı Kuvvetler Içhizmet Kanu
nuna göre ise Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup 
bir devlet kuvvetidir. 

Zabıtanın birleştirilmesinde; malî külfetin 
bütçe yıllarına bölünebileceği büyük arazi mâni
leri ve hususiyet arz edecek hâdiseler karşısında 
toplu birliklerden faydalanılabileceği, benzer mal
zeme, teçhizat ve tesisleri bulunduğundan tasar
ruf sağlanacağı, sınır muhafazasının askerî bir
liklere devrinin daha uygun olacağı, subay kadro
sunda bulunanların ordumuzla münasebetleri za
ten devam ettiğinden bu birleşme ile tercih etme 
kararını verme haklarının kendilerine saklı bıra
kılabileceği hususlarını beyan ederken zabıtanın 
birleştirilmesinde ileri sürülen belli başlı engelleri 
ve aynı zamanda bunların nasıl bertaraf edilebile
ceğini de anlatmış bulunuyoruz. 

Muhterem senatörler, öteden beri idare âmir
lerinin ve özellikle valilerin siyasetle uğraştık
larım çok işitmişizdir. Bu kanundaki görüşle
rimizi açıklamak isteriz. 

T. C. Anayasasına göre insan hak ve hürri
yetlerine dayanan demokratik ve lâik Cumhu
riyet ilkelerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez temel hükmüne uygun olarak kurulmuş 
siyasi partiler, siyasi hayatımızın vazgeçilmez un
surlarıdır. 

Bir valinin bir siyasi düşünüşü, hattâ bir si
yasi temel felsefesi olacaktır. Nazik ve mühim 
nokta şuradadır, bir vali vazife tasarruflarında 
her hangi bir siyasi teşekkülün görüş ve isteği
nin peşinde midir? Yoksa, tatbik edeceği kanun
ların emrinde midir ? 

Keza köyün bir veya birkaç nüfuzlu şahsının 
etrafında toparlanmalar gibi köyün huzuruna ve 
kalkınmasına engel olan bünyelerindeki sosyal ra
hatsızlıkların, idari çalışmalarla birlikte eğitim 
ve iktisadi tedbirlerle giderilebileceğine inanmak
tayız.. 

Sayın senatörler; polis ve jandarmamızın va
zifelerini halkın güven ve sevgisini kazanarak 
yapmasına matuf sarf edilecek her gayret bu kuv
vetlerin vazife gücünü artırmaya yarar. 



ö. Senatosu B : 4 
Devletin mümessili sıfatını taşıyan bir vali

nin şu, bu siyasi tesirlerin altında bulunduğunu, 
bir vazife tasarrufu münasebetiyle bir mazeret 
olarak beyan etmesini hiçbir suretle kabul et-
miyeceğimizi beyan ederken idari teşkilâtın da 
her türlü siyasi müdahalenin dışında bırakıla
cak bir kuruluş olduğunu da kaydederiz. 

Sayın senatörler, bir valinin hususi hayatı dâ
hil bütün hareket ve tasarrufların da ne dereceye 
kadar âdil, tarafsız; dürüst ve kudretli olarak 
hizmet ettiğini doğru ve isabetli olarak kendisi 
ayrıldıktan yıllarca sonra bile hangi vilâyetler
de bulundu ise o yerlerin sağduyu sahibi halkı 
kadar ne müfettişler, ne partizanlar, ne nüfuz
lular, ne kendi etrafındaki memurlar bilip söyli-

. yemezler. Halkımız hiçbir zaman taraf tutan ve
ya ürkek bir validen memnun kalmamıştır. Hiç
bir siyasi şahıs veya teşekkül bir memur tahsi-
san bir valiyi kendisine yakın kılmak gayretin
den fayda beklememeli. Bu hem gayriâdil ol
duğu kadar siyaseti idareye karıştırmanın ta 
kendisidir. Devlet ve Hükümetin temsilcisi ola
rak fertlere, çeşitli iş ve meslek sahibi teşek
küllere hitabeden valinin üstün idare adamı vas
fını haiz bulunması şarttır. İktidarın, tarafın
da görülmiyeyim diye ayrı bir tutum muhalefe
te bir başka vaziyet takınmak veya ürkek dav
ranmak tarafsızlık sayılmaz. 

İdarecilik, bir meslek ve bir sanattır. Bizde 
bunun menşei Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakül
teleridir. Âmme Enstitüsü daha iyi öncülük 
ederse, idarede bu müessese Mülkiye ve Hukuk 
Fakültesiyle birlikte iyi bir kaynaktır-. 

Muhterem senatörler; idarede meslekten ol-
ınıyan, meselâ yanında tecrübe gördüğüm rah
metli îzmir Valisi ve Trakya Umumi Müfettişi 
Kâzım Dirik gibi üstün başarı gösterenler şüp
hesiz ki, bulunmuştur. Falan il, falan ilçede 
yapılacak çok iş vardır. Meslek dışı bir zatın 
oraya gidip, okulları yaptırması, yol yaptırma
sı şu bu hizmeti düzene koyması (şüphesiz ki, 
bunlar da iyi memleket hizmetleridir.) Ama bun
lar muvaffak bir idare adamı hükmünü verme
mize yetmez. 

Devletin bir kısım tasarruflarının zaruri kı
lacağı ahvalde veya görülmesi gereken bâzı va
zifelerin yerine getirilebilmesine ya riyan müs
tesna vasıfları haiz zevatın istihdamını idare ka 
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nunu da esasen imkân vermektedir. Ancak bu 
hal hiçbir zaman geniş ve devamlı şekilde olma
malıdır. 

: Bugün, meslek dışından vazife görmekte olan 
idare âmirlerimizin muvaffakiyet derecelerini 

\ İçişleri Bakanlığı bilmektedir. Şahsiyet ve tncv-
j kileri bakımından da kendilerinden söz etmemi-' 
! zi yerinde bulmayız, biz esas konunun prensibi 
j üzerinde duruyoruz. 
j Sayın senatörler, birçok zaman şu, bu hizmet 
j hususiyet arz eder. Teknik iştir. Vali anlamaz, 
! müdahalesi lüzumsuzdur, hattâ zararlıdır diye 

tenkidler yapıldığını bilmekteyiz. 
Bir vali bir dersaneye girip öğretmenin ders 

verme metodunu teknid etmez, Bayındırlık Mü
dürüne bu binada kullanacağın betonun dozajı 
bu olacaktır, demez, bir sağlık müdürüne, bir 
hastane başhekimine hastaları şöyle tedavi ede
ceksin tavsiyesini yapmaz, her şeyden önce va
li Devlet ve Hükümetin vilâyette temsilcisi ola
rak yüksek sevk ve idareyi elinde tutar ve yürü
tür, koordinasyonu sağlar. 

İdare âmirlerinin çeşitli mevzuat, talimat ve 
emirlerle memleket idaresinde zarar getirecek 
derecede yetkilerinin ellerinden alınmış ve da
raltılmış bulunduğum! görmekte ve sizleri bir
çok misalleri ile işgal etmek istemeyiz. 

Yerleştirmeye çalıştığımız demokrasimizde 
halk ile idare arasındaki iş ve güe birliğini tesis 
etmede, Devletin emniyet ve nizamını sağlamak
ta plân hedefleri ve stratejisine göre, toplum 
kalkınmasında valilerin sorumluluk ve mevkile
ri birinci derecededir. 

Tâyinlerinde kabiliyet ve şahsiyetlerinde üs
tün vasıfların bulunması şartını aramaya mec
bur olduğumuz gibi, halkımızın geleneksel sevgi 
ve saygı duygularını yok edecek hale düşmele
rine ve vazifelerini lâyıkıyle yerine getiremez 
duruma girmelerine müsaade' etmiven tedbirlerin 
alınmasını da zaruri görmekteyiz. 

Yeni Türkiye Partisi Orupunun görüşlerini 
arz etmiş bulunuyorum. Yüce Senatoyu, Sayın 
Bakan ve Sayın Bakanlık erkânım saygı ile se
lâmlar, 1964 yılı İçişleri Bakanlığı bütçesinin 
başarılı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

ÜAŞKAİV —. Sayın Sezai O'K'an 
SKZAİ O'IvAN (Tabiî (iye) -.-.. Milliler. :M 

arkadaşlarını ben benden evvel, konuşan değerli 
hatiplerin, temas buyurnıadıklan ve benden sen-
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ra konuşacak değerli arkadaşlar ınım da temas 
edeceklerini hiç tahmin etmediğim, büyük me
suliyetle haşhaşa vekar ve tevazu i emde sükû 
netle çalışan bir müessesenin problemlerine -te
mas etmekle yetineceğim. 

Muhterem arkadaş lar ım ; 
İrişleri Hakanlığı teşkilât bünyesinde yer 

a'an fakat nedense bugüne kadar vazife ve me
suliyetine uygun ciddiyetle dikkate alınmamış 
bulunan Sivil Savunma İdaresi Başkanlığın: ' 
ait görüş ve temennilerimi arm etmek üzere hu 
zurlarrnda söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar ım, millet Jerin lmdar 'e-
rini. yönelten rejimlerin özelliğine «'öi'e otorite 
müesseseler beşeriyetin huzur ve sükûnunu te
min babın d. a ne kadar samimî gayret sari'eder-
ierso etsinler -mutlaka ve devamlı bir sulbü ga-
ranri edemiyecekhr i münakaşa kabul ctm:/. 
acı realitedir. 

İhı gerçeği ha t ı r lad ık tan sonra istikbalin bir 
lıarp. başlan tarzında, ve atom düellosu ile ka
ralarda, denizlerde ve havalarda ha.ş'ıyacak ve 
t ota! bir ha rp ol a eniktir, Böylece bütün mil'ei 
asker ve bü tün va tan ha rp meydanı olacaktır . 

Bu duruma göre ; topyekûn girişilecek bir 
h.n-p.le millî kaynaklarımıziıiı maddi ve man:>vi 
âzami imkanlar ını harbin kazanılmasına tevt'ih 
etmemiz halinde ancak millî bekamızı koruya
bileceğimiz paylaşacağımız bir hak ika t t i r . 

I »unun için Silâhlı Kuvvet ler le ilgili olan 
askerî hazırl ıklarımızın sivil halka ve millî kay
naklara tevcih edilecek taa ruz la ra karşı d . 
korunmak için sivil savunma, hazırlıklarımızın 
zamanında ve ciddiyetle ele alınması gerek
in ektedir . 

Sivil halka ve millî kaynak la ra yöneltilecek 
taaruz 'ara karşı halkın can, mal kaybını azalt
mak' ana .kaynak!rı korumaOc, resmî ve hususi 
tesislerin faaliyetlerini idme et t i rmek, hasar;; 
uğraması halinde âcil olarak tamir ve ıslâh et
mek cephe gerisi moral gücü muhafaza ede
rek-. Silâhlı Kuvvetlerin direnmesini sağlamak 
maksadİyic al ınacak her tü r lü silâhsız koruyucu 
ve kurtar ıc ı tedbir ve faaliyetler sivil savunma
lı;:! .şümulü içindedir. İhı maksatla 1959 sene
sinde çıkar t ı lan 712b' sayılı Sivil Savunma Ka
nununa göre yurt sathında sivil savunmayı !e;-
kilâ 'Handırmaktan ve yürü tmekten İçişleri Ba
kan: sorundu olup bu hizmetin temini için Ba

kanlığa.- bağlı ve Bakana karşı .sorumlu «Sivil-
Savunma idaresi Başkanlığı kuru lmuştur . 

İçişleri Bakanlığında «'ene fakat tecrübeli 
ve değerli Bakanımızın, kanunun bağlantı es
prisine uyp;un bir alâka ile bu teşkilâta iğilnıe-
lerini bilhassa rica, edeceğim. Bununla, bera'ber 
i.vkdir buyıırulacağı gibi bu hazırlık ve faali
yetlerin bakani ık lararas ı müşterek anlaşma ve 
koordineli bir çalışma ile ancak temini mümkün 
olabilecektir. 

Sivil savunma hizmetinin halka ikaz ve alarm, 
şehir ve kasabalar ın tahliye1 ve seyrekleşti-
rilmesi umumi ve hususi sığınaklar, sivil 
savunma, yönünden halk eğitimi, radyoaktif 
serpinti lere karşı radyolojik savunma ile koru
yucu ve kur tar ıc ı tedhir ve faaliyetlerini dik
kate a larak başlıca görevlerini şu iki ana b-'i-
lüm içerisinde toplamak mümkündür . 

1. Bir sefer vukummda kul landmak üzeri.' 
hnzerden. itibaren hazırlanması gereken husus
lar ile sefer maksadına matuf plânlama, 

2. Ha /e r ve seferde devanı cdegelen faali
yet ve tedbir lerdir . 

Bu hususlardaki «-avretlerimiz samimi ve 
yeterli olursa bir gün arzulanmamasına rağ
men harbe girmemiz veya. kendimizi bir harbin 
içinde bulmamız halinde sivil savunma yönün
den a'ınmış tedbir ler ve yapılmış hazırl ıklar 
halkımıza ayakta kalma ümidini verecek. Silâhlı 
Kuvvetlerimizin harp gücünü ayakta intaca!-, 
en mühim bir vasıta olacaktır . 

Sivil savunma kifayetsizliğinin askerî gücü
müzde zaıfa uğratacağı hakikat in in bilinmesi 
zamanı çoktan gelmiştir. Ciökyüzü berrak iken 
hiç kimse yağmur luk veya şemsiye ile ilgilen
mez fakat biraz sonra beklenmedik sağana:': 
boşanınca neden y a ğ m u r l u k veya şemsiye alın
madığına hayıf kumlalarımız çok olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar ım, N A T O ' m m askerî 
bünyesi yanında birde sivil -bünyesi mevcut tur . 
Sivil bünye içinde yer alan NATO Konseyi ve 
komiteleri NATO milletlerinin sivil fevkalâde 
hal plânlaması ve sivil savunma yönündan ne
ler yapmağa mecbur olduklarını ihtiva eden 
tavsiyeleri ile bunları ilgili hükümet ler nezdin 
de kontrol ederler ve hükümetler i ikaz ederler. 
İkaz edilmenin mânası bakımından hoş bir şey 
olmadığını takdi r buyurursunuz . 
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birliği inanışı ve samimiyetimizle kader birliği 
yaptığımız Batı blokunun NATO camiası için
deki kolektif müdafaaya dayanan vecibeleri
mizi Türk Milletine has vakar ve ciddiyetle ye
rine getirmemiz tabiî vazifelerimizdendir. Aynı 
zamanda ve bilhassa varlığımızın teminatıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Hükümete 
temennilerimi arz ve gereğinin yapılmasını rica 
edeceğim tedbirlere geliyorum : 

1. Yukardan beri arz edilen bütün İm hu
susları sağlamak için mevcut mevzuat ve sivil 
savunma Kanunu tam değildir. Bu maksadın 
tahakkuku için mevcut kanunun revizyonu ile 
yeni hükümler getiren bir kanunun hazırlan
ması ve Teşkilât Kanununun bir an evvel çıka
rılması lüzumludur. Bu arada Devlet Teşkilâtı 
ile Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki kadroları 
hizmet ve ihtiyaca göre yeniden tanzim etmek 
ve bunların bütün özlük işlemlerini ilgili daire
lere bırakmak teşkilâtın kuruluş ve görevlerini 
kanunla tesbit etmek, kadro ve kademeleri hiz
metle mütenasip hale getirmek suretiyle veri
mini artırmak bakımından hazırlanan (Sivil Sa
vunma idaresi Başkanlığı kuruluş ve görev Ka
nununun) bir an evvel Meclise Hükümetçe su
nulması lüzumuna inanıyorum. 

2. imar ve iskân Bakanlığı tarafından yü
rütülmekte bulunan 7269 sayılı Tabiî Âfetler 
Kanunu ile tedahül etmekte olan 7126 sayılı 
Sivil Savunma Kanunu maddeleri yeniden göz
den geçirilmeli ve tedahül eden kısımlar birleş-
tirilmelidir. Bu suretle Maliyeye ve Hazineye 
hiçbir maddi artış yüklenmeden tabiî âfetler 
karşısında heba olan milyonlarımız en verimli 
şekilde karşılanmış olacaktır. Hükümetin bu 
husus üzerinde eğilmesi lâzımdır. Bu suretle 
sivil savunmanın belkemiğini teşkil edecek olan 
seyyar kol birlikleri de kurulabilecek, felâket 
ve tabiî âfetler karşısında gerekli fonksiyonu
nu lâyikiyle yapmış olacaktır. 

3. Her sene bütçe imkânsızlığı ileri sürüle
rek 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile ihdas 
edilmiş bulunan sivil savunma fonuna veril e-
miyen Devlet hissesi tam olarak verilmeli bu 
müessesenin ihyası ve fonksiyonunu lâyikiyle 
yapabilmesi ancak, böylece sağlanmış olacaktır. 
Kanunların ihtiyaçlara cevap vermesi için Mec
lislerimizden çıkarıldığı unutulmamalıdır. 
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4. 4/11.635 sayılı Müşterek iş Birliği Tüzü

ğüne göre Sivil Savunma idaresi ile müştereken 
çalışması gereken Bayındırlık Bakanlığında 
mevcut sığmak bürosu bir an evvel faaliyete ge
çirilerek müessir bir hale getirilmeli Sivil Sa
vunma İdaresiyle beraber çalışması hususu sağ
lanarak yurdun ve dolayısiyle evlâdı vatanın 
bir harb âfeti karşısında hayatının korunma
sını sağlıyacak sığmaklar inşası ön plâna alın
malıdır. Halbuki senelerden beri kurulduğu 
halde ancak bir mühendis ve birkaç memurla 
çalışmaya uğraşan bu büro bugüne kadar hiçbir 
müspet iş görmemiş, hattâ 1959 yılında yürür
lüğe giren 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
göre aradan dört sene geçmesine rağmen bir sı
ğmak tüzüğünü dahi meydana getirememiştir. 
Yapılan muazzam binalar bu mevzuat noksanı 
dolayısiyle sığmaksız inşa edilmekte, sığmak 
diye yapılan yerler de kontrolsüzlük yüzünden 
imar müsaadesi alındıktan sonra daire haline 
getirilerek kiraya verilmekte veya satılmakta
dır. Bu halin önüne geçilmesi için gereken mev
zuatın bir an evvel hazırlanmasına Sayın içiş
leri Bakanımızın Hükümet içinde koordinatör 
olarak acilen ve önemle eğilmelerini bilhassa 
rica ederim. Bu hususta ilgili Bakanlıklardan 
sözlü sorularım da bulunduğunu ayrıca belirt
mek isterim. 

5. Her yıl büyük ölçüde millî servetin heba 
olmasına sebebolan yangın olayları üzerinde 
hassasiyetle durulup bir an evvel (Yangınla 
mücadele Kanununun) çıkarılması da sağlanma
lıdır. Maliyeye her hangi bir külfet tahmil et
meden her bina sahibinin cüzi bir miktar ile 
iştirak edeceği yangın fonuna katılması halin
de tesis edilecek bir fon kendi kendisini finanse 
edecek bir kanunun hazırlanması ile, millî ser
vetin korunması mümkün olacaktır. Bu yolda 
kanunun hazırlanarak Meclise bir an evvel su
nulmasını faydalı mütalâa etmekteyim. 

Aynı zamanda istanbul, izmir, iskenderun, 
Mersin gibi mühim liman tesislerinde çıkacak 
her hangi bir yangına denizden müdahaleyi 
sağlamak üzere (Deniz itfaiyesi) nin bir an ev
vel kurulması lüzumludur. 

istanbul Boğazında vukubulan tanker yan
gını bütün istanbul'u tehdidederek şehre kor
kulu günler yaşattığı hepimizce hatırlardadır. 
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sivil savunma üzerindeki sözlerime son verir
ken teşekkürümü ve saygılarımı arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; İçişleri Bakanlığı
nın Sivil Savunma Dairesi Başkanlığına ait gö
rüş ve teemnnilerimi arz etmiş bulunuyorum. | 

Sayın Bakanın, Bakanlığa yeni teşriflerinde 
hepimizde beliren samimi itimat, saygı ve gü
venin bu mevzu üzerinde de devam edeceği ümi
di ile hepinizi saygılarımla selâmlanın. (Alkış
lar) I 

BAŞKAN — Sayın Eşref Ayhan. 
EŞREF AYHAN (Ordu) — Muhterem Baş

kan, değerli arkadaşlarım; daha önce konuşan 
Adalet Partisi adına Sayın Haldun Bey, Y. T. P. 
adına Sayın Aynuksa ve Sayın O'Kan arkadaş
larımı dinledikten sonra bugün bu çatı altında 
yükselen büyük havayı hakikaten gururla his
setmekteyim. Daha dün denecek kadar yakın 
zamanımızda bu Bakanlık bütçesinin nasıl mü
nakaşalara, gürültülere, kavgalara sebeboldu-
ğunu bizzat yaşamış bir arkadaşınız olarak bu
gün bu büyük tabloyu müşahadeden hakikaten 
zevk ve gurur duymaktayım. Vatanımızın, mil
letimizin ve rejimimizin bekasını ben, büyük bir 
gururla hissetmekteyim ve görmekteyim. Onun 
için bu Bakanlığın bütçesi üzerinde sözlerime 
başlamadan evvel bu müşahadeden hakikaten 
zevk ve gurur duyduğumu yüksek huzurlarınız
da ifadeden vazgeçemedim, bunu ifade etmiş 
oluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bütçesini 
müzakere ettiğimiz İçişleri Bakanlığının hizmet 
sahası o kadar yaygın, o kadar genişlemiştir ki, 
şehirlerden tutun kasabaya, köye, dağ başın
daki kulübelere kadar hizmet sahaları yayıl
mıştır. Onun için bu Bakanlık bütçesi üzerinde 
enine boyuna konuşmak ve uzun uzun münaka
şasını yapmak, daima mümkündür. Bugün var
dığımız merhale hakikaten önemlidir. Bu ba
kanlığın katettiği bu mesafeyi müşahede etmek 
için biraz da yakın zamana dönmek mecburiyeti 
vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu bakanlığın bu hiz
metleri nereden gelmektedir? Bu dünyanın he
men büyük bir kısmında tatbik edilen Devlet 
idare sisteminden geldiği kadar, dolayısiyle 
mevzuattan geldiği kadar, tarihimizin engin 
derinliklerinden de kopup gelmektedir. Ve böy-
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lece tarihî içtimai ve siyasi zaruretlere dayan
maktadır. Bugün hâlâ Türkiye'nin büyük bir 
kısmında halk idareciyi hükümdarın temsilcisi 
gözü ile görmekte ve sanki Devletin büyük kud
retlerini elinde tuttuğuna kaani olmaktadır. Ve 
hâlâ halkın bir kısmı Devletin tam mânasiyle 
temsilcisi durumunda idareciyi görmekte ve bu 
sebeple bu idarenin hizmetleri üzerine ciddi
yetle ve samimiyetle eğilmek mecburiyeti hâsıl 
olmaktadır. Son birkaç yılın çeşitli ve süratli 
akan hâdise seyrine eğer bir göz atarsak katet
tiği mesafeyi lâikiyle kıymetlendirmek imkânı 
olmaktadır. 27 Mayıs öncesi bu bakanlığın nasıl 
şikâyetlerin başlıca mihrakı okluğu nasıl 
yıldırımları çektiği ve nasıl hâdiselerin ke
safet kazandığını düşünelim, 27 Mayıs son
rası da keza nasıl • bir yığın karanlık hâ
diseler ve hattâ ihtilâl hengâmesi içinde 
gün geçtikçe kendinden şikâyetlerin azaldığı 
bir idare haline gelmesi üzerinde duralını. Bü
tün bunlar şüphesiz milletimiz için ve idare için 
büyük bir merhaledir. Artık tarafsız idare bir 
hayal olmaktan çıkmış ve vaka olarak idrâk 
edilmektedir. Gayemize, iktidarı ve muhalefeti 
yanyana, mutlaka varmalıyız. Bu noktada mil
letimizin huzuru, refahı ve büyüklüğü saklıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, milletimizin haya
tında çok büyük tesirleri olan ve ayrı bir husu
siyet taşıyan bu Bakanlığı, bir taraftan takviye 
ederken, temsil ödeneği verilmesi ve artırılması 
gibi; diğer taraftan her sene bütçesine konan ve 
geçen yıl bütçesinde 2,5 milyon lira olarak yer 
alan kaymakamlara birer jeep verilmek üzere 
1953 den beri devam edegelen taşıt alımlarına 
1964 bütçesinde ödenek konmamıştır. Keza Em
niyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçelerinde de taşıt bölümlerindeki 
ödenekler kaldırılmıştır. Bu suretle bakanlığın 
en önemli ihtiyaçlarının bırakıldığına kaaniiz. 
Kaymakamların âmme hizmetlerini görmesinde __ 
plânlı, iktisadi ve sosyal kalkınmanın en küçük 
ünitelerine kadar tatbikatı sağlamıya yardım 
edecek jeeplerden zabıtamızın da kendisinden 
istenen emniyet ve asayiş hizmetlerini temin ve 
tarsin edebilmek için zaruri vasıta ve malzeme
lerden mahrum bırakılması her halde isabetli 
olmamıştır? Bütçenin bu durumunda yapılacak 
bir şey olmadığına göre, sayın bakandan yeni 
bir kanunla gelerek tamiri cihetine gidilmesini 
hassaten rica ederim. 
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lenen nedir?... Umumi izahatlarımız sırasında 
ifade ettiğimiz gibi, mevcut mevzuat ve bunla
rın dışında halkımızın idareciyi hâlâ bütün 
Devlet kuvvetlerinin mutlak hâkimi görmesi, 

temsil organlarını en geniş şekli ile Devletin 
temsilcisi görmesi, bu konuda teması zaruri kıl
maktadır. Parlâmento üyeleri bir dereceye ka
dar haklı şikâyetleri ve halkımızın, aydınlarımı
zın bunlara iltihak eden şikâyetleri mevcuttur. 
Devlet mekanizmasını iyi işletmektedir. Vazife 
sahiplerinin bir kısmında hizmet heyecanı azdır. 

Oalışmıyanı bekliyen her hangi bir sorumlu
luk yoktur. Bir reorganizasyona gitmek kaçınıl
maz bir zarurettir gibi. Şuna inanıyoruz ki, Hü
kümetler ne kadar azimli ve dinamik olursa ol
sun, yapılan plânlar ne kadar mükemmel olursa 
olsun, memlekette yapacakları hizmetlerde, tat
bikatçıların ehliyet, liyakat ve sorumluluk anla
yışı ölçüsü içinde muvaffak olacakları aşikâr
dır. 

Şu halde Devletin ve Hükümetin temsilcisi 
durumunda olan idare âmirleri üzerinde durur
ken, onların bütün Devlet dairelerini koordone, 
âzami randımanı sağlama, Devlet mekanizması
nın mükemmel çalışmasını temin, yatırımları ise 
maksada en elverişli seviyede tatbik imkânlarını 
vermek içinde mevzuatın yeni baştan ele alınr 

ması ve salâhiyetlerin, yetki genişliği esprisi 
içinde takviyesi icabeder. Her Bakanlığın yeni ' 
yeni kanunlarla işlemez hale getirdikleri 5442 
sayılı İl İdaresi Kanununun 334 No. lu yeni 
T. O. Anayasasının idareye ait 112 ve müteakip 
maddelerinde ifadesini bulan esaslar içinde ye
niden ele alınması ve bilerek bilmiyerek yapılan 
tahribatların önlenmesi iktiza eder... Bugün çok 
genişliyen Devlet faaliyet ve hizmetlerini tam 
bir yetki genişliği prensibi içinde halletmek ka
bildir. 

Hizmet ademimerkeziyeti prensibi içinde ku
rulan idarelerin durumlarını da yeniden ele al
mak ve bunların da bir ölçü içinde vilâyetlerle 
münasebetini tanzim etmek zarureti vardır. Bu 
suretle Hükümetleri bunaltan ağır hizmetlerin 
% 50 si derhal bertaraf edildiği gibi, icraatları 
da elle tutulur hale gelecektir. Sayın Bakan 
Karma 'Bütçe Komisyonu müzakereleri sırasında 
1047 den beri toplanamıyan idareciler kongresini 
toplıyaeağını ve 5442 sayılı Kanunun takviye j 
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ile idareyi teçhiz edeceğini ifade etmiş bulundu
ğu için daha fazla durmayı zait telâkki etmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar, mâruzâtımıza son ver
meden önce E m niyet ve Jandarma teşkilâtımız 
üzerinde de kısaca durmak istiyoruz. Bu 2 teş
kilâtın önemlerini belirtmek bakımından 2559 
sayılı Polis ve Salâhiyet Kanununun 1 nci mad
desi ile 1706 sayılı Jandarma Kanununun 1 nci 
maddesini aynen, ifade ediyoruz: 

Polis, asayişi, âmme, şahıs tasarruf emniye
tini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, 
can ve malını muhafaza ve âmmenin istirahatı
nı temin eder. 

Diğer Kanun Madde: 1 

Jandarma umumi emniyet ve asayişi koru
maya, kanun ve nizamlar hükmünün icrasını te
mine ve Hükümet emirlerini ifaya memur mu
sallan ve askerî bir inzibat kuvvetidir. 

itiraf etmek lâzım gel ir ki bugün Emniyet 
teşkilâtlınız, gerek personel, gerek vasıta ve im
kânlar bakımından arzuladığımız hedefe vara
mamıştır. İhtilâl sonrasının şartları ve yine Ana
yasamızın getirdiği geniş hürriyet havası içinde 
vazifeleri daha çok ehemmiyet kazanmış ve in
celik arz etmektedir. Yeni sosyal ve siyasi hak
lar muvacehesinde toplum zabıtasının bir an ön
ce kurulması, Türk zabıtasının buna göre teşki
lâtlanması ve cihazlanması günün 1 nci derece 
de konuları arasında yer almaktadır. 

Jandarma teşkilâtımız için de aynı ihtiyaç 
ve endişeleri sıralamak imkânı vardır. Uzun yıl
lar Türk içtimaî hayatı üzerinde müessir olmuş, 
bütün vatan sathında, en müşkül şartlar altın
da emniyet ve asayişi korumasını bilmiş bu teş
kilâtı şeref ve gururuna uygun olarak daha iyi 
yetiştirmek, vasıta ve teçhizatını, iskân durum
larım ıslah etmek suretiyle takviyesini temenni 
ederiz. Her müşkül ve büyük vazifenin fedakâr
lıklar ieabettiği muhakkaktır. Bunun bir kısmı
na teşkilât katlanırken, bir kısmını da Milletçe 

•karşılamak mecburiyeti vardır. Bu suretle Dev
let ve Hükümet icraatı da gaye ve hedefine ulaş
ma imkânını bulacaktır. 

Son olarak birkaç cümle içinde şunu ifade 
etmek isteriz : 

Bütün bu tenkidler ötesinde, mirasından gurur 
duyduğumuz ecdadımıza ve şanlı tarihimize lâyık 
büyük milletlerin aydınlık ufuklarına doğru 30 
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milyonun fikir ve kanaat ayrılıkları dışımla be
raber azim ve iman dalgaları halinde yürüye
ceği inancı içinde d. II. P. Orunu olarak bu 
bütçenin milletimize ve Bakanlığa hayır getir
mesini Cenabı Haklan dileriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın. Ali Kıza Uusman. 
MİLDKT PARTİSİ ADİNA ALİ RİZA 

1/DdSMAN (Kırşehir) —- Muhterem Başkan, 
sayın arkadaşlar, muhterem İçişleri Bakanı ve 
Bakanlık erkânı, 

Türkiye'nin, merkeziyet ve ademimerkeziyet 
sistemlerini telif ve mezcetmek suretiyle muhte
lit bir rejim kabul etmiş olduğu; merkeziyet ba
kımından ülkenin, il, ilçe ve bucaklara ayrılmış, 
ademi merkeziyet noktai nazarından ise, yine il, 
belediye ve köy idarelerine bölünmüş bulunduğu 
yüksek malûmlarıdır. Diğer bir ifade ile, idare
nin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve 
yerinden yönetim esaslarına dayanır. 

Merkezî idarenin kuruluşu, Anayasamızın 
115 nci ve nnahallî idarelerin kuruluşu ise 116 
ncı maddelerinde sarahaten gösterilmiştir. Ma
hallî idarelerin görev ve yetkilerinin, merkezî 
idare ile karşılıklı bağ ve ilgilerinin kanunla dü
zenleneceği de bilinen bir keyfiyettir. 

Böylece hüviyet ve kanuni mesnetlerine te
mas ettiğimiz umumi ve mahallî idarelerle em
niyet ve jandarmanın vazife ve salâhiyetleri da
hilindeki çeşitli hizmetlerin idare, gözetim ve de
netimi ile mükellef bulunan İçişleri Bakanlığı 
bütçesini tetkik ve müzakere ederken, her şey
den evvel, merkez teşkilâtının durumundan, 
umumi emniyet, asayiş ve yurdun idari kaderi 
ile yakından alâkalı ve derece derece sorumlu 
olan vali, kaymakam ve bucak müdürlerinden, 
bunların tâyin tavzifleriyle ilgili bâzı tatbikat
tan, memleketin hüsnü İdaresi bakımından bağlı 
olmaları icabeden prensiplerinden bahsetmenin 
lüzumuna kaaniiz. 

(leniş ölçüde konuşma imkânlarının daraltıl
mış olmasından dolayı ve zamandan tasarruf 
amacı ile. Bakanlığın merkez teşkilâtı mevzuun
daki ^ör'ÛH ve temennilerimizin tafsilen arzın
dan sarfı nazar ederek, biraz (ince, A. P..sözcüsü 
tarafından, kanaatlerimize muvazi olarak, bu kür
süden beyan olunan görüş ve temennilere katıl
mış bulunduğumuzu ifade etmekle yetinece
ğiz. 

Muhterem arkadaşlar, 

7 . 2 . 1984 O : S 
Vilâyette, Devletin ve Hükümetin temsilcisi 

ve ayrı ayrı her bakanın mümessili olup ilin ge
nel idaresinden mesul bulunan vali ile, ilçe ve 
bucakta Hükümetin ve bu mahallerin umumi 
idaresinin sorumluları olan kaymakam ve bu
cak müdürleri, şerefli bir sıfat taşıdıkları için, 
üstün bâzı evsaf ve şeraiti haiz olmaları aranır. 
Oünkü mahallî halk, - Ananevi bir alışkanlıkla -
onlara, derece derece Devletin ve Hükümetin mü
şahhası nazarı ile bakar ve hürmet eder; kendi
lerinden adalet, istikamet, ahlâki metanet şef
kat, rikkat, hükümet işlerinde dikkat, sürat ve 
bilhassa tarafsızlık bekler; bu zihniyetin ve ru
hun bütün idare şubelerine, emir ve nezaretine 
tabi diğer müesseselere teşmil edilmesini ister. 
Muayyen bir meslek olan idare amirliklerine, ge
çen sene de ifade ettiğimiz gibi, kanunda yazılı 
usul ve esaslaı- dairesinde, bidayetten beri itina 
ile yetiştirilmiş ve idareciliğin gerektirdiği hu
susi ve umumi bilgi, görgü ve tecrübeye, hattâ 
geleneklere sahi]) ve vâkıf elemanlardan başka
larının tâyinleri ve hele bu makamların - her 
ne sebeple olursa olsun - uzun müddet onların 
ellerinde bulundurulması, memleket için, âmme 
hizmetleri için, faydalı değil, zararlı olur. Bu 
kabil tâyinler, ilcaatı hâl ve zaman ile ve katî 
bir zaruretle de yapılmış olsa, miktar ve hudut
ları tâyin edilmiyen zaruretler, istisnai bir du
rumu kaide haline getiremiyeceği ve bir hukuk 
devleti nizamı içinde buna, cevaz veril em iveceği 
cihetle, normale artık rücu edilmelidir. Hususiy
le idare âmirlerinin ve umumiyetle Dahiliye, Em
niyet ve Zabıta memur ve âmirlerinin tâyinle
rinde objektif hukuk kaideleri, ttarafsizlik ve 
hakkaniyet prensipleri daima vicdanlara hâkim 
olmalıdır, dünkü Devleti halk içinde itibarlı kıl
manın ilk şartı, tarafsız, âdil ve itimada şayan 
bir idare kurmaktır. Sonu gelmiyen, netice yev
miyen parlak sözler, kuru vaitler, tezatlarla do
lu icraat idareyi müspet ve müsmir bir hedefe 
ulaştıramaz. Memleket realitelerini hassasiyetle 
müşahede ederek en isabetli karara varmak ve 
en kısa yolu seçmek vazifemiz olmalıdır. En kıy
metli ve nadide bir fidanın bile - ne kadar iti
na edilirse edilsin - kendi tabiatına uygun şart
ları ve unsurları cami olmıyan bir iklimde, mey-
va veremiyeceği ve yavaş yavaş kuruyacağı, sarf 
edilen emek ve yapılan masrafların heba olacağı 
gerçeğini düşünmek ve alâkalıları isabetli bir 
hedefe götürebilir sanırız. 
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Diğer taraftan, geçmişteki hizmetleri' ve gay

retleri itibariyle, bâzı çevrelerde geniş ve menfi 
akisler yaratan ve hattâ koalisyonun devamını 
tehlikeyo düşürebilecek istidatta görülen, ba
sın ve umumi efkârca da hiç iyi karşılanmamış 
olan zevatın ve yakınlarının - iktidar sahiplerin* 
ce bilinen yüksek meziyetleri ve başarıları ne 
olursa olsun - idare ve emniyet cihazlarının ki
lit noktalarına yapılan tâyinleri de, yersiz ve 
idarenin tarafsızlığı prensibini büyük Ölçüde teh
likeye düşürebilecek ve idareyi tarafsız göster
meye matuf kesif faaliyetleri tesirsiz bırakabi
lecek âmillerden olsa gerektir. 

Valilerin, idare meslekinin muhtelif kademe
lerinde uzun müddet çalışmış birçok mihnet ve 
meşakkatlere katlanmış, bilgi ve görgüsünü tat
bikatla da artırarak dereeei kemale ulaşmış bi
rer meslek adamı olduklarını kabul etmek lâzım
dır. İktidarı elinde bulunduranlar, bu muhterem 
zevatı partizan bir zihniyetin temsilcisi haline 
getirmek ve keyfî irade ve idarelerinin kem bir 
âleti olarak kullanmak arzusunu vakit vakit ne
fislerinde duymuşlardır. Bu şartlar altında ve 
bu idare sistemi içinde bunalan ve fakat benliği 
erimiyen şerefli ve değerli valilerin ya emekliye 
sevk edildikleri veya kanunun elverişli hüküm
lerine dayanılarak merkezde içişleri Bakanının 
tensibedeceği her hangi bir işte çalıştırıldıkları 
bir vakıadır. 

Bunlardan bâzıları bir müddet sonra yine 
valiliğe gönderilmiş, yine merkeze alınmış, bu 
hâl, birkaç defa tekerrür ve tevali etmiştir; bâ
zıları ise, tam bir gedikli hüviyeti içinde, sene
lerce merkezde, işsiz güçsüz veyahut arasıra en 
basit işlerle vakit öldürmeye mahkûm edilmiş
lerdir. Böyle zikzaklı tasarrufların gerçek mes
nedi ve ölçüsü de pek belli değildir. Bir vali, va
lilik yapma vasıflarından bâzılarını kaybetmiş j 
ve kendisinden o sahada hakikaten istifade et- j 
mek imkânı kalmamış ise, müddeti hizmetine ve ! 
durumuna göre ya emekliye sevk edilir veyahut • 
merkezde hakkaniyetin icabettirdiği bir vazifeye > 
tâyin olunur. Yoksa boş oturtularak tam maaş j 
vermekte ve kıymetli vakitlerini zayi etmekte bir ; 
isabet olmadığına inanmaktayız. 

Kaymakamlarla nahiye müdürlerini tâyin, ; 
tahvil ve emekliye şevklerinde de, objektif hu
kuk kaidelerinin hassasiyetle tatbiki, mağduri
yetlerine zerrece meydan verilmemesi ve meslek-
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lerinin cazip bir hale getirilmesi için daha yakın 
alâkanın gösterilmesinde mühim faydalar mülâ
haza edilmektedir. Bugünkü durumu ile bunlar 
iltifata şayan olmıyan bir meslek haline gelmiş
lerdir. 

Burada, bilvesile kaymakamların taşıt vası
talarına da temas etmek isteriz :. 

1963 yılı bütçesinin (Makina, teçhizat ve 
taşıt alımları) bölümünde 2 545 000 lira mev-
cudolmasma rağmen, 1964 yılı için hiç ödenek 
teklif edilmemiş olması dikkate şayandır. Kay
makamlara birer jeep verilmek üzere 1953 
yılından beri devam 'edcgeLcn taşıt alımlarına 
1964 yılında ara verilmek istenilmesinin ger
çek sebebi anlaşılamamıştır. Halbuki, kaza 
çevresindeki kasaba ve köylerin silk sık devir 
ve teftişi, kalkınma plânının tatbikine nezaret, 
emniyet ve asayişin temini mevzuları, kayma
kamlara birer jeep verilmesini zaruri kılar. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu arada nüfus işlerinin, şahsi ahval kayıt

larının ıslahı meselesinin de üzerinde ehemmi
yetle durulmaya değer bir mevzu olduğuna, te
mas etmeden geçıııiyeceğiz. 

Taşra teşkilâtına dâhil memur ve müstah
demlerin kadroları mevzuu da himmet Ibekliyen 
hizmetlerden biridir. Bulundukları kadroda 
üç üst dereceye ikadar maaş verilmesini sağlı-
yan son kanunla bir kısmı tatmin edilebilmiş 
olan taşra memurlarından birçoğu kadro sıkın
tısı (•ekmektedirler. Merkez ve taşradaki oda
cılar da, diğer bakanlıklar teşkilâtmdakilere 
nazaran, daha az ücret verildiğinden sızlanmak
tadırlar. Teadülün bunlar hakkında da sağ-
1 .unlanması hakkaniyete uygun olur, 

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtında ça
lışan küçük dereceli memurların intibak dere
celeri hakkında (56) senatör ve milletvekili 
tarafından tanzim 2 . 4 . 1962 tarihinde Yüce 
Meclis Başkanlığına takdim edilen kanun tek
li finin büyük bir ihtiyacı karşılıyacağı mülâha
zası ile geniş bir memnuniyet havası yaratmış
tı. Bunun ihya edici neticesini görmenin he-
yaçanı içinde bulunan alâkalılar, geçen uzun za
mana rağmen, hâlâ bu teklifin kanuniyet i'kti-
sabetınemiş olmasından dolayı haklı bir üzüntü 
ve hattâ büyülk bir ıstırabın zebunudurlar. Bu 
konunun ehemmiyeti ve lüzumu üzerinde Sayın 
İçişleri Bakanının ve diğer alâkalıların dikkat
lerini çeker, himmetlerini rica ederiz, 
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Çok kıymetli arkadaşlarım, I 
Mülkî taksimat konusuna gelince: (İdari re

form) ve (Rcörganiasyon) işi ele alınırken ida
ri taksimatın yeni baştan, Anayasamızın hü
kümlerine tevfikan ve kül halinde gözden ge
çirilmesinin isabetine inanmaktayız. 

Aziz senatörler, I 
Müsaade buyururlarsa, biraz da mahallî ida

relere kısaca temas edelim : 
Bunlardan «İl özel idareleri»; mahallî hiz

metlerin ifası hususunda, çağımızın gerektirdi
ği nisbette, bir inkişaf eseri gösterememiş, bun
ların hizmet ve masrafları, ekseriya, indî tak
dir ve sııbjektik ölçülere göre tevessü etmiş ve 
bilinçlice mevcut kaynaklarından sağlanacak ge
lirleriyle ödenmiyecek derecede borçlanmış ol
dukları bir vakıadır. Bu borçların tasfiye edile
bilmesi amacı ile yeni kanuni tedbirler alın
mak istendiği malûm ise de henüz teşebbüs sa
hasında olan bu çarenin mahiyet ve kifayeti 
hakkında kesin bir görüşe sahip değiliz. Ancak, 
son yapılmış olan mahallî seçimlerle, bu idare
lerin, normal bir hayata kavuşmuş olmaların
dan dolayı elbette memnunuz. 

Belediyeler : 
Belde ve belde sakinlerinin mahallî mahi

yette, müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim 
ve tesviye hususunda önemli vazifeleri olduğu 
malûm bulunan belediyelerin; halk sağlığı, 
gıda maddeleri, su, aydınlatma, ısıtma, mesken, 
imar, rayiç, fiyat istikran, taşıt araçları gibi da
ha birçok mevzunlar da başarı sağlamasının 
ilk şartı, kifayetli gelir membalarına ve imkân
larına malikiyet ve mazhariyet olduğunu takdir 
buyurursunuz. Ekseriyetle bundan mahrum ve 
bir hayli borçlu olan belediyelerimizin bu ha
zin durumlarının da ıslah ve ikdarma matuf 
teşebbüslerin mahiyet ve hangi safhada bulun
duğuna dair aydınlatıcı bilgi lütuf buyurma
larını »Sayın Bakandan rica ederiz. 

Köyler : 
Vatanın en geniş ve fakat kendi haline ter

kedilmiş dağınık parçalarında kurulmuş olan | 
ve sayısı kırk bini aşan köylerimiz; iptidaliğin I 
en sarih karekterini ve vatanın kıymetli birer 
cüzi olmanın kudsiyetini bir arada ve çok can- \ 
lı bir şekilde temsil edip durmaktadırlar. 

Milletimizin büyük ekseriyetini teşkil eden | 
ve lâkin asırlar boyunca kaderi ile başbaşa bı- j 
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rakılmış, en tahammül edilmez şartlar içinde 
kıvrandırılmış olan, arslan yapılı ve temiz yü
rekli köylü kardeşlerimiz, her şeye rağmen, 
Türk asaletinin ve civanmertliğinin; vatanse
verliğin gerçek mümessilleri olarak dimdik 
ayakta durmakta, Hükümetten ve sizlerden, köy
leri ve kendileri için, müstehak bulundukları 
hiznict ve hizmeti beklemektedirler. 

Arkadaşlar, 
Vatanın nabzı köylerde atar; kahramanlık, 

civanmertlik, yiğitlik, misafirperverlik, rikkat, 
•şefkat, metanet, cesaret, sadakat, muavenet, 
tesanüd, tesamüh duyguları gibi Türkün bü
yük Hasletleri, daha ziyade, köyün mânevi bağ
rında yatar. Atan bu nabzın, çarpan bu kalbin 
durmaması ve mânevi bir kalb ağrısına tutul
maması için her fedakârlığa katlanmalıyız. 

\Tıksek vasıfları sayılmakla tükenmiyen bu 
aziz, bu bozkırlaşmış vatan parçaları; bitmez, 
tükenmez, meziyetlere sahip ıbu kıymetli va
tandaşlarımız yola, içme .suyuna, okıüa, ışığa, 
sağlık memuru ve ebe gibi eleman ile vasıta ve 
imkânlarına, umumi temizliğe, ziraat âlet ve 
edevat ve diğer imkânlarına zirai krediye, ba
yındırlığa, sıhhi meskene, ibadethaneye., ik-
sadi ve içtimai bakımdan lüzumlu ve zaruri 
müesseselere, telefon ve saireyc mütehassirdir-
ler. 

Vaklulc ve perişanlık içinde derin bir sefale
te terk olunmuş bulunan cefakeş ve mustarip 
köylü kardeşlerimizi ve köylerimizi, insanca ve 
aslî vasfına uygun olarak efendice yaşama se
viye ve şartlarına ulaştırılmasını ve imara ka
vuşturulmasını genç, gayretli ve faziletli olarak 
tanıdığımız İçişleri Bakanı Sayın Orhan öz-
trak'tan rica ederiz. Çağdaş medeniyet âlemin
de gıpta ile müşahede ettiğimiz köy tiplerinin 
memleketimizde de vücut bulmasını istemek bi
zim için bir hak olduğu gibi bunun tahakkuku
nu sağlamak da Hükümetin vazifesidir. 

Sayın Bakandan ikinci bir ricamız da, köy 
kalkınmasına ve modern köy idaresine büyük 
ölçüde tesiri olacağına kaanii bulunduğumuz, 
efradını cami ve ağyarını mâni bir köy kanu
nunun meriyet mevkiine biran evvel konulma
sı esbabının istikmalidir. 

Muhterem senatörler, 
Tarihî bir gerçektir ki, milletlerin hayatın

da umumi emniyet ve asayiş mevzuu, daima 
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müstesna ve önemli bir mevki işgal etler. / ' İra, 
can, mal emniyeti ve. geniş manası ile milî i hu
zur ve istikrar ancak umumi emniyet ve asayi
şin yarat t ığ ı iklim ve ferah feza hava içinde 
tahassül edebilir paha biçilmez birer kıymet
tir. Böyle bir ortamda, dağda eşkiya şehir ve 
kasabalarda hırsız, dolandırıcı ve her hangi 
bir, muzır ve şirret eşhas yasıyamaz. 

Bu sebepledir ki, idarenin en başta gelen 
vazifesi; Anayasanın ve kanunlariiiı teminatı 'al
t ında bulunan can, mal, ırz ve namus masuniye
t ini şeref ve haysiyeti , hak ve hürr iyet ler i , şe
hir, kasaba, ve köy dâhil inde veya k ı r la rda ve
yahu t vatanımızın herhangi bir yerinde, kanu
nen emrine tahi polis, j a n d a r m a vesair silâhlı 
kuvvet ler le herhangi bir taar ruz ve tecavüze 
karşı koru imik ve masuniyetini sağlamak, teca
vüz ve taarruza uğra r sa suçluyu yaka la t t ı r ı p 
salahiyet l i kazai mercie teslim etmektir . 

Bu mühim görevlerin ifasında müşterek va
zifeli ve derece derece sorumlu olan polis, jan
darma. ve bekçilerin durumlar ına da kısaca te
mas; ve bu husustaki temennilerimizin arzına 
müsaade buyuru!masını rica ederim. 

-Muhterem arkadaş lar ım, 
Sayın rapor tö r Eteni Kılıçoğlu arkadaşımı

zın raporlar ında vukufla ve yer inde bir hassa-
iyetle belirtmiş oldukları gibi Emniyet (lenel 
Müdür lüğünün mevcut eleman vasıta ve tesis
lerle, muhtelif kanunlar ın kendilerine talimi' 
•etmiş bulunduğu çok önemli, ağır ve mesuliyet-
li görevlerin gereği gibi ifası z.ordur. Muayyen 
sayıda bir insan topluluğuna isabet eden polis 
sayısı. Batılı memleketlerdeki nisbetlere naza-
rau çok azdır. Ortaokul ve lise mezunlarının 
mesleko al ınmak suretiyle eleman noksanlığının 
ikmal ve telâfisine çalışılması ve böylece iyi bir 
yol 1 u tulmuş olması memnunluk verici bir hal
dir. Kakat, malî imkânsızl ıklardan dolayı, vası
ta kifayetsizliğinin kısa zamanda ber ta ra f edi-
İcmiyeeeği gerçeği çok. üzücüdür. H ü k ü m e t prog
ramında yev alan : «Vatandaş huzuru için şarr 
olan emniyet ve asayişin lam olarak yerleşme
sini sağlamak' üzere gerekli bilgi ve teknik va
sı talarla donatı lmış zabıta personeli yetiştiril 'me-
sine önem verilecek, demokra t ik hürr iyet düze
nini ve yeni sosyal oluşların is ter ler ine uygun 
olarak Bat ı 'da başarılı örnekler i bu lunan top
lum zabıtası konuşu ele alınmıştır,» Sözlerinin j 
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vermiş olduğu ümit ve inşirah karş ıs ında bu uıü-
sailıade ve kifayetsizlikten. İtaa!lılhüt ile fiiliyat ara
s ındaki nisbetsizlikte.il ve hu t u tumun istikbal 
hakk ında vereceği ümitsizlikten teessür duyma
mak mümkün değildir . Zira, zaruri iht iyaçlar ın 
karşılığı. UMU ve yeterli olarak 1964 yılı bütçesi
ne intikal etmemiştir . 

T^'kikaü'ia, görülen bazı isabetsiziiıkler dolayı 
yiy' '\ diğer kir noktaya tcmais etmeyi lüzuimİH 
sayım aktayız: 

Mmniyet mensuplar ından polis ve komiser 
.sınıflarımla bulunanlar ın yvv değişt irme ve tâ
yinleri hakkındaki yönetnreîik hükümler in in tat
bikinde bilhassa, ( idari sebeplerle) nakil olu-
n'Hilar hakkında çok daha dikkat l i vicdan ve 
ak'ı selimin emirlerine uygun hareket edilmesi, 
hissi sebepler ve politik mülâhazalarla kıymetli 
elemanların incit i lmemesi, 'âmme vicdanııpn ren
cide olunmamaiSi tenvenniye şayandır . Yukarıda 
bur/a işaret etmiştim. 

Fmıniyel mensuplarının - Umumiyet le - tâyin 
ve nakil lerinde İrer bakımdan hassas dnvranıla-
rak bütçeye lüzumsuz yükle r tahmil edilmemesi 
ve bu uğu rdak i masrafın asgariye indirilmesi 
zaruret ine işaret ederken, özellikle fabrika ve 
diğer mühim sanayi tesislerinin bu lunduğu ma
hallere yapı lacak tâyin ve nakillerdi1 çok. daha. 
titiz davranı lmasindaki lüzum ve zarure te te
mas etmeden geçemiyeceğiz. 

'Hanı teşkilâtlı olnııyan küçük kadrolar ın 
büyük kadro la r içine alman bu kadrolar ın tak
viyesinin ve daha faydalı hale getirilmesinin isa
betine k a an i iz. 

Trafik teşkilâtının daha verimli çalışmasını 
teinin edici bütün tedbirlerin alınması ve, bil
hassa dedikodu mevzuu olan (di 11yet işlerinin 
mutlaka düzene konulması ve şikâyetlerin ön
lenmesi ş a r t t ı r ve i t ibar yükselt ici bir tu tum 
'olacaktır. 

İstanbul Imıniyet Müdür lüğüne bağlı olan 
«Mali Polis» in tecrübeli, bilgili ve hele çok 
müstakim elemanlarla, takviyesi , iyi neticeler ge
t i ren, bir ta.sarruf olacağına şüphe edilemez. 

Şehir içi. ve şehir dışı zabıtasının kısa za
manda: teşki l i ; mahalle. beikçilerinin belli bir 
nitelikte olmalını ve İstikballerinin garan t i edil
mesini sağlıyacak mevzuatın tedvini ve ücret 
sisteminin ıslah ve tebdili konular ını öngör
mekte ve icabının yapılmasını temenni etmek 
t eyiz. 
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Kaçakçılık ve uyuşturucu maddeler mevzu

ları da üzerinde durulacak en önemli konular
dan olduğu inkâr edilemez. Bu uğurda büyük 
gayretler ve himmetler beklediğimizi ifade et
mek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vazifeleri, ana hatları ile hemen hemen ay- ; 

nı olan, tarzı teşekkülleri, istihdam şartları ve 
bölgeleri noktai nazarından bâzı hususiyetler j 
arz eden Jandarma Genel Teşkilâtı için de - Ta- ı 
•ali ıık ettiği mabette - mütalâamız aynıdır. Bu 
şerefli, kıymetli ve zahmetli hizmetin ifası me
suliyetini delillide etmiş olan teşkilâtın personeı, 
motorlu taşıt, iskân durumlarının ıslah ve tak
viye ve ikmali hususlarında bütçe raporunda 
izah olunan cihetlerin gereği gibi ifası ve sahil 
muhafaza botlarının yenilenmesi bizim için en 
samimî dileklerden bulunduğunu arz ederiz. 

Muhterem. arkadaşlar, 
Sabır ve sükûnetle bizi dinlemek lütufkâr

lığında bulunduğunuzdan dolayı Yüksek Heye
tinize şükranlarımı arz, İçişleri Bakanlığı, Em
niyet Umum Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçelerinin milletimiz için hayır
lı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Hürmetle fimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sadık Artııkmaç, Yok... 
Şahısları namına 12 arkadaş söz istemiştir. 
Sayın Fikret Turbangil, buyurun. 

FİKRET TURHANıGİL (Aydın) — Sayın 
Başkan, muhterem Senatörler, Sayın Bakan, Ba
kanlığın sayın erkânı; şahsım ,adına İçişleri büt
çesinin görüşüldüğü şu anda konuşma zarureti
ni hissettim. Senatonun kuruluşundan bu yana | 
üç yıldır Senatoda İçişleri Bütçesi büyük bir 
olgunluk havası içinde cereyan 'etmiştir. Bu üç 
yıl -evvelsi Cumhuriyet Senatosunun mevcut bu
lunmaması dolayısiyle, buradan bâzı arkadaşla
rımızın evvelki İçişleri Bakanlığı bütçesi hak
kındaki tartışmaları bahis konusu 'etmesini uy
gun mütalâa etmemekteyim. Bir meselede ol
gunluğun mevcudiyetini kabul etmenin tek ta
raflı davranışlar olarak telâkki edilmesi yerimde 
değildir. Bir ailede, bir toplumda çalışan mües
seselerde olgunluk varsa, o olgunluğun payı tek 
taraflı değildir. Mutlak umumi ve her tarafa 
şamil olarak düş ünü İm elidir. Bu 'arada Türkiye-
de yapılan son seçimlerde Türk toplumunun 
% 45 nin teveccühünü ve ümidini bağladığı Ada- I 

7.2.1964 O : 3 
let Partisi Muhalefetinin İçişleri Bütçesindeki 
olgun hareketinin büyük payı olduğunu kabul 
etmek icabeder, kanaatindeyim. 

\Bu girişi yapmak mecburiyetinde kaldığım 
için hepinizden özür dilerim. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi hakkında benim 
bâzı konularda şahsi fikir ve düşüncelerim var
dır. Bugün Türkiyemizin her şeyden ^evvel bu 
makamı işgal 'eden ve pederlerinin de ismi soy 
adının geçtiği bir bakanlıkta meslekin en kü
çük kademesinden en büyük zirvesine kadar 
gelmiş bulunan genç Öztrak'tan muhakkak mes
lek, meslekin inkişafı için samimî, ciddi ve ce
sur kararların ittihazına lüzum görmekteyim. 
Kalkınma devrinde bulunan bir milletin her şe
yi muhterem arkadaşlarım, 67 valiyle mümkün 
olduğu kanaatindeyim. 

Bu memlekete 67 çalışkan, dinamik, enerjik 
valiye, plâna hizmete ve memlekete kendisini 
vakfetmiş insana kavuştuğumuz gün en ücra kö
şesinden vilâyetin en ücra mahallesine kadar hiz
metin bir baston ucundan bir zamanın valileri 
gibi baston ve paytonla yürüyerek gidilmiyen 
sokaklar arkasından getirerek aç diyecek va
lilere ihtiyacımız olduğu kanısındayım. Bu his 
ve ruh nereden gelir? Bu aşk ve şevk nereden 
gelir 1 Bu sahaya verilen değer ve kıymetten 
gelir, bu sahada emek ve hizmet vermiş insan
ların, daha adımını attığımız günden itibaren 
şevk ve gayretlerini, ideallerini yıkmıyacak ted
birlerin alınmasından gelir. Bir adliyecinin gaye
si Temyiz Mahkemesine ulaşmak, bir askerin ga
yesi general olmak ise, bir idarecinin vazife ar
zusu da ideali de vali olmaktır. Bunu köstek
lediğiniz gün, hiçbir idareciden gerekli randı
manı almanın mümkün olamıyacağı kanaatinde
yim. 

Bunun ile meslekten olmıyan insanların va
lilik yapamadığını demek istemiyorum. Bir za
manlar ve her zaman bir nisbeti muayyene için
de göze batmıyacak bir nisbette yapılan tasar
ruflar idareciyi üzmüştür. Bir İstanbul Valisi 
olmak aşkiyle yanan ve 20, 30 yılını bu mesle-
ke vakfetmiş olan insanları üzmüştür. Fakat bu 
nisbet yükseldikçe bu üzüntü bir yıkılma hali
ne inkılâbeder ve bu hal maalesef görüştüğümüz 
idarecilerde bir ıstırap haline gelmiştir. Sayın 
Dahiliye Vekilimizin meslekten yetişmiş bir 
kişi olması hali karşısında soruyorum, hangi 
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ruh ve hangi haleti ruhiye içinde bugün 19 ta- I 
ne merkez valisini istihdam zaruretini hissedi
yor? Bugün merkez valiliği lüzumsuz bir mües
sese değildir. Bugün merkez valiliği Bakanın 
en yakın müşavere heyetidir. Bugün merkez va
liliği inhilâl eden bir valiliğe veya inhilâl etti
rilmesi icabeden bir valilik makamının tedbiri 
olarak derhal oraya ikmal olarak gönderilmesi 
lâzım gelen ihtiyat bir kuvvet olarak bulundu
rulabilir. Ama bu makam vali haysiyetini, vali 
şerefini kıracak bir şekilde kızak makamı o]ma
nialıdır, arkadaşlarım. Ya bu şahıslar emekliye 
sevk edilir veya bu şahıslar vilâyetlerde hizmete 
gönderilmelidir. Şimdi bugüne kadar vâki olan 
tasarrufun ve İ9 merkez valisinin ve vali tasar
ruflarının neden böyle olduğu hakkındaki kana- j 
atlerimi biraz da yapıcı olarak izah etmek iste
rim. 

BAŞKAN — Sayın Tıırhangil. bir dakikanız 
kaldı, buna göre ayarlayın. 

FİKRET TURHANGÎL (Devamla) — Muha
vereler dâhil değil, değil mi efendim ? 

BAŞKAN —Dâhil değil. I 
FİKRET TURHANGÎL (Devamla) — Vali | 

bugünkü mevzuat gereğince, Dâhiliye Vekâleti
nin inhası, Heyeti Vekileııin kararı ile tâyin edi
lir. Şu halde tasarruf bazan politik olabilir, bâ-
zan yakın temaslar neticesi olabilir. Şu halde 
valilerin intihabı için, aynen general olmak ica-
bettiğinde nasıl Askerî Şûra toplanıyor, Temyize 
bir âza seçilmesinde nasıl Yüksek Hâkimler Ku
rulu toplanıp karar veriyorsa, Dâhiliye Vekâle
tinde de böyle bir teşkilâtın kurulması ve yetiş
miş elemanlar içinde objektif bir ayıklama ile 
en lâyıkmm seçilmesi bilâhara kızağa götürül-
memenin tek yolu olabilir. 

Muhterem arkadaşlarını, vaktimiz çok az ol
duğu için bir noktaya temas edeceğim. Günkü 
Başkan hassasiyet gösteriyorlar. Valiler ve ma
hallî idarelerden aldığımız şikâyetler şudur: Sa
yın Bakanlık erkânı ve Sayın Bakan Mart bir
de gönderilen bütçelerin Dâhiliye Vekâletinde 
mevcut 67 vilâyetin mahallî idareler bütçesini 
tetkik eden bir insanın elindedir. Ayrıca bir de 
vekâletler arası komisyon vardır, bu çalışma
maktadır; imkânsızlık içindedir. Kabul edilmiş ! 
bütçenin en az 1,5 ay, en çoğu 4 ve 5 ay sonra i 
mahalline gönderilmek suretiyle o mahalle hiz
met etine imkânı sağlanabilmektedir. Allah ko- ' 
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rusun o memur arkadaşımız bir noktada yanlış 
yapılmıştır diye bütçeyi geri gönderdiği takdir
de o yerde, o mahalde 6 ay âmme hizmeti ve 
yatırını yapılmasını gayrimümkihı hale getirmiş
tir. 

Şimdi sırası ile şunları arz etmek istiyorum. 
Bendenizin çıkarılmasını arzu ettiğim kanunlar 
vardır. Bugün 1964 yılındayız. Hâlâ 1329 tari
hini taşıyan ve adı İdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanunu olan Kanunun bir an evvel kaldırılması
nı, reformlarla meşgul olan bir Dâhiliye Vekâ
letinden istemek hakkımızdır. 

Belediye Kanunu, Seçimler Kanununun mü
zakeresinde bize vadettiler getirilecektir dedi
ler, bunun getirilmesini. Çiftçi mallarının ko
runması hakkındaki kanun bugünün ihtiyaçları
na cevap vermemektedir. Bunun -hazırlanması, 
köy kanununun getirilmesi icabeder, •'kanaatin
deyim. 

Sayın Başjkaıı bir noktayı izah için 'bir sa
niye müsaadenizi rica ediyorum. Hiçbir arka
daşımızın temas etmediği bir hususu arz ede
ceğim. Valiler ve idarecilerin tek şikâyeti şu
dur : Bugünkü Anayasamız ademi merkeziyet 
preusipini takibettiği halde, valiler, bir Devlet 
Su İşleri Şube Müdürüne, bir Devlet 'Karayol
ları Şube Müdürüne, ıbir orman bölge şefine 
veya maiyetindeki bölge müdürüne her hangi 
bir suretle yapıcı bir şeyi yaptıramama,ktadır. 
(Jünkü o buna, ben yetkili değilim, bölge mü
dürüne soralım, İzmir'e o da umum müdürlüğe, 
Ankara'ya «oralını, demek suretiyle VaHileri-
ınizin koordone çalışması ve hizmetleri zama
nında yapması gayrimümkün hale gelmekte
dir. Bakanlıklararası temas etmek suretiyle bu 
ayırımı, Devlet içinde Devlet mahiyetinde çalı
şan tasarruf ve hizmetlerinin de halikın hizmetin
de en doğru ve en emin yol ile götürülmesi lâzım-
ge i m ektedir. 

Hepinizi hürmetle salamlarım. (Akışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Aksoy. 
ADİ AKSOY (Canaikkale) — Sayın Balkan, 

değerli arkadaşlarım, Muhterem Bakan w Ba
kanlığın kıymetli erkânı; 

Kıymetli idare amirleriyle uzun yıllar bir 
arada çalışan ve hizmetlerin ifasında, onlarla 
birlikte müşterek mesuliyetleri deruhde 'eden 
emektar bir jandarma mensubu olarak İçişleri 
Bakanlığı bütçesinin müzakeresi vesilesiyle ba-
kanukla alâkalı mütalâa ve kanaatlerimi kısaca 
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belirttikten sonra jandarma teşkilâtiyle hizmet 
ve vazifelerinin ifa tarzı hakkındaiki görüşle
rimi kısaca arz edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Devletin haysiyet ve itibarının korunmasının, 

yaşatılmasının ve halkın Hükümete karşı olan 
sevgi ve güveninin ilk temel şartı : 

Vilâyeti dâhilinde bulunan şube müdürleriy
le, ilçe kaymakamlarını daima murakabesi al
tında bulundurarak bunlar emrinde çalışan 
bilumum Devlet personelini bilvasıta hakiki 
hizmete sevk edebilecek ve aynı zamanda yıllık ' 
kalkınma plân ve program çerçevesindeki iş
lerin tatbikatında daima yardımcı ve yapıcı 
olduklarını her veçhile ispata ehil ve mukte
dir, otoriter idare adamlarını iş başında bulun
durul akla mümkündür. 

Valilerimizin mevdu hizmet ve vazifelerinde 
(başarıya ulaşabilmeleri ancak ve yalnız halkın 
içine »irerek onun çeşitli dert, şikâyet ve istek
lerini bizzat duyarak idari ve inzibati tedbir
leri vaktinde alabilme]eriyle* kabildir. 

Havın arkadaşlarını; 
İdare amirleriyle emrimde çalışan bilumum 

personelin bir bakıma, devamlı murakıbı ve 
kontrolörü halktır.. Dunun için idari müesse
selerimizin tam ve kemaliyle işlevi]) işlemediği 
ancak halkın hislerine ve duygularına, ihtiyat; 
ve ıstıraplarına nüfuz etmekle ve onun içinde 
yaşamasını bilerek buna göre en isabetli karar 
ve tedbirlerini almakla •mümkündür. 

Fakat 'bu gayretlerimizin tahakuk safhasına 
intikalini sağlamak için evvelemirde valilerin 
hizmetlerini kolaylaştırıcı salâhiyetlerimi tah
kim edici bâzı kanuni 'tedbirlerin alınmasına 
lüzum ve zaruret vardır. Şimdiye 'kadar elde 
edilen neticelerin ışığı altında merkeziyet sis
temi gibi dar bir çerçeve içindeki mahdut sa
lâhiyetleri yerine sorumlulukları nisbetinde 
salâhiyetlerini ele artırmak ve bu suretle Devlet 
idaresi mekaniz)masının süratle ve selâmetle 
işemesini sağlayıcı imkânları bulup tatbik mev
kiine koymak lâzımdır. Bundan başka : Klâ
sik teftiş ve murakabe müesseseleriyle mura
kabenin müspet, tam ve kâmil somu; vermediği 
tatbikat ile sabit olduğuna göre bütün Devlet 
memurlarının devamlı murakabelerini sağlıya-
cak yepyeni usullerle bir .murakabe müessesesi 
kurmak ve bunların verecekleri raporlar üze-
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rinde ciddiyetle durarak o memurlar hakkın
da seri ve keskin işlemler yapılmak suretiyle 
idari ieihazımızı emniyet ve selâmetle işliyen 
ve bu suretle vatandaşın itimat ve sevgisini hâk 
kazanan bir Devlet teşkilâtına sahip kılmak 
çareleri üzerinde dikkat ve hassasiyetle durul
ması lüzumuna kaani bulunmaktayım. 

Saygı değer arkadaşlarım; 
Memleketin emniyet ve âsayişiyle çok yakın

dan alâkası olan önemli bir konuya geçiyorum : 
Asayişe müessir bir olayın vukubulduğu gün

lerde hâdisenin önemine göre başta İçişleri Ba
kanlığı olmak üzere bütün idari ve adlî makam
ların o hâdise üzerine hassasiyetle eğildikleri bir 
vakıadır. 

Fakat zabıta makamları tarafından faillerin 
yakalayıp adalete teslim edildikleri nihayet tev
kif edildikleri hakkında raporları üzerine o 
vak'aya ait dosyalar muameleden kaldırılmakta 
ve bir daha sonuç aranmamaktadır. Halbuki bu 
olaya ait işlem neticede beraetle sonuçlanabilir 
veyahut zanlı mahkûm da olabilir. Binaenaleyh; 
her hangi bir vak'a failleri hakkındaki dosya an
cak muamelenin kaziyeyi muhakeme haline gel
medikçe muameleden kaldırılmaması icabeder ki, 
bu yapılmadığından hakiki faillerin bülunama-
dan dosyanın muameleden kaldırıldığı elimliyle 
sabittir. Binaenaleyh; mâruzâtını şudur: Bu ka
bil muameleli dosyaların o şahıs veya şahıslar 
hakkında son adalet mercilerince verilecek kara
ra intizaren elde tutulması, binnetice hakikî fail
lerin bulununcaya kadar tahkikat ve takibata. 
ısrarla, devam (-dilmesi memlekette huzur, emni
yet ve asayişin tesisini temin bakımından bu 
muamelenin dikkat ve hassasiyetle üzerinde du
rulmasını gerektirmektedir. İçişleri Bakanlığı
nın. Adalet Bakanlığı ile anlaşarak bu hususun 
müştereken tatbik ve takibini önemle istirham 
ederim. 

Saygı değer arkadaşlarım: Jandarmamızın 
bugünkü istihdam şekline göre kendisine Jandar
ma Teşkilât ve Vazifeleri Nizamnamesinin tah
mil ettiği hizmetler dışında hizmet hedeflerine 
tamamen aykırı istik'amet ve vazifelerde istihdam 
edildikleri bir gerçektir. 

Sınır ve kıyılarımızın muhafazası ve buralar
da kaçakçılığın meni takibi hizmetleri gibi jan
darmanın kuruluş maksatlarına uygun bulunmı-
yan esasen kendi bünyesindeki birçok eksiklik
lere rağmen sorumlu bu ağır hizmetlerin gördü-
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rülmesi jandarmamızı yıpratmakta halk nazarm-
daki prestijini kırmakta bundan başka en kıy
metli elemanlarını bu alanlarda kullanmak mec
buriyetiyle esasen noksan olan küçük rütbeli jan
darma subayı mevcudu büsbütün azalmakta ilçe 
jandarma komutanlıkları bizzarur astsubaylar 
tarafından idare edilmektedir. Bu hususun alâ-
kalılarca dikkat nazarda tutulması zaruretine işa
ret etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Memleketin ,en ücra köşelerinde imkânsızlık

lar içinde imkân yaratmıya çalışarak memleke
tin dirlik düzenliğini kurmakla görevli jandar
mamızın üç asli vazifesi vardır. Askerî, mülkî, 
adlî. 

Bugün jandarmanın bünyesini teşkil eden in
san gücü çoğunluğunu 1111 sayılı Askerî mü
kellefiyet Kanuniyle askerlik şubelerinden alı
nan erler teşkil eder. 

Bu itibarla Millî Savunma Bakanlığı evlevi-
yetle ve bâzı makûl sebeplerle jandarmanın ken
di vekâletlerine bağlanmasını zaruri görür. İçiş
leri ve Adalet Bakanlıkları ise jandarmanın mül
ki ve adlî vazifelerinden dolayı teşkilâtın İçişle
ri Bakanlığının emrinde bulunmasında minber
dir. Şahsi görüşüme göre; bugün jandarma ka
rakollarımızın ifa edegelınekte olduğu meslekî 
hizmetlerindeki aksaklıkları kanun dışı davra
nışları 4 aylık bir eğitimden sonra sabit birlik
lere gelen kifayetsiz ve yetersiz, sorumluluk duy-
iguisıiiindian uiza'k olan Ibu eıfcrimiızıe halksıız olarak 
meslek hizmetlerini yapmaya âdeta zorlamış bu-
luınımaikltiaıyDZ. Hilztaıeltlerin aleyhime mJüteıvecıeilh 
(böıyîlıe Mir aorlaımaya tıalldkıiınız yolkitur. Şu hailde 
Jianidamna Genel Komutanlığı emrinde Ibulunıaica-k 
oiaın, teşlkillâtını ilki 'kaıflalt lıaıMnde mütalâa ede
rek bir kanadiyle Millî Savunma Bakanlığına (ki 
toplu birlikler) diğer kanadiyle de ya İçişleri Ba
kanlığına bağlı bulundurmak veyahut kanunlarla 
tâyin, tesbit ve takyidedilecek müstakil bir hü
viyetiyle jandarma hizmet ve vazifelerini ifa et
mek suretiyle toplu birlikler komutanlığiyle, sa
bit birlikler komutanlığı adiyle iki daire halin
de bir teşkilâta doğru gitmek mümkündür. Ne
tice olarak sabit birlikler teşkilâtını tamamen 
meslekî bir hüviyete kavuşturmak bugün silâhlı 
kuvvetler statüsünde yer alan jandarmamızın 
toplu birliklerde istihdam edilmekte olan mesle
kin kıymetli kurmay suba.ylarını da bu meslek 
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I camiasında toplıyarak sabit jandarma teşkilâtı

mızın muasır devletler jandarması kuruluşu isti
kametinde inkişafının teinini dikkat nazarda tu
tulmalıdır. 

Muhterem Senatörler : 
Sabit jandarmamızın motorlu taşıt, muhabe

re malzemesi, eleman kifayetsizliği, memleketi
mizin coğrafi durumu, kültür seviyesi, medeni 
hali ayrıca meslekin çok önemli olan hususiyet
leri, mülkî teşkilâtı, bütçemizin tahmili dışındaki 
malî külfetler bakımlarından sabit jandarma bir-

I liklerinin ilçe merkezlerinde toplu olarak istih
damları arz ettiğim sebep ve evamil karşısında 
bâzı kaydi ihtiraziyeleri bulunmakla beraber 
mümkün fakat bugün için muteberdir. Sayın ar
kadaşlarını: Jandarmamızın mesuliyeti i ve ağır 

I şartlar içinde hizmetlerini omuzlarına yüklenerek 
j memleketin uzak yerlerinde vazife gören ve bu

gün mevcutları 4 binin üstünde olan uzatmalı 
jandarmamızın terfileri için hazırlanan uzman 
jandarma kanun tasarısının 3 aydan beri Millet 
Meclisinin gündeminde bulunduğu halde henüz 
ele alınmamıştır. Jandarma Genel Komutanlığm-

I ca badema uzatmalı jandarma personelinin alın
mam ası hakkındaki prensip kararının isabetli bir 
karar olup olmadığı hakkında burada her hangi 

j bir mütalâada bulunacak değilim. Fakat halen 
mevcudolanların meslekte daha en az 10 - 15 yıl 

i hizmet görmek durumunda bulundukları dikkat 
j nazara alınırsa bunların özel kurslara tabi tııtu-
J larak muvafık olacakları terfiini ön gören uz-
j man jandarma kanun tasarısının bir an evvel ka

nunlaşmasını bekliyen ve mukadderatını bu se
re i'Ji hizmete vakfetmiş feragatli ve emektar jan
darmamız mensuplarını sevindirecek olan bu ta
sarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi husu
sunda Sayın Bakanımızın yüksek alâkalarını is
tirham ederim. 

Hepinizi İçişleri Bakanını ve Bakanlığın li
yakatli erkânını emniyet ve jandarmamızın fe
dakâr mensuplarını en samimî dileklerimle se
lâmlar Senatonun değerli üyelerine hürmetlerimi 

I sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Sadık Artukmaç. 
C.K.M.P. ADİNA SADİK ARTUKMAÇ 

(Yozgat) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri, Sayın Hükümet erkânı; 

İçişleri (Bakanlığının 1964 yılı bütçesi müna
sebetiyle Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin 

I .görüş ve tenkidi erini arz edeceğim. 
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Mütalâalarımızı bir merkez teşkilâtı, taşra 

teşkilâtı, mevzuat ve teşkilâtı ihtiyaçları olmak 
üzere dört kategoride arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; her bütçe yılında, bu 
kürsüde çeşitli tenkid ve temennilerde bulunu
lur. İlgililer, bunu alâka ile dinlerler veya din
ler görünürler. Müzakereler biter. Herkes işiy
le meşgul olmaya başlar ve bu meşgale içinde, 
mütaakrp bütçe yılı gelir. Bi rde bakarız, geçen 
yılda ve daha eski yıllarda söylenmiş olan söz
ler, burada haklı olarak tekrar edilir. Bunu bil
hassa arz etmekten maksadımız şudur : Yerine 
getirilmesi mıümkün olan temennilerin bile, ic-
(ra başında bulunan arkadaşlarımız tarafından 
benimsenmediğini, gereken tedbirlere tevessül 
olunmadığını üzüntü ile ifade etmektedir. (Biz; 
eskiden beri ortaya koyduğumuz dilek ve temen
nilerimizi, bu kez de belirtmeyi bir vazife say
maktayız. Ancak bu seferki dileklerimizi; Ba
kanlık teşkilâtının ıstıraplarını, iyi ve kötü ta
raflarını yakın on bilen değerli bakanımızın göz
den ırak tutmıyaeağı.na da emin bulunduğumu
zu bilhassa belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 
ilk önce İçişleri Bakanlığı merkez teşkilâtı

nın yüksek dereceli memurların bir yığmağı ha
line getirilmemesi bir düzene konulması gerek
tiği inancındayız. 

Filhakika özel şartları haiz, ki bu şartlar 
arasında yabancı dil bilgisi de vardır, bir baş
kan ve dört müşavirden terekkübetmesi lâzım-
gelen Tetkik Kurulu; fonksiyonunu kaybetmiş 
durumdadır. Bu 'kurulun, maksadı aslisine hiz
met ettiği veya edebildiği kanaatinde değiliz. 
Çünkü bugün bu kurulda, 18-20 vali ve kay
makam ve kendi kadrolariyle istihdamı edil
mektedir. Elbette ki, yukarda belirttiğim özel 
şartlarda mevcut değildir. Bu kurula çeşitli 
maksatlarla, eleman yığmanın ne dereceye ka
dar doğru olduğunun takdirini Yüce Heyetini
ze bırakıyoruz. Bu kurulun, maksadı aslisine 
ircaını zaruri görmekteyiz. 

Bakanlık Teftiş Kurulu da, vali ve kayma
kamların kendi kadrolariyle istihdam edildiği 
geniş bir teşekkül manzarası ara etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Merkez teşkilâtının önemli konularından bi

risi de, merkez valiliği müessesesidir. Bakanlı-
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ğm 70 vali kadrosu vardır. Bunlardan &7 si vi
lâyetlere ve üçü merkez valiliğine aittir. 

İl İdaresi Kanunu, merkez valiliği müesse
sesini, bir 'valiyi, Bakanlık emrine almadan ve
ya emekliye sevk etmeden önce, merkezide is
tihdam edilmesini ve bu suretle istenmiyen bir 
kimsenin vilâyetten derhal ayrılmasını ve hak
kındaki muamelenin de süratte yapılmasını is
tihdaf maksadiyle tesis edilmiştir. Halbuki, bu
lgun bu maksattan tamamiyle uzaMa-şılmış ve 
merkez valiliği müessesesi de bir nevi vali yığını 
haline getirilmiştir. Gerçekten üç merkez vali
liği kadrosu olduğu halele; halen, bu müessese
de 8-10 vali pasif bir vaziyette alıkonulmakta
dır. 

Sayın senatörler; 
Arz ettiğim duruma göre, gerek tetkik ve 

teftiş kurullarında ve gerekse merkez valiliğin
de fuzuli olarak işgal edilen kaymakamlık ve 
valilik kadrolarının serbest bırakılmasını - hele 
kaymakam sıkıntısı çektiğimiz böyle bir za
manda - lüzumlu ve zaruri görmekteyiz. Kötü 
tatbik edilmekte olduğunu müşalhede eylediği
miz 5439 sayılı Kanunun bu konuya .mütaallik 
hükmünün de kaldırılması lüzumuna inanmak
tayız. 

Pek muhterem arkadaşlar; 
İçişleri Bakanlığının taşra teşkilâtında çalı

şan elemanlardan da bahsetmek isteriz. Bunla
rın başında vali ve kaymakamlar gelmektedir. 

Vali; idare meslekinin inceliklerine vâkıf, 
mesuliyet deruhde edebilen, enerjili ve dinamik, 
mevzuata vâkıf ve hukuka hürmetkar, halktan 
kaçan değil, halka yaklaşan, makamının sağlam
lığını partizanlıkta değil, kendi şahsiyetinin 
kudretinde bulan, sözü ile fiili birbirini tutan 
bir şahsiyet olmalıdır. 

Sayın senatörler, bu vasıfta bir valiyi nere
de bulabiliriz sorusu ile karşılaşmamız müm
kündür. Bu sorunun cevabı hazırdır. Bu vasıf
taki valiyi, idare meslekinden yetişmiş kimse
ler arasından her zaman bulabiliriz. 

Filhakika, idare meslekine intisabeden yani 
kaymakam olmak istiyen bir kimse, Hukuk ve
ya Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuş
tur. Belirli bir süre staj görmüştür. Kaymakam 
olduktan sonra, meslekin kendisine tahmil et
tiği çeşitli vazifeleri ifa etmiş ve böylelikle her 
alanda bilgi ve tecrübeye sahih olunmuştur. Mes-
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Tekin ve halk idaresinin incelkîerine nüfuz et
miştir. 

©öylece yetişen bir kaymakam; sicili düzgün 
ve şalisi kabiliyeti de üstün olduğu takdirde, 
vali tâyin edlehilmelidir. Böyle bir kaymaka
mın son hedefi, hiç şüphe yok M, vali olmak
tır. Esasen, Dahiliye memurları kanuna göre, 
meslekin 4 ncü ve daha yukarı kademelerine 
geome imkânı, sadece 'Hukuk ve Siyasal Bilgi
ler mezunlarına tanınmıştır. Gerçi îl idaresi 
Kanununun 6 ncı maddesinde : «Valilerin tâyi
ninde 3656 sayılı Kanunun hükümleri tatbik 
edilmez» hükmü 'vardır. Ve bu hükme dayanıla
rak meslek dışı tâyinler yapıla'gekn-ektedir. Biz, 
İm tasarrlfun mevzuat bakımından da yanlış 
olduğu inancındayız. 

Filhakika, îl İdaresi Kanununun sözü geçen 
hükmü ile, bugünkü tatbikatın hilâfına olarak, 
in esi ekten yetişenlerin barem dışında tâyinle
rine; başka bir deyimle, daha üst derece maa-
siyle tâyinlerine imkân vermek gayesi istihdaf 
olunmuştur. Yoksa, Dahiliye Memurları Kanu
niyle konulan şartlardan ve aranan vasıflardan 
her hangi birisinin bertaraf edilmesi istihdaf 
olunmamıştır. Şu halde valiliğe, kanun hüküm
leri muvacehesinde dışardan tâyin caiz değil
dir. 

Hükümetimizin, bu konu üzerinde hassasi
yetle durmasını önemle rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; İçişleri Bakanlığı tâli 
memurlarının maaş durumları feci bir manzara 
arz etmektedir. Kadrosuzluk ve intibaksızlık 
başlıca şikâyet konusudur. Diğer bakanlıklar 
mensuplarına yeni yeni kadroların ve intibak
ların sağlandığını gören bu talihsiz kimseler, İç
işleri Bakanlığı memurlarına ait kadroların ve 
intibak kanunu teklif ve tasarılarının müspet 
bir sonuca vaırdırılamamasını görerek, pek hak
lı olarak hayal kırıklığına uğramışlardır. Der
hal ifade etmeliyiz ki, bu sebeplerden dolayı, 
uzaklaşanlar çoğalmakta ve meslek kifayetsiz 
bir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Hükmi şahsiyeti haiz ve idari muhtariyete 

sahip bir bucak idaresinin kurulması lüzumuna 
inandığımızı belirtmek isteriz. Bu suretle halkın 
idareye iştirakini sağlıyacak ve demokratik ni
zamın temelini daha, geniş çapta vatan sathına 
yaymış olacağımıza, kaani bulunuyoruz. Bu ko-
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nudaki bir tasarının Büüyk ıMillet Meclisine en 
kısa bir zamanda getirilmesini temenni etmek
teyiz. 

Bakanlıkça hazırlanmış bulunduğunu öğren
diğimiz îl özel idareleri kanunu tasraıısı ile Be
lediye gelirleri kanunu tasarısının Büyük Mil
let Meclisine kısa zamanda şevkini ve kanunlaş
masını temenni ve bu yeni mevzuatla mahallî 
idareler gelir kaynaklarının genişliyeceğini 
ümldederiz. 

Nüfus yazımı Kanunu ile Nüfus kanunu ta
sarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisine in
tikal ettirilmiş olmasını memnuniyetle karşı
larız. 

Pek muhterem arkadaşlar; İçişleri Bakanlığı 
taşra teşkilatındaki dairelerinin mefruşat ye 
demirbaş eşya .bakımından durumlarının peri
şan olduğunu bilhassa belirtmek isteriz. Bütçe
ye konulan ödeneklerin, mahalline masruf bir 
hale .gelebilmesini temin maksadiyle, ilçeler 
mefruşatının standart bir hale ıgetirilmesi veri
len program, dâhilinde merkezden mahallerine 
gönderilmesi 'hususundaki fikir ve mütalâ.avruzı 
muhafaza etmekteyiz. 

Sayın, arkadaşlar; 
İdarenin gözü, kulağı ve hakiki icracısı du

rumunda olan kaymakamlara birer jip tahsis 
edilmesi, yüksek malûmları bulunduğu veçhile, 
237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri ieabmdan-
dır. Halen 316 ilçemizde kaymakam jipi var
dır. Bu yıl bütçesine Mç olmazsa geqen yıl büt
çesine konulan miktarda, jip ödeneği konulmıa-
masıııı üzüntü ile karşılarız. 

Muhterem arkadaşlar; vatandaşın Devlet. 
teşkilâtına her zaman .güven ve huzurla başvu
rur ilçesinde bütün idare adamlarının, ve görev
lilerin gayret göstermesine önem verileceği ve 
vatandaşın kanunlar dahilindeki müracaatının 
en kısa yoldan yerine getirilmesi ve bu münase
betlerde medeni hizmet anlayışının belirtisi olan 
'güleryüz ve karşılıklı saygının hâkim kılın
ması. fikrinin idareye ^yerleşmesi için gerekli 
tedbirlerin alınacağı yolunda, üçüncü Hükümet; 
programında yer almış bulunan pasaj hüküm
lerinin yerine getirileceği umudunu muhafaza 
etmekteyiz. 

iMâruzatıma burada son verirken, İçişleri Ba
kanlığı, 1964 yılı bütçesinin memleketimize 
uğurlu olmasını candan diler, hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Suphi Batur. (Yok, ses

leri) 
Sayın Nihat Pasinli söz sırasını, kendisinden 

sonra gelen Sayın Cemal Tarlan'a verdiği için, 
tüzük hükümlerine uygundur, buyurun Tarlan. 

CEMAL TARLAN (Kırklareli) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler; Dahiliye Ve
kâletinin başta Sayın Vekil olmak üzere değerli 
arkadaşlarım. 

1964 malî yılı bütçesi vekâlet olarak burada 
konuşulmaktadır. Gerek parti sözcüleri ve ge
rekse şahısları adına konuşan arkadaşlarım, bu 
vekâletin çeşitli hizmet ve ihtiyaçları ile aksı-
yan tarafları üzerinde en ince teferruatına va
rıncaya kadar, fakat mutlak ve itinalı bir ifade 
ile bütün bunları dile getirmiş bulunmaktadır
lar. Kendilerine müteşekkirim. 

Ben de hem bu duygumu ifade etmek ve 
hem de bu vekâletin eski ve emekli bir mensu
bu olarak ve sırf faydalı olabilmek arzusu ile bir
kaç noktaya kısaca temastan kendimi alıkoya-
mamış bulunuyorum. Ve bu maksatla evvelâ 
Dahiliye Vekâletinin fonksiyonu ve elemanları 
bakımından hususiyet ve ehemmiyeti üzerinde 
kısa mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dış güvenliğin sağlam olsunda ve devam et

ti rilişinde ve Hükümetlerin istikrarlı, devamlı 
çalışabilmelerinde dahilî huzur ve sükûnun oy
nadığı rolü azımsamamak hattâ başta saymak 
icabeder. 

Bu düzenin sağlayıcısı ve koruyucusu olması 
bakımından birinci derece vazife ve mesuliyet 
sahibi bulunan vekâlettir. Kanaatimce Dahiliye 
Vekâletidir. Ezcümle âmme tüzünün sahibi bu
lunması, Devlet namına icabında cebir kullan
ması ve emniyet, asayişi düzgün bir halde tut
ması gibi başta gelen vazife ve salâhiyetlere 
mâlik olan bu vekâletin ayrıca Hükümet - va
tandaş münasebetlerini tanzim eylemesi yönün
den bir bakıma iç politikanın tatbikçisi görü
nen bir cephesi de vardır. İşte bütün bu husu
siyetler dikkatle göz önünde tutularak bu ve
kâlet hiç aksamadan ahenkli ve her türlü tesir
den azade olarak çalışıp vazife ve hizmetlerini 
noksansız yaptığı takdirde memlekette emniyet 
ve asayişin, dolayısiyle huzur ve sükûnun temin 
edilememesi gibi bir durumla karşılaşılmasma 
imkân görmemekteyim. Bu mühim hizmet ve va-

7.2.1964 Ö : 3 
zifelerin sağlanmasında rol oynıyan çeşitli se
beplerin başında şüphe yok ki, ehliyetli, kabi
liyetli eleman istihdamı ile tarafsız idare gibi 
sıhhatle tatbikini lüzumlu gördüğüm problem
leri bir kere küçümsememek ve her halde ihmal 
etmemek icabeder. 

Ne gariptir ki, şerefli olduğu kadar o derece 
zahmetli, külfetli olan idareciliğin bâzı ahval
de bir mesele oluşuna gölge düşürecek tatbi
katı olmuştur. Nitekim idarenin kitabı yoktur, 
idarecilik değil mi kim olsa yapar, zihniyetinin 
yaratılmasına zemin ve imkân hazırlıy anlar 
yine bu tatbikatlardır. Bu da naçiz kanaatimce 
meslekin talihsizliğidir. 

İdareciliğin bir meslek olduğu ve bu mes
lekte derece derece kendilerine vazife verilecek 
kimselerin mutlaka meslek içinden ehliyetli, 
kabiliyetli olanlarından seçilmelerine itina gös
terilmesi, keza iktidar değişikliklerinde idare 
mekanizmasının çeşitli kademelerinde hizmet 
görenlerin liyakatsizlikleri, kusurları .tesbit 
edilmedikçe bu tebeddülden endişe duymama
ları ve hele katiyen mutazarrır olmamaları za
ruretine inanmak ve Dahiliye Vekâleti olarak 
bunun tatbikçisi bulunmak dâvanın zor ve fakat 
çözüme muhtaç noktalarıdır. Bu m ey anda idare 
âmirlerimize vazife ve salâhiyet veren kanun
larımıza da teması da faydalı görmekteyim. 

İdare âmirlerimize vazife ve salâhiyet tah
mil eden çeşitli kanunlardan en önemlisi 5442 
sayılı Kanunumuzdur. Bu kanunun tedvininde 
ne türlü emeği geçtiğini yakinen bildiğim o za
manın muhterem parlömanteri do halen aramız
dadır. 

Şimdi soruyorum; İni kanunun bilhassa ida
re âmirlerimize vazife ve salâhiyet tahmil eden 
maddelerinin kemaliyle uygulandığını ve hele 
plânlı kalkınma devresine gidildikten sonra 
plânlama teşkilâtiyle idare âmirlerimizin müna
sebetlerinin tanzim ve düzene konduğunu gö
nül rahatlığı ile iddia etmek hattâ söylemek ka
bil midir? 

Hayıi' muhterem arkadaşlarım; neden hayır 
dediğimi haklı gösterecek misali lütfen beraber 
tetkik edelim ve meselâ 5442 sayılı Kanunun va
li ile il idare şubesi başkanlarının münasebetleri
ni tedvin eden maddelerine şöyle bir göz atalım. 

Bu kanunun 24 ncü maddesinde özetle (vali; 
yılda dört defadan az olmamak üzere idarede bir-
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ligin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek dü- I 
şenlenmesi, teşkilâtın ahenkli çalışması için idare 
şube başkanlarını heyet halinde toplar) ve yine 
25 nci maddesiyle (ileri ile yönetim, ekonomi, 
sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık iş
leriyle ilgili hizmetlerin ahenkli olarak yürütül
mesi için alman, gereken en uygun tedbirleri gö- I 
rüşmek üzere kaymakamları yılda dört defa top
lantıya çağırır...) demek suretiyle valilerimize va
zifeler tahmil edilmiştir. Bunlar amir hükümler
dir. 

Bu maddelerin bütün vilâyetlerimizde noksan
sız olarak tatbik edildiğini, programlarının yapı
lıp dosyalarının tutulduğunu ve bunlardan vekâ
let makamının muntazam bir surette haberdar 
edildiğini söylemek, sanırım ki, hem fazla iyim
serlik ve hem de ispatı biraz güç bir iddia olur. 
Bu hususu söylemekle halen vazife başında bulu
nan değerli meslek arkadaşlarımdan şikâyet mi 
ediyorum. Asla, şu anda dahi bu mesleke ilk gi
rişteki vazife şuurundan kuvvetini alan o masum 
heyecanı hissetmekte ve bugün vazife başında bu
lunan muhterem meslektaşlarımın, hâmil bulun
dukları vazifeye bağlılıktan mütevellit heyecan
larının bizimkilerden belki daha üstün olduğuna 
inanmakta ve kendilerini her türlü tavizden uzak 
bulundurmak istemekteyim. Bu noktayı böylece 
tesbit ettikten sonra gelecekteki tutumda değerli 
meslekdaşlarıma naçizane ışık tutmak maksadiyle 
bu mevzuda temennilerime geçiyorum ve diyorum 
ki; 15 seneye yakın bir mazisi bulunan 5442 sayılı 
îl idaresi Kanununun süratle ele alınıp maddele
rinden değişmesi icabedenlerle bilhassa idare 
âmirlerimize vazife ve salâhiyet veren maddele
rinden; pilot bölge dâhil Plânlama Teşkilâtının 
iki senelik tatbikatı göz önünde tutularak, tashi
he muhtaç görülenlerin ıslahını, ve yine birtakım 
Teşkilât kanunlariyle sonradan idare âmirlerinin 
alman yetkilerinin tekrar iade edilmesini sağlıya-
cak tasarılar hazırlanmasını ve nihayet vekâlette; 
vilayetlerimizdeki genel ve özel plân tatbikatını 
izliyecek ve idare âmirlerimizin çalışmalarını ta- I 
kip ve değerlendirecek özel bir büronun teşkilini 
zaruri görmekteyim. 

Bu bahse son vermeden istikramı malûmunuz I 
bulunan şu ciheti de açıklamak isterim ki, Fran- I 
sa'da meşhur Mone Plânının tatbikatının ilk iki I 
senelik başarısızlıkların sebeplerini araştıran yet- I 
kililer; başarısızlık âmilini idare amirleriyle tek- | 
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nik mercilerin çabşmalarindaki koordinasyon nok
sanlığına bağlamışlar ve ıslanma gidildikten son
ra teşebbüsü başarıya ulaştırmışlardır. 

Şunu ifadeye çalışıyorum ki, mesele; meslekî 
cazip hale sokup ehliyetli, liyakatli, çalışkan ida
re âmiri yetiştirip ancak bu vasıfta olanların iş 
başına getirilmelerinin sağlanması meselesidir. 
Bundan sonra tatbikatın bu istikamette inkişaf 
ettirilmesi de en halisane temennimizdir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu arada biraz da 
emniyet ve asayiş işlerimize temas etmek istiyo
rum. Emniyet ve asayiş işlerimiz Dahiliye Vekâ
letinin temel hizmetlerinden biridir. Bu mühim 
hizmet; polis ve jandarmadan müteşekkil zabıta 
kuvvetlerimiz tarafından yürütülmektedir. Ben
deniz bu kuvvetlerden yalnız polise ait birtakım 
görüş ve temennilerimle son vermek istiyorum. 

Emniyet ve asayişe ait günlük faaliyetler için
de en mühim rol polisin ilk kademelerini teşkil 
edenlerin omuzlarmdadır. Bu kademelerdeki poli
simiz ise, günlük vazife süresi bakımından yor
gundur. Maddi yönden ise tatmin edilmiş sayıla
maz, kanaatimizce ele alınıp halli gereken mevzu
lardan biri de bunlar olmalı ve binaenaleyh feda
kâr polis mensuplarımız moral ve maddi bakım
lardan Özlenir seviyeye ulaştırılmalıdır. Bir de 
büyük şehirlerdeki polis kuvvetlerimizden halen 
ne suretle istifade edildiği mevzuu vardır. Polis 
kuvvetlerimizden bilhassa büyük şehirlerde, kara
kollara taksim edilmek suretiyle istifadeye çalışıl
maktadır. 

Değişen hayat şartlarına göre bu tarz çalış
manın verdiği randımanın artık kifayetsizliği elle 
tutulur hale gelmiştir. Binaenaleyh bilhassa İs
tanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde polis 
kuvvetlerini toplu bir hale getirip telsizli, mo
torlu araçlarla seyyar karakollar ihdası suretiyle 
hizmete sürat vermek, halkın ayağına götürmek, 
en hayırlı ve faydalı hizmet olacaktır.. 

Emniyet ve asayiş işlerimizde motorlu araç, 
başta gelen ihtiyaçlardandır. Kâfi gelip gelmedi
ğine ait alman haberler hiç de memnuniyet veri
ci değildir. Halbuki gerek emniyet ve gerekse 
Jandarma Genel Komutanlığının 1964 yılı bütçe
lerinde motorlu vasıta ve teknik cihaz fasıllarına 
tahsisat konulmamış bulunması hayretimizi ve 
dikkatimizi çeken noksanlıklardır. Merkez valili
ği müessesesine arkadaşlarım temas ettiler. 
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Maruzatıma son verirken Sayın Vekilden 

önemli bir ricada bulunacağım. O da bir idareci
ler kongresi tertip ve faaliyete geçirmeleridir. 
Böyle bir kongrede merkeze yukarda özellikle ça
lıştıklarımla birlikte diğer bu konuşan sayın ha
tiplerimizin öne sürdükleri meseleler ele alınma
sı mümkün olacak ve bunlardan behemehal fay
dalanılacaktır. Saniyen bu münasebetle bu mesle
kin eski ve yeni mensupların m bir araya gelmesi 
neticesinde doğacak sevgi ve samimiyetin memle
ketin en ücra noktalarına kadar yapılmasına ve 
muhtaç bulunan idari iklimin yaratılmasına im
kân verilmiş olacaktır. 

Bu Vekâletin başına yeni getirilmiş bulunan 
Sayın Vekilin eski bir idareci olduğunu ve bu 
meseleleri yakınen bilen ve izleyen bir insan bu
lunduğunu düşünerek teklif ettiğim bu idareciler 
kongresi dâhil çözüm beki iyen bütün idari dâva
larımızın, yüce heyetinize beğendirilmek suretiy
le hallinde beklenen gayreti göstereceğine şahsan 
inanmakta ve muvaffakatiııi meslek namına arzu
lamaktayım. 1964 yılı bütçesinin hayırlı olmasını 
diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan. 
FLHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bendeniz 

sıramı zamanı en iyi kullanacak Sayın Bakana ve 
muhterem arkadaşlarıma terkediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Suphi Batur. 
SUPHİ' BATUR (Sinop) — Ben de Vekil 

Beye bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Vasfı Gerger. 
VASFİ (iFEGER (Urla) — Muhterem arka

daşlar; 
İçişleri Bakanlığı, memleketin umumi idaresi

ni elinde tutan, memleketin umumi huzur ve sü
kûnunu güvenliğini ve umumi emniyet asayişini 
koruyan ve camiası ile beraber memleket ve mil
let mukadderatı üzerinde fiilen söz ve salâhiyet 
sahibi olan bir Bakanlıktır. 

Bu vasfı ile Bakanlığın Devlet idaresindeki 
fiilî ve hukukî faaliyeti bir değer taşır ve buna 
muvazi olarak da büyük mesuliyeti aşikârdır. 

Devlet faaliyeti sahaları ve istikametleri ile 
çok artmıştır. Âmme hizmetlerinin de bugünkü te
lâkkilere ve mevzuata göre yeter sahası ve yönü 
artmıştır. Bütün bu hizmet manzumelerinin mat
lup gayeye ulaştırılması ve bu faaliyet ve hizmet
lerin başarılmasını vazife ve mükellefiyeti idare
ye tevdi edi! m is olduğundan idarecilik ilim saha-
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smda geniş ve başlı başına bir hukuk şubesi ve 
tatbikat sahasında da bilgiye, tecrübeye dayanan 
çok esaslı ve mühim vasıflara muhtaç ince bir ze
kâ ve kabiliyet mesleki oluyor. 

İdarede Devletin temsilcisi olarak vali genel 
idarenin başı ve mercii ve bakanların mümessili 
ve bunların aynı zamanda idari ve siyasi yürüt
me vasıtasıdır. Ve genel idaresinden de her ba
kana karşı ayrı ayrı sorumludur. İşte, Devletin 
bütün hizmet ve faaliyetlerini yürütecek ve mu
vaffakiyete is'al edecek ve toplumun umumi he
yet ve refahını, saadet ve selâmetini huzur ve sü
kûnunu, emniyet ve asayişini korumak ve .yeni 
Anayasanın mecburiyet tahmil eylediği vazife ve 
vecibeleri de yerine getirmek idarenin mükellefi
yeti olmuştur. Ve bütün bunlar da 1949 yılında 
yürürlüğe giren İl İdaresi Kanunu ile, bir nizam 
altına alınmıştır. Fakat, onbeş senelik bir mazisi 
olan bu kanunun gelişen ve genişliyen Devlet fa
aliyet sahaları ile âmme hizmet saha ve istikamet
leri ve bilhassa; Anayasanın 112 nei maddesinde
ki idarenin esasları ve idarenin bütünlüğü ve ka
mu tüzel kişiliği ve 115 nei maddedeki idarenin 
kuruluşu ve merkezî idareyi ve 116 ncı maddede 
ki mahallî idarelere ait hükümleri ile plânlama 
mevzuatı muvacehesinde bir ayarlama zarureti 
vardır. Bu sebeple kanunun yeniden ele alınarak 
tadili ve ihtiyaca cevap verebilecek bir şekle so
kulması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kadar mühim ve esaslı Aazife ve mükellefi

yetin ifasında idarenin kudreti ve bu kudrete is-
tinadettireceği faaliyetlere hâkim olacak ruh ve 
kuvvetin mesnedi cihetteki kanun, ilim ve hukuk 
prensipleri olacaktır. Bu olmadıkça o idare mef
luçtur; o idarenin istinadeylediği Devletin de adı 
hukuk devletidir. Bu itibarla idarecilik memleket 
hizmetinde şeref, fazilet, fedakârlık beki iyen idea1 

bir meslektir. 
İdareciyi bu mesleke bağlıyacak bağ da münha

sıran bu duygulardır, idarecide sarsılmaz bir se
ciye, yüksek bir fazilet ve ahlâk duygusu şarttır. 

«Vatandaşın kendini her zaman her yerde ra
hat bulmadığı endişe ve korkusunu kesin olarak 
kaldırmak idarecinin vazifesidir.». İdareci «Millet 
olarak kardeşliği; insanın insana karşı olan sevgi
sine, karşılıklı vazifeye, hakka ve adalete istinad-
ettiren» bir mahiyet takibettikçe, işte o vakit o 
devletin hükümeti; iyi bir hükümetin vermeye 
kadir bulunduğu umumi emniyeti temin etmiş 
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olur. idarenin bu kadar ehemmiyet arz eden hu
susiyeti dolayısiyle idarecinin seçilmesi mühim 
bir mevzu olur. 

İller İdaresi kanunu ile Cenel İdarenin bası 
valinin tâyini Bakanla]' Kuruluna aittir. Diğer 
kademedeki idarecilerin tâyini de Hükümetçe 
muhtelit şekillerde yapılır. Bu sebeple seçimdeki 
isabetsizlik ve ademi muvaffakiyet mesuliyeti de 
Hükümete racidir. Çünkü bu yetersizlik halinde 
bir valiyi başka vazifelerde çalıştırmak üzere mer
keze almak veya eski haline irca etmek hakkı da 
Hükümete verilmiştir. Demek oluyor ki; idare 
başının vasıf ve şahsiyeti hükümetlerin isabetli 
görüş ve takdirle ölçülebilecektir. Bu vesile ile, 
merkez valiliği müessesesini "bugünkü işleyişi tar
zı ile tasvibetmek asla mümkün değildir. Sayın 
Bakandan bu mevzuu idarenin hoşa gitmiyen bir 
tezahürü halinden kurtarmasını rica ediyorum. 
Sayın Turhangil arkadaşımın bu husustaki gö
rüşlerine katılırım. 

İdareciye mânevi huzur sağlamak mecburiye
tindeyiz. Aziz arkadaşlarım, en cazip ve mergup 
bir meslek olan idareden bugün ayrılmak için 
fırsat arayan idareciyi düşünmek herkczden ziyade 
o meslekten yetişen Sayın Bakan için zanneder
sem cok acı bir ıstırap kaynağı olur. 

Muhterem arkadaşlar; idarecide mühim bir 
vasıl' aranmalıdır. Mücadele kudreti Takdir bu-
ynrulur ki, bir idareci tahmin edemediği ve ede-
miyeceği bâzı vaka ve hâdiselerle ekseriya karşı 
karşıya gelir ve bu haler muhtelif istikametlerde 
cereyana başlayabilir ve idareciyi sürüklemek is
tidadını göserebilir. İşte idareci o vakit 
mücadele kudreti sayesinde hâdiseleri önli-
yebilir ve bu müşküllerle mücadele de ida
recinin zevki olur. Onun mefkure ve azim 
kudretinin her müşkülü bertaraf edebilece
ği inancı katî olmalıdır. Ve bunu meslekinin 
imanı ve hayatının şerefli vazifesi telâkki eder. 
Ama bu ruhu vermez aksine zedelenmiş olduğu 
gibi bu hale devam edersek bu m esi eke daha 
çok yazık olur. 

Şimdi Sayın Bakandan; 
İller İdaresi kanununun tadili, Anayasanın 

112, 115 ve 116 ncı maddeleri göz önüne alınarak 
hemen müktazasınm tevessül olunması ricamı 
tekrarladıktan sonra idare kongresini Sayın Tar
lan/m söylediği gibi toplama teşebbüsünü mevkii 
fiile kovmalıdır. 

Bugün tatbikatta bir bekçi mevzuu vardır. 
(.'erek teşkilâtı ve bu teşkilâtın kanuni mesnedi 
gerek tâyin ve istihdamı şart ve şekilleri ve ge
rek masrafın karşılanması bakımından yapılmak
ta olan tarh, tevzi ve tashih şekilleri ve gerekse 
paranın sarf usul ve şekilleri bir hukuk devleti 
idare hayatında asla hatıra gelem ivecek derecede 
iptidaidir ve hattâ neticeleri ile tahlile tabi tutar
sak teessüf edilir bir manzara arz eder. 

Bunun bugünkü vergi reformları nisbeti ara
sında İçişleri Bakanlığı tarafından hemen ele alın
ması kaçınılması artık mümkün olmıyan bir za
ruret halindedir. Belediye gelirleri hakkındaki 
kanunun elde olduğu bildirilmektedir. Bunun da 
zamanı gelmiştir. Ve geçmektedir. Beş bin liraya 
kadar alındığını bildirdiğimiz levha resmi gibi 
keyfî hükümler düzeltilmelidir. 

Mahallî idarelerin bir borç felâketi vardır. Ta 
Kurucu Meclis zamanından beri bunun tasfiyesi 
ele alınmıştır. Çerçi Maliye Bakanlığı belediyele
re bir yardım imkânını sağlamaktadır. Fakat bu 
kâfi değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu borçların bir an 
evvel tasfiye ve tesviyesi lâzımdır. Ve bu Cumhu
riyet Türkiye'sinin haysiyeti ve malî şerefidir. 

Nüfus defterleri yürekler acısıdır. Nüfus ka-
yılları perişan hale girmiştir. 

Altmış seneye yakın bir zaman evvel nüfus ya
zımı yapılmıştır. Yeni bir nüfus yazımı mevzuu 
ele alınmalıdır. 

İçişleri Bakanlığının tâli personel kadro ve 
maaş meselelerine ne teadül ve ne de tatbik bakı
mından âdilâne değildir. 

Taşra dairelerinin umumi ihtiyaç durumları 
perişanlık içindedir. 

Muhterem arkadaşlarım; kısaca bir de zabıta 
mevzuuna temas etmek isterim; vatandaşın Dev
letle, Hükümet faaliyetleri ilk teması karakollar
da veya gördüğü ve görmek zorunda kaldığı zabı
ta mensupları ile başlar. 

Bu başlangıç ve tatbikat menfi yürürse vatan
daşlar bütün memlekete şâmil bir kanaate sahib-
olurlar. Bu sebeple toplum bugün zabıta tatbika
tından memnun değildir. Mahiyeti ne gibi bir dü
şünceye bağlanırsa bağlansın laubali bir mesuli
yetsizlik akımı içindedir. Mutlak bir disiplin ve 
nizama bağlılığı âmir ve mecburi kılan zabıta 
mevzuatı karşısında ne idari, ne önleyici zabıta 
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fiil ve hareket ve faaliyeti tasvip görmez bir man- j 
zara arz etmektedir. 

Malûm olduğu üzere Adalet ancak suçun iş
lenmesini mütaakip huzuruna gelen vaka ve hâdi
seleri inceler, fakat idari ve Önleyici zabıta, suçun 
işlenmesine mâni olmak ve suç işliyerek adalet 
huzuruna vatandaşları çıkartmamak demektir. j 

İçişleri Bakanlığının vazife ve mesuliyet anla
yışının biraz evvel de işaret eylediğini gibi iyi bir 
'Hükümetin vermeye kadir bulunduğu umumi 
emniyeti tesise matuf olmasını tekrar dilerken de
ğerli meslekdaşım Bakan Orhan öztrak'm bu Ba
kanlıkta hakiki bir harülhalef olmasını da hâlisa- f 
ne temenni eder. ! 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) j 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, muza- j 
kerelerin kifayeti hakkında bir önerge var, oku- j 
tuyorum : J 

Divan Başkanlığına 
Uruplardan sonra 6 sayın arkadaşımız ko- i 

nuşmuştur; durum aydınlanmıştır. Yeterlik tek
lifimin oya sunulmasını arz ederim. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

(6 arkadaş konuşmadı sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, 6 arkadaş konuştu . 

M. P. adına konuşan arkadaşımız da ,topluluk 
bir grup olmadığı için şahsı adına konuşmuş 
sayılıyor. (Gürültüler, teamül öyle değil, ses
leri) 

Müsaade buyurun, Tüzük hükümlerini anla
tıyoruz. 10 üye olmadığı takdirde grup teşkil 
etmiyor. Grup olmadığına göre, bunlarda demin 
Yüksek Meclisin aldığı kararla yirmişer dakika 
konuşturulmuşlardır. Altı arkadaş konuşmuştur. 
Kifayet takririni reyinize sunuyorum. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun etendim. ! 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Mulıte- j 
rem arkadaşlarım, bir kere topluluk adına konu
şan arkadaşlara, adlarına konuşan arkadaşlar- ; 

dan fazla konuşma hakkı verilmektedir, bir. Kaç
lı an hakkı verilmektedir, iki. Bu sebep ve âmil
ler her ne kadar içtüzükte on kişi grup kura
nı amaktaysa da Senatomuzun bunları Meclis ka
nadında mevcut siyasi bir partinin burada mü-
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messili bulunan toplum ve bu toplumun fikriya
tını ortaya koyan şahıslar olarak mütalâa ettiği 
cihetle bugün teşekkül etmiş bir teamülü boz
maya muktedir değiliz. İç tüzükler yanında tea
müller de vardır. O bakımdan teamüle uyarak 
bu toplumların sözcülerinin şairi adına konu
şan arkadaşlar olarak hesabedil meşini Sayın Baş
kandan istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
teamül olarak bunu kabul ettiğiniz takdirde iki 
arkadaşı daha konuşturacağım. Buyurun Sayın 
Nihat Pasinli. 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Sayın Senato üyeledi, Sayın İçişleri Ba
kanlığı erkânı, sayın arkadaşlar; ben sözüme ev
velâ kaymakamların tayinlerine değinerek bağlı
yacağı nı. Bu mutlak surette bir müsavat içinde 
3 sene içinde kaymakam tayini yapılmadığının 
açık bir misalini arz ediyorum. Erzurum'un 
13 kazası vardır. Üç sene içerisinde 13 kazadan 
5 ilâ 7 si daima münhal kalmıştır. Zaman zaman 
Dahiliye Vekillerine ve ileri gelen müdürlerine 
ricalarımız olmuştur. Aldığımız cevap; mahru
miyet bölgesidir, elde mevcut kaymakam adedi 
azdır, bunun için gönderemiyoruz. Son olarak 
Yüce Meclislerin kabul ettiği tazminat kanunu 
ile daha fazla kaymakam temin etmek mümkün 
olacağına göre ümit etmiştik ki, Erzurum'un 
münhal olan kazalarının kaymakamları ikmal 
edilsin fakat, maalesef yine bu gün dahi Erzu
rum'un iki kazasında zabıt kâtipleri, tahrirat 
kâtipleri vekâlet etmektedir. Hukuk ve Siyasal 
Bilgiler mezunlarının tajâni kanunun âmir bir 
hükmü olduğu halde bunların yerine ilk mektep 
mezunu dahi olmıyan tahrirat kâtiplerinin ve
kâlet etmesi o kazadaki, birçok işlerin aksaması 
ve beş yıllık plânın tatbikinde büyük aksaklık
lar meydana getireceği bir hakikattir. Genç İçiş
leri Bakanından istirhamım bu münhal olan ka
zaların süratle kaymakamlarının tayinidir. Bel
ki kıştır, böyle bir mevsimde tayin olamaz diye 
düşünülürsede, tayinlerin zaruretler halinde her 
mevsimde yapılması icabediyor. Bu günü iki ka
zamız maalesef birçok zamandan beri vekilin ve
killeri tarafından idare edildikleri de olmuştur. 

İkinci olarak bekçilik müessesesine temas et
mek istiyorum. Bugün vatandaşın emniyetini bi
rinci derece vazife olarak üzerine alan bekçilik 
müessesi yeterli derecede verimli olamamıştır ve 
olamamaktdır. Sebebi; bekçi kadrosunun azlığı 
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buna mukabil geniş sahaların kendilerine tahsis 
edilmesi, bundan mütevellit beke/ilerin de bu va
zifeyi ihmal etmesi ve şehirlerde büyük mik
yasta hırsızlık vakalarının gün geçtikçe artma
sına sebep olmuştur. Binaenaleyh, bekçi para
ları istenildiği kadar zam edilmek suretiyle top
lanmakta ve bunların kadroda başka hizmetler
de sarf edilmeden bekçi kadrolarını artırmak 
suretiyle bu mahzuru önlememizin birinci dere
cede vatandaşın emniyeti bakımından zaruri ol
duğun;!, kaaııiiz. Emniyet teşkilâtının bir şubesi 
olan ve Emniyet Umum Müdürlüğünde çalışan 
ve yurtta vatandaşın canı ve malıyla yakından 
ilgili olan trafik teşkilâtı ile de biraz alâkalan
manız iea'bedeeektir. (Bugün, trafik teşkilâtında 
150 vasıta, 1 500 de âmir ve memur olarak bir 
personel kadrosu vardır. Takdir buyurursunuz 
ki, koca Türkiye'de 1 500 personelle trafik dü
zeninin ve emniyetinin sağlanması elbetteki 
mümkün olmıyacaktır ve olamıyoruz. Sebep; bu
gün elimizdeki vasıta adedini ve personeli mev
cut karayollarımız tullerine taksim edecek olur
sak 580 km. ye bir vasıta düşüyor. Takdir bu
yurursunuz ki, bu kadar geniş bir sahayı bu va
sıtayla kontrol etmek mümkün olamayacaktır. 
Binaenaleyh vatandaş kendi kendilerini idare 
•c-t m ek suretiyle serazod hareket ediyorlar, (ilin
de birçok canlara kıyılıyor, birçok malî zayiat 
karşısında bulunuyoruz. Bu bakımdan trafik 
teşkilât kanununun en kısa zamanda hazırlana
rak Meclise sevk edilmesini bilhassa ıSayın İçiş
leri Bakanından rica hattâ istirham ediyorum. 
1963 yılının 10 aylık kaza adedi on bin küsur
dur. Buna mukabil ölü adedi 2085, yaralı ise 
9 700 küsurdur, bu kadar sakat kalmıştır. Bu 
gerek Avrupa gerekse Amerika irin trafik, mo
torlu vasıta ve nüfusu ile kıyaslanacak olursa 
hakikaten bizim için korkunç ibir yekûn, teşkil 
eder. Bu bakımdan bu teşkilâtın Teşkilât Kanu
nunun kısa zamanda Meclise şevki ve kadronun 
genişletilmesi ve buna karşılıkta bunların esaslı 
bir şekilde fennî malzemelerle teçhizinin lüzum
lu olduğuna kaaniim. 

Jandarma teşkilâtından da bir parça bahset
mek isterim. Jandarma teşkilâtına güvenimiz, 
inancımız tamdır. Ancak yine bu bir hakikattir 
ki, memleketin muhtelif bölgelerinde, bilhassa 
Şark ve Güney bölgelerinde asayiş bakımından, 
birçok vakalarla her zaman karşı karşıya bulu
nuyoruz. Sebeplerini tetkik ettiğimiz zaman bu-
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mm başlıca âmillerinden birisinin vasıtasızlık 
olduğu görülür. Vasıtası olmıyan jandarma sü
ratle vaka mahalline ulaşamadığından, elbette 
ki, vaka, yerine geç gidecektir. Bundan mütevel
lit de bâzı hâdiselerin zamanında bastırılması 
imkânsız hale gelecektir. Bu yönden jandar
manın motorlu vasıta, ile teçhizi mutlak surette 
lâzım ve elzemdir. I Umunla beraber jandarma
da uzatmalı çavuş sınıfının artık bugünkü şart
lar dâhilinde vazife görmesinde birçok mahzur
lar belirmekti1 olduğundan bunu da kaldırarak 
yerine astsubay sınıfının ikame edilmesi ve kad
roların buna göre hazırlanması da bir zaruret 
halini almıştır. 

Ayrıca Sayın Bakandan bir sorum olacaktır. 
O da bugün bir sene zarfında ne kadar soygun 
vakası olmuş; emniyette faili meçimi kaç dosya 
vardır? Bunların da miktarlarının bildirilmesini 
rica ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım, sağ olun. (Al
kışlar) 

BAŞKAN— Sayın Cenap Uge. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, Sayın Senato üyeleri, sayın arkadaşım 
Nihat Pasinli'yi dinledikten sonra aklıma şu 
geldi. Hepimizin bildiği bir söz vardır. Batılı te
sadüfen ölür, Doğulu ise, tesadüfen yaşar, de
nir. Bizdeki trrafik mevzuu hakikaten âdeta her 
sene Devlet küçük bir savaşa- girmiş kadar in
san zayiatı, millî servetin heder olması, şahsın 
mal ve mülkünün zâyİ olması ile neticelenmekte
dir. Bunun başlıca, sebeplerinden bilhassa, vası
ta kullananların lâubalilikleri, uzun yollarda 
yorgunluğu, uykusuzluğu, hastalığı ve hattâ 
alkol almış olarak vasıta kullanmasından neşet 
ediyor. Ben bir yolculukta, bir şoför ile konuşur
ken - gece yolculuğu idi - kendisine sordum. Bu 
uzun yollarda geceleri hiç dinlenmez misiniz, 
uyumaz mısınız'? Bana verdiği cevap şu oldu: 
«Beyefendi biz bilhassa yaş meyva ve sebze mev
siminde bu yaş meyva ve sebzeleri İstanbul'a 
sevk edebilmek için gece yolculuğu yaparken 
uykumuz geldiği zaman her hangi bir şekilde 
parmağımızın, bir yerini keseriz ve ona da.tuz 
basarız ki, bunun acı siyle uyumıyalım ve direk
siyona hâkim olalım, diye.» Şimdi bu şartlar al
tında vasıta kullandığına, göre elbette kazalar 
biribirini t a ki bed eceldir. Her gün gazetelerde 
okuyoruz. Edirne - İstanbul, İzmir - Aydm - Af-
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yon, İstanbul - Ankara arasındaki trafik kaza 
l an malûm. Bunun yalnız memleketimizin için
de yarattığı zararlarla kalmıyor, bir de dış mem
leketlerden memleketimizi gezmiye, görmiye 
gelen turistleri de bu hal ürkütüyor. Geçenler
de bir yazı okudum. Edirne'den İstanbul'a vasi-
tasiyle gelmekte olan bir turistin hikâyesi veya
hut da kendi hâtırasını yazıyor. Orada Edir
ne - İstanbul karayolu i cin ölüm yolu diye bir 
tâbir kullanılıyor. Bu böyle yazılır, böyle söy
lenirse ve dış memleketlere de yayılırsa, tabiî
dir ki, memlekete turist, bilhassa vasıtalı turist 
zor gelir. Şimdi, onun için trafiğin, karayolları 
trafiğinin düzenlenmesi, nizama, intizama gir
mesi için kanunlar çıkarılabilir. Fakat her şey
den evvel bir takip lâzımdır. Her şeyden önce 
meseleyi ciddiye almak lâzımdır. Şu başkent 
olan şehirde dahi biz bu takipsizliği başıboşlu-
luğu, hattâ lâkaytlığı maalesef yakından müşa
hede etmekteyiz. Meselâ bakarsınız, bâzı zaman 
trafik mevzuunda bir sıkıştırma, bir kontrol 
mevzu olur, yürür. Kızılay'da, yayalar bir taraf
tan bir tarafa geçerken bir nizama, intizama so
karlar. Arabaları zamanında durdurulur, zama
nında hareket ettirilir ve bu birkaç hafta böyle, 
sanki bir mevsinımiş gibi gelir geçer. Aynı şey 
Ulus'ta da olur, ortaya zincir konur, hakikat 
ilk defa yayalara yol tâyin edildiği zaman yaya
lar bu zincirler üzerinden atlamadan kendilerine 
ayrılan yollardan gidiyorlardı . Şimdi görüyo
ruz ki, herkes koşup zincirin üstünden yüksek 
atlama talimi yapıyor. Bu da demek ki, işi tam 
mânasiyle ciddiye almamaktan ileri geliyor. 

Bir noktayı daha ifade etmek istiyeceğim. 
Bilhassa yabancılara, bir şehri bilmiyen ve ya
hut da yurt dışından gelmiş olanlara karşı taksi 
şoförlerinin davranışları ve ücret talepleri ha
kikaten bâzı anlarda bu memleketin insanı ola
rak utanç duyuracak hale geliyor. Sirkeci'den 
aldığı bir turisti veya hava alanından aldığı bir 
turisti Hiltoıı'a getiriyor. Eğer ücreti 20 lira ise. 
60, 70 hattâ yüz lira talebedenler oluyor. Bun
ların önlenmesi için muhakkak taksilere taksi
metrenin takılması ve işletilmesi elzemdir. Ben 
Bahçelide oturuyorum. Ancak, son günlerde bir 
vaziyetle karşılaştım. Bahçeli ile Dörtyol ara
sında çalışan dolmuş arabaları vardır ki, im 
dolmuş arabaları yani hepsi değilse, çoğu hurda 
denilebilecek halde olmasına rağmen, bunlara 
ille taksimetre takmaları için bir sıkıştırma, bir 
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takip mevzuubahsolmuştur. Bu zavallı dolmuş 
şoförleri de dolmuşu dahi zor yapabildikleri o 
arabalarına 1 500 lira masraf ile bu arabaları
na birer taksimetre takmışlar, yani af buyurun, 
kel başa şimşir tarak, kabilinden. O taksimet
renin, o arabanın önünde duruşu, ilk bakışta 
nazara çarpıyor. Çünkü, arabalar zaten hareket 
halinde iken ha dökülecek, ha döküldü halinde. 
Böyle bir arabaya taksimetrenin takılması ne 
maksat ile olabilir? Ye ne temin edilebilir? 
Eğer bir taksimetre vasıtasiyle trafik mevzu
unda, vatandaşın hayatını korumak gibi bir 
mesele düşünülüyorsa o 1 500 lirayı taksimet
reye vereceğine arabasının tamirine verirse her 
halde binen - inenin hayatını korumak bakımın
dan çok daha iyi olur. Şöyle bir düşündüm 
aşağı-yukarı 250 tane dolmuş, sadece Bahçeli-
evlerle Dörtyol arasında işliyor. Bunlardan alı
nan parayı bir hesabettim. 500 000 liraya ya
kın bir para ediyor. Yani niçin alınır bu para, 
faydası nedir, bu 1 500 lira vatandaşa bir yük 
olmaz mı? Taksimetreye vereceği bu 1 500 li
rayı teneke marka arabasiyle o vatandaş kaç 
günde, kaç ayda kazanır, ne temin edilir, bunu 
bir türlü anhyamadım. Birkaç tanesine sordum, 
hiçbirisi de ne maksatla taktıklarını, ne işe ya
radığım kendileri de bilmiyorlar. Onun için 
muhterem Bakandan bu husus üzerinde hassa
siyetle durmasını istirham ederim. 

Yakit bir hayli geciktiği için sözlerime bu
rada nihayet verir, hürmetlerimi sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN 
arz ediyorum. 

Efendim, önergeyi oylarınıza 

M. YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon Karahisar) 
— önergenin aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

M. YILMA ZİNCEOĞLU (Afyon Karahisar) 
- - Muhterem arkadaşlar, Sayın Eşref Ayhan'ın 
da burada söyledikleri üzere, İçişleri Bakanlığı 
gibi, çok mühim memleket hizmetlerini kapsı-
yan bir bütçenin görüşülmesinde böyle 6 arka
daş görüşmüştür, diye bir takrir vererek arka
daşların sözlerinin kesilmemesini istirham edi
yorum. Esasen bu mevzuda konuşacak arkadaş
ların, 6 kişiden ibaret olduğu anlaşılmaktadır. 
Şu hususa bilhassa nazarı dikkatinizi çekerim. 
Buraya konuşmak için çıkan arkadaşların her 
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biri, ayrı l)ir görüşü ifade etmektedirler. Elbet-
teki bu görüşleri ifade edilecek, Bakanlık da bn 
görüşlerden istifade edecektir. Böyle mühim bir 
mevzuda, tahdide gidilmemesini istirham ede
rim. Sonra aklımda yanlış kalmamışsa, Saym 
arkadaşım Pasinli bir arkadaşına yerini ver
mişti, (Takrir geri alınsın, sesleri) ondan sonra 
tekrar konuştular. Başkanlık Divaninindir, bu 
kusur. 

KÂMİL KAKAVULİoCîLU (Tabiî Üye) - -
Takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız takririni geri al
mıştır, buyurun Saym İnceoğhı. 

MUSTAFA YILMAZ İNOUOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Muhterem Başkan, muhterem ar
kadaşlar, çok Sayın Bakan ve Hükümet erkanı 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, içişlerindeiki bugün
kü tutum ve zihniyetle köylerimizin bugünkü 
ataletten ve çamurdan kurtulanılyacağına kaani 
bulunmaktayım. Köy Kanunu, muhtar ve ih
tiyar heyetine büyük salâhiyetler tanımıştır. 
Hattâ muhakeme etme salâhiyetleri bile vardır. 
Fakat gerek cehaletleri sebebiyle ve gerekse 
köylü tarafından intihabcdilmiş olmaları, sebebi 
karşısında, bunlarda, bir adalet vardır, hiçbir 
suretle bu Köy Kanununu tatbik etmezler. 

Nahiye müdürlerinin salâhiyetleri çok kısıt
lanmıştır. Oturdukları yerde otururlar, köy
leri hiçbir zaman denetlemezler. Kaymakamlar 
'keza kendilerine bir jeep tahsis edildiği halde 
köyleri sık sık gezelim demezler, denetlemez-
ler.Bu suretle köylerimizde hiçbir suretle Köy 
Kanununun emrettiği şekilde faaliyette bulu
nulmaz. Bu hususun temin edilmesini rica edi
yorum. Vaktimizin kısa olması sebebiyle süy-
üyeceğim şeylerin hepsine kısa kısa değinece
ğim. Kaymakamlarımız köy yolları yapılırken 
işgüzarlık olsun diye köylü vatandaşlara bn-
takım zorluklar gösterdiklerinden şikâyet edil
mektedir. Meselâ köylü vatandaş bedenen ça
lışmayı ve akaryakıt parasını taahhüdehniş'tir 
ve bunu yenine getirmiştir. Hükümet kumlama 
arabalarının geç geldiğinden verememiştir, kay
makamlar bunlar köylü tarafından kullanılacak 
tır diye zorlandıklarından şikâyet edilmektedir. 
Bu gibi yolsuz işlerle köylüyü idareden tiskiıı-
11 ir m em ek lâzıgelmektedi r. 

Emniyet teşkilâtımız malûm olduğu gibi ada-
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letin ilk kapısıdır. Eaka't lâzımgelen önem ve
rilmemektedir. Emniyet Umum Müdürlüğünün 
teklif etmiş olduğu tahsisatın kabul edilmemiş 
olmasından üzüntü duymaktayız. Emniyet men
supları bir çekingenlik içindedirler. Bundan 
başka kaza teşkilâtlarında adedleri çok azdır. 
Emniyet ve asayişi hiçbir surette diyeceğim 
temin etmemektedirler. Aynı zamanda halkla 
laubali olmuşlardır. Kahvelerde kâğıt oyna
makla vakit geçirirler. Bu hususlara, da nazarı 
dikkatlerini celbederim. İl genel meclislerince 
nahiye olmasına, karar verilmiş birçok .köyleri
miz vardır. Bunlar 7 - 8 seneden beri sıra bek
lemektedirler. Bunların bir an evvel nahiye 
İmline' getirilmesini istirham ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şu husus çok mü
him, nahiye bulunan yerlere nüfus memurluğu 
teşkilâtı konulmuş. Eakat bu teşkilât köylüye 
kolaylık vereceği yerde zorluk vermektedir. 
(Jüııkü köylü kazaya gclir,bir veraset ilâmı ala
caktır, bir dilekçe verir, dilekçe nahiyeye hava
le edilir. Ve sair hususta her hangi bir yaş tas
hihi işiniz var. bu hemen nahiyeye havale edi
lir. Oraya, gidi)) gelmek ve vasıta parası vermek 
gibi hususlar vatandaşları çok sızlatmaktadır. 
Ben şahsan Vekâletle temas ettim, bunun bir 
kanun meselesi olduğu söylenmişti. Bu kanu
nun da bir an evvel getirilere'k, nahiyelerden 
nüfus memurluğu teşkilâtının kaldırılması ve 
'kazalara verilmesinde de faydalı olduğunu arz 
(Mİ erim. 

Jandarma teşkilâtımızın motorlu vasıtalarla. 
teçlvz edilmesi şarttır arkadaşlarım. Bugün 
hırsızlıklar dahi motorlu vasıtalarla yapılmakta
dır. Hırsız çaldığı şeyleri kamyona doldurarak 
alnı birkaç saat içinde istediği yere götürüyor. 
Buna motorlu vasıtası olmıyan jandarma ne 
yapa'lnlir? Hiçbir şey yapamaz. 

Muhterem arkadaşlarını; motorlu vasıtalar
dan başka, jandarmanın modern muhabere va
sıtaları ile de 'teçhiz edilmesi elzemdir. Bu me 
yanda, köylerimizin de 20 nci asrın bir nimeti 
olan telefonlarla teçhiz edilmesi lâzım geldiği ne 
kaaniim. Bundan 10 - 12 sene evvel benim bu
lunduğum muhitte Emirdağ ve civarında, Af
yon mıntakasında, bütün köylerde telefon var
dı. Sonra bu telefon direkleri yıkıldı, telleri 
koptu tamir edilmedi, muhtelif defa. müracaat 
ve şikâyetlerimize rağmen yapılmadı bu tele-
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fonlar. O günden bugüne kadar yan inaklayım, j 
ve halende yapı'maınıştır. Bunun bir çaresi 
bulunup köy telefonlarının tekrar ihya edilmesi 
lâzım geldiğine kaaniim. 

BAŞKAX — Vaktiniz doluyor, bir dakika
nız kaldı. 

MUSTAFA YILMAZ İNOEOÖLU (Devamla) 
— Peki efendim. 

• Fandaımanın işlerini daha iyi yapabilmesi 
için er tayın bedellerinin fazlalaştırılmasını ta-
b Gediyorum, bunun sebebini şimdi arz ehııiyv-
ceğim. dalın, bir çok faydalan olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, trafik mesel esin e 
temas edecektim. Arkadaşımızın arizamik anlat
tıkları bu hususlarda sözü uzatmıyacağım. Yal
nız şuna temas ettikleri, fakat çaresinin ne oldu
ğunu pek söylemediler. Benini düşünceme göre 
bunun çaresi gece çalışan şoförlerin gündüz, gün
düz çalışan şoförlerin de gece çalıştırılmaması 
yerinde olacaktır. Bunun çaresi kolaydır. Geçti
ği yerlerde trafiğe veya bel'ediyetere uğramak 
suretiyle ehliyet cüzdanlarına veya kontrol kar
nelerine baktı rtmak suretiyle gece çalışan şoför
ler gündüz ve gündüz çalışan şoförler de gece 
çalıştırılmaz. Bu böyle olur. Bunun başka türlü 
çaresi, imkânı yoktur. Bu kazaların başka tür
lü önüne geçilmesine imkân yoktur. 

Madem ki vaktim dolmuştur, muhterem ar- ) 
kadaşlarım; burada benim bâzı suallerim ola- ; 
çaktır. Bu sualleri bilâhare Bakana soracağım j 
veya bu sualleri isterseniz burada arz edeyim. J 

i 
Efendim, fiyatlarda bir istikrar olmadığı he- | 

pinizin malûmudur. Belediye iktisat müdürlü
ğünce fiyatların munakaibe edilip, edilmediği ve 
ne dereceye kadar muvaffak olunduğunun açık
lanmasını istiyorum. 2 nei sualimiz; belediyeler 
daha ziyade kâr gayesi ile değil, vatandaşlara 
hizmet gayesiyle kurulmuş bir teşekkül olduğu 
halde, minibüs sahipleri belediye otobüsleri ile 
rekabet ediyor diye bunlara yeni ruhsat veril-
ınemektedir. Halbuki belediyenin otobüs işlet
mesinden zarar ettiği söylenmektedir. Zarar 
edip etmediğini; zarar ediyorsa, minibüslere ruh
sat verilerek zararın azaltılması lâzım geldiği 
'kanaatilideyiz. Kâr ediyorsa, yine minibüslere 
ruhsat verilerek buradaki rekabete karşı konul
ması lâzım geldiğine kaaniim. 
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ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Zarar ediyorsa da verilsin, kâr ediyorsa, yine 
ve ri 1 sin diyor sunuz... 

MUSTAFA YILMAZ ÎNGEOĞLU (Devam
la) —• Efendim, zarar ediyorsa ruhsat vererek 
minibüslerin çoğalmasını temin ve otobüs işlet-
m esin deki çalışan memurların miktarını ve oto
büsleri azaltmak suretiyle zarar azaltılabilir. 
2 nci noktada, kâr ediyorsa yine bunun minibüs
lerle rekabetine karşı koymak lâzımdır. Her iki 
halde de minibüslere ruhsat vermek lâzımdır. 
Taksilere taksimetre konulması, onu arkadaşı
mız söyledi. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Borç Turan. 

BERO TURAN (Ustanbııl) — Sayın Başkan 
sayın arkadaşlarım, sayın Bakan ve Bakanlık 
erkânı: 

Konuşmam bir konu hakkında teşekkür ve 
minnetimin ifadesine inhisar edecektir. Arz edi
yorum. 

Kıbrıs'ta, vukubıılan ve ırkdaşlarımızın ve 
vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini kaste
den müessif ve kanlı olayların, Büyük Türk 
Uıusunun vicdanlıda husule getirdiği derin elem 
ve ıstırabı istismar etmek suretiyle Türk Mille
tinin birlik ve beraberliğini bozacak ve asayi
şini ihlâl edecek zümrelerin her hangi bir merii 
•tezahüründe imkân vermiyen asıl ve büyük 
Türk Milletine, Şanlı Türk Ordusuna Sayın 
(Cumhurbaşkanına, Sayın Yasama Meclislerine, 
Sayın Başbakan ve Bakanlar Kuruluıi'a, asıl 
Türk Gençliğine, İçişleri Bakanı S ay m öztrak 
ve Bakanlık ve Emniyet 'erkânına en derin min
net ve şükran hislerimi arz etmekle kutsal bir 
ödevi yerine getirdiğini inancındayım. Hepinizi 
en derin hürmetlerimle selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alâeddiu ( V 
tin. 

ALÂEDDİN OETıN (Çorum) — Ook Sayın 
Senatörler, nıenıleketimizd'e adaletin tevziinin 
âdil âna olabilmesi için t çişle il Bakanlığının ro
lü mühimdir. Oünkü adaletin hem tahkikatta, 
hem de icrada vasıtası İçişleri Bakanlığıdır. Ook 
yanlış anlaşılan bir zihniyetle ne pahasına olur
sa olsun bir suçluyu bulma gayreti bâzı nüfus 
ve tesirlerle suçlunun izini ve delillerin kaybet
me imkânı daima mevcut olabilir. Bu suretle 
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memlekette adaletin tecellisi İçişleri Bakanlığı
nın âdil bir icraatı itiyat edinmesine bağlıdır 
Girdiğimiz Demokratik nizamın muvaffakiyetin
de İçişleri Bakanlığının tesiri çoktur. Adliyenin 
karşısına çıkan vat and aşlar mahduttur. Fakat 
iç.işleriyle dolayısiyle idare ile her vatanda.) her 
gün karşı karşıyadır. Adalet mülkün temelidir 
derken, yalnız hâkimlerimizin değil, aynı za
manda idare cihazınım icraatının da adaleti di
ye anlaşılır. Bu sebeple bu levha her idarecinin, 
karşısındaki duvara aşmalıdır. Vatandaşlara, ol
duğu gibi muhalif, muvafık bütün partiler de 
bu idarenin âdilâne ve bitaraf davranması şart
tır. Bu memlekette 2 Ekim 21 - 24 Mart hâdise
leri, parti binalarının, gazetelerin tahribi gibi 
hâdiseler tekerrür etmemelidir. Buna. müsaade 
eden bir bakanlık, bu memleketi de rejimi de 
tehlikeye maruz bırakmış olur. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kamunu ay
nen tatbik edilmelidir. Kanun dairesinde top
lantı ve gösteri yapılır. Fakat, tecavüz tecviz 
edilemez. Bunun zararı yalnız aramızda kalmaz, 
dış itibarımız da zedelenir, iktisadî kalkınma
mıza kadar tesir eder, kredi muslukları tıkanır. 
Dış politikamız güçlüğe uğrar. Son hâdiselerde 
bunu isbat eden vak'alar zannederim, Hükümet
çe de malûm olmalıdır. Yurdumuzda bir çok 
resmî memurlar, emniyet mensupları, vesaiti 
nakliyeden parasız olarak istifade etmektedir
ler. Fakat jandarma bundan istifade edemez. 
Artık buna da bir çare bulmalı, şehir içinde ve 
şehir dışında vazifeli jandarmalara resmî vesait
ten istifade imkânı sağlanmalı diğer vasıtalar 
için de bir çare aranmalıdır. Vazife görürken 
vesaiti nakliye bakımından jandarmanın otori
tesi ile kabili telif olmıyam durumlar görülmek
tedir. 

7201 sayılı Kanuna göre adlî tebliğleri 
postanelerin yapması lâzım iken hâlâ jandarma
ya yaptırılıyor. Bu gibi ek meşgaleler jandar
malardan kalkmalıdır. Asli vazifeleri ile meş
gul olmasına dolayısiyle vatandaşın huzuru
nu sağlamasına imkân verilmelidir. Polise faz
la mesai zammı 75 lira verilir, hiç olmazsa ay
nı vazifeyi gören aynı inzibatı ve emniyet iş
lerini gören jandarma gediklisine bu imkân 
sağlanmalıdır. Lise mezunları er olarak jan
darmalık yapar, fakat onun âmiri olan astsu
bay ortaokul mezunudur, bâzısı bu tahsildende I 

— 734 

7 . 2 . 1964 O : 3 
yoksundur. Bunların da tahsilini lise olması 
işlerin selâmeti bakımından mühim bir nokta
dır. 

Son olarak bugün üzerinde titizlikle dur
duğumuz ve memleketin kalkınmasında mü
him rolü olan trafik mesel esine dokunmak is
terim. Muhakkak olan şudur ki, vali ve kayma
kamlar bulundukları vilâyet ve kazalarda bü
tün dairelerin başıdır. Bu seneki tatbikatta 
acı hakikat şudur ki; idarede izah edilemiyen 
gevşeklik, neme lâzımlık havası hâlâ gideri I me-
ınis dolayısiyle aynı para ile, aynı imkânlar
la yapılacak birçok güzel işler yarıda kalmış, 
plânın birçok tatbikatı tahakkuk edememiştir. 
Valiler bulundukları bölgedeki plânın tatbika
tına göre verimli tatbikatına göre taltif edil
meli veya buna göre tecziye edilmelidir. Eski
sine nazaran Devlet dairelerinin vesaiti nakli
ye, teknik eleman ve saire, imkânları fevkalâ
de artmıştır. Köyle vilâyetlerimizin yol irti
batı da yine onbeş, yirmi sene evvelisi ile kabi
li kıyas olnnyacak kadar artmıştır. Şu halde 
bütün mesele koordinasyonun sağlanmasını va
li ve kaymakamlardan da bunu beklemek hak
kımızdır. 

Ben şahsan yeni, genç İçişleri Bakanının bü
tün bu realiteleri kavrıyarak idare cihazına 
hamleci memleketi kalkındırma veçhesinden di
namik bir hüviyet vereceğini ümit ve temen
ni etmekteyim. 

Şuna iktidar emin olmalıdır ki, idare ne ka
dar bitaraf olursa, bugün atıl bir şekilde ve 
halk hizmetinden uzak bir şekilde halkın aya
ğına hizmetleri götürmekte bir nevi istiğna ve
ya adalet gösteren idare cihazına da, bir dina
mizm verirse, kendisini her zaman teşvik et
mek, takdir etmek vazifemiz olacaktır. Bütçe
nin idari teşkilâtımız için hayırlı olmasını ve 
idaremizin artık halk içinde, halkla beraber 
çalışması ve kalkınma dâvasında millet ve köy
lü sevgisiyle hareketi şiar edinmesini temenni 
ederek, sözlerime nihayet veririm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar, ben bir 
nokta üzerinde Sayın İçişleri Bakanının na
zarı dikkatini celb için söz almış bulunuyorum. 

Şehir ve kasabalarımızda halkın mal ve can 
emniyetini üzerine alan itfaiye teşkilâtı bugün 
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mahallî belediyelerin hattâ bir kısmının keyfi i 
tasarruflarına terk edilmiş, bir vaziyettedir. Ha
len disiplinli ve esaslı çalışan itfaiye teşkilâtı 
belki kendi nuntakam olan yalnız İzmir'dir. 
Bu mevzu üzerinde yine bir hayli hazırlıklar 
yapmış bulunuyoruz. Muhterem bakanın hal
kın mal ve caniyle yakînen alâkası bulunan bu 
teşkilât için yeni hükümleri muhtevi kanunlar 
ve buna uygun nizamlar getirmesini arzu edi
yoruz. Sonra bu teşkilâtta bulunan memur I 
ve hizmetli arkadaşlarımız, hayatlarını hiçbir za
man esirgemeden en mühim tehlikelere ken
dilerini attıkları, yaralanıp şehit oldukları 
halde, yaralananların diğer, emsali Devlet dai- I 
ıelerinde ve müesseselerinde olduğu giıbi taz
minat verilememi ki e, ödenmemektedir, şehit, 
yetim ve dullarına da onların mânevi acıları
nı giderecek şekilde yine mevzuatın yokluğu 
yüzünden tazminat ödenmemektedir. Onlar 
mağdur, çaresiz, aç. ve susuz bırakılmaktadır. 

Bu cihetin muhterem ve kıymetli bakanımı
zın ehemmiyetle üzerinde durmasını ve bu mev
zuu ehemmiyetle nazarı itibara alınmasını ve bil
hassa yangınların vukuuna sebebolan kusurlu 
kimseler hakkımla da yapılacak muamelelerde ta-
kibedilecek usullerde noksan ve birçokları taki- I 
bedilmemekte ve bu yüzden de memleketin ve 
hepimizin inak olan âmmenin servetleri, şahıs
ların malları heder olup gitmektedir. Bu cihe- I 
tin de nazara alınmasını bilhassa, istirham edi
yorum. I 

Bir de, kısa bir iki kelime ile şu iki seneye 
yaklaşan zamandan beri tatbika çalışmış olduğu
muz otomobiller üzerindeki yeni plâkalar, ekse- I 
riya şehir dışındaki kazaları yapan otomobiller 
üzerinde bulunan plâkaların harf ve numara
larının tam olarak teşhis edilememesi yüzünden I 
kazayı yapan vasıtalar tâyin ve tesbit edilme- I 
inektedir. Bu yüzden kazaya, mâruz kalan birçok I 
kimseler kazanın faili ve müsebbibini tâyin ede
medikleri için, tesbit edilerek haklarında takibat 
yapma, imkânı bulunmamaktadır. Bugüne kadar I 
tatbik edilmekle olan bu usulden vazgeçilmesi
nin muvafık olacağı kanaatindeyim. (Jünkü vilâ
yet isimlerinin yazılı bulunması, her hangi bir 
kimse tarafından o vilâyete ait bir arabanın ren
ginin dahi bilinmesi, keşfedilmiş bulunması o 
araba sahibinin bulunmasına kâfi gelmekte idi. 
Halen arabamız içinde bu vilâyetlerin numara-
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lanın ihtiva eden listeler bulunduğu halde, biz
ler dahi takîbedemiyor, yanımızdan geçen ve ka
za yapan arabaların hangi vilâyete aittir ve han
gi numarayı ihtiva ettiğini bilememekteyiz. Bu 
bakımdan bunun İçişleri Bakanlığınca nazarı iti
bara alınmasını istirham eder, 1964 yılı bütçesi
nin memleketimiz için ve bilhassa İçişleri Ba
kanlığına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
eder, Muhterem Bakanlık ç i l in im hürmetlerim
le selâmlar, huzurunuzdan ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz istiyenlerin hepsi bitmiştir. 
(Var, sesleri) 

SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Son söz mil-
letvekilin'indir. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Size vekilden sonra veririni. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, yazılmıştım ben de. 
BAŞKAN — Bende yok efendim. Buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım ve kıymetli Da
hiliye Vekilimiz; plânın başariyle tatbiki ve ce
miyetin sağlam bir ekonomi düzeni dâhilinde en 
yüksek dereceye1 ulaşabilmesi için, insan unsuru
nun, yani fertlerin bilgi ile teçhizi şart olduğu 
kadar, sosyal sükûn ve siyasi istikrarın temini 
de elzemdir. 

Bu durum karşısında Sayın Dahiliye Vekâ
leti erkânından memleket içinde siyasi sükûnun 
huzura kavuşabilmesi için, vatandaşlar arasında 
kanun karşısında eşit muamelenin tatbikini isti
yoruz. 

Ben şimdi muhterem arkadaşlarınım müm
kün olduğu kadar temas etmediği kısımlara do
kunmak arzusundayım. 

Nükleer harbin hüküm sürdüğü bir devirde 
itfaiye teşkilâtının hipokrat zamanımdan kalma 
emme-basma tulumbalarla devamı doğru değil
dir. Bunun için İtafiye Genel Müdürlüğü teşek
külü yi e bunları aynı zamanda ilmî etütlerle ve 
bugünün modern harb usullerine göre teçhizi 
elzemdir. 

İkincisi, Polis Karakolu Nizamnamesi iptidai 
bir durumdadır. Bugünkü Anayasamıza dahi uy
gun değildir. Bunun bir maddesinde der ki, «Po
lis haftanın G gününde karakolda bulundurulur.» 
Yani isterse bir âmir bunu kapıdan dahi çıkart
tırmaz. Bu durum muvacehesinde artık insan 
haklarına uygun olmıyan bu nizamnamenin de
ğiştirilmesi zamanının geçtiğini hatırlatmak is
terim. 
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Emniyet teşkilâtının iki mühim yaraların

dan bir tanesi 374 sayılı Kanunla başlamıştır. 
Bu kanun, muhterem arkadaşlar, herkes terfi 
ettiği zaman maaşı artar ama, polis, komiser mu
avini olduğu zaman da maaşı aşağıya iner. 

Çünkü, 374 sayılı Kanunla polisin son maaşı 
50 lira asli maaştır, komiser muavininin maaşı 
35 lira asli maaşta kalmıştır. Bu dünyanın hiç
bir yerinde olmıyan bir garibedir. 

Bu huştaki verdiğimiz kanun teklifi, Mecli
sin gündemindedir. Aşağı - yukarı iki seneden 
beri de beklemektedir. Hükümetimiz de bu ka
nunun çıkması için müspet mütalâa beyan etmiş
tir. Sayın Vekilimizden bu kauunun biran ev
vel çıkması hususunda ilgilerini istiyoruz. 

ikincisi; yine emniyet teşkilâtının bir birinci 
sınıf emniyet âmirinin maaşı ile, emniyet mü
dürünün maaş durumudur. Yine birinci sınıf 
emniyet âmiri, emniyet müdürü olduğu zaman
da bunun maaşı da ağağıya inmektedir. Bu du
rum karşısında bu garibenin de düzelmesi ica-
betmektedir. 

Gelelim jandarma teşkilâtımıza; jandarma 
teşkilâtımızda, 1 Haziran 1930 tarih ve 1615 sa
yılı Kanunla yemeklik olarak 30 kuruş para ve
rilmektedir. Bu parayı alabilmesi için ceman 
4 saatten fazla mesai yapması lâzımdır. Bu gü
nün gıda şartlan altında hiç şüphesiz 30 kuruş 
gayet azdır. Her hususta gayet cömert düşü
nen Hükümetimiz, sayın vali ve kaymakamla
rımıza milyonlarca lira ek tazminat verirken bu 
teşkilâta 30 bin lira gibi bir paranın ödenmeme
si ve bütçeye bir yük doğacaktır gerekçesiyle 
bu kanunun Millet Meclisi Bütçe Komisyonunda 
reddedilip Meclise gelişi de üzüntü verecek bir 
hâdisedir. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bir 
kimse 30 kuruşla geçinemez. 

Askerî Ceza Kanununun onucu maddesi gere
ğince; silâhlı eşkiya düşman sayılır. 

Silâhlı eşkiya düşman sayıldığına göre, de
mek ki, her hangi bir zabıta teşkilâtının bir hâ
dise karşısında ufak bir ihmali görülürse tıpkı i 
düşman karşısında ihmali görülenlere verilecek ! 
cezanın verilmesini icabetoıektedir. j 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kanun bu iken ! 
vazife anında her hangi bir jandarma veya her' ı 
hangi br emniyet mensubu şehit düştüğü zaman 
da maalesef bu kanunun âmir hükmüne göre, ! 
mademki silâhlı eşkiya düşman sayılıp bun- ' 

7 . 2 . 1964 O : 3 
larm da bir harb malûlü olarak tanınması ica-
beder. Yalnız burada tavzih etmek isterim ki, 
harb malûllerini' verilen Tütün beyiyesi değil 
Emekli Âmme Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesinin (D bendinden sonra da bir madde
nin eklenmesi lâzımdır. Bu hususta bir kanun 
vermiştik. Maalesef o zaman durumu her halde 
iyi tavzih edemediğimiz içindir ki, Yüce Mec
liste reddedildi. Bu, hiçbir zaman insan hakla
rına uymıyan bir harekettir. Çünkü silâhlı mü
sademede fiilen şehit olan her hangi bir kimse
ye şehit hakkı verilmemesi de insan haklarına 
uymıyan bir harekettir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine vaktiniz dol
muştur, efendim. 

KlFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ya
rını dakikam kaldı efendim. Bekçi parası ile 
kaymakamlara cip alınmaktadır. Ve bunun bü
tün masrafları, şoför parası, benzin parasına ka
dar bekçi paralarından ödenmektedir. Acaba 
bu hangi kanuna dayanılarak, bekçi paralarının 
sarfiyatı kaymakamların emrine verilmektedir ? 
Her hangi bir vatandaş eskiden 3 lira, 4 lira bek
çi parası verirken bu cip alma usulünden sonra 
163, 214, 215, 272, 186, 306 ve 307 sayılı kanun
lar bu meyanda yapılmış olan kıymetli hizmet
lerdendir. Türk Vatandaşlığı Kanunu, 2559 sayı
lı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Siyasi 
Partiler Kanunu, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine taallûk 
eden tasarılar Yüksek Meclise takdim edilmiş 
bulunmaktadır. Ayrıca ömürlerini doldurmuş 
ve bugün hak ve hürriyet mefhumlarına uymı
yan, hizmet arzı anlamlarına aykırı bulunan ka
nun ve nizamlar da birer, birer ele alınarak ayık
lanmaları yoluna gidilmiştir. Anayasamızın 
115 nci maddesine göre coğrafi durum, iktisadi 
şartlar, ve kanuni hizmetlerin gereklerine göre 
merkez idare kuruluşları, il, ilçe ve bucak ola
rak tesbit olunmuştur. Bu üçlü bölünüş idari 
dekonsantrasyonun tabiî bir neticesidir. İktisa
di, sosyal icap ve cazibeler ve coğrafi durum 
bu bölünüşe vücut verdiğinden bu hususlarda
ki değişiklikler mülki taksimattaki yeni şekillen
meleri zaruri kılmaktadır. 

Bu değişmeleri yakından takibeden İçişleri 
Bakanlığı ciddî ve müdetkik çalışmalarla idari 
coğrafyamıza gerekli değişiklikleri zamanında 
getirerek huzurunuza sunacaktır. İdarenin va-
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tandaş ihtiyaçlarını emniyet ve süratle karşıla
ması vatandaşlara güler yüzle işlem yapılması, 
başta idare âmirlerinin tutumuna bağlı bulun
maktadır. Bu görüşledir ki, vali, kaymakam 
ve bucak müdürlerinin manen ve maddeten tak
viyesine idare meslekinin öneminin belirtilmesi
ne ve artırılmasına ve ciddî ilgi görmesine gay
ret sarf ediliyor. Kaymakamlar nakil ve tâyin 
Yönetmeliğini getirdiği objektif esaslar ve Mec
lislerimiz tarafından kabul buyurudan Temsil 
ödenekleri Kanunu idare camiasında geniş em
niyet ve geniş memnuniyet sağlamış bulunmak
tadır. Halen 151 maiyet memurluğu kadrosu
nun 149 una bu tedbirler alındıktan sonra der
hal talipler çıkmış ve kadrolar doldurulmuştur. 
Aralık 1963 ayında kaymakamsız olan 110 ilçe
mizin 93 ünde kursu bitirmiş kaymakamlar 1964 
yılında görev alacaklardır. 1965 yılında kay
makamsız bir tek ilçe kalmıyacaktır. Türk -
Fransız, Türk - Amerikan, Türk - Alman iş
birliği anlaşmaları ve 4489 sayılı Kanunun sağ
ladığı imkânlarla her yıl 40 - 45 Türk idarecisi 
yabancı memleketlerde bilgi ve görgülerini ar
tırmak üzere stajda bulunacaklardır. Bu da 
Türk idaresine kıymetli tecrübe ve medeni mem
leketlerde tatbik edilen usullerin kemali ile 
tatbiki imkânını sağlamış olacaktır. Ayrıca 
Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünde kay
makamlarımızdan bir kısmı her yıl bilgilerini 
akademik mânada geliştirmektedirler. 1963 yı
lında tâyin edilen 174 bucak müdürü ile mün
hal bucak miktarı 155 seviyesine düşürülmüş 
bulunmaktadır. Tâli memurlar kadrosuzluk yü
zünden terfi edememeleri Bakanlığın yıllardan 
beri üzerinde durduğu önemli bir konudur. 

242 sayılı Kanun bu sahada nispî bir ferahlık 
yaratmışsa da meselenin kökünden halli ancak 
Personel Kanununun çıkması ile mümkün ola
caktır. Bu konu Bakanlığın esaslı ıstırapların
dan bir tanesidir. Sağlık, Bayındırlık, Eğitim, 
Tarım sahalarında geniş görevleri olan kayma
kamlarımızın ayrıca plânlı iktisadi ve sosyal 
kalkınma gücünü köylere kadar yapma gayret
leri nazarı dikkate alınacak olursa bütçemizin 
müzakere edildiği bir sırada, bütçede kayma
kamlarımıza geçen yıllarda ayrılmış olan vasıta
ların bu yıl verilmemiş olması ayrıca kayma
kamlarımızın görmesi lâzım gelen görevlerinde 
durumlarını güçleştireceği bir hakikattir. Bu
nu önümüzdeki günlerde bu lâzimeye uymak 

7.2.1964 O : 3 
suretiyle yeni bir kanun tasarısı ile huzurunuza 
geleceğiz. Bakanlık teşkilâtında bugün vazife 
görmekte olan kuruluşlar, çok eski zamanlara 
aidolması sebebiyle bilhassa plânlı devrenin ih
tiyacına cevap verecek merkezi kuruluş olmak
tan uzak bulunmaktadır. Vekâletle yapılmakta 
olan ciddî çalışmalar yakında bu devri kökün
den halledecektir. 

Nüfus sicilleri ve kayıtlar çok eskimiş bu
lunması sebebiyle şahsi ve medeni hale mü-
taallik bilgilere, diğer taraftan Devletin as
kerlik ve vergi konularına ve nüfus politika
mızda önemli rolü olan doğum ve ölüm vu- ' 
kuatma cevap vermekten maalesef uzak bu
lunmaktadır. Bu durumu düz-eltmek amacı ile 
Genel Nüfus Yazımı Kanunu Yüksek Meclise, 
Sicil Kanunu da Hükümete sunulmuş bulun
maktadır. Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı 
insan Hakları Beyannamesinin prensiplerine 
uygun olarak hazırlanmış Millet Meclisimiz
den geçmiş Senatomuzda tetkik edilerek bâzı 
maddeleri değiştirilmiş ve böylece Meclise su
nulmuş bulunmaktadır. 7126 sayılı Kanun İçiş
leri bakanlığına her türlü düşman taarruzları 
ile, toplum hayatını ve millî servetimizi t-ehdi-
deden tabiî âfetlerle büyük yangınlardan do
ğacak can ve mal kaybını önleme hayati ehem
miyeti haiz her türlü hususi ve resmî tesis 
ve teşekküllerin korunmasını bunları idame 
ettirmek için âcil tamir ve ıslâh savunma gayret
lerinin sivil halk tarafından desteklenmesi ve 
cephe gerisi maneviyatının muhafazası ödev
lerini vermiş bulunuyor. Bu görevleri gerçekleş
tirmek için 1959 yılında Bakanlıkta kurulan 
sivil savunma idaresi henüz teşkilâtını geliş
tirme devresindedir. t ik çalışmalar sivil savun
mayı tanıtmak ve hizmetlerini halka öğretmek 
için büyük şehirlerimizde sergiler açmak ve 
konferanslar vermek suretiyle tahakkuk etti
rilmiştir. Geçen yıl 21 ilde tertiplenen seminer
ler bu cümleden başarılı çalışmalar olmuştur. 
Gayesi topyekûn savunma ve millî seferber
liği gerçekleştirmek olan bu idarenin organi
zasyon noksanları bütçe imkânları dâhilinde 
peyderpey tamamlanma yolundadır. Bu mak
satla sefer halinde vaya önlenmesi mahallî 
güç ve imkânlar dışına çıkan âfetlere karşı 
yardımı olan ve kurtarma hizmetlerini müessir 
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bir şekilde başarmak amacı ile lüzumlu seyyar 
kol] a i' kurmak üzere hazırlanmış olan. kanım 
ıtasarısı Hükümete sevk edilmiş bulunmaktadır. 

17 Kasım seçimleri ile mahallî idareler.tâ
biri temsilcilerine kavuşmuş bulunmaktadır. 
Mahallî idareler, artan hizmetlerine rağmen 
gelişmemiş malî imkânları ile hizmetlerini 
yetkili şekilde ifa edemez halde bulunma k-
tadırrar. Belediyelerimiz ve il özel idareleri bu 
yüzden hizmetlerini ancak cari işlemler şek
line inhisar ettirmektedirler. Ayrıca büyük be
lediyelerle, il özel idarelerinin burçları bu
gün kendi bütçe takatleri ile ödenmiyecek 
hale gelmiştir. Belediye borçları 1 000 233 500 
liraya, belediye işletmelerine ait borçlar da 
700 000 000 liray ulaşmış bulunmaktadır. 
700 000 000 liranın 431 milyon lirası İstanbul, An
kara ve Itzmir belediye işletmeleri üzerinde bulun
maktadır. 1] öze! idarelerinin borçları ise 113 mil
yon liraya baliğ olmaktadır. Bu hal ilk iş olarak 
mahallî idarelerimizi gelir kaynakları üzerinde 
eğilmeyi ve bu idarelere günün hizmetlerini ifa 
edecek yeterlikte malî kaynaklar sağlamayı 
icabetirmektedir. Maliye Bakanlığının hazırla
dığı ve halen Meclis komiyoııîarında görü
şülmekte olan Belediye borçlarının terkin ve 
tahkimi Kanunu Yüksek Mecliste müzakere 
edildikten sonra, belediyelerimiz ağır ve öde-
miyeeek seviyede bulunan borç yükünden kur
tulmuş olacaklardır. İleri memleketlerde mev
cut sistemin tamamen aksine olamk bizde ma
hallî idarelerimiz merkezi bâzı teşekküller İçen
di bütçelerinden paylar vermektedirler. 

Bakanlığımız gayritabiî olan bu payları 
kaldıran bir tasarıyı Yüksek Meclise yakın
da tevdi edecektir. Böylece belediyelerimiz 
bütçe tutarlarının % 5 ve belediyesine göre 
değişmekte olan % 25 seviyesinde bir meblağı 
kendi tasarruflarında sağlamış olacaktır. Bu 
arada Anayasanın ve modern anlayışın icabına 
uygun olarak hazırlanan il özel idaresi kanunu 
tasarısı bu idarelere verimli hizmetler ve mo
dern bir kuruluş sağlıyaeaktır. Belediye Ceza 
Kanunu ve belediye işletmelerine dair kanun 
tasarıları da Bakanlıkça ele alınmış ve ilerde 
yüksek huzurunuza getirilecektir. Bakanlığımı
za bağlı emniyet, jandarma, nüfus, sivil savun
ma hizmetleri mahallî idarelerin eylem ve iş

lemleri ve bunların mevzuata uygun olup olma
dığı plân ve yıllık icra plânlarının tarzı tatbiki 
idare âmirlerinin bu husustaki gayretleri ve 
bizzat idare âmirlerinin kanun, tüzük, yönetme
lik ve Hükümet emirlerinin sureti tatbiki ve 
murakabelerine verilmiş idare âmirleri üzerinde 
murakabeleri mülkiye teftiş kurulu tarafından 
denetlenil) yürütülmektedir. Böylece, '»nemli 
vazifeleri olan mülkiye teftiş kadrolarının ve 
buralara verilen, idarecilerimizin yetiştirilme
leri Bakanlıkça dikkat ve itina ile ele alınmış
tır. Bu acıdan mülkiye müfettişlerinin ileri 
memleketlerdeki idari, sosyal, ekonomik aynı 
zamanda malî konulardaki tatbikatı görebilme
leri için bu memleketlere gönderilmesi imkân
larını sağlamak üzere bütçeye, küçük de olsa, 
bir miktar meblâğ bu sene konulmuş oluyor. 
Böylece mülkiye müfettişlerimiz dünyadaki 
kendi hizmetlerine ait tatbikatı görecek ve on
lardan derlenmiş mükemmel numuneleri mem
leket şartlarına uygun olmak şartiyle memle
ketimizde tatbik edeceklerdir. Yurtta emniyet 
ve asayişi, mal ve can emniyetini sağlamak va
tandaşa huzur ve itimat telkin eden ortamı te
min etmek başlıca Bakanlığımızın görevlerin
dendir. 

Bugünün artmış ve inceleşmiş bir durumda 
olan zabıta vazifeleri kazanılmış tecrübe ve bil
gi ışığı altında poliste ve jandarmada maddi, 
mânevi bir teşkilâtlanmayı ica İlettiriyor. Bu 
arada sosyal oluşların ve demokratik hürriyet 
düzenlerinin icaplarına uygun olarak bir top
lum zabıtası teşkil etmek hazırlıkları içindeyiz. 
Hükümet programında yer almış bir toplum za
bıtası hakkındaki kanunu bütçede tahsisat ol
maması muvacehesinde ayrı bir kanun olarak 
yakında huzurunuza takdim edeceğiz. Bunu 
sosyal gelişmemizin tabiî bir tedbiri olarak gör
mekteyiz, âdil A'e zaruri bir tedbir telâkkisin-
deyiz. Zabıta hizmetlerinin verimli ve müessir 
olması teşkilâttaki âmirlerin merkez karakol
larla, karakolların birbirleriyle nokta ve devri
yelerle, illerin illerle, ve ilçelerle, ilçelerin 
ilçelerle ve mülhakatla muhabere ve bu
luşma teminleri ve gerekli takiplerin ya
pılmasına. bağlı bulunduğu yüksek malum
larınızdır. Bu hususların temini ve zabıta
nın. teknik ve motorlu araçlarla teçhizini gerek
tirmektedir. Bugün (Î7 il ve 220 ilçede 13 422 
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adod fiilî kadroya sahip bulunan polis teşkilâtı 
mevcuttur. 687 karakol halinde vazife görmek
tedirler. 

Ayrıca karayollarındaki trafik emniyetinin 
tesisin de polise mevdu vazifeler arasındadır. 
Bu teşkilâtın elinde, modelleri 1 f)4(J ya kadar 
inen nıotosiklet, deniz motoru ve kamyonlar 
dâhil olmak üzere 474 motorlu araç; bulunmak
tadır. Yıl sonuna kadar bu miktar 527 ye, yeni
ler ilâve edilmek suretiyle, çıkarılacaktır. Ku
ruluşların trafiğin hizmet görmesi ve kamın dışı 
sokak' hareketlerinin kontrolü özel şekilde yetiş
tirilmiş personel ve her türlü araçlarla teçhizine 
bağlı olduğunu yüksek takdirleriniz elbette ka
bul edecektir. Jandarma birlik, birlik ve kuru
luşlarının araç ve ihtiyaçlarını karşılamak için 
yapılmış olan plâna göre her yıl 163 jeep, 144 
pikap ve 79 kamyon, 3*2 ambulans, iki binek ve 
4 motosiklet ve 4 otobüs, 4 minübüs, ki ceman 
434 vasıta alınması evvelce tahakkuk ettirilmiş 
plân icabı iken bu yıl bütçede bu maksatla bir 
tahsisat kabul edilmemiş bulunuyor. 'Malumları
nızdır ki, bu hal hizmeti /güçleştirecek bir 
keyfiyettir, bu halin giderilmesi için de ayrıca 
huzurunuza yeni kanunlar getireceğiz. Yeni ih
tiyaçlar ve 3 bine yakın münhal in kapatılması 
İstanbul'da bir okul açılmasını ve mevcut Polis 
Okulunun ıslahını gerektirmektedir. İstanbul'
da bir Polis Okulu açılması için gerekli hazır
lıklar yapılmış, inşallah bina temin edildiği tak
dirde süratle bu polis okulu emniyetimizin hiz
metine geçecektir. Emniyet teşkilât kanununu 
günün ihtiyaç ve şartlarına uydurmak için ha
zırlıklar yapılmaktadır, hazırlıklar ilerlemiştir, 
inşallah yakında huzurunuza bu kanun tasarısı 
sevk edilmiş olacaktır. 

(Bekçi teşkilâtının ıslahı ve yeni şartlara 
uydurulması medenî memleketi erde bulunduğu 
gibi gece polisinin tesisi Vekâletimizin üzerin
de önemle durduğu ve kanun tasarısı halinde 
hazırladığı tetkikleri yakında Yüksek Huzuru
nuza sunul a e aktı r. 

Jandarma karakollarının merkezde toplan
ması tatbikatı memleketimizde iyi neticeler 
vermiştir. Şimdilik 4 ilde tatbik edilen bu sis
tem muhabere ve nakil araçları temin edildiği 
takdirde 10 ilde daha tevsi edilmek suretiyle 
teşmil olunacaktır. Hudut korunmasında engel
leme büyük faydalar sağlamakta ise de hudut 
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korunmasında, asıl malî tedbirler olarak hudu
da muvazi yol ve yol üzerinde asayişi temin 
eden vasıta olduğuna kaani bulunuyoruz. Jan
darma subay noksanlığının giderilmesi için 
Harb Okulunda jandarma kontenjanı olarak 
114 kişilik bir kontenjan kabul edilmiş bulunu
yor. Uzatmalı müessesesi faydalı görülmediğin
den bu müessesenin tasfiyesine haşlanmış, fakat 
'bugünkü uzatmalıların özlük hakları ve içtimiai 
hukuku garanti edilmek üzere bir kanun Yük
sek Huzurlarına sunulmuş bulunmıaktadır. 1962 
yılma nazaran asayişe müessir suçlarda bir azal
ma müşahede edilmiştir. !P>u arada ele geçmiyen 
ve faili meçhul suçların nisbetinin arttığını da 
bilginize sunmada fayda vardır. 

Doğu - Anadolu'da geniş ölçüde asayişe tesir 
edecek vukuat kaydedilmemiştir. Gerek polis, 
'gerek jandarmamız kanunların kendilerine tev
di ettiği vazifeleri .görmeye ve milletimizin ve 
Yüksek Meclisin güvenine lâyık olmak için sa
mimî olarak «alışmakta ve her türlü fedakârlık 
yapmaya fim ad e bulunmakta olduklarını arz 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün konuları top
lu olarak böylece arz ettikten sonra şimdi de
ğerli arkadaşlarımızın sorularına birer birer ar
zı cevap edeceğim. 

-Adalet Partisi adına konuşan değerli arka
daşımız, Sayın Menteşe oğlu, Vekâletin bugün 
için İçişleri Vekâletine verilen vazifelerini ifa 
edecek bir teşkilâta sahibolmadığını ileri sür
düler. Bugün hakikaten bu konu, demin arz et
tiğim ıgibi Vekâlet bünyesinde çok eskimiş olan 
merkez teşkilâtının yeni yapılan tetkiklerle gü
nün şartlarına uydurulacağını ve yakında bu 
hususu temin edecek kanunların huzurunuza 
sunulacağını arz ederim. Bu kanunlarla arkada
şımızın ileri sürdüğü mahzurlar temelli olarak 
ortadan kalkacaktır. 

Bilhassa 5439 sayılı Kanunun tatbikatı kad
ro meselelerinde karışıklık yarattığını ifade et
tiler. Hakikaten arkadaşlar bu kanun bâzı ash-
valde kullanılmaktaki lüzum ölçülerini aşan 
şekilde istimal ediliyor. Şimdilik bu kanunun 
lüzumlu ölçülerle kullanılmasına dikkat ve iti
na edeceğiz. Önümüzde çıkaracağımız vekâlet 
reorganizasyon Kanunu ile, merkez reorganizas-
yon kanunu ile bu mahzurlar tamamen gideril
miş olacaktır. 
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Merkez valilerinin kendilerinden beklenen 

ödevleri ifa edebilmesi için yeni bir statüye ve 
kıymetli tecrübelerini vekâletin kıymetli hiz
metlerini de gösterebilmeleri için yeni ibir statü
ye tabi olmalarını sağlıyacak incelemeler, tet
kikler yapılmaktadır. (Böylece bu insan deposu
nu bu kıymetli, tecrübeli deposunu o âmme hiz
metlerinin 'gerçek ihtiyaçları için büyük bir 
tecrübe kaynağı olarak istifade edilecektir. 

'Teknik kurulun ilmî kifayetsizliğinden .ba
his buyurdular. İMerkez reorganizasyon Kanu
niyle Tetkik Kurulunun idarecilerimizi ve ida
re ile ilgili olan vatandaşlarımızı tatmin ede
cek bir seviyeye getirilecektir. 

Teftiş' heyetlerinde çalışanlardan kısmen 
memnun olduklarını arkadaşımız ifade ettiler. 
Kendilerine teşekkür ederim.. Yalnız Teftiş He
yetinde çalışan ıgörevli arkadaşlarımızı bilhassa 
dış memleketlere ıgeniş mikyasta göndermek 
suretiyle başka Vekâletlerde olduğu gibi orada
ki tatbikat ve tecrübeleri görmek suretiyle mem
leketimizdeki vazifelerini daha. iyi yapmalarını 
arzu ettiler. Bizini arzumuz da budur, inşallah 
hu seneki 150 bin lira, gelecek sene bu hizmet
leri kemaliyle ifa edecek seviyede kabul edilen 
hir tahsisatla tamamen ifa. ve ikmal edilmiş 
olacaktır. 

'Nüfus dairelerimiz hakikaten perişandır. 
Nüfus işlerimiz de demin umumi konuşmalarım 
sırasında arz ettiğim .gibi, hakikaten ıslaha muh
taçtır. Genel nüfus yazma Kanunu (Meclislerde 
lı ali tetkikte bulunan bir kanundur. Nüfus si
cil Kanunu Hükümette tetkikte bulunan .bir .ka
nundur. Vatandaşlık kanunu tasarısı hemen 
(Meclisimizden çıkmak üzere olan bir kanundur. 
Bu kanunların tümü nüfus manzumesini düzen-
liyen kanunlardır. Bu kanunlar kabul edildik
ten sonra inşallaf nüfus dairesindeki işlemler 
ımükemmel bir şekle ifrağ edilmiş olacaktır. 

Valilerin üzerinde, tarafsız idarenin sağlan
ması meselesi üzerinde itina ve titizlikle durdu-
ığumuz bir konudur. (Bunun eminatı Ana-
yasamızdadır ve siyasi makamların tatbikatını 
murakabe eden Yüksek heyetlerinizdedir. 

Arkadaşlar, valilerin hizmetlerinde ve tu
tumlarında her hangi bir keyfî, siyasi makam
ların tazyikatı bahis konusu olamaz, olmıyacak-
tır. (IBravo, sesleri) Kaykakamlara vasıta mese
lesini, demin de arz ettiğim gibi, inşallah önü
müzdeki günlerde bilhassa plân tatbikatım ya

pan çok değerli Cemal Tarlan arkadaşımızın be
lirttiği gibi birçok plân tatbik eden memleket
lerde plânların ilk tecrübelerinde başarı göster
memesinin esbabı olarak gösterilen idare ile 
teknik merciler arasındaki mutabakatsızlık ha
kikaten memleketimizde de plânın başarısı üze
rinde ehemmiyetle ele alınması lâzımıgelen me
selelerden birisidir. Bu açıdan da kaymakamın 
ıgerek vatandaşı, gerekse vatandaşın ihtiyacını 
hizzat mahalline 'gitmek suretiyle, orada (gör
mek ve halletmek ve orada görüp isabetle karar 
vermek ve gerek Türkiye'nin kalkınması için 
'kalkınma plânının yürümesini yerine getirmek 
için elbette vasıtaya ihtiyaç vardır. Bu gerçek 
Yüksek Meclisiniz tarafından ıgörülmüş ve he
men hemen bütün hatipler tarafından Vukufla 
dile getirilmiştir. (Bundan da cesaret alarak bu 
ihtiyacı da gidereceğimizden emin olabilirsiniz. 

İl İdaresi Kanununun bâzı teşkilât kanunla-
riyle mefluç hale getirilmesi ve bilhassa idare 
âmirlerinin yüksek sevk ve idare ve koordina
tör olarak vazifelerini göremez hale gelmeleri 
bir hakikattir, arkadaşlar. Bu bilhassa plânlı 
devrede birçoık vazifelerin kendilerine mevdu 
bulunduğu bu makamların ciddî şekilde görev
lerini ifa edebilmeleri için tiler Kanunu üzerin
de daha evvel kabul edilmiş olan esa-slarm, teş
kilât kanunlariyle giderilmiş olan kısımlarında. 
yapılacak ıslahat ile, yeni anlayışlara, gidilece
ğinden emin bulunuyoruz. 

Bu bakıımdan hazırlamış olduğumuz kaideleri 
yakında huzurunuza getirmiş olacağız. 

Bucaklar hakikaten bugünkü haliyle fonksi
yonunu yitirmiş bulunmaktadır. Biz bugünkü 
ihtiyaç ve anlayış karşısında bucakların artık 
tamamen hükmünü icra. etmiş müesseseler ola
rak tarihe intikal edeceğine inanıyoruz. Buıgün 
bilhassa, imkânı olan bucaklarda ilçe teşkilâtı
nın kurulması bizim için hedef bulunuyor. Bu
nun dışında bucak vazifesini yitirmiş olmasın
dan mütevellit yeni ihtiyaçların doğması sehe-
hiyle köyler arasında koordinasyon vazifesi 
ıg'orecek bâzı merkezlerin ihdasları da-, değerli 
ISadık Artukmaç arkadaşımızın ifadelerinde yer 
aldığı gibi, inşallah müessese olarak idare ha
yatımıza girecektir. 

Mahallî idarelere yüklenmiş olan paylar hak
kında değerli arkadaşımın sorusuna deminki 
umumi konuşmamda cevap verdiğimi zannedi
yorum. 
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Belediye gelirleri Kanunu üzerinde çalışma

lar bitmiş, tasarı yakında Hükümete intikal et
tirilecektir ve oradaki tetkikten sonra da huzu- : 

runuza sunulmuş olacaktır. 
Köylerin bugünkü halini tasvir eden arka

daşlarımızın samimî ve yanık ifadelerinde köyü
müzün hakikî durumu belirtilmektedir. Bugün 
köy işlerine verdiğimiz önem bilhassa Köy Ba
kanlığının da kurulması suretiyle inşaallah ya
kında köylümüzün ihtiyaçları daha mükemmel 
bir şekilde görülecektir. Köyün bugünkü ihtiyaç
ları bakanlığımız tarafından lâzımolduğu veçhi
le incelenmiş ve izlenmiştir. Köy İşleri Bakan
lığının çalışmaları ile memzucen ele alınmak su
retiyle inşallah daha ileride ve köyümüzün sene
lerden beri beklediği ihtiyaçları giderilmek im
kânı ve vasıtaları sağlanmış olacaktır. 

Toplum zabıtası organizasyonu hakkında de
min arzı malûmat ettim. Bunu bir Hükümet 
programı içinde kabul edilmiş bir ödev olarak 
ve bugün, demin anlattığım önemde bir sosyal 
gerçek ve sosyal bir lâzıme olduğunu kabul et
mek suretiyle yakında huzurunuza getireceğiz. 

Zabıtanın birleştirilmesi îçişleri Bakanlığı 
olarak bizim de idealimizdir. Ama bugüne kadar 
bunun tahakkuk etmemesinin tek sebebi başlıca 
malî kifayetsizlik, malî takatsizlik geliyor. Yalnız 
bu istikameti ana hedef olarak kabul eden bakan
lık, ilk iş olarak, önümüzdeki çalışmalarını hiç 
olmazsa zabıta âmirlerini bir mercie, bütün zabı
tanın bir tek mercie bağlanması yolunda ger
çek, değerli çalışmalar yapmaktadır. İnşallah bu
nun neticelerini en kısa zamanda alacağız. Zabı
tanın itibarını tesis etmenin baş şartı zabıtayı 
manen ve maddeten yükseltmek ve her şeyin ba
şında da zabıtanın günün şartlarını kapsayacak 
eğitimle yetiştirilmesi geldiğini arkadaşımız gibi 
idrak etmekteyim. Bu bakımdan İzmir'deki Po
lis Mektebi ve Kayseri'deki Polis Mektebi faali
yettedir. Demin arz ettiğim gibi, bina temin edi
lirse istanbul'daki mektebi de derhal emniyeti
mizin kıymetli hizmetine katmayı bir vazife bile
ceğiz. 

Sayın Nurettin Aynuksa Beyefendinin mer
kez teşkilâtı hakkındaki görüşlerine daha evvel 
diğer arkadaşıma verdiğim cevapta, cevap arz 
etmiş bulunuyorum. 

Bu yeni merkez reorganizasyonunda günün 
ihtiyaçlarına uygun bir teşkilât kurulacaktır. 
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Mahallî idarelerin malî kaynakları maalesef don
durulmuş kıymetlere inhisar etmiş olduğu için, 
malî kaynaklar üzerinde yeni tedbirler getirdi
ğimizi demin arz etmiş bulundum, önümüzdeki 
devrede bilhassa Terkin Kanununda mahallî ida
relerin, belediyelerin gelirleri Kanunu ile ve Pay
ların kaldırılması Kanunu ile belediyelerimiz ha
kikaten ulaşmak istedikleri seviyede ihtiyaçları 
giderecek kabiliyetler iktisabedecektir. 

Mahallî hizmetlerin merkez hizmetleri halin
de tedahül edişi ve bu sebeple mahallî idarele
rin işlemez halde bulunduğunu haklı olarak ifa
de ettiler. İl özel idareleri görevlerini tesbit eden 
İl özel idareleri Kanunu için çalışmalar başlamış
tır, hattâ bir ön tasarı vekâletimizde mevcuttur. 
Yalnız merkezî organların çalışmasını sağlıyacak 
olan Başbakanlık Araştırma Kurulu ve Âmme 
İdaresi Enstitüsünün hazırlamakta olduğu, mer
kez organlarına taallûk eden vazifeler belirtil
dikten sonra bunlar arasında yeni bir tedahül 
yaratmamak amacı ile bu merkez idaresi orga
nizasyonu kanununu bekletmekteyiz. 

Köyün malî kaynaklarının takviye edilmesi, 
köyün bugünün ihtiyacına uygun idareler ha
line getirilmesini deminki, mâruzâtımda ifa
de etmiştim. Hakikaten köye hem kaynak lâzım
dır', hem de köye merkezden aktarılacak teknik 
güc lâzımdır. Bunu Koy İşleri Bakanlığının ku
rul uşi yi e beraber yeni şartlara uygun olarak 
ele alacağız. 

Emniyet teşkilât kanunu hazırlanmıştır. Yal
ınız Personel kanununun bu kanunla bir nıu-
tabakatsızlık temin 'etmemesi için Personel Ka
nunumuzun çıkmasına değin bu tasarıyı elde 
tutmaktayız. Personel kanununa muvazi ola
rak Emniyet teşkilâtı kanunumuzu Yüksek Mec
lise sunacağız. Bu kanun teşkilâtımıza bir di
namizm getirecek ve teşkilât mensuplarına bir 
huzur sağlıyacaktır. 

İdarecilerimizin âdil, tarafsız, eşit işlem ya
pan cesur ve yapıcı kimseler olması için gayret 
sarf etmekteyiz. İdarenin temeli bulunan kay
makamların yetiştirilmesi için gösterdiğiniz 
önem, bu 'konuya biçmiş olduğumuz kıymet, 
her zamankinden daha başka bir şekilde tecel
li ediyor, önümüzde, yüksek vasıflı ve yüksek 
kademelerde vali gibi vazife gören idarecileri
mizin bu geniş menbadan en iyileri derlenmek 
üzere temin edileceğini ve bu idarecilerimizin 
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iyi hizmetler yapacağına ve arkadaşımızın is
tediği âdil, dürüst tarafsız, eşit ve iyi işlem ya
pan gayyur kimseler olacağına yaptığımız tat
bikatın .sonucu olarak inanmaktayız. 

Sayın Sezai O'Kan Beyefendinin sivil sa
vunma hizmetlerine önem verilmesi hususun
daki değerli fikirlerini hakikaten kabul etme
mek mümkün değildir. Biz de bu gerçeklen 
kabul ederek Sivil savunma idaresi Başkanlığı 
Kuruluş ve ödevleri hakkında kanun hazırla
mış bakanlıkların mütalaasına arz edilmiş, bu
lunuyoruz. Ayrıca hizmetin sivil savunma sey
yar kolları kanun tasarısı ile ikmal edileceği
ne kaani bulunuyoruz. Bu husustaki esas tasa
rı da Yüksek Meclise sunulmak üzere daha ev
vel tetkik için Başbakanlığa sunulmuş bulunu
yor. Sivil savunma müessesesi ve kudretine ka
tılmak üzere ayrılan paraların müessir bir öl
çüde olması arzumuzun başında gel inektedir. 
Bu konuya biraz daha bu yıl ciddî bir önem 
atfetmekteyiz, önümüzdeki yıllar ibu konuya 
ayrılacak meblâğ daha da fazlalaştırılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan f> dakikanız kal
dı. Sözleriniz zabıttan da duyulmuyormıış. 

İÇlŞBKRÎ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Yangınla mücadelenin mahallî 
idarelere bırakılmaması, bunun merkezî bir 
organ tarafından yürütülmesi gerekçesini Sa
yın Sezai O'Kaıı arkadaşımız ve daha birçok 
değerli arkadaşlarımız ortaya koydular. Bil
hassa sivil savunma hizmetleri bakımından bi
ze ışık tuttular. Şimdiye kadar vekâlette bu 
konuda yapılmış, yangın ile merkezî mücade
le yapılması hakkında bir tasavvur ve etüt ol
madığı için biz bu konuda irşatlarından do
layı kendilerine müteşekkirim. Arkadaşlarımız 
bize ciddî çalışma ufku açmışlardır. Bundan 
faydalanacağız. İller İdaresi Kanununun ver
diği yetkilere engel olan bâzı daire teşkilât ka
nunlarının çıkardığı mâniler ciddî tetkiklerle 
inşallah izale edilecektir, demin arz ettim. Tali 
memurların kadro ve i nt ilhakların in sağlanması 
meselesi hakkında demin mâruzâtta bulundum. 
Hakikaten Mecliste buna dair bir kanun var
dır, fakat asıl şifayı, inşaallah yakında tahak
kuk ettirilecek olan, personel kanununda bul
maktayız. 

Sayın Turhangil arkadaşımı:';, bu memleke
tin kalkınmasında başlıca rolü oynıyacak in-
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; sanın 67 vali olduğunu söylediler. Kendilerinin 
• bu mütalâalarına şükranla iştirak ederim. Hal-
j ka hizmet aşkı, enerjik ve vazife şuuru ile meş-
j ini olan valilerimizi demin arz ettiğim gibi 
| maddeden daha ziyade maddi sahanın dışında 
i hukukan teçhiz etmek suretiyle kendilerimin! 
I beklenen bu önemli vazifeleri noksansız görecek 
j hale getireceğimiz, kanaatında bulunuyorum. 
| Bugün merkezde bulunan T9 validen nasıl istifa -
! de ettiğimizi sordular; demin söyledim, bu nıü-
i .esseseden bugün nasıl istifade edildiğini şöylece 

arz edeyim. Merkez valilerinden bir tanesi müs
teşar muavinliğinde, iki tanesi umum müdürlük-

| te, 8 tanesi teftiş kurulunda bil fiil müfettişlik 
| yapmak suretiyle, 8 tanesi de merkez valisi ola-
] rak çalışmaktadırlar. Menkcz valilerinin verimli 

hâsıla sağhyabiJmeferi için âmme hizmetlerimize 
tecrübe ve bilgilerini katmaları için .yeni müs
takbel biı* statünün hazırlandığını arz etin iştim. 
Valilerin tâyinini bir şûraya yaptırmak gibi bir 
fikir ortaya attılar. Bu yeni bir anlayış, yeni 'bir 
düşüncedir. Ama; dünyada temsil vazifesini gö
ren bütün organların tek tâyin mercii Hükü-

I metlerdir arkadaşlar. Buıgün valiliklerin iyi ifa 
j ^edilmemesini önlemek için tayinlerindeki usûl 
i değil intibaplardaki isabetlerle giderileceğine 
I kaani bulunuyoruz. (Bravo sesleri) îdarci Umu-
j m i ye Kanununun mahalli idarelere tatbik edi-
} len kısmı 7ö nei maddeyi mütaakıp olan kısmı 

dır, eskimiş bir statüdür. Yeni bir .statünün, yeni 
bir tasarının hazırlanmakta olduğunu arz ethiş-
tim. Bunu, merkez organlarının kuruluşunu mü
taakıp, reorganizasyonu mütaakıp hemen huzuru
nuza sunacağız. 

Uzatmalı jandarma müessesesinin tasfiyesi 
gerekiyor. Bunun yerini, daha müessir, kültürü 
sağlam kimselerden müteşekkil bir organın yor 
alması lâzımdır. Ylalnız, şimdiye kadar bütün 

. gayretleri ile vazife görmüş olan bu fedakâr 
insanlara da Özlük haklarının tanınması için bir 
kanun Yüksek Meclise sunulmuş bulunuyor. 

;Muh t c reın a rkadaş 1 a rım, va 1 inin şahsiyet I 
üzerimle birçok arkadaşlarımız durdular. Vali 
halka yakın olmalıdır-, cesur olmalıdır, sözünü 
intan insan olmalıdır, yapıcı bir şahsiyet olmalı
dır, diyor. Bunu temin etmek bizim için ciddi 
bir görev olacaktır. Bunu maddeten ve manen 
temin etmek için gerekli bütün şartları hazırla
mak üzereyiz. Valilik müessesesinin temel kay
nağı kaymakamlıktır. Yalnız İm müessesenin 
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hususiyetini düşünmek suretiyle, zarafe t ler kar - j 
sığındaki istisna kap ı l an ımı tamamen kapanması 
f ikrine bugün iş t i ıak etmek mümkün değildir. 
(Duyulmuyor sesleri) Tek ra r edeyim : Kayma
kamlık müessesesinin temel kaynağı hiç şüphe
sizdir k i ; bugün değerli idarecilerimizin bulun
duğu kaymakaml ık müessesesidir. 

Ama valilik müessesesinin hususi durumu 
mütalâa edilmek suretiyle istisnai ahvalde istis
na kapılarının şiddetle kapanmasında fayda um
mamaktayım. 

İçişleri taşra teşkilâtı hakikaten bütün veka
letlere nazaran yıpranmış bir haldedir. Mefru
şat standardizasyonu üzerinde bilhassa Devlet 
Malzeme Ofisinde bulunan bir mümessilimizin de 
iştirakiyle yapılan çalışmalar' inşallah bü tün Dev
let dairelerimize seyyanen temin edilmiş bir kon
for getirecektir. 

Değerli Cemal Tarlan arkadaşımız Ö442 sayılı 
Kanunun tür lü teşkilât kanunları ile tahr ip edil
diğini ifade ettileı. Meseleyi kendisi gibi gör
mekteyiz, aradığımız devayı da demin arz et
miştim. 

Arkadaşımızın büyük şehirlerde polis gücünü 
küçülteee'k ve gayrı müessir halde tu tan kara
kollar haline getirmenin faydasız bir tarz oldu
ğunu Km niyet Teşkilâtı da görmüş ve şimdi, bü
yük şehirlerde toplu karakollar ihdası yoluna ge
tirmiştir . Ve inşallah yakında bu hizmet sahası
na bilfiil intikali ettirilecektir. 

Bir idareciler kongresi özlemini, idareci ola
rak hepimiz içimizde duymaktayız. Önümüzdeki 
Nisan ayında bir idareciler kongresi tophyaca-
ğız. 

idarede bulunmuş ve idareyi takibeden bü
tün değerli insanlardan idare için getirecekleri 
değerli fikirleri bu kongrede belirtmekten teşki
lât olarak büyük imkânlar sağlıyaeağmııza. emi
niz. 

Bekçi mevzuu için ve bir (gece polisi) ihdası 
için bir kanun hazırlanmıştır. Demin arz ettim, 
yakım!p. huzurunuza getirilecektir. 

Havın Nihat Basinli a rkadaşımızın; kayma
kamların eşit esaslar gözetilmek suretiyle illere 
taksim edilmesini söylediler. Hakikaten tahkik 
ettim, gerek Tekman ve gerekse Karayazı 'da 
uzun zamandan beri E rzurum viâyetimiz kay/ma
lca insizdir. 

İlk baharda çıkaracağımız kararname ile ar-
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kadaşımızm ta tmin edilmesini istediği bu ihtiyaç 
da yerine getirilecektir. 

Trafik teşkilâtının takviye edilmesi ve günün 
ihtiyaçlarına uydurulması hakkındaki Meclise 
iki arkadaşımız taraf ından bir kanun getirilmiş, 
ayrıca bu istikamette Karayollar ı taraf ından ha
zırlanıp Hükümete ve oradan da Güvenlik Kon
seyinde inyelenmekte bulunan bir tasarı vardır . 
Bu, bugünün trafik ihtiyaçlarını karşılıyacaık ka
ideleri derpiş etmiş bulunmaktadır . 

Arkadaşımız emniyet ve j anda rmada kaç ta-
ıi'1 faili meçhul vaka vardır diye sordular , -ırz 
( deyim. 

lf)(>:> yılında soygun vahası .'İB> tanedia. 
S29 suçlu vardır , (i:i4 ü fakalanmıştır , 12(1 ia
nesi 'takiptedir, (59 unun faili meçhuldür. 

Emniyet leşküâi ında, 14.1 gasp ve soygun 
vakası vardır . 2(55 suçlu vardır, 22 si takiple
dir 9 da faili meçhul vaka vardır . 

Kaymakamlar köy yollarının yapmiMida köy
lüye güçlük çıkardığını Sayın Mustafa Yılmaz 
İneceğin a rkadaş ım: / iaaret buyurdı ı 'ar . Bilhas
sa bedenî çalışma ve akaryakı t ı köyün temin 
etmesini şar t koştuklarını söylediler. Bayın
dırl ık Bakanlığı Karayolları taraf ından hazır
lanan tal imat akaryak ı t ın köylü taraf ından te
minini mecbur etmemekle beraber bunun sağ
lanmasının cvvellik. rüçhnniyet temin etmesin
den ibaret olduğunu arz etmek isterim. 

M F S T A E A YİLMAZ İ N C E O C B r (Afyon 
Karahivar) —•• Akaryakı t ı temin ediyor, yol da 
yapılmış, kumlaması kalmış, bunu kim 'kmılı
yacak. dedim. 

İÇİŞTEKİ HAKAN! ORHAN ÖZTKAK (De
vamla) - - Affedersiniz tamamen yanlış anla
mışım, derhal tashih edeyim. Bu Bayındırl ık 
Bakanlığım ilgilendiren bir konudur. Karayol
ları araçları gelmiş ve vilâyetle're tevzi olunmak 
üzeredir. İnşaal lah şimdiye k a d a r kemaliyle 
yerine getirilmiyen İm vazife kemaliyle ikmal 
edilecektir. 

Nahiyelerden nüfus memurlarnım kaldırıl
masına. gelince, nüfus kanununda bueaklardaki 
nüfus memurlar ı kaldırılmış, bunun yerin-.» sey
ya r memurlar ikame edilmiştir. 

Belediye iktisat İşleri g.da maddeleri üzerim
de murakabe yapıl ıyor mu buyurdular . Bele
diyelerin gıda ve havalci zarur iye maddeleri 
üzerinde kontrol ve murakabeleri esastır. Bu-
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•nun ne dereceye kadar yerine getirilip getiril
mediğini, illerimizde vazife yapan Dahiliye Ve
kâleti müfettişlerince tetkik olunmaktadır. Bu
nun mükemmel bir şekilde yapılmasına itina 
edeceğiz. Belediye otobüslerine.... 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK (De

vamla) —• Arkadaşlarım kusura bakmayın bir 
kısım arkadaşların c/ok 'değerli suallerine cevap 
veremedim. 

MUSTAFA YILMAZ İNOEOĞLü (Afyon) 
Karahisar) — Minibüsler hakkında lütfen iza
hat verir misiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Bilâhara bu hususta size malûmat 
arz ederim efendim. 

Sayın Başkan emir 'buyurdular, zaman tah-
didedilmiştir, onun içinde kalmaya mecburu in. 
Ben size ayrıca arz edeyim Beyefendim.... 

Değerli •arkadaşlarımızdan bizi takdirleri ile 
teşviic edenlere şimdiden şükranlarımızı arz ede -
rim. Tenkidleri ile bize vazifemizde istikamet 
veren değerli hatiplere de yapmış oldukları hiz
metten dolayı engin şükranlarımı sunarım. 
Hürmetlerimle. ( Sağdan, 'soldan alkışlar ) 

BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini kabul 
edenler. 

SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) — Daha evvel 
müracaat etmiştim, siz de vekilden sonra verece
ğim dediniz. 

BAŞKAN — Oylamaya geçildi. Bendeniz 
zatı âlinize sordum. 

SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) — Usul hak
kında konuşacağım beyefendi. 

BAŞKAN —• Bölümlere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyeuler... Kabul edilmiştir. 

Usul hakkında buyurun efendim. 
SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım; evvelâ Parlâmento üyelerinin de
ğil, Riyaset Makamının usule ısahip çıkması ge
rekip. 

Bendeniz yerimde otururken söz istedim. 
Bendeniz yerimde otururken söz istedim, 

Sayın Başkan dediler ki, Vekilden sonra size son 
sözü vereceğim. Şimdi şu anda yapılan muame
leye hepiniz şahitsiniz. Başkan, bu acele ha
lini takdir ediyorum. Bütçenin müzakeresinin 
Sıkışmaması, susu, busu var. Fakat ı'bu hali 
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içimizde - özür dileyerek arz ediyorum - Başkan
lık Divanını işgal eden şahsın - yine özür dile
yerek arz edeyim - bitaraf olmadığı kanaatini 
uyandırmaktadır. Başkan bitaraf olmalıdır. 
Bendenize son süz sizindir, dediler. Ben de 
ona itibar ettim. Bakan gitti. Bakandan sonra 
son söz yine milletvekillinindir. 

Takdir yine sizlerindir. (Teamül öyle sesle-
ri.) 

BAŞKAN — Sayın Selâtin tiren arkadaşımızı 
son söz abın olarak kaydetmiştim, Bakanın v{ı 
bittikten sonra buyurun Sayın Selâm! Üren 
Bey dedim. Sual soracağım dedi. Sual soraca
ğından, vazgeçtiği için sual »oracak diye ken
dilerini kürsüye davet ettim gelmedi ve sual 
soracağından böyle kaldı. Zabıtlar meydanda
dır. Bitaraflığı ihlâl edecek bir şey yoktur. 

Binaenaleyh, oylamaya geçmiş bulunduk. 
Oylamaya, geçince başka şey olmaz. Takdir 
Yüksek Heyeti nizi nd i r. 

SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) — Söz başka, 
sual ba;şka, 

BAŞKAN — Efendim, bölümlere geçiyoruz. 
Cetvelleri okuyoruz. 

(A / l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyonler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 105 097 980 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenle'r... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 9 460 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 527 044 
BAŞKAN — Kabul edMifLer... 
Etmiyenler... Kabul edil/mişltdr. 

16.000 Çeşitli giderler 320 000 
BAŞKAN — Kabul edıedter... 
Etmiyenler... Kabul edilmişltir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 25 366 

BAŞKAN — Kabul edıemHer... 
EltmiyenleT... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 90 000 
BAŞKAN — Kabul .edıenOıer... 
Etmiyenler... Kabul edilmişitlı*. 
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Lira 

36.000 Borç ödemeleri 370 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eltmiyemler... Kaıbul edi'lmişitir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesine geçi
yoruz cetvelleri okuyoruz. 

C - EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 185 488 049 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etaniyenler... Kabul edilmişitdr. 

13.000 Yönetim giderleri 25 833 800 
BAŞKAN — Kabul edem/ler... 
Etaıiy emler... Kabul edilmişitdr. 

14.000 Hizmet giderleri 285 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka.bul edilmişltir. 

15.000 Kurum giderleri 2 014 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ettmiyenler... Kabul eddlmişltir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 900 001 
BAŞKAN — Kabul edıender... 
Et/miyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 77 000 
BAŞKAN — Kabul edjemiler... 
Etımdyenler... Kabul edütonişltdr. 

35.000 Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul ediüımişrtnr. 

36.000 Borç ödemeleri 46 600 
BAŞKAN — Kabul edemıler... 
Etaiyemler... Kabul ediıimişjtdr. • 
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Ç - JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

BÜTÇESİ 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 172 023 502 
BAŞKAN — Kabul edemle r... 
Etmiyemler... Kabul edilımişltdr. 

13.000 Yönetim giderleri 110 680 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eıfcmiyemle>r... Kabul edülımiş'tdr. 

14.000 Hizmet giderleri 1 062 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımdyemler... Kabul edilmişltdr. 

15.000 Kurum giderleri 151 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
E'tmiyemler... Ka,bul edülımişitdr. 

16.000 Çeşitli giderler 4 981 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Eıtımiyenler... Kabul edilımişjtdr. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve ısatınalmalar 4 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyemler... Kabul edi!l(mişjtdı\ 

35.000 Sosyal transferler 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnuiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 95 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmdyıenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim İçişleri Bakanlığı büt
çesinin müzakeresi bitmiştir. Hayırlı olsun. 

Jandarma Gfenel Müdürlüğü Bütçesine geçi 
yoruz. Cetvelleri okuyoruz. 
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D — TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Efendim, Tarım Bakanlığı büt
çesine geçiyoruz. 

SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Maruzatımız 
vardır, usul bakımından. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlar, bundan evvelki bakanlık bütçesinin 
görüşülmesinde Sayın Riyaset Makamı Bakanın 
sözü tahdidedilmiş olmasına rağmen yarım sa
at geçirmiştir. Fakat son söz senatörün olması
na rağmen bu sözü vermekten çekinmiştir. Bu
nun zapta geçmesi, Senatonun gelecekteki ge-
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leneği bakımından faydalıdır. Bu bakımdan 
yüksek huzurunuzda bunu arz ediyorum. Hür
metlerimle. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usûl hak
kında. söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. . 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, saat 24 oldu. Ziraat Vekâleti büt
çesi, 'memleketin bütün dertleriyle alâkalı bir 
bütçedir. On'bir tane umum müdürlüğü var
dır. Bir hatibin her umum müdürlük hakkında 
bir tenkidi olsa ve bu da bir dakika devam etse 
yine takyidedilen müddetin dışına çıkacak. 

•Saniyen şimdi başladığımız takdirde saat 
beşten evvel bitmiyeeektir. Bundan zaman ka
zanacağız diye yarınki mesaimize sekte vuraca
ğız. Binaenaleyh, bu müzakerenin yarma, bıra
kılmasını ve bu mühim 'bütçenin, salim kafayla 
müzakeresine geçilmesini arz ve teklif ediyorum. 
Yazılı müracaatımı şimdi yapıyorum. (Devam 
sesleri). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, her ak
şam böyle oluyor. Da'ha bugünkü bütçeye gir
medik. Bugün bitireceğimiz 4 bütçe vardı. Ana
yasaya göre biz bu bütçeleri 10 gün içinde bi
tirmekle mükellefiz. Eğer bugün bitirmezsek 
başka, gün geceli, gündüzlü çalışmak meelmriye-
ti ndeyiz. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Devam de
vanı sesleri) (Oya. koyun sesleri). 

BAŞKAN — Takriri versinler oya koyalım 
efendim. 

ESAT HATMUT KAKAKURT (Urfa) — 
Usul hakkında. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Ziraat Vekâleti bütçesi müzakeresinin yarın 

saat (10) a bırakılmasın] arz ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ünal di 

'ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — Önerge aleyhin
de. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, bütçenin Cumhuriyet Senatosunda görü
şülme süresini Anayasa, kesin olarak tesbit et
miştir. Eğer biz bugüne kadar ki minval üzere 
müzakerelere devam edersek, bitiremeyiz. 24 den 
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çok sonraya, daha, sonraki saatlere kaldığımız 
günler oldu. Salıahm üçüne 20 kalaya, kadar 
çalıştığımız günler oldu. Saat henüz 24 e geli
yor. Anayasanın tesbit ettiği süre içinde bütçe 
'müzakerelerini bitirememiş olmanın Cumhuri
yet Senatosuna getireceği gölgeyi de nazara al
mak lığımız lâznugelir. 

O itibarla takatsiz kalıncaya kadar, takip 
imkânından mahrum kalıncaya kadar devam 
edelim. Nihayet üçe yirmi kalaya kadar çalış
tığımız günleri nazarı itibara alalım, Önargeye 
müspet oy vermemenizi istirham ederim. 

MEÎIAIUT ÜNALDI" (Adana) — Müz-'cer<>-
siz ı-oyc koyalım, ciddiyetle çalışamıyoruz Reis 
Bey. 

ZİHNİ BETİL (Yozgat) — Üçe kadar ça
lıştığımız günleri unutmayın. 

BAŞKAN — önergeyi, oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... (Hangi önerge sesleri). 
Yarma talikini istiyen önergeyi. .Müzakerenin 
yarın saat 10.00 da başlamasını kabul edenler... 
Ltmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Efendini, Tarım Bakanlığı bütçesinde söz 
istiyen, arkadaşların isimlerini okuyorum : 

Alâeddin Çetin, A. P. (irupu adına, 
F.Baysoy, Y. T. P. Crupu adına, 

Sahir Kurutluoğlıı C. H. P. Crupu adına, 
komisyon üyesi olduğu için yerine Sabit Koea-
beyoğhı konuşacaktır. 

Mehmet Yılmaz İnce, M. I\ topluluğu adına, 
Enver Kök, C. K. P. topluluğu adına. 
Şahısları adına söz alan arkadaşlar; 
M. Nuri Âdemoğlu, 
Mu alla Akarca, 
Hilmi Onat, 
Saki]) Önal, 
Suphi Karaman, 
Kadri Öztaş, 
K. ÂlİTÜrker, 
î. Cenap Ege, 
Neşet Cetintaş, 
Haldun Menteşeoğlu, 
Calip Avşar, 
Mehmet Ünaldı, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alâeddin Çe
tin. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ALÂ
EDDİN ÇETİN (Çorum) — Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri, tarım her millet için hayati, 
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vazgeçilmez bir meşgale sahasıdır. Türkiyemiz 
bakımından ise tarım konusu fevkalâde önemli 
ve kritik bir hal almıştır. Kurak ve kararsız bir 
iklim bölgesindeyiz. Topraklarımız çok talıri-
bedilmiş ve fakirleşmiştir. Cumhuriyet devrin
de de yalnız ziraat neticesi, teknik ziraat denin
ce yalnız ınakinalaşmanm anlaşılması neticesi 
ve Tarım Bakanlığının tatbikatçı ve pratik bir 
mesaiden uzak kalarak, bürokratik bir zihniyet 
içinde çalışması yüzünden topraklarımız daha 
fa ki i'l esmiştir. Önce yapılacak şey toprakları
mızı tanımaktı. Bunun için de önce toprak - su 
teşkilâtını kurmak lâzımken akıl almaz bir gaf
letle yıllarca bu iş ihmal edildi. Ancak 1957 yı
lında daire reisliği olarak kuruldu. 1900 yı
lında şimdilik Umum Müdürlük hüviyetini aldı. 
Yine toprak nizamı toprağın muhafazası ve hay
vancılıktaki önemi bakımından hemen ele alın- | 
ması lâzımken çayır, mera işleri de ancak bir ı 
şube olarak 1951 de kurulabildi. Ormancılık da 
keza takibedilen ve muhtelif şekiller alan yan
lış politika yüzünden ormanların tahribi, azal
ması ve seyrekleş nesi de devam etti. Böylece 
toprak üstü ve toprak altı şu nizamı bozuldu. 
Bir yanda Orta - Anadolu'da, olduğu gibi rüz
gâr erozyonları ile çöl şartları ve manzaraları 
teşekkül ederken bir taraftan da yağmur eroz
yonları ile su baskınları felâket halini aldı. Da
ha çok mümbit topraklar denizlere taşınmaya 
başlandı. Topraklarımızın son durumu bu. 

Şimdi de bu toprakları işliyen köylü ve çift
çilerimizin durumuna gelelim. Osmanlıların ilk 
devirlerinde zirai mahsullerine önem verilmiştir. 
Fakat Devlet israf arttıkça idari nizam, ahlâk 
bozuldukça, Devletin malî tazyiki bir felâket ha
linde köylülere yönelmhtir. Dercbeyh r, çiftçi
yi gaddarca istismar etmiştir. Ziraat tarihimiz 
yürek parçalıyan acı tablolarla, durumlarla, akıl 
almaz gafilâne davranışlarla doludur. Çiftçiler 
adlî, idari, inzibati her türlü güvenlikten mah
rum idiler. 'Rüşvet ve'irtikâbın memurlar ara
sında usul haline gelmesi, angaryanın her saha
da artması, eşkıyaların sık, sık çıkan isyanlar 
neticesi âsî kütlelerin zengin köylere yaptığı taz
yik yüzünden yol güzergâhlarmdaki büyük 
mümbit köyler dağılmış ücra köşelerde ve sar]) 
yerlerde küçük köyler teşekkül etmiştir. Yur
dumuzda bugün bu kadar çok dağınık köy ıııov-
cudolmasının başlıca sebebi budur. Ayrıca zengin 
çiftçilerin daha çok tekâlif ve zulme uğradığını | 
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gören köylüler ancak geçinecek kadar çalışmayı 
ve fakirane bir hayata katlanmayı kurtuluş yolu 
olarak görmüşlerdir. Hâlâ köylüde müşahede edi
len az veya çok derecedeki çekingenlik, itimat-
sızlıkjgayret noksanlığı bu tarihî ve sosyal şartla
rın acı tecrübeleri neticesidir. Ve aynı zamanda 
köylülerin davranışında bu hallerin devanı etme
si idari ve sosyal şartlarımızda birçok hataların 
devam ettirildiğine delildir. Bir iki misal de bu 
hali teyideder. Tanzimattan önce köylü zahiresi
ni istediğine ve istediği yerde satamazdı. Bazaıı 
Hükümeti mültezimleri, himaye için, ihracatı da 
men ederdi. Üstelik dâhilde bir şehirden bir şe-
hire nakledilen mahsulden Gümrük Vergisi 
alınırdı. Cumhuriyet devrinde de bilhassa tek 
parti devrinde uygun bir tarım politikası ile is
tihsali artıracak yerde idari ve inzibati şiddetli 
tedbirlerle hububatın, bazaıı hayvanların satışı 
ve nakli tahditlere tabi tutulmuştur. Bu gibi ha
reketlerden tüccarlar zarar görmemiş, bilâkis du
rumu istismar ile fazla kazanç sağlamışlarsa da 
müstahsil büyük zarara uğramıştır. Toprak mah
sulleri vergisi gibi âşârı hatırlatan, aynî olarak 
alınan vergi tatbikatı da eski devirlerin acı hâtı
ralarını şiddetlendirmiştir. Osmanlı Devletinin 
son zamanlarında 1838 de gafilâne bir ticaret an
laşması yapıldı. Kapitülâsyonların sahası genişle
di. Türk mahsulleri ihraç edilirken c/f 12 Gümrük 
resmine tabi tutuldu. Halbuki yabancı Devlet
lerin malları Türkiye'ye ithal edilirken % 5 gi
bi bir vergi almıyordu. Memleket içinde yol 
diye bir şey yoktu. îhrae limanlarına gelince
ye kadar nakliye bedeli bazaıı malın bedelini ge
çiyordu. Avrupa deniz yolu ile gayet ucuz bir 
nakliye temin ederek limanları yabancı mallar 
doldurdu. Yerli mahsul rekabet edemedi, ziraa-
timiz de, sanayimiz de bu son darbe ile mah
voldu. Köylü ve çiftçinin mâruz olduğu malî 
tazyikleri 1869 da Terakki gazetesi şöyle dile 
getiriyor, "En aşağı halli bir ehli ziraat, en 
büyük sahibi servet sarraftan ziyade vergi ver
meye mecburdur. 

Bu günün Sayın Başvekili da aşarın kalktı
ğı sıralarda şu acı hakikati tesbit ve itiraf edi
yor: "Kildeki bütçenin 1/3 den fazlasını köylü ve
riyordu. Yine Namık Kemal 1872 de yazdığı 
şu satırlarla vergi fecaatini belirtiyor. Taşrada 
hazıi can edercesine bir meşakkatle senede bir
kaç kile buğday hâsıl edebilen bir rençber bir
kaç nam ile Devlete vergiler versin de İstanbul'-
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da rahatça kurularak günde binlerce altın 
devreden bankerlerin Hazineye bir para ianesi 
olmasın. Hiç olmazsa tırnakları ile yer kazıp da 
verdikleri tekâlif sayesinde bin türlü nimete 
mustalep olduğumuz köylülerden utanalım. 
Meşrutiyet de ziraatçilere ancak, bitmez tüken
mez harbler getirdi. Trablusgarp, Balkan ve 
Birinci Dünya Harbi. Çiftçi de aç kaldı ve mısır 
koçanına, dağlardaki otlara muhtacoldu. Son 
maddi imkânını ve elde kalan en iyi evlâtlarını 
harcıyarak vatanı kurtardıktan sonra Cumhu
riyet Devrine iktisadi gücü bitmiş olarak kavu
şabildi. Nitekim Âşâr Vergisi kalkmasına rağ
men sayım, yol, arazi vergisi gibi cüzi vergi
leri bile veremiyecek durumda idi. Mahsul fi
yatları o kadar düşüktü ki, bazan bütün sürü
sünü satıyor, yine vergisini karşılıyamıyordu. 
îşte bu geçmiş şartları göz önüne alınarak son 
senelerde köylü ve çiftçilerin vasıtasız vergi
lerden umumiyetle muaf hale gelmesi asırlarca 
çektiği vergi çilesinin bir kefareti sayılmalıdır. 
Diğer taraftan da vasıtalı vergileri yine en çok 
köylü ve çiftçiler ödemiştir. Tarım mahsullerine 
nazaran ithal malları fiyatının daha yüksek ol
ması, bilhassa traktör ve ziraat aletlerinin pa
halılığı, vasıtalı vergilerin artması, ziraat saha
sında sermaye teşekkülüne mâni olmuştur. Bir 
elinden gelmiş bir elinden çıkıp gitmiştir. Ka
zanan çiftçi mâkul bir vergiden kaçmaz. Bütün 
tarihinde mâkul ve âdilâne vergi görmemiş olan 
çiftçilere itimat telkini Devlete düşer. Çiftçiye 
kazanç sağlıyacak, malî, iktisadi tedbirler alın
sın çiftçi kazansın o da memnuniyetle vergisini 
ödiyecektir. Tarım Vergisi konusunda lüzumun
dan fazla gürültü koparanlar gerçekleri insafla 
mütalâa etmeli, hattâ hicap duymalıdır. Zirai 
vergiler, zirai yatırıma, zirai inkişafa, zirai ser
maye teşekkülüne mâni olmamalı, bilâkis teş
vik edici yönde olmalıdır. Aksi halde kötü bir 
vergi sistemi yalnız ziraat için değil, sanayi ve 
ticaret için de felâket olur. Çünkü, sanayi mah
sullerinin en geniş pazarı yine köylü ve çiftçi
lerdir. Tarım Bakanlığı köylüye tatbik edilecek 
vergi konusunda çok yakından alâkadar olma
lıdır. Aksi halde bütün emekleri boşa gider. 
İstihsalle vergi politikası sıkısıkıya birbiriyle 
ilgilidir. Yukarda mâruz sebeplerle bizde zirai 
gelişme ancak 1948 de Marşal yardımının baş
laması ile ve İkinci Dünya Harbi sonrası piya
sasına muvazi olarak tarım mahsullerinin kıy- i 
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metlenmesi ile hızlanır. Bir yandan da demok
ratik nizama girişimiz köylü ve çiftçi kütlele
rine ehemmiyet verilmesine, dolayısiyle moral 
bakımından iyi bir vasat teşekkülüne sebebiyet 
vermiştir. 1948 den bugüne kadar zirai politi
kada birçok hatalar olmuştur. Çünkü, Tarım 
Bakanlığı zirai gelişmeye ayak uyduramamış, 
müspet bir şekilde tarım işlerini kontrol edeme
miştir. Buna rağmen zirai aletlerle tecehhüz, 
makinalaşma ve istihsalde geçmiş devirlere na
zaran büyük inkişaf ve artışlar sağlanmış ve bu 
inkişaflar daha ziyade çiftçilerin kendi gayret
leri ile olmuştur. 

Böylece çiftçilerimiz artan nüfus ihtiya
cını karşılayarak memleketi büyük bir açlık 
tehlikesinden, dolayısiyle sosyal bir felâketten 
kurtarmışlardır. 

Dikkat edilirse bu zirai inkişafta en büyük 
rolü oynayan tarım mahsullerinin hâdiselerin 
zoru ile nisbeten iyi Mr fiyat bulmalarıdır. 
İşte bu tecrübe de bize göstermektedir ki, 
bir memlekette tarım mahsullerinin kârlı bir 
fiyat ve pazar temin edilmedikçe bütün teknik 
imkânlar ve bilgiye sahip olunsa da hiçbir inki
şaf sağlanamaz. Halbuki Tarım Bakanlığı bu 
konu ile hiç alâkadar olmaz, sadece öğüt veren, 
ufak tefek yardımlar yapan bir teşekkül ha
lindedir. Artık Tarım Bakanlığı en büyük fak
törün fiyat politikası olduğunu kabul etmelidir. 
Geçen yıl da hatırlatıldığı halde bir türlü ikti
sat ve ticaret mütehassıslarına bünyesinde yer 
vermemiştir. Bakanlıkta pazarlama, zirai işlet
me, maliyet hesaplarına uygulayacak ve amba
laj muhafaza, nakliyat, standardizasyon ile 
müstahsil ile müstehlik arasındaki teması temin 
edecek faaliyet ve teşekkülleri organize eden 
şubelere ve mütehassıslara ihtiyaç zaruridir. 
Artık Tarım Bakanlığının zihniyetine iktisadi 
görüş hâkim olmalı, belirli bir zirai politikası 
bulunmalıdır. Mahsul fiyatlarının söz sahibi 
keza Tarım Bakanlığı olmalıdır. Tarım Bakan
lığının en önemli vazifesi fevkalâde önem ka
zanmıştır. Türkiye'de yetersiz ve yanlış bir 
beslenme vardır. Nüfus artmakta buna muka
bil tarıma <açılan yeni sahalar tükenmiş bulun
maktadır. Bilâkis mühim bir kısım arazinin 
meraya terk edilmesi lâzımdır. Memleket büyük 
bir açlık tehlikesi ile karşıkarşıyadır. Bunu ön-

— 748 



O. Senatosu B : 40 
lemek için dönüm başına istihsali süratle artır- I 
mak lâzımdır. 

Diğer taraftan nişastah gıdalar yerine al-
büminli gıdaları ikame etmek imkânları aran
malıdır. Eğer biz Amerikalılar gibi bir tağdiye 
sistemine tâbi olsa idik, yani onlar kadar buğ
day sarf etse idik, bugünkü istihsalin yarısı ile 
bütün vatandaşlar beslenir, yarısını da ihrace-
deeek halde olurduk. İşte tağdiye politikasının 
ne kadar mühim olduğu bu maruzattan anlaşı
lır. önce resmî müesseselerde ki gıda talimatna
melerini değiştirerek nişastah gıdalar yerine et, 
süt, yumurta, balık ikame edilmeli, ekmek israfı 
süratle önlenmelidir. Allah esirgesin bu memle
ket açlık tehlikesi ile karşılaşırsa başta sorumlu 
Tarım Bakanlığının yanlış politikası olacaktır. 
Ne yabancılar bizi besler, ne de gıda maddeleri 
alacak dövizimiz vardır. Büyük dâvayı nasıl hal-
lelebiliriz. Atatürk'ün iktisat ve ziraat konusun
daki şu direktifini hatırlıyalım. 

Atatürk diyor ki: «Bilhassa iktisadi faaliyeti
mizi istinat ettireceğimiz esaslar her türlü bilgi 
ile beraber, doğrudan doğruya, memleketimizin 
topraklarını koklıyarak ve bu topraklarda bizzat 
çalışan insanların sözlerini işiterek tesbit oluna
caktır. Sanayi ve ticaretimiz için dahi aynı mü
talâa yapılacaktır. Yeni Türkiye Devleti temel
lerini süngü ile değil süngünün dahi dayandığı 
iktisatla kuracaktır.» işte anahtar budur. Tarım 
Bakanlığı ve umumiyetle idarecilerimiz ve tek
nik elemanlarımız bu toprağı iyi tanıyarak, üs
tünde yaşıyanları severek, sözlerine candan ku
lak vererek, halkı inandırarak ve halk gücünü 
sağlamak şartiyle bu problemleri çözebilirler. 
Münevverlerimizin, teknik elemanlarımızın köylü 
ve çiftçiye öğreteceği şeyler olacağı gibi, onlar
dan öğreneceği şeyler de vardır. Acı tecrübeler 
ve karşılaşılan tehlike ortadadır. Bugüne kadar 
tarım konusunda naşredilen raporlar, Yüksek 
Murakabe Heyeti raporları Plânlama Dairesinin 
neşriyatı, bütün iddialarımızı teyit etmektedir. 
Yıllardır Büyük Millet Meclisinde cereyan eden 
müzakere birçok aksaklıkları ortaya koyduğu gi
bi hal çarelerini de belirtmiştir. Fakat maalesef, 
akıl almaz bir rahatlık içinde hatalı gidişlerde 
de ısrar edilmektedir. Vaktin azlığı dolayısiyle 
bâzı misallerle yetinelim. Memleket bünyesine 
uygun bir tip traktör üzerinde karar kılmak 
lâzımken, hâlâ muhtelif tiplerin ithaline müsade 
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edilmektedir .Mevcut 42 bin traktörün V4 ü ye
dek parça yokluğundan işlemez haldedir. Paraya 
da, çiftçiye de, dövizlere de yazık olmuştur. Zi
rai Donatım Kurumuna şimdi büyük bir hizmet 
tereddübetmektedir. 'Türkiye'de halen bir trak
tör fabrikası ve birkaç tanede montaj fabrikası 
vardır. Halbuki Türkiye'nin plânlanan senelik 
traktör ihtiyacı 6 bin kadar olduğuna göre, 
ancak bir fabrikayı rantabî olarak işletmeye 
müsaittir. Aksi halde imalât pahalı olur. Tür
kiye'de mevcut traktör fabrikaları montaj tesis
lerinin birleştirilmesi ve çiftçinin benimsediği en 
yarayışlı bir tip üzerinde karar vererek imalâta 
geçilmesi lâzımdır. 1964 yılı programında tarım 
alet ve makinaları için 344 milyon Türk Lirası 
hesabedilmesi çok üzücüdür. Harice giden bu 
dövizlere son verilmelidir. Zira plânlamanın da 
kabul ettiği gibi traktör dâhil, tarım alet ve ma-
kinalarmın hemen hepsinin 'Türkiye'de imali 
mümkündür. Ve bu tesislere, her sene harice 
akan dövizlerin x/4 i bile gitmez. Zaten tesisleri 
mevcuttur da. Az bir para ile takviyeleri kâfi 
gelir. Bu halin devamının zaruret ve hüsnüni
yetle izahı imkânı kalmamıştır. Halkın ithalât
çıya % 35 kâr ödemesinden ise bunun bir kıs
mını traktör alanlar, kurulacak zirai aletler şir
ketine hisse senedi olarak verebilirler. Böylece 
traktör ve zirai aletler fabrikası kısmen çiftçi
nin malı haline gelir. 'Teknik ziraat teşkilâtı de-
monstratif çalışmalardan ziyade doğrudan ilgili 
dairelerle işbirliği yaparak her vilâyette ve ala
bildiği köylerde tarım kalkınmasını sağlamalıdır. 
Sürme, gübreleme, ekme, hasat, pazarlama ve 
kooperatif kurulması gibi işlerde çiftçiye pratik 
fayda temin edecek şekilde faaliyet göstermeli
dir. Pancar teşkilâtına benzer bir çalışma siste
mine girmelidir. Dağıtılan fidan aşılanan ağaç
lardan ne kadarının tuttuğu teşkil edilen mera
ların ne kadarının hizmete girdiği, yapılan su
lama tesislerinin temin ettiği zirai artış vesair 
müsbet bilgiler her sene bütçe ile beraber Bü
yük Millet Meclisine sunulmalıdır. Narenciye zi
raatı halen ciddî olarak ele alınmamıştır. Kâfi 
mütehassıs yoktur. Birçok mahzurları olan gelişi
güzel aşılama ve yetiştirme devanı etmektedir. 
Çeltik bölgeleri mahsulün para etmeyişinden 
muztariptir. Çeltik ziraatini sadere büyük ser
maye ve arazi sahipleri yapıyor gibi bir kanaat 
olduğu hissediliyor. Halbuki Anadolunun birçok 
ırmak boylarında bu ziraat küçük çiftçilerin ge-
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(•im vasıtası olmuştur. Dönüm başına verimi ar
tırarak masrafı azaltarak, maliyetin düşürülme
si ye ihracına imkân sağlanması için bakanlık 
hiçbir tedbir almamıştır. 

İki yıldır lüikümet çeltik müstahsili ile alâ
kadar olmuyor. Fğer çeltik ekimi lüzumsuz bu
lunuyorsa bunun yerine konacak daha kârlı zi
raat usullerinin çeltik ekenlere tavsiyesi kıymetli 
sulu arazilerin sahipleri için külfet 'değil nimet 
haline getirilmesi lâzımdır. Karadeniz bölge
sindeki çay ziraati de ihmal ediliyor. Aksama
lar gideri!iniyor. Eısaslı araştırmalara, tedbir
lere, yeni tohumlarla kalite yükseltmeye, kâfi 
mütehassıs yetişiirmeye zaruret vardır. Niha 
yet cemiyette büyük bir muvazene unsuru ola
rak müreffeh bir tarım nüfusu vücuda getiril
mek için topraksız ve toprağı az köylülere üze
rinde verimli bir ziraat yapacak büyüklükte 
refahlarını temin edecek ve bir iktisadi güc 
olacak şekilde toprak ve zira,at reformunu yap
mak zorundayız. İnikat toprak reformu mev
zuunu ele almışken bu nazik mevzuun slogan
lara, günlük politika oyunlarına, tahammülü. 
olmadığını belirtmek isteriz. Bugün Türkiye'
de1. dağıtılacak topraklar gayet cüzidir. Buna 
mukabil cüce işletmeler halinde sahiplerine 
menfaat sağlıyacak şekilde arazi küçük parça
lara ayrılmıştır. Bu reformu yaparken toprak 
dağıtmak mânasında değil, belki çok zaman 
toprakları bir araya getirmek; ve bâzı çiftçile
ri topraklarımdan ayırarak başka sahalara nak
ledilmek mecburiyeti olduğunu unutmanıak 
gerekir. Bunu yapabilmek için ise çiftçilere 
sanayi sahasında, diğer s ah adarda iş bulmak 
zarureti vardır. Şu halde Türkiye'de sanayi 
inkişafı »ağlan nurdan toprak reformundan bah
setmek biraz haya! olur. Bu sebepledir ki bizim 
görüşümüz, Türkiye'de evvelâ yapılacak iş 
ziraat raformu dotayısiyle ziraatte verimi ar
tırmak ve bu arada teşekkül edecek zirai ser
mayenin yavaş yavaş sanayi bölgelerine kay
masını temin etmek ve böylece gittikçe çoğa
lan her sene yüzlün aile halinde cemiyetimiz^ 
katılan ziraat ailelerini başka iş .sahalarına 
çekmek zorundayız. Bugün 9,5 milyon olan zi
raat nüfusu 1975 t e 18 milyon olarak hesabe-
dilmektedir. Mevcut toprakları 18 milyona 
taksini imkânı yoktur. Bu sebepledir ki toprak 
reformu değil, bunu umumi bir ziraat reformu 

olarak toprak reformunu da bunun içinde 
mütalâa ederek ele almak zorundayız. İthalât 
ihracat rejimimiz ziraatimiz aleyhinde cereyan 
'etmektedir. İhraeedilen zirai mahsuller dü
şük kıymette satılmakta, çiftçiye lüzumlu it
halât pahalıya ma! olmaktadır. Ziraat Vekâ
leti, Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı ile bu ko
nuyu ele alarak gerekli tedbir ve organizasyo
na tevessül etmelidir. Yerli ve yabancı müta-
hassısların ikazlarına. Devlet Plânlama Teşki
lâtınca üzerinde durulmasına rağmen hâlâ 
topraklarımıza uygun pulluk tipleri üzerinde 
durulmuyor. Topraklarımıza zararlı şiddetle 
erozyona, .sebebolan pulluk tiplerine mâni olun
mazken, diğer taraftan erozyonu önlemek için 
paı ı ve emek israfı hem acı, hem de güçtü>\ 
Bu gibi araziyi lahribeden pullukların ithali 
ile, imali •ile, kullanılması da menedilmelidir. 
Zirai mücadelenin istihsal artışımlaıı rolü bü
yüktür. Fakat israfa çok müsait, sıkı kontrol 
isi iyen bir konudur. Birinci Kabinede Tarım 
Bakanı bâzı zirai mücadele ilâçlarının tesirsiz 
olduğunu bizzat müşahede ettiğini, m üst alışıla 
yüzlünle! ce liranın boşa gittiğini huzurunuz
da bütçe konuşmasında beyan etmişti. Bu gibi 
hallerin devam ettiğini gazete neşriyatından 
anlıyoruz. Tesirsiz ilâçlar satılıyor, ortada 
malî mevzuat var, mâni olunmuyor, tecziye 
edilmiyor. Dünyanın her yerinde bu gibi ilâç
lar Tarım Bakanlığının sıkı konirolündedir 
(jiftçinin bu şekilde soyulmasına müsaade edil
mez. Bakanlık bu 'gibi mevzularda neden ted
bir almaz akıl erdirmek güçtür. Zirai mücadele 
teşkilâtına milyonlarca. tahsisat verilirken 
memleketimizde kurtsuz bir meyve, bir elma 
yiyememek acıdır, ihracata, da mâni oluyor. 
Meyve hastalıkları, ile mücadele daha ciddî tu
tulmalıdır. Fmıımiyetle Tarım Bakanlığı ini
siyatifi dışındaki yatırımlar, plândaki hedef
lerin çok aşağısında kalmıştır. Tarım konu
sundaki projeler ilgili başka dairelere, öncelik 
tanınmalıdır. Bilgili bir sulama bugünkü zi
rai geliri üç, dört misli artırabilir. Fakat mu
azzam yatırımlara, ihtiyaç vardır. Sadece Dev
let gelirleri ile başarılması mümkün değildir. 
bulama bölgelerinde masrafı çabuk amortize 
edildiğinden halk yatırını imkânına .sahiptir. 
Süratle yeni organizasyona gidilerek çiftçinin 
hissedarı olduğu döner sermayeli bir kurumla 
faaliyete geçmek lâzımdı. Toprak - su işleri 
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artık, demonstratif ve gösteriş mahiyetinde
ki işlerden vazgeçerek köyleri ele alarak, top
rak - su, toprak muhafaza ve kurs - kapm 
faaliyetlerini verimli işlere hasretmelidir. Kamp
lara gerçekten ziraatle meşgul olmıyanlar alın
mamalıdır. 

Az para ile çok netice alınacak saha hayvan
cılıktır. Fakat yem fiyatı ile hayvan mahsul
leri fiyatı arasında muayyen olan nisbetin üs
tünde müstakar bir fiyat temin edilmedikçe" 
hayvancılık katiyen gelişmez. Memleketimizde 
hayvancılığın zootekni tarafı halledilmiştir. 
Şimdi fiyat ve pazarlama kalmıştır, ikinci ve
teriner fakültesi açılmalıdır. Veterinerlik üc
ret bakımından çok aşağı seviyede kalmıştır, 
rağbet azalmıştır. Cazip bir ücret sisteminin 
veterinerlere de tatbiki bilhassa Şark
taki 'Elemanlara imkân sağlanarak, istekleri 
ile Şarkta vazife görmeleri, Şark hayvancılığı
nın biran evvel kalknıması bakımından lüzum
ludur. Hayvancılık kredisi semboliktir, birkaç 
yüz milyonluk bir besi kredisi ile, bu besi 
kredisi iyi tatbik edilirse her sene Türkiye'ye 
birkaç yüz milyon liralık döviz sağlar. Hal
kımızın daha sıhhi -at yemek imkânı bulu
nur. Hububat açığım da kapamak için yalnız 
istihsali artırmaya çalışmak kâfi değildir. 
Yukarda da arz ettiğimiz gibi beslenme siste
mini değiştirmeliyiz. Mera Kanunu bir an önce 
çıkarılmalıdır. Ormanlarımız da ya hiç ele alın
mamış, veya kısmen ele alınmış, birçok im
kânlar vardır. Muhtelif meyvalı ağaçlar, sana
yide kullanılan eterli, yağlı bitkiler, reçine 
ve saireden kâfi derecede istifade etmek lâ
zımdır. Şimdilik reçine 1956 dan beri ele alın
mış, istihsal artmakta ise de varılan netice 
kifayetsizdir. 1961 de 3 468 ton reçine elde 
edilmiştir. Halbuki komşu Yunanistan 30 bin 
ton istihsal eder. Ve 7,5 milyon dolar kaza
nır. İşletme organizasyonu dyi değil, artık 
orman köylü münasebetine yeni bir anlayış, ya
ni bir zihniyet vermek zamanı gelmiştir. 
Böyle tâli mahsûlleri olan ormanlarımız, köylü
nün kendi bahçesi gibi benimsenmeli ve hem 
idare, hem de köylü istifade etmelidir. Or
man köylerinin kalkınmasında mühim bir fak
törü olur. Yalnız esaslı bir reçine işletmesi or
man köylerine 10 milyonlarca lira sağlar. 
Devlet Üretme Çiftlikleri zirai reformu evvelâ 
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kendi bünyesinde tatbik etmelidir. Hayvancı
lık başta bâzı kalemlerdeki zararları bir türlü 
ödeyememiştir, önce kendi topraklarından 
âzami verimi alacak şekilde teknik bir ziraat 
tatbik edilirse kârı da çok yükselecektir. Böy
lece çiftçinin gelişmesinde maddi mânevi bü
yük bir rol oynayabilir. Kendi çiftliklerinde 
her türlü teknik imkâna rağmen netice ala-
mıyan bir Bakanlığın çiftçiye fayda derecesi 
şüpheli kalır. Şimdi bütün bu ağır vazifeleri 
ifa edecek, ve bu hataları önliyecek Tarım 
Bakanlığı teşkilâtının durumuna gelince; 

Eleman, teşkilât, teknik bilgi ve imkân ba
kımından Cumhuriyetin kuruluş günleri ile 
bugün arasında muazzam terakki vardır. Ke
miyet ve keyfiyet çok artmıtşır. Mevcut ele
man ve imkânları ve bütçe ile şimdiki durumun
dan birkaç misli faydalı ve verimli bir mesai 
gösterebilir. Yeter ki, para, eleman ve vasıtalar 
yerinde kullanılsın. Teşkilâta şevk ve dina
mizm verilsin. Ücret anarşisi kıdemli memur
lar ile kıdemsiz memurlar arasındaki, gayrima-
kul, gayriâdil farklar işe tesir etmektedir. 
Medeni memleketlerde çok ehemmiyet verilen 
organizasyon ve metot işi Bakanlıkça ele alın
malıdır. Bu sahada kurs görmüş bir miktar 
elemanı da vardır. Fakat istifade edilmez. 

Sözlerimi bitirirken köylümüzün çilesini sos
yal bünyemizdeki, mevkiini fevkalâde veciz bir 
ifade ile belirten Atatürk'ün bir hitabını tek
rarlamak yerinde olur. Atatürk diyor ki : «7 
asırdan beri cihanın dört köşesine sevk ede
rek, kanlarını akıttığımız, kemiklerini yabancı 
topraklarda bıraktığımız, ve 7 asırdan beri 
emeklerini ellerinden alıp israf ettiğimiz, ve 
bunca fedakârlıklarına ve ihsanlarına karşı 
nankörlük, küstahlık ve cebbarlıkla uşak men
zilesine indirmek istediğimiz, bu asil sahibin 
huzurunda bugün ihtiramla hakiki vaziyeti
mizi alalım. Eğer milletimizin ekseriyeti lâzi-
mesi çiftçi olmasa idi, biz bugün dünya yü
zünde olmıyacaktır.» Atatürk'ün bu samimî -
ve ilmî hitabı her Hükümetin, her idareci 
ve Tarım Bakanlığının her münevverin daima 
hatırlaması lâzımgelen bir ikazdır. Bu sevgiyi, 
bu ıstırabı duymadan bu toprağı ve üstündeki 
insanları tanımadan, masa başında plân, proje 
ve direktiflerle tarım dâvası halledilemez. Ama 
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bu şuura varanların halledeuıiyeceği dâva da 
yoktur. Tarım Bakanlığı bütçesinin köylü 
ve çiftçilerimiz için hayılrlı ve Tarım Bakan
lığına başarılı olmasını temenni ederim. (Alkış-' 
laı\) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Baysoy. 
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mini yönlendirici istikametteki pazarlama mü. 
nasebetleri bakımından, Tarım Bakanlığı Büt
çesi tamamen yetersiz kalmıştır. 

Uzun yıllardan beri, hayvan ve ürünleri de
ğerlendirmesinde müstahsili koruyacak ve mali
yetlere uygun bir fiyat politikası ile bunun mü
essese ve organları kifayetli bir hale getirilme
miştir. Geçen yılki bütçede de kabul edilen Süt 
Endüstrisi Kurumu hariç tutulursa, Tarım Ba
kanlığı bütçesinde bugün için ve plânın gerek
tirdiği şekilde tarım üretimini yönlendirici de
ğerlendirme icaplarına göre bir faaliyet müşa
hede edilememektedir. 

Bu alanda ve üretimi yönlendirici vasıfta 
olan birtakım müesseselerin gerek bünyesi ve 
gerekse bağlılık durumu hakkında bir işaret 
yoktur. 

Ezcümle; hâlâ Tarım Bakanlığına bağlı olan 
tiftik ve yapağı şirketi ile üretme çiftlikleri 
bünyelerinin hizmetleri şartına uygun hale ge
tirilmesi ve hayvancılığımızın yüzde doksan iki
sinin kaderine hükmedecek nitelikte olan Et ve 
Balık Kurumunun, üretici, yönlendirici en yük
sek kademe olan Tarım Bakanlığı ile olan iliş
kisinin süratle ve dikkatle ele alınmasının za
ruretine kaaniiz. 

Bu arada, zirai kredilerin tevzi şekli ve hay
vancılığa mahsus olan kredilerin yeterliği ile 
zirai kredilerin kendi bölümleri ile diğer kredi
ler karşısındaki nisbetinin de göz önüne alın
ması icabetmektedir. Bu kredilerin gerek tah
sis mahalleri, gerekse kullanma hedefleri ile ran-
tabilitesi bakımından yeniden bir öncelik sınıf
landırılmasına ihtiyaç vardır. Bu sınıflandırma
da ve tevzi şeklinde Tarım Bakanlığının daha 
aktif bir rol oynaması gerekmektedir. 

Bütün bu hususların Tarım Bakanlığı bünye
sindeki idari reform ile toprak reformu konu
larında ele alınacağını ümidetmekteyiz. 

Toprak reformu konusunda, Tarım Bakanı
mızın açıklamalarındaki ana ilkelere iltihak et
mekteyiz. Ancak burada, birkaç noktaya temas 
etmeyi de faydalı görmekteyiz. 

Umumiyetle ve aşikâr olarak müşahede olu
nan şudur k i : Toprak reformu çalışmaları ta
mamen bir sır hüviyetine bürünmüştür. Zaman 
zaman ve gayet umumi tarifleri ihtiva eden bir
kaç beyanat istisna edilirse, bu çalışmalar hak
kındaki kamu oyu tamamen habersiz kalmıştır. 

BAŞKAN — Y. T. Partisi grupu adına Sa- j 
ym Fehmi Baysoy. I 

Y. T. PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMl 
BOYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım; Tarım Bakanlığı bütçesinin Y. T. 
P. grupu adına tenkidini yapmak üzere huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. | 

idari, malî, sosyal ve teknik reformların ta
hakkuku çabasına girilen bu plânlı devrede 
Türkiye bütçesinin tarım bölümü, elbette ki, 
geçmiş yıllara kıyasla daha başka bir mahiye i 
gösterecek, daha başka gözle incelenecektir. | 

Sayın Tarım Bakanımızın da Bütçe Encü
meninde işaret ettiği gibi : 

Enflâsyon yaratmadan kalkınma hızına uy- | 
gun tarımsal üretimi sağlamak. j 

Millî beslenme şartlarını düzelmek ve hay- j 
vansal besin maddeleri tüketimini artırmak. | 

Belirli tarımsal faaliyetlerle iş sahaları J 
yaratmak. 

Tabiî kaynakların korunmasını, geliştiril- ' 
meşini ve bunlardan en iyi şekilde p azarlanma
yı sağlamak tarım politikasının amacıdır. J 

Biz, 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı tarım , 
bölümünü bu yönlerden mütalâa edeceğiz. ı 

Malûm olduğu üzere; Türkiye tarımsal üre
timi, halâ ve birinci derecede nıutadolan millî j 
beslenme ihtiyacını teşkil eden arpa, buğday ı 
istihsaline dayanmaktadır. Bunda, uzun yıllar ! 
takibedilen ve toprak mahsullerini teşvik eden 
hükümet programlarının da büyük hissesi ol
duğu açıktır. Bu politika, ayrıca, rantabl olma- I 
yıp ta birtakım marjinal toprak işletmelerinin i 
doğmasına, cüce tarım ve işletmelerinin daha 
da artmasına hizmet etmiştir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın tarimsal 
üretim hedefleri arasında benimsenen istihsale 
yöneltecek unsurları, biz elimizdeki bütçe tas
lağında yeterli ve kesif hizmet olarak yapıcı 
görmemekteyiz. 

Bilhassa, değerlendirmenin son safhası olan 
fiyat ve şekil değiştirme kesimlerinde, tasarı, 
yeteri kudrette görünmemektedir. Tarım üreti- i 
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Bu halin zararları artık belirmeye başlamış

tır. Elindeki toprağın ne kadarının, ne şekilde 
alınacağı hakkında birçok şüpheler taşıyan ta
rım işletmecilerinden birçoğu, arazilerine pro
düktiviteyi artırıcı yeni yatırımlar yapmaktan 
kaçınmaktadır. Bir kısmı da neticeyi beklemek
tedir. 

Bunun için kanunun süratle çıkarılması ve 
çalışmaların daha açık bir hüviyete kavuşturul
ması, çıkacak kanunun prodüktiviteyi yükselt
mesi öne alınması gerekmektedir. Sayın Tarım 
Bakanımızın, gerek kanunun süratle belirtilmesi, 
gerekse çalışmaların birçok müessese ve organ
ların iştirakine uygun şekilde demokratize edil
mesinde anlayış göstereceğine eminiz. Burada 
şu öz deyişi tekrarlamak yerinde olacaktır. 
«Çoğun anladığı çoğunluğun anladığıdır.» 

Toprak reformu konusunda temel malzeme
nin, konunun önemine uygun şekilde değerlen
dirilmesi de temennilerimiz meyamndadır. Tür
kiye tarım işletmelerinin gerek teknik, gerekse 
hukukî bünyesi hakkındaki temel malzeme, umu
miyetle ve daha çok 1950 yılındaki tarım sayı
mı ve 1952 yılındaki tarım anketi malzemeleri
dir. 

O tarihlerden bu yana, Türkiye nüfusu yüz
de otuzbeşe yakın derecede çoğalmıştır. Birçok 
cüce tarım işletmeleri tasarruf değiştirerek köy
den şehirlere akın olmuş, köylü nüfusu nisbetin-
de ortalama % 6 azalma meydana gelmiş, marji
nal işletmelerin çoğu satılmış, işletme hedefleri 
değişmiş, kasabalardaki çalışan nüfusun bir kıs
mı tarım sektöründen başka sektörlere kaymış
tır. Bu bakımdan, tarım reformu çalışmalarında 
süratle yeni temel malzemelerin temini, mevcut
ların mahalli kontrolları şart olmaktadır. 

Bu arada, şu hususun da dikkate alınmasının 
lüzumuna kaaniiz. Memleketimizde; ileri ülke
lerde olduğu gibi özel hayvancılık işletmeleri he
men yok denecek kadar azdır. Halbuki hayvan
sal üretimin artmasında özel hayvancılık işlet
melerinin birinci derecede önemi vardır. Bunun 
için tarım işletmeleri kıstaslarında, toprak ürün
leri kritikleri yanında özel hayvancılık işletme
lerinin de ihdas ve mevcutlarının idamesini sağ-
lıyacak ölçülerin de göz önünde bulundurulma
sı gerekmektedir. 

Hayvan ve hayvansal ürün değerlendirme
sinde hayvan ihracatının önemi meydandadır. 
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Gerek dünya beslenme rejiminde etin talep isti
kameti gerek bilhassa Güney komşularımızın 
zaruri ihtiyaçları ve gerekse Ortak Pazara katıl
ma durumumuz, dış ticaret muvazenemizde hay
van ve hayvan maddeleri ihracatını ön plâna 
getirmektedir. 

Yurdumuzda zaman zaman zuhur eden hay
van hastalıklarından dolayı dış memleketlere 
canlı veya kesilmiş olarak hayvan ihracı büyük 
güçlüklerle karşılaşmaktadır. Meselâ (Şap) sal
gınlarından dolayı dış memleketlere, özellikle 
Avrupa'ya hiçbir suretle ihracat yapılamamak
tadır. Bu itibarla hayvan servetimizi kesilmiş 
hayvan veya et mamulleri halinde kıymetlen
dirmek imkânları araştırılmalıdır. 

Kayseri gibi pastırma ve sucuk işliyen 
büyük müesseselerde her yıl on binlerce ton 
mezbaha artığı imha edilmektedir. Bunların 
kıymetlendirilmesi ele alınmalıdır. Kemik ve di
ğer mezbaha artıkları özellikle kan bugün en 
mühim iç istihlâk ve ihraç maddesidir. 

Şimdilik büyük merkezlerden başlamak üze^ 
re gerekli tesislerin kurulması şayanı temenni
dir. 

Yurdumuzda, bilhassa Güney komşularımızla 
olan coğrafi, sosyal ve hudut durumumuz şim
diye kadar alınmış ve alınmakta olan bütün 
cebri, hattâ askerî tedbirlere rağmen kaçakçılı
ğı mümkün kılmaktadır. Cumhuriyetimizin ku
ruluşundan beri, tatbik oluna gelen bu gibi ted
birlerin bir çare olmadığı artık açıkça anlaşıl
mıştır. Gereken tedbirin ekonomik olacağı mey
dana çıkmıştır. Bunun için, Güney sınırımızda,, 
uygun mahallerde kalkınma plânının derpiş et
tiği hayvan borsalarının üstünde, Tarım Bakan
lığının da durması ve gerekli finansmanın biran 
önce sağlanması konusunda yardımcı çalışmalar
da bulunması lâzımdır. 

Yurdumuzda yünlü sanayiin muhtacolduğu 
ince yün miktarı 15 bin ton civarındadır: Bu
nun % 9 unu 20 - 25 milyon dolar (200 - 250) 
milyon Türk lirası vererek her sene dışarıdan 
getirmekteyiz. Bu ithal rejiminde akaryakıttan 
sonra ikinci derecede döviz sarfını mucobilmak-
tadır. 

Yurdumuzda 33 milyonu aşan bir yerli koyun 
servetine mâlik bulunmaktayız. Bunun 5 mil
yonunu kısa vadeli olan suni tohumlama yoliy-
le Merinosa tahvil ettiğimiz takdirde ortalama 
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3 kilogramdan 15 bin ton ince yapağı yurt için
den sağlanmış oluruz. 

Bundan bir müddet evvel Tarım Bakanlığın
da diğer bakanlıkların ilgili uznıanlariyle ya
pılan bir toplantıda 13 senede 5 milyon Merinos 
yetiştirmek üzere bir proje hazırlanmıştır. Teş
kilât ve teşvikler de dâhil 13 sene için 394 mil
yon lira istenmektedir. Bu miktar iki senelik 
dövize bile tekabül etmemektedir. Memnuni
yetle haber aldığımıza göre koyun ve tiftik ye
tiştirme ve ıslah grupu başkanlığı adı altında 
Tarım Bakanlığında bir teşkilât kurulmaktadır 
Çok geç kalmış olan bu teşkilâtın derhal -faal 
bir hale getirilerek 1964 finansman ihtiyacının 
vaktinde sağlanmasını genç ve enerjik Tarım 
Bakanından beklemekteyiz. Yurdumuz ve bil
hassa Orta ve Doğu - Anadolu bölgesi iklim şart
ları ve mer'a karakteri itibariyle koyun yetiştir
mesine çok elverişlidir. 

Buralarda yapılan Merinos tahvil denemeleri 
muvaffak olmuş ve güzel numuneler vermiştir. 
Yerli koyuna nazaran hem yapağı miktarı ve 
hem de fiyat itibariyle 2 - 3 misli olan bu Me
rinos koyunu et bakımından da verimli bir ırk 
olduğundan Türk köylüsünün kalkınmasında 
mühim bir âmil olacaktır. 

Tarım Bakanlığının bu çalışmalarına yardım
cı olarak faaliyette bulunan Türkiye Yapağı ve 
Tiftik Anonim Şirketi bir taraftan kendi çift
liklerinde Merinos damızlığı yetiştirmekte yur
dun muhtelif bölgelerinde ortaklıklar, işbirlik
leri tesis etmekte, yetiştirme kooperatiflerine 
iştirak etmekte, sergiler açmakta, diğer taraf
tan teşvikli, himayeli Merinos yapağısı muba
yaalarında bulunmaktadır. Görmüş olduğu 
hizmetler bakımından tamamiyle kamu karakte
rini taşıdığından bir şirket halinde değil Meh-
tapsu Ruporunda da tavsiye edildiği üzere Ta
rım Bakanlığına bağlı katma bütçeli, döner ser
mayeli bir genel müdürlük halinde bünyesinin 
değiştirilmesi lâzımdır. 

Finansman bakımından da Ziraat Bankasın
ca ticari kredi yerine zirai kredi ile takviye edil
mesi gerekmektedir. 

Hayvan besisini geliştirme projesi olarak iş
lemekte bulunan 15 milyonluk AİD fonunun 
faydaları her yıl daha bariz şekilde müşahede 
olunmaktadır. Ancak birkaç vilâyete münhasır 
kalmak zorunda olan bu fonun artırılması ez-
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cümle Tarım Bakanlığınca hazırlanan (200) mil
yon liralık projenin en kısa zamanda tatbik 
mevkiine konulmasını faydalı bulmaktayız. 

Hayvan ve hayvansal ürün kalitesinin plân 
gereklerine ve hedeflerine yaklaştırılmasında 
yemin ve yem alanının önemi malûmdur. Mera 
ve çayır sahalarının ne kadar azalmış ve halen 
de azalmakta olduğu bilinmektedir. Bunun için 
mera ıslahı ve mevcutların muhafazası ve bakı
mı için gerekli kanunların bir an evvel çıkarılma
sı zaruridir. 

Ayrıca tarımsal eğitimin daha kesif şekilde 
ele alınması ve yürütülmesi icabetmektedir. Ta
rım sektörümüz teknik yönden gereği şekilde 
eğitilmedikçe ne tarım kalkınmasının yapılabile-
ğine, ne de tarım reformunun yeteri prodüktü-
viteyi Bağlıyacağına kaani değiliz. Bu itibarla 
tarımsal eğitime, bilhassa halk eğitimine çok 
kesif şekilde girişmek, bu meyanda lüzumlu 
yerlerde hayvancılık kursları tertibetmek, kur
siyerlere belgeler vererek bâzı kredilerin dağı
tılmasında tercih hakkı tanımak faydalı olacak
tır. 

Son yıllarda dünya piyasasında, tekrar be
lirtmekte olan bir zirai mahsulden bahsetmek 
faydalı olacaktır. İkinci Cihan Harbinden son
ra adam başına millî geliri azalan harbten yeni 
çıkmış ülkelerde plâstik dokuma malları ipek
çiliğin gerilemesine sebebolmuştu. Bu buhran
dan Türkiye'de nasibini almış ve ipekçilikte ile
ri olan bu bölgelerimiz dutlukları sökmüş ve 
başka kesimlere teveccüh etmişti. Halbuki son 
yıllarda, adam başına millî geliri artan ülkeler
de, bu arada dostlarımız Avrupa memleketlerin
de ipekli kumaşlara talep daha fazla artmış ve 
bilhassa Japonya Ziraat Nezareti müstahsili 
yönlendirme için eğitmeğe ve gerekli fonları 
tesise başlamıştır. İpekçiliği ile bir zamanların 
ün salmış olan memleketimizde de bu alanda ge
rekli çabaların gösterilmesi, poli - hibrit koza
ların ve geniş yapraklı dut ağaçlarının ithaline 
müsaade olunması konusu yeniden etüt edilme
lidir. 

Memleketimize Amerikan yardımından soya 
yağı ithali yapılmaktadır. Bu yağların tevzii 
ve satışı Et ve Balık Kurumuna bırakılmıştır. 
Bu kurum da faaliyetlerinin kifayetsizliğinden 
doğan birtakım asli zararları bunlardan elde 
etmekte olduğu arızî kârlarla kapamaya sarf 
etmektedir. 
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Soya memleketimizde gayet iyi yetişen bir I 

nebattır. Bir taraftan nebati protein ve yağ I 
deposu olan soya diğer taraftan toprağını azot 
bakımından zenginleştiren mükemmel bir müna - * 
vebe nebatıdır. 

Soyanın ekim ve fabrikasyonunu teşvikte I 
büyük faydalar mütalâa etmekteyiz. 

Zeytincilik ve zeytinyağcılığımız istikbal va-
adetmektedir. Nitekim Fao'nun raporunda. 
(zeytinin en iyi iklimi olan Akdeniz bölgesinde
ki memleketlerin yeni plantasyonlara yer vere
cek yerleri kalmamıştır. Bu sahadan Türkiye'
de vardır) denmektedir. Fakat yağcılığımız 
ihracaat ile iç piyasanın üretme gücü karşısın
da yardıma muhtaç bulunmaktadır. îç piyasa
da, rekabet eden maldan elde edilecek gelirin 
rekabet edilen malı yetiştirenin istihsalinin teş
vikine hasredilmesi haklı ve mantıki bir işlem
dir. Binaenaleyh, bugüne kadar Et ve Balık j 
Kururumuz haksız ve iktisadi gerekler dışında 
yapılmakta olan işlemin tadiline, bu yağlardan 
elde edilen kârın zeytinciliğimizin geliştirilme
sine hasredilmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktin darlığı dola-
yısiyle mâruzâtımı kısa kesiyorum. Ormancılığa 
gayet kısa olarak bir iki noktaya temas etmekle 
iktifa edeceğim. Yeni Anayasamızda yer alan 
orman konusunda esas olarak üç ana problem 
vardır. 

1. Ormanları korunması ve geliştirilmesi. 
2. Orman mahsûllerinin istihsali, j 
3. Orman ve köylü münasebetlerinin düzen- j 

lenmesidir. Biz bilhassa orman ve köylü müna- j 
sebetleri üzerine ehemmiyetle eğilmek isteriz. i 
Bugün memleketimizde bir orman tahribatı bu- i 
lunduğu açık bir gerçektir. Buna mukabil or
man içinde yaşıyan vatandaşların durumu ve j 
bilhassa sosyal problemleri de çok mühimdir. j 

6831 sayılı Orman Kanunu 1956 yılında yü- j 
rürlüğe girdiği halde bugüne kadar yapılan ça- ' 
hşmalar etüt safhasından ileri geçmemiştir. Bu I 
tatbikatçı şayet, kanun eksikse tamamlanması j 
veya derhal tatbikata geçilmesi lâzımdır. j 

Mâruzâtıma son verir hepinizi hürmetle se- I 
lamlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı bütçesinin Devlet Üretme 

Çiftlikleri Genel, Orman Genel ve Devlet Me-
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teoroloji işleri Genel müdürlükleri bütçeleriy
le görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Tokat Urfa 
Zihni Betil Vasfi Gerger 

Urfa 
Esat Mahmut Karakurt 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Zaten Adalet Partili arkadaşımız ve Yeni 
Türkiye Partili arkadaşımız diğer bütçelerde 
söz almadılar. Mesele yok. 

C. H. Partisi Grupıı adına Sabit Kocabeyoğlu 
buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA SABÎT KOCA
BEYOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım, Tarım Bakanlığının muhterem er
kânı; Tarım Bakanlığı 1964 yılı bütçe üzerindeki 
görüşlerimizi C. H. P. Senato grupu adına arz 
etmek için Yüce huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum. 

Dünyanın hızla değişen ve gelişen sosyal ve 
iktisadi şartları altında kalkınma dâvamızı yürü-
tebilmemizin tarımsal kalkınma ile kabil ve 
mümkün olacağı bugün bir hakikat olarak mey
dana çıkmıştır. 

Kalkınma ne demektir, evvelâ bu noktaya işa
ret edelim; kalkınma; toplumun maddi ve bil
hassa mânevi huzur içinde yaşamalarını temin 
etmek ile mümkündür. Bunun için de toplum 
hayatının en büyük unsuru olan insanı, yani va
tandaşı yetiştirmekle işe başlamak lâzımdır. O 
halde evvelâ vatandaşı ele alacağız; vatandaş mu
asır medeniyet seviyesine öğretilerek, eğitilerek 
eriştirilecektir. Binaenaleyh ilk iş eğitim davası
dır. Hemen bunu takiben tarımsal kalkınmaya 
geçilecektir. Dünyanın bütün medeni milletleri 
kalkınmayı toprakta aramış ve orada bulmuşlar
dır. Bâzı milletler toprak ıslahatı yaparken ko
lektif çalışmayı toprağın da kamulaştırılması ile 
yapmışlardır ki; bu hatalıdır. Bunun hata oldu
ğunu bugün dev diye vasıflandırdığımız büyük 
devletlerin tarımsal çöküntülerinde görmekteyiz. 
İşte toprak reformunda dikkat edilecek en mühim 
cihet budur. Toprak şahsi mülkiyetle beraber de
vanı edecek, ig hayatı kolektif olacaktır. İnsan
lar aralarındaki düzeni tabiat kanunlarına uy
durdukça rasyonel toplum kalkınmasını temin 
edebilmiş ve devam ettirebilmişlerdir. Gerek Plân-
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lı kalkınma ve gerekse buna muvazi Hükümet 
programında igare-t edildiği veçhile, tarımsal kal
kınma problemi ilk plânda görülmektedir. 

Tarımsal kalkınma geniş bir iş problemi olup, 
tek çözüm yolu bilgili kalkınmayı hedef almakla 
mümkündür. Tarımsal kalkınma ile dünyanın 
medeni milletleri seviyesine ulaşılabilir. Tarımsal 
kalkınmada yukarıda arz ve izah ettiğimiz veç
hile ilk hareket topraktan başlar. Ve sırasiyle beş 
faktörün mevcut olması kalkınma unsurlarının 
zaruretini meydana koyar. 

1. Bilgi 
2. Toprak 
3. iklim 
4. Sermaye 
5. Su 
1. Bilgi, zirai ham maddenin istihsali, zirai 

sanayiin kuruluşu iç ve dış pazarlara arzına ka
dar gider. 

2. Toprak : Sondajlarla yapılacak tahliller 
neticesinde toprağın neler istediğinin tesbitinden 
zirai asayiş ve bölge pilot çalışmalarına kadar va
rır. Burada toprak reformunu yaparken yukarı
da arz ettiğimiz mülkiyet unsuruna dikkat et
mek lâzımdır. 

3. İklim : Tarımsal kalkınmanın ilk sondajı 
budur. Aksi takdirde tabiatı zorlamak suretiyle 
büyük masraflara girilmiş ve neticede rantabilite 
elde edilememiş olur. Zirai endüstrinin ekonomisi 
işte budur. 

4. Sermaye : Devlet yatırımları ile önderlik 
ettiği gibi, hususi sektörle elele vererek başaramı-
yaeağı herhangi bir iş tasavvur edilemez. 

Devlet bu yatırımlarını plânlı ve programlı 
olarak ve tecrübeler mahiyetinde pilot bölgelere 
tevcih etmek suretiyle hem istihsalde büyük ran-
tabüiteyi temin eder ve hem de hızla kalkınmayı 
sağlar. Burada Devlet dışarıdan getirilecek tarım 
araçlarının imâli için lüzumlu fabrikasyonun te
minini kolaylaştırıp tarım kooperatifleri vasıta-
siyle pazarlamayı nazarı dikkate almak zorunda
dır. 

Devletin teşviki ile hususi sektörün sermaye
sinin yan yana korkmadan ve piyasadan kaçma
dan yatırılabilmesi şarttır. Hususi sermaye Dev
let garantisine muhtaçtır. Ona ne miktar inanır
sa o kadar fazla yatırım olur. Aksi takdirde kor
kar ve kaçar. îşte Devlet sektörü ile hususi sek
törü yanyana tutmaktaki maksat budur. 

5. Su : Yerüstü sularının yetişmediği yer
lerde yeraltı sularından, bilhassa üst tabakalar
daki suların altındaki daha derin tabakalardaki 
sulardan istifade etmek yoluna gidilmeli ve bü
yük havuzlardan kanallarla sulamayı temin etme
lidir. 

Aziz arkadaşlarını, Tarım Bakanlığı malûm 
olduğu üzere bütçesine konulan miktar ile hem 
cari giderlerini yürütecek ve hem de Devlet Büt
çesinin kâfi gelemiyeceği yatırımları yapacak, 
böyle şey olamaz. Onun için yukarıda izahına ça
lıştığımız tarımsal kalkınmanın temini maksadiy-
le önümüzdeki yıllarda bu iş umumi bir 
memleket dâvası olarak ele alınır ve 
tatbikatına geçilecek olursa üzerinde ya
şadığımız bu cennet vatanımız bizlere yal
nız güzel manzaraları ile değil hakiki gelirleri
ni de vermek suretiyle gülecektir. Bilfiil tatbi
katını yapmış bir arkadaşınız olarak arz ediyo
rum ki bu aziz vatan topraklarına hakiki emek 
verilmemekte bilâkis zorlanmaktadır. 

Ben sizlere ufak bir misal arz edeyim : Antal
ya Naranciye istasyonunda yapılan tatbikat gös
termiştir ki; bu memlekette yetişen naranciyenin 
nefaseti hiçbir iklimde elde edilmemiştir. 

Yabani zeytinlerle örtülü dağlarında zeytin 
ağaçları vaktiyle ehli zeytinlermiş ve burada 4,5 
milyon insan yaşarmış. Bunlar astronomik ra
kamlar değil, tarihi hakikatlerdir. O halde tatbi
kata geçerken göz önünde bulundurulacak iş böl
ge kalkınmaları ile eksportu temin edip standard 
malı dış piyasada daimi geçer halde bulundur
mak, kalite ve ambalajı bozmadan devamlı ihraca
tı temin ve müstahsıla fiyat farkından mütevellit 
zararlarını önleyici tedbirleri almak icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, arz etmek istediğimiz 
bu türlü kalkınmayı plânlı ve programlı ve bilgili 
çalışma devirlerinde pek yakında müşahade ede
ceğiz, buna inancımız var. Ancak tatbikatta vu-
kubulacak aksaklıkları mahallinde kontrol edip 
görecek ve derhal izalesi çarelerini bulacak va
tansever bilgili ekipleri yetiştirmek icabeder. 

Hayvancılık : 
Hayvan yeminin temini 
Hayvan cinsinin ıslâhı (64 programında var) 
Hayvan hastalıklarının ıslâhı 
Hayvan ürünlerinin pazarlanması 
Hususi sektörün yetişmediği yerlere devlet 

elinin sokulması. 
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Veteriner Umum Müdürlüğü gayrikâfidir, 

donatılması lâzımdır. Memleketimizin kalkınma
da şiddetle ihtiyacı olan dövizi fazlasiyle temin 
edecek olan bu konuya ehemmiyet vermek icabe-
der. 

Plânlamada pek güzel tasnif edilmiş, yerini 
bulmuş olduğu şekilde çalışmaları dinamik Tarım 
Bakanlığı erkânının başaracağına inanıyoruz, 
yalnız evvel ve ahir arzına çalıştığımız veçhile 
bu işlerin tatbikatının kontrol edilmesi şarttır. 

Gerek plânlama, gerek Hükümet programı 
ve gerekse Tarım Bakanlığı bütçesi tatbikatın
dan beklemekte olduğumuz tarımsal kalkınmada 
ilk yapılacak yatırımın gerek hususi sektör ve 
gerekse Devlet sektörü tarafından normal bütçe 
tahsisatları şeklinde yapıp bundan istenilen ne
ticeyi beklemek biraz tahakkuku güç bir iş olur. 
Tarım Bakanlığı fonksiyonu itibariyle diğer ba
kanlıklardan ayrılan bir hususiyet taşır. Meselâ 
Adalet Bakanlığı sırf âmme hizmeti görmek için 
teşekkül etmiş bulunduğu halde Tarım Bakanlı-, 
ğı kendisinden adeta kâr beklenilen bir Devlet 
organı vasfını taşır. Devlet Üretme Çiftlikleri, 
Orman Umum Müdürlüğü, haralar gibi, burala
ra yapılan fenni tatbikatın yanında daima ran-
tabilite düşünülür. 

O halde; iki şık vardır. Birisi; ya yatırım bir | 
millî banka teşkili suretiyle bölge pilot çalışma
ları ile olur. Devlet tamamen önderlik eder ve mu
rakabesini yapar yahut da bütün bölgelere teşmil 
edilerek uzun seneler beklenir. Plânlı kalkınma
dan anladığımız daha ziyade reforma, bölge çalış
malarına gidilip kalkınma düşünüldüğü hissini 
vermektedir. Bu doğru bir harekettir, yalnız ilk 
yatırım büyük olmalıdır. Aksi takdirde istenilen 
netice tahakkuk edemez. Tanırı Bakanlığı her yö
nünden hepimizi yakından alâkadar eden bir 
bir bakanlıktır. 

Mânevi bağlarla bağlı olduğumuz tabiatın bu 
güzellikleri bizleri Anavatana daha başka bir 
aşk, daha sonsuz bir sevgi ile bağlamıştır. îşte 
bu aşk ile ifade etmeye uğraştığımız bu güzel yur
dun* bizlere refah ve saadet getireceğine candan 
inanmış kimseler olarak hayalimizde yaşattığımız 
mesut Türkiye'nin çok yakın bir zamanda ger
çekleşeceğine, güleryüzlü, işinde terler dökerek 
çalışan çiftçiyi göreceğimize kaani bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; beni mazur görsünler 
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bu işleri bilfiil yapmış ve güleryüzlü çiftçi olma
nın zevkini tatmış bir arkadaşınız olarak arz edi
yorum ki; bilgili çalışıldığı takdirde mutlak su
rette muvaffak olunacaktır. 

Anayasanın teminatı altında, irşadı altında 
yeni tanzim edilmekte olan Orman Kânununun 
yakında memlekete daha hayırlı neticeler getire
ceğini bekliyerek orman mevzuunu burada kesi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Tarım Bakanlığının 
1964- yılı bütçesinin memleketimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, Muhterem Tarım Bakanı
nı, Bakanlık erkânını ve cümlenizi saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çetintaş. 

M. P. TOPLULUĞU ADINA NEŞET ÇE
TİNTAŞ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın sena
törler, Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı, M. P. 
si adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi hür
metle partim adına selâmlarım. 

Millet olarak beslenmemizin ana kaynağı, mil
lî gelirimizin % 45 ni veren, döviz ve sanayimi
zin hammaddelerinin büyük bir kısmını ondan 
temin ettiğimiz ve ekonomimizin temeli olan zi-
raatimiz en başta gelen bir problem olmasına rağ
men 1964 bütçesinde lâyık olduğu payı alamamış 
olduğunu üzüntü ile müşahede etmekteyiz. 

25 milyon hektar ziraat arazisi üzerinde : 
Erozyonları önlemek, zeytinlik, mera, taşlı ve ço
rak yerlerin ıslahı, sulama ihtiyacında olan 4 mil 
hektar arazinin sulanması, gübreleme ve memle
ket ekonomisinde mühim rolleri olan hayvancılı
ğımızın ıslahı ve ormanlarımızın korunması ve 
muhafaza ve geliştirilmesi gibi çok geniş bir ala
nı kaplıyan tarımımıza bu bütçenin bir deva ola-
mıyacağı hakikati karşısında memleket ziraatinin 
acıklı durumunu takdirlerinize bırakıyorum. 

Millet Partisi olarak bizler her türlü kalkın
mamızın ilk çıkış noktası olan ve yılda % 3 - 4 ar
tan nüfusumuzu besliyebilme problemi karşısın
da ziraatimize gelecek yıl bütçesinde lâyık oldu
ğu büyük payın ayrılması fayda ve zaruretine 
inanmakta olduğumuzu bildiririz. 

Devletin ana hedefleri belli bir ziraat politi
kası olmalıdır. Tarım Bakanlığının memleketi aç 
kalma tehdit ve tehlikesinden kurtarmayı hedef 
tutan belirli bir ziraat politikası var mıdır?. Sa
yın Bakan açıklasınlar. 
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Hükümetin programında da ifade edildiği veç

hile ekilebilen arazinin son limitine gelmiş olma
sı hasebiyle, mevcut ziraat sahası üzerinde hızla 
artan nüfus karşısında ziraatte verimliliği artır
ma istikametinde bir çalışma devresine girmiş ol
duğumuz bir hakikattir. 

Bu yöndeki Bakanlık çalışmalarının hele bu
günkü bütçe imkânlariyle kifayetsizliğine işaret 
etmek isterim. 

Bugün halkımız yeter derecede zirai teknik bil
giye sahip değildir. Bu yüzden de görenek halini 
almış usullerle ziraat yapmaktadır. 

Mevcut ziraat fakültelerimizden ve okulların
dan mezun olanlar. Bakanlık kadrolarında me
murluk etmekten ileri gidememiş, bunlardan köy 
kalkınmasında arzu edilen fayda temin edileme
miştir. Masa başında kalkınma olmıyacağı haki
kati karşısında Türk çiftçilerinin ve çocuklarının 
yetişmesi için Tarım Teknik okullarının yurt öl
çüsünde yayılması ile köy okullarına kadar ta
rımsal bilgiyi yerleştirecek bir bilim politikası 
gütmenin zaruretine inanmaktayız. 

Ziraatte verimi artırıcı faktörlerden olan güb
re mevzuunda çalışmalar da hiç şüphesiz yetersiz
dir. Halkın gübre hakkında bilgi ve görgüsü ol
madığından, aldığı gübreyi satıyor veya kullan
mıyor. Gübrenin pahalı oluşu da az kullanılması
na sebebormaktadır. Bizde hektar başına 5 
OEg. gübre düşerken İspanya'da bunun 27 mis
li, Holânda'da 226 misli fazla gübre kullanıl
maktadır. Bu da gübreye ve ziraatte verime 
'verdiğimiz önemi göstermektedir. 

'Sulama mevzuu ziraaıtimizin en hayati me
selesi olmasına rağmen Ziraat Bakanlığı Bayın
dırlık Bakanlığı ile iş birliği ederek hal çaresini 
bulma yoluna gitmemektedir. Halbuki Ziraat 
Bakanlığı 3-5 milyon gibi bir nüfusu besliyecek 
üniteleri tesbit edip Bayındırlık: Bakanlığı bu
raların sulamasında iş birliği yapılmalıdır. Ba
kanlıkça böyle üniteler tesbit edilmiş midir? 

(Bizde nedense küçük sulamalara pek iltifat 
edilmez.. Büyük gösterişli barajlara daha çok 
önem verilmektedir. Bugün tarımımızın bilhas
sa Orta - Anadolu'nun en çok mııhtıacolduğu 
göl - gölet - bent ve küçük sulama barajlarıdır. 

BakanlıJk bünyesinde erozyonlarla mücadele 
ve sulamayı temin etmekle görevli Toprak-iSu 
Genel Müdürlüğü çalışmalarına gelince; büyük 
masraflarla çalışan Genel 'Müdürlük çalışmaları, 
ikır yamaçları da ağaçlandırma ve teraslama gi-
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bi verimsiz işlerle meşgul olmaktadır. Bu me
sailerini küçük sulamalara hasretseler ve daha 
'verimli işlere yöneltseler her halde memleket 
ziraati için daha iyi olur kanaatindeyim. 

(Bulgun ziraatiımin en hayati mevzuu haline 
gelmiş bulunan memleket ziraatinin mâruz kal
dığı her çeşit zirai mahsule zarar veren çekir
ge, süne, kıınııl, ekin güvesi, pamukta yeşil 
kurt ve mavi küf, yabancı otlar :gibi hastalık
ların ziraatimize yılda verdiği zarar 2 milyar 
civarındadır. 

îşte bu zararları önliyecek zirai mücadele 
teşkilâtımız yetersiz ve kifayetsizdir. Soğuk ha
va depolarının bulunmayışı, ambalaj ve muha
faza gibi teknik noksanlıklarımız dolayısiyle 
son .yıllarda artan narenciye istihsali karşısında 
lâyıkı 'veçhile döviz temin edememekteyiz. 

Bn'gün memleketimizde müstahsilin çalışma. 
larmdan çok memnun olduğu ziraat teşkilâtı 
pancar ziraati teşkilâtıdır. Pancar ekicilerine 
olduğu gibi buğday müstahsılma • da aynı yar
dım ve kolaylık gösterilmelidir. 

Hiç şüphesiz ki, tarım politikasının üzerin
de duracağı mevzu gıda problemi ve beslenme 
problemi olmalıdır. 

Evvelâ ekmek dâvamızı halletmek mevkiin
deyiz. Beslenmemizin en mühim unsuru hubu
battır. 

Böylece Türk çiftçilerine muhtacolduğu iyi 
vasıflı tohum kredisinin bir elden zamanında 
tevzii mümkün olacaktır. Teknik ziraat müdür
lüklerinin çiftçi ile ekimden hasada kadar iş 
birliği yapması ona billgi ve öğüt vermesi is
tihsalin artırılmasına rehberlik etmesi lâzımdır. 
Çiftçimizin % 90 nı ufak toprak sahipleridir. 
Tohumluk, kredi ve teknik tarım araçları yö
nünden imkânsızlıklar içindedirler. Bunun için 
kooperatifçiliğin geliştirilmesi elzemdir. 

Zira krediyi kooperatif yolu ile kolayca 
alalbilecek, tohumluk bulabilecek ufak arazisi 
için tek başına sahibolması iktisadi olmıyan 
tarım araçları kooperatif yolu ile temin edile
cektir. 

Ziraat Vekâleti ile çiftçi ve köylü arasın
daki münasebete gelince : 

Köylü her türlü zirai kredi bakımından Zi
raat Bankası ve Maliye Bakanlığı ile muhatap 
haldedir. Ziraat Bankası ise Ticaret Bakanlığına 
bağlıdır. Muhakkak ki kredi, memleket tarım 
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dâvasını yürütmek için kredi faaliyetlerinin 
Tarım Bakanlığı ile müştereken yürütülmesi 
ieabeder. Halbuki, Tarım1 Bakanlığının zirai 
kredi müessesesi olan Ziraat Bankası üzerinde 
en ufak bir etkisi yoktur. 

Fevkalâde kuraklık yıllarında tecil ve hasar 
tesbit müesseselerinin iyi işliyememesi yüzün
den çiftçilerimiz banka kanunlarının sert mü
eyyideleri karşısında ziraatçi borcundan dolayı 
haciz ve tevkif gibi sert muamelelere mâruz 
kalmaktadır! ar. 

«Köylünün pancardan, alacağı, uzun zaman 
Hükümet tarafından ödenmezken ve bu .geçen 
alım mevsiminde köylü T.M.O. ne sattığı hu
bubat bedelini aylarca sonra aldığı halde fev
kalâde kuraklık yıllarında köylünün Hükümete 
olan borcundan dolayı haciz gibi ağır muame-
lere tabi tutulması uygun bir hareket olmasa 
gerektir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ziraat Bankası, 
Et Balık Kurumu gibi müesseselerin Tarım Ba
kanlığı için mütalâa edilmesi lâzımgelen müesse
seler olmasına rağmen Bakanlıkla, müesseseleri 
hiç alâkası yoktur. 

iMemleket ekonomisinde en mühim mevkii iş
gal eden proteinli besin maddelerimizin ana 
kaynağını teşkil eden hayvancılığımız ileri gi
dememiştir. Hayvanlarımız bakımsızlık ve yem-
sizlikten cılız ve verimsiz olması hasebiyle millî 
servet heba olmaktadır. 

Rusya'dan sonra en çok hayvan yetiştiren 
memleket olmamıza rağmen bizde 82 bin hay
vana bir veteriner isabet etmekte olup bu nis-
bet Almanya'da 8 bin, Amerika'da 20 bin, Yu
goslavya'da 2 bin küsur hayvana bir veteriner 
isabet etmektedir. 

Bu da hayvan sağlığını koruma bakımından 
ne kadar gerilerde olduğumuzu göstermekte
dir. 

(Millî ziraatimizin mühim bir kolu da or
mancılıktır. Orman mınt ak al arında 9 milyon in
san ve 10 bin köy yaşamaktadır. Bu köylerin 
yaptıkları ziraat, karın doyurmaz, yaşama za
ruretlerinin bu insanları ormandan istifadeye 
zorlanması kadar tabiî bir şey yoktur. Bunun 
için ormanın korunması ele alındığı zaman, or
manda yaşıyanların -geçim şartlarının nazara 
alınması elzemdir. 

Orman ürünlerinden meydana gelecek kü-
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içük el sanatlarını geliştirmeli Ve orman ağaç
larının gayriiktisadi bir şekilde yakıt olarak 
israf edilmesini önlemek için orman mmtakala-
rındaki linyit kömürü yataklarını işletip yakıt 
olarak kömür kullanılmasını temin etmeli ve 
oralara gaz yağı tevziatında kolaylıklar göster
melidir. 

Böylece Anadolu'yu çölleşmekten kurtarmış 
olacağız. Orman içinde yaşıyanlara ağır yasak
lar, müeyyide ve cezalar konması yaşama mec
buriyeti karşısında orman tahribini önliyemez. 
Orman muhafaza memurları, kanun sınırı öte
sinde köy halkına cezalar tertibetmekte, bir köy 
'halkını toptan cezalandırma ıgibi huzursuzluk
lar yaratan hâdiselerin önlenmesi de lâzımdır. 

Orman ile orman vasfını kaybetmiş ziraat 
arazisi kesin hudutlarla sınırlandı rılmadığından 
köylü çok mutazarrır olmaktadır. Orman mm-
takalarmda vasfını kaybetmiş arazide ziraat 
yapan köylünün bu arazilere ait tapuları olma
dığından 15 ilâ 20 senedenberi tasarruflarında 
olan arazide ziraat yapan köylüye ve bir köy 
halkına bir orman muhafaza memuru zabıt tu
tarak orman arazisine tecavüz etmiştir dive ce
zalar tertibediyor. Toptan mahkemeye sevk edi
yor. 

Yaşama mecburiyetinde olan bu insanlara 
bu gibi haksız muamelelerin yapılmamasının 
önüne geçilmesini bilhassa rica eder, Saym Ba
kanın hu hususta alâkalarını rica ederim. 

(Sözlerimi burada bitirirken bir hususu daha 
arz etmek istiyorum. 

Şimdi mahsul hasar ıgörmüş, % 90 m üze
rinde zarar görmüş mınt ak a halkına Ziraat Ve
kâletimiz tohumluk ve saire şeklinde muhtelif 
krediler verir. 

(Bizim bulunduğumuz kazada bir köyde % 90 
üzerinde bir dolu hasarı olmuş. Bu Haziran 
ayında vukuhulmuş. Köye gittiğimde köylüler 
dediler ki, konuşu vilâyetler çok alıyorlar. Bi
zim bir köyümüz tamamen dolu hasarına uğra
dı bir tek tohumluk alamadık dediler. Peki de
dim ben Ziraat Vekâletine tel çektim, haber 
yok. îki defa Ziraat Bakanlığına gittim, evrak 
ıgeldi gelmedi diye vakit geçiriyorlardı. Baktık 
evrak Ziraat Müdürlüğünden gelmiş, Evet bi
ze 150 ton buğday verin deniyor, fakat ne imiş 
rapor gelmemiş. Bilmiyorum ben tel çektim, iki 
defa da gittim, hâlâ bu tohumluktan bir haber 
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yok... (Bilmiyorum, belki bunları Gerecekler ve
ya vcrmiyecekler. Ya biz talebimizde haksızız 
veyahut da bu Bakanlık iş göremez hale gelmiş, 
başı ile sonunun alâkası, irtibatı kalmamış de
mektir. 

1964 bütçesinin Ziraat Vekâletine hayırlı 
uğurlu olmasını diler, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayını Enver Kök; C. K. M. 
P. topluluğu adına. 

ıC. K. İM. P. TOPLULUĞU ADINA ENVER 
KÖK (ıSinop) — Bayın Başkan, muhterem 
üyeler, saygı değer Vekil, 1964 yılı Tarım Ba
kanlığı Bütçesinin Yüksek Senatonun huzuru
na serildiği şu .anlarda yıllardan beri Türkiye'
mizin ziraat alanımda yaptığı çabalar ve elde 
•ettiği neticelere bir göz atmakla ve bunları 
huzurunuza sermekle sözlerime ibaşlıyorum. 

Cümlece malûmdur ki, bu memleketin hal
kının % 80 i hayatını topraktan kazanmakta 
ve gelmiş geçmiş hükümetler bu gayretlerini 
ve mesailerini bu köylü, ve çiftçi üzerine tek
sif ettiklerini iddia etmektedirler. Bundan 15 
yıl evveline bir göz attığımızda; memleket zi-
raatinin vekâlet bütçesinin cari masrafları ve 
yatırımlarının 35 - 40 milyon lira iarasında ol
duğunu, 1964 yılında da bu miktarın vekâlete 
«bağlı müesseseler ile birlikte milyara yaklaştı
ğını görürüz arkadaşlar. Ama neticeye bakar
sanız hepimiz müştekiyiz. Vatandaş müşteki,. 
biz müşteki, istihsal yok, millî ürünlerimizde -
ki artış bütçe açığımızı kapatacak bir döviz 
kaynağı haline de gelmemiştir. 315 - 40 milyon, 
milyara yaklaşmıştır, realite budur arkadaşlar. 
Memleket bir kalkınma edebiyatı içlimde, bü
tün siyasi partiler zaman zamıan müşterek, he
pimiz bu vadide yüksek fikirler 'beyan ederiz. 
Fakat neticeyi •elde etmemiz mümkün olmaz. Bu 
noktaya samimiyetle işaret «etmek yerinde olur 
•arkadaşlar. Bütün siyasi partilerin programla-
rina bakarsanız birinci madde hürriyet, ada
let, müsavat... İkinci madde, vatandaşı mesken 
sahibi etmek... Üçüncüsü, başta gelen, efendi
miz olan köylüyü kallkındırmaktır. Ama kalktı 
mı, hâlâ yatıyor mu? Meseleyi bu yönden bir 
kere tesbit etmek lâzımdır arkadaşlar. 

Muhtelif iktidarların mesul bakanlarının 
bâzı beyanlarınla burada işaret «tmeden geçe-
miyeceğim. 
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1949 - 1950 yılında Türkiye'nin dönüm ba

şına köyde vasati hububat istihsali 60 - 65 
kilo, Devletin işlettiği teknik ziraat usulü ile 
elde edilen mahsul miktarı dönüm başına yüz 
kilo. Bütün temenniler mesul ağızdan en ya
kın bir zamanda Türkiye'nin hububat istihsa
linin dönüm 'başına yüz kiloya çıkarmanın 
ümit ve nutukları gelmektedir. Ama neticeye 
bakıyorsunuz 1964 yok arkadaşlar. Bütçeler 
kabarmış, milyarlara varmış, Ibiz hâlâ bu mem
lekette Boğazlardan gelecek Amerikan şileple
rinin buğdayını bekliyoruz. Realite budur ar
kadaşlar. Çaresi, tenkid.. Kolay.. Edeceğiz 
Tenkid.. Ama, bir hastalığı kaşfetmek lâzım
dır. Bu memlemette 'bilen çok, yapabilen az ar
kadaşlar. Ziraat Vekâleti camiasında, bugün 
Avrupa'dan mütehassıs getirmiyecek kada^ 
kuvvetli 'elemanlar var; ziraat sahasında, or
mancılık sahasında, veteriner sahasında. Ama 
kendisini toprağa bağlıyan insan yok. Tek
nik ziraat mekteplerinden çıkan, köyleri zirai 
bilgilerle teçhiz etmek için yapılan bahçıvan
lık okullarından, çıkan insanlar yine toprağa 
bağlanmıyor. Devlet kapısına geliyor, polislik 
istiyor, memuriyet istiyor. Niye bağlanmıyor 
toprağa? Yalnız bilgi kâfi değil arkadaşlar. 
Eğer Türkiye bu zirai malûmatla teçhiz et
tiği insanları siyasi düşüncelerin dışında bu 
Ziraat Bankası kredilerini bu teknik okulların
dan çıkan insanlara tahsis edip de realist bir 
görüşle bu vatan sathında teknik bilgiyi bu 
toprağa dökmedikten sonra, broşürlerle kalkın
ma yapmanın mümkün olmadığını burada bir 
daha belirtmek benim için vazifedir arkadaş
lar. (Bravo sesleri) 

Bütçe Komisyonundaki Tarım Bakanının 
meslekinde ve tuttuğu işinde vâkıfane mütalâa
larını burada zikretmezsem kadirşinaslık yapma
mış olurum arkadaşlar. Kendi mesleki için
de de mutaassıp bir zihniyetin havasını unuta
rak, halk - Devlet münasebetle rinde ormancı
lık mevzuunda da ileri fikirlerini müşahede et
tim, Şimdi .arkadaşlarım, bu yeni kalkınma. 
plân devresinde Türkiye'de gerek ziraat saîha
sında, gerek ormancılık sahasında realist bir 
görüşle, edebiyatı bırakarak fiiliyata geçme
nin zamanının geldiğine işaret etmek istiyorum. 

Başınızı gecenin bu son saatlerinde ağrıt
mamak için size iki misal vereceğim >arkadaşla-
rım. 
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Benim bu misallerimi diğer bölgelerdeki ar

kadaşlar da verebilirler. Teknik okullardan 
çıkan insanlar sermayeyi buldukları zaman kom
şularının mısır koçanı yediği yerlerde, onlar ev
lerinde grevyer peyniri yiyorlar arkadaşlar. Mi
sal şu; teknik ziraat okulundan mezun Deveci 
diye bir arkadaş vardır. 15 - 20 dönjimlük mey-
va bahçesinden bugün memlekette servet sahibi 
oldu, onun zamanında yine Karadeniz bölgesinin 
Kastamonu vilâyetinin Çatalzeytin kazasının de
resi içinde Kâzım Hoca diye birisi vardır. Kü
çük bir teknik bilgi ile ve koparabildiği ufak 
bir ziraat kredisi ile 12 dönümlük bahçesinden 
her sene 40 - 50 bin lira kazanıyor. Yanındaki 
tarlada aynı karakterdeki, vasıftaki topraktaki 
insanlar yine mısır koçanı ile iktifa ediyor, işte 
bu bilginin toprağa intikal etmesi gününün artık 
Türkiye'de geçtiğinin en güzel misalidir. Top
raklarımızın kifayetsizliğinden bahsederler. Ar
kadaşlarım, Yunanistan, Yugoslavya, ispanya 
gibi memleketlerde görürüz ki, tabiî imkânlar 
bakımından biz bunlardan üstün durumdayız. 
Fakat bu memleketler bize nazaran en az 3 - 5 
misli fazla istihsal yapmaktadır. Bu da gösterir 
ki, eğer biz gerekeni yaparsak değil 28 milyon, 
50 -100 milyon nüfusu da geçindirebiliriz. 

Türk işçileri Ankara'da Meclis kapılarında, 
sefaretlerde, milletvekillerine ve senatörlere mü
racaat etmekte bir an evvel dışarıya gitmeye ça
lışmaktadırlar... 

Arkadaşlar, bir noktayı, bu hastalığı tesbit 
eder ve işe bu noktadan başlarsak bu memleke
ti o zaman kurtarmak mümkün olur. Ziraat Ban
kasının kredilerini artık insafla, siyasi maksat
larla kullanmanın zamanı geçmiştir arkadaşlar. 
Bunu teknik bilgiyle mücehhez vatan çocukları
na hem tercihan, Tarım Bakanlığına bağlı mes
leki okullardan diploma almış insanlara verin, 
Türkiye o zaman mübalâğasız 10 yılda kalkınır 
arkadaşlar. Yoksa günlük nafakasını temin et
mek için palyatif tedbirlerle bu senenin borcu
nun üzerine yüzer lira daha ekliyerek borçları 
tecil etmekle bu memlekette istihsalin ilerliye-
ceğini beklemek hayaldir arkadaşlar, hayal. 

Başınızı fazla ağrıtmak istemiyorum, bir neb
ze de orman meselesinden bahsedeceğim arka
daşlar. Orman meselesi memleketin büyük bir 
derdi, davasıdır. Eğer bu memlekette orman 
dâvasını halletmedikten sonra ziraati de temi
nat altına almak mümkün değildir, seller, âfet-
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ler. Ama bir problemi benden evvel nice seneler 
konuşmuş hatipler orman bölgesinde bilvasıta 
ve bilâvasıta ormanla ilgili olan 9 milyon va
tandaşı karşımıza çıkarıyor. Bu 9 milyon insa
nı bâzıları diy3rlar ki, ormandan çıkaralım. Ne
reye, hangi toprağa? Bu problem üzerinde ba
na fikrimi sorarsanız ben de asıl çareyi bulamı
yorum, ama bir parça yol göstermek de müm
kündür arkadaşlar Makina devri geldikten son
ra, bu orman çevresindeki istihsal yapan köylü
ler ıstırapları üstüne ıstırap katmaya başlamış
lardır. Nasıl ki, ziraatte karasabandan birden
bire, o zamanın vükelâsı, 40 bin traktör getir
diğim zaman Türkiye'nin dâvasını hallederim, 
diyen nazari politikacı ve Ziraat Vekilleri bu 
kürsüden bu beyanda bulunmuşlardır. Ama dü
şünmemişlerdir ki, geniş bir ziraat sahası olmı-
yan yerlerde sokacağın traktör köylünün başı
na belâdır. Ama düşünülmemiştir ki, köylünün 
ihtiyat akçası olan hayvanı elinden çıktığı za
man bir kuraklık sonunda Devletin kapısına ge
lip traktörünü temin edemediği zaman Devlet
ten yardım beklemek karışmış, halli mümkün ol-
mıyan bir safhaya girmiştir arkadaşlar. Bundan 
rücu etmek mümkündür. Aletle ziraat edilecek 
yerleri, traktörle ziraat edilecek yerleri tasnife 
tabi tutmalıdırlar. Bu makinalı ziraatin, orman 
işçilerinin bu hususta uğradığı işsizlik meydan
dayken bu hususta ısrarla durmanın mânası 
yoktur. Muhterem arkadaşlarım, bütün bu 
derdi dâvaların hepsini benim kadar Bakanlık 
erkânı da bilir. Vaktinizi fazla işgal etmiyece-
ğim. Yine genç Bakandan bu hususlarda cezri 
kararlarla harekete geçmesini bekliyorum ve 
ümidediyorum. Bu vesiyle de hepinizi hürmetle 
selâmlıyarak ayrılıyorum arkadaşlar. Sağolun. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

(Başkanlığa 
Ziraat Bütçesinde konuşacak 13 Sayın Sena

törün bulunması ve Sayın Bakanın da konuşma
sı, Genel Kurulca kabul edilen müddet içinde 
konuştukları takdirde, konuşmaların 3 saat daha, 
en az, devamı zarurî olacağından grup ve top
luluklar adına konuşma yapıldıktan sonra birle
şimin bugün saat 10,30 a talikini arz ve teklif ey
lerim. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 
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BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen? 

Yok. önergeyi oylarınıza arz edeceğim. Efendim 
bugün 10,30 a taliki tale'bedilmekteclir. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. Sayın Ademoğlu buyurun. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, Sayın (Senatörler Tarımın Sayın 
Bakanı. 

insanların yaşamasında ve sağlığında tababet 
ne kadar önemli ise bu insanların beslenme ve 
geçim maddelerini yetiştiren Tarım da o kadar 
önemlidir. Bilhassa bizim gibi halkının büyük 
ekseriyeti köyde yaşıyan ve ziraatle uğraşan 
memleketlerde bu ehemmiyet bir kat daha ken
dini hissettirmektedir. 

Bu itibarla Tarım Bakanlığı tarım hizmetle
rini en verimli şekilde geliştirmek mecburiye
tiyle karşı karşıyadır. Ekilebilecek bütün sahası 
işlenmiş bulunan yurdumuzda, artık entansif 
ziraatle bol mahsul temini cihetine gitmek mec
buriyetiyle karşı karşıya bulunduğumuzu itiraf 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Halihazırda ziraatten elde ettiğimiz verim 
benzerimiz memleketlerdeki verimden % 50 nok
sandır. 

Entansif ziraatte verimin artırılması esaslı 
üç faktöre bağlıdır. Bunlar. 

1. Gübreleme, 
2. Sulama, 
3. Teknik bilgidir. 
Hükümet programları ve 5 yıllık plânda zi

rai sektöre yapılacak Devlet ve hususi sektör 
yatırımları henüz esaslı envanter tesbiti yapıla
madığı; hakiki ve sahih rakamlara dayanmadığı 
için tahakkuk, safhasına ulaşamamaktadır. 

Bu plânlı gübrenin her sene bir miktar ucuz
laması hususundaki âmir hükmüne rağmen altı 
kuruş zamlı satılmasiyle bir kere daha karşı
mıza çıkmaktadır. 

Bugün gübre fiyatlariyle husule gelen mali
yetimiz diğer ziraat memleketleri mahsul fiyat
lariyle hiçbir zaman rekabet edebilecek seviyeyi 
bulamıyacaktır. Verimi artırmada su faktörü 
ziraati ileri dünya memleketlerinde verimi '% 100 
artırdığı halde Türkiye'mizde Devlet sektö
ründe ve Tarım Bakanlığı elemanlarının bizzat 
nezaretinde yapılan sulu ziraatte dahi bu artış 
% 35 i geçememektedir. 

Diğer taraftan terkibi sulamaya müsaitolup 
olmadığı bilinmiyen suların bu gaye için kul-
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lanılmasr istikbalde Türkiye topraklarını tehdid-
eden büyük felâketlerden olacaktır. 

iSu ve gübre faktörü yanında verimi artıra
cak 3 ncü faktör arasına soktuğumuz teknik fak
tör plânı hedefe ulaştıracak elemanları yetişti
recek entellektüel yatırımla temin edilecektir. 

;Bu memlekette tarımda verimi diğer ileri 
medeni memleketler seviyesine çıkarmak ve kal
kındırmak istiyorsak bu teknik yatırımı yap
mak mecburiyetindeyiz. 

Bugün zirai mahsûl fiyatlarında bize rakib-
olaeak Yakıtı Doğu'da hemen yeni teşekkül et
miş İsrail'de (ki nüfusu bizim 1/15 mizdir. ) 70 
in üzerinde ziraat okulu bulunduğu halde bizde 
bu okulların sayısı sadece 7 dir. Köylüye tek
nik bilgi, öğüt ve tavsiyeleri götürecek eleman
ların çiftçinin yanıbaşmda ve onun tarlasında 
zaman zaman onunla beraber çalışması bir za
rurettir. Halbuki Türkiye'de 450 ilçenin 350 
sinde ziraat teknisyenlerinin birer tane dahi va
sıtası yoktur. Buna mukabil gerek Vilâyet 
merkezlerinde ve gerekse Bakanlıkta adetleri 
belki yüzleri bulan taşıtlar günde bir veya iki 
saat faaliyette bulunmak için akşama kadar boş 
beklemektedirler. 

Bir taraftan verimin benzeri ziraat memle
ketleri- seviyesine ulaşamaması, diğer taraftan 
gübre ve suyun yüksek fiyatla temin olunması zi
rai mahsullerimizin maliyetini yükseltmektedir. 

Ziraatte istihsalin artırılması kadar maliye
tin de düşük olması da mühimdir. 

Bizde Hükümetin bu meseleleri esaslı olarak 
tetkik etmediği gübre fiyatlarının biraz daha art
ması köylüye dağıtılacak iyi tohumluk miktarı
nın ihtiyaca yaklaştırılamaması zirai mücadele
nin ve neticesinin perişanlığı ile sabit olmuştur. 
Hükümetin bilhassa Ortak Pazara namzet ola
rak kabulümüzden sonra müstahsil ve bize ra-
kibolan diğer ziraat memleketlerinin faaliyet
leriyle yakından ilgilenmesi ve oraların fiyatları
na göre mahsullerimiz maliyetini ayarlaması 
icabederken bu hususta da en ufak bir çalışma 
müşahede edememekteyiz. 

Muhterem Senatörler; 
Buraya kadar saydığımız üç faktörün mem

leketimiz ziraatinde verimin artmasında maliye
tin azalmasında müessir olamıyacağı aşikârdır. 
Bütün bunlardan sonra geçiminden aciz vazi
yetteki büyük ve geniş çiftçi kitlesinin sermaye 
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terakümü de yapamıyacağı meydandadır. O hal
de elimizde maliyeti azaltıp verimi artıracak ça
releri temin edecek bir tek çare kalıyor, o da 
riftçi kredisi. 

Muhterem (Senatörler. 
Köylümüzün iki kredi membaı vardır. Bun

lardan birisi, Ziraat Bankası ki, bu düşük faizle 
para verir, diğeri tefeciler. 

Muhtrem Senatörler, 
Bu memlekette köylüyü perişan eden mahsu

lünün tamamını verdikten sonra bile onu borçlu 
bırakan bu iki müessesedir. Birisi düşük faiz 
aldığı bugüu için hiç denecek kadar az para 
vermektedir. Diğeri ihtiyacı kadar para verir 
ama zamanı gelince canından başka zavallının 
nesi varsa hepsini ahr. 

İşte bu 'memleketin çiftçisinin % 50 si bu 
vaziyettedir. 

icraatının % 9ü mnı sanayiin iptidai madde 
ihtiyacının % 75 ni temin eden ve gayrı safi 
millî hasılanın c/< 42 sini sağlayan, dâhili sa
nayiin imalâtının büyük bir kısmını istihlâk 
eden böyle çilekeş, kanaatkar ve vefakâr bir 
kütlenin geri kalmasının vebali 'tamamen Ta
rım Bakanlığının üzerindedir. Dün de arz et
tiğim gibi köylüyü himaye gayesini taşıyan 
Ziraat Bankası köylünün en yakın dostu, onun 
mesai arkadaşı ve büyük hamisi Tarım Bakan
lığına bağlanmadıkça bu vatandaşiarımızın te
fecilerin elinden ATe onların 'mahvedici faizle
rinden kurtulmaları ve dolayısiyle kalkınma
ları hayal olur. 

Sayın Bakanın kendilerinden iki evvelki Ta
rım Bakanı gibi bu bağlanmayı temine çalışma
larını tavsiye eder, 1964 yılı bütçesinin hayırlı 
uğurlu olmasını ve bu bütçeyi tatbik edecek 
olan elemanların da muvaffak olmasını Cenabı 
Haktan niyaz ederim. Hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Miıallâ Akarca. Yok. 
Sayın Hilmi Onat. 

M. HtLMİ ONAT (İzmir) — Sayın Başkan 
Muhterem Senatörler. Memleketimizin doyum 
akrebi ile yaşama yelkovanını taşıyan tarım 
saatinin 1964 yılı bütçesine konan ve geçen yı
la nazaran 115 242 440 lira fazlasiyle 
561 189 940 liraya nasıl değerleneceğini büyük 
bir hassasiyetle 'talkibetm ekteyim. 
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Her şeyden önce memleket iktisadiyatının 

dakik gösterici kalkınma unsuru ve refah kay
nağı Tarım Bakanlığından milletçe beklenen
ler pek çoktur. Teklif bizden müzaharet Sayın 
Bakandan olacaktır. 

Memleketimiz tütünlerine arız olan, Mavi 
küf hastalığı ile mübadeleye girişildiğini duy
duk, Ziraat Vekâletine teşekkür ederim. Böl
gelerde açılan fideliklerde memnuniyeti mucip
tir. Türk tütünleri güzel rengi, tatlı içimi, ne
fis kokusu ve nikotinin azlığı ile dünyada müs
tesna bir 'mevkie sahiptir. Son senelerde yayı
lan mavi küf hastalığını yenmek millî görev
dir diyorum. 

Buğday mevzuu : Millî gelirimizin % 10 
nu teşkil etmektedir. Yıllık hububat istihsali
miz 14 milyon tondur. 8 milyon tonunu buğ
day teşkil etmektedir. Bunu nasıl küçümseriz, 
Lâkin son yılın istihsal bilançosu fecidir, ama. 
vatandaşın istihlâkini dahi karşılayamamakta
yız. 

Muhtelif cinsleri olan buğday başlıca 4 cin
se ayrılır. 

a) Makarnalık, 
b) Beyaz, 
e) Ekmeklik, 
d) Karışık, 
Vaktiyle ofise, belli süre içinde getirilen 

buğdaylara kiloda 3 kuruş ve standard üst ma
la ve nefis mal getirenlere 4 kuruş prim vere
rek teşvik etmekteydi. Bugün bunu kaldırmış 
vaziyettedir. Tütüne ve sair,bir çok zirai ürün
lere bankalarda kredi verildiği halde Ibuğdaya 
verilmemektedir. Halen 7700 hektar arazi buğ
day ziraatine ayrılmış olup bu ziraat için 42505 
traktör ve 2 648 000 çift hayvan kullanılmak
tadır ki bu da ekicilerin krediye olan ihtiyaç
larını ortaya koymaktadır. 

Orman mevzuu : Memleketin en büyük dâ
valarının başında gelmektedir. Topraklarımızın 
% 12 si orman olup 10 584 000 hektar yer 
kaplamaktadır. Son zamanların literatürlerinde 
her yıl 211 680 hektar arazinin kaçak kesim 
ve yangınlarla he*ba olup gittiği göz önüne alı
nırsa 50 yıl sonra zümrüt bir vatan yerinde 
kapkara bir çöl 'kalacaktır. Dolayısiyli Eroz
yon da çoğalmıştır. Topraklarda bir gerileme 
vardır. Buna ne gibi tedbirler alınmaktadır. So
ruyorum ? 
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a) Her yıl 100 000 hektar arazi' ağaçlan- | 

dinliyor mu? 
b) Her yıl 2000 km. lik orman içi yol ya

pılıyor mu? 
c) 143 orman kulesi yetersiz olup mücade

le personeli ve teçhizatının ikmali yapılıyor 
mu? 

d) Orman mahsullerinin korunması ve iş
letilmesi yapılıyor mu 

e). Orman içinde meskûn 7 - 8 milyon in
sanın yakateağı baş'ka yollardan temin ediliyor 
mu? 

f) Mevcut (10) milyon keçiye kargı ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 

Arz ettiğim sorular teminat altına alındığı 
gün tarım Bakanlığı vardır ve çocuklarımıza 
zümrüt bir vatan kalacaktır. 

Veteriner durumu : Türkiye'nin bir tarım 
ve hayvancılık memleketi olduğunu 'kabul et
mekteyiz. Böyle bir memlekette evvelâ veteri
ner dâvasının halli mutlaka icabetmektedir. 
Türkiye'de .Veteriner sayısı sadece 1262 olup 
% 80 ninden istifade edildiğini görmekle üzün
tü duymaktayız. 

Şu çizelgeyi beraber gözden geçirelim. A. B. 
D. 20 100 veteriner, 

Japonya'da 18 375 veteriner, 
Batı - Almanya'da 8 297 veteriner, 
İtalya'da 7 700 veteriner, 
ispanya'da 7 525 veteriner, 
Yoguslavya'da 2 741 veteriner, 
Holânda'da 1 242 veteriner mevcudolup du

rumumuzla mukayese edersek daha pekçok ve
terinere ihtiyacımız meydana çıkar. Hele bunları 
yetiştiren fakültelerin yıllık talebe miktarları ise: 

A. B. D. de 17 fakültede yıllık öğrenci sa
yısı 30 - 50 yi geçmemektedir. 

Hindistan'da 16, fakültede yıllık öğrenci sa
yısı 60, 

Japonya'da 14, fakültede yıllık öğrenci sa
yısı 50, 

italya'da 9, fakültede yıllık öğrenci sayısı 
30, 

Kore'de 7, fakültede yıllık öğrenci sayısı 30, 
ingiltere'de 6, fakültede yıllık öğrenci sayısı 

30 - 50, 
ispanya'da 4, fakültede yıllık öğrenci sayısı 

20, 
Türkiye'de 1, fakültede yıllık öğrenci sayısı 

120 dir. Bu sene bu 70 e indirilmiştir. | 
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O halde bu konuda da bünyemize göre reor-

ganize etmek mecburiyetinin yerine getirilmesini 
bekliyoruz. Geçen yıl vekil 5 yılda 466 000 ton 
suni gübre kontenjanını haber verdi sevinmiştik. 

150 000 ton Portekiz ve Tunustan mubayaa 
edildiğini bu yıl 1964 te çiftçiye dağıtılacağını 
beyan etmişlerdi. Bu hususun sağlandığı takdir
de millî istihsalin yükseleceğine inanmaktayım. 

Toprak Su Teşkilâtı: Devlet üretme çiftlik
leri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne ka
dar iyi çalışmalar yapmıştır. Bu gayretini artır
masını kolaylaştıracak tahsis ve imkânlar bu yıl-
iki bütçede verilmiştir. 

Yeni yıl bütçesinin milletin hayrına çalışma
sını dilerim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Önal?. Yok. Sayın 
suphi Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler ve Tarım Bakanlığının 
sayın erkânı. Ben konuşmamda, sadece bir mev
zua temas edeceğim. O da tarım içerisinde kü
çük bir konu olarak görülmektedir. Bu konu arı
cılıktır. Bütçe Komisyonunda Tarım bütçesi gö
rüşülürken başından sonuna takibettim ve şimdi 
Senatoda yapılan konuşmaları dinledim. Hiçbir 
arkadaşımız tarım mevzuu içinde arıcılığa temas 
etmediler. Şayet benden evvel konuşan arkadaş
lar ihtisas adamı olarak yapacakları bu konuya 
dokunsalardı, ben konuşma lüzumunu duymıya-
caktım. 

Memleketimizin durumu çok eskiden beri 
arıcılığa ve bal istihsaline geniş ölçüde müsait 
bulunmaktadır. Bilhassa Doğu - Anadolu ve Or
ta - Anadolu'da balcılığın eskiden beri yatağı ha
lindedir. Batı - Anadolu ve Güney - Anadolu bil
hassa Antalya bölgesi gene aynı durumdadır. 
Yalnız Kuzey - Anadolu sıra dağlarının bulun
duğu bölgede ki, zehirli bir çam ağacından 
ötürü ta, Bolu dağlarına kadar devam eden 
bölgelerimizde bal acıdır ve kullanılmaz halde
dir. Buranın yerli halkı bunu usulüne uygun-
olarak kullanmaktadır. Diğer taraftan âdeta 
topraklarımız nasıl bir erozyonu ile, ırmakları
mızla denize akmakta ise bütün vadilerimizde 
ve topraklarımızdan tabiî olarak bal akmaktadır. 
Fakat biz maalesef bilgisizliğimizden ve ilgi
sizliğimizden Ötürü bu balı ele geçiremiyoruz. 
Tarihî ifadelere göre, bir yerde okumuştum. 
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Eski devirlerde, Etiler devrinde, Milâttan 
1500 - 1600 sene eevvelki devirlerde bu top
raklarda bal ve arıcılık bir kanun mevzuu 
imiş. Halbuki bugün sadece bir konu halinde
dir. Bütçe ve plânı tetkik ettiğimiz zaman, 
yalnız bütçeden fasıllarını bulup çıkarmak 
mümkün olmuyor, daha doğrusu yapılan 
hususların. Fakat Kalkınma Plânının 1 nci 
beş yıllık kısmının 1964 programında 
sayfa 19 da kümes imalâthanesi yapılması için 
1964 senesinde Ankara'da bunun için 210 bin 
Türk lirası konmuştur. Gene plânın 20 nci 
sayfasında, tavukçuluk ve arıcılık istasyonu açı-
lacakmış Balıkesir'de. Onun için 70 bin lira 
konmuştur. Ama tavukçuluk ve arıcılık karışık
tır, ayırdetmek mümkün değildir. 

Gene raporun 20 nci sayfasında muhtelif 
müesseselerde tavukçuluk ve arıcılık malze
mesi namı altında 300 bin liralık bir tahsisat 
konmuştur. 

Bu konuya bir başka yönden dokunmak 
mümkündür. Arıcılığın millî ekonomimiz ve 
tarımdaki önemini şu Ibirkaç başlıkta izah et
mek mümkün. Kovan bal ve balmumu bakımın
dan, toprak, sermaye çalışması, iş saati bakı
mından Orman Bölgesi köylerinin kalkınması 
ve bu köylüleri orman tahribatından uzak 
tutmak bakımından, bir de bitkilerdeki döllenme
ye yaptığı hizmet ve ödev bakımından bu ko
nuyu deşmek müşküldür. Bugü Türkiye-
mizde 1,5 milyon sepet halinde bal imâl, edil
mektedir. Ve 250 bin kadar da fennî kovan 
vardır. Bir sepette kilogram olarak 5 kilo. Fa
kat fennî kovanda 20 - 25 kilo bal elde edil
mektedir. 

Halen tam bir istatistikî bilgi yok, fakat 
1 000 ton kadar balmumu ve 13 bin ton kadar 
da bal imâl edilmektedir, ki, eğer sepetler fen
nî kovan haline çevrilmiş olsa bu miktar bir 
hayli yükselecek ve bunun da iç piyasadaki 
maliyet fiyatı bakımından değeri 400 milyon 
lira civarında olacaktır. Arıcılık geniş bir top
rak sahibi olmaya • lüzum göstermez, arazi 
sahibi olmaya lüzum göstermez. Yalnız sermaye 
olarak ilk teşekkülü sırasında kovanlar için bir 
masraf yapılıyor. Ve bu kovanlar sermaye ola
rak kullanılıyor. Fakat bugün bütün köyleri
miz de her hafta arıcılığı ihya etmek mümkün 
olduğu halde biraz sonra arz edeceğim cihetler-
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le halkımız 100 - 150 liraya bir kovan alamadı
ğından daha iptidai olan sepetle arıcılık yap
maktadır. 

Daha sonra çalışma ve iş saati bakımından 
da çok faydalı bir branş, 20 - 2'5 fennî kovanı 
olan bir şahsın, asli işine hiçbir zarar getirme
den mesai saatleri dışında âdeta sportif bir zevk 
içinde bunu yapması mümkündür. Bunu kadın
lar v»3 çoluk, çocuklar da yapabilirler. Bina
enaleyh 25 fennî .kovanı olan bir kimsenin 
bundan 20 kilo bal alması halinde bunu sene
de millî gelire katacağı değer 8 500 lira civa
rındadır. Orman bölgesi köylerde de arıcılığın 
teşmil edilmesi halinde zaruret ve mahrumiyet
ler içinde çalışan bu köylülerin ormanı tah
ribi önlenecek ve köylü ormandan hıncını ala-
mıyacaktır. Ayrıca arkadaşlar teknik bir mev
zu, ilgililer daha iyi bilirler, bitkilerdeki döl
lenmeye, bütün bitkilerde vasıtalı ilhakın yüz
de 83 ü arılarla temin edilebilir. Arıların döl
lenmeye yapmış oldukları bu faydadan ötürü 
sebze mahsulünde üç, meyva mahsulünde 6 
misli verim temin edilmektedir. Arıcılığın çok 
inkişaf ettiği bölgelerde, hattâ bu yüzdendir ki, 
Batı - Almanya'da arılar mahsul sahiplerine 
döllenmenin yapılması için arıcılar tarafın
dan mevsimlik kiraya verilmetkedir. Kovandan 
10 - 1'5 dolar kadar kira almaktadırlar. Böy
lece orada ilkah temin edilmiş oluyor. Yu
karda yapmış olduğumuz hesapları ilkah ile 
birlikte ve ithal fiyatı üzerinden balda yalnız 
bugünkü sepet mevcuduna fennî kovan tahsis 
edilmek suretiyle, ki, çok yükselecek ve memle
kette 750 milyonluk bir istihsalle millî gelire 
ek olacaktır. 

Arıcılığın inkişafı için neler yapmalıdır? 
Arıcılığın inkiaşfı için mutlaka bir arıcılık 
enstitüsü kurma zarureti vardır. Bu enstitüde 
bilhassa Türkiye'deki arıların en iyi soylusu 
Ankara ansıdır. Ankara ve diğer çeşit balla
rın fizikî ve kimyevi bakımdan tahlili yapılmak 
ve standardizasyonu yapılmak suretiyle istih
salde bir beraberlik sağlamak mümkün ola
cak, çeşitli bitkilere ait balların, acı ve zehirli 
balların ve bitkilerin ilhakı yapılmak sure
tiyle bunların istihsalinde de bir standardizas-
yona gitmek mümkün olacaktır. 

Arı sütü ve zehirinin insan bünyesinde ve 
bâzı hastalıklardaki, tesiri elde edilmiş ve niha-
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yet zirai mücadele ilaçlamalarında mücadele ile 
yakın temas zararsız 'hale getirilmiş olacaktır. 
Teknik bilginin arıcıya öğretilmesi için çeşitli 
kurslar ve teşkilâtın teknik elemanlunna da te
kâmül kursları açmak lüzumu vardır. Tekni
ğine uygun olarak ucuz standart suni petek 
ve arıcılık malezmesinin arıcıya ulaştırılması, 
lâzımgelir, arıcılığın inkişafı için kovan, pe
tek ve malzeme temini halen sıkıntı içerisin
dedir. Aynı tip ve ölçüdeki kovan Zirai Dona
tımın Adapazar'ı Fabrikasında 120 liraya ya
pılmaktadır. Ayancık Orman İşletmesinde 80 
liraya mal edilmektedir. Bunların nakil ve bil
hassa Doğu - Anadolu'ya getirilmesi halinde 
vatandaşa 150 liraya inal olacaktır, ki, bu arı
cılığın çok geniş ölçüde tutulması halinde 
fakir köylünün ilk anda, beş, on kovan temin 
edebileceği bir paradır. Meselâ halen bu yok
sulluktan ötürü Kars'ta ayakkabı sandıkları 
içinde Hakkâri'de zeytin küfeleri içinde ve 
Çayırova Teknik Bahçivanlık Okulunda çivi 
.sam diki arı içinde arıcılık yapılmaktadır. Suni 
petek malzemesi de İstanbul'da Sedef Fabri
kası firması denen bir firmanın inhisarı altında 
ağır tempo ve çok zaman sarfı ile ve çok za
man mevsiminde müstahsıla malzeme yetiştiril-
mem-ektedir. Arıcılık mahsulünün iyi bir stan-
dartdizasyona ve ambalaja tabi tutumunun öğ
retilip kooperatifler vastıasiyle iç ve dış piya
salardaki malın değerlendirilmesi lâzımdır. 
(Bu mevzuda dış istekler de vardır. Meselâ; 
yakın zamanda Kıbrıs Hükümeti bizden 200 -
1 000 kadar fennî kovan istemiştir. Fakat 
maalesef bunun şartnamesi, müddeti geçtik
ten sonra ilgililere 'duyurulmuştur. 

(Sonra balmumlar hileli yapıldığı için dış 
piyasada en küçük fiyatlarla satış yapılmak
tadır. 

Sonra balın istenilen şekilde tasnif ve am
balajı iyi yapılamadığı için ihraceıdilememekte-
dir. Dış piyasaların açıklığı bakımından şu iki 
misali verebilirim. Son aylar içinde bir Alman 
firması Ankara Arıcılık Kooperatifine 20 ton is-
tekde bulunmuştur. Yunanistan'ın da Sedef Pe
tek Firmasına 20 ton petek siparişi vâki olmuş
tur. 

Zirai, mücadele de anlaşmak suretiyle, zirai 
mücadelede kullanılacak zirai ilâçların arıcılığa 
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zarar vermemesini temin etmek lâzımdır. Yurdu
muzda arıcılığa musallat olan hastalıklardan, 
Amerikan Yavruçürüğü gibi bir hastalık vardır. 
Bu da mavi küf gibi ele alınmazsa, çok yakın bir 
gelecekte bütün arıcılığımızı mahvedebilir. Arıcı
ların birbirleri ile özel ve tüzel kişilikler arasın
daki münasebetlerinin halli için de bir Arıcılık 
Kanununa ihtiyaç vardır. Bu meyanda Devlet 
Orman İşletmesinden ucuz kereste almak ve bu
nu, kurulacak olan bir endüstri ile vatandaşa 
40 - 50 liraya kovan temin etmek mümkün olacak
tır. Netice olarak şunu arz etmek isterim; biraz 
evvel yalnız bir buçuk milyon sepetin değil, fa
kat daha çok fennî kovanla, vasıtayla Türkiye'nin 
millî gelirine hiç mesai sarf etmeden sadece vadi
lerde ki akan balları toplamak suretiyle yılda 
3 - 4 milyonluk gelir eklemek mümkündür. Bunu 
önemle Tarım Bakanlığının dikkatine arz ediyo
rum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN Buyurun Savın Kadri öztas. 

KADRİ ÖZTAS (Balıkesir) - - Sayın Başkan 
ve muhterem senatörler; zamanın imkânı nisbe-
tinde bir iki hususa temas etmek istiyorum.. 

Muhterem arkadaşlarım; 

1937 senesinde kabul edilen 3203 sayılı Tarım 
Bakanlığı Teşkilâtı Kanunu ile üç umum müdür
lük kurulmuş ve bugün 11 umum müdürlüğe yük
selmiş bulunmaktadır. Bir meslekin mensupları
nın vesayeti altında diğer iki meslek camiası ezi
lerek o mesleklere lâyık olduğu değer verileme
miş ve ahenkli çalışma imkânlarından mahrum 
kalmıştır. Bugün Tarım Bakanlığından mühim 
vazifeler beklemekteyiz. Memleket dâvalarının 
halli ancak bu üç meslek camiasının yeni zihni
yetle ahenkli, koordine çalışmasiyle sağlayacağı
na ve ayrı birer müsteşarlık halinde teşkilâtlan
masını en iyi yol olacağına, inanmaktayım. 

Memleketimizin toprak karakteri, iklim şart
ları, arazi varlığı ve coğrafî durumu itibariyle zi-
raate ve hayvancılığa çok müsaittir. 

Tarım Bakanlığı kıymetli elemana sahiptir, 
ama zaruri gıda maddelerinden buğdayını dışa
rıdan temin etmektedir. Buğday ihtiyacımız ne 
zaman dâhilden karşılanacaktır. Bugün buğdayın 
yerini tutacak diğer gıda maddelerinin istihsalini 
artırmak dâhilde sarf etmek veva ihracetmek 
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için bir programa malik midir, soruyorum, öğ- I 
renmek isliyorum?. 

Medeni dünyada hayvani proteinli gıda mad
delerinin istihlâkinin arttığı ve insanlar tarafın
dan en çok sarf edildiğini görmekteyiz. Federal 
Almanya'nın yeni Başbakanı Urlıard'm Hükü
meti teslim aldığı zaman şöyle, diyor : Almanya'
nın gelecek yılla .'da hayvani proteinli gıda mad
deleri istihsalini fazlalaştırması lâzımdır. 

Ormanları günden, güne harabolan, ııoksanla-
şan ve fakirleşen memleketimizde gelecek nesille
re olan vazifelerimizi müdrik isek tarihî vazife
mizi de yapmak mecburiyetinde bnlunuyoruz. 

Türkiye'mizin toprakları seneler geçtikçe ve- j 
rimlerini kaybetmektedir. Bugünkü zirai faaliyet
ler bunu önliyecek derecede lâyık ellerde değil
dir. Millî varlığımızın toprağa dayandığını düşü
necek olursak, toprağın muhafazası hepimize dü
şen kutsi bir vazife olmalıdır. Türk köylüsü topra- j 
gına bağlıdır. Köylümüz bugünkü teknikle ne za- j 
man teçhiz edilecektir. 

Tarım Bakan iğinin bütün çalışmaları demos-
trasyon çalışmalarından ileri gidememiş ve hiçbir j 
çalışma köylünün malı olmamıştır. Bugün Türki'- j 
ye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı fabrika- I 
lamını ihtiyacı olan şeker pancarını çiftçi vatan
daştan temin etmek için teşkilâtlanmış ve bu teş- i 
kilât mükemmel muvaffak olmuştur. Hakikaten ı 
takdire şayandır. Pancar müstahsilinin ayağı- j 
ııa kadar tarlasına giderek toprağının ne şekilde j 
hazırlanacağını ve hazırlanan toprağa şeker pan- I 
carı tohumunun nasıl ekileceğini ve ekilen pan- ! 
carın nasıl çapalanaeağını, mahsulün idrakine J 
kadar daima kontrol altında bulundurmaktadır. 
Bu teşekkül Türk köylüsüne modern ziraati öğ
retmiştir. 

Kalkınma planı birinci beş yıllık 19(14 malî 
\l nci senesi programında toprağın rotasyonu ya-
ni münavebesine ait hiçbir husus kaydedilenle- I 
mistir. Toprağın durumunun yükseltilmesi suni 
gübre ve sulama metotları ile beraber esas ola
rak münavebe sisteminin memlekete yerleşme
siyle mümkündür. Ben şahsan buna inanıyorum. 
Münavebe sisteminde esas olarak baklagiller
den yoncayı ele almak suretiyle hayvan yemi is
tihsalini çoğalttığı gibi aynı zamanda hayvan- I 
cılığı da teşvik edecektir. Zaman müsait olma- I 
dığı için yoncanın ehemmiyetinden bahsedemi- I 
yeceğim. I 
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Muhterem arkadaşlar biraz ela hayvancılığa 

temas etmek istiyorum: 
(îeçen seneki konuşmamda da ifade ettiğim 

gibi Türkiye'nin Doğu - Anadolu vilâyetleri dün
yanın en müstesna yaylalarına, otlaklarına sa
hi]) bulunmaktadır. Burada yaşıyan vatandaş
larımızın hepsi hayvancılıkla iştigal etmektedir
ler. Doğu vilâyetlerimiz istihsal bölgesidir. Ve 
daima istihsal bölgesi olarak kalacaktır. Bu böl
gede bir senede ne yapılmıştır. Bu yıl da ne ya
pılacaktır açıklansın öğrenelim"? 

Aziz arkadaşlarım ; şunu ifade etmek isterim 
ki, Türkiye'nin kalkınmasında hayvancılık ön 
plâna alınmalıdır. Çünkü en kısa vadeli yatırını 
hayvancılık -olacaktır. 

Hükümet döviz sıkıntısı içerisindedir. Sene
ler geçtikçe bu sıkıntı daha fazlalaşacaktır. Se
nede 600 bin baş sığır ve bir milyon baş koyun 
besiye alındığı takdirde bunun % 50 sinin ihraç 
edildiğini kabul edelim ortalama bir hesapla se
nede yanlız besicilikten 34 milyon dolar döviz 
sağlanacaktır. 

Bugün yünlü sanayiimizin senelik ihtiyacı
nın c/r 95 i yapağı hariçten 25 milyon dolar dö
viz vermek suretiyle getirilmektedir. Memleke
timizde 35 milyon başı bulan koyunumuz dünya
da ti ncı sırayı işgal eden yerli koyun servetine 
malik bulunuyoruz. Yurdumuzda bilhassa Orta 
ve Doğu - Anadolu bölgesi iklim şartları ve me
ra. karekteri itibariyle koyun yetiştirilmesine 
çok müsaittir. 13u bölgelerde yapılan merinosa 
tahvil denemeleri muvaffak olmuş güzel numu
neler mevcuttur. 

Türk merinos koyunları hakkında ecnebi mü
tehassıslarının vermiş olduğu raporlardan birka
çından. bahsetmek isterim. 

Avusturyalı Jenetik Mütehassısı Dr. Kelley 
üstün yapağı kalitesi yanında bu derece muaz
zam cüsseli merinos koyunu görmedim. 

Dünya Yapağı Organizasyon Genci Sekreteri 
\). \Vaterman yapağının üstün kalitesi yanında 
et ve süt verimleri de iyi derecede toplamış olan 
Türk merinoslarına dünyanın en ideal merinos
ları denilebilir. Bugün dünyada 930 milyon baş 
koyun mevcuttur. Yapılan hesaplara göre dün
ya koyun mevcudu bir milyar başa ancak yük
selebilecektir. Dünya nüfusu artışı karşısında 
merinos yapağı ihtiyacı karşılananııyaeaktır. 
Suni elyaf hiçbir zaman yapağının yerini tuta-
mamaktadır. Bu bakımdan merinos yapağısı bul-
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mak imkânsız hale gelebilecektir. Son haber- * 
lerden öğreniyoruz ki, dünya yapağı borsasına 
hâkim olan Avusturalya'da yapağı fiyatları ge
çen seneye nazaran bir fiyat artışı göstermiştir. 
Geçmiş yılları hatırlarsak döviz sıkıntısından 
yapağı ithali güç]eştiğini hatırlatmak isterim. 

Sayın Tarım Bakanına ve mensuplarına büt
çenin memlekete hayırlı olmasını muvaffak ol
malarını diler hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Hasan Ali Tür-
ker. 

HASAN ALİ TÜEKKR (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Muhterem Senatörler ve Sayın Başkan, 
kanaatimce Tarım Bakanlığı üzerinde en çok 
konuşulması icabeden bir konu, vakit biraz ge
cikti, onun için teferruata girmek mümkün ol
muyor. Daha evvel konuşan arkadaşlarımız da, 
Bakanlığın geniş ölçüde teferruatına yer ayır
dıkları için ben sa.de.ee birkaç sualle iktifa ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlar, benim kanaatim şudur 
ki; Tarım Bakanlığı teşkilâtı bugün özlediği ve 
istediği çalışmayı yapamamaktadır, huzursuz
dur. Sebebi : 

Bir kısmı yevmiye ile çalışır, bir kısmı bare
min kısır çerçevesi içindedir. Aynı şartlar al
tında, aynı sıkıntıyı çeken bu iki grupun huzur 
duyacağına Sayın Bakan inanır mı, ve bunun 
için bir çare düşünürler mi? 

Yine biraz evvel arz etmiştim, ben teferru
ata girmiyeceğim için daha ziyade hayvancılık 
konusu üzerinde duracağım. Memleketin 75 mil
yon hayvanı var diyoruz, deniyor. Bu hayvan
ların ıslahı, hastalıklardan korunması mücadele
si 850 veterinere tevdi edilmiş. Bu kadar vete
rinerle bu hizmetlerin görüldüğüne kaani deği
lim. Acaba veteriner sayısının artırılması daha 
doğrusu halen başka mesleke girmiş olan 193 
veteriner, 120 de istifa etmiş veteriner var, esa
sen vazifeli ve mesul durumda olan 850 vete
riner var. Bu meslekin bir parça bu memleket 
hayrına yarar bir hale gelmesi için acaba genç, 
ve yeni Bakan ne düşünürler"? 

Tek bir Veteriner Vakültesi vardır. Veteri
ner mesleki cazip olmadığı için diğer fakülte
ler de veteriner fakültesi açmaya yanaşmıyor
lar. îki senedir ben bunun çabası içindeyim. Fa
kat hiçbir üniversite bir veteriner fakültesi aç-
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maya gayret etmiyor. Oünkü mezun olan veteri
nerler bu meslekete durmuyor ki. Bize fakülte 
açalım gibi cevapları var. Mevcut tek Veteri
ner Fakültesi kontenjanını tamamlıyacak burs
lu talebe bulamıyor. Bir taraftan girecek Fa
külte ariyan gençler, burs verildiği halde, bu 
faklteye rağbet etmiyorlar. Acaba Sayın Ba
kan bu dert üzerinde durdular mı, ne düşündü
ler1? Bakanlığın reorganizasyonu için çok geniş 
ölçüde çalışmalar olduğunu işitiyoruz. Acaba 
Bakanlığın sînesindeki üç mesleki de dengeli ola
cak hale koymak mümkün olacak mı ve Sayın 
Bakan bu hususta ne düşünürler? 

Muhterem arkadaşlar bir noktaya daha te
mas edeceğim ; Trakya ve Ege'de kuzu kesimi 
meselesi vardır. Turfanda kuzu keserler. Şu 
anda, Ankara piyasasında satılan kuzular Trak
ya. ve Ege'den gelirler. Bunların erken kesimin
de memleketin, büyük ölçüde iktisadi zararı var
dır. Kaleme vurulursa, zararın her baharda mil
yonları çok aştığını göreceğiz. Fakat şöyle üs
tün körü bir ledbirle mahalli belediyelere, canlı 
kilosu 12 den aşağı olanları kestirmeyin, diye 
bir tamimle bu iş biraz düzeltilebilir. Fakat bu
nun memleket ekonomisindeki açtığı yaralar 
acaba derin, derin düşünüldü mü? Denir ki, ku
zu kesimini men etmek güçtür. Müstahsil ku
zu satacaktır, çünkü gerek turfanda, gerekse ku
zuyu sattıktan sonra şu mevsimdeki süt istihsa
linden çok kâr beklemektedir. Fakat eğer Hü
kümet bu işin üzerinde durur da kuzunun eko
nomik değerini, daha evvel yapılan ufak bir tec
rübe gibi iyi bir şekle sokarsa tahmin ederim ki, 
Kalkınma Plânında hedef tutulan birçok nokta
lardan biri kolaylıkla halledilecektir. Acaba 
Bakanlık bu işi organize etmek için bir şey dü
şünürler mi ? 

Topraksu Umum Müdürlüğünün verimli ça
lışmakta olduğunu geçen sene bu kürsüden ifa
de etmeye çalışmıştım. Bu sene 1963 yılı için
de cari hesaplarla diğer yatıranların nisbeti-
ni 'öğrenmek mümkün olur mu? 

• 'Biraz evvel değerli arkadaşımız Fehmi Bay-
soy, hayvan hastalıkları yüzünden ihracatın 
zorluklarl'a karşılaştığını ifade ettiler. 1956 -
1957 senesinde Paris'te FA O toplantısında bir 
karar üzerinde duruldu. Orada şöyle dendi: 

Bizim gibi geniş memleketler böl'gel'ere ay
rılarak hastalıklar için mıntaka mıntaka yer-
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ler teshil ve memleketin bir köşesinde hasta
lık çıktığı zaman her tarafından ihracın men'i 
suretiyle iktisadi faaliyetin sekteye uğrama
ması için memleket in bölgelere ayrılması tek
lifi yapıldı, kararlar alındı. Acaba bunun için 
bizim memleketimizde bir bölge teşkil edildi 
mi, ve ihracat için çok mühim olan bu nokta 
üzerinde duruldu mu? 

Bir de şu noktaya temas etmeden geçemi-
yeceğim : iMuhterem arkadaşlar, bütçe hazır
lanırken çok rica edeceğim, hiç olmazsa gele
cek senelerde bu memleketin kalkınmasına yâr 
olacak şu hayvancılık mevzuu üzerinde biraz 
ölçüyle durulsun. Yani ziraatte ne elde ediyo
ruz, hayvancılıktan ne ekle ediyoruz, zira at e 
ne ayırıyoruz? O ni«bette de, hiç. olmazsa onun 
yarısı kadar da hayvancılık sektörüne bir para 
ayrılmasını, bütçenin de buna göre tanzimini, 
memleketin hayrına görüyorum. 

Misal vereceğim ; Kars'ın hayvancılık bakı
mından 'Türkiye'de sahaya göre1 kesafet ba
kımından birinci derecede olduğunu tahmin 
ediyorum. O halde hayvancılıkla iştigali, zira-
•atle iştigalinin üstündedir. Tetkik edilebilir mi 
acaba Kars'taki veteriner teşkilâtının çalışması, 
hizmetlerin görülmesi için gönderilen ödenek
lerin, ziraat teşkilâtı için gönderilen ödene
ğin 1/5 i olduğu görülmekle hayvancılığın bu 
'bakanlığın ne kadar önem verdiğini anlamak 
mümkün olmaz mı1? 

BAŞKAN 
kaldı. 

8 av in T ürk er, bir dakikanız 

HASAN ALİ TÜRKEÛR (Devamla) — Far
kındayım, mesele geniş, hakikaten derdimiz 
bu bakımdan derin. Konu üzerinde pek kısa 
durabildiğim için üzgünüm. 

Son olarak bir noktaya daha temas ederek 
huzurunuzdan ayrılacağım. 

Gecenlerde Karma Bütçe Komisyonunda bir 
parça, üzerinde durmuştum. Türkiye'nin atçılı
ğını ıslah etmeyi hedef tutan bir Türkiye 
Jokey Kulübü var. Bu kulübün işleyişinden 
acaba Tarım Bakanlığı 6132 ve 7000 sayılı ka
nunlar hükümlerine göre tanı randıman al
makta mıdır? 

Ayrılan ikramiyelerin yarısı doksan kişinin 
elinde bulunan az miktardaki, az kişinin elin
de bulunan bir miktar ingiliz atlarına ayrı
lırken,. Türkiye ekonomisine ve şartlarına 

7 .2 .1964 O : 3 
daha çok uygun olan oniki bin kişinin "İmde
ki 15 bin Arap atına ayrılan ikramiye nisbeti-
ni orantılı bulur musunuz Sayın Bakan? 

Bütçenin memleket ve milletimize hayırlı, 
başarılı olmasını diler, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

.BAŞKAN — Bir kifayet önergesi vardır. 
Fakat zannettiğime göre iki 'arkadaş .kaldı. Ga
lip Avşar ve bir de iskender Cenap Ege vardır. 
(Onlar da .konuşsunlar sesleri) Buyurunuz Sa
yın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) —- Sa
yın arkada şiarını, bütçesini müzakere etmek
te olduğumuz Tarım Bakanlığının çok geniş 
ve şümullü bir çalışma sahası vardır. Bu Ba
kanlığın özelliği, nüfusumuzun yüzde 701 ini 
teşkil 'eden, zira,atl,e iştigal eden insanlarımız
la çok yakından alâkalı bulunmasında ve bu 
suretle memleketimizin kalkınmasında bilha,-; 
•sa eğitime ve öğretime nıuhtaeolaıı % 70 i ye
tiştirmek, (kendi çalışma .sahasında bu vatan 
dağları daha verimli, daha kazançlı hale ge
tirmek gibi hakikaten ideal bir işin memle
ket için büyük bir dâvanın içindedirler. Hal-
lamızın her hususta olduğu ıgibi ziraatle işti
gal eden büyük kısmının da eğitime ve öğreti
me ihtiyacı vardır. Tarım Bakanlığı eğitim ve 
•Öğrenim, işlerini ya teknisyenleri, mühendisleri 
vasıtasıyla bilfiil ziraat yapılan bölgelere, köy
lere, kadar giderek yapar. Bu doğrudan doğru
ya tatbiki yönüdür. 

Bir de, broşür neşretmek, kitap bastırmak 
bilhassa köylünün anlıyaeağı, kavrıyacağı bir 
lisanla onların çözebileceği basit şekillerle bun
ları yapar. Ayrıca radyolarda köylünün isti
fade edeceği ıköylü saatleri, ziraatle alâkalı 
saatleri vardır. Bu şekilde de bu eğitimi yap
maya, öğrenimi yürütmeye çalışır. 

Muhterem arkadaşlar, ben şu noktayı belirt
mek isterim ki: Türkiye'nin ekilebilir toprakları 
artık sınırına varmıştır. Bundan böyle Türkiye'
de ekilen topraklara yenilerinin katılmasına im
kân yoktur. Ancak eldeki toprakları işlemenin, 
daha fenni, daha ileri, daha ilmî şartlarla yapıl
ması mevzuubahis olur. Fakat nüfusumuzun sür
atle çoğalması karşısında bilhassa köylerde zira
atle uğraşan insanların, sadece ziraatle uğraşır 
halde kalmalarına imkân olmadığına göre, Zira
at Bankasına düşen büyük vatan vazifesinden bi-
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î'isi de bu ziraatle iştigal eden büyük kütlenin 
boş zamanlarını değerlendirecek şekilde, onları 
küçük el sanatları alanında yeni, yeni kendi zi
raatle uğraştıkları asıl meşgalelerinin dışında, 
kendilerini alâkadar edebilecek bölgenin özelliği 
iklim ve imkânlar göz önünde tutularak küçük 
el sanatlarını kıymetlendirmeye himmet göster
mesidir. Bizde ağır sanayi henüz emekleme sa
ğındadır. Bugün dünyanın ağır sanayide ileri 
gitmiş olan Almanya, İtalya gibi memleketlerin
de dahi küçük el sanatlarına büyük bir rağbet 
gösterilmekte ve çeşitli kooperatifler, dernekler
le bilhassa ziraat bölgelerinde yaşıyan insanların 
birer sanat sahibi olmasını ve bu basit evlerinde 
ferdî olarak çalışmalariyle netice alınabilecek 
sanatları öğrenmelerini ve bu şekilde memleketin 
istihsaline bu yönden de o şahısların hizmet et
mesini temin eder tedbirler alınmıştır. Bugün 
Türkiye'nin sadece ziraat!e ve ziraatten gelen ka
zançla geçinmesine imkân olmadığına göre, be
nim temennim bu küçük sanatlar ki, ilgili Sana
yi Bakanlığında, Ticaret Bakanlığında, hattâ Tu
rizm Bakanlığında - hatıra turistik eşya mevzu
larında - aklımızın erdiği kadar temas ediyoruz. 
Bence en çok üzerinde hassasiyetle durulması ve 
l»u işi realize edebilecek, bu işi 'gerçekleştirebile
cek, olan benim görüşüme göre, Tarım Bakanlı
ğıdır. Tarım Bakanlığının bilhassa bu mevzuun 
üzerine cğilmesiyle memleketimizde 3 - 5 milyon 
insan boş gecen kış günlerinde, pekâlâ, günde 
bir kaç liralık bir istihsal meydana getirmesi te
min edilebilir ve bu bir kaç liranın 3 - 5 milyon 
tarafından meydana getirileceği düşünülürse 
milyonların gayet basit yolla ve basit bir çaba ile 
kazanılacağı, memleketimizin bos zamanını hal
kımızın değerlendirmesi için bu seki I do çalışma
ya maddi ve mânevi bakımlarda da ihtiyaç bu
lunduğunu düşünmek yerinde olur. Aynı zaman
da boş zamanlarını aylak ve tembel halde ge
çirmekten uzaklaşan ve iş gören ve faideli olmak 
imkânına sa.hilm1a.il insanın psikolojikman tatmi
ni mümkündür. Köyde, köy kaili resinde, evinde 
dırıltıya ve zırıltıya da meydan vermez. Böyle
likle işin bu tarafı da ehemmiyetlidir. Bunları 
kısa zaman içinde arz etmeye çalıştım. Bütçenin 
hayırlı olmasını temenni (»derini. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Galip Avşar. 
GALİP AVŞAR (Adana) — Sayın Başkan, 

Sayın senatör arkadaşlarım,, Tarım Bakanlığı 
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sayın mensupları, Tarım Bakanlığı bütçesi mü
nasebetiyle 'kısaca bir iki nokta üzerinde teiı-
•kid ve temennilerimi sunmak istiyorum. 

1. Tarım Bakanlığı memleketimizin istihsal 
konusu dolayısiyle bütçede gelir kaynağını temin 
eden yegâne bir Bakanlıktır. Bu ehemmiyetine 
rağmen umumi bütçede kendisine düşen görev
leri ifa edecek yeterlikte bir tahsisat ayrılmadı
ğını üzüntü ile ifade etmek isterim. 

2. Ziraat Bakanlığı görevleri meyanındaki 
zirai mücadelede pamuk ziraati ile alâkalı bir 
hususa temas etmek istiyorum. Türkiye'mizin ye
gâne ihraç maddelerinin başında olan pamuğun, 
en geniş istihsal mm t akası Adana'da bilhassa su
lu ziraatle ekilen pamuklarla, alâkasızlık yüzün
den pamuklara arız olan haşere, hastalık ve kurt
larla yapılan mücadelede, müstahsilin hali peri
şanını arz etmek istiyorum. 

Bilhassa geçen yıl çok yağmurlu bir mevsim
den dolayı geç ekilen pamuk, müstalısıllarının 
bütün ihtimam ve ilâç tatbikatına rağmen mu
vaffak olunamamasında Tarım Bakanlığının il
gisizliği ön plânda gelmektedir. Şöyle ki; cümle
nizin de bildiği gibi, Ziraat Vekâleti süne ve 
zeytinlere arız olan haşerelerle Hükümet olarak 
bizzat, meşgul olduğu halde pamuklara mıisallat 
olan haşerelerle ilgilenmemektedir. 

Gerçi geç ekilmesine rağmen gecen yıl fev
kalâde inkişaf ederek yetişen pamuklar ziraat 
teşkilâtının reçete ve tavsiyelerine uyularak ya
pılan bütün ilâçlara rağmen mücadelede tıra-
vaf f ak olunamaımış tir. 

Bu hal tarafımdan bizzat tesbit olunarak 
sonbaharda, o zamanki Ziraat Bakanına Ada-
na'dan şöyle bir telgraf çekmiştim. «Üç gündür 
Çukurova'da pamuk sabalarını geziyorum. Pa
muk müstahsıllannın burodunya haşeresini 
itl'âf edecek bir ilâç bulamadıklarını ve teşkilâ
tınızın tavsiyesi ile tatbik edilen ilâçların ka
tiyen tesir etmediğini bu durumu sarahatle 
görmek üzere zirai mücadele .mütehassıslarınız
la ve ilgili ilâç firmaları mümessilleriyle derhal 
Adana'ya teşriflerini rica eden m» demiştim. O 
zamanki muhterem vekilimiz fazla meşguliyet
lerini söylediler, teşrif edemediler. Mücadele is
tasyonu müdürünü vazifelendirdiler. Bunlarla 
da yaptığım gezi ve temasta gerek burodunya 
ve gerekse dikenli 'kurta müessir bir ilâç olma
dı ğmı tesbit etmiş bulunuyorum. 
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Genç Tarım Bakanımızın bıı konu üzerinde 

dikkatle durmasını mâşuş ve tesirsiz ilâçlarla 
çiftçiyi ve müstahsili beyhude perişan eden bu 
ilâç mevzuunda hassasiyetle durmasını bilhassa 
temenni ederim. Ayrıca bu mücadelenin Devlet 
tarafından yapılması konusunda durmalarını ve 
l)iı takdirde mücadele sahasına nisbotle ne de
recede yetersiz bir mücadele teşkilâtı okluğunu 
da tosbit etmelerini rica ederim. 

•L]. Tarım Bakanlığında ilk defa bir orman 
mühendisinin vazife almasını memleketin or
mancılık politikası bakımından memnuniyetle 
karşıladım. Ancak bu Vekâletin mevzuu çok 
geniştir ve politika oyunlarının üstünde olan 
orman mevzuatının çok .geç kalınmış olmasına 
rağmen ayrı bir vekâletle idaresinin zaruri ol
duğu kanaatindeyim. Sayın Hükümet Başka
nından bir Orman Bakanlığı kurulması husu
sunda, alâkalarım rica ederi m. .A 

4. Yeni Ziraat 'Bakanının orman ve halkla 
münasebetlerini ve orman fidanlıkları ile ağaç
landırma mevzuunda ve ormanların korunması 
mevzuları üzerinde ehemmiyetle 'durmasını te
menni eder, 19(>4 bütçesinin Ziraat Bakanlığına 
ve memlekete hayırlı olmasını temenni edt r 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

—- BAS/KAX — Sayın Bakan, buyurunuz. 
Yalnız evvelce alınan karara göre Bakanların 
konuşması da 4.1 dakika ile tabdidedilmiştir. 
Hatırlatırını. 

TARIM BAKANİ TUftAN" ŞAHİN (Muğla 
Milletvekili) —- Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; vaktinizi fazla alnıı-
yaeağım. Başkanlık tarafından bana emredilen 
zaman içerisinde Tarım Bakanlığının ana hat
ları ile hizmetlerini açıklarken, muhterem grup 
sözcüsü arkadaşlarıma ve şahısları adına ko
nuşma yapan kıymetli üye arkadaşlarıma, mese
lelerimiz üzerine ışık tutan, istikamet veren ve 
bize önümüzdeki hizmetlerde heyecan veren ko-^ 
misinalarından dolayı teşekkürle sözlerime baş
lamak isterim. 

Umumi ekonomi plânımız içerisinde tarım 
politikamız : 

1 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın öngör
düğü dış ödeme dengemizin düzeltilmesinde, sa
nayileşmemizin gerçekleştirilmesinde, işsizliğin 
giderilmesi ve köyden şehre düzensiz rdifus ha-
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roketinin önlenmesinde, ödeme gücünün çok 
farklı dağılışının giderilmesinde, milletçe iyi 
bir diyetle beslenmemizde ve kısaca plânın eko
nomik ve sosyal konularda öngördüğü hedefle
re ulaşmada tarım sektörü büyük bir görev ve 
sorumluluk almış bulunmaktadır. 

Yukarda toplu ve özet olarak belirtilen hu
susları tahakkuk ettirmede yardımcı veya baş
lı başına rol oynıyacak: olan tarım politikasının 
amaçları kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

1. Enflâsyon yararaıtmadan gelişime hızının 
sağlanmasını ve devam ettirilmesini, tarımsal 
üretimin çoğaltılarak sanayileşme için lüzumlu 
kapital, döviz ve kullanılacak hammadeyi temin 
etmek. 

2. Nüfusumuzun beslenme şartlarını ıslah 
etmek ve gelişmiş memleketlerde olduğu gibi 
beslenmede lıayvansal ,gıda maddelerinin tüke
timini artırmak. 

:>. Kazla, insan gücü çeken tarımsal faali
yetler yaratarak işsizliğin giderilmesine ürettim 
artışı ve özlenen üretim çeşitlerine giderek, ge
lir farklılığının giderilmesine yardım etmek. 

4. Tabiî kaynakların korunması, geliştiril
mesi ve bu kaynaklardan en iyi bir şekilde ya
rarlanılması, verimlilik ve kabiliyetlerine göre 
istifade ilkesinin sağlanarak arazi kullanılma 
muvazenesinin kurulmasını temin etmek. 

Yukarda 4 madde halinde özetlenen tarım 
politikasının ana hedeflerine ulaşılması, genel 
anlamda istihsalin artırılması, iç ve dış talep 
dikkate alınarak zirai kaderini tâyin etmekle 
kabildir. 

İstihsalin artışı ise, mevcut kültür arazisinin 
ueni.şletilemiyeeeği h alaka ti karşısında ancak 
bilim sahadaki üretimin artırılması ile mümkün 
olabilecektir. 

'Bilim sahadaki üretimin artırılması, arazi 
kullanılma dengesinin kurulmasına, yani toprak 
•reformuna, üretkenliği .artırıcı tedbirlerin uy
gun bir şekilde tatbikine, yani zirai reforma 
(çiftçinin zirai bilgisinin artırılması, teşkilât
landırılması, pazar imkânlarının düzeni en mosi 
ve zirai kredi imkânlarını ihtiyaca cevap vere
cek şekilde ıslahı ve artırılması gibi tedbirlerin 
de alınmasına) bağlı bulunmaktadır. 

BUı tedbirleri aşağıdaki şekilde sıralıyabi-
liriz : 

1. \razi kullanılma dengesinin kurulması : 
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'Toprak reformu : Türkiye'de tarım, sektörü

nün özlenen üretim, seviyesine ulaşamamasının 
ve İra sektörden geçimlerini sağlıyan büyük bir 
topluluğun düşük bir gelire ve hayat standar
dına sahiboTmasmm başlıca sebebi toprağın bu
günkü mülkiyet ve tasarruf sistemi olduğu 
şüphesizdir. 

Muhterem, arkadaşlarım, toprak reformunun 
nedenlerine geçmeden evvel, sizlere rakamlara 
dayanan, eski de olsa, bugün için belki daha 
kötüye gittiğinn işareti sayılacak 1950 zirai 
anketinin birtakım neticelerini vermek isterim. 

1950 ziraat sayımında elde olunan neticelere 
göre ,2 300 000 çiftçi ailesinden 48 000 aile zi
raat arazisine sahip değildir. Hayvancılıkla ge
çinir. 1 686 000 aile, üzerinde çalıştığı araziye 
tamamen sahiptir. 449 000 çiftçi ailesi işlediği 
arazinin ancak bir kısmına sahiptir, ö-eri kalan 
'kısmını kiracılık, ortakçılık v.s. şekillerle elin
de tutar. Kiracı ve ortakçı durumunda olup hiç 
arazisi olmıyan aile sayısı; 89 000 dir. 

(Buna göre 1950 yılındaki anketler mevcut 
çiftçilerin % 27,4 ü kısmen veya tamamen baş
kalarının arazisini işletmekte oldukları anlaşıl
maktadır. 

Bunlara ilâveten 300 000 ziraat işçisi de mev
simlik çalışmalarla (geçimlerini topraktan çıkar
maya çalışmaktadırlar. 

'1952 yılında yapılan bir ankete göre de o 
tarihte mevcut çiftçi ailelerinden tümüne gö- . 
re % 30,5 i 20 dönümden küçük işletmelerde, 
% 61,9 u 50 dönümden daha küçük işletmelerde 
•çalışmaktadırlar. % 75,2, 75 dönümden daha kü-
'çük işletmelerde çalışmaktadırlar. 

(Bu ankete göre 2 527 000 aile ,19 452 000 
hektar sabayı işletmekteldir. Beher aileye isabet 
eden ortalama ziraat sahası 77 dekardır. Yuvar
lak bir rakamla o tarihte 2 500 000 olarak tah
min edilen çiftçi ailesinin 1/3 ü işlenen ziraat 
arazisinin 1/20 den daha azını elinde bulundur
maktadır. Beher aileye takriben 11 dönüm ci
varında bir toprak düştüğü görülmektedir. 

Bu anket 3 /4 çiftçi ailesinin işlenen ziraat 
topraklarının % '29,4 nü, 1/i çiftçi ailesinin ise 
% 70 ni ellerinde bulundurduklarını göstermek
tedir. (195)2 de) Bunların yanında, fizikî ufa
lanmalar vardır. 

Fizikî dağılma : 
1950 ziraat sayımı neticelerine göre; % 5 

çiftçi ailesi tek araziye, !% 95 çiftçi ailesi 2 ve 
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daha fazla sayıda araziye sahiptir. Yekûn çiftçi 
ailesi ortalama olarak 7 parça araziye sahiptir. 
Yekûn çiftçi ailesinin % 22,6 sı 10 veya daha 
fazla sayıda işletmeye sahip araziyi elinde bu
lundururlar. 

'Tipik misaller : 
1963 de yapılan iKüçük Menderes havzası en

vanter ve ön plânlama raporuna göre; Torbalı 
ilçesinin (TÜİIÜCC köyü 6 600 dekarlık bir çiftlik 
halindedir. Köylülerin bu -çiftlik içinde hiç, ara
zisi bulunmamakta ve bu araziden iearcılık vo
liyle faydalanmaktadırlar. 

Torbalı ilçesi Atalan - Burgaz köyü : 
500-3 500 dekar arasında değişen 8 çiftliğe 

bölünmüştür. 'Köyden 3,4 hanenin arazisi var, 
geri kalanlar amelelik yapmaktadırlar. 

Tire ilçesi Alacalı köyü : 
8 800 dekar arazi bir şahsın elindedir. Köy 

halkı şahıstan icar suretiyle bu araziyi işleti
yorlar. 

Küçük Menderes havzasında 5 775 aileden 
hiç ziraat arazisi yoktur. 

Arazi bölünmesine yine tipik misal olarak 
kadastrosu yapılmış, Tapu sicil muhafızlığından 
alman rakamlara, göre yine Tire kazasında ka
dastro tamamlanmış 22 köydeki işletme şekille
ri, vardır. 

(Bu 22 köye ait ziraat sahası 143 076 dekar
dır.) 

0 -10 dekar arasında 9 96$ adet işlelme 
vardır. 

10 - 20 dekar arasında 2 543 adet işletme 
vardır. 

20-50 dekar arasında 1 148 adet işletme 
vardır. 

50-100 dekar arasında 185 adet işletme 
vardır. 

100 dekardan büyük 77 adet işletme 
vardır. 

Yukarda tipik misallerle arz ettiğim bu bö
lünmenin sebepleri miras, hibe ve satıştır. 
• Böyle bir ufalanma ve dağılma işlenebilen 
arazi sahasının azalmasına, insan ve hayvan gü
cünün ve zamanın kaybolmasına sebebolmak-
ta, rasyonel ve bir işletme kurulmasını, ileri ve 
elverişli ziraat metot ve vasıtaların kullanılma
sını güçleştirmekte, hattâ, imkânsız kılmaktadır. 
Ayrıca arazi ihtilâflarının başlıca sebeplerini 
teşkil etmekte ve nihayet bütün bu mahzurlar 
zirai istihsali kösteklemektedir. 
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Muhterem arkadaşlarım, fiilen ziraat ala- I 

ıımda çalışmış olan arazi sahipleri iyice bilirler 
ki; .kiracının, yancının ve toprağı ortak olan 
kimselerin işledikleri arazileri gelişi güzel kul
lanmaları neticesinde Türkiye topraklarının ve 
arazilerinin verimi gün begün azalmaktadır. 

Ayrıca ziraat arazilerinin bu topraklan işli-
yen ve onlardan faydalananlar tarafından be-
nimsenmemesindeki muvazenesizlikle elverişsiz
lik de ziraatımızın gelişmemesinde büyük rol oy
namaktadır. 

Bu konuların slahı maksadı ile hazırlanmak
ta olan toprak reformu kanun tasarısı, arazi 
ile insan arasındaki münasebetleri tanzim ede
cek, bu münasebetleri sosyal adalete uygun ve 
aynı zamanda topraktan faydalanmayı âzami ha
le getirecektir. 

Toprak re fon m lopraksız veya az loptaki ı 
çiftçilerin, araziye kavuşturulmaları, zirai işlet
melerin memleket bünyesine uygun bir norma 
getirilmesi ve geniş anlamı ile toprak alınması ı 
değil toprak verilmesidir. Ayrıca memleket top
raklarından geniş anlamı ile tabiî kaynaklardan 
en elverişli bir şekilde faydalanma esaslarını 
tanzim etmek, kültüre elverişli bulunmıyan ara
zileri ıslah ederek ziraat edilir hale getirmek 
bu suretle hazırlanan arazi üzerinde ve sulama 
bölgelerinde plânlı yerleştirmeler yapmak, or
man içi köylerde olduğu gibi bulundukları yer
lerde geçimlerini topraktan sağlıyamıyan ve ay
nı zamanda muhitlerindeki tabiî kaynakların 
tahribine sebebolan iskân topluluklarını daha 
elverişli ve zararsız yerlere nakletmek ve zirai 
mülkleri belirli bir yüz ölçümünden daha küçük 
parçalara bölünmesini önleyici hukukî ve iktisa
di esasları tanzim etmek bir kimsenin mülkiyet 
ve tasarrufunda bulunup da ayrı parçalar halin
de dağınık bir şekilde bulunan arazileri toplu
laştırmaktır. Kısacası memleketimizin iktisadi 
vakıaları ve zaruretleri yanında, sosyal, hukukî, 
teknik ve politik gerçekleri de bir toprak re
formu yapılmasını lüzumlu ve kaçınılmaz bir ha
le getirmektedir. Dolayısiyle, toprak reformun
dan sadece zirai istihsalin artırılması ve ıslahı 
gibi ekonomik bir fayda beklenmemekte, buna 
ilâve olarak sosyal adalet prensiplerine uygun 
bir gelir ve servet dağılışı sağlaması gibi içti
mai; mülkiyet ve tasarruf ihtilâflarının azalma- I 
sı gibi hukukî; arazi, hudut, kadastro ve tapu j 
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işlerinin toprak kabiliyet sınırlarının düzenlen
mesi, daha ileri metot ve vasıtaların kullanıl
masına elverişli bir muhitin hazırlanması gibi 
teknik; istikrarlı ve köklü bir zirai cemiyet ya
ratılması gibi politik faydalarda beklenmekte
dir. İşte bu sebeplerdendir ki, Anayasamız mem
leketimizde bir toprak reformunun yapılması 
zaruretini belirtmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı önemle 
tekrarlamakta fayda mütalâa etmekteyim. Top
rak reformu, Kırım'dan Yemen'e at koşturan, 
gerçek efendimiz olan fakat asırlardan beri ih
mal edilen, haysiyeti düşürülen geniş kütlelerin 
haysiyetli ve Türk ekonomisinde müessir bir du
ruma getirilmesinin ve nihayet zirai kalkınma
mızın kaçınılmaz bir unsuru ve temeli olarak 
kabul etmekteyiz. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

İT - Zirai reformun temel tedbirleri : 

Sulama : 
Türkiye'de 4,5 milyon hektar sulanabilecek 

arazi olmasını ve su potansiyelitesinin de bu sa
hayı sulamaya yetecek seviyede bulunmasına 
rağmen şimdiye kadar ancak 1 115 000 hektar 
arazinin sulanabilmesi temin edilmiştir. Bu mik
tar, genel tarım alanının %4,3 ünü teşkil etmek
tedir. Beş Yıllık Plân dönemi içerisinde 115 000 
hektar arazinin sulanması öngörülmüş olup böy
lece sulanan arazi nisbeti % 6,3 e yükselecektir. 
1963 yılı programında 60 000 hektar arazinin 
sulanması derpiş edilmiş olup bunun 45 000 hek
tarı büyük sulama ve 15 000 hektarı ise küçük 
sulama tesisleri ile gerçekleştirilecektir. Bakan
lığımıza 15 000 hektarlık küçük su hizmetlerin
den -5 800 hektar arazinin sulanması vazife ola
rak verilmiş bulunmakta ve bu husus çiftçi 
emeği ve imkânlarının da katılması suretiyle 
16 200 hektar olarak tahakkuk ettirilmiş du
rumdadır. Ayrıca 17 400 hektar tarla içi sulama 
işleri de 12 180 hektar tutan projelerle ele alın
mış ve tatbikatına geçilmiştir. 

Gübreleme mevzuunda : 
1962 yılında 280 000 ton civarındaki gübre 

tüketiminin 1967 yılında 1 000 000 tona yükse
leceği plânda hedef olarak alınmıştır. 1963 yılın
da 277 000 ton fosforlu, 168 000 ton azotlu ve 
21 000 tonu potaslı olmak üzere 466 000 ton kim
yevi gübrenin kullanılması öngörülmüş ise, de 
azotlu ve potaslı gübrenin kullanılması hedefi 
fazlasiyle tahakkuk etmiş ve fosforlu gübrenin 



Ürotk <en,ıgı artırıcı şurama, gübreleme \'ı 
mücadele tedbirleri yanında ıslah edilmiş to
humluk kullanılmasının da istihsal artışında 
büyük önemi vardır. İyi vasıflı tohum
luk genel olarak üretimi % 10 oranında artır
dığı gibi standart ürün almaya da hizmet eder. 
Beş yıllık plânda çeşitli bitkilerin yıllık serti
fikalı tohumluk ihtiyacı 400 .bin ton olarak 
tesbit edilmiştir. (Buna göre 190:') yılında to
humluk üretim hedefi olan 80 bin ton gerçek
leştirilmişti r. Ancak dağıtım bu seviyeye ula
şamamış ve 24 bin ton noksan tahakkuk etmiş
tir. Bilhassa verimlilik esasına göre dağıtımı 
öngörülen 40 bin tonun kredi noksanlığı ve 
fiat yüksekliği sebebiyle gerçekleşmesi sağla
namamıştır. Bu yolda ancak 7 000 ton dağıtım 
yapılabil iniştir. Bakiyesi 2554 sayılı Kanun ge
reğince dağıtılmak /orunda kalınmıştır. 

Tarımsal Mücadele de ehemmiyetle üzerin
de •durulması la/.ımgelen bir ana tedbir ıınsıı-
rudui'. 

Zirai istihsalin artınlmasında büyük nolü 
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granüle olarak imal edilememesi ve fiyatının 
bilhassa hububat ziraati yapan çiftçi için pahalı 
bulunması sebebiyle 40 000 ton noksanı ile ger
çekleşmiştir. 

Memleketimiz topraklarının fosforca fakir 
olması bilhassa Orta - Anadolu'da fosforlu güb
relerin kullanılmasını zaruri kılmaktadır. Ancak 
Beş Yıllık Plânda girdilere sübvansiyon veril
mesi prensibokrak kabul edildiğinden gübrenin 
tüketimini artırmak bakımından fosforlu gübre
lere kiloda .10 krş. bir sübvansiyon verilmesi, ku
ra ziraat tatbik edilen bölgelerimizde çok fayda
lı sonuçlar sağlıyacaktır. Bunun yanında sulu zi
raat tatbik edilen yerlerde kombine gübreleri 
kullanılması lüzumludur. Esasen gübresiz sulu 
ziraatın yapılmıyacağmı hatırdan çıkarmamak 
lâzımdır. Gübrenin etkisi muhtelif mahsul çe
şitlerinden toprak ve iklim hususiyetlerine göre 
değişmesine rağmen genel olarak % 20 bir mah
sul artışı sağlandığı kabul edilebilir. Tarım Ba
kanlığınca 1963 yılında gübre tüketimi artırıl
ması maksadiyle FAO teşkilâtı ile işbirliği yapı
larak 42 ilde ve 340 ilçede 5 000 aded gübrele
me demostrasyonları kurulmuş çiftçiye kurslar 
açılmış ve tarla günleri tertiplenmiştir. 

Zirai reform içinde mühim bir unsur da 
ıslah edilmiş tohumluk mevzuudur. 

7.2 .1964 O : 3 
olan haşa re ve zararlılarla mücadele konusun
da yurt çapında ekonomik ehemmiyet/teflvi bit
ki zararlı ve hastalıklarıyla savaşta Devletin 
birinci derecede rol oynaması ve tali derece
deki zararlı ve haftalıklarla savaşta ise özei 
sektörün mücadelelere • iştirakinin sağlanması 
ilkesi kabul edilmiştir. ıBu. cümleden olarak 
1963 yılında 5 532 hektar arazide tütün zarar
lılarına, 13 bin hektar afazide pamuk zararlı 
1 arına, :55 bin hektar arazide fındık zararlıla
rına, 125 bin hektar arazide hububat zararlı
larına, 217 bin hektar arazide bağ zararlıları
na. 12 bin hektar arazide meyve zararlılarına 
karşı, 1 771 468 hektar 'arazide seliz e ve diğer 
ürünler zararlılarına karşı mücadele yapılmış, 
359 000 hektar arazide fare mücadelesi tat
bik edilmiş, .14 000 000 zeytin. 1 844 000 na
renciye, 542 000 antepfıstığı, ağacı ilâçları
nı ıştır. 

Türkiye'de mevcut istihsalin artırılmasın
da büyük hizmetlerden biri de bu mesele
ye dayanmaktadır. 'Bölgelerde mücadele yapıl
ması hususunda Vekâlet bünyesinde bir büro 
halinde kurulmuş olan teşkilâtın gelişmesine 
ihtiyaç vardır. 

Bu gün kendi hudutlarımız içerisinde çeşit
li hastalıklarla mücadele ederken, hudut dışın
daki hastalıklar da (.'alışmalarımıza ayrıcı 
m üessi r olmakta di r. 

İrak'ta yapılmayan bir tarla faresi müca
delesi memleketimiz için genel olarak büyük 
zorluklar yaratmaktadır. Sınırların mayın
lanmış olması bu zorlukların başlıca müseb
bibi olmaktadır. 

Mücadele mevzuunda en 'önemli mesele, mü
cadeleye konu teşkil eden tarla veya bahçe
nin sahiplerinin bir birlik halinde direnmele
ridir. Bu türlü davranışları Tarım Bakanlığı 
hizmetlerine intibak ettirmek, meseleye bir hal 
çaresi olabilir. 

Makinalaşma : 
Makinalaşnıa mevzuunda iş gücünü önemli 

derecede azaltan büyük ziraat makinaları yeri
ne küçük ve orta çaptaki tarım, makinalarınm 
artırılması kabul edilmiştir. Traktör ziraat 
alet ve makinalarınm memleketimiz ışartl'arına 
uygun tipleri yerli olarak montaj ve ve imalât
larının geliştirilmesi üzerinde durulmuş ve mev
cut imkânlar bu istikâmete yöneltilmiştir. Beş 
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Yıllık Plân döneminde traktör °/c J14, gübre 
mibzeri % 230 nisbetinde artacak, tohumluk 
meselesini çözümünde hesabedilcn 6 000 selek
tör ihtiyacının tamamı karşılanacaktır. Hayvan 
pulluğu sayısı ise 30 000 aded artacaktır. 1963 
yılında 8 878 traktörün monte edilmesi hedefine 
ulaşılmaya gayret edilmekte ise de döviz tah
sislerinin zamanında yapılamaması sebebiyl. 
program tam olarak gerçekleştirilemiyeeeği v -
monte edilen traktörün 4 200 civarında kala
cağı tahmin edilmektedir. Bunun 2 461 i Zirai 
Donatım Kurumunca tahakkuk ettirilmiştir. 

Türkiye'de ziraatın kalkınması ve Türk sos
yal hayatının düzenlenmesi, inanıyorum ki, ta
rımsal eğitim ve yayıma dayanmaktadır : 

Bos Yıllık Plân dönemi içerisinde farım 
yayım hizmetlerinin lâyikı ile görülebilmesi 
için 7 700 yetişmiş elemana ihtiyaç; bulunmak
tadır. Bugün mevcut eleman sayısı ise 4 400 
düı*. Yeni metot ve usullerinin çeşitli yollarla 
üreticiye ileten ve tatbiki için gayret sari' eden 
Bakanlığımız genel müdürlükleri aynı zaman
da teknik elemanlarn yetiştirilmesi için de 
çalışmaktadırlar. Bu konu ile ilgili olarak Ba
kanlığımız genel müdürlüklerince 1963 yılın
da çiftçi eğitimi için memleketin muhtelü: 
bölgelerinde 4 200 aded kurs eğitim kampı 
açılmış ve yapılan denıonstrasyonların sayısı 
da 500 ü bulmuş olup bunlara iştirak eden 
çiftçi sayısı da on binleri bulmaktadır. 

Teknik elemanların hizmet içi eğitimleri 
içinde muhtelif konularda 22 kurs ve semine 
tertiplenmiş ve 350 teknik 'eleman yetiştirilmiş
tir. Ayrıca çiftçi çocuklarının eğitilmesi ve tek
nik eleman yetitşirilmesi için Trabzon, Mar
din ve Van illerinde açılacak olan teknik bah
çıvanlık ve Malatya ilinde de tarım okulu in
şaatları devam etmektedir. 

Yayım hizmetleri için 1963 yılı içerisinde1 

77 aded vasıta temin edilmiş bulunmaktadır. 
Zirai eğitimin ve yayımının temelini Türkiye 
şartlarına göre mutlak surette halkın kısa 
süreli ve geniş imkânlarla eğitilmesinde ve 
Türkiye'nin ihtiyarı olan teknisyen kadrosu
nun sağlanmasında bulmaktayız. 

Tarım kredisi : 
Zirai kaynakların, daha. iyi işletilmesi ve 

islihsaliu art i r İması için kredi müessesesinin 
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zamanın ihtiyaç ve icaplarına göre T. C. Zifaat 
Bankası vasıtasiyle geniş alanlara tatbiki lü
zumlu görülmüştür. Bu cümleden olarak orta 
ve uzun vadeli kredilerin artırılması yatırım ve 
çevirme kredilerinin tefrik edilerek ayrı bir 
programa bağlanması kredilerin aynî olarak ve
rilmesi temin edilmektedir. Ayrıca kontrollü 
bir kredi tatbikatına da başlanılmış olup De
nizli ve Erzincan illeri pilot bölge olarak seçil
mişlerdir. Ancak kredilerin plasman miktarı
nın ihtiyaca yeter seviyeye getirilmesi; 
faiz hadlerinin düşürülmesi, ve yatırım kredile
rine daha fazla önem verilmesi zaruridir. Bu 
maksatla T. O. Ziraat Bankasının öz kaynakla
rının takviye edilmesi lüzumlu bulunmaktadır. 

Çiftçilerin teşkilâtlandırılması ve koopera
tiflerin kurulması mevzuunda da : 

Kooperatifleşmenin Türkiye ziraatı için lü
zumu, prensibolarak kabul edilmiş olup koo
peratiflerin kurulmasını önliyen sebeplerin 
giderilmesi ve kooperatifleşme için gerekli teş
vik ' edici çalışmalara başlanılmıştır. Bu cüm
leden olarak Antalya ve Mersin'de meyva ve 
sebze üretimi ve pazarlama kooperatiflerinin 
kurulması ile Kars ve Erzurum'da hayvani 
mahsûller istihsal ve pazarlama kooperatifleri. 
kurulması ele alınmış ve gerekli tetkikleri ya
pılmıştır. Yapılan tetkikler sonunda aynı 
kanunla kurulmuş bulunan istihsal ve satış 
kooperatiflerinin müstahsil inalının en iyi şe
kilde değerlendirilmesini temin için birleşti
rilmesinin uygun olacağı neticesine varılmış ve 
bu hususun tahakkukuna, yardımcı olunmuş
tur. 

Ziraat Odaları Kanunu gereğince gerekli 
kuruluşlar tamamlanmış ve Ziraat Odaları faa
liyete geçirilmiştir. 

Pazarlama' : 
Tarım ürünlerinin pazarlanması konusu 

plânın ön gördüğü dış pazarların geliştirilmesi ve 
istihsalin müstahsil lehine en iyi şekilde değer
lendirilmesi ilkelerine uygun bir şekilde mev
zuatın Bakanlığımızın verdiği imkânlar nisbe
tinde ele alınmış ve bilhassa müstahsilin eği
tilmesi, zirai mahsûllerin standardizasyonu ve
li* pazarlarda yeni çeşitlerin tanıtılması üzerin 

ıie ehemmiyetle durulmuştur. 
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Bu cümleden olarak narenciye ihracatımızın 

geliştirilmesi maksadiyle memleketimizin istih
sal kapasitesi ve mahsûl çeşitlerinin tesbiti için 
AÎD Teşkilâtı ile müştereken bir narenciye 
araştırma projesi hazırlanmış ve tatbikine baş
lanılmıştır. Bu suretle memleketimizin naren
ciye envanteri yapılarak dış pazarın tema
yüllerine göre istihsale yön verilecektir. Dış 
pazarlarda yeni mahsûl çeşitlerimkin tanıtıl
ması gayesiyle yine AÎI> Teşkilâtı ile müştere
ken bir yaş meyva ve sebze deneme ihracatı 
projesi hazırlanmış olup kışlık c/eşitle fi e 
P'ak yakında Avrupa pazarlarına deneme ilıra-
caatı yapılacaktır. Ayrıca Tarsus ve Gaziantep 
illerinden yapılması düşünülen taze üzüm ih
racı için etütlere başlanılmıştır. Bursa M an 
yapılan şeftali ihracatında ve Antalya'dan ya
pılmakta olan narenciye ihracaatmda JflEMK 
Teşkilâtı ile iş birliği yapılarak ihraeaatm 
teknik esaslara göre yapılması hususunda yar
dımcı olunmuştur. 

Taze meyva ve sebze ihracaatmda önemli bil
vasıta olan grigorifik kamyon temini maksa
diyle FAO Teşkilâtının yardımı sağlanmış 
olup önümüzdeki yıl proje gerçekleştirilecek
tir. Ayrıca frigorifik vagonların Anadolu'ya 
geçmesi hususunda Beynelmilel Soğuk Hava Va
gonları Teşkilâtı nezdinde teşebbüse geçilmiş
tir, 

Hayvancılık : 
Ziraat sektörü içinde büyük ölçüde ehem

miyet taşıyan ve zirai ekonominin bugün 
Türkiye'de kısa vadeli dönüşünde büyük im
kânlar taşıyan hayvancılık mevzuunda da kı
saca bilgi sunmak isterim. 

Kesafet itibariyle dünya memleketlerinin ba
şında gelen hayvan mevcudumuz verim itiba
riyle hem-en hemen sonda gelmektedir. 

Bu bakımdan hayvanlarımızın çeşitli yön
lerden olan verimlerini artırmamız hem mem
leket ekonomisi ve hem de beslenmemiz için 
zaruridir. 

Bunun için de ilk tedbir olarak hayvan sayı
mızın sabit tutulması ve verimlerinin artırıl
ması prensibi kabul kabul edilmiştir. 

Hayvanlarımızın ıslahı, verimlerinin artırıl
ması ve kalitelerinin yükseltilmesi için iyi ve 
kâfi besleme, iyi vasıflı damızlık, nvemleketi-
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miz şartlarına uygun kültür ırklarının temini 
ve hastalıklara mücadele hedef olarak alın
mıştır. 

Hayvanlarımızın iyi bir şekilde beslenmesi 
için plân döneminde 500 bin hektar meranın iyi
leştirilmesi mümkün görülmüş olup bu yıl için
de bugüne kadar 5318 hektar meranın iyileştiril
mesi sağlanabilmiştir. Bundan başka entansif 
hayvancılığın gelişi iri I mesi (ahır hayvancılığı) 
için yem nebatları yetişi irilmesi işi teşvik edil
mektedir. 

J)ftsi hayeaııeılığıııı teşvik etmek amacı 
ile 15 milyon liralık AID kredisinden fay
dalanılarak yedi ilde bugüne kadar 21 836 baş 
sığır ve »i1!) T(iil baş koyun besiye alınmıştır. 15 
milyon liralık İm kredi miktarının artırılmasına 
çalışıl maktadır. 

Muhteremi Başkan, eğer vakit müsait değilse 
burada kesmek mecburiyetindeyim. 45 dakika ol
du zannediyorum. Diğer mevzularda konuşma 
fırsatını bulamadım. Daha cevaplar var. O halde 
ormancılık ve hayvancılık mevzuunda bugüne 
kadar üzerinde çalıştığımız hususlar hakkında 
Yüksek Meclisinize düşüncelerimizi arz edeyim. 
Başka suallere cevap vermek fırsatını bulama
dım. Yalnızca arkadaşların suallerine müsaade 
ederlerse, arzu ederlerse bugün burada yazılı 
olarak hazırladığım cevapları takdimi edebilirim. 
Nasıl arzu ederseniz Sayın Başkan. Müsaade 
ederseniz arkadaşların sorularına cevaplarımı 
yazılı olarak takdim edeyim. (Devam, devam, ses
leri) 

Hayvan yetiştirilmesinde ve ıslahında iyi va
sıflı damızlık çok önemli rol oynadığından bu 
yıl içinde İngiltere, Holânda ve İsviçre'den Jer-
s*ey, Holstein ve Brownswiss ırkı olmak üzere 
ceman 300 baş boğa ve inek ithal edilmiştir. 

Bundan başka kozacılığımızın geliştirilmesi 
için de Japonya ve İtalya'dan 3 500 kutu da
mızlık ipek böceği tohumu getirtilmiştir. Ayrıca 
bakanlığımıza bağlı müesseselerden de 9 563 baş 
muhtelif ırk ve cins damızlık hayvan çeşitli böl
gelerdeki yetiştiricilere bedeli mukabili tahsis 
edilmiş ve dağıtılmıştır. Bundan başka bedelleri 
Bakanlığımızca ödenmek üzere fakir çiftçilere 
1;1'6 baş boğa da verilmiştir. 

Yerli sığırlarımızın ıslahı ve dolayısiyle ve
rimlerinin artırılması için Karadeniz bölgesinde 
Jersey, Sakarya bölgesinde Holstein, ve diğer 
bölgelerde de Montofon ırkı ile melezi eme yapıl-
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ması programlartırıldığından bu bölgelerde yıl 
içinde 85 bin baş inek suni tohumlama ile to-
huımlanmıştır. Ayrıca yurdun muhtelif bölgele
rindeki aşım duraklarında 63 036 baş kısrak ve 
inek de tabiî olarak tohumlanın ıştır. 

Memleketimiz için akar yakıttan sonra en faz
la döviz sarfını gerektiren merinos yapağısının 
memleket dâhilinden temini kaçınılmaz bir zaru
rettir. Bu durum kalkınma plânında da dikkate 
alınmış olup asgari 5 milyon baş merinos koyu
nunun yetiştirilmesi öngörülmüştür. Bu yıl için
de 138 bin baş merinos koyununun suni tohum
lanması yapılmış ise de bu miktar azdır. 

Esasen kalkınma plânımız ithalâtı ikame edi
ci ve ihracatı artırıcı maddelerin üretim ve ge
lişiminin öncelikle 'ele <aİTnma,sını öngördüğün
den bu konulara gereken önem verilmekte ve ih
racatımızda önemli yeri olan tiftik, yapağı gibi 
hayvani mahsullerimizin ıslahı için lüzumlu olan 
tetbirleı* alınmaktadır. 

Verim ve millî servet kaybına sebebolan çe
şitli hayvan hastalıkları ile mücadele konuları da 
tatbik edilmekte olup yıl içinde çeşitli hastalık
lar yönünden 16 milyon baş hayvan aşılanmış, 
ilaçlanmış ve muayene edilmiştir. Hayvan has
talıkları ile mücadelede kullanılmak üzere ensti
tü ve lâboratuvarlarımızda 24 milyon doz aşı, 
serum ve biyolojik madde istihsal edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Holânda'da 4 mil
yon hayvanın gelir getirdiği, Türkiye'de 76 mil
yon baş hayvanın gelir getirmediği problemi üze
rine eğildiğimiz zaman : 

1. Mutlak surette hastalıklarla mücadele. 
2. Nesli ıslah etmek, 
3. İhracatı araştırma, 
Problemleri ile karşı karşıya geldiğimiz bir 

vakıadır. Tarım Bakanlığı, hayvancılık konusun
da bu mevzu üzerine bütün imkânları ile eğil
miş durumdadır. Türkiye'de 67 vilâyetin 64 ta-
nesindeki hayvanlar şap hastalığı ile malûl ol
duğu iein Türkiye'de hayvancılığın yapılması
nın mümkün olmıyacağı ve şap hastalığı ile mü
cadeleyi ana mesele olarak telâkki etmekteyiz. 

Türkiye'de Tarım Bakanlığında hizmet almış 
olan veteriner arkadaşlarımdan bahsederken, 
muhtelif arkadaşlarımın da suallerine cevap ver
miş olacağım. Veteriner hizmetlerinin memleket
te istenilen ölçüde görülebilmesi için veteriner
lere bakanlık içinde tatmin edici bir vasat yarat-
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mak zorundayız. Bunu yapmadığımız müddetçe 
no hayvancılığın kalkınması mümkün olacak, ne 
Veteriner Fakültesi talebe bulabilecek ve ne de 
yeni fakülteler açılabilecektir. Veterinerlerin ce
miyetimiz ve sosyal hayatımız içinde itibarlı ve 
şerefli yerlerini almaları için bütün imkânları 
bütün şartları bu sahaya hizmet edenlere getir
mek Bakanlığımızın asıl çalışma prensiplerinden 
biri olacaktır. 

Ormancılık : 
Muhterem arkadaşlarım, memleketimiz içinde 

ehemmiyetli bir dâva, bir var olma dâvası olarak 
telâkki ettiğimiz orman dâvası Anayasada temi
natını bulmuştur. Bu dâva, üretimi muhafaza et
mek ve yenilerinin yetiştirilmesi gibi bugün ka
bul edilen klâsik ölçülerden bir başka ehemmi
yet kazanmış bulunmaktadır. Bu dâvayı, orman 
içinde yaşıyan ve sayıları bir kısmına göre 10 
milyon, bir kısmına göre 5 milyon olan, ama en 
son istatistik rakamlarına göre 7 milyon küsur 
olan orman kenarı, orman içi ve meçhul olarak 
adlandırılan köylerin bünyesinde yaşıyan vatan
daşların ormanla münasebetlerini sağlamak, or-
nfanı muhafaza etmek ana gayesine bağlı kalına
rak bu vatandaşları bugün içinde bulunduğumuz 
şartlara göre bir muayyen asgari yaşama şartı
na sahip kılıcı gayretler olarak mütalâa etmek
teyiz. 

Problem, büyük nüfus baskısı karşısında or
man içinde ve kenarında yaşıyan Türk köylüsü
nün ormanla münasebetini tanzim etmek prob
lemidir. Bu mevzuu evvelce bakanlıkça hazırlan
mış olan bir tasarıdan mülhem, olarak ehemmiyet
le ele almış bulunuyoruz. Zeytinlik, narenciye 
bahçesi, muz bahçesi haline gelmiş sahaların, or
man vasfını fiilen kaybetmiş alanların, «mutlak 
orman sahasıdır» diyecek bir telâkki ve taassu
ba sahip değiliz. Köylülerin ormanla münasebe
tini tanzim yolunda bir tedbir olarak Anayasa
mızın da ışığı altında bu kısa vadeli tedbirleri 
alacağız. Bu suretle ekstrem bir ihtilâf halledil
miş olacaktır. Ormanı korumak için uzun vade
li tedbirleri, yine bir arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi Anayasadaki teminatı dikkate alarak mev
cut Orman Kanunu içerisinde birtakım madde
leri değiştirmek suretiyle yeni bir şekille huzu
runuza getireceğiz. 

Arz ettiğim orman içi köylerinin kalkındırıl
ması programı tek başına mücerret olarak müta
lâa edilemez orman içi köylerinin kalkmdırıl-
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ması, toprak reformu ile bağdaşan, iç iskân po- j 
litikası ilo alâkalı olan bir meseledir. Alacağı- : 

mız bu tedbirlerle orada yaşıyan vatandaşları- ' 
mı/ arzuladıkları, özledikleri çalışma sahalarına I 
kavuşmuş olacaklardır. j 

Ormancılık sahalarında politikamızın umumi ! 
hatları iliıbariyle prensipleri bunlardan ibaret- ': 

tir. 
(ieeenin bu geç. saatlerinde sizleri, beni din

lemek I ût funda bulunduğunuz için şükranla 
anar, hepinize tekrar, tekrar hürmetler ederim. 
(Alkışlar) : 

BALKAN — Sayın llkuçan. j 
MEHMET İLKUÇAN (Antalya) - - Vazgeç- ' 

tim efendim. 
BALKAN — Bütçenin tümü hakkındaki mü

zakereler... 
NEVZAT ÖZERDEMLİ (İzmir) — Sual 

sormama, izin verir misiniz? 

BAŞKAN —• Tümü üzerindeki müzakereler 
bitmiştir, bölümlere geçeceği/. j 

ÖZEL ŞAHİNOİRAY (İstanbul) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylamaya, geçildiği için bu 
mümkün değildir. Tümü üzerindeki müzakere
ler bitmiştir. Bölümlere geçeceğiz. Bölümlere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenleı*... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okuvoruz. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B. 
11.001 

I İ P ; 

12 000 Oıd>eu elkler 
BAŞKAN" — Kabul edenler... 
Bini iyeni er... Kabul edilmiştir. j 

12.000 Personel giderleri 189 345 291 ; 
BAŞKAN - Kabul edenler.;. j 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 27 280 007 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... j 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. i 

14.000 Hizmet giderleri 55 034 174 j 
BAŞKAN — Efendim bir önerge var, değb j 

siklik önergesi onu okutuyorum. 

t 'ı: mhariyet Senatosu Başkanlığına 
.Tarım. Bakanlığı 1964 bütçe tasarısının 14.846 

ncı (Malzeme alımı ve giderleri) maddesinden 
100 000 liranın düşülerek yeniden açılacak, 
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«kurs giderleri (I). S. İ. O en el Müdürlüğüne öde
nir)» başlıklı 14.510 ucu maddeye konulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Yan 
Faruk Işık 

BAŞKAN ----- Komisyon.''.. 
BÜTÇB KOMİSYONU BASK ANT SAHtR 

KURUTLUOOBU ((Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
•— İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
TARİM BAKANİ TURHAN Ş ALTİN (Muğla 

Milletvekili) -- İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN -•• Efendim, takriri okuttum. Ko
misyon iştirak ediyor, Hükümette iştirak ediyor. 
100 bin liranın 14.846 numaralı maddeden indi
rilerek 14.510 maddeye konulmasını oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka-bul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 14.000 bölümü bu değişiklikle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B. bil'.!, 
15.000 Kurum giderleri 30 056 818 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyemler... Kabul editmiştiir. 

16.000 Çeşitli giderler 12 426 500 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Bt m iyem ler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yaltırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 15 600 000 
BAŞKAN - . Kabul edenler... 
ilmiyem I er... Kabul edilmiştiir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 129 245 500 
BAŞKAN •-• Kabul edenler... 
Et m iyem lcr... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makimi, teçhizat ve taşıt alım
ları 31 672 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiye'nler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 1 000 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiveııler... Kabul edilmiştiir. 
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B . Liı-jı 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 9 455 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Utmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 iktisadi transferler 31 55 L 487 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyıenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 2 618 664 
BAŞKAN" — Kabul ede<nier... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler ' 2 815 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et m iyeni ol*... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 75 000 
BAŞKAN —• Kabul eıleııLoi'... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı bütçesi bitmiştir. Bakanlığa 
bağlı diğer bütçelere geçiyoruz. 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (1/589) (S. dayı
sı: 347) (1) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü bütçesine geçiyoruz. Birinci madde
yi okuyoruz. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
!) 983 731 lira, yatırım harcamaları için 
I 020 000 lira, sermaye teşkili ve transfer har
camaları için de 493 776 lira ki, toplam olarak 
II 497 507 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okuyoruz. 

( A / l ) Cari harcamalar 
B. Diı a 

12.000 Dersonel giderleri 9 018 087 

BAŞKAN —• Bir önerge var. Onu okutu
yorum. 

(1) 347 S. sayılı hasmayazı tutanağın so-
jıundadır. 

7 . 2 . 1984 O : 3 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevlerine ait 
Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 
30 . 1 . 1964 tarih ve 395 sayılı Kanunun 3 
neü maddesiyle tamimi Maliye Bakanlığına ait 
katma bütçeli idareler saymanlık müdürleri ve 
yardımcıları ile saymanlara da kasa tazminatı 
verilmesi kabul edilmiş olduğundan, Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı büt
çesinin 12.520 nci (Kasa tazminatı) maddesine 
60 000 liranın eklenmesi icabetmektedir. 

Bu itibarla 12.847 nci (Araştırma ve incele
me geçici görev yolluğu) maddesinden 30 000, 
12.848 nci (Kurs geçici görev yolluğu) madde
sinden 10 000 ve 14.540 nci (Araştırma ve ince
leme giderleri) maddesinden de 20 000 liranın 
indirilerek adı geçen 12.520 nci maddeye eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Van 
Faruk İşık 

BAŞKAN —• Komisyon?.. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ S AHİR 

Kl.'RlTTLUOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet L 
TARİM BAKANI TURHAN ŞAHİN (Muğ

la Milletvekili) —• Katılıyoruz. 

BAŞKAN —• Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

12.000 bölümü bu tashihle 9 038 087 lira ola
rak oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
.13.000 Yönetim giderleri 385 300 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyıenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 415 344 

BAŞKAN — Efendim, 12.000 bölümde oku
nup kabul edilen önerge gereğince bu bölümden 
20 000 lira indirilip 12.000 bölüme ilâve edil
miştir. Bu suretle 14.000 bölümü 395 344 lira 
olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

D. Lira 
15.000 Kurum giderleri 10 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyıenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lir o 

16.000 Çegitli giderler 155 000 
BAŞKAN — Kabul edemter... 
Etmiyieınler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 1 020 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyiönlca*... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
Harcamaları 

34.000 Malî transferler 11 597 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştin*. 

35.000 Sosyal transferler 236 729 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştin*. 

36.000 Borç ödemeleri 245 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyıemler... Kabul edilmiştin*. 

Maddeyi tekrar okuyoruz. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Efendim maddeyi cetveliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge-
.nel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 11 497 507 lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

(B) CETVELİ 

(B/2) Vergi dışı gelirler 
1>. Lira 

61.000 Kurumlar hasılatı 11 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gilerler 97 507 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyemleı*... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okuyoruz. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge

nel Müdürlüğünce 1964 bütçe yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1964 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlileri, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün Kuruluşu hakkındaki 
7 . 6 . 1964 tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı 
(1, 2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, ili
şik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1964 büt
çe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN —• Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmi
yenler... Ka'bul edilmiştir. 

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

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 
1964 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(geçen yıllar borçları) maddesine; 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla

cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gövsterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyeııler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul edil
miştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri bütçesi bit
miştir. Tümünü açık oylarınıza arz ediyoruz. 

Şimdi, Orman Genel Müdürlüğü bütçesine 
geçiyoruz. 

/. — Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
Bütçe kamımı tasarısı ve Karma, Büt'vc Komis
yonu raporu (1/590) (S. Sayısı : 3-18) (t) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okuyoruz. 

Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için 81 843 715 lira, yatırım 
harcamaları için 55 245 000 lira, sermaye teşki
li ve transfer harcamaları için de 7 201 945 lira 
ki toplam olarak 144 260 660 lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okuyoruz. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12. 000 Personel Giderleri 67 461 669 
BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir önerge 

vardır, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Orman Genel Müdürlüğü Bütçe tasarısının 

12 430 ncu (Konfarans ücreti maddesinden 
10 000 liranın düşülerek (Kasa tazminatı) baş
lığı ile yeniden açılacak 12 520 nci maddeye ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

Van 
Faruk Işık 

(1) 348 S. Sayılı basmayazı tutanağın sorum
dadır, 
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BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon? Hü

kümet ? katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 

edenler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 
önergedeki değişikliğe göre bölümü oyunu

za sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş

tir. 

.000 
Lira 

1 438 000 

246 046 

Yönetim Giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmiyemleır... Kabul edilmiştiı 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenleır... Kabul edilmiştir. 

.15.000 Kurum giderleri 4 026 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... . 
Etmiyeuler... Kabul edilmiştir. 

.1.6.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnleır... Kabul edilıınişttır. 

672 000 

(A/2) Yatırım harcamaları 

1.000 hjiüt ve proje giderleri bölü
mü 11 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeuıler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
lar 34 485 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediLmiştlir. 

23.000 Makina ve teçhizat ve taşıt 
alımları ve ıbüyük onarımla
rı 9 030 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştür. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalına 4 400 000 
BAŞKAN — Kabtfl edenler... 
Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

31.000 Malî transferler 199 830 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştür, 
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B. Lira 

35.000 Sosyal transferler 2 4(54 114 
BAŞKAN — Kkbır! edenler. . 
Et m i yeni e/... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 138 000 
BAŞKAN — Kabırl. edenler-... 
Etmiyenle'r... Kabul edilmiştiı\ 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutup oy I arı
nıza sunacağım. 

(Madde 1. — Tekrar okundu) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleriyle 

birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 

gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 144 260 G60 lira olarak talimin edilmiş
tir. 

BAŞKAN —- (B) cetvelini okuyoruz. 

1!) ncu maddesine güren hizmetlileri bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
•kadrolar, ertesi yıl. Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle 'birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et ini ye il
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğünün, 
Kuruluşu hakkındaki 4 . 0 . 1937 tarihli ve 
3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1964 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza- su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet, ter
tiplerinden ibu maddeye, 

b) 1937 - 1962 bütçe yıllarına- aidolup da 
Muhasebei T nııımlye Kan umumu 93 ncii mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kanşı-
lı'klı yılları bütçelerinde (bulunan borçlar, 1964 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen 
yıllar borçları) maddesine, 

Mialiye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mi; Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaimi eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. - - Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertipler ile (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satıııalnıa-
lar) bölümü arasında aktarma yapmaya- Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

•BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) _ OETVELİ 

(B/2) Vergi dışı gelirler 
B. Lira 

61.000 Kurumlar hasılatı 139 260 658 
BAŞKAN — Kabul edeuk'r... 
Eltimiyenlei'... Kabul edilmiştir. 

03.000 Çeşitli gelirler 5 000 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyıenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okutup 
oylarınıza sunacağını. 

(îkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi icetveli ile bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi Okutuyorum. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1904 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1964 bütçe yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı! Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kaimi edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. j 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
-30 . 6 . 1939 tarihli ye 3656 sayılı Kanunun 
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MADDE 8. — Gider bölümlerniden yapıla

cak harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi (R) eetveliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — 9.7.1945 tarih ve 4785 sayılı 
Orman Kanununun istimlâke ilişkin hükümleri
ni yerine getirmek ve Devlet Orman tşletmele
rinin kuruluş ve işletilmesi için 1964 bütçe yılı 
içinde kapatılmak üzere 1 000 000 Liraya kadar 
avans almaya ve ertesi yıl bütçelerine konacak 
ödeneklerle kapatılmak şartiyle en çok 5 yıl 
süreli 2 000 000 liraya kadar istikraz mukabe
leleri yapmaya Ve bankalaiTida hesap açtırmaya 
Tarım Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Orman Genel Müdürlüğü Or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler. 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösteril mistir. 

BAŞKAN — Röz istiyen? Yok. Maddeyi cet-
veliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 81.8.1956 tarihli ve 68:11 sa
yılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar gere
ğince ormanların sınırlama işine 1964 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen ? Yok. Oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
(Mİ i I inişti i1. 

MADDE 12. - 3656 sayılı Kanunun 4609 sa
yılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1964 yılında orman mühendis muavinleri ve 
teknisyenler için de uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Eıtmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
1 > ak a ı il a n y ü r ü tür. 

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

Tasarının tümü aiçık oylarınıza arz edilecek
ti ı*. efendim. Yalnız Devlet Meteoroloji Genel 

7 . 2 . 1964 O : 3 
Müdürlüğü bütçesi kaldı. (Devam devam ses
leri) 

E) DEVLET METEOROLOJİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

IBAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 17 614 344 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyienler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim .giderleri 1 944 801 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet 'giderleri 285 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyienler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 427 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler .236 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Maldım - teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 4 822 000 
BAŞKAN — Kabul' edenler... 
Etıudyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar . 800 000 
BAŞKAN — Kabul edeııiv.r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyienler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 50 025 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Bor'ç. ödemeleri 4 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

iBununla Tarım Bakanlığı Bütçesi tamamlan
mıştır. Hayırlı olsun. 

783 



C. Senatosu B : 40 
Sun söz iyin buyurun Sayın Çetin. I 

ALÂEDDÎN ÇETİN (Çorum) — Efendim | 
son sözü ben İhsan Sabri Çağtayanigil'e bırakı
yorum. 

7 . 2 . 1964 O : 3 
kuk ettirildikten sonra bu memleketin manza
rası ne olacaktır? Ziraat! e müştegil nüfusa hu 
hususta imkân verilecek mi, verilmiyecek ini? 
Bunların hepsi yüce huzurunuzda ciddiyetle tet
kik edilmeye, aydınlanmaya muhtaç noktalar
dır. Toprak reformunun, zirai reformun bütün 
şarttariyle birlikte tahakkukunu istemiyen bir 
fert ve heyeti siyasiye tasavvur edilemez. Fa
kat bu noktaları aydınlatmak için sarf ettiği
miz mesainin semeresini alamamanın üzüntüsü 
içindeyiz. 

Şunu ciddiyetle ifade etmek isteriz ki, se
natörlerin. sual sormak 'hakkından mahrum bu
lunmaları, sorduğu suallere cevap alamamaları 
selâmetli bütçe müzakeresini ortadan kaldırmış
tı i'. Sayın Riyasetin bu husus üzerine ehemmi
yetle eğilmelerini ve gereken tedbirleri süratle 
almalarını rica ediyorum, (iSağdan alkışlar) 
(IS ol d an g ü rü 1 tül e r) 

TARJM BAKANI TURAN ŞAHSİN (ıMuğla 
Milletvekili) — iSöz istiyorum. 

BAŞİKA'N — Son sözdür, müzakere bitmiştir. 
TARIIM BAKANİ TURAN ŞAHİN (Muğla 

'Milletvekili) — Bütçenin bitişi münas eh etiyle 
müsaade ederseniz teşekkür edeyim. 

ıBAŞKAN — Müzakere bitmiştir efendim. 
(Soldan ve orta sıralardan gürültüler, protesto 
tezahürleri) 

Oylanan iki bütçenin oylama neticesini arz 
ediyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe ka
nunu tasarısının oylamasına 95 üye iştirak et
miş, 70 kabul, 23 ret, 2 çekinser oy kullanıl
mıştır. Bütçe Kanunu 72 oyla kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısının oylamasına 
94 üye iştirak etmiş, 7<2 kabul, 17 ret, 5 çekin
ser oy kullanılmıştır. 

Her iki bütçe tasarısının kanunluğıı kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Hayırlı olsun. 

Bugün saat 10.30 da toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanıma saati ; 04,05 

ifHlSAN ıSAB^l OAGLAVANGİL (Bursa) — 
ıSayın Başkan, muhterem arkadaşlar, Ziraat Ve
kâletinin Sayın Bakanı ve muhterem erkânı, 
Türkiye Cumlıuriyetinin bütçesinde ve kalkın
masında pek önemli bir yeri olan Ziraat Vekâ
leti bütçesini hazin şartlar altında bitirmiş bu- | 
lunuyoruz. Hükümetin dayandığı partinin 6-7 ; 
mümessiliyle ve âdeta muhalefete mal edilmiş J 
bir bütçe edasiyle cereyan eden müzakerelerin [ 
bizde bıraktığı üzüntüyü ifade etmek isterim. | 
Sorduğumuz sualleıin cevaplarını alamadığımız 
gibi pek çok hususlarda da sual sormak imkâ
nından mahrum kaldık. Sevlgili arkadaşlarım, 
burada, bu memleketin sosyal hayatında pek 
önemli bir ağırlığı olan toprak reformundan 
'Sayın Bakan büyük bir vukuf ve salâhiyetle 
bahsettiler. Verdikleri izahat için kendilerine 
teşekkür ederim. Ancaka toprak reformunun 
bizce karanlık kalmış noktaları vardır. Profesör 
Bade verdiği raporda bu memlekette halen kül
tür altında bulunan arazinin memleketin kül
tür yapılması lâzım'gelen arazisinin çok fevkin
de olduğunu, bu bakımdan büyük erozyonların 
.memlekette tahribat yaptığını her yıl Kıbrıs 
adası kadar toprağın zayiata uğradığını ifade 
etmiştir. Ve süratle erozyon sahalarının ziraat-
ten çekilmesini şart koşmuştur. Erozyon sahası 
olarak ziraatten elimizi çekmek mecburiyetinde 
olduğumuz sahalar ancak Türkiyenin yeni sa
haları ziraate getirmek suretiyle kazanılacak 
•miktarlara güçlükle tekabül edecektir. Aca.ba 
açıklar kapatılacak mıdır? Toprak reformların
da optimal tesbit edilmiş midir? Edilme misse 
ne kadardır? Bu optimalin zedelenmemesi, bö
lünmemesi için tedbirler alınmış .mıdır? Toprak I 
reformları ilk tatbikat yıllarında ağır aksaklık
lar vücuda, getirirler, gelir* ziyamı mucibolurlar. 
Bu o. Senelik Kalkınma devrinde intikal yılla
rının hızımıza açacağı rahnelerin karşılığı olan 
finansman sağlanmış mıdır? Buna cevap verici 
tedbirler alınmış mıdır? Toprak reformu tahak-
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3. — DÜZELTÎŞLER 

20 nci cilt 40 ncı Birleşim tutanağı sonuna ekli 345, 347, 348 S. Sayılı basmayazılarda aşa
ğıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

(S. Sayısı : 345) 

Sayfa Sütun Madde Satır Yanlış 

15 
15 
15 
16 

1 
1 
1 
1 

4 
4 
6 
6 

2 3656 
3 metleri bağlı 
2 maddelerinden 
2 geçen yıllar borçları 

31 (R) cetveli başlığı aşağıdaki şekilde değişecektir : 

Doğru 

ve 3656 
metleri, bağlı 
tertiplerinden 
(geçen yıllar borçları) 

(R) Cetveli 

1964 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu 
bütçe için de uygulanır. 

31 (R) cetveli sonuna : 
Bölüm Madde 

;23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 
23.912 Taşıt alımları 

1 aded deniz motoru alını- veya yaptırılması için) 
eklenecektir. 

S. Sayısı : 347) 

Hayi'a Sütun Madde Satır Yanlış Doğru 

27 
28 
28 
28 

1 
2 
2 
2 

4 
6 
6 
6 

o 
o 
3 
6 
7 

hizmetleri bağlı 
ai dolup 
(A / l ) , (A/2) 
geçen yıllar borçları 

hizmetleri, bağlı 
aidolup da 
(A/ l ) , (A/2) ve 
(geçen yıllar borçları) 

39 (E) cetveli aşağıdaki şekilde düzeltilecektir 
Bölüm Madde 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetler ücreti 

41 (R) cetveli aşağıdaki şekilde değişecektir : 
(1964 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu 
bütçe için de uygulanır.) 

(S. Sayısı : 348) 
Doğru Sayfa Sütun Madde Satır Yanlış 

22 
22 
22 
23 
23 

1 
1 
1 
2 
2 

2 
2 
5 
6 
6 

2 
6 
1 
4 
7 

hizmetleri 
Bu kadrolar 
Müdürlüğünün 
( A / l ) , (A/2) 
geçen yıllar borçları 

hizmetleri, 
Bu kadrolar, 
Müdürlüğünün, 
(A/ l ) , (A/2) ve 
(geçen yıllar borçları) 

41 (E) cetveli aşağıdaki şekilde düzeltilecektir 
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Bölüm Madde 

12.000 Personel giderleri 
12.231 Genel idare geçici hizmetler ücreti 
12.232 Orman kurumları geçici hizmetliler ücreti 

43 (R) cetveli aşağıdaki şekilde düzeltilecektir : 

(R) CETVELİ 

1964 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için 
de uygulanır. 

Cari harcamalar 
Bölüm Madde 

14.000 Hizmet giderleri : 
14.887 Orman hizmetleri giderleri : 

İşçi eğitim kampları giderleri : 
Muhtelif konularda açılan orman işçi eğitim kamplarına iştirak edenlere ma
hallî rayiçlere göre verilen işçi gündelikleri, iş tulumları ile kamp için lüzumlu 
her türlü giderici' 14.887 nci maddeden ödenil'. 

14.889 Diğer alım ve giderleri-: 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarda savaş hizmetlerinde çalışacak
lara ilgili yönetmelik hükümlerine o;öve yapılacak ödemeler ve giderler de 14.889 
ucu maddeden ödenir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 

Kullanılacak hizmetin nev'i Lded 

2 
10 
o 

10 
9 
1 
8 

10 
2 
o 

4 
2 
1 

23.112 Taşıt alımları 
23.812 Taşıt alımları 

Alınacak vasıtanın cinsi 

4 X 4 Arazi binek (3 kişilik) 
4 X 4 Arazi binek 
4 X 4 Arazi binek 
4 X 4 Arazi pikap (3 kişilik) 
4 X 4 Arazi pikap (3 kişilik) 
4 X 4 Arazi pikap (3 kişilik) 
4 X 4 Arazi pikap (3 kişilik) 
4 X 4 Arazi pikap (3 kişilik) 
4 X 4 Arazi pikap (3 kişilik) 
4 X 4 Arazi pikap (3 kişilik) 
Kamyon (7 500 Kg. lık benzinli) 
Kamyon (7 500 Kg. lık benzinli) 
Otobüs (En az 44 kişilik) 

Eğitim ve tanıtma hizmetleri için 
Sınırlama hizmetleri için 
Toprak muhafaza havza amenajmanı hizmetleri için 
Orman yangınlariyle mücadele hizmetleri için 
Orman koruma hizmetleri için 
Haşere ve hastalıklarla mücadele hizmetleri için 
Orman Amenajman hizmetleri için 
Ağaçlama ve fidanlık hizmetleri için 
Toprak muhafaza havza amenajmanı hizmetleri için 
Köy kalkındırma hizmetleri için 
Ağaçlama ve fidanlık hizmetleri için 
Toprak muhafaza havza amenajmanı hizmetleri için 
Orman Amenajman hizmetleri için 
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C. Senatosu B : 40 7 . 2 . 1964 Ö : 3 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1964 bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

Tasai'inm kanunluğu kaimi edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlıı 
Osman .Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Av§ar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz îııee-
Oğltt 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
f\ A T ' ^ 1 

Osman Alışıroglu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Saibit Kocabeyoğhı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyeli der 

185 
116 
107 

7 
2 

65 
4 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
BALIKESİR 

Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlıı 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğ] u 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sar ikaya 

ÇANKIRI 
Hazmı Dağlı 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki Islar \ 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Kunt Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Bere Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansıı 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpak! ıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abd ü İken m Sa ra eoğ 1 ıı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlıı 

SAKARYA 
Turhan Kapan lı 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Sel ânı i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Va-sfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

C. Senatosu B : 40 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğaıı 
Tevfik înci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oevat Acık al m 

7 . 2 . 1964 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
ömçr Ergün 
Hasan Kangal 

O :3 
Enver Kök 

Ragıp Uner 

Necati özdeni/. 

Nevzat Sengeî 

Âdil Ünlü 

BURSA 

İhsan Sabri ('Jağlayan-

[Reddedenler] 
Baki Güzey 

İSTANBUL 

Ethem Menemeneioğlu 

özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

SAMSUN 

Cahit Tokgöz 

(Çekinserler) 

KASTAMONU SİVAS 
Mehmet Camlıca Ahmet Oekeıno£Hu 

TABİÎ ÜYELER 
10krem Acuner 
Vehbi Ersii 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunejkanat 
Sıtkı ITlay 
Mıı zvıffer Yıırdakııler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet ünaldı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
İbrahim Saffet Om ay 
(B.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

[Oya katılmtyanlar] 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet. Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celal. Ertuğ 
Rasiru Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

İZMİR 
İzzet Biraııd 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Ha zer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Ijûtl'i Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Sedat Oumrah (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(t.) 
A. Bahattin Özbek (1. 

MANİSA 
Ferit Alpi^kender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi (t.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya önder 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
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[Açık üyelikler] 

l'/skischir 

ILıkkAri 

İstanbul 

l I Sanı.sun 

1 

l Yekûn 4 
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C. Senatosu B : 40 7 . 2 . 1964 O : 3 
Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kaııunlıığıı Icabııl edilmişti 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Rei'et Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı. 
•Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
(ialip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAR 
Rasiın Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Ihi'zı Oğuz Bekata 
Sallı i t, Kocabeyoğln 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Tıırhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki (lüzev 

üye sayısı : i 8 5 
Oy vere rıler : 95 

Kabul edenler : 70 
Reddedenler : 23 
Çekinse rler : 2 

Oya katılmıyanlar : 86 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Ivalımi Arıkan 
S i m Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
İlah m i Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet tzınen f^ta*^ 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

İZMİR 
İzzet Birand 

1 Itcdde 
ÇORUM 

AJâeddin Çetin 
ERZURUM 

Nihat Pasinli 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
İSTANBUL 

Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Özel. Şa.hingiray 

Enis Kansu 
KARS 

Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Seti at Çumra 11 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obıız 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Km in Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

denler\ 
Sabahattin Tanınan 
Beni Turan 

İZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzat özerclemli 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Ijûtfi Tokoğlıı 

MANİSA 
Orhan Siiersan 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Sel ânı i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vas.fi Gerger 
Esat Mahmut Kara kurt 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 
Neşet Çetin taş 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artııs 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğl 11 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlıı 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
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TABÎÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Osman Koksal 
Sezai OTCan 
Mehmet özgüııeş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
4tfuz>affer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünal di 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

M&nsur Ulusoy 
ANTALYA 

Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

0. Senatosu B : 4C > 7 . 2 . 1964 0 : 3 
[Çekinserler] 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

1 SİVAS 
j Ahmet Çekemoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BILECIIK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren | 

[Açık üi 
Eskişehir 1 1 
Hakkâri 1 

î>tanbul 1 

1 İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
1 Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
( t ) ^ i 
A. Bahattin Özbek 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
î . Şevki Atasağaın ( î . ) | 

j elikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

1 NİĞDE 
tzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu (1.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

! SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya önder 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Ün er 
Necati özdeniz 
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C. Senatosu B : 40 7 .2 .1964 O : 3 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1984 yılı büstçe kanunu tasarısına verilen oyların 

sonucu 
(Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 

ADANA 

Galip Avşar 
Sakıp Öna1 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 

Hıfza Oğuz Bekata 
Kifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 

Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
T(,ikret Turhangil 

Üye sayısı 185 
Oy verenler Q4 

Kabul edenler : 7 2 
Reddedenler 17 
Çekinserler 5 

Oya katılmıyanlar 8 7 

Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler/ 
BALIKESİR 

Kadri özta§ 
BOLU 

Sırrı Uzurıhasaııoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DÎYARBAKm 
İhsan Hamit Tigrcl 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Kahini Sanalan 

GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 

Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

llifat öztürkçine 

İZMİR 
izzet Birand 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet II az er 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 

Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 

Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 

İhsan Akpolat 

NİĞDE 

Kudret Bayhan 
izzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylem/ezoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
rielâmi Üren 

TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 

Neşet Çetintaş 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğiu 
Nevzat Sen gel 

— 792 



O. Senatosu B : 40 7 .2 .1964 
[Reddedenler] 

O :3 

KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 

RÎZE 

Necip Danışoğlu 

SİİRT 

Lâtif Aykut 

özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

tZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Hilmi Onat 
Nevzat Ozerdemli 

Baki Güzey 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Rahmi Arikan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-

SÎVAS 
Ahmet Çekemo&hı 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TABU ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(I. t).) 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
İbrahim Saffet Omav 
(B.) 

AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 

[Çekinserler] 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 

[Oya katılmıyanlar] 

VAN 

Faruk Işık 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sauri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Gevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Su ad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
d). 
A. Bahattin Özbek 
(Î-) 

MANİSA 
Feri Alpiskender (B.) 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun (İ.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu (1.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öçten (İ.) 
Ziya önder 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
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ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (1 /58 

T. C 
Başbakanlık 30 . 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 2184/5184 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1963 tarihinde 
lan «Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı» gere 
leriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet înön 

Başbak 
E. Ali 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) 
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MASRAF BÜTÇESİ MUCİP SEBEPLERİ 
CARİ HARCAMALAR : 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1964 yılı (A/ l ) işaretli cari harcamaları 1963 yılma nazaran 2 
lira olarak tesbit edilmiştir. Bu fazlalık haddi zatında 277 439 lira ise de geçen yılın tahsisatına nazaran tenzil 
kiki fazlalık 247 439 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların mucip sebepleriyle müfredat ve alâkalı tertipleri aşağıda açıklanmıştır. 

FAZLALAR 
Lira 

93 998 12.000 nci personel giderleri bölümünün 12.110 ncu aylıklar maddesindedir. 1 - 2 ve 242 sayılı Kanun gereğin 
farklarının % 35 zamlı tutarlarının hesabından ileri gelmiş kanuni bir fazlalıktır. 

53 500 12.000 nci personel giderleri bölümünün 12.210 ncu (Hizmetliler ücreti) maddesindedir. 3656 sayılı Kanun 
ren (D) cetveli ücretlilerinin 1964 yılmda yapılan ücret zamları hak edişleri karşılığıdır. Her yıl iş hacmi 
fayetsizliğinden başka sektörlere giden yetişmiş personelin ayrılmasını önlemek ve randıman artırımak 
mıştır. 

7 080 12.000 nci personel giderleri bölümünün 12.290 nci (Gece pratika ücreti) maddesindedir. Bu tertip 158 
gereğince, verilecek gece pratikası karşılığıdır. 1964 malî yılında yeniden hizmete girecek bir mot'orbo 
nin gece mesaileri karşılığı olup kanuni bir tediyedir. 

1 500 12.000 nci personel giderleri bölümünün 12.310 ncu (Çocuk zammı) maddesindedir. (L) cetvelinden alma 
bütçe tatbikatı bu miktar fazlalığı zaruri kılmıştır. 

1 000 12.000 nci personel giderleri bölümünün 12.320 nci (Doğum yardımı) maddesindedir. Bütçe tatbikatı net 
3 500 12.000 nci personel giderleri bölümünün 12.340 nci (Tedavi giderleri) maddesindedir. Tedavi yönetmeliğ 

şimdiye kadar ödenmiyen muhtelif giderlerinin ödenmesi icabedeceğinden tahmine müstenit bu miktar za 
9 591 12.000 nci personel giderlerinin 12.370 nci (Emekli keseneği karşılığı) maddesindedir. Ücret, maaş terti 

alınması gerekli tahsisatın farkından ileri gelmekte olup kanuni bir artıştır. 
1 12.000 nci personel giderleri bölümünün 12.380 nci (İşçi sigortası prim karşılığı) maddesindedir. 1964 m 

sigorta mevzuatına alınması mutasavver olduğundan yeni madde açılmasından ileri gelmektedir. 
6 100 12.000 nci personel giderleri bölümünün 12.520 nci (Kasa tazminatı) maddesindedir. 7458 sayılı Kanuna g 

sabında 7244 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince maaş tutarlarının nısfı esas tutulmuş olup veznedar 
den 1964 yılı için bu miktar artış yapılmıştır, 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) 



— 5 — 
FAZLALAR : 

Lira 

2 000 12.000 nci Personel giderleri bölümünün 12.810 ncu (Sürekli görev yolluğu) maddesindedir. İdari 
murların harcırahlarını ödemekte karşılaşılan güçlükler sebebijde bu miktar artırılmıştır. 

1 000 12.000 nci Personel giderleri bölümünün 12.832 nci (Yönetim geçici görev yolluğu) maddesindedir. 1 
de yapılacak muhasebe teftişleri karşılığı İm miktar artırılmıştır. 

2 000 13.000 nei Yönetim giderleri bölümünün 13.230 ncu (Aydınlatma giderleri) maddesindedir. 1964 yılın 
(Sağlık Denetleme Merkezi) ile tesislerini genişletecek olan Yeşilköy Hava Alanı Sağlık Denetleme M 
miktar artırılmıştır. • 

10 000 13.000 nci Yönetim giderleri bölümünün 13.420 nci (Telefon giderleri) maddesindedir. Telefon mük 
yeniden ihdas edilen ve edilecek olan telefon tesislerinin mükâleme karşılığıdır. 

5 000 13.000 nci Yönetim giderleri bölümünün 13.520 nci (Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri) m 
se konacak 1 aded motorbotun benzin, yağ gibi mevad ücretleriyle gece ve gündüz vazife gören diğer 
şılığı bu miktar artırılmıştır. 

5 000 13.000 nci Yönetim giderleri bölümünün 13.610 ncu (Bina kira bedeli) maddesindedir. Yeniden hizme 
netleme Merkezi kirası için ve kiraların serbest bırakılması dolayısiyle bu miktar artırılmıştır. 

76 168 14.000 nci Hizmet giderleri bölümünün 14.796 ncı (Malzeme alım ve giderleri) maddesindedir. Bu m 
muştur. 

277 439 Yekûn 
NOKSANLAR : 

15 000 13.000 nci Yönetim giderleri bölümünün 13.160 ncı (Hizmetli giyim alımları ve giderleri) maddesin 
Tahaffuzhane, bakteriyolojihaneler müstahdeminin elbise, palto, ayakkabı bedelleri ilgili tertibinden 
15 000 lira düşülmüştür. 

1 000 13.000 nci Yönetim giderleri bölümünün 13.430 ncu (Taşıma giderleri) maddesindedir. Evvelki yıll 
mümkün kılmıştır. 

5 000 14.000 nci Hizmet giderleri bölümünün 14.130 ncu (Mahkeme harçları ve giderleri) maddesindedir. B 
noksaniyle idare olunacağı tahmin olunmuştur. 

9 000 14.000 nci Hizmetli giderleri bölümünün 14.440 ncı (Vergi ve resimler, harçlar) maddesindedir. B 
noksaniyle konulmuştur. 

30 000 Yekûn 
Hudut ve Sa. Sağlık G. M, Bütçesi (S Sayısı : 345) 
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YATIRIM BÜTÇESI MUCÎP SEBEPLERI 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1964 yılı (A/2) işaretli yatırım masrafları 6 004 000 lira olarak te 
sisatına nazaran 120 000 lira fazlalık olup eksiği 586 000 liradan düşülünce 1963 yılma nazaran yatırım bütçesi 466 

Fazla ve noksanların mucip sebepleriyle müfredatı alâkalı tertipleri aşağıda açıklanmıştır. 

FAZLALAR : 
Lira 

120.000 23.000 nci Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları bölümünün 23 911 nci (Makina - teçhizat al 
desindedir. 1964 yılında yeni inşa ettirilecek olan 1 aded deniz motoru için yaptırılan keşfe göre bu mi 
müştür. 

120 000 Yekûn 

NOKSANLAR : 
168 000 21.000 nci bölümün 21.9li nci (Etüd ve proje giderleri maddesindedir.) 1963 yılında ödeneği 328 000 li 

saniyle teklif edilmiştir. 
30 000 21.000 nci bölümün 21.912 nci (Teknik personel ücretleri) maddesindedir. 1963 yılı ödeneği 60 000 lira 

ııoksaniyle teklif edilmiştir. 
6 000 21.000 nci bölümün 21.913 ncü (Teknik personel geçici görev yolluğu) maddesindedir. 1963 yılı ödeneği 

lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
340 000 22.000 nci bölümün 22.911 nci (Yapı tesis ve büyük onarım giderleri) maddesindedir. 1963 yılı ödeneğ 

edilerek 340 000 lira noksaniyle teklif yapılmıştır. 
30 000 22.000 nci bölümün 22.912 nci (Teknik personel ücretleri) maddesindedir. 1963 yılı ödeneği 60 000 lira 

noksaniyle teklif edilmiştir. 
12 000 22.000 nci bölümün 22.913 ncü (Teknik personel görev yolluğu) maddesindedir. 1963 yılı ödeneği 24 0 

noksaniyle teklif yapılmıştır. 

586 000 Yekûn 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) 
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SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI MUCİP SEBEPLE 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1964 yılı sermaye teşkili transfer harcamalarına ait bağlı (A 
olarak tesbit edilmiştir. 1963 yılı ödeneği 982 904 lira olduğuna nazaran 1964 yılındaki 11 000 lira fazlalık düş 
lira eksiğiyle teklif edilmiş olduğu görülecektir. 

Fazla ve noksanların mucip sebepleriyle müfredat] aşağıda açıklanmıştır. 

FAZLALAR : 
Lira 

10 000 36.000 ncı Borç ödemeleri bölümünün 36.400 ncü (İlâma bağlı borçlar) maddesindedir. 7458 sayılı K 
üzerinden ödenmekte olan kasa tazminatlarının maaş tutarlarının tamamı üzerinden verilmesi husu 
darlarının idare aleyhinde Sayıştayda açtıkları dâvaları 1963 yılında karara bağlanacağı düşünüler 
yılından 1963 yılma kadar birikmiş tazminat farklarının ödenmesi için yeniden konulmuştur. 

1 000 36 000 ncı borç ödemeleri bölümünün 36.600 (Geri verilecek paralar) maddesindedir. Muhasebei U 
gereğince fuzulen mükerreren tahsil olunan resimlerin istihkak sahiplerine iadesi için evvelki yıllar 
bu miktar artırılmıştır. 

11 000 Yekûn 

NOKSANLAR : 
100 000 32.000 nci Kamulaştırma ve satınalmalar bölümünün 32.100 ncü (Arsa ve bina) maddesindedir. 196 

fayet edeceği tahmin edilmiştir. 
302 34.000 nci malî transferler bölümünün 34.610 ncu (7126 sayılı Kanun gereğince Sivil Savunma F 

nisbetinde konulması kanun iktizası olduğundan bu miktar noksan husule gelmiştir. 

100 302 Yekûn 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) 
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VARİDAT BÜTÇESÎ MUCİP SEBEPLERİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1964 yılı varidatı 1963 yılma nazaran 307 863 lira noksaniyle 1 
miştir. 

Fazla ve noksanların mucip sebepleriyle müfredat ve alâkalı tertipleri aşağıda gösterilmiştir. 

FAZLALAR : 
Lira 

1 000 000 53.00 nci dıiğer devlet gelirleri bölümünün 53.170 nci (Sıhhiye Resmi) maddesindedir. 500 sayılı Rüsum 
tahsil edilmekte olup Genel Müdürlüğümüzün başlıca varidatını teşkil eden bu resim de tahsilat seyr 
lık temin edileceği tahmin edilmiştir. 

NOKSANLAR : 
1 307 863 64.000 nci Özel gelirler böiumünüv 64.300 ncü (Geçen yıldan devreden nakit) maddesindedir. Bu mik 

min edilmiştir. 

Hudut; ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) 
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Rapor 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1964 yılı Bütçe tasarısı raporu 

BİRİNCİ KISIM 
Hizmetin mahiyeti ve ifa tarzı: 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı katma bütçe ile 
Bu müessese Lozan Sözleşmesinde kabul olunmuş bir taahhütle kurulmuş olup görevi: Milletlerarası tra 

rî ve salgın hastalıklara ve özellikle bunlardan en önemlileri olan (Kolera), (Veba), (Çiçek), (Sarıhumma 
lıklarına karşı millî hudutlar, sahiller ve milbtlerarası trafiğe açık hava alanlarını korumaktır, 

Bu görevi yaparken Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin koyduğu tedbirlerden limanlarımıza ve boğa 
lerarası trafiğe açık hava alanlarımıza inen uçakların, getirdikleri yolcu ve mürettebatın bütün sağlık kon 
ni, hasta ve şüphelilerin tecrit ve tedavilerini, dezenfeksiyon ve deratizasyon tatbikatını, göç ve hac gibi 
gerekli bütün sağlık tedbirlerini uygular. 

Genel Müdürlük, yukarda bildirilen hizmetleri sağlamak üzere yurdumuzun belli başlı limanlarından İz 
Kavak) tahaffuzhaneleri ile birer liman ve şehir bakteriyoloji müesseselerini her an hizmete hasır bir şeki 
sağlık müdafaasında gece ve gündüz faaliyet halinde bulunan 9 aded Sahil Sağlık Merkezi ile 25 aded Sah 

Milletlerarası trafiğe açık Yeşilköy - İstanbul, Esenboğa - Ankara, Adana hava alanlarında açılmış sağl 
yet halindedirler. 

23 yıl evvel kabul olunmuş ve bâzı cüzi ihdas ve ilâveler hariç, mevcut kadroların Genel Midürlüğün 
sında kâfi gelmediği göz önünde tutularak merkez ve taşra teşkilâtı için yeni bir kadro kanunu tasarısı h 

Tasan kanunlaştığı takdirde, uzun vadeli plâıda ön görülen sağlık prbolemlerinden olup esasen Genel 
ruyucu hekimlik görevi daha olumlu bir sonuç* erişecektir. 

İKİNCİ KISIM 

Hizmetin inkişaf seyri : 

Genel Müdürlüğün teşkilâtı bulunan limanlarımıza gelen veya boğazlan transit suretiyle geçen ve sa 
her geçen yıl hissolımur şekilde artmaktadır. Bu artış yılda vasati bin gemiyi bulmaktadır. 1962 yılında 2 
5 376 176 T.L. Sıhhiye Resmi tahsil olunmuştur. Bunun 4 263 300 T.L. sı boğazlanırım transit geçen gem 
deratizasyon işlemi uygulanmış, milletlerarası seyahate çıkacak 30 000 kişinin muhtelif aşıları yapılmıştır. 

Hudut ve Sa, Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) 
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Milletlerarası trafiğe açık hava alanları her gün süratle inkişaf etmektedir. Bu sebepten yalnız Yeşilköy - İst 

leketlerden 1962 yılında gelen 5 323 uçağın mürettebat ve yolcu olarak getirdiği 134 422 kişinin sağlık kontrolü 
lının ilk 11 ayında 128 244 kişiyi bulmaktadır. 

Genel olarak, boğazlardan geçen, limanlara gelen gemiler ile milletlerarası trafiğe açık hava alanlarına inen u 
karşısında hava alanları ile bâzı mühim limanlanmızdaki teşkilâtın genişletilmesi, bu arada kara trafiğind 
dolayısiyle kara hudutlarımızın önemli görülen giriş kapılarında teşkilâtlanılması programa bağlanmış ve bu hu 
dikkate alınmıştır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yatırımlar : 

1963 yatırım programında global bir şekilde yer alan Genel Müdürlüğün yatırım programı, Esenboğa Ha 
dez^nfeksiyon istasvonu hariç uygulanma yclundadır. 

Bina onarımı bölümüne ayrılan tahsisatın % 80 i sarf edilmek suretiyle gerekli onarımlar programa göre ta 
Bina yapımı ve büyük onarımlar tertibinden ise Esenboğa Tecrit ve Dezenfeksiyon İstasyonunun yalnız a 

jesinin zamanında yetiştirilememesi sebebiyle tesisin ihalesi yapılamamıştır. 6 hudut ilinde birer doktor lojman 
Şartnamesine göre 1984 Şubat ayında bitirilmeleri gerekmektedir. Şimdilik bunlardan Kars ilindeki inşaat ha 
sene içinde bitirilemiyecektir. Tuzla Tahaffuzhanesinin elektrik tesisatı onarımı bitirilmiştir. 

Programın malzeme, teçhizat ve araç bölümüne konmuş buulnan bir aded motorbot teknesi de ihale edilmişti 
1964 Şubat ayında ikmal olunarak hizmete girecektir. 

Yatırımlar yıllık programlara istinadettirilme'^e ve Genel Müdürlüğün kendi gelirleri ile karşılanabilmektedir 
1964 yılı yatırım programı yukarıda da arz olunan Genel Müdürlüğün gelişmesi esası ön plânda tutularak te 

hudut bölgeleri ile mevcut tesislerin idame ve gelişmesi programda öngörülmüştür. 
Bu bakımdan talebolunan tahsisat normaldir. 
Esas itibariyle mevcut tesislerin bakımı, idamesi ve yeni kurulacak tesisler Genel Müdürlüğün koruyucu he 

rımı olup gelirinin artmasını gerektiren bir yatırım vasfında değildir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Geçen yıl bütçe tatbikatı : 

Hudud ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanun ve yönetmeliklerle tesb 
1963 malî yılında (A/T) işaretli cetvelle alman tahsisat 3 624 786 lira olup Genel Müdürlüğün kendi bünyesine 
hizmetleri için bütçedeki masraf tertibine göre: 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) 
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A) Memurlar maaşı, 
1. Merkez, 
2. Taşra olmak üzere ikiye ayrılmıştır. (Bu tertibe ücretli memurlarda dâhildir) 
Personel giderlerinin tutarı olan 2 520 702 Lira (A/I) işaretli cetvelin yekûnu 3 624 786 liradan düşüld 

Bu miktar para ile bütçenin, 
B) Yönetim giderleri, 
C) Daire hizmetleri olmak üzere başlıca hizmetlere harcanan para bundan evvelki yıllar bütçelerinin m 

de bulundurularak masrafın daha ziyade mahallne sarf edilmesi gözetilmiş bulunmaktadır. 
1963 tahsisatını iki cepheden mütalâa etmek lâzımgelir. Yukarıda izah edildiği üzere bütçe ile alına 

3 624 786 liradır. Buna karşılık malî yılın 10 ncu ay sonundaki (A/I) işaretli cetvelin kesin ö '. «meleri y 
Görülüyor ki bütçe muhammenatı ile kati tediyeler yekdiğerini tutmakta dolayısiyle Bütçe Kanunumun istidaf 

Kasım 1963 ayı sonu itibariyle 1963 Bütçe Kanunu ile alınan 11 077 690 lira tahsisata nazaran 3 395 605 
yatırım masraflarında henüz kesin ödeme yapılmamış olmasından ileri gelmektedir. 

Kadrolarda hizmeti aksatacak münhaller olmadığı, vâki münhallerin nakil ve tâyinlerle kapatıldığı anlaşıl 
1963 yılında ek ödenek ihtiyacını gerektiren bir durum hâsıl olmamıştır. 

BEŞİNCİ KISIM 

İdarenin öteden beri şiar edindiği denk bütçe ile hizmet karşılığı alman tahsisat bütçede tam olarak yer 
Yatırım bütçesindeki inşaatlar evvelden hazırlanan plân ve proje gereğince tesbit olunarak bütçeye konu 
3820, 4929, 7138, 107 sayılı teşkilât kanunları ile alınan kadrolarda çekilen sıkıntı 242 sayılı Kanunla k 

kiyle bir süre için tıkanıklık giderilmiş ise de gerek görevleri ve gerekse kadro vaziyetleri dolayısiyle taşra 
unvanları ile görevlerinin karşılığını tam ifade eden ve günün ihtiyaçlarına tam cevap verecek ahenkli bi 
ret dolayısiyle birinci kısımda da zikrolunduğu üzere bir kadro kanunu hazırlamak mecburiyetinde kalınmıştı 

10 yıldır açık maaşı ödenecek bir vaziyet olmadığı gibi bütçe ile alman tahsisat fiilî kadroya kifayet etmek 
Hizmeti aksatmıyacak şekilde bütçe teklifleri yapılmış olduğundan bir indirme mevzuu bahis değildir. 
Teşkilât kanunları ile alman kadrolardan olup 1963 yılında (L) cetvelinde bulunan 9 aded memur ve beş a 

da da aynen muhafaza edilmiştir. 
Msrkez ve taşra teşkilâtıma dâhil (D) cetveli hizmetli kadrolarında 1964 senesi için hizmetin çeşitli olu 

ni kadroların ihdasına gidilmiştir. 
Alman kadrolar : 
3 aded Laborant 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) 
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1 aded Şoför 
1 aded Kaptan 
1 aded Gemi adamı 
2 aded Daktilo olmak üzere 8 dir. 
Merkez teşkilâtında 2, taşra teşkilâtında 11 hizmetlinin hizmet süreleri ve daha randımanlı iş alabilmek için ücre 

lunulmaktadır. 
Geçici hizmetli kadrosu bulunmadığı, ecnebi mütehassıs istihdam edilmediği, ecnebi memleketlere staj maksadı il 

bulunmadığı anlaşılmaktadır. 
Yönetim giderleri tertibine dâhil mefruşat masraflarına ait ödeneklerin tetkikinde; Öteden beri mütevasi bir pa 

müştür. Cari yıl bütçesi ile alınan döşeme, demirbaş maddesinde 24.000 lira tahsisata mukabil bugüne kadar 17 
şahede edilmiştir. 1964 yılı için geçen sene tahsisatının ayni teklif edilmiş olması tasarrufla hareket edildiğinin d 

Daire hizmetlerine konan tahsisat ihtiyacm vüsatine göre âzami verim verecek şekilde ayarlanmıştır. 

Taşıt masrafları : 

İdarenin elindeki araç kara ve deniz vasıtalarından ibaret bulunmaktadır. Deniz araçları şunlardır. 8 aded mo 
yükdere ve Çanakkale Boğazlarında gece ve gündüz gemilerde sağlık kontrolü hizmetinde kullanılmaktadır. 

1964 yatırım harcamalarına ait (A/2) işaretli cetvelin 23.912 (Taşıt alımları) maddesine konan 200 000 lira tah 
aded deniz motoru hizmete girecektir. Her sene için bütçenin imkânları nisbetinde miadını dolduran motorların yer 
linde konduğu görülmüştür. 

Kara nakil vasıtaları: Halen Genel Müdürlük merkezi ile İstanbul Limanı Sahil Sağlık Merkezi Baştabipliğinde 
1 aded Land Rower 
1 aded Jeep. 
İstanbul - Yeşilköy, Ankara - Esenboğa Hava Alanı Sağlık Denetleme Merkezlerinde birer aded Volks Wogen 
Urla Tahaffuzhanesinde de 1 aded Jeep olmak üzere ceman 5 aded vasıta bulunmaktadır. 
Yayın masrafları çok cüzi olup bu tertip tahsisatın talebine uygun olduğu görülmüştür. 
Genel Müdürlüğün gelirleri son yıllarda muntazam bir artma göstermektedir. Bu sebeple Hazineden yardım gö 

te, uzun vadeli plânda ön görülen hususları gerçekleştirebilecek bir gücde bulunmaktadır. 
Bu itibarla makûl hadler dâhilinde hazırlanmış ve gelişmeleri de kapsıyan bir nitelikte görülen Hudut ve Sahil 

çesi tasviplerine arz olunur. 

Şevket Koksal Ahmet Bilgin Ruhi Soye 
Ordu Senatörü Kırşehir Milletvekili Niğde Milletv 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No: 1/585 
Karar No: 29 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 30 . 11 . 1963 tarihli ve 71 -2184/5184 sayılı yazısiyle gönderilen ka 
Bakanı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi 

Genel Müdürlüğün cari harcamalarını gösteren (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nazaran 247 439 lir 
harcamalarını gösteren (A/2) işaretli cetvel yekûnu da geçen yıla nazaran 466 000 lira noksaniyle 6 004 000 
camalarını gösteren (A/3) işaretli cetvel yekûnu ise geçen yıla nazaran 89 302 lira noksaniyle 893 602 lira o 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da geçen yıla nazaran 307 863 lira nok 
metçe tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğün bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden raportörlerimizin raporu okunduktan sonr 
tur. 

İlgililerin verdiği izahattan sonra maddelerin müzakeresine geçilmiş ve cetvellerin tetkiki neticesinde : . 
(A/l) işaretli cari harcamalar için verilen ödeneklerin yeterli olduğu hizmetin ifasına kâfi geleceği anlaşı 

miştir. 
(A/2) işaretli yatırım harcamalarını gösteren cetvelin incelenmesi sırasında: 22.000 nci yapı tesis ve büyü 

nut sektöriyle sağlık sektörüne ait ödeneklerin birlikte konulduğu anlaşılmış olduğundan 22.911 nci madded 
20 000 lira ve 22.913 ncü maddeden de 7 000 lira düşülerek yeniden konut sektörü için açılan 22.711 nci mad 
deye 20 000 lira ve 22.713 ncü maddeye de 7 000 lira ödenek konulmuştur. 

Genel Müdürlüğün giderlerini kendi kaynaklariyle karşılıyan gelir cetveli de aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzca aynen kabul edilen Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tas 

Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkam Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Trabzon Sakarya îzmir Yozgat Ad 

A. §. Ağanoğlu K. Yurdakul N. Mirkelâmoğlu C. Sungur K. Sarıib 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) t 
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Ankara 
İL Ete 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

v • 

izmir 
N. Kürşat 

Mardin 
$. Aysan 

Sakarya 
M. Gürer 

Artvin 
8. 0. Avcı 

Giresun 
/ . E. Kılıçoğlu 

Kastamonu 
S. Keskin 

Niğde 
R. Soyer 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Gümüşane 
S. Savacı 

Kayseri 
H. Dikeçliffil 

Ordu 
§. Koksal 

Siirt 
L. Aykut 

Tunceli 
M. Ali Demir 

Burdur 
H. Otan 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Rize 
ö. Yalçın 

Tabiî Üye 
S. Gürsoytrak 

Van 
F. Işık 

Çanakkale 
Ş. İnan 

İzmir 
A. Ertunga 

Konya 
M. Dinekl 

Saıkarya 
B. Akdağ 

Trabzon 
A. Şener 

V 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün cari 
harcamaları için 3 872 225 lira, yatırım harcamaları için 6 004 000 lira, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 893 602 lira ki toplam 
olarak 10 769 827 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 10 769 827 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mülürlüğünce 1964 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1964 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre hiz
metlileri bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün Ku
ruluşu hakkındaki 13 . 5 . 1940 tarih ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1964 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet maddelerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 yılı bütçesinin ilgili 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. 

KAEMA BÜTÇE KOMİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Ge 
kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci 

;i (S. Sayısı : 345) 
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Hükümetin Teklifi 

hizmet maddeleri veya (Aylık, ücretler kesimleri lıariç) ( A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâMl ödeneklerden geçen yıllar borçları 
maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onanın giderleri) bölümüne dâhil tertipler ile (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümü arasında 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE S. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1954 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
bakanlan yürütür. 

Karma Bütçe Komisyon 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci madd 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci madd 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu madd 

MADDE 10. — Tasannm 10 ncu ma 

Başibökaıı Y. 
E. Alicim 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

N. Ökten 
İçişleri Bakanı 

1. Secicin 

Devlet Bakanı ve 
Baş'b. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakam 
V. Pirinçcioğlıı 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 
Dışişleri Bakanı Y 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı ve 
'Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakam 
E. Aybar 

Millî Savunma Bakanı 
İ. Sancar 

Maliye Bakam 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakam 
1. Öktem 

Bayındırlık 
A. H. O 

S a. ve So. Y. Bakanı Gümrük ve Tek 
F. K. Gökay O. Öztra 

Ulaştırma Bakanı 
/ . S. Dura 

Çalışma Ba 
B. Ecev 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
İV. Ardîçoğlu 

Hudut ve Sa, Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) 
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(A / l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüın. 

12.000 

. 

Madde 

12.110 

12.210 
12.280 
12.290 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 
12.380 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
Aylıklar 

Ücretler 

Hizmetliler ücreti 
İşçi ücretleri 
Gece pratika ücreti 

Sosyal yardımlar 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

Emekli keseneği karşılıkları 
İşçi sigortası kurumları 
karşılıkları 

kesenek ve prim 

1963 

Madde 
Lira 

1 359 402 

1 161 300 

• 914 500 
20 000 

226 800 

199 300 

24 000 
3 000 

14 000 
10 500 

147 800 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

2 761 454 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

1 453 400 

1 221 880 

968 000 
20 000 

233 880 

214 892 

25 500 
4 000 

14 000 
14 500 

157 391 

1 

2 94 

TAZMİNATLAR 
12.520 Kasa tazminatı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

9 450 

1 

3 000 

15 550 

1 

3 000 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) 
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Bolüm Madde 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 
13.430 

13.520 

13.610 

14.000 

14.110 
i 14.130 

ödeneğin çeşidi 

Genel yönetimle ilgili giderler 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri 

Posta, telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri 
KİRA GİDERLERİ 
Bina kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 

Yangından korunma ve 
Mahkeme harçları ve gic 

Kesim toplamı 

sigorta giderleri 
lerleri 

1963 ödeneği 

Madde ] 
Lira 

43 500 

5 000 
21 000 
15 000 

1 000 
1 500 

30 500 

8 500 
13 500 
8 500 

185 000 

40 000 

40 000 

30 000 
10 000 

Bölüm toplamı 
Lira 

103 832 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira 

45 500 

5 000 
21 000 
17 000 

1 000 
1 500 

39 500 

8 500 
23 500 

7 500 

190 000 

45 000 

35 000 

30 000 
5 000 

L 

1 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) 
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Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

MALI HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi; resim ve harçlar 
SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ 

14.796 Malzeme alım ve giderleri 
15.000 KURUM GİDERLERİ 

Sağlık ocakları ve diğer sağlık kurumları 

giderleri Kesim toplamı 

SAĞLIK OCAKLARI GİDERLERİ 
15.611 Büro giderleri 
15.612 Ulaştırma giderleri 
15.613 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.615 Giyim, kuşam, alım ve giderleri 
15.616 Malzeme alım ve giderleri 
15.619 Diğer alım ve giderleri 

(Sağlık ocakları giderleri toplamı : 
82 000) 
BAKTERİYOLOJİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ 

15.671 Büro giderleri 
15.675 Giyim kuşam alım ve" giderleri 
15.676 Malzeme alım ve giderleri 
15.679 Diğer alım ve giderleri 

(Bakteriyoloji kurumları giderleri topla
mı : 53 000) 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

40 000 

23 832 

Hükümet 
Madde 
Lira 

31 000 

100 000 

135 000 

4 000 
1 000 

10 000 
10 400 
49 600 
7 000 

3 000 
4 600 

42 400 
3 000 

135 000 

1 
istene 

Bölüm to 
Lira 

135 000 

3 000 
4 600 

42 400 
3-000 

135 

4 000 
1 000 

10 000 
10 400 
49 600 
7 000 • 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

Bakım ve küçük onarım giderleri 

Kesim toplamı 

1983 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

170 000 

170 000 

Hükümetçe 
Madde Bö 

Lira 

170 001 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

13.000 YÖNETİM GÎDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

14.000 HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

15,000 KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

170 000 

2 761 454 

454 500 

103 832 

135 000 

170 000 

3 624 786 

170 000 
1 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 ETÜT VE PROJE GÎDERLERÎ 

Sağlık sektörü Kesim toplamı 

21.911 Etüt ve proje giderleri 
21.912 Teknik personel ücretleri 
21.913 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Sağlık sektörü toplamı : 196 000) 

22.000 YAPI, TEStS VE BÜYÜK ONARIM GÎ
DERLERÎ 

KONUT SEKTÖRÜ 
22.711 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.712 Teknik personel ücretleri 
22.713 Teknik personel geçici görev yolluğu 

(Konut sektörü toplamı : 3 927 000) 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 

22.911 Yapı tesisi ve büyük onarım giderleri 
22.912 Teknik personel ücretleri 
22.913 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Sağlık sektörü toplamı : 1 661 000) 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

400 000 

328 000 
60 000 
12 000 

3 900 000 
20 000 
7 000 

5 886 000 
60 000 
24 000 

400 000 

5 970 000 

196 
Hükümetçe îstenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

400 00 

196 000 

160 000 
30 000 
6 000 

3 900 000 
20 000 
7 000 

5 546 000 
30 000 
12 000 

5 588 00 
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Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Sağlık sektörü Kesim toplamı 

23.912 Taşıt alımları 
23.913 Teknik personel ücretleri 

(Sağlık sektörü toplamı : 220 000) 
ETÜT VE PROJE GIDERLERI BÖLÜ
MÜ TOPLAMı 
YAPI, TESIS VE BÜYÜK ONARIM 
GIDERLERI BÖLÜMÜ TOPLAMı 
MAKINA, TEÇHIZAT VE TAŞıT ALıM
LARı VE ONARıMLARı BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

100 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 

Lira 

100 000 

100 000 

220 000 

80 000 
20 000 

400 000 

5 970 000 

200 000 
20 000 

5 

YATIRIM HARCAMALAEI TOPLAMI 6 470 000 6 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 700 000 600 0 

32.100 Arsa ve bina satmalma bedeli 700 000 600 000 

77 - Transferle)' 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 11 072 s 10 7 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
34.610 7126 sayılı Kanım gereğince sivil savun

ma fonu karşılığı 11 072 10 770 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 264 430 264 4 

Emekli Sandığına ödemeler 

Kesim toplamı 109 680 109 680 

22 740 
50 000 
12 000 
24 940 

35.210 % 1 ek karşılıkları '22 740 
35.220 Emekli ikramiyesi 50 000 
35.230 Sandık yönetim giderleri 12 000 
35.240 Diğer ödemeler 24 940 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 141 750 141 750 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) 
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1963 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DERNEK, BÎRLÎK, KURUM, KURULUŞ 
SANDIK VE BENZERÎ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlere öğle yemekleri 
için yardım 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 îlâma bağlı borçlar 
36.600 Geriverilecek paralar 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR BÖLÜMÜ TOPLAMI 

34.000 MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

13 000 

2 402 

5 000 

7 402 

700 000 

11 0712 

264 430 

7 402 

982 904 

Hüküıaetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

13 000 

2 402 
10 000 
6 000 

6 

2 

8 
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B — CETVELİ 

196 
1963 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edile 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 

Lira Lira Lira Lira 

53.000 

53.170 
53.180 
53.190 

B/l — Yergi gelirleri 

DÎĞER DEVLET GELİRLERİ 

Resimler Kesim toplamı 

Sıhhiye Resmi 
Kaplı patente 
Bulaşık Resmi 

5 020 000 

5 000 000 
5 000 

15 000 

5 020 000 
ıl 

6 020 000 

6 000 000 
5 000 

15 000 

6 020 00 

B/2 — Vergi dışı gelirleri 

62.000 GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ 

TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN 
GELİRLER 

62.140 Kiralar 
TAŞINIR DEĞERLER GELİRLERİ 

62.330 Taşınır mallar satış bedeli 

63.000 ÇEŞİTLİ' GELİRLER 

63.210 Para cezalan 
63.390 Çeşitli gelirler 

36 168 

5 000 

5 000 
20 000 

41 168 

25 000 

36 168 

5 000 

5 000 
20 000 

41 16 

25 00 
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1963 yılı tahminleri Hükümetçe' tahmi 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm 

64.000 

53.000 

62.000 

63.000 

;64.000 

Madde 

64.300 

Gelirin çeşidi 

ÖZEL GELÎRLEB 

Geçen yıldan devreden nakit 
DİĞER DEVLET GELİRLERİ BÖLÜ
MÜ TOPLAMI 
GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 
ÇEŞİTLİ GELİRLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÖZEL GELİRLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

Lira 

5 991 522 

Lira 

5 991 522 

5 020 000 

41 168 

25 000 
5 991 522 

11 077 690 

Lka 

4 683 659 

4 

6 

4 

10 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) 



Vergilerin, 

Çeşidi 

vanun 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

21 . 4 . 1340 
13 .12 . 1935 
31 . 7 . 1936 
31 . 7 . 1936 
18 . 6 . 1947 
10 . 6 . 1949 
30 . 6 . 1954 

o-e irlerin 

Numarası 

500 
2864 
3057 
3058 
5115 
5435 
6426 
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(C) CETVELİ 

Ö Z E T İ 

Rüsumu Sıhhiye Kanunu. 
Turist gemilerinden alınan resimlerden bâzılarının affına ve bâzılannm 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 numaralı Kanunun 1 nei maddesine 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Kanuna ek Kanun 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü maddelerinin değiştir 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Kan 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Vergi Muafiyetleri 
Kanun 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

MERKEZ HİZMETLİLERÎ 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Daiktilo 
» 

450 
400 
350 
300 
500 

1 D-

6 
7 

1 8 
12 
12 

1i2 

D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded 

Hesap İşleri Müdürlüğü 

Meımur 
Daktilo 

Bakım İşletme Servisi 

Başhadejne 
Hademıe 
Kapıcı 
İşçi 

2 
1 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

600 
500 

450 
250 
250 
250 

D. 

10 
11 

1 12 
8 
3 

10 
7 
6 

Memuriy 

Gece Bekçisi 
» » 
» » 

Dağıtıcı 
iBaşmakıirııist 
(Kaloriferci 
Usta 
Datife Müdün 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

İLLER HİZMETLİLERİ 

8 
5 
7 
8 
9 
8 

10 
11 
12 

9 
9 
7 
8 
7 

12 
12 
J2 

Ambar Memura Yardımcısı 
Tahaffuzhatri'e 
TefcrMjsyen 

» 
» 
» 
» 
» 
» « 

Şoför 
» 
» 
» 
» 

.İşçi 
Hademe 
Hastabakıcı 

İBaşteknisyeni 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
1 

450 
700 
500 
450 
400 
450 
350 
300 
250 
400 
400 
500 
450 
500 
250 
25( 
25C 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 345) 

IX Memuriyetin nev'i 

9 Laborant 
10 Usta 
10 Kaloriferci 
10 Tahaffuzhane kapıcısı 
11 Gece Bekçisi 

9 Tahaffuzhane Başbahçivaıi' 
12 » Bahçivanı 

9 » Kaloriferci 
8 Asc-ı 

Koruyucular 
7 Başkoruyucıı 

11 Koruyucu 
11 » 
12 » 

I 

12 Transit Koruyucu 

Aded Ücret 

1 
i 

41 

1 
15 
6 
35 

400 
350 
350 
350 
300 
400 
250 
400 
450 

500 
300 
300 
250 
250 

65 

D. Memu 

4 Başkaptan 
5 Kaptan 
6 » 
7 » 
8 » ' 
7 » 
(> (femi Ada 
6 » » 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
12 » » 

î t 
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CE) CETVELİ 

(Genel bütçede mütenazırı olan tertipleri için Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki formül aynen tatbik olunur.) 

13.000 Giyim kuşam alımları ve giderleri : 
13.160 

Pratika ve nakil vasıtaları ile tahaffuzhaneler vo 
bakteriyoloji personeline verilecek lâstik çizme, yağ
murluk, yün fanila, gocuk, 'başlık, eldiven, kaz göz
lüğü, tabip ve tephirci iş gömleği. 
Sağlık ocakları ve diğer sağlık giderleri : 

14.796 Malzeme alım ve giderleri 
Tahaffuzhanelerde sıhhi tedbirlere tabi tutulan yol
cuların iaşe giderleri ile bunlardan vefat edenlerin 
cenaze defin paraları. 
Gemilerin muayeneleri için dışarıdan getirilecek ta
biplere verilecek ücret ve yol paraları, nakil vasıtası 
ücreti. 

t» 
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Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 

1964 YILI 

Devlet Üretme Çiftlikleri 
Bütçesi 





Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (1 /589 

T. r. 
Başbakanlık 30 . 11 . 

Kmnmla-f ve Kararlar Tetkik l><tir<si 
Slayı : 71-31 fif>''o1f*(i 

MİLLET A'İLrLM BAŞKANLİĞİNA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1963 tarihinde k 
lan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ge 
ekleriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmamın rica ederim. 
îfcnıeti İnö 

Başba 
Ekrem A 

İVvkt t \ O. ii. M. Bütçesi ."S. Sayısı ; 34? 
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ÖZET CETVELİ 

CAEİ HARCAMALAR 

Bölüm 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

22.000 

34.000 
35.000 
36.000 

Ödeneğin çeşidi 

Personel giderleri 
Yanetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

Cari 'harcamalar toplamı 

Tarım, »efctörü 

IMalı transferler 
İSosyal transferler 
(Borç ödemeleri 

Transfer harcamaları 
toplama 

Genel toplam 

1963 
'bütçesi 

8 952 835 
287 500 
368 834 

10 000 
145 000 

9 764 169 

1964 
teklifi 

9 018 087 
287 500 

415 
10 000 

155 000 

9 983 731 

YATIRIMLAR 

715 000 1 020 000 

TRANSFER HARCAMALARI 

11* 036 
234 978 
210 450 

456 464 

10 935 633 

11 59*7 
236 729 
245 450 

493 776 

11 497 507 

Fazlası 

131 672 
98 500 
54 900 

— 
10 000 

295 072 

305 000 

561 
1 751 

35 000 

37 31c2 

637 384 

E 
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1964 malî yılı Katma bütçe mucip sebepler lâyihası 

Devlet Üretene Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1964 malî yılı Katma bütçesi : Başbakanlığın 27 . 9 . 19 
taanaımen uyularak hazırlanmıştır. 

Fillhâkika 1963 ıbütçesiyle 'kalbul edilmiş olan (A/ l ) işaretli cari harcamalar giderleri 10 095 633 lira 
(A/2) işaretli yatırımlar bütçesine konulmuş olan 125 000 liranın da Devlet Plânlama DaüreJsininl tavsiye 
nakli icabettiğinden bu miktar 10 220 633 liraya yükselmiş olur. 

(Buna karşılık Başbakanlığın söz konusu tebliğlerinde tarım sahasına giren 'katma bütçeli dairelerin g 
lerinde % 7 ye (kadar artış olabileceği (kabul edilmiş olmasına rağmen zorunlu olmıyaaı ihtiyaç ve isteklerd 
harcamaları da dâhil 10 477 507 lira ödenek istenmektedir. 

1903 yılı bütçesiyle verilen 'ödenek ile 1964 yılı iiçin istenen ödenek arasında 256 '874 lira fazlalık ımevc 
Evvelce bütçeler cari giderler ve yatırım .olmak üzere iki grupta hazırlanırken bu defa Maliye 'Baka 

nında sermaye teşkili ve transfer harcamaları için üçüncü bir grup ihdas edilmiş olduğundan ıgeçen yıla 
cari harcamalara aiit ödenek teıklifimiızden 9 983 731 lirası yeni plândaki cari 'harcamalar grupunda bıral 
teşkili ve transfer harcamaları grapuna aktarılmış Ibulunınaktadır. 

1903 yılına nazaran 1964 yılı bütçemizin cari harcamalar ve transfer Iharcamalan (gruplarında toplam 
selbepleri aşağıda bölümlerin izahında açıklanmıştır. 

CABÎ HARCAMALAR 
Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLER1! : 
AYLIKLAR : 

12.110 Aylıklar : 5433 sayılı (Kanuna ekli ve 2 sayılı cetvellerde merikez ve işletmeler içim kabu 
sene (L) cetvelinde idi. OBu yıl (L) cetveline 8 >aded fazlasiyle 171 imemur alınmış ve bu 
itifbariyl'e '% 35 ile birlikte 8 memur kadrosundan 66 420 lira tasarruf sağlanmıştır. 
Geçen sene 201 inci •bölüme 3 '638 522 lira ödenek (konulmuş i d i Bu sene G6 420 Irça 
ödenelk Ikonulmuştur. 
ÜCRETLER : 

12.210 Hizmetliler ücreti : (D) cetvelinde geçen sene 390 kadro (mevcut idi. ilişik (D) cetve 
biyle zorunlu görülen teknük personelin temini için bu sene 5 aded 1 100 lirahik, 3 ade 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 347) 
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Bölüm Madde 

mülheaıdisj kadrosu eklenmiş ve 3 aded 950 liralık (yüksek müneaıdis veya mühendis; kadrocu 
eleman fazlasiyle 395 kadro için, geçen seneden 81 810, lira artışla 4 322 160 lira ödenek konu 
(L) cetveline alman kadrolardan tasarruf edilen ö d l e k l e kapılanmış bulunmaktadır. 

12.230 Geçici "hizmetliler ücreti : Merkezde geçici nizmetli çalıştırılmamaktadır. İşletmelerde çiftçiler 
çayır, mera, nayvaneıliik, bağcılık, ziraat sanatları teknik sulama kurslarında öğreticilere öden 
seneden 117 lira fa^lasiyle 2 517 lira ödenek konulmuştur. Bu artış. 15 gün süreli ve 300 li 
ğının 400 liraya ve sürenin 20 •güne •çıkarılmasından ileri gelmiştir. 

12.260 'Bür sözleşmeli avukatın .1 100 lira "hesabiyle yıllık tutarı 13 200 lira ödenek ktmulmuştıır. 

SOSYAL YARDIMLAR : 
12.310 'Çocuk zammı : Geçen yıl .bütçesinin (206/11 - 12) nci maddelerine 'karşılık eşiî olarak bn 

memurları için 72 500 lira Ödenek konulmuştur. 
12.320 Doğum yardımı : Geçen yıl (206/21 - 22) nci maddelere konulan ödeneğe eşit olarak bu maddey 
1.2.330 ölüm yardımı : Geçen yd kabul edilen ödeneğin ihtiyacı 'karşılamadığı ve aylıklara % 15 eklen 

(206/31 - 32) nci maddelere konulmuş olandan 4 500 lira fazlasiyle bu maddeye merkez ve işletm 
ödenek (konulmuştur. 

12.340 Tedavi giderleri : Merkez ve işletmeler memurlarından 'hastalaaıaeaklarm tedavi ve yol masrafla 
konulan 24 000 liranın yetmedi ği görüldüğünden bu ihtiiyaç için 8 000 lira fazlasiyle 32 000 lira 
lirası tedavi masrafı 'karşılığı »olarak bu maddeye ve 12 000 lirası da (12.841) nci tedavi yolluklar 

12.350 Yakacak zammı : Alparslan ç iriliğindeki memurlar içim bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 1 0 
12.370 Emekli keseneği karşılıfklan : 1963 yılı bütçesinin. (209/11) ned maddesinde yer alan ve (12.11 

konulan 3 '572 102 4- 4 322 160 = 7 894 262 lira ödeneğin •% 6.5 TI oranında hesaplanan 513 
konulmuştur. Geçen yıldan 1 000 lira fazladır. 

TAZMİNATLAR : 
12.520 Kasa tazminatı : 5433 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince- idare veznedarlarına aylıklarım 

tinde verilmesi kabul edilen kasa tazminatını (karşılamak üzere geçen yıl bütçesinin (218) neî b 
gibi bu maddeye 20 500 lira ödenek konulmuştur. 

İ E İ A M Î Y E L E R VE MÜKÂFATLAR : 
12.610 Yabancı dil ükramiyesi : Tertibin mulhatfaizası malksadiyle bu maddeye geçen yıl okluğu gibi 1 lira 
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ÖBENEKLEB : 
12.7.1.0 Temsil ödeneği : 5027 ve 5237 sayılı kanunlar 'gereğince genel müdür ieiın ayda 350 lira 

olduğu gibi 'bu maddeye 4 200 lira ödenek konulmuştur. 

YÖNETİM YOLLUKLARI : 

/ - Yurt içi yollukları : 
12.810 «Sürekli görev yollukları : Hariçten. tâyin, nakli memuriyet r e emeklilik sebebiyle memur 

karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl (307/10) ncu maddede olduğu -gaibi 70 000 lira ödene 
12.882 Yönetim geçici görev yolluğu : Tamın işlemlerinin yerinde, görülmesi ve teknik gereklere 

idari işler için 'geçici olarak merkezden işletmelere ve bir işletmeden diğer 'bir işletmeye 
keze .getirilecek elemanların geçici 'görev yolluklarını karşılamak üzere bu maddeye geçen 
giibi 75 000 lira ödenek konmuştur. 

12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu : İşletmelerin normal teftişlerinin zamanında yapılması v 
tiş Kurulu Başkanı ve "6 müfettişin yol masraflarıyla yevmiyelerini karşılamak üzere 'bu m 
dede yer alanı ödenekten 11 245 lira çoğu ile 9;3 720 lira ödenek hesaplanarak konulmuştur 

12.841 Tedavi yolluğu : Merkez ve işletmeler •memurlarından kast al anaç akların tedavi giderleri 
'308) nci bölümü ile 24 000 lira ödenek kabul edilmişti. Bu ödeneğin kifayet etmiediği 
•12 000 'liraya çıkarılmış ve 12 000 lirası yolluklarıuı karşılamak üzere bu maddeye konu 
maddeye verilmiştir. 

12.843 Kongre ve konferans geçici görev yolluğu : Yurt içinde yapılacak kongre ve konferanslar 
rını karşılamak üzere 10 000 lira ödenek geeem yıl 457 nci semiiner ve iç toplantılar bölüm 
ten ayrılarak Ibu maddeye konulmuştur. 

12.847 Araştırma ve (inceleme 'geçici görev yolluğu : Merkez ve işletmelerde açılacak teknik ve 
idare elemanlarcıım yolluklarım karşılamak üzere bu maddeye 80 000 lira ödenek geçen yı 
bölümünde kabul edilen 150 000 lira ödenekten ayrılarak konulmuştur. 

12.848 Kurs geçici görev yolluğu . 14.510 ncu maddede açıklanan kurslar için merkez ve işletm 
ların yolluklarını karşılamak üzere geçen yıl 'bütçesiyle kaibul edilen (476) nci kurs giderle 
maddeye konulmuştur. 
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II - Yurt dışı yollukları 
12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Geçen yü (bütçeısinin (307/40) ııcı maddesine !konulan 20 000 lir 

şılmıştır. Yapılan programa göre dış memleketlerdeki kongre ve toplantılarda ibulunmak, görg 
yabancı memleketlere gönderilecek elamanların yol gideri ve yevmiyeleri için bu maddeye 25 000 
(konulmuştur. 

12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 'Geçen yıl bütçesinde (452/10) ncu maddeye yolluk ve diğ 
konulmuştu. Yeni 'bütçe tertip plânında yolluk ve diğer giderler ayrılmış olduğundan ve geçen 
4489 sayılı Kanuna göre Amerika'ya gönderilecek 2 eleman için ıgerekli görülen 93224 liranın 13 
lirası da staj ve öğrenim giderleri olarak (14.551) nci maddeye konulmuştur. 
Teknik yardımdan faydalanmak üzere Amerika'ya gönderilmiş olan 2 elemanın dönüş yol parası 
rika'ya gönderilecek iki elemanın gfidiş yol masrafı ve gündeliklerini karşılamak üzere bu madde 
deki 48 490 lira ödenekten 22 170 lira eksiği ile 26 3*20 lira ödenek konulmuştur. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİMLE İLGtLÎ ALIMLAR 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Merkez ve işletmelerin (kırtasiye ihtiyacı için bu maddeye geç 
ucu maddeler toplamı olan (40 000) lira aynen konulmuştur. 

13.120 Basılı kâğıt r e defter alınılan* ve giderleri : Geçen yıl bütçesinin (303) ndü (bölümünde kalbul 
ihtiyacı karşılayamadığı görüldüğünden İra maddeye 5 000 lira fazlasiyel 40 000 lira ödeınelk kon 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımlan ve giderleri : Geçen yıl 'bütçesinin (301/20) ve (30) ncu ve (3 
menkez ve işletmeler için kaibul edilen 40 000 liralık ödenek ihtiyacı ikartşılam'amıştır. özellik 
hasebe işlerinin zorunlu kıldığı 'hesap ve büyük cetvel yazacak makinaların alınması ve merkezd 
için bu maddeye geçen yıldan 40 000 lira çoğu ile 80 000 lira ödenek kıonulmuştur. 

13.140 Yayın alımlan ve 'giderleri : özelllikle bilgili çalışma zorunda olduığumuz bu sıralarda (gerekli 
ması; Teknik eserlerin sağlanması örnek çalışmalarımızın ve tohumluk hazırlama ve dağıtım fko 
rulması için bu maddeye gecen sene (451/10) ncu madde ile kabul edilen ödenekten 5 000 lira fa 

13.150 Yakacak alımlan ve giderleri : Merkez ve İşletmelerin yakacak ihtilya,cını karşılaima'k üzere Ibu 
ve (302) ncii bölümlerinin 60 ncı maddesiyle kabul edilen ödenekten 2 500 lira fazlasiyle 47 500 lir 

13.160 Hizmetli giyim aliimları ye 'güderleri : (D) cetvelindeki niznıetlilerden odacı, bekçi gibi toplam 
•elbise, 12 palto, 26 çift ayalkkalbı Ibedeli olarak geçen yıl bütçenin (306) ncı bölümündeki ödene 
deye 10 300 lira konulmuştur. 
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13.190 Diğer alımlar ve giderler : (13.110 - 13.160) neı maddelerden alınması sağlanamryan ıdiğer 
deye 1 500 lira ödenek konulmuştun 

GENEL YÖNETIMLE ILGILI GIDERLER 
13.210 ıSu giderleri : Merkez ve işletmelerin içme ve (kullanma ısu ihtiyacını ıgidermek için 1963 y 

lümlerinin (40) ncı maddelerine konulmuş olan ödenekten 8 000 lirası bu maddeye 'konulmu 
13.220 Temizlik giderleri : Merlkez ve işletmelerin 'temizlik malzeme ve giderlerini karşılamak üzer 

«bölümlerin (40) ncı maddelerimden -ayrılan ödenekten 10 000 Lira konulmuştur. 
13.230 'Aydınlatma güderleri : Merkez ve işletmelerin 'aydınlatma giderlerini karşılaımak üzere elek 

iönüne alınarak .bu maddeye geçen yıl bütçesinin (301) ve (302) nci Ibölümlerinin (50) nci 
6 OOO .lira çoğu ile 33 000 lira ödenek konulmuştur. 

13.'240 (Bahçe giderleri : idare binaları (bahçelerinin giderleri için .bu maddeye 500 lira ödenelk ko 
13.290 Diğer yönetim giderleri : (13.210 - 13.290) ncı maddelerden alınması veya yapılması sağla 

bu miaddeye 3 500 lira ödenek konulmuştur. 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
13.410 Posta ve telgraf'giderleri : Merkez ve işletmeleriin posta ve'telgraf ücretlerini karşılamak 

1963 yılında yapılan artış 'da göz önünde bulundurularak geçen yılın (304/11) ve (12) nc 
artırılmak (suretiyle 'bu maddeye 40 000 lira konulmuştur. 

.13.420 'Telefon giderleri : Merkez ve işletmelerin telefon ıgîLderlerini karşılamak üzere telefon ücr 
nazara alınarak 1963 bütçesinin (304/21) ve (22) nci -maddeleriyle kabul 'olunan ödenekten 
konulmuştur. 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
Hizmet, otomofbili işletme ve onarma -giderleri : Genel Müdürlüğe- ait 1 'hizmet otosunun i 
mak üzere gecen yıl (309/21) ve (22) nci maddesine eşit olarak 11 000 lira ödenek bu madd 

HİZMET GİDERLERİ ; 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : . 
Yangından korunma ve sigorta giderleri : idare (binasının yanığından korunması için ger 
Söndürme cihazlarından eksiklerin ikmali için bu maddeye 1 000 lira ödenek konulmuştur. 
Mahkeme h a r d a n ve (giderleri : Görülmekte olan dâvalarla açılacak dâvalar için ödene 
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bilirkişi ve 'hakem ücretleriyle diğer masraflarını karşılatmak üzere 'bn maddeye gecen yıl (407/4 
l'an ödenekten 76 800 lira ödenek 'konulmııştur. 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 

14.520 Burs giderleri : Ankara, ve Atatürk Üniversiteleri Ziraat fakültelerinde burslu olarak okutul 
burs ücretleri ve 100 er lira diğer giderleri olarajk bu maddeye geçen yıl bütcesimin f450) nc 
lira ödenek konulmuştur. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : Teknik ve idari elemanların 'bilgi ve görgülerini 'artırmiak n 
açılacalk hayvancılık, tarla zira ati, 'bahçe kültürleri, ma'kina seminerleri için 10 000 er lira ve 
diğer kongre ve toplantılara gönderilecek elemanların masraflarını karşılamak için 20 000 lira 
yıl bütçesinin (457) nci seminerler ve iç toplantılar'bölümüne konulmuş olan 150 000 liradan ayrı 
muştur. Artanın 10 000 lirası (12.843) ncü ve 80 000 lirası da (12.847) nci maddelere götürülmü 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 4489 sayılı Kanuna göre staj maksadiyîe Amerika'ya gönderilecek 
için 1963 yılı bütçesinin (452/10) neu bölümünde mevcut 39 324 liraya mukabil bu yıl 93 224 
hesabedilmiştir. Bundan 13 160 l ira» (12.882) nci staj ve öğrenim yolluğu maddesine ve müt 
karşılığı olarak bu maddeye konulmuştur ve teiknik yardımdan faydalanmak üzere Amerika'ya 
dönüş yol parası yevmiye ve masrafları ile bu yıl Amerika'ya, gönderilecek 2 elemanın gidiş yol p 
40 100 liralık 'ödeneğe ihtiyaç olduğu hesabedilrniştir. Bu miktardan 26 320 lirası H2.882) nci y 
maddesine. 13 780 lirası da. bu maddeye konulmuştur. 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ : 
1.4.811 Büro giderleri, -. 5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (i) fıkrası icabı olarak işletmelerde açı 

lerini karşılamak üzere 5 000 J ira ödenek konulmuştur. 
14.812 IJiaştırnm giderleri : 54.33 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (f) fıkrası gereğince işletmelerimiz 

tırma giderleri, için bu maddeye 3 000 lira ödenek konulmuştur. 
14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri : İşletmelerde çiftçiler köylüler için a.çılan. çeşitli kurslard 

ve onarma giderleri için bn maddeye 5 000 lira ödenek konulmuştur. 
14.814 Kira ''bedeli : İşletmelerde çiftçiler ve köylüler için acılan çeşitli kurslarda 'nra ödenmesi gerek 

maddeye 1 000 lira ödenek konulmuştur. 
14.815 Cliyim. kuşam alım ve giderleri : İşletmelerde açılan çeşitli kurslarda görevlendirilecek öğret 

verilecek iş tulum ve gümleği ihtiyacı için bu maddeye 2 000 lira ödenek konulmuştur. 
14.816 Malzeme alım ve giderleri : 5433 sayılı Kanunun '2 ncü maddesinin (f) fıkrası. Bu kanunun k 

mahiyette kurslar -açılımasım âmirdir. 
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Alparslan, Ulaş, İğdır çiftlikle rinde açılacak 45 gün süreli ve '90 kursiyerli hay vancılık ık 
Alparslan, Hatay,, Yalova, Gelenıen. Çiçekdağı, Konuklar, 'Türkgeldi çiftliklerinde açılaca 
kültürleri 'kursları için 6 337 lira. 
Alparslan, Gelemen, Polatlı çiftliklerinde açılacak 50 gün süreli 90 kursiyerli makina 'kur 
işletmelerde 45 gün süreli 90 kursiyer için '3 375 lira olmak üzene 16 837 lira 'iaşe giderle 
varizatör, veteriner âletleri, ziraat sanatları âletleri, mücadele ilâçları gibi çeşitli malzeme 
olarak 80 000 lira bu ımaddıeye ödenek konulmuştur. 

14.819 Diğer alım ve giderleri : işletmelerde açılacak kursların yulkarıki maddelerde sayılan g 
bu maddeye 4 000 lira ödenek konulmuştur. 
Sonuç olarak : Geçen yıl bütçesinde 476 ncı lbölüme bu işler için. toplu olarak 130 000 li 

35.000 KURUM GİDERLERİ : 
OKULLAR GİDERLERİ : 
ilkokullar giderleri 

1.5.211. (Büro giderleri -. 5433 sayılı Kanunum 28 ııci. maddesi gereğince (12) işletmemizde ilk oku 
ların büro ıgideri erini karşılamak üzere bu maddeye 1963 yılı bütçemizin 416 ncı bölümün 
muştur. 

15.216 Malzeme alımı ve giderleri : İşletmelerimizde açılmış bulunan ilkokullara lüzumlu malze 
lümden naklen Ibu maddeye 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

15.219 Diğer alma <ve giderler : İşletmelerimizde açılmış olan ilkokulların 15.21L ve ,15.216' 
giderlerini karşılamak üzere 416' ncı bölümden naklen Ibu maddeye 2 000 lira ödenek ko 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ : 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri : İzmir Fuarı ile Samsun'da açılan Karadeniz Fuarına katılm 
münde mevcut ödenekten 5 000 lira fazlasiyle bu maddeye 10 000 lira ödenek konulmuştu 

16.390 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri : işletmelerde her bölgenin 'hususiyetine göre 'ta 
'hazırlanması, zirai mücadele, ekim ve hasat faaliyetlerini, diğer ziraat usul ve 'Çeşitlerini g 
r-en yıl bütçesinin 451/30 nen miaddesinde olduğu ıgifei 10 000 lira ödenek konulmuştur. 

TEMSİL. AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 
16.710 Temsfrl giderleri : Genel Müdürlük temsil giderlerini karşılamak üzere bu maddeye geçen 

olduğu gibi 5 000 lira ödenek konulmuştur. 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 

16.810 Bina onarımı : İdare binaları, nuemur lojmanları ve dağıtma tesislerinde yapılacak ona 
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maddeye 125 000 lira ödenek konulmuştur. 
Geçen yıl yatırım (bütçesiyle kabul edlilen 125 000 liralık ödenek cari harcamalar grupunda yer al 
bu maddeye aktarılmıştır. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : Merkez ve işletmelerde mevcut yazı ve hesap makinalan ile sair 
maddeye 5 000 lira. ödenek konulmuştur. 
Yukardanberi yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere 1963 yılı bütçesinin A/ l ' ' işaretli cetvel 
nin 10 220 633 lira olmasına karşılık ilişikte sunulan .bütçenin transfer harcamaları da dâhil cari. 
toptan olarak 10 477 507 liradır. 

22.000 YATIRIM HARCAMALAR I 
YAPI. TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ TARIM SEKTÖRÜ : 

22.161 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri r 
a) Çiftçiye dağıtılacak to'humluklarm temizlenmesi için Altmova, Ceylanpınar. Gözlü. Malya ve 

lerinde 'mevcut tesislerin genişletilmesi ile Balâ Devlet Üretme Çiftliğinde yeniden kusulacak 
295 000 lira, 

b) Türkgeldi Çiftliğinde kat ilâvesi tevsii ve kalorifer tesisatı için 1 
Alparslan Devlet üre tme Çiftliğine yaptırılacak idare binası için 3 

c) Yeni dvuruluş halinde bulunan Acıpayam Çiftliğinde yaptırılacak 1 aded ikili lojman için 
Dalaman Çiftliğinde yaptırılacak 1 aded ikili lojman için 
Alparslan Çiftliğinde yaptırılacak 2 aded ikili lojman için 
1 020 000 liradan 989 400 lirası 'bu maddeye ve 30 600 lirası da 'bu inşaatların kontrol veya 
Veya işletmelerden i§ yerlerine gönderilecek eOıemanlann. yollukları içim 22.162 nci maddeye 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI : 
34.000 MALÎ TRANSFERLER : 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER : 
34.610 6085 sayılı Kanunun 56 nıeı maddesi gereğince sigorta fonu : Genel Müdürlüğün 1 bizmet otomob 

yeceği zararlar için sigorta fonu hesabına yatırılmak üzere geçen yıl (bütçesinin 446 nci bölüm 
nek konulmuştur. 

34.620 7126 sayılı Kanun gereğince sivil savunma yardım fonu : 7126 sayılı Kamunun değişik 37 nci 
sinin binde biri nislbetinde ödenek geçen yılın 447 nci bölümünün benzeri olan bu ımaddeye tfı 
muştur. 

35.000 (SOSYAL (TRANSFERLER : 
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EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER -. 
35.210 % 1 ek karşılıklar: 12.110' ve 12.210 ncu maddelere konulan ödıettıeğfiin % 1 i nisbetinde 

işaretli cari gid erler bütçesinin (209/12) nci maddesinin benzeri olan bu maddeye 78 943 
35.220 Emekli ikramiyesi : Emekli olacaklara verilecek ikramiye için 1963 yılı (A/ l ) işaretli c 

yer alan 77 500 liralık ödenek bu maddeye konulmuştur. 
35.230 Sandık yönetim giderleri : Emekli Sandığına ödenmesi gereken masraflar karşılığı olarak 

(209/14) ncü maddesinin 'benzeri olan bu maddeye 50 286 lira ödenelk konulmuştur. 
35.240 Diğer ödemeler : Emekli Sandığına yapılacak diğer her 'hangi 'hür ödemeyi karşılamak üzer 

(209/15) nci 'maddesinin benzeri olan bu maddeye 1 000 lira ödenek konulmuştur. 

DERNEK. BİRLİK, KURUM. KURULUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEKKÜLLERE YARD 
35.710 Memur ve hizmetliler öğle yemekleri için Devlet Üretme Çiftlikleri Yardım 'Sandığına : Merk 

nın öğle yemeklerine yardım maksadiyle Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve Merk 
na ödenmek üzere 1963 yılı (A/ l ) işaretli cetvelin 653 ncü (bölümünün .benzeri olan bu mad 
göre 'hesaplanarak 29 000 lira ödenek konulmuştur. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 G-eç/en, yıllar borçları : 1963 yılı (A/ l ) •işaretli! cetvelin 501 ve 502 nci geçen yıl ve esk 

leşimi olan bu nmddeye 65 000 lira ödenek konulmuştur. Artış T . 3 . 1959 tarihinden sonra 
miye farklarının ödenmesine dair olan Kanunun tatbiki sebebinden ve Mülga zirai Kombinalar 

İşletmeleri Kurumu daimî kadrolarında 1950 yılından önce çalışan ve kendilerinden emekli 'aid 
lerinin ihyasında ©m'ekii kurumu karşılığı olarak ödenecek paralardan ileri gelmiştir. 

36.400 İlâma bağlı borçlair : 1963 yılı (A/ l ) işaretli cetvelin 505 nci bölümünün benzeri olan bu m 
muş olduğu halde mahkemelerin neticelenmemiş olması sebebiyle hareanmıyan 30 000 lira Şük 
Efesbank dâvası karşılığı 180 000 lira ödenek konulmuştur. 

36.600 GeriVeriillecek paralat- : 1963 yılı (A/ l ) işaretli' cetvelin 407/30 ncu maddesinin benzeri o 
gibi 450 lira ödenek konulmuştur. 
Yukardan beri yapılan açıklam-adan da, 'anlaşılacağı üzere sermaye teşkili ve transfer harcama 
493 776 lira olup; 456 464 lirası 1963 yılı bütçemizin (A/ l ) işaretli cetvelinden naklen alınmış 

1 500 lira memur ve hizmetlilerin yemeiklerine yardım için 
35* 812 ,»' Emekli 'Sandığı ile ilgili olarak kabul edilen -kanunların tatbikatını karşılamak 
37 312 » ilâve' edilmiştir. 

HÜLÂSA VE NETİCE OLARAK 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün ıcari (harcaimalar, yatırını harcamaları, sermaye 
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adiyle üç grupta düzenlenen 1964 malî yılı bütçe giderleri i l 497 507 liradır. 
1963 yılı bütçemizin (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvelleri toplam olarak 10 935 633 lira idi. ü-eçe 
liradan 305 000 lirası yatırını »kısmına 219 562 lirası cari harcamalara ve 37 312 lirası da tr 
Cari harcaınalardaki 219 562 lira artışın 125 000 lirası geçen yıl küçük onaran adiyle yatırı 
ııa!klen gelmiştir. Transfer kısmındaki 37 312 liralık artış. Emekli Sandığı kanunlarında yap 
ödemeleri 'karşılamak içindir. 
GffiLÎR BÜTÇESİ . 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün Kuruluşuna dair olan 5433 sayılı Kanunun 16 
nin tamamının döner sermayeııin yıllık gelirlerinden karşılanmasını âmir 'bulunmaktadır. 
Ancak 'katma hütçe tatbikatından elde edilecek. Meselâ; teminatların irat kaydı, memur lo 
çeşitli gelirler de olabileceğinden bu kaynaklardan elde edilecek gelirlerin de ikaydı için bi 
1964 yılı eari harcamalar. yatırım, transfer harcamaları toplamı 11 497 507 lira olduğundan 
sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere ilişik gelir bütçesinin 61.000 nei 'bölümünde ve 97 
açılmış olan 63.000 ııci bölümünde tahminî olarak gelir gösterilmiştir. 
Bu Suretle 1964 yılı idin hazırlanan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü gelftr ve gid 
ilişikte arz ve takdim kılındı. 
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Rapor 

1>KVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ UENKL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1964 YILI BÜTÇE R 

Tetkik görevini aldığım Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1964 yılı katma bütç. sinin hizmet m 
önce bu idarenin kuruluş maksat ve gayesi ve hususiyet arz eden durumu üzerinde umumi mahiyette bâzı açık 
mekteyim. 

1. — Nüfusunun % 70 i çiftçi olan memleketimizin hububat ziraatinde yılda 300 000 ton civar nda iyi vasıft 
atin kalkınmasında esaslı unsur olan ve yıllık asgari ihtiyacı gösteren bu miktar tohumluğun ö",el sektör taraf 
hesinde ihtiyacın Devlet eliyle teminine zaruret, görülmüş ve 5433 sayılı Kanunla kurulan İdare 1950 den itiba 

Busun yanında hayvancılığı i. ıslâhı, aşılı ve aşısız fidan ve bağ çubuğu üretimi ile memleketin bağ ve bah 
da da yardımcı bir unsur olarak faaliyet göstermesi ve çiftçiye sair zirai konularda örnek çalışmalarda bulun 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 5433 sayılı Kanunla ve esas itibariyle katma bütçeli bir id 
rada yazılı hizmetlerin ifası için aynı kanunun 11 nci maddesiyle 120 milyon lira döner sermaye verilmiştir. 

Döner sermayenin işletmeler itibariyle yıllık bütçeleri Tarım Bakanlığının tasdikiyle yürürlüğe konulmakta 
lariyle teknik işlerini Yüksek Murakabe Heyeti incelemektedir. Mezkûr bilanço ve kâr zarar hesaplarının mü 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması kuruluş kanununun 15 nci maddesi icabı olup bu hesapların bütçey 

3. — Devlet Üretme Çiftliklerinin katma biit çesi; basit mahiyet ve miktarda olarak, 
a) Cari harcamalarda ; » 
1. — Merkez ve işletmelerin teşkilât kanununa bağlı maaşlı kadrolarına ve (D) cetveliyim istihsal olunan 

giderleri 9 018 087 lira, 
2. — Katma bütçe ile ilgili yönetim giderleri 385 300 lira, 
3. — Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 415 344 lira, 
4. — Kurum giderleri 10 000 lira, 
5. — Çeşitli giderler 155 000 lira, 
b) yatırım harcamalarında ; 
idare binaları, memur lojmanları ve dağıtma tesisleri 1 020 000 lira, 
c) Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında; 
1. — Malî transferleri, (Sigorta sivil savunma fonları) 11 597 lira, 
2. — Sosyal transferleri (Emekli Sandığı ile ilgili ödemeler) 236 729 lira, 
3. — Borç Ödemeleri (Geçen yıllar borçları, ilâma bağlı borçlar) 245 450 liradan ibarettir. 
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Katma bütçe giderlerine karşılık gelirin döner sermayenin yıllk safi kârmdan ayrılacağı kuruluş Kanunun 
İdarenin yukarda arz edilen özelliği karşısında yapılan hizmetlerin vüsat ve ehemmiyetiyle mahiyetinin te 

maye hesaplarının incelenmesiyle mümkün olacağı aşikâr bulunduğundan tetkikatın bilhassa bu yönden yapılm 

BÎRÎNCÎ KISIM 

Hizmetin mahiyeti ve ifa tarzı 

1. — 1963 - 1967 yıllarında her yıl 80 000 ton hububat tohumluğu Üretme Çiftliklerince çiftçiye intikal et 
özel sektör tarafından her yıl kademeli olarak artırılmak suretiyle 1987 yılında 170 000 ton tohumluğun da 

Programa göre Devlet Üretme Çiftliklerine verilen vazifenin tahakkukunda Tarım Bakanlığı, Şeker Şirket 
tohumluk miktarı plânlama ile tesbit edilen miktara yükseltilecektir. 

Tohumluk tevzii konusunda Tarım Bakanlığınca tesbit edilen esaslar ilişik raporda gösterilmiştir. 
2. — 1950 yılında meriyete konulan 5433 ?ayılı Teşkilât Kanununun, aşağıda açıklanan sebeplerle yukarda 

olarak tanzim olunan uzun vadeli plânları tahakkuka kifayet eder durumda olmadığı anlaş lmaktadıi'. 
a) Devlet Üretme Çiftlikleri ifa etmekte clduğu hizmet bakımından iktisadi bir Devlet Teşekkülü karek 

ve döner sermayeli olarak iki cepheli faaliyet göstermek ve bu bakımdan iki sistem üzerinden hesap tutmak 
büro işleri ve kırtasi muamele en aşağı iki misli çoğalmıştır. 

b) 1950 yılında kabul edilmiş olan 120 milyon liralık döner sermayenin halihazır iştira kıymeti üç misli eksik 
kınma Plânı ile bu idareye tevdi edilen ve büyük bir sermaye ile ciddî mesaiye ihtiyaç gösteren görevin yürütülm 
Kanunun 11 nci maddesinde yazıflı bu sermaye miktarının 500 milyon liraya çıkarılması icabeder. 

c) Aynı madde de gayrimenkule yatırılacak paraların sermayenin % 35 inden fazla olamıyacağma dair hükü 
arazinin ve binaların (amortismandan sonraki) bedellerine hasredilmesi iktiza ederse de idare bilançolarında gayr 
ıslahı, nebat sermayesi, yollar, köprüler, rampalar, sair tesisat ve tertibata da teşmil edildiği, bu itibarla bu varlı 
% 35 inden fasla olduğu görülmektedir. 

Yukarda arz edilen hizmetlerin ifası bilhassa arazi ıslahı ve sulama gibi mühim yatırımlara bağlı ve bu yatır 
bu fıkranın da tadili icabetmektedir. 

3. İdare muhtelif tarihlerde; 
a) Tiftik, Yapağı Anonim Ortaklığına 4 000 000 lira sermaye iie iştirak etmiş ve 4 000 000 liranın tamam 
b) Kauçuk Sanayii Türk Anonim Ortaklığına 1 200 000 lira ile iştirak etmiş 600 000 lirası ödenmiştir. 
c) Gıda ve ihtiyaç maddeleri Türk Anonim Ortaklığına 200 000 lira ile iştirak etmiş ve 200 000 lira ödenm 
d) Kilis Z. Yağı Anonim Ortaklığına 3 092 500 lira ile iştirak etmiş 792 415 lirası ödenmiştir. 
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Kauçuk Sanayii Türk Anonim Ortaklığı halen tasfiye halindedir. 
Bu iştiraklerin üretme çiftliklerinin mevzuatlarına uygun dü|memekte olduğu Yüksek Murakabe raporların 
îdare bu tavsiyelere uyarak şirketlerden ayrılmak için gerekli gayreti sarf etmekte ise de imkân elde edemem 
Bir an önce şirketlerden çıkması, kendisine mevdu işlerin lâyıkiyle başarılabilmesi için de lüzumludur. 

ÎKlNCt KISIM 

Hizmetin inkişaf seyri 

1. Devlet Üretme Çifttlikleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, maksat ve gayesine uygun olarak inkişaf ettiği m 
Her yıl istihsali ve kâr durumunu mucibi memnuniyettir. 1963 yılı istihsali geçen yıllardan farklı olarak 15 

tir. 
1962 yılı kârı 38,5 milyon liradır. 
1963 yılı tohumluk hazırlanması mevzuunda programın tahakkuk ettirilmiş olduğunu, program icabı olarak 

bil 63 552 ton tohumluğun ilaçlanmak ve çuvallanmak suretiyle çiftçiye intikal ettirildiği, 15 000 ton tohumlu 
mek üzere Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü emrine ayrılmış olduğu, bundan başka halen tevzi edilmek üzere 15 
cudolduğu anlaşılmıştır. 

Yukarıda belirtilen 63 552 ton tohumluktan, 
50 810 ton buğday, 4 641 ton arpa, 5254 sayılı Kanuna göre muhtaç çiftçilere tevzi edilmek üzere Ziraat B 
3 219 ton buğday, 22 ton arpa banka teminat mektubu karşılığı çiftçilere, 
123 ton buday, 5 ton arpa sözleşmeli çiftçilere, 
1 601 ton buğday Şeker Şirketine, 
2 935 ton buğday, 196 ton arpa peşin bedelle çiftçilere tevzi edilmiştir. 
Ayrıca 800 000 aded aşılı ve aşısız fidan, 500 000 aded bağ çubuğu, 1 250 kilo sebze tohumu halka intikal 

ruluk vücuda getirilmiştir. 
153 baş sığır, 3 090 baş koyun damızlık olarak çiftçilere verilmiştir. Bunlardan ayrı olarak 27 470 damızl 

tevzi edilmiştir. 

İdarenin doğrudan doğruya ve özel sektörle iş birliği yaparak 1963 -1967 yıllarında; 
a) Tevzi edeceği hububat tohumluğuna, 
b) Damızlık hayvan miktarına, 
c) Fidan tevziine, 
d) Arazi ıslahı ve sulama tesislerine, 
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e) Meyvacılık, ağaçlandırma işlerine, 
Programlara göre; 

ziraat makinaları ve nakil vasıtaları mubayaasına ait programlarını ha 

1964 -1967 yılları için; 
1. Her yıl 80 000 ton hububat tohumluğu, yıllar itibariyle ve sıra ile 500 - 1 000 ton melez mısır, 750 ton pa 
2. Her yıl 300 000 - 703 000 arasında aşılı fidan, 380 000 - 2 500 000 arasında aşısız fidan ve bağ çubuğ 
3. Halen mevcut 2 080 dekar meyvalık sahası her yıl artırılarak 1967 yılında 7 457 dekara Amerikan asm 

2 065 dekara yükseltilecektir. 
4. 1967 yılına kadar 67 250 000 lira değerinde 420 traktör, 300 biçerdöğer, 224 aded kamyon ve hizmet ot 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yatırımlar 

1. Cari sene yatırımları (1963 yılı) itibariyle 25 000 000 liradır. 
Yıl sonu itibariyle % 83,6 nisbetinde tahakkuk ettirildiği anlaşılan yatırımların müfredatı aşağıda gösterilm 

Proje 
No. 

I 
Tl 

I I I 
IV 

V 
VI 
vn 

VIII 
IX 
X 

Alparslan Çiftliğinde hayvan mubayaası 
Ceylampınar Çiftliğinde bina -inşaatı 
Ceylâınpınar Çiftliğinde arazi ıslahı, sıüsaınıa. meyvalık ve mera talhsisi 
Merkez Atölyesinde ziraat âlet ve mikiıra mubayaası 
işletmelerde bina yapılması 
İşletmelerde arazi ıslahı, sulama, meyvalık ve mera tesisleri 
işletmelerde elektrik, gübrelik, telefon ve sair tesisler 
işletmelerde müteferrik küçük demirbaşlar mubayaası 
Kasmıyon, hizmet otosu, ambulans, at arabası mnbayaıaısı 
Damızlık irat hayvainilaırı 'satınalınması 

Toplam 

Tahsisat. 
(Bin T.L.) 

140 
1 243,8 
2 459,8 

10 947,0 
1 559,4 
2 977,0 
2 020,5 

191,5 
1 652,0 
1 191,9 

24 382,9 
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b) Katma bütçe; 
Yine Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen projelere göre 840 000 liradır. Tamamı tahakkuk ettiril 
2. — Yeni yıl yatırımları (1964) 
a) Döner sermaye; 
İMnci kısmın 2 nci fıkrasında açıklanan hizmetlerin tahakkuku maksadiyle projeye bağlanmış olarak; 

Lira 

Arazi ıslahı, sulama, yollar, elektrik tesisleri için 7 300 000 
Yem bitkileri için 944 000 
Bağ, bahçe ve meyva tesisleri için 566 000 
Bina ve sair tesisler için 4 683 000 
Atelye aletleri için 400 OGrt 
Tarım makinaları için 11 948 000 
Taşıtlar için 3 233 000 
Elektrojen grupları için 624 000 
Damızlık hayvan mubayaası için 1 325 009 

olmak üzere 31 023 0C~ 
yatırım yapılacaktır. 

b) Katma bütçe; 
Keza Plânlama Teşkilâtınca tasdik edilmiş olan projeler gereğince; 

tdare binalan, memur lojmanları, dağıtn.a tesisleri için 1 020 000 liralık yatırım ödeneği katma bütçen 
muştur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Geçen yıl bütçe tatbikatı 
1 ve 2. — 1963 yılı katma bütçesiyle; 
a) İkinci kısım personel giderleri için kabul edilen 8 716 158 lira ödeneğe mukabil 6 350 000 lira, 
b) Üçüncü kısım yönetim giderleri için kabul edilen 552 475 lira ödeneğe mukabil 543 722 lira, 
c) Dördüncü kısım daire hizmetleri için kabul edilen 589 500 lira ödeneğe mukabil 519 000 lira, 
d) Beşinci kısım borçlar için kabul edilen 210 000 lira ödeneğe mukabil 18 227 lira, 
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e) Altıncı kısım yardımlar için kabul edilen 27 500 lira ödeneğe mukabil 27 500 lira olmak üzere ceman 
7 457 943 lira sarf edilmiştir. 

Malî yıl soauna kadar iki ay zarfında yapılacak sarfiyat da göz önüne alınacak olursa idarenin cari harca 
% 20 arasında bir tasarruf sağlanacağı müşahade olunmuştur. 

(A/2) işaretli yatırım bütçesi esasen 840 000 lira olup muayyen hususlara taallûk etmekte ve mahallerine 
olduğundan her hangi bir tasarruf mevzuııbahis değildir. 

İdarenin 1950 - 1962 yıllanma ait kesinhesap cetvellerinin tetkikinde; % 20 . % 30 civarında tasarruflu har 
yetle bütçe tatbikatında âzami tasarruf zihniyetiyle hareket edildiği kanaatına varılmış bulunmaktadır. 

3. — 5433 sayılı Kanuna bağlı 1, 2 sayılı cetvellerde toplam olarak 493 aded maaşlı kadro mevcuttur. 
Bunun 179 adedi (L) cetveline alınmıştır. Seri kalan 314 kadrodan Kasım 1963 sonu itibariyle 180 adedi m 

hal olan bu kadrolara mukabil (D) cetvelleriyle istihsal olunan ücretli kadrolarla hizmetlerin aksatılmamasına ç 
4. — 1963 yılında tahsisat kifayetsizliği sebebiyle Maliye Bakanlığının muvafakatiyle maddeler arasında 

bölümler arasında 37 000 liralık bir münakale kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine sevk edilmek üzeredir. 
Ek ödenek alınmamıştır. 

BEŞİNCİ KISBT 

Yeni bütçe teklifleriyle alâkalı tetkikler 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 malî yılı katma bütçe giderleri Maliye Bakanlığınca gen 
mış olan tertip plânına uygun olarak ve geçen yıllann (A/l) cari giderler, (A/2) yatırım bütçelerine (A/3) s 
cetvelinin ilâvesiyle üç kısımda mütalâa olunmuştur. 

(A/l) cari harcamalar ile (A/3) sermaye teşkili ve malî transferler kısımlarındaki giderlerin tesbitinde, geç 
Hükümetçe alman prensip kararma tamamen bağlı kalındığı müşahade olunmuştur. 

Başbakanlık! tebliğinde tarım sektörüne dâhil idarelerin gelişme harcamalarında % 7 ye kadar bir artış ka 
yıla nazaran nisbeti % 2,5 civarında olan 256 874 liralık bir artışla ve (A/l), (A/3) işaretli cetvellerle toplam 
talep olunmuştur. 

Ödeneğin tesbitinde bütçelerde ödeneklerin tam olarak yer almasına dair Musasebei Umumiye Kanununun 
dığı, 

Kadrosuz istihdamların mevcut bulunmadığı üst derecelerde aylık alan memurlar mevcut ise dn, münhal kadro 
nek bakımından her hangi bir sıkıntı çekilmediği, münhallerin küçük maaşlı kadrolara itibar edilmemesinden 
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A) CARt HARCAMALAR : 
1963 malî yılı (A/l) işaretli cetvelde yer alan cari giderler karşılığı 10 095 633 liradır. 
Geçen yılın (A/2) işaretli yatırım bütçesinde yer alan 125 000 liralık küçük onarımların da mahiyeti 

lar kısmında yer alması gerektiğinden bunun da ilâvesiyle geçen yılın (A/l) işaretli cetvel tutarı olan 1 
lirası 1964 yılı (A/l) işaretli cetvelde 456 464 lirası da (A/3) işaretli cetvelde yer almıştır. 

Bu suretle; 
a) Geçen yılın 9 764 169 lirasına mukabil bu yıl (A/l) cetveli ile istenne ödenek 9 983 73 liradır. Fazla 
Bu fazlalığın; 
65 252 lirası personel giderleri bölümünde, 
97 800 lirası yönetim giderleri bölümünde, 
46 510 lirası hizmet giderleri bölümünde, 
10 000 lirası çeşitli giderler bölümündedir. 

1. Personel giderleri : 
Geçen yıl (L) cetveline alman 171 aded memur kadrosuna ilâveten bu /yıl 8 memur kadrosu daha (L) ce 

aylıklar ödeneğinden 66 420 lira tenzil edilmiştir. * 
Hizmetlilere ait (D) cetvelinde yapılan bâzı değişiklikler ve ihtiyaca binaen ilâve edilen 5 aded teknik el 

retler ödeneğine 81 810 lira eklenmiştir. 
Geçici hizmetliler ücretine 117 lira eklenmiştir. 
Geçen yıl ödeneklerinin kifayet etmediği ve tediyelerinin de kanuni bir zaruret olduğu göz önüne alınar 

giderleri 8 000 lira artırılmıştır. 
Emekli kesenekleri karşılığı maddesine bilhesap 1 000 lira fazla konulmuştur. 
Teftiş ve murakabenin devamlı1 ığını sağlamak maksadiyle müfettişler geçici görev yolluğu 11 245 l 
Geçen yıl ödeneğinin kifayetsizliği sebebiyle bu yıl yurt dışı geçici görev yolluğu maddesine 25 000 
Yukarda bahsedilen 65 252 lira fazlalık bu miktarların tenzil ve ilâvesinden ileri gelmiştir. 

2. Yönetim giderleri; 
Mevcut stokların azalması ve geçen yıl bütçesine konulan ödeneğin azlığı sebebiyle basılı kâğıt ve defte 

Elde mevcut makinalann tamiri ve işletmelerin ihtiyacı olan büyük şaryölü cetvel ve hesap makinala 
demirbaş alimlan maddesine 40 000 lira Ödenek konulmuştur. 

Teknik eserlere abone olunması ve örnek çalışmaların halka yayınlanması için yayın alimlan ve gi 
alimlan ve giderlerine 2 500 lira fazla ödenek konulmuştur-

Hizmetli giyim alimlan ve giderleri maddesine 700 lira eksik ödenek konulmuştur. 
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Aydınlatma giderlerine, yapılmış olan zam ve idare binası civarında yapılan yeni binanın lüzumlu ay 
bu maddeye 6 000 lira, bahçe giderlerine 500 lira diğer yönetim giderlerine 3 500 lira ilâve yapılmıştır. 

Posta telgraf giderleri ile telefon giderlerin 3 tarifelerin yükseltilmesi sebebiyle 15 000 lira ve 21 000 lira ilâv 
Yukarda bahsedilen 97 800 lira fazlalık bu sebeplerden ileri gelmiştir. 
Geçen yıldan 5 000 lira falasiyle bu yıl yaym alım ve giderleri bölümüne konulan *L0 000 liralık ödeneğin, 

nek çalışmaların çiftçilere duyurulması gibi yetiştirici mahiyette neşriyat ve yayınlan sağlamak için asgari m 
Geçen yılın aynı olarak bir aded hizmet otomobli için 13 530 ncu maddeye konulan 11 000 liralık ödenek nor 
1963 yılı bütçesine bir taşıt için konulan 55 000 lira Devlet Malzeme Ofisine avans olarak yatırılmış ise de he 
(R) cetvelinde işaret edilmiş olduğu üzere halen miadını doldurmuş ve hizmetten çıkanlması gereken vasıta 

lacaktır. 
3. Hizmet giderleri; 
Yangından korunma ve sigorta giderleri içm 1 000 lira ödenek konulmuştur. 
Amerika'ya gönderilecek İM elemanın gidiş ve bir yıllık döviz prim farklariyle halen Amerika'da bulunan ik 

bilhesap staj ve öğrenim giderleri maddesine 45 510 lira fazla ödenek konulmuştur. 
Yukarda bahsedilen 46 510 lira fazlalık bu ilâvelerden ileri gelmiştir. 
4. Çeşitli giderler : 
Samsun'da açılacak Karadeniz Fuarına- katılmak üzere iç fuar ve sergilere iştirak maddesine 5 000 lira fazla 

zat maddesine 5 000 lira ödenek konulmuştur. Yukarda bahsedilen 10 000 lira fazlalık bu ilâvelerden ileri gel 

B) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI : 
Geçen yılın (A/l) işaretli cetvelinde yer alan ödenekten bu yılın (A/3) işaretli transfer harcamaları listesin 

kabil ; bu cetvelle 493 776 liralık ödenek istenmektedir. Geçen yıla nazaran 37 312 lira fazladır. 
Bu fazlalığın; 561 lirası sivil savunma yardım fonuna yatırılacak paranın kanuni nisbette hesaplanmasından, 

97 lirası Emekli Sandığı yönetim giderlerinden, 1 500 lirası memur ve hizmetlilere yemek için yapılan yardımdan 
Kanununda yapılmış olan değişiklikler dolayısiyle ödenecek ikramiye farMan olarak geçen yıl borçlan bölümüne 

C) YATIRIM HARCAMALARI : 
1963 yılında 840 000 lira olan yatmm bütçesinden, 125 000 lirası bu yılın cari harcamalar grupunda mütalâ 

715 000 liraya mukabil; 1964 yılında 1 020 000 liralık ödenek istenmektedir. Fazlalık 305 000 liradır. 
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(A 2) cetveliyle istenilen ödenek; Devlet Plânlama Dairesince tasdik edilen projelerine tevfikan; 

Malya Devlet üretme Çiftliğinde yaptırılacak tohum temizleme tesislerine 
Balâ Devlet Üretme Çiftliğinde yaptırılacak tohum temizleme tesislerine 
Gözlü Devlet Üretme Çiftliğinde yaptırılacak tohum temizleme tesislerine 
Geylanpmar Devlet Üretme Çiftliğinde yaptırılacak tohum temizleme tesislerine 
Altınova Devlet Üretme Çiftliğinde yaptırılacak tohum temizleme tesislerine 
Polatlı Devlet Üretme Çiftliğinde yaptırılacak tohum temizleme tesislerine 

Toplam 

Alparslan Devlet Üretme Çiftliğinde yaptırılacak 4 lü memur lojmanına 
Acıpayam Devlet Üretme Çiftliğinde yaptırılacak 2 li memur lojmanına 
Dalaman Devlet Üretme Çiftliğinde yaptırılacak 2 li memur lojmanına 

Toplam 

Alparslan Devlet Üretme Çiftliğinde yaptırılacak idare binası için 
Türkgeldi Devlet Üretme Çiftliğinde yaptırılacak idare binası için 

Toplam 
liranın toplamından ibarettir. 

ı>) GELIR BÜTÇESI : 

5433 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi Katma Bütçe giderlerinin tamamının döner sermayenin yıllık safi 
lunmaktadır. 

Katma bütçenin tatbikatından doğacak müteferrik gelirler ve bilfarz katma bütçeye ait lojmanlardan e 
ğundan; * 

Tasarıya ekli (B) işaretli cetvelde açılan 63.000 nci çeşitli gelirler bölümünden 97 507 lira gelir sağlanac 
ni karşılıyacak mütebaki 11 400 000 lira da mezkûr madde hükmüne uyularak 61.000 nci bölüme gelir ko 

Bu suretle gelir ve gider bütçesi birbirine denk hale getirilmiştir. 
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Çeşitli gelirler her ne kadar geçen yıl bütçesine nazaran 61 844 lira fazla tahmin edilmiş ise de bu böliimder 
89 367 lira olduğu göz önünde tutulacak olursa 1934 yılı tahmininin normal olduğu neticesine varılır. 

E) TEKLİF YE TEMENNİLER : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün faaliyet mevzuu ve karakteri bakımından bir İktisadi Devlet 

hassa 5 Yıllık Kalkınma Plânının tahakkuku halamından zaruri görülmekte olup her yıl Yüksek Murakabe Heye 
mizce tekrar tekrar teklif ve temenni edilmekte olmasına rağmen bu cihet henüz katı bir neticeje bağlanamamış 

Bu mevzuda gerekli kanun taşanlarının hazırlandığı müşahede edilmiştir. 

NETİCE OLARAK : 
Yukardanberi arz edilen temennilerle ve teklif edilen bütçenin kabulü dileğiyle Yüksek Komisyonun tetkik ve 

İ 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/583 
Karar No. : 28 

CUMHUEİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçesi hakkında hazırlanan, Yüksek Meclise ar 
tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 30 . 11 . 1933 tarihli ve 71-2185/5185 sayılı Tezkeresiyle gönderilen ka 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşü 

Genel Müdürlüğün bütçesini Komisyonumuz namına tetkik eden raportörümüzün raporu okunduktan so 
ilgili konular üzerinde durulmuş, tenkid ve temennilerde bulunulmuş ve sorular sorulmuştur. 

Bakan ve Genel Müdür tarafından gerekli izahat verildikten ve sorular cevaplandırıldıktan sonra maddele 
Genel Müdürlüğün bütçesi geçen yıla nazaran 561 374 lira fazlasiyle 11 497 507 lira olarak teklif edilmiş 

harcamalarını, 1 020 000 lirası yatırım harcamalarını, 493 776 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamal 
Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da giderleri karşılıyacak şekilde denk ol 
Her ne kadar Genel Müdürlüğün bütçesi 11 497 507 lira olarak görülmekte ise de faaliyetinin en mühim k 

den bütçede görülmemektedir. 
Cetvellerin tetkiki neticesinde konulmuş bulunan ödeneklerin yeterli ve hizmetin ifasına elverişli olduğu a 

miştir. 
Tasarının 6 ncı maddesinin (a) fıkrasındaki «maddeleri» kelimesi «tertipleri» şeklinde değiştirilmiş, di 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ekli cetvelleriyle birlikte Gene 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Burdur 
H. Otan 

Sözcü 
İzmir 

N. Mirkelâmoğlu 

Çanakkale 
8. İnan 

Kâtip 
Yozgat 

C. Sungur 

Denizli 
C. Akyar 

Afyon K. 
Söz hakkım mahfuz 

M. Turgut 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

A 
İV. 

G 
Söz hak 

1. E. 
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İçel 
C. T. Okyayuz 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Niğde 
R. Soyer 

imzada bulunamadı 

Sinop 
M. AUcanoğlu 

İzmir 
A. Ertunga 

İmzada bulunamadı 

Konya 
M. Din eldi 

Sakarya 
B. Ahdağ 

Tabiî Üye 
8. Gürsoytrak 

İzmir 
Söz hakkım mahfuz 

1. Gür san 

Konya 
A. Onar 

Sakarya 
N. Bay ar 

Trabzon 
A. Şener 
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İzmir 
X. Kürşaf 

Mardin 
Ş. Aysan 

Sakarya 
M. Gib-er 

Trabzon 
i . R. Tz-nneı 

Kars 
K. Okya 

Muş 
7. Akpola 

Siirt 
T. Ayku 

Tunceli 
M. A. Dem 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ ] 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı | 

I 
MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün cari j 

harcamaları için 9 983 731 lira, yatırım harcamaları için 1 020 000 lira, j 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 493 776 lira ki toplam : 
olarak 11 497 507 lira ödenek verilmiştir. i 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün ge- ı 
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 11 497 507 lira i 
olarak tahmin edilmiştir. I 

I 
MADDE 3. — Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce 1964 j 

bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı j 
hüklimler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı j 
gelirin tarh ve tahsiline 1964 bütçe yılında da devam olunur. ı 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün j 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanununun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlileri bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki j 
hizmetler için Bakanlar Kurulu karatiyle kadro alınabilecek tertipler, | 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün Ku
ruluşu hakkındaki 7 . 6 . 1949 tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1, 2) 
sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1964 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde: 

KARMA BÜTÇE KOMİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri G 
kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nc 

MADDE 6. — (Geçen yıllar bo 
mesi halinde : 
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Hükümetin Teklifi Karma Bütçe Komisyon 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
olduklan hizmet maddelerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllanna aidolup Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı-
îıklan yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , 
(A/2) ve (A 3) cetvellerine dâhil ödeneklerden geçen yıllar borçlan 
maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmişir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım bakanlan yürütür. 

Başbakan V. 
E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

N. Ökten 
İçişleri Bakanı 

/. Seçkin 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet .Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 
Dışişleri Bakanı V 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

77. Dinçer 

Devlet Bakanı 
R. Ayhar 

Millî Savunma Bakanı 
t. Sancar 

Maliye Bakan' 
F. Melen 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde 
olduklan hizmet tertiplerinden bu mad 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aido 
nununun 93 ncü maddesine göre zam 
şılıklan yıllan bütçelerinde bulunan bo 
hizmet tertipleri veya (aylık ve ücretler 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden g 

Maliye Bakanlığınca aktanlacak öd 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci madd 

MADDE 8. — Tasannın 8 nci madd 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu madd 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Öktem 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
F. K. Gökay 

Bayındırlık 
A. E. O 

Gümrük ve Tek 
O. Öztra 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Ba 
/ . §. Dura B. Ecev 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Ardıçoğlu 
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(A/l) CARİ HAECAMALAB 

1963 ödeneği 
Hükümetçe isten 

Bölüm Madde 

12.000 

12.110 

12.210 
12.230 
12.260 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 

12.520 
• 

12.610 

12.710 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 
AYLIKLAR 
Aylıklar 

Ücretler Kesim 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
TAZMİNATLAR 
Kasa tazminatı 

toplamı 

toplamı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 

Madde 
Lira 

3 638 522 

4 255 950 

4 240 350 
2 400 

13 200 

614 707 

72 500 
8 000 
9 000 

12 000 
1 080 

512 127 

20 500 

1 

4 200 

Bölüm toplamı 
Lira 

8 952 835 

Madde Bölüm 
Lira 

3 572 102 

4 337 877 

4 322 160 
2 517 

13 200 

628 207 

72 500 
8 000 

13 500 
20 000 
1 080 

513 127 

20 500 

1 

4 200 

L 

9 01 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
12.810 Sürekli görev yollukları 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.843 Kongre ve konferans geçici görev yolluğu 
12.847 Araştırma ve inceleme geçici görev yol

luğu 
12.848 Kurs geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 370 720) 

II - Yurt dm- yolluklan 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 84 480) 
YÖNETIM GÎDERLERÎ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderler 
Diğer alımlar ve giderler 

Devlet Ü. ( 

12.872 
12,882 

13.000 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 
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1963 ödeneği 
Hükümetçe isteme 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lir 

70 
75 
82 
12 
10 

80 
30 

000 
000 
475 
000 
000 

000 
000 

418 955 455 200 

70 
75 
93 
12 
10 

80 
30 

000 
000 
720 
000 
000 

000 
000 

20 000 
39 480 

177 500 

40 000 
35 000 
40 000 
5 000 
45 000 
11 000 
1 500 

1 G. M. Bütçesi 

287 500 

(S. Sayısı : 

45 000 
39 480 

229 300 

40 000 
40 000 
80 000 
10 000 
47 500 
10 300 
1 500 

347) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Sn giderler 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.530 Hizmet otomobili işletme ve onarma gi
derleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

45 000 

8 000 
10 000 
27 000 

54 000 

55 000 

8 000 
10 000 
33 000 

500 
3 500 
90 000 

25 000 
29 000 

11 000 
368 834 

40 000 
50 000 

11 000 
41 

76 800 

76 800 

192 034 

83 700 
60 000 
48 334 

77 800 

1 000 
76 800 

237 544 

83 700 
60 000 
93 844 
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Bolüm 

15.000 

16.000 

Madde 

• - • -

• 14.811 
14.812 
14.813 
14.814 
14.815 
14.816 
14.819 

15.211 
15.216 
15.219 

16.370 
16.390 

ödeneğin çeşidi 

Tarım hizmetleri giderleri 
Kesim toplamı 

TARIM İŞLERI GIDERLER! 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

KURUM GİDERLERİ 

Okullar giderleri Kesim toplamı 

İLKOKULLAR GIDERLERI 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

Propaganda ve tanıtma giderleri 
Kesim toplamı 

iç fuar ve sergiler giderleri 
Diğer propaganda ve tanıtma giderleri 

1963 

Madde 
Lira 

100 000 

5 000 
3 000 
5 000 
1 000 
2 000 

80 000 
4 000 

10 000 

3 000 
5 000 
2 000 

15 000 

5 000 
10 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

10 000 

145 000 

Hükümetçe 
Madde Böl 

Lira 

100 000 

5 00O 
3 000 
5 000 
1 000 
2 000 

80 000 
4 000 

. 10 000 

3 000 
5 000 
2 000 

20 000 

10 000 
10 000 

istem 
üm t 

Li 

1 

15 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

14.000 HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

15.000 KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

5 000 

125 000 

125 000 

5 000 

130 000 

8 952 835 

387 500 

368 834 

10 000 

145 000 

9 764 169 

125 
5 
000 
000 

9 01 

38 

41 

1 

15 

9 98 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.162 Teknik personel geçici görev yoll tğu 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

715 000 

715 000 

715 000 

1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lir 

1 020 

1 020 000 

989 400 
30 600 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 347) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.000 

35.000 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

Fonlara katılma ve ödemeler 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanun gereğince Sivil Savun
ma yardım fonu 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maduesi ge
reğince sigorta fonu 

SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve 
benzeri teşekküllere yardımlar 

Kesim toplamı 

35.710 Memur ve hizmetliler öğle yemekle *i için 
Devlet Üretme Çiftlikleri Yardımlaşma 
Sandığına 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

11 036 

27 500 

27 500 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

1 

29 000 

29 000 

11 036 

10 936 

100 

207 478 

78 789 
77 500 
50 189 
1 000 

234 978 

11 597 

11 497 

100 

207 729 

78 943 
77 500 
50 286 
1 000 

23 
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1963 ödeneği 1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 GEÇEN YILLAE BORÇLARI 30 000 
36.400 İLÂMA BAĞLI BORÇLAR 180 000 
36.600 GERİVERİLECEK PARALAR 450 

34.000 MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

SERMAYE TEŞKtLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

210 450 245 

65 000 
180 000 

450 

11 036 d i 

234 978 236 

210 450 245 

456 464 493 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 347) 



Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

B/2 — Yergi dışı gelirler 

61.000 KURUMLAR HASILATI 

61.170 Döner sermaye gelirleri 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.301 Çeşitli gelirler 

61.000 KURUMLAR HASILATI BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

GELİRLER GENEL TOPLAMI 

— 37 — 
(B) — CETVELİ 

1963 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

10 900 000 

10 900 000 

35 633 

35 633 

10 900 000 

35 633 

10 935 633 

Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm 

Lira L 

11 40 

11 400 000 

97 

97 507 

11 4 

11 4 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tariki Numarası 

Kanun 7 . 6 . 1949 Ö433 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

MERKEZ 

2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
2 
3 
5 

Yüksek Mühendis 
T> 

» 
» 
» 

Teknisyen 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

Ressam 
> 
> 

» 
» 
» 
» 

veya 
» 
» 
» 
» 

(Veteriner) 

Mühendis 
» 
» 
» 
» 

3 
1 

11 
2 
8 
1 
3 
3 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

1 750 
1 500 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 250 
1 100 

950 
800 
600 
500 

1 100 
950 
600 
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(C) CETVELİ 

Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev 

(D) CETVELİ 

D. 

11 
5 
3 
1 
5 
1 
1 
0 

1 
2 

Memuriyetin nev'i 

Do(ktıor 
Kartograf 
Sondör 
Topoğrıaf 

» 
Tercüman 
Avukat 

» 
Memur 

» 

Aded 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
5 

Ücret 

300 
700 
950 

1 250 
700 

1 250 
1 250 

800 
1 250 
1 100 

63 
3 Memur 1 950 
4 » 8 800 
5 » 8 700 
6 » 7 600 

- kuruluş Ka 

D. 

7 
8 
9 

10 
4 
5 
7 
8 
9 

10 
5 
6 
7 
6 

11 
8 

Mem 

Mecnur 
» 
» 
» 

Daktilo 
» 
» 
» 
» 
» 

Dağıtıcı 
» 
» 

Takritpcâ 
flBefoçi 
Odacibaş 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi (S . Sayısı : 347) 
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D. 

8 
9 

10 
11 

6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

11 

Memuriyetin, nev'i 

Odacı 
» 
» 
2> 

'Kaloriferdi 

İŞLETMELER 

Aded 

2 
5 
6 
6 
1 

139 

Yüksek Mühendis tveya Mühendis 2 
Teknisyen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

•Doktor 

Bölüm1 

6 
S 
6 

28 
27 
4 
1 

10 

Madde 

Ücret 

450 
400 
350 
300 
600 

1 750 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
300 | 

D. 

1 * 
2 
3 
4 
5 
•6 

7 
8 

10 
11 
6 
7 
8 
9 
8 
9 

Memuriyetin nev 'i 

Teknisyen > (Veteriner) 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

•Hastabakıcı 
» 
» 
» 

Daktal'o 
» 

£ 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

- CETVELİ 

Aded 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
3 < 
2 
2 
1 

122 

Ödeneğin çeşidi 

Ücret; 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
350 
300 
600 
500 
450 
400 
450 
400 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
12 İşletmeler ve Merkez Atelyesi geçici hizmetliler ücreti 

Devlet Ü. Ç. G. M. Bütçesi (.S. Sayısı : 347) 

D. M 

2 Memu 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 

7 Yollaın 

5 iSürvey 
S » 

•6 Topoğn 



D. 

10 
11 
12 
13 
11 

9 
9 

10 
9 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 
Şef 
Memur 

» 
> 

Saymanlık Memuru 

İŞLETMELER 
Müdür Muavini 
Şube Şefi 

» > 
Fidanlık Uzmanı 

Aded 

4 
5 
5 
7 
1 

22 

4 
7 

14 
5 
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(L) CETVELİ 

Aylık 

500 
450 
400 
350 
450 

600 
600 
500 
600 

D. 

9 
10 
11 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
11 
12 
13 
14 

Memuriyettin ney'i 

Mafkima Ekipleri 
» » 
» » 

Ayniyat Memuru 
» » 
» » 

Ambar Memuru 
» » 
> » 

Memur 
» 
» 
» 

Şefi 
» 
» 

Ade 

5 

8 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

149 

Adedi 

T — CETVELİ 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre mevcut taşıt cetveli 

Cinsi Markası Satmalma Tarihi Bedeli izahat 

(Kaptı kaçtı) Dodge 1948 model ]948 7 500 1950 yılında zirai konbinalard 
alınmıştır. (Miadını doldurd 
hizmetten çıkarılmıştır). 
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(R) CETVELİ 

237 sayılı Kanun gereğince 1963 yılında satfcıalınacak taşıtlar 
Adet Cinsi Nerede kullanılacağı 

.1 Sıtation Wagon tenezzüh şase (4X2) D alimi hizmette 

E — CETVELİ 

Bakanlar Kurulunun 18 .3 .1963 tarih ve 6/1530 sayılı Kararı ile 1963 yılında tatbik 
cetveline ait isimli kadro 

Hizme 
Aylık süres 

Görevin adı Derece Aded ücret Gün 

Ziraat Alet, Makina ve Traktör Bakam ve Kullanılması 
Kursu öğretmeni 
Çayır, Mer'a Kursu öğretmeni 
Meyvacılık, Bağcılık, Sebzecilik Kursu öğretmeni 
Hayvancılık, Ziraat Sanatları Kursu öğretmeni 
Teknik Sulama Kursu Öğretmeni 

Toplam 

11 
11 
11 
11 
11 

3 
1 
5 
4 
1 

14 

300 
300 
300 
300 
300 

15 
10 
10 
30 
15 

Not: Bu kadrolar 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü dâhilinde kullanılacak 
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Orman G. M. Bütçesi 





Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1 /590) 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 30 . 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-2185/5185 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1963 tarihinde 
rılan «Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı» gerekçesi ve ekleri 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İn 

Başba 
Ekrem 

Orman O. M. Bütçesi { S. Sayısı : 348 ) 
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(A/ l ) Cari harcamalar 
(A/2) Yatırım harcamaları 
(A/3) sermaye teşkil ve transferler 

ORMAN GENEL 1VTÜDÜRLÜĞÜ 

1964 bütçe teklifi mukayese cetveli 

Toplam 

1963 yılı 
rakamı 1964 teklifi Fazlası N 

76 572 454 
47 619 498 
8 192 048 

81 843 715 
55 215 000 
7 201 945 

5 366 074 
9 780 000 
259 897 

2 
1 

132 384 000 144 260 660 15 405 971 3 

1. Cari harcamalar beyanı 
12.000 Personel giderleri bölüm toplamı 67 461 669 
13.000 Yönetim giderleri 1 438 000 
14.000 Hizmet giderleri 8 246 046 
15.000 Kurum giderleri 4 026 000 
16.000 Çeşitli giderler 67,2 000 

2. Yatırımı hare amal arı beyanı 
Tarım sektörü 
Eğitim sektörü 

Yatırını harcamaları toplamı 

Cari harcamalar (genel toplamı 81 843 715 

Orman G-. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 348 ) 
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Bölüm Madde 

12.000 

12.110 
12.111 
.12.112 
12.113 

12.211 
12.21,2 
12J213 
12.214 

1964 bütçe gerekçesi 

1964 yılı bütçe giderlerinin bölüm ve madde itibariyle izahı aşağıda gösterilm 

PERSONEL GİDERLERİ 
AYLIKLAR 
Genel idare aylıkları 
Orman hizmetleri aylıkları 
Orman Tekniker ve Muhafaza Okulları aylıkları 
Orman Kuramları avlııkları 

Orman Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 3204 sayılı Kanun ile eklerine bağlı kadr 
adedden ibaret olup muhtelif aylıklı kadrolardan 1 800 tanesi (L) cetveline alınmış bu 
Yukarıda gösterilen 30 961 375 liradan ibaret aylıklar toplamı füleaı (kullanılmakta bul 
muhtelif aylıklı kadroların % 35 zamlı tutarını karşılamak için konulmuştur. 

ÜCRETLER 
HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetlileri ücreti 
Orman hizmetleri hizmetliler üc neti 
Orman Tekniker ve Muhafaza Okulu hizmetliler ücreti 
Orman Kurumları hizmetliler ücreti 

1963 yılı bütçesinde hizmetli ücreti olarak görülen miktar ile 1964 yılı için yapılan tek 
arasında husule gelen 501 724 liradan ibaret artış geçen yıl 2 964 aded olan hizmetli 
pek ımü'brem ihtiyaçlar nazara alınarak ve bir taraftan da bütçe imkânları göz önünde t 
aded artırılmak suretiyle 1964 (D) cetveli kadrosunun 3 156 adede çıkmasından ileri ge 

Orman G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 348) 
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Bölüm Madde 

GEÇÎCl HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Orman Kurumları geçici hizmetliler ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

Görevin adı 

Hukukçu üye 
inşaat Y. Müh. veya Müh. 
Yüksek Müh. veya Müh. 
Sürveyan 
Mütercim (barem içi) 
Daktilo (yalbancı dil bilir) 
Daktilo 

% 35 zam kaı 

Toplamı 

Yangm Bekçisi 
» » 
» » 
» » 

% 35 zammı 

Aded 

!20 
2 
4 
4 
• • > 

1 
20 

53 
•Siliği 

23 
475 

1 500 
3 051 

5 049 

Aylık 

1 250 
1 750 
1 500 

800 
1 250 

800 
400 

300 
250 
200 
150 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 

5 
5 
5 
5 

Tutan 

300 000 
42 000 
72 000 
38 400 
30 000 

9 600 
48 000 

540 000 
148 500 

688 500 

34 500 
593 750 

1 500 000 
2 288 250 

4 416 500 
1 302 775 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 348) 



Bölüm Madde 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

Görevin adı 

Haber alrrna nöbetçileri ücreti 

Toplam 
Ağaçlama sahaları bekçisi 

% 35 zammı 

7 — 
Aded 

250 

Aylık 

200 

Ay 

12 

Tutarı 

243 000 

5 962 275 
600 000 
210 000 

81,0 000 

(E) cetveline dâhil -geçici hizmetlerin genel toplamı (7 460 775) 
Bütçenin (E) cetveline dâhil olup yukarda müfredatı açıklanan 1963 yılı kadrolarında 
için her hangi bir artış yapılmadığı dolayısiyle geçen yılın 203 ncü faslında bulunan 
lira aynen teklif edilmiştir. 
Bu yıl bütçe tekniğine göre geçen yıllar bütçesinin 412, 423 ve 425 nci bölümlerindeki i 
likleri 12.280 ncd maddeye işçi ücretleri olarak getirilmiş bulunduğundan mezkûr madded 
liralık artış bu sebepten ileri1 gelmiştir. 

SOSYAL YARDIMLAR 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüım yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
işçi Sigortası prim karşılıkları 

Orman Ğ. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 348) 
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Bölüm Madde 

Sosyal yardımlar giderlerine taallûk eden ıbu tertipte geçen yıla nazaran sadece işçi ücretleri 
ödenmesi gereken sigorta primi için 14 780 liralık tahminî bir artış yapılmış ve diğer ıgiderüer 
yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.440 Askerlik ders ücreti 

Düzce Orman Tekniker Okulu ders müfredat proggraimına dâhil olan askerlik dersi okutulma 
kabilinde ödenecek istihkakı karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

İKRAMİYELER VE MÜKAmTLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

YaJbancı idil 'bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğince ödenmekte olan ikramiyele 
fi geldiğinden geçen yılını aynı teklif •edilmiştir. 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği' 

Genel Müdürlük makamı için 5027 sayılı Kanun gereğince ve ayda 350 lira hesabiyle öden 
olan istihkak karşılığı olarak konulmuştur. 

YÖNETIM YOLLUKLARI 

/ - Yurt içi yollukları 

12.810 iSüreıklii görev yollukları 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12.833 Müfettişler ıgeçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.843 Kongre ve konferans geçici görev yolluğu 
12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu 
12.846 Yolluk karşılığı verilen tazminaıt 

(Yurt içi yollukları toplamı 3 412 000) 

Orman Ğ. M. Bütçesi ( S . Sayısı .-348) 
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Bölüm Madde 

13.000 

II - Yurt dışı yollukları 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.883 Yurt dışı kongre ve konferanslar yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı 330 000) 
Ormancılık hizmet ve çalışmalarının günbegün gösterdiği inkişafa muvazi olarak art 
tetkik gezileri dolayısiyle bu tertip tahsisatı geçen yıla nazaran 265 000 lira fazlasiyle 
miştir. 

YÖNETİM GİDERLERİ 
Genel yönetimle ilgili alımlar 

13.110 "Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.1:50 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve •giderleri 
13.190 Diğer alım ve giderler 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGÎLÎ GİDERLER 
13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik gidenleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 348 ) 
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Bolüm. Madde • 

Orman Genel Müdürlüğü ile 17 başmüdürlüğün >gen'el yönetimle ilgili olup müfredatı yukarda 
lanan hizmetlerin evvelki yıllar sarfiyatı ile 1963 bütçe yılının 9 aylık tatbikat neticeleri ve b 
raftan da bütçe imkânları göz önüne alınarak mezkûr hizmetler harcamaları teklifi geçen yıla 
ran ceman 30 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

HİZMETLERLE ÎLGÎLÎ ALIMLAR 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletime giderleri 

T 
Yukarda geçen bir madde münase/betiyle de açıklandığı üzere ormancılık çalışmaları tempo 
evvelki yıllara nisbetle hissedilir derecede hızlanmış ve çeşitlenmiş bulunması, ulaştırma hizmet 
de haliyle artmasına vesile olmuş birçok çalışmalar neticesinin telefonla alınmasına ve merk 
verilecek talimatın da aynı yollardan yapılmasına zaruret hissettirmliş bulun ^normdan bu 
tahsisatı geçen yıla nazaran 93 000 lira fazlasiyle 395 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

TAŞIT İŞLETME YE ONARMA GİDERLERİ 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri 

Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri ile ilgili bu tertibe hesabı katî neticelerine ve 19 
lî yılının 9 aylık tatbikat devresi sarfiyatına göre geçen yıldan 5 000 lira fazlasiyle tahsisa 
nulmuştur. 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 17 başmüdürlük ile mezkûr başmüdürlüklere bağlı teşekk 
genel yönetimle ilgili hizmetleri için kiralanan binaların mukavelelerine göre ödenen kâra ka 
ları için konulmuştur. 
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14.000 HİZMET GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
İhtivaca kâfi gedmekte olduğundan geçen yılın aynı .teklif edilmiştir. 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDERLER 
14.430 Para ta.şıma giderleri 

T.C. Merkez Bankasının şu'besi ibnlunmıyan il ve ilçelere Ziraat Bankası aracıhŞı ile y 
sevkıyatının masrafı karşılığı olup ihtiyaca kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
ı,ı « n TT' -A i • 14.510 Kurs giderleri 

Birleşmiş Milletler Çalışma Teşkilâtı ve İsviçre Hükümeti ile Orman Genel Müdürlüğü 
lan Teknik Yardım Anlaşması gereğince 1964 bütçe yılı içinde Ayancık - Çan?al, Araç. v 
takalannda altışar hafta müddetle açılarak faaliyete geçirilecek kursların icabettirdiğ 
zemeler adı gecen hükümet tarafından hibe ediLmiş olduğundan diğer çalışmalar karşı 
nılmak üzere 400 000 lira konulmuştur. 

, , , , „ ro - ı ı -
14.520 (Burs giderleri 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde îburslu olarak okuyan 753 aded öğrencinin a 
hesabiyle ödenen burs giderleriyle diğer hare ve tatbikat masrafları karşılığı olarak ge 
olarak teklif edilmiştir. 

ORMAN HİZMETLERİ GİDERLERİ 
14.881 Büro giderleri 
14.882 Ulaştırma giderleri 
14.883 Taşıt isletme ve onarma giderleri 
14.884 Kıra bedeli 
14.885 Givim, kuşam, alım ve giderleri 
14.886 Malzeme alım ve giderleri 
14.887 Isc/i eğitim kamDİarı giderleri * 
14.889 Di*er alım ve giderleri 

(Onman 'hizmetleri giderleri toplamı 5 361 266) 
• >'' 
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15.000 

15.251 
15.252 
15.253 
15.255 
15.1256 
15,257 
15.259 

15.781 
15.782 
15.783 
15.784 
17.785 
15.786 
15.787 
15.789 

Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtının münferit hizmetler kategorisine giren teşekküllerin yu 
sayılan ihtiyaçları göz önüne alınmış ve evvelM yıllar bütçe hesabı 'katî netioeleri ile 1963 bü 
lının 9 aylık tatbikatı da nazara alınarak tâdadî olarak sayılan hizmetler için 5 361 266 liranın 
lifi cihetine gidilmiştir. 

KURUM GİDERLERİ 
OKULLAR GİDERLERİ 
Orman Tekniker ve muhafaza okullara gideri 
Büro gderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarana giderleri 
Giyim, kuşamı alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diiğer alım ve giderler 
(Orman Tekniker ve muhafaza okullara giderleri toplamı 1 183 000) 
ORMAN KURUMLARI GİDERLERİ 
Büro igiderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim-kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer abm ve giderler 
(Onman kurumlan giderleri toplamı 2 843 000) 

Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtı içinde olup kurum olarak telâkkisi icabeden müesseselerin 
'karda müfredatı sayılan hizmetleri karşılığının (ihtiyaçları ancak cevaplıyabileceği eski yıllar 
bı .katî neticeleriyle 1963 bütçe yılının 9 aylıik devresi tatbikatı neticesinden anlaşılmış ve malî 
kânlar da göz önünde bulundurularak mezkûr kurumlar için 4 026 000 liranın teklifi cihetinle 
miştir. 
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Ormancılıkla ilgili temaslar sırasında ve zaruri ahvalde harcanılan bu gider geçen yılın a 
teklif edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 
PROPAGANDA YE TANITMA GİDERLERİ 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 
1964 bütçe yılı içinde yurdun muhtelif mahallerinde açılması mukarrer fuar ve sergilere 
bu suretle ormancılık çalışmalarını tanıtmak imkânını sağlamak üzere teiklif edilmiştir. 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ 
16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama ve tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 
16.H10 Bina onarımı 

Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında katma bütçe parası ile yapılmış 10 700 000 lira d 
270 aded .muhtelif cins binanın (badana, kiremit aktarılması, boyalarının tamiri, sııhhi 
arızalarının) giderilmesi ve sair emsal bakım masraflarına harcanılması için. evvelki yı 
tatbikatına göre 500 000 lira tahsisat konulmuştur. 

16,820 Makinıa ve teçhizat onarımı 
Genel Müdürlüğün muhtelif hizmetlerde kullanılan ve mubayaa tarihlerine g'öre 'hayli 
bulunan ımalkinalar ile teçhizatın tamirlerinin karşılığı olarak 160 000 lira teklif edümişti 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
TARIM SEKTÖRÜ 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 
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Orman Genel Müdürlüğü katma "bütçesi için hazırlanmış -olan 5 yıllık plânın 1964 malî yılı d 
isabet ©den ve yukarda gösterildiği üzere tarım ve eğitim sektörü olarak ceman 55 215 000 
baliğ olmuş ve detaylı projeleri Plânlama Müsteşarlığınca incelenerek Yüksek Plânlama H 
ce tasdik olunduktan sonra Bakanlar Kurulunca da onaylanan ve 11513 sayıh Resmî Gazeted 
redilen 6/2232 sayılı Kararnamenin 113 ve 161 nci sayfalarında detayları gösterilen hizmetle 
kında etraflı malûmat meveudolduğu ve bütçeye ilişik yatırımlar cetvellerinde de maddeleri 
rında gösterildiği cihetle bu hizmetler hakkındaki resmî izahata ilâveten yeni bir esbabı 
yazmakta fayda mülâhaza edilmemiştir. 

I - Sermaye teşkili 

31.000 KTTRTTMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 
DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 

Döner sermayeye bir yardım yapılması imkânı görülemediğinden geçen yılın aynı konulmuştur 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
32.100 3116, 4785 ve 6831 sayılı kanunlar gereğince kamulaştırma 
32.200 Fidanlık ve ağaçlandırmalar için kamulaştırma 
32.300 P.A.O. yardımı ile Kavakçılık Enstitüsü için kamulaştırma 
32.400 Bina yapımı için arsa alımı 

Orman Genel Müdürlüğünün muhtelif hizmetleri içiin yapılmiası zaruri kamulaştmma ve satm 
"karşılığında ödenmesi icabeden ve müfredatı yukarda açıklanan hizmetler için bir taraftan m 
ikânlar nazara alınmak diğer taraftan da gecem bütçe yılları tatbikatı neticeleri göz önümle 
durulmak suretiyle bahis konusu hizmetler için bu tertibe 4 400 000 liralık ahsisat konulma 
tifa edilmiştir. 
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II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 
FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 

34.610 6085 sayılı Kanunun 56 ncı ma-İdesi gereğince sigorta fonu 
34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince Sivil Savunma Fonu 

Hususi kanunlarındaki âmir hükümlere tevfikan teklif edilmiştir. 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER 

34.710 Kurum ve derneklere katılma payı 
Uluslararası Avcılık Komisyonu, Dünya Enerji Komisyonu, Araştırma müesseseleri, M 
Büyük Pazarlar Komisyonu aidatı ile diğer ihtiyaçlar için Amerika Birleşik Devletlerine 
tere Devletine 1 150, Fransa ve Almanya devletlerine 790 ar lira ve Avusturya Devle 
olmak üzere ceman 4 830 lira iştirak payı olarak konmuştur. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
EMEKLÎ SANDIĞINA ÖDEMELER 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 "Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer Ödemeler 

T.C. Emekli Sandığı kuruluşu hakkındaki 5434 sayılı Kanunun âmir hükümlerine daya 
geçen yıllar tatbikatı nazara alınarak teklif edilmiştir. 

EMEKLÎ AYLIKLARI VE DÎĞER BENZERÎ ÖDEMELER 
35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

T.C. Emekli Sandığı kuruluşu hakkındaki 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Oc 
hinden önce yürürlükte bulunan 1683 sayılı Sivil ve Askerî Emekli Kanunu hükümleri 
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aylık tahsis edilen Genel Müdürlüğümüz emdkliteTİ ide (dul ve yetimlerine teşkilâtımızda öd 
tihkak karşılığı olup geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

DERNEK, BÎRLlK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEKKÜLLERE YARDI 
-35.710 Orman Genel Müdürlüğü Memur ve Müstahdemleri Yardımlaşma Sandığına (memur ve müstah 

öğle yemeklerine yardımda bulunmak üzere) 
Maddede açıklanan maksadın tahakkuku için konulmuştur. • 

36.000 BORÇ ÖDEMELERÎ 
36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 îlâma bağlı borçlar ^ ^ 
36.600 Geri verilecek paralar 

Geçeni yıllar tkatî hekap neticelerine ve 1963 bütçe yılının. 9 aylık sarfiyatı sonucuna gör 
yılın aynı teklif edilmiştir. -,-.-•• , , ^ 
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PLÂX BÜTÇE KARMA KOMlsYONT BAŞKANLKYrNA 

Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğün in 1064 malî yılı katma bütçesi tetkik olundu. 
Orman Genel Müdürlüğünün 1964 malî yılındaki çalışmaları zeylen sunduğumuz çalışma programında det 

rumuz genel olarak teklif ve temenniler bölümünü ihtiva edecektir. 
Tarih boyunca ve gittikçe artan bir hızla yapılagelen orman tahribatı memleketimizin ikliminde dolayısiyle 

likler meydana getirmiştir. Yağmurları tutan ve sindiren, akar suları firenliyen orman örtüsü ve jetasyonun 
çay ve nehirler başıboş akarak seller, seylâplar halinde verimli topraklarımızı ve meskûn mahalleri her yıl 
ve tehdidetmektedir. Bu âfetler neticesinde milyonlarca liralık mal zararına ve ayrıca daha fenası can kay 
çektir. Zarar bununla kalmayıp asıl kaynağımız ve dayanağımız olan kıymetli toprak cevherimiz elden gitm 
ma imkânlarımız temelden sarsılmaktadır. Bütün yurt sathını amansız bir kanser gibi saran erozyanlar, bi 
vatanımızı kemirmektedir. Her yıl denizlere taşman topraklarımız 544 milyon M3 ten fazladır. Bu miktar to 
dekarlık bir sahaya tekabül eder. Bu toprakların tekrar kazanılması ise tamamen imkânsızdır. 

Ormanlarımızda tahribatın devamlı artması, milletimizin refahının ve vatanımızın mamur halde bekası ile d 
barındırması imkânlarını ortadan kaldırma tandansı göstermektedir. Diğer yönden ormanlarımız, ormanlard 
daki hizmeti, ne kantite ve ne de kalite itibariyle karşılıyacak yeterlikte değildir. Memleketimiz yüz ölçüs 
% 13,7 dir. Bu sahanın % 65 i bozuk ve ancak % 35 i normal vasıflıdır. Aynı zamanda ormanlar üzerindek 
kân olmıyacak derecede çeşitli intifa ve irtifak hakları tesis edilmiştir. Birçok bölgelerde müesses bu kabîl 
cünü çoktan tecavüz etmektedir. 

Geçim kaynağı olarak ormancılık hizmet ve faaliyetleri diğer sektörlere nazaran tabiatı icabı daha eksta 
ğinde gelişi güzel iskân edilmiş ve ekonomik, sosyal şartları ıslah edilmemiş, mütemadiyen çoğalan halk kütl 
sağlama yolunda bir düşünüş ve davranış muhakkak ki memleket aleyhinde ve hatalı olacaktır. 

Ormancılık politikası gayelerinin gerçekleştirilmesinde istikrarı sağlamak ve hayati bir ehemmiyet taşıyan 
ve politik tesirlerden azade kılmak ve ormancılığı millî ekonomimizde umumi millet hayatında büyük fonks 
mek amacı iledir ki, Anayasamızın 37, 38 ve 131 nci maddelerinde ormancılık politikası gayelerine yer verilmiş 
teminatı altına almak zarureti doğmuştur. 
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Orman politikası ve mevzuatının takibettiği gayrimüstekâr seyir; Teknik ve rasyonel ormancılığın uya 

baha emniyetini sağlıyamamaış ve ormancılık hizmetlerinin yiirütiiciisii olan Ormancılık Teşkilâtının ilmi ve 
veçhile vazife görmesine de imkân ve zemin bırakılmamıştır. 

anayasamızın derpiş eylediği esasları realite edecek yeni bir ana orman kanununa muhtacız. Artan iht 
manlarımızın halk orman mimasebetlerindeki noksanları biran önce tamamliyabilmek ve neticede kaybedilen 
kuraklaşarak verimsizleşen ziraat topraklarımızın emniyete alınmasını sağlamak yeni kanunun hedefi olmalı 

Açnıacılığı önliyecek olan; rasyonel bir iskân politikası, nüfus arazi münasebetinin düzenlenmesi; topr 
tansiı hayvancılık, sanayileşme gibi hepsi yurt çapında bir mâna ve ehemmiyet taşıyan problemler halledilmed 
orman dâvasını halledemiy e çektir. 

i. Orman halk münasebetleri : 
Anayasada yerini ve ifadesini bulan prensiplere riayet edilmek şartiyle fiilen ve ilmen orman olmaktan 

mıyan ve daha verimli kültüre tahsis edilmiş bulunan yerlerin orman rejimi dışına çıkarılması orman - halk mü 
orman içinde ve kenarında bulunan köylerde oturan vatandaşlarımız konusu üzerinde önemle durulmalıdır. B 
lıkları dolaysiyle sıkıntı çekmekte oldukları ve bunun neticesi olarak civarlarındaki ormanları tahrip yolun 
ler halkı kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden geliştirildikleri takdirde ormanlarda tahribat ika etmiyee 
kalkmdırilmalarına imkân olmıyan köyler halkının daha müstahsil hale getirilmelerini temin maksadiyle b 
rinde durulmalılır. 

Orman - halk münasebetlerinin hallinde keçi problemi önemli bir yer işgal etmektedir. Vatandaşın kül 
ormanlarda geniş tahribat yaptığından, keçinin yerine inek, koyun gibi ikâme hayvanları vermek, tesis edil 
etmeden keçisini satmasını temin suretiyle keçinin tedricen azalmasını temin edecek esaslar hazırlanmalıdır. 

6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile ilgili çalmnaVır : 
Orman köylüsü vatandaşa, Orman Kanununun 13 ncü maddesine göre müesses fondan kalkındırma kredisi 

mayesine mahsuben tesis edilmiş olduğundan Ziraat Bankasının cari mevzuatına göre muamele ifa edilmektedir. 
miktarları kalkınmayı ve dolayısiyle Devletin geniş mali desteğine muhtaç orman köyleri için tatminkâr o 
kattaki yeri başarılı olmamıştır. Bu sebeple fonun banka sermayesine mahsup edilmemesi ve Tarım Bakanlığ 
icabetmektedir. 

Orman köylüsü ailelerinin veya aralarında kurdukları kooperatiflerin başaramıyacakları ve kalkındırılma 
hayatın modernize edilmesi, verimin artırılması ve kıymetlendirme ile doğruca ilgili bâzı tesislerin yapılm 
ile karşüanamamaktadır. Fonun 1/4 ü nisbetinde bir meblâğın bu gibi müşterek hizmetlerin görülmesini temi 
lüğü bütçesine ödenek olarak konulması uygun olacaktır. 
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2. 6831 sayılı Kanunun tahdit komisyonlarının kurulma ve çalışmalarına ait hükümleri ifade eden 7, 112 

mesine istihdaf eden kanun teklifi, 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa geçici bir madd 
3904 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin; 6831 sayılı Orm 
değişik 35 nci maddesine İM fıkra eklenmesi ve 5 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin; 3204 
Teşkilât Kanununa ve bu kanuna ek 3818, 3904, 4777, 6223, 6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde 
Teşkilât Kanununun 9 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ve ayrıca Ormancılık Araştırm 
hakkında kanun tasarısı ile, Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye kanun tasarısının biran önce gerçek 
müştür. 

3. Teknik personel: 

Bugün Orman Genel Müdürlüğü, meslekin her kolunda teknik eleman sıkıntısı içindedir. Meselâ: İstih 
li 200 orman bölge şefliği münhaldir. Ayrıca diğer kollarda bu yıl asgari 100 teknik elemana daha şiddetle 

Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtı dışında çalışan (Orman yüksek mühendisi, mühendis muavini ve tekn 
sonel 1/3 oranındadır; ve bu oran diğer Devlet müesseselerinin ve özel sektörün sağladığı yevmiye vey 
li) neticesinde büyümektedir. Bu meydanda, bilhassa Orman Tekniker okulundan mezun orta okulu bitird 
yonla ormancılık hizmetlerinde bölge şefliği ve mümasili hizmetlerde başarılı olan teknik elemanları, mosl 
alınmalıdır. 1964 yılı bütçe kanununda bu önemli konunun ele alınmadğı üzüntü ile dikkatimizi çekmiştir. 
lüğü Bütçe Kanununun 12 nci maddesinin bu teknik elemanlara da teşmili veya teknik yevmiye bareminde 
birlere bu bütçe kanununda gerekli önemle ahenkli olarak yer verilmelidir. 

Orman Genel Müdürlüğü teknik elemanlarına, mümasil müesseseler nıisüllü yeteri miktarda yevmiye 
Kalkınma Plânımızın 1963 dilimini başarı ile yürüten Orman Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe tasarısı, 

yüksek tetkik ve tasviplerinize saygı ile arz olunur. 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

CL'MHTRtYET SK.YATOSU YÜKKKK IIAŞKANLIĞJNA 

Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı, Bakanlar Kurulunca 
rılıp Başbakanlığın 30 . 11 . 1963 tarihli 71 2185/5185 sayılı Tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı, Tarım Bakan 
Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün cari harcamalarını gösteren (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 81 843 715 lira, yatırım harcama 
yekûnu 55 215 000 lira, sermaye teşkili ve transferharcamaları için de 7 201 945 lira olmak üzere, 144 260 660 li 
bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da geçen yıla nazran 11 876 630 lira fazlasiy 
edilmiştir. 

Genel Müdürlük bütçesini Komisyonumuz namına tetkik eden raportörümüzün raporu okunduktan sonra söz a 
zın tahribi, korunmaları ve ağaçlandırma faaliyeti, orman ürünlerinin değerlendirilmesi konulan üzerinde du 
dular ve sorular sordular. 

Bakan ve Genel Müdür tarafından gerekli izahat verildikten ve sorular cevaplandırıldıktan sonra maddeleri 
( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin tetkiki sırasında Orman Genel Müdürlüğü örnek işletmelerinde çalı 

larda ders verecek Orman Fakültesi profesörlerine ek ders ücreti verilmesini temin maksadiyle 12.110 ncu g 
100 000 lira düşülerek yeniden açılan 12.430 ncu «Konferans ücreti» maddesine aktarılmıştır. 

Diğer bölüm ve maddelere konulmuş bulunan ödeneklerin hizmetin ifasına yeterli olduğu anlaşılmış bulundu 
Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelde yapılan tahminler yerinde görülmüş ve tahakkuk 

edilmiştir. 
Tasarının 6 ncı maddesinin (a) fıkrasındaki «maddelerinden» kelimesi «tertip» olarak değiştirilmiştir. 
Tasarının 12 nci maddesiyle orman mühendis muavinlerine tanınan haklardan teknikerlerin de faydalanmala 

«Tekniker» kelimesi ilâve edilmiştir. 
Diğer maddeleri aynen kabul edilen Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ekli cetvelleriyle 

arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kati]) ' Afyon K. Anka 
Trabzon izmir Yozgat Söz hakkım mahfuz X. Ber 

A. Ş. Ağnnoğlu X. Mirkelâmoğlu C. Sungur M. Turgut 

T. B. M. M 
Karma Bütçe Kom/isyonu 

Esas No. : 1/5*9 
Karar Xo. : /?'>' 

t Orman 6. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 348 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ormarı Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
81 843 715 lira, yatırım harcamaları için 55 215 000 lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de 7 201 945 lira ki toplam olarak 
144 260 660 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 144 260 660 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1964 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1964 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğünün Kuruluşu hakkındaki 
4 . 6 . 1937 tarihli ve 3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1964 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde: 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

Orman Ğ-. M. Bütçesi 

KARMA BÜTÇE KOMİSYON 

Orman Genel Müdürlüğü 1964 y 

MADDE 1, — Tasarının 1 nci madd 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci madd 

MADDE S. — Tasarının 3 ncü madd 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü madd 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci madd 

MADDE 6. —. (Geçen yıllar borçları 
mesi halinde : 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde 
oldukları hizmet tertiplerinden bu mad 

( S. Sayısı : 348 ) 



Hıü'ldimotin Teklifi 

b) 1937 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncii maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A 3) cetvellerine dâhil ödeneklerden geçen yıllar borçları 
maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertipler ile (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümü arasında ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 9 . 7 .1945 tarih ve 4785 sayılı Orman Kanununun 
istimlâke ilişkin hükümlerini yerine getirmek ve Devlet Orman İşlet
melerinin kuruluş ve işletilmedi için 1964 bütçe yılı içinde kapatılmak 
üzere 1 000 000 liraya kadar avans almaya ve ertesi yıl bütçelerine 
konacak ödeneklerle kapatılmak şartiyle en çok 5 yıl süreli 2 000 000 
liraya kadar istikraz mukaveleleri yapmaya ve bankalarda hesap aç
tırmaya Tarım Bakanı yetkilidir. 

MADDE 10. — Orman Genel Müdürlüğü Orman okulları öğrencile
rinden alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun belirttiği 
hüküm ve şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 1964 bütçe 
yılında da devam olunur. 

Orman G. M. Bütçesi 

Karma 'Bütçe Kom 

b) 1937 - 1962 bütçe yıllarına 
Kanununun 93 ncü maddesine gö 
şılıkları yılları bütçelerinde buluna 
hizmet tertipleri veya (aylık ve üc 
(A/3) cetvellerine dâhil ödenekler 

Maliye Bakanlığınca aktarılaca 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu 

MADDE 10. — Tasarının 10 nc 

MADDE 11. — Tasarının 11 nc 

( S. Sayısı : 348 ) 
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Hükümetin Tekji fi 

MADDE 12. — 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla muaddel 
18 nci maddesi hükmü 1984 yılında orma.r» mühendis muavinleri için 
de uygulanır. 

MADDE 13. — En kanun 1 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe gürer, 

MADDE 14. — Br. karomu Mali vs ve Tar'ar. bakanları vürütıir. 

Karma Rüfec Kcmıisyea 

MADDE 12. — 3656 sayılı Kanunu 
18 nci maddesi hükmü 1964 yılında o 

| teknikerler için de uygulanır, 

! MADDE 13. — Tasarının 13 ncü ma 

! MADDE 14. — Tasarının 14 ncü ma 

Barbakan V. 
E. AHcua 

Devlet Bakam ve 
Başb. Yarckmeısı 

T. Feyzioğhı 
Devlet Bakan i 

Y. ÖkUn 
İbişleri Baka.n! 

/ . Seçkin 
Millî Eğitini Bakanı 

/. Ökttm 

r.:ıs;). Ym-kam-a-
E. Mira» 

Devlet Bakanı 
I". Pinurcioğl-^ 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 
Dışişleri Bakanı Y. 

T. Feyzioğlu 
Bayındırlık Bakanı 

.1. H. Onat 
Sa. ve So. Y Bakam Kiimraük ve Tekel Bakanı 

F. K. Gökau O. Öztrak 
VI astırana Bakanı Pal ışına Bakanı 

/. 8. Dura B. Ecerit 
Turizm ve 'î anılma Bakanı 

N. A rdıcoğlu 

D. em-i ila a anı \a 
î'mü). Ya nlımcaa 

/ / . T)hv;f-y 

] H'vliM" Bakanı 
i?. Aylar 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sanear 

Makiye Bakanı 
F. Melen 

Ticaret Bakanı 
A. Oğnc 

Tarım Bakanı 
31. tzmen 

ıı Sanayi Bakanı 
F. Çelikhaş 

imar ve İskân Bakam 
TT. Mumcnoahı 

Orman O. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 348 ) 
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(A/ l ) CAIİİ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Bolüm Madde 

11011 

ödeneğin çeşidi 
Madde 

Ldra 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölüm toplamı 
Lira 

66 137 665 

Aylıklar Kesim toplamı 30 961 375 

12.110 
12.111 
12:112 

12.113 

12.211 
12.212 
1.2.213 

12.214 

12.231 
12.232 

12.280 

(Şenel idare aylıkları 
Orman hizmetleri aylıkları 
Orman Tekniker ve Muhafaza Okulu 
aylıkları 
Orman kurumları aylıkları 

25 402 000 
2 500 000 

1 494 375 
1 605 000 

Ücretler Kesim toplamı 27 841 551 

HİZMETLİJiUR ÜCRETLERİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 10 584 000 
Orman hizmetleri hizmetliler ücreti 2 700 016 
Orman Tekniker ve Muhafaza Okulu hiz
metliler ücreti 360 000 
Orman kurumları .hizmetliler ücreti 2 104 260 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 16 250 000) 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETLERİ 
Genel idare geçici hizmetliler ücreti 7 420 275 
Orman kurumları geçici hizmetliler üc
reti 40 500 
(Geçici hizmetliler ücreti toplana : 
7 460 775) 
İsçi üeretleri 4 632 500 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

30 961 375 

25 402 000 
2 500 000 

1 454 375 
1 605 000 
28 885 775 

11 015 944 
2 700 016 

387 180 
2 146 860 

7 420 275 

40 500 

5 175 000 

67 4 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 348 ) 
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1963 ödeneği 

Bölüm Madde 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

12.430 
12.440 

12.610 

12.710 

12.810 
12.832 
12.833 
12.841 
12.843 
12.844 

12.846 

ödeneğin çeşidi 

Sosyal yardımlar 

Çocuk z anımı 
Doğımı yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
İşçi Sigortası prim ve kesenek karşılıkları 
Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

Konferans ücreti 
Askerlik ders ücreti 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 
Yönetim yollukları Kesim toplamı 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Kesim toplamı 3 846 959 

5fi5 000 
05 000 
30 000 
90 000 
13 000 

3 053 959 

6 580 

2 080 

4 500 

4 200 
3 477 000 

/ - Yurt içi yollukları 
Sürekli görev yollukları 
Yönetim geçici görev yolluğu 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Tedavi yolluğu 
Kongre ve konferans geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 
(Yurt içi yolluklar toplamı : 3 412 000) 

Orman G. M. 

100 000 
860 000 
650 000 
40 000 

642 000 
915 000 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

3 861 739 

565 000 
95 00ü 
30 000 
90 000 
13 000 

3 053 959 
14 780 
6 580 

2- 080 

4 500 

4 200 
3 742 000 

100 000 
935 000 
650 000 
40 
30 

642 
1 015 

000 
000 

000 
000 

Bütçesi ( S. Sayısı : 348 } 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

77 - Yurt dışı yollukları 

YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUK
LARI 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.882 Yurt dışı staj re öğrenim yolluğu 
12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 330 000) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alını ve giderler 

Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

13.219 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Orman 
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1963 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe is 

Madde Bölüm 
Lira 

100 000 
50 000 
120 000 

628 000 

100 000 
100 000 
123 000 
224 000 
55 000 
25 000 
1 000 

110 000 

15 000 
35 000 
60 000 

1 226 000 

130 000 
80 000 
120 000 

1 

687 000 

110 000 
120 000 
152 000 
224 000 
55 000 
25 000 
1 000 

140 000 

15 000 
40 000 
64 000 
21 000 

5-. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 348 ) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

HİZMETLİLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları gider

leri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 
HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.430 Para taşıma giderleri 
Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

1953 ödeneği 

Madde 
Lira 

Rolüm toplamı 
Lira 

5 000 

302 000 

150 000 
152 000 

15 000 

15 000 

2 455 780 

1 000 
2 454 780 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

10 000 

395 000 

200 000 
180 000 
15 000 

15 000 

31 000 

150 000 
5 514 289 

36 000 

170 000 
8 246 0 

15 000 

2 854 780 

400 000 
2 454 780 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 348 ) 
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Bölüm 

15.000 

Madde 

14.881 
.14.882 
14.883 
14.884 
14.885 
.14.886 
14.887 
1.4.889 

Ödeneğin çe§idi 

()KM AN 11 İZM ET 1. K H İ (ili) HRLERİ 
Büro giderleri 
Hastırma giderleri 
Taşıt işletme vo onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kusanı alım ve giderleri 
Malzeme alımları ve giderleri 
İşçi eğitim kampları giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Orman hizmetleri giderleri toplamı : 
5 361 266) 

KURUM GİDERLERİ 

1963 

Madde 
Lira 

226 000 
5 000 

750 000 
24 000 

585 000 
890 000 

548 509 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

3 187 000 

1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

251 000 
5 000 

815 000 
100 000 
600 000 

1 051 000 
2 085 570 

453 696 

4 026 

< )KULLAR GİDERLERİ 
Orman Tekniker ve Muhafaza okulları 
giderleri 

15.251 Büro giderleri 25 000 
15.252 riaştırma gideri 10 000 
1.5.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri 17 000 
15.255 ("«iyim - Kuşam alım ve giderleri 213 000 
15.256 Malzeme alım ve giderleri 800 000 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri 100 000 
.15.259 Diğer alım ve giderler 18 000 

(Orman Tekniker ve Muhafaza okulları 
giderleri toplamı : 1 183 000) 

25 000 
10 000 
17 000 
213.000 
800 000 
100 000 
18 000 

Orman Ğ-. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 348 ) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 

15.781 
15.782 
15.783 
15.784 
15.785 
15.786 
15.787 
15.789 

ORMAN KURUMLARI GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma gideri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alını ve giderleri 
Yiyecek alım ve* giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Orman kurumlan giderleri toplamı : 
2 843 000) 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 

Temsil Ağırlama ve tören giderleri 

Kesim toplamı 

1933 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

375 000 
60 000 

800 000 
21 500 
31 500 
12 500 

269 500 
403 500 

Hükümeti 
Madde I 

Lira 

485 000 
85 000 

950 000 
21 500 
80 500 

262 000 
364 500 
594 500 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

5 000 

5 000 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 

Kesim toplamı 

3 500 
1 500 

497 500 

360 000 
137 500 

507 500 

sten 
Bölüm t 

Li 

7 000 

5 000 

3 500 
1 500 

660 00C 

500 000 
160 000 

67 

Orman G. M. Bütçesi ( S, Sayısı : 348 ) 



Bölüm Madde 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

3.6.000 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

YÖNETİM Kİ DERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

31 — 
1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

66 137 665 

1 226 000 

5 514 289 

3 187 000 

507 500 

76 572 454 

Hükümetçe istem 
Madde Bölüm 

Lira Li 

67 46 

1 43 

8 24 

4 02 

67 

81 84 
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(A,/ 0\ V A "T1 rATIH.LI HASÜAMALABI 

Bolüm Madde 

2 i.00:'ı 

22.000 

21.11: 
21.11; 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDSELERİ 
t 

''"AKIM SHKTÖRÜ 
Oi'inan etüt ve proje giderleri 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel gieici görev yollukları 
ı Ormon etüt ve proje giderleri toplamı : 
11 700 000) 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GIDERLEBt 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 000 000 

3 000 000 
1 750 000 

250 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

11 700 

6 600 000 
3 750 000 
1 350 000 

31 405 000 34 485 

TARİM REKTÖRÜ 
Orman yatırımları 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım oiderleri 
22.112 Teknik personel ücretleri 
22.113 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Orman yatırımları toplamı : 32 685 000) 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Orman okulları 

22.811 Yapı. tesis ve büyük onarım giderleri 

27 905 000 
1 700 000 

300 000 

1 500 000 

29 257 000 
2 328 000 
1 100 000 

1 800 000 
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Bölüm 

23.000 

21.000 

22.000 

23.000 

Madde 

23.111 

23.112 

23.811 

23.812 

Ödeneğini çeşidi 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

TARIM SEKTÖRÜ 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Taşıt alımları 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Taşıt alımları 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ BÖLÜ
MÜ TOPLAMI 
YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIMLAR 
BÖLÜMÜ TOPLAMI 
MAKÎNA VE TEÇHİZAT VE TAŞIT 
ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLARI 
BÖLÜMÜ TOPLAMI 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

— 33 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira 

7 424 498 
3 520 000 

75 000 
195 000 

Lira 

11 214 498 

5 000 000 

31 405 000 

11 214 498 

47 619 458 

Hükümetıç e istem 
Madde Bölüm 

Lira 

' 

5 705 000 
3 140 000 

75 000 
110 000 

L 

9 03 

11 7 

34 4 

9 03 

55 21 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğim, çeşidi 

31.000 

32.000 

34.000 

I - Sermaye teşkili 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 
DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 

31.410 Döner sermaye 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğince 
kamulaştırma bedeli 

32.200 Fidanlık ve ağaçlandırmalar için kamu
laştırma 

32.300 F. A. O. yardımı ile Kavakçılık Enstitüsü 
için kamulaştırma bedeli 

32.400 Bina yapımı için arsa bedeli 

17 - Tranferler 

MALÎ TRANSFERLER 

Fonlara katılma ve ödemeler 

Kesim toplamı 

34.620 7126 saylı Kanunun 37 nci maddesi gere
ğince Sivil Savunma fonu 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

5 075 000 

1 350 000 

2 000 000 

1 200 000 
325 000 

187 536 

182 706 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

1 350 000 

2 000 000 

300 000 
750 00C 

195 000 

4 400 

199 

132 706 145 OCO 

Orman G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 348 ) 



— 85 — 
1963 ödeneği 

Bölüm Madde 

Î6.000 

ödeneğin çeşidi 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gere
ğince sigorta fonu 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.710 Kurum ve derneklere katılma payı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 
EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERÎ ÖDEMELER 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERÎ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 
Orman Genel Müdürlüğü (memur ve müs
tahdemleri öğle yemeklerine yardımdn 
bulunmak üzere) 
BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 îlâma bağlı borçlar 
36.600 Geri verilecek paralar 

35.210 
35.220 
35.230 
35.240 

510 

35.710 

Madde 
Lapa 

Bölüm toplamı 
Lira 

50 000 

4 830 

900 000 

41 672 

83 000 
50 000 
5 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira Li 

50 OOO 

4 830 

1 849 839 

469 839 
500 000 
130 OOO 
750 000 

2 791 511 

1 52£ 114 

472 114 
500 000 
1'50 000 
400 000 

2 46 

900 000 

42 000 

83 00C 
50 000 
5 00C 
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1963 ödeneği 

Bölüm Madde 

31.000 

32.000 

34.000 

35.000 

36.000 

ödeneğin çeşidi 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR BÖLÜMÜ TOPLAMI 
MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

5 075 000 

187 536 

2 791 511 

138 000 

8 192 048 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

4 400 

109 

2 464 

138 

7 201 
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(B) — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1 
1963 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin ed 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lına Lira 

B/2 — Vergi dtşı gelirler 

61.000 KURUMLAR HASILATI 
HASILATLAR 

61.170 Döner sermaye gelirleri 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.300 Genel Müdürlükçe tahsil olunacak varidat 
63.400 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER 
64.100 6831 sayılı Orman Kaımnunmı 35 nci mad

desi gereğince yapılacak ikrazlar karşılığı 
olarak Hazineden yapılacak yardım 

64.300 Geçen yıldan devreden nakit 
61.000 KURUMLAR HASILATI BÖLÜMÜ TOP

LAMI 
63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER BÖLÜMÜ TOP

LAMI 

130 384, 000 

1 999 998 
1 

130 384 O0O 
2 000 000 

139 260 
139 260 658 

5 000 

2 000 000 
1 

3 000 O00 

130 384 000 

2 000 000 

139 260 

5 000 

GENEL TOPLAM 132 384 000 144 260 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

(C) CETVELİ 

Çeşidi 

Kanım 

Tarihi 

31 . 8 . 1956 

Numarası 

6831 Orman Kanunu. 

D. 3ı I emııriy etin nev 'i 

(D) CETVELİ 

Aded Ücret , D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

MERKEZ 

Enfar.maısyon Uzmanı 
Sinema Uzmanı 

» Teknisyeni 
Mü c a del e Başt ekni'sy eni 

» Teknisyeni 
Makinist 
Kaloriferci 
Şoför 

» 
Daktilo 

» 
» 

1 
2 
2 
1 
1 
İ 

1 
1 
6 
1 

10 
1 

950 
600 
600 

1 250 
1 100 

600 
300 
450 
400 
400 
350 
300 

Memur (Evrak sevM'yatçısı) 
Dağıltıcı 
Başhadenıe 
Hademe 
Grece Bekçisi 
Servis Şefi 
Eleıktıionik Beyin Operatörü 
Elektronıik Beyin Tasnif Ope
ratörü 
İcmal Makinası Operatörü 
Deliği Memuru 

» » 
» Kontrol Memuru 

1 
1 
1 

28 
2 
1 
1 

1 
1 
3 
2 
3 

300 
500 
250 
250 
250 

1 250 
1 250 

950 
950 
600 
500 
400 

73 
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Mem 

Telsiz Tek 
» 

Tamir At 
» 

Telsiz San 
» 

Şoför (Am 
için) 
Şoför (Am 

içtin) 
Şoför (Ta 
İiÇİTl) 



39 
Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Şoför (Yangın koruma işleri) 
» » » » 
» » » » 

Dağ Telsiz Saıntra.lcd'si 
Dak'tilo 
Orman Muhafaza Memuru 

» 
» 

Hademe 
» 

Bekçi 
rl\"İ!si'z San't 
Dağ Telisiz 
Laborant 
Makinist 

» » 
» » 

ı-alcisi 
Santralcisi 

48 
80 
50 
33 
15 
95 

630 
1165 

20 
30 

1 
10 
15 
3 
2 

2 268 

Teknik Araştırma Enstitüsü 
ve İstasyonları 

450 
400 
350 
500 
300 
400 
350 
300 
250 
200 
250 
450 
450 
600 
500 

Ressam 
Fotogrıametni ımüteJbussiisı 
İstatistik Teknisyeni 
Muhafaza ve Rasat Teknisyeni 

» Memuru 
» » 
» » 

Kesim ve öl dm e Memuru 
» » » 

Basfidancı 

1 
1 
1 
6 
4 
4 
4 
5 
3 
2 

1 100 
800 
800 
500 
400 
350 
300 
500 
400 
450 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Fici an e ı 
» (Tarım hizmetlisi) 

Basma kiniş t 
-A lak in ist (Lâ b oranlt) 

» » 
Lâbor.atuvar Şefi 
Şoför 

» 
» 

Tercümıan 
Daktilo (Yabancı dil ıbıilir) 
Kütüphane Me'muru (•Fotoğrafçı 
Hademe 

» 
Bekçi 

» 
Santralci 
Kaloriferci 
Arabacı 

» 
Daktilo 
Ambar Memuru 
Kâtip 

» veya Mutemet 

2 
5 
1 
2 

13 
1 
2 
6 
0 

1 
1 

Pcı) 2 
2 
o o 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
o o 
1 
1 
1 

350 
300 
600 
600 
500 
800 
500 
400 
350 
950 
800 
600 
250 
200 
250 
200 
400 
400 
300 
250 
350 
500 
400 
400 

95 

Orman Muhafaza Okulu 

Elektrikçi Ustası 1 400 
Şoför 1 400 
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Mem 

Doktor 
Sağlık M 
Bekçi 
İşçi (Aş 
Hademe 
Ambar 
Aşçıbaşı 

Düz 

El ektrik 
Şoför 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» 
îşçi (Aş 
Doktor 
Sağlık M 
Laboran 
Kütüpha 
Tarım H 
Bekçi 
Hademe 
Şoför 
Oaımaışır 
Ambar 



Memuriyetin nev 'i Acled Ücret 

Trabzon Tekniker Okulu 

Doktor 
Sağlık Memura 
Aşçıbaşı 
Aşçı Yamağı 
Şoför 
Eleık'trikçıi Us'taısı 
Ambar Memuru 
İdare Memuru 
Kademle 
'G-eoe Bekçisi 
Baheivam 
Çamaşırcı 

19 

Antalya Onman Tekniker Okulu 

Doktor 
Sağlık Memuru 
Aşçıbaşı 
Aşçı Yamağı 
Şoför 
Elektrikçi Us'tası 

300 
300 
450 
200 
350 
350 
350 
400 
200 
250 
300 
200 

300 
300 
450 
200 
350 
350 
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D. Memuriyetin çeşidi 

Ambar Metanını 
İdare Memuru 
Hademe 
Grece B'efcç'isti 
Babıçiıvaın 
Çaımjaşırcı 

Fidanlıklar 

Başmakin'ist 
» 

Makinist 
» 

Aded Ücret I D. 

» (ISımf 1) 
> ( » 2) 

Soflar 
Arabacı 
Tarım HiztmjetMsi (Başfidamcı) 

» » » 
» » (Fidanca S. .1) 10 
» » » » 12 
» » » ı'S. 2 33 
» » » S. 3 90 

19 

'5 
5 
5 

10 
40 
20 
20 
93 
23 

3 
12 

350 
400 
200 
250 
300 
200 

700 
600 
600 
500 
400 
450 
400 
400 
250 
500 
450 
450 
400 
350 
300 

Memu 

Bekçibaşı 
Bekçi 
Hademe 

Toprak Muh 

Traktör ve 
törü 
Ölçme Tek 

» 
Sürveyan 
Şoför 

Tarım Hiz 
Bekçibaşı 

Hademe 
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E - CETVELİ 

Bölüm Madde Öde negın 

Geçici hizmetliler ücreti 
12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Araştırıma Enstitü ve istasyonları geçici hizmetliler ücreti 

(L) CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i 

VİLÂYETLER 

Aded Aylık 

1 Ormanı Teknikeri 
2 » » 
3 » » 
4 » » 
5 » » 

25 1 250 
35 1 100 
45 950 
75 800 

120 700 

D. Memuriyetin nev'i 

6 Orman Teknikeri 
7 » » 
8 » » 
9 » » 

(M) CETVELİ 

Ldra 

Orman Muhafaza Okulu öğrenc&le-
rûnden lalıınıacak ücret 347 

A 

2 
2 

1 

Orman Tekniker Okulu öğrenc 
rinden alınacak ücret 
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T - CETVELÎ 

237 No. lu Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince katma bütçe demirbaşında kayıtlı 
ait cetvel 

Sene 

1949 
1950 
195] 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Ar azi 
binek 

1 

1. 
4 
4 

2 
•) 

1 
2 

7 
25 

Pikap 

2 

2 

1 
2 
1 

4 

Ar; 
Pili 

azi 
.ap 

o O 
6 
19 
32 
16 
1 
2 
2 
10 
7 
23 
33 

Taşıtın cinsi 
Arazi 

Kaptıkaçtı 

1 
o o 

1 

1 

Ar azi 
Panel 

1 

Kamyon 

1 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
8 
2 
2 
5 
11 
3 

Otobüs 

1 

1 

1 

Yekûn 50 12 154 46 
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(R) CETVELİ 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için 

CARİ HARCAMALAR 

Kesim : Orman hizmetleri giderleri : 

İşçi eğitim kampları giderleri : 
Muhtelif konularda açılan orman işçi eğitim kamplarına iştirak 

edenlere mahalli rayiçlere göre verilen işçi gündelikleri, iş tulumları 

ile kamp için lüzumlu her türlü gide 

Diğer alım ve giderler 

6831 sayılı Orman Kanunu gere 
lerinde çalışacaklara ilgili yönetme 
ödemeler ve giderler de 14.489 ncu m 

SATINALINACAK TAŞITLAR 

237 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar 

Kullanılacak hizmetin nev'i 
Alınacak vasıtanın cinsi Aded 

4 X 4 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 4 
Kamyon 
Kamyon 
Otobüs 

Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi pikap 
Arazi pikap 
Arazi pikap 
Arazi pikap 
Arazi pikap 
Arazi pikap 
Arazi pikap 

10 
2 

10 
9 
1 
8 

10 
2 
3 
4 
2 
1 

Sınırlama hizmetleri için 
Toprak muhafaza havza amenajmanı hiz 
Orman yangmlariyle mücadele hizmetl 
Orman koruma hizmetleri için 
Haşere ve hastalıklarla mücadele hizm 
Orman Amenajman hizmetleri için 
Ağaçlama ve fidanlık hizmetleri için 
Toprak muhafaza havza amenajmanı hiz 
Köy kalkındırma hizmetleri için 
Ağaçlama ve fidanlık hizmetleri için 
Toprak muhafaza havza amenajmanı hiz 
Orman Amenajman hizmetleri için 
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E — CETVELİ 

B. M. 

203 12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 

Orman Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı (E) cetveli 

Görevin adı 

Hukukçu Üye 
inşaat Yüksek Mühendisi ve Mühendis 
Yüksek Mühendis veya Mühendis 
Sürveyan 
Mütercim (Barem içi) 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 

Aded 

20 
2 
4 
4 
2 
1 

20 

Aylık 
Lira 

1 250 
1 750 
1 500 

800 
1 250 

800 
460 

53 
% 35 zam k 

203 13 Yangın bekçi ve koruyucuları ile ha- Yangın Bekçisi 
ber alma nöbetçileri ücreti » » 

Haber alma nöbetçileri ücreti 

23 
475 

1500 
3 051 

5 041) 

300 
250 
200 
150 

% 35 
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B. M. Görevin adı 
Aylık 

Aded Lira 

203 14 Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin Ağaçlama Sahaları Bekçisi 
ücreti 

250 200 
% 35 

»>©-« 
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