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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde üç oturanı yapan Genel Ku
ralda : 

1966 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak : 

Bayındırlık Bakanlığı; 
Karayolları Genel Müdürlüğü; 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; 
Ticaret Bakanlığı; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

•bütçeleri kabul olundu. 
6 Şulbat 1966 Pazar günü saat 10 da top

lanılmak üzere Birleşime, aynı gün saat 2,30 da, 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 

Kadri Kaplan Ömer Ueuzal 
Kâtip 

Gaziantep 
Nizamettin özgül 

»>•« 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sim Atalay 
KATİPLER : Nahit Altan (Çanakkale Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 43 ncü Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

i. — Sakarya Üyesi Turhan Kapanlı'nın 
Adalet Partisine katıldığına dair mezkûr Parti 
Grup Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — A. P. Grup Başkanlığının bir 
yazısı var, onu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bağımsız Sakarya Senatörü Sayın Turhan 

Kapanlı'nın Partimiz saflarına iltihak etmiş bu
lunduğunu, saygılarımla bilgilerinize sunarım. 

C. Senatosu V. P. Grupu Başkanı 
Samsun 

Fethi Tevetoğlu 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/12; Cumhuriyet Senatosu 1/621) (S. Sayısı : 
725) (1) 

BAŞKAN — 42 nei Birleşimde görüşmesi 
tamamlanan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü bütçesi açık oylarınıza sunulur. 

(1) 725 S. Sayılı basmayazı 5.2. 1966 ta
rihli 32 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1966 yılı Bütçe kaunnu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mecli
si 1/5, Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayı
sı : 716) (1) 

L - Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/17; Cumhuriyet Sena
tosu 1/630) (S. Sayısı : 726) (2) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
bütçenin görüşülmesine başlıyoruz. Grupları 
adına isimleri yazılı arkadaşları okuyorum. A. P. 
Grupu adma Şevket Buladoğlu, şahısları adına 
Sayın Mustafa Yılmaz încecğlu, Sayın Demir, 
Sayın Yeşilyurt söz almışlardır. Her ne kadar 
Hükümet, ilgili Bakan ve Bütçe Komisyonu yok
sa da, Anayasa gereğince bütçe görüşmelerini, 
aralıksız ve Anayasada belirtilen bir müddet içe
risinde bitirmek mecburiyeti bulunduğundan, 
Anayasaya bağlılık duygusu içinde ilgili Bakan 
ve ilgili Komisyon olmamasına rağmon görüşme
lere devam edeceğiz. A. P. Grupu adma Şevket 
Buladoğlu?... Yok. (Geldi sesleri) 

Sayın Buladoğlu, buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA ŞEVKET BULA

DOĞLU (Trabzon) — Nasıl olur efendim, Hü
kümet yok, Komisyon yok. 

BAŞKAN — îzah ettik Sayın Buladoğlu, 
Anayasaya göre bütçe görüşmelerinin devamlı 
olması ve belirli müddette bitmesi gerekli oldu
ğundan müzakerelere devam ediyoruz. 

Sayın Karavelbğla, hangi hususlarda söz is
temiştiniz? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Usul hakkında... 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında? 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Müzakerelerin bu şekilde devam etmemesi hak
kında konuşacağım. 

(1) 716 S. Sayılı Basmayazı 1.2. 1966 ta
rihli 33 nci Birleşim tutanağının sonundadtr. 

(2) 726 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 

BAŞKAN — Söyledim, Anayasaya göre mü
zakerelere devam etmeye mecburuz. Devam edi
yoruz. 

Sayın Buladoğlu buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ŞEV-
KET BULADOĞLU (Trabzon) — Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı 19-66 yılılna ait bütçe tenkid, 
görüş ve temennilerde bulunmak üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Devlet bütçesini, esaslı gelir kaynakların
dan iki membağmı teşkil eden ve aynı zaman
da millî sanayii koruyan ve bunun inkişaf ve 
idamesini sağlıyan bu Bakanlığı sade«e malî 
yönden geuir 'bakımından v? hami fonksiyonla
rı açısından mütalâa edilmesini doğru bulma
maktayız. 

Milletlerarası gelişmekte olan ekonomik, ti
cari, sosyal ve turizm münasebetleri memleketi
mizin plânlı bir kalkınma devresine girmiş bu
lunması dolayısiyle gümrüklerimizin ehemmi
yeti günden güne artmaktadır. 

Az gelişmiş bir bölge karakterini muhafaza 
eden memleketimizin, adalet, istikrar, serbesti, 
unsurları göz önüne alınarak mumi iktisadi po
litikanın, bir vasıtası olan dinamik bir gümrük 
politikası yürürlüğe koymak icabeder. 

Para, vergi politikasının sevk ve idaresinde 
iç fiyatların ve maliyetlerin konjonktüre göre 
ayarlamalarla, iktisat politikasının ihtiyaçlara 
uygun umumi malî istikran sağlıyacak şekilde 
bir gümrük politikasının tatbiki gerekmekte
dir. 

Vergi yolu ile gelir sağlamak ve Hazineye 
yatırmakla mükellef* Devletin malî balkımdan 
önemli bir yönetici olan Bakanlığın doğrudan 
doğruya kendisinin yürüttüğü işler (Gümrük
lerle ilgili görevler) ve (Gümrüklerden kaçak
çılığın önlenmesi) vazifeleridir. 

Personel durumu : 
Gümrük ve Tokel Bakanlığı, mevdu hizmet

ler bu sahada teknik bilgi ve görgü ile müceh
hez olarak yetişmiş personele ihtiyaç göster
mektedir. İdarenin muamelât ve işlerinin 'başarı 
ile yürütülmesi personelin emniyet ve yeterliği 
ile mümkündür. 

Bu itibarla, 1909 sayılı Kuruluş Kanununun 
tadili ile personel rejiminin ıslâhı merkez ye 
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taşra teşkilâtının yemden düzenlenmesi için 
gerekli çalışmaların ifası gerekmektedir. 

Gümrük Kanununa gelince •: 
Halen, tatbik edilmekte olan 5383 sayılı 

Gümrük Kanunumuz mehaz olarak esas itiba
riyle, deniz olmıyan bir memleket bulunan is
viçre gümrük kanununu benimsemiştir. Türki
ye'nin bugünkü şartlan içinde bu kanunun bir
çok kusur ve noksanlıkları mevcuttur. 

Gümrük muamelelerinin sureti ceryanında 
•birçok aksaklıklara sebebiyet veren bu duru
mun çıkarılacak yeni gümrük kanununda sü
ratle telâfi ve İslah ve ikmal yoluna gidilmesi 
temenni olunur. 

• Kaçakçılık : 
ihracat ve ithalât maddeleri ve rakamları 

üzerinde hassasiyetle eğildiğimi'/ plânlı kalkın
ma devresinde, giriş kaçakçılığı olarak al'tun, 
kahve, naylon, ipekli suni eşya, mamul her cins 
giyim eşyası çakmaklar jiletler çıkış kaçakçılı
ğı /olarak koyun, fıstık, kepek, şeker ve sair 
maddelere inhisar eden bu muameleler Türk 
ekonomisine (büyük zarar vermektedir. 

Kaçakçılığı gerektiren paranın girişi ve çı
kışı dış ticaret politikası ve ticaret muvazenesi 
gayesi aleyhine bir işlem, olaralk katbııl edilmek
tedir. 

Memleket ticaret ve sanayiine büyük çapta 
tesir eden kaçakçılığın mühim kısmı komşumuz 
Suriye ile vukulbulmakta ve esasen bu memle
ketin ticaret politikasının bir yönü Türkiye'ye 
kaçak eşya satmak ve almaya bağlı olan bir ik
tisat ve gümrük politikasına bağlamış'tır. 

Suriye'nin uzun zamandan <beri tatbik ede-
gelmekte olduğu Türkiye aleyhindeki bu muzır 
politikasına 'karşı idari tedbirlerin ciddiyetle 
ele,: alınması buıgün yetersiz bir halde bulunan 
1918; sayısı Kaçakçılığa ait Kanunun Anayasa
mızın, anlayışına u'ygun olarak: hazırlanan ve 
kaçakçılığın önlenmesini öngören, alınması ge
rekli ekonomik tedbirlere de yer veren bir ka
çakçılık kanun tasarısının biran evvel gerçek
leşmesinin sağlanması temenni olunur. 

Kaçakçılığın önlenmesini iktisadi tedbirler
le mümkün, görmekte olduğumuzdan muayyen 
bölge ve sahalarda açık hudut pazarları hay
van borsaları kurulması yoluna tevessül edil
mesinin müspet neticeler tevlidedeeeğine ihra
catı da geliştireceğine kaaui bulunmaktayız. 

Gümrüklerde rejim dışı mallar : 
Gümrüklerde sundurma, antrepo ve diğer 

gümrüklü eşya ambar ve mahallerinde kanuni 
bekleme sürelerini doldurmuş bulunan mal ve 
eşyalar Türk parasını korama mevzuat ve tica
ri rejim esasları gereğince memleketimize itha
li yasaklanmış veya sınırlanmış eşyanın muhte
lif tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu karar
ları ile sahipleri tarafından yurda ithaline ve 
idarece tasfiyesine imkân veri]mistir. 

5383 sayılı Kanunun 120 ncı ve muta akıp 
madde hükümleri dâhilinde tasfiyesi icabeden 
eşyaların kararnamelerle, tasfiyesi spekülâs
yon maksadiyle mal ithalinde bulunanlara 
(spekülâsionistler) rejim esaslarına, aykırı hare
keti itiyat haline getirtmektedirler. Bu itibar
la mevzuata ve 'bilhassa Türk parasının kıyme
tini korama ve bedelsiz mal ithaline ait hüküm
lere aykırı olan kota ve rejim dışı olan bu mua
melelerin itiyat halinden çıkarılarak ithal re
jim esaslarına uygun hareket etmelerinin sağ
lanması gerekir. 

Kota ve rejim dışı mal ithalâtında bulunan
ların özellikle kalkınma halinde 'bulunan sana
yiimizin geniş ölçüde zarar görmekte olduğu 
bir vakıadır. 

Memleketimizin ekonomik ve döviz bakı
mından çok zarar görmekte olduğu 'bu konuda 
bundan böyle zecri tedbir alarak Gümrük Ka
nununun 126 ncı maddesi hükmüne göre bu eş
yaların tasfiyesi ve bedellerinin irad kaydedil
mesi yoluna gidilmesi ekonomik bakımdan 
memleketin hayrına olacak ve artık' bu yolun 
kapatılması ancak mümkün olacağı inancında
yız. 

Bu arada esas tutulan kıymetin sadece sa
hibine ödenmesi ve artan kısmın ise kanunun 
12 i'tci maddesi gereğince Hazineye irad kayde
dilmesi hali hazırda mevcut bu nevi eşyalara 
şâmil olmak üzere tasfiye yoluna gidilebilir. 

Plânlı kalkınma devresi içinde bulunduğu
muz bu sırada insan gücü karşılığı dıştan mem
leketimize daha çok döviz sağlanması ve bu 
suretle ihtiyacımız bulunan yatırım plasmanla
rının temini öngörülmelidir. Bu itibarla bedel
siz ithalât konusunda iki yıldan fazla dışarıda 
kalmış olan işçi, serbest meslek erbabı ve Dev
let memurları ile benzerlerinin yurda ithal ede-

I eökleri ev eşyası ile ve diğer mallardan da 
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gümrük vergisi alınmaması yolundaki hükmün 
kaldırılması «ok büyük fayda sağhyacaktır. 

Türk - İran transiti : 
iki memleket arasında yapılan transit gö

rüşmeleri neticesinde bir protokole bağlanan 
anlatmalara göre hudut kapılarında muayyen 
töminata bağlamak suretiyle iki devletin tavsi
ye ettiği işletmelerce hali hazırda kara yolu ile 
'bir miktar transit •eşyanın nakli yapılmaktadır. 
Ancak, ilerde Iran transit hacmina uygun de
recede memleketimizden geçecek eşyanın mik
tarının artırılması için daıha elverişli imkân ve 
şartların tahakkukuna gayret sarf edilmelidir. 

Teikel konusuna gelince : 
1930 tarihli ve 1660 sayılı Kanun gereğince 

hükmi şahsiyete ait mülhak bütçe ile idare edilir 
bir Devlet müessesesi olan Teikel Genel Müdür
lüğü, bir yandan malî idarenin bir kolu olarak Te
kel Vergilerini toplamakta, bir taraftan Devlet 
Tekelinin verimıli olmasını sağlıyacak kaımu ya
saklarım kontrol ve denetimini yürütmekte, öte 
yanda da işletmeci bir idare olarak döner ser
maye ile çevirdiği isletmeleri vasıtasiyle Bütçe
de tekel hasılatı adı ile yer alan önemli bir Dev
let g'O'liri toplamakta tekel dışı maddelerin imal 
ve satışlariyle de iştigal etmektedir. 

Teikel Genel Müdürlüğünün, İşçi, müstahsil, 
tüccar ve geniş mânada müstehlik olarak bütün 
vatandaşları ilgilendiren önemli sosyal, iktisadi, 
ticari ve sın ay i fonksiyonları hakkındaki tenkid 
ve görüş kanaatlerimizi kısaca arza çalışacağız. 

Tekelin malî fonksiyonu ve finansman duru
mu : 

7424 sayılı Kanunla çıkarılmış olan 750 mil
yon lira döner sermayesinin ödenmemiş kısmı 245 
milyon 162 bin 724 liradır. 

nin giderilmesi öncelikle düşünülmesi iktiza 
ederken, Devlete gelir sağlıyan bir teşkilât - ola
rak Devlet yatırımlarının finansman karşılığını 
temin etmek gayesiyle tekel maddelerine geçmiş 
senelerde yapılmış olan zaımlar tatmin ve ta
savvur edilen gelir sağlıyamamış ve yukarda ta-
dadedilen maliyeye ait bir kısım borçların bu 
sebepten ileri geldiği anlaşılmaktadır. Bu se
beple tekel idaresine fiyat enpoze etmelk sure
tiyle yapılan malî müdahaleler neticesinde 
ümıiıdedilen gelir elde edilememeikle beraber ida
re de müşkül durumda bırakılmıştır. Bu itibar
la Batı memleketlerinde benzeri monopol idare
lerin tatbik etmekte oldukları piyasa ve maliyet 
hesaplarına göre müstakillen hareket etmek yo
llunun seçilmesi maliyetlere göre tanzim edecek
leri fiyatların tatbika konulması icabeder. Şu 
hususu işaret etmek isteriz ki, geçmiş senelerde 
teikel maddelerinin umumi istihlâk miktarları 
ımuntazam bir grafikle artmakta olduğu ve 
fakat bu maddelere ait işletime maliyet ve sa
tış masraflarında gayritabiî bir yükselme mü
şahede edilmekte ve bu sebeple tekel gelirleri 
tenezül etmektedir. 

Tekel maddelerinin maliyet ve satış masraf-
larmdaki bu konjonktür yükselmesinin, iptidai 
madde, malzeme ve işçi ücretlerindeki artış 
başlıca sebepler olarak ileri sürülebilirse de bu 
husustaki gerekli hassasiyetin gösterilmiesi ta
sarrufa riayet edilmesi temenni ve tavsiye olu
nur. 

Tekele ait konulardaki yatırımların umumi 
durumu : 

Plânın tatbikatı olarak hazırlanan yıllık prog
ramlarda, gıda sektörüne ait yatırımlar beyanın
da (Plâna geçiş devresi dâhil) Birinci 5 Yülük 
Kalkınma Plânı içine giren yıllık programlar
daki yatırımların gerçekleşme durumu senelik ya
tırım ödeneklerine nazaran. 1962 yılında 15 mil
yon 1963 de 40 milyon 1964 te 49 milyon 1965 
yılında 100 milyon Ura % 50 oranında gerçek
leşmiştir. 

Malî yönden bütçenin finansman müşkülâtı or
tada dururken bu müessese emrine verilmiş bu
lunan mezkûr yatırımların gerçeikleşmemiş "ol-
mamıı bir muvaffaklyetsizlik olacağı tabiîdir. 
Bu yüzden bu sahalara yöneltilmiş olan ma'kina 
yatırımlarının sağlıyacağı iktisadi fayda ve ve
rimlilikten faydalanmak mümkün olamamıştır. 

İdarenin geniş sanayi ve ticari faaliyetleri 
ve bilhassa yaprak tütün mubayaası yönünden 
ihtiyaç duyulan finansman zarureti 1957 - 1963 
seneleri arasında 658 445 570 lira hazineye olan 
ve 310 000 000 lira hazine kefaletine haiz Mer
kez Bankası bonoları, döner sermaye gibi kul
lanılan borçlar olup Tekel işletmelerinin 1 400 
milyara yaklaşan stok ve iş hacmi ve vüsa
tinden ileri gelmektedir. Bu itibarla, döner ser
maye miktarının müesseseyi çevirme ve işletme 
senmayesûııi karşılayacak miktara çıkarılmasını 
zarureti aşikârdır. Ancak, döner sermayeye ihti
yacı olan bu müessesenin sermaye yetersizliği-

— 5 
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Geçmiş senelerde tekel bütçelerine konan ya
tırımların tahakkuk ettirilmiş olması takdirin
de 1966 yılına ait 77 618 000 lira yatırıma bu
gün ihtiyaç hâsıl olmıyaeak veyahut bu yatırı
mı başka işletmelerin lüzumlu yatırımlarına tah
sis edilecekti. 

tçki sanayi ve mamulleri : 
İçkilerin üretim kapasitelerinde bir artış 

olmamıştır. Rakı, votka, şarap sanayiinde kar
şılaşılan başlıca meseleler; kalitenin yükseltil
mesi ihracatın artırılması maliyetlerin düşürül
mesi ve ambalajın ıslahı gelmektedir. 

Gerek memleket içinde istihlâk edilen ve ge
rekse ihracı yapılacak bu gibi maddelerin biran 
evvel kalitesinin ambalajının ve standartlarının 
ikmal ve ıslahına ihracatı ilgilendiren bu kusur
ların ortadan kaldırılması temenni ve tasviye 
olunur. 

Bira sanayiinde bira kapasitesi yeterli olma
masından üretim tüketimi karşılamamaktadır. 
Bu konudaki bira ve malta ait yatırımların sü
ratle ikmal edilerek özel sektörün bu sahada 
göstermesi muhtemel faaliyet ve şiddetli reka
betten evvel piyasa ihtiyaçlarının modern şe
kilde karşılanması ve yeni baştan teşkilâtlanıl
masın! zorunlu görmekteyiz. Bu konudaki yatı
rımların süratle yerine getirilmesi temenni olu
nur. 

Mamul Tütün sanayii : 
Telkel fabrikalarında sigara ve benzeri imalat 

yapmalkta olan mikanalar bir kısmının moda
sı geçmiş olup kalite ve kantdte bakımından ima
lâta elverişli değildir. 

Kapasite yeterliği olmadığı için -maliyet yük
selmekte ve verimde düşüklük meydana gelmek
tedir. Diğer taraftan sigara çeşitlerinin fazla 
olması da maliyetlerin yükselmesine yol açmak
tadır. 

Bugümkü normal imalât kapasitesinin 30 mil
yon kilo olan sigara fabrikalarının ihtiyacı faz
la mesai ile ve zorlamalarla yapmakta ve bunun 
için Maltepe Sigara Fabrikasının süratle ikmal 
'edilerek halihazır sigara tüketimini normal şe
kilde karşılayacak kapasiteye ulaşılması bu yön
den yatırımların süratle ikmali tütün mamul
lerinin kalite, harman ve nevilerinin dünyada
ki gelişmeler ve standartlar göz önüne alınarak 
ıslahı ve bir programa bağlanması temenni olu
nur. 

Ayrıca sigara ihracatını kolaylaştırmak ga
yesiyle ecnebi sermayenin iştirakinde mevzuatı 
müsait Batı memleketlerinde fabrikalar kurul
ması yoluna gidilmelidir. 

Tokel Umum Müdürlüğü Sanayi ve ticari 
fonksiyonları : 

Malî iktisadi sahada geniş imkânlar mu
vacehesinde tekel mamul maddelerinin ihracat 
sahasında kıymet V3 değerlendirilmesine ön can 
vererek yeni baştan bir faaliyet ve organizas
yona şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu itibarla, bugünkü karma ekonomi sistemi 
içinde, Devlet sektöründe iktisadi faaliyette bulu
nan müesseselerin, yeknesak standart bir hürriyete 
sahibolmaları ve bu yönden bunlara bir düzen 
verilmesi Devletin ekonomik faaliyetlerine ait 
verimliliği artıracağı kanısındayız. Bu sebeple 
Tekel Umum Müdürlüğünün çay, içki, tütün, 
tuz ve sair gibi bir arada yürütülmesi mahiyeti 
ve hacmi itibariyle güç olan ekonomik faaliyet
leri yönetmesi müşkülleşmiş plân ve program
larını gerçekleştirilmesi zorlaşmıştır. 

Türk ekonomisini müstakar bir zemine 
oturtmak, fiyat dalgalanmalarını, artışlarını 
önlemek piyasaya emniyet ve itimat vermek ve 
bu sebeple bir kısım tekel mamullerinin fiyat
larını devamlı şekilde bir istikrar içinde bu
lundurmakla mümkün ve faydalı olacaktır. 
Tekel maddelerini imal eden fabrikaların ve 
ihracat faaliyetlerinin birer İktisadi Devlet Te
şekkülü haline getirilmesi verimli olacaktır. 

Tütün : 
Tekel İdaresinin meşgul olduğu konunun 

başında gelmektedir. Memleketimizin geniş 
bölgelerinde 7 769 köyde 453 586 ekici ailesini 
alâkadar eden tütün konusu, memleketimizin 
ihracatında birinci derecede yer işgal etmek
te büyük miktarda döviz temin eden bir zirai 
mahsulümüzdür. 

Diğer taraftan tütün işçilik, nakliyatı, tica
reti ile de müstahsilin dışında geniş Ölçüde va
tandaşlarımızın geçim imkânlarını sağlamakta
dır. j 

Tütün nevilerinin geliştirilmesi ve ıslahı 
hususları : 

İhraç malı olan tütün ihracatının geliştiril
mesi yönünden, dünya tütün endüstrisinde in
kişafları yakmen takibederek bu sanayiin ih
tiyacı olan nevi ve kalite tütün ziraatine önem 



C. Senatosu B : 43 6 . 2 . 1966 O : 1 

verilmesi ileride ihracatın kolaylaştırılması 
bakımından üzerinde önemle durulacak bir Ihu-
sustur. 

Türk tütününün dünyada lâyık olduğu de
ğer ve haiz olduğu şöhreti muhafaza edebil
mek için, zamanımızın ihraç şartlarına uygun 
tütün nev'inin tâyin ve yetişirilmesine çalışır
ken kalite bakımından iyi efsafta tütün elde 
edilmeye gayret edilmesi gerekir. Bu itibarla 
istihsalle ilgili tohum ıslahı yetiştirme usulle
rinin inkişaf ve ıslahı hastalıklarla mücadele 
yeterli derecede zirai kredi sağlanması ve eki
cinin teşkilâtlanması hususları Tekel İdaresin
ce lâyıkı veçhile önem verilmesi lâzımgelir. 

Türkiye'de tütün istihsal politikasının esas
ları neler olmalıdır? 

Türkiye'de tütün istihsali ile istihlâk ve ih
racat arasında muvazene sağlanamadığı için, 
sürprodüksiyon hâdisesi endişesi hâkim olmak
tadır. Son 7 yıl zarfında tütün üretimi iç mıi-
bayaa ve ortalama fiyatlar aşağıda gösteril
miştir. 
Yıllar 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Mubayaa 

124.2 
122 
98.4 
86.5 
125.2 
186.10 
135 tahmin 

Fiyat oı 

527 
471 
793 

1 164 
889 
752 
930 

Yukardaki tablonun tetkikinden anlaşılaca
ğına göre 1959 - 1960 senelerindeki mavi küf 
hastalığı tesiri dolayısiyle tütün istihsalinde 
düşüklük hâsıl olmuş 1964 senesinde ise 186,10 
tona çıkmış olması anormal bir durum arz et-
me'kte 1965 senesinin tahminleri 135 000 000 
'kilo tasavvur edilmektedir. 1959 - 1965 senele
ri arasında vasati fiyat temevvüçleri istihsal 
üzerine büyük tesir icra etmemiştir. 

Bu itibarla, iç istihlâk miktarı dâhil ihraç 
mevsiminde dış piyasalara arz olunacak cem'an 
153 milyon kilo stok mevcuttur. Bu miktar 
mevcut «toku istihsal fazlası olarak kabul et
mek hatalı bir harekettir. 1964 senesi hariç 
diğer seneler istihsal miktarları muntazam bir 
seyir takibetmekte olduğunu kolaylıkla müşa-
hade etmek mümkündür. Bu cihetin asıl se
bebi ihracatın son yıllarda muntazam ve nor

mal bir seyir takibetmemiş olmasından ileri gel
mektedir. Bilhassa 1963 - 1964 senesine ait 
mahsulün ihracatı 31,4 milyon kiloya düşmüş
tür. 

Rakip memleketlerin durumu : 
Türk tipi tütün üreten diğer memleketle-

rin, Yunanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya'
nın 4 senelik istihsalini gösterir tablo aşağıya 
dere olunmuştur. 

1960 1961 1962 1963 

Türkiye 122 98.4 86.5 135 
Yunanistan 64 72.700 91.20 125 
Bulgaristan 61.893 67.439 104 105 
Yugoslavya 30.900 14.318 34 50 

Yukarda tesbit edilen rakip memleketlerin 
Türk tipi tütün istihsalinin, bu memleketlerin 
mesahalarına nazaran Türkiye ile mukayese 
edilecek olursa memleketimizin istihsalinin ne 
kadar düşük seviyede olduğunu kolaylıkla tes
bit etmek mümkün olur. 

Diğer taraftan 1960 - 1964 seneleri arasın
da bu memleketlere ait ihracat mukayesesi. 
Türk tipi tütün ihracatçısı meyamnda Türki
ye'nin birinci sırayı işgal etmediği görülmek
tedir. Şöyle ki, Türkiye 336,7, Yunanistan 
304,1, Bulgaristan 358,4, Yugoslavya 88 milyon 
kilo ile Bulgaristan başta gelmektedir. 

Türkiye'de ve Türk tipi tütün üreten diğer 
komşu memleketlerin tütün istihsal ve ihracat 
miktarlarının böylece yukardaki tablodaki so
nuçlara göre mukayese ederek varmak istedi
ğimiz netice şudur: Bakanlıkça hazırlanmış 
olan Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısı, 3437 
sayılı Kanunda noksan olan birçok teknik hü
kümleri iktiva etmiş olmasını memnuniyetle 
müşahade etmekteyiz. 

Ancak, tütün üretimini gereken yıl ve yer
lerde memleket iktisadi ve ticari gereklerine 
satış ihracat imkânlarına göre ayarlanması 
üretim miktarı ile istek arasında zaman zaman 
doğan dengesizliklerin meydana getirdiği so
nuçlardan korunmak amacı ile memlekette tü
tün tahdidine gidilmesi yolunda bu tasarıya 
konan hükmün yukarda izah etmiş olduğu
muz şartlar muvacehesinde, tütün ekiminin 
yasaklanması hususunu isabetli bir hareket 
olarak kabul ve tasdik etmek mümkün değil
dir. 
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Memleketimizin tütün ekonomisine istika- I 
met değiştirecek olan ve Türk müstahsilinin 
emek ve alın teri ile sağladığı geçimine isabet
siz tahdit ve yasaklar konmasının karşısında
yız-

Bu sebeple bu konuda yasaklanmaya gidil
meden evvel istihsal ve ihracatta alınacak ted
birlere bakanlıkça gereken önem ve hassasiyet 
gösterilmesine sonuç olarak şunu arz ve ifade 
etmek isteriz ki, gerek mevcut 3437 sayılı Ka
nunda ve gerekse hazırlanmış bulunan tasarı
da ekimin yasaklanmış olduğu mıntıkaların di- I 
şında kanunen tütün ekimine müsaade edilen I 
bölgelerde tütünün istihsal, istihlâkimle ihra
catı arasında zaman zaman husule gelen suni 
dengesizlikler sebebiyle yasaklamaya, tahdide I 
gidilmemelidir. 1965 yılında ruhsat almış eki- I 
çilerin dışında kalan tütün ekicilerine, 1965 
yılında istihsalde bulunmıyan mustahsıla mu- I 
vakkat bir tedbir olarak muvakkaten ruhsat 
verilmemesi yolunda bir çareye başvurulması I 
'bugün alınması düşünülen en ekonomik ve fay
dalı bir yol olduğu anlaşılıyor. I 

Türkiye'nin tütün fiyat politikası ne olma- I 
lıdır? 

Fiyat tesbiti ve teşekkül tarzı : I 
Tekel İdaresince, tütün piyasalarında tes- I 

bit ve ilân edilmekte olan yaprak tütün mu
bayaa fiyatının tütün istihsal, ticaret ve ihra- I 
çatının istikbali ile olduğu kadar topyekûn I 
memleket ekonomisiyle alâkalı bulunduğu hu- I 
susu daima hatırlatarak bu önem ve emniyeti- I 
ne uygun şekilde tesbitine âzami dikkat göste- I 
rilmelidir. Dış piyasalarda yaprak tütün fi- j 
yatlarına, geçmiş senelerdeki ihraç fiyat vasa- ] 
tisine hakiki ölçü Âe faktörlere dayanarak iç I 
piyasalarda tesbit edilecek yaprak tütün mu- | 
bayaa fiyatı müstakar bir fiyat vasfına haiz | 
olacak mustalhsıl, tüccar ve alıcılar nezdinde | 
tasviple karşılanacak, tütün ihracını sağlıya- | 
cak iç ve dış piyasada istihsali ayarlayıcı un- ] 
sur olacaktır. ] 

Nitekim 1964 yılı kalkınma programında I 
yaprak tütün fiyatının tayin ve teshiti huşu- I 
su dış pazar fiyatlarının nazarı itibara alınma- I 
sı yolundaki programa ait ilke kanaat ve gö- j 
rüşümüzü teyidetmektedir. I 

Bundan böyle, Türkiye'de tütün piyasası I 
tesbit edilecek yaprak tütün mubayaa fiyatı I 
plânlamanın vaz'etmiş olduğu bu esasın dışına j 

çıkması ve bu hususta politik, münazaalara yer 
verilmesi ve bu hususta diğer birçok müşkül
leri önlemiş bulunmaktadır. 

Fiyat tesbit ve teşekkülü üzerinde titizlik
le ve hassasiyetle durulacak keyfiyet memle
ketteki yaprak tütün maliyet fiyatlarının dü
şürülmesi ve mümkün olduğu kadar müsta
kar 'bir seviyede muhafaza edilir. Bu yönden 
müstahsilin ihtiyacı bulunan gübre, mücadele 

I ilâçları, tütün ekim ve işleme aletlerine tesir 
eden fiyatların yükseltilmemesine gayret edil-

I mesi icabeder. 
Tütün ihracatının gelişmesiyle ilgili husus 

ve tedbirler : 
I Dünyada nüfus artımına muvazi olarak tü

tün üretim ve tüketimi artmaktadır. 

Son senelerde Şark tipi tütünlerin kansere 
sebebiyet vermediği propaganda, Amerika'da 
Türk tipi Şark tütünlerinin harmanlarına ka
rıştırma nisbetiııi artırmış ve nev'i tütünün ih
racatının gelişmesine yardım etmiştir. 

I Harb sonrasında, tütüncülük aleyhinde ye
ni gelişme]er vukubulmuş, bunlar Türk tütün-

j cülüğünün kısmen lehine kısmen aleyhine te-
I celli etmiştir. 

Filitreli sigaraların yapılması sebebiyle bi
raz iktisadi zaruretler dolayısiyle kalitede tü
tüne rağbet azalmış hemen her taraftan talep
ler basit ve ucuza doğru yönelmiştir. 

Normal ahval avdet edip borçlarımız itfa 
I olununca İngilizler tütün mubayaasından vaz-
I geçmiş Mısır piyasadan tamamen diyecek şe-
I kilde çekilmiş Yunanistan ve diğer Balkanlı 
j memleketler istihsallerini devamlı surette ar-
| tırmaya koyulmuş bu cihetler bizim de ihraca-
I timizi engellemiştir. 
| Bu itibarla bulunduğumuz devrede tütün 
I ihracatımızın geliştirilmesi yolunda esaslı ted-
] birler almak zorunluğuridayız. 

I ,1. İşlemenin tipize edilmesi, 
j 2. Dış pazarlarda geniş propaganda ya-
I pıİması, 
I 3. Fiyat tesbiti hususu plânlamanın ilke-
I leri dâhilinde yapılması, 
I 4. İhracatın teşkilâtlandırılması. 
I Yukarda tafsil en izah ettiğimiz veçhile 
I memlektimizde geniş bir kütlenin geçim ve 
I maişetini sağlıyan tütün mahsulümüzün değer-
I lendirilmesi sosyal bir mesele olarak kabul edi-
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lirse tütünün iç payasalarma mubayaası ve dış 
piyasalara ihracı suretiyle değerlendirilmesi 
hususunda Hükümete büyük bir görev düşmek
tedir. 

Bu itibarla türlü sebeplerle kısırlaşan tü
tün. ihracat rejimimizde, büyük mesuliyet ve 
vazife iç piyasalarda olduğu gibi dış piyasada 
da Devlete raci olmaktadır. Bu anlayışla bu 
şekilde tesbit edildiği takdirde işin önemine 
binaen halen memleket içinde ihracat satışla
rında bulunan Tekel Umum Müdürlüğünün da
ha faal bir rol oynamak için doğrudan doğru
ya alıcı ile temasa geçmek üzere bir ihracat 
ofisinin teşkili faydalı olacaktır. 

Dâhil bulunduğumuz Avrupa Ekonomik 
Topluluğunda tanzim edilmiş olan Protokol-
daki tütüne ait 12 500 ton kontenjan miktarı
nın artırılmasına çalışılmalıdır. 

Tütüne ait maruzatımızı bitirirken Meclis
te bulunan ve uzun zamandan beri 'kanunlaş
masını tütün ekicilerinin heyacanla bekledik
leri Tütün kooperatifleri kanun tasarısının ka
nunlaştırılması, Türk tütününün Standartation 
kanun tasarısının biran evvel kanunlaştırılma
sı, ekici avanslarının üç müsavi taksitle tütün 
raiç fiyatına uygun şe'kilde ekiciye tevzii ve bu 
husustaki şikâyetlerin önlenmesi rica olunur. 

Çayın ekonomik önemi : 

Bilindiği üzere istihsal ve imalâtiyle 
'300 000 000 a yakın bir iktisadi potansiyeli olan 
çayın zira ati sadece fakir Doğu - Karadeniz Böl
gesi halkının sosyal ve iktisadi bir seviyeye 
ulaşması meselesi değil kalkınma devresi içinde 
memleketin önemli yatırım finansmanlarına 
muhtaeolduğu bir devrede, memleketin mübrem 
ihtiyacı olan çayın imalâtı topyekûn Türk eko
nomisini ilgilendiren önemli bir memleket mese
lesidir. 

Geniş ekonomik sosyal imkânlar vadeden bu 
iktisadi kaynağa lâyıkı veçhile ehemmiyet ve 
değer verilerek imkân nisbetinde fayda ve verim 
sağlanması millî iktisadi bir dâvadır. 

rJny. istihsali : 
Bugün 200 000 dekara yakın arazide ziraati 

yapılan çayın 5 senelik istihsal ve imalâtı aşağı-
•da gösterilmiştir. 

ıesi 

3961 
1962 
3963 
1964 
1965 

Yaş yaprak 

24 220 000 
37 522 000 
45 508 000 
45 312 000 

— 

Kuru çay 

5 662 000 
8 644 000 

10 133 000 
10 619 000 

— 
Görülüyor ki; yaş çay istihsaline muvazi ola

rak kuru çay imalâtı da artmakta ve memleket 
ihtiyacının üstünde bir seviyeye ulaşmaktadır. 

Başlangıçta Rusya'dan ithal edilmiş çeşitli 
tohumlarla yapılan ekim, daha yüksek irtifalar
da verim verecek, tohum tiplerinin üretilmesi 
için Devlet tohumluk bahçeleri ve fidanlık tesis
leri kurulmalıdır. Araştırma enstitüleri lâbo-
ratuvarları inkişaf ettirilmeli yüksek evsafta 
yaş çay yaprağı elde etmek için, bahçelerin güb
releme, bakım ve budama, toplama işlerine âza
mi dikkat ve hassasiyet gösterilmesi gerekir. 

Yaş çay maliyetinin yüksek, randımanının 
düşük olması yaş çay fiyatlarını dünya piyasa
sı ayarında tutmak mümkün olamamaktadır. 
İstihsal devresinde fabrikalarda soldurma yer
leri kifayetsiz olmaları sebebiyle yaş çay yap
rak! armrı istenilir şekilde bir teknik soldurma 
muamelesine tabi tutulamamaktadır. 

Cay sanayii : 
Halen 11 fabrika ve 13 atelye ile kuru çay 

imalâtına devam edilmektedir. Gerek fabrika
lardaki ve gerek imalâthanelerdeki soldurma 
ve kurutma ameliyeleri neticesinde elde edilen 
çay kalitesi, ihracata elverişli vasıf taşımamak
tadır. 

Meselenin ve dâvanın çözüm noktası, maliyet 
meselesinden evvel ihracatı mümkün ve borsa
da muamele görebilecek dünya piyasasında stan
dart kalitede imalâtta, bulunulmaktır. Konuyu 
bu noktaya getirmişken şu hususun cevaplandı
rılmasını talebederiz. Her türlü soldurma, ku
rutma, işleme ve bilûmum teknik tesisleri ikmal 
edilmiş fabrikamız mevcut bulunduğuna, göre 
bu fabrikalarda imalât neticesinde elde edilen 
çayların kalitesi dünya standartlarına Avrupa 
çay borsalarında kote edilmek suretiyle muame
le görüp göremediklerinin sebepleri neler oldu
ğu, kalitedeki kusurların aydınlatılmasını rica 
ederim. Bu itibarla çaylarımızın dünya borsa
larında kote edilmelerini sağlamak başlıca he
defimiz olmalıdır. 
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Çay ziraati sadece memleketin muhtaç bu
lunduğu bir metayı teminle kalmamış başka tür
lü kalkınmasına ve hattâ geçimine imkân bulun-
mıyan vo yıllarca mahrumiyet içinde kalmış Do
ğu - Karadeniz Bölgesi halkının normal bir ik
tisadi ve sosyal seviyeye ulaşmasını sağlamıştır. 
Bugün çay üretiminin tüketim seviyesinden fazla 
olması karşısında ihtiyaçtan fazla stok mevcudi
yeti idareyi müşkül durumda bırakmaktadır. 

Bu yüzden bu bölgeye geniş imkân ve men
faat sağlıyan aynı zamanda bir iktisadi güc ola
rak değerlendirilmesi zaruri bulunan çaym ya
kın gelecekte bugünkü istihsalin bir misli fazla-
siyle bir üretme karşısında bu yönden her türlü 
imalât tedbirlerinin şimdiden idarece alınması 
iktiza eder. 

Yukarıda çayın arz etmiş olduğu durum mu
vacehesinde, tekrar ifade edelim ki; hedefimiz 
Avrupa piyasalarında kote edilebilecek kalite
de çay imal etmek ve geniş çay istihlâk eden 
memleketlere derhal ihracatta bulunmak tek çı
kar yol olarak kabul edilmesi lâzımgelcn bir ça
redir. 

Birkaç seneden beri maliyetin çok dununda 
subvantion suretiyle ihtiyaçtan fazla olan dü
şük kalitede çay stoklarının ucuz fiyatla ihracı
nı isabetli görmemekteyiz. 

Bu ihracat satışlarında maliyet fiyatlarına 
göre Hazineye 25 milyona yakın zarar husule 
gelmiştir. İç piyasada çay fiyatlarını düşürerek 
iç istihlâki teşkil suretiyle yeni halk tipi bir ça
yın piyasaya çıkarılarak, bunun neticesinde faz
la sürüm neticesinde çay gelirinin aynı olacağı 
memleket için daha hayırlı ve fiyat konjonktü
rüne tesir bakımından da faydalı olacağı düşü
nülmektedir. 

1964 yılı programındaki çay tarımının kon
trol ve yürütülmesi, çay sanayiinin ayrı ellerde 
bulunması bu sektörde olumsuz etkiler meydana 
getirmekte olduğu şeklinde ifade edilmektedir. 

Bu bakımdan çay fabrikaları bir iktisadi ku
ruluş haline getirilecek ve çay tarımının kontro
lü da bu kuruluşa aidolacaktır. Bu yoldaki esas
lara uyularak Cay Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında hazırlanan kanun tasarı
sını biran evvel kanunlaşmasını temenni ve tav
siye etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına ait görüş ve tenkidlerimizi, böylece, 
kısaca özetledikten sonra, birkaç noktaya daha 

temas ederek huzurlarınızdan ayrılmak isterim. 
Tuz konusu : 
Halen elimizde mevcut bütçedeki izahata gö

re, tuzun altı milyonun üstünde bir zararı mev
cuttur. 

3078 sayılı Tuz Kanununa göre; memleketin 
bir mübrem ihtiyacı olduğuna biz de kaaniiz. 
Uzun zaman evvel tesbit edilen bu tuz fiyatı bu
gün memleketimizde istihsal edilen tuz fiyatı bu 
şekilde bir zararla karşılanmaktadır. Biz demi
yoruz ki; tuzun fiyatını yirmi kuruş çıkarın. 
Ama maliyetlerin üstünde bugünkü plânlı eko
nomiyi kapsıyan bir görüşle istihsali artırmak, 
ihracatı artırmak yolunda tuz yatırımlarını da
ha çok teşvik etmek için finansman temini gaye
siyle tuz fiyatlarının yeni bir kanunla ayarlan
masını teklif ederiz. 

1966 yılı bütçesinin Bakanlığa ve millete 
uğurlu olması dileğiyle sözlerimi bitiririm. Hür
metlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — C. II. P. Grupu adına, Bakan
lık bütçesiyle Tekel Genel Müdürlüğü bütçeleri 
üzerinde ayrı ayrı söz alınmıştır. Sayın Zeki is
lâm Bakanlık bütçesi üzerinde, Sayın Sarlıcah 
ise bilâhara Tekel Genel Müdürlüğü bütçesi üze
rinde konuşacaklardır. 

Yalnız mümkün mertebe kısa konuşulmasını 
rica edeceğim. 

C. II. P. GRUPU ADINA ZEKİ İSLÂM 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1966 malî yılı 
Bütçesi üzerindeki görüş ve temennilerimizi arza 
başlamadan evvel Cumhuriyet Senatosu C. H. P. 
Grupu adına Yüce Heyetinizi, Sayın Bakanı ve 
değerli Bakanlık erkânını saygiyle selâmlarım. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının bünyesinde 
topladığı iki genel müdürlükten Tekel Genel Mü
dürlüğü üzerindeki konuşmayı Sayın Nejat Sar
lıcah yapacağından ben yalnız Gümrük Genel 
Müdürlüğü üzerindeki görüş, temenni ve tenkid
lerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Bir üzüntümü belirterek sözlerime başlamak 
istiyorum. 

Senelerden beri Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın işlerini aksatan ve bugünkü dünya şartlarına 
uyımyan eski ve köhneleşmiş mevzuatının değiş
tirilmesi için uğraşıldığı ve bilhassa dört yıldan 
beri Bakanlıkça geniş ve sürekli bir çalışma ile 
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bütün tasarılar hazırlanmış ve Bakanlıklara sevk 
edilmiş olduğu halde bunların kanunlaşması hu
susunda en ufak bir ilerlemenin kaydedilememiş 
olmasına üzülmemek mümkün mü? 

Gümrük kanun tasarısı, 1963 yılı başında 
Millet Meclisine sunulmuş ve üzerinden yıllar 
geçmiş, neticede kadük olmuştur. 

Teşkilât kanun tasarıları ile Kaçakçılığın 
meni ve takibine dair kanun tasarısı ise Bakan
lıklar arasında zikziklar yaparak ömürlerini bi
tirmişlerdir. Bir uğursuzluk var ama kimde bil
iniyorum. Her halde tasarılarda değil. Ama be
nim bildiğim bir şey varsa, bu yüzden Devlet ve 
millet olarak malî ve ekonomik zararlara uğra
mış olmamızdır. 

Her ne kadar Sayın Bakanın Karma Bütçe 
Komisyonundaki konuşmalarında her üç konu-
nur: ele alındığına dair ayrı ayrı beyanları mev
cut ise de vuzuh olmadığı için bu husustaki tav
siye ve temennilerimizi mealen de olsa tekrarla
mayı faydalı buluyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, 
İthalât, ihracat ve transit gümrük işlerini yü

rütmek, kaçakçılığın meni ve takip işlerine bak
mak ve her tarafı cennet kadar güzel olan yur
dumuz için büyük gelir kaynağı olan turizmin 
teşvik ve yayılmasında, turisti sınır boylarında 
ilk karşılıyan görevli olarak, yardımcı olmak gibi 
önemli ve yararlı vazifeleri bulunan Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının evvelemirde modern bir 
gümrük ve kaçakçılık kanunu ile meslekî bilgi sa
hibi, vazife ve mesuliyet şuuruna sahip, Batı dil
lerinden birine bir personel heyetini bünyesinde 
barındıran modern bir teşkilât kanununa ihti
yacı vardır. 

Sayın senatörler, 
Sayın Bakanın Karma Bütçe Komisyonunda 

karışıklıklarının düzeltilmekte olduğunu söyledi
ği gümrük tarife cetvelimiz medeni memleketle
rin tatbik etmekte olduğu kıymet esaslarına göre 
düzenlenmiştir. 

Geri, sıkıcı ve köstekleyici hükümleriyle bu
günkü dünya şartlarına uymıyan eski Gümrük 
Kanunu ise ölçü esasına göre hazırlanmış idi. 

Muhtelif tadillere rağmen bu iki kanun tat
bikatta bir türlü bağdaştırılamamış, müşkülât 
yaratmış ve zararlara sebebolmuştur. 

Bu aksaklıkların giderilmesini düşünen Bi
rinci Koalisyon Hükümetli, Fransa, Belçika ve 

İsviçre mevzuat ve tatbikatının ışığı altında 
hazırlanmış olup, yukarıda belirttiğimiz şekil
de kadük olmuş bulunan Gümrük kanunu ta
sarısının yeniden ihyası ile kanunlaşmasının 
sağlanmasmı Sayın Bakandan beklemekteyiz. 

Sayın Bakan, Karma Bütçe Koımisyonunda-
ki konuşmalarında; «Eski Gümrük Kanunu de
ğiştirilmiştir. Yeni mevzuat hazırlanmış ve Baş
bakanlığa sevk edilmiştir.» buyurmuşlardır. Te
menni ederiz ki, Sayın Bakanın bu konuşma
sında kastettiği yeni mevzuat arzuladığımız es
ki tasarı olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun ne kadar 
iyi olursa olsun onu tatbik eden kimseler ma
haretli ve kifayetli ve vukuflu olmazsa o ka
nundan fayda sağlanamaz. Aksine kanun ak
saklı da olsa onu tatbik eden personel bilgi 
ve maharet sahibi olursa ondan iyi neticeler 
alınabilir. 

Binaenaleyh iyi ve mükemmel bir kanundan 
ancak münevver, kifayetli ve çalışkan personel 
ile müspet netice alınabilir. Bu da ancak, va
zifenin hudut ve şümulünü ve personelin liya
kat ve kifayetini tâyin edeeelk bir teşkilât ka
nunu ile mümıkündür. 

35 senelik mazisi olan Gümrük teşkilâtının 
kurulduğu günden bu yana işlerinin; - ithalât, 
ihracat, transit gümrük muameleleri, turist ve 
işçi hareketleri bakımlarından - en az 40 - 50 
misli artmış olduğu bir vakıadır. 

Gümrük tarife tatbikatında ölçü sistemin
den kıymet sistemine geçmiş bulunmamız ve 
birçok beynelmilel anlaşmalara girmiş olmamız 
hasebiyle daimî temaslarla milletlerarası inki
şafları takibetmok zorunluğunda olmamız da 
modern bir teşkilât kanununun lüzum ve öne
mini teyideder. 

Bakanlık bünyesindeki müşavirlikleri icrai 
mesuliyet taşıyan mevkilere kalbeden, Muha
faza Genel Müdürlüğü, Dış Münasebetler Dai
resi Başkanlığı ve Gümrük Uzmanlar Kurulu 
gibi modern yenilikleri getiren (ve fakat tü
zükle idare edileceği zanniyle bir tarafa itil
miş olan) Teşkilât kanunu tasarısının da biran 
evvel kanunlaştırılması yoluna gidilmesinde 
büyük faydalar görmekteyiz. 

Sayın Bakan, Karma Bütçe Komisyonunda
ki beyanatlarında; «Teşkilât kanunu tasarısı 
da yeni Personel Kanunu çerçevesi dâhilinde 
mütalâa edilmiştir. Biz de üç aded meslekî tü-
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zük Personel Dairesine vermiş bulunuyoruz. 
Bu tüzükler müfettişler, gümrük idarecileri ve 
gümrük uzmanlarına aittir. Bilhassa gümrük 
uzananları üzerinde hassasiyetle durmaktayız. 
Bunları yüksek tahsil mezunlarından almak 
istiyoruz. Arkadaşlarımız temkMlerlinde çok 
haklıdırlar. (Kimırüklerde yolsuzluklar yapıldı
ğı, meımurlarnmıiızm kaliteli olmadığı doğrudur. 
Ama buna karşılık ödediğimiz para da çok az
dır. Biz ancak yemi bir tüzükle yüksek tahsil 
mezuımı kimseleri, daha çok para vermek su
retiyle, kaliteli eleman bulabileceğimiz fikrin
deyiz ve bu yola da gidecıeğiz.» buyurmuşlardır. 

Kanaatimizce, Personel Kanunu diye adlan
dırılan Devlet Memurları Kanunu, her Bakan
lığın kendi teşkilât kanunundalkti meslek ve sı
nıflara göre tüzük yapılım asımı istemiştir. Yok
sa Bakanlık Teşkilât: Kanununda oilmıyan bir 
meslek veya sınıfı tüzüğe ithal etmeye kanu
nen imkân yoktur. Çünkü, kanuna aykırı tü
zük olmaz. Temenni ederiz ki ; çıkacak kadro 
kanunları buna imkân versin. 

Bu bakımdan tüzüğün Teşkilât Kanununda
ki sınıflara göre yapılması lâzımdır. Teşkilât Ka
nununun Personel Kanunu çerçevesi içinde müta
lâasına imikân olmadığı gibi yeni yapılacak bir 
tüzükle yüksek tahsiılli kimselere daha çok pa
ra venmetk suretiyle, kaliteli eleman bulabile
ceğiz ve bu yola da gideceğiz, şeklindeki mü
talâa ve tasavvur da doğru ve kanuni olamaz. 

1931 yılında kurulmuş olan. Bakanlığın o 
zamanki Kuruluş ve Teşkilât Kanunuma aykırı 
bir tüzük de yapi'laımıyacağı kanaatindeyiz. 

Baika.ıı aynı zamanda gümrüklerde yolsuz
luklar yapıldığım, memurların kaliteli ©ılımadı
ğını ve ödenen paranın da az olduğunu kabul 
ettiğine göre yeni bir teşkilât kanunu çıkarıl
ması hakkındaki mütalâamıza iştirak etmesi 
lâzımıdır. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Bakan Bütçe Kar
ma Komisyonundaki beyanlarında, kaçakçılığın 
men ve takibi hakkında da; «Biz yeni bir ka
mun tasarısını bakanlıklara mütalâalarını al
mak üzere sevk ettik. Kaçakçılığı önlemeye 
matuf bâzı tedbirler almayı düşünüyoruz. Bu 
kanun tasarısında, İnfaz Kanunu, ikramiye nis-
betini düşüren hüküm vazedilmiştir. Kısıtla
maları tam mânasiyle Hükümet kararlairına ve 
Başkanlık kararlarına riayet için tedbirler vaz'e-
dilmiştir. Buma rağmen vatandaşa zarar vere

cek hükümlerden de kaçınılmıştır.» buyurmuş-
lalıdır. Bu beyanlarını da memnuniyetıle karşı
lamakla beraber, pek vazıh bulamadık. Hükü
met veya Bakanlık kararlarına bırakılan kı
sıtlamalardan ve kararlara riayet için vaz'edi-
len tedbirlerden maksatları nedir? Niçin vazi
fesini kötüye kullanan teşkilâtı ıslaha gitmi
yorlar? 

Sayın senatörler, 1918 sayılı Kaçalkçiilığın 
men ve takibi hakkındaki Kanunun bilhassa 
1956 tarih ve 6815 sayılı Kanunla .tadilinden 
sonra Anayasaya aykırı ve kişi dokunulmaz
lık ve tasarruflarını ihlâl edici çok ağır hüküm 
ve tedbirlerini vaktinizi almamak için anlatın ı-
yacağım. Her yıl benden dinlediğiniz için usan-
dınmamaya çalışacağım. Sayın Bakan eğer acı 
vakaları öğrenmek isterlerse; 1963, 1964 ve 
1965 yıllarındaki bütçe konıışmaılarıımıaı lütfe
dip okusunlar. Bilhassa 1963 tekini tavsiye 
ıfâderim. 

Hüküm ve tedbirlerin ağırlığı hiçbir zaman 
men'edilen hususu önlemeye kâfi gelmiyor. Hat
tâ bazan tamamen tersine artırıyor. Nitekim 
kaçakçılıkta da böyle olmuştur. 

Biz dört yıldan beri, hiçbir yönden zerrece 
faydası olmayan, aksine iktisadi, malî, içtimai 
ve hayati bitmez tükenmez zararları olan ma
yınların kaildırıılması için çok çalıştık. Baka-
'nındaın, idarecisinden ve mâkul ve dürüst her 
otoriteden yardımı da gördüğümüz halde mu
vaffak olamadık. Fakat ne yazık ki, Suriyeliler 
pek uzak oimıyarı bir gelecekte, çok uzak ol-
ımıyan bir gelecekte muvaffak olacaklardır. 
Çünkü 350 metreden 1 500 metreye kadar olan 
•mayınlı mıntaıkaya mayın bizim tarafımızda 
olduğu için ne asker ve ne dıe o arazin/in eski 
sahibi vatandaşlar fiilen giremezler. Fakat Su
riyeliler rahatça mayınları toplayıp satıyor ve 
temizledikleri araziyi tasarruflarına geç irmekte 
hiçbir mahzur görmemektedirler. Bu dunum de
vam ederse gayet tabiî olarak hudut mayından 
zamanla temizlenmiş olacak, ama arazinin sa
hibi biz değil Suriyeliler olacak. Üzüntü ile mü
şahede etmiş olduğum bir vakayı arz edeyim: 

1965 yılında Kilis'in Bulamaçlı köyüne git
miştim. Etrafıma toplanan vatandaşılar acı acı 
yakındılar. Köyün tahminen 1 000 metre kadar 
Güneyindeki büyük tarihî Daıımık dağını gös
tererek üzüntülerini anlatmaya başladılar. 
Darmık dağının güney etekleri hariç tamamı 
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hudutlarımız içindedir. Arazinin arızalı olma
sı dolayısiyl'e maym dağm kuzey eteklerine 
yani köyün bağ ve mera olan yerlerine dökül
müş ve mayının bittiği yerin köyden tarafı
na da dikenli tel çekilmiştir. 

Bu ınanza:rayı bana göstererek: Mayından 
öte 2 bin metreye yakın arazi bizim. Dağm 
üzerinde de Güneye doğru 1 000 metre kadar 
bir düzlük var. Bütün bunlar vaktiyle bizim 
«bağımız, meramız idi. Şimdi İmim tarafta olan 
tel örgünün 100 metre yakınma bile bizi yak
laştırmıyorlar. Ama Suriyeliler hudut taşları
nı, tel örgüleri ve mayınları söküp kaldırarak 
nerede ise gözümüzün içine girecekler. Bizi 
yaklaştırmıyorlar. Hiç otfımazsa omları da ken
di mallarımızın içine sokmasınlar. Yazık değil 
mi bize, Türk Milletine, diye büyük üzüntü içe
risinde dertlerini döktüler. Çane aramak va'di 
•ile ayrıldım. Valiye, kaymakama ve diğer ilgi
lilere durumu anlattım. Bana verdikleri cevap: 
Yalnız orada değil, hududun çok yerinde, hat
tâ düz arazide bile böyle tecavüzler vardır, de
diler. İşte size acı bir vaka. Bu düpedüz hü
kümranlığımıza ihlâldir. Buna müsaade etımeye 
hakkımız var mı! Önlemeye ve bir daha yapil-
•maması için çarelerini aramaya mıecıburuz. Ama 
görüyoruz ki, kimseden ses seda çıkmıyor, işte 
mayının yaptığı devletlik bir hâdise. Daha baş
ka hâdiseler de anlatmak mümkün. Fakat ne 
faydası var? Biz üstelik vatandaşın Suriyelide
ki malına gidip gelmesi için kendi karakolla
rımızda türlü müşkülât çıkarırız. Pasavan ka
pılarını kapatırız. Muhafaza memurlarını şe
hirde oturmaya mecbur eder, vatandaşın vak
tinde işinin başına gitmıeisdne mâni oluruz. Bun
lar mıdır kaçakçılığın önlenmesi için tedbir? 
Mayına rağmen yurda kamyonlarla kahve gir
miyor mu ? 

Kaçakçılığın önlenmesi 1918 sayılı Kanunun 
yenini medeni, modern bir kanunun almasına 
veya hiç olmazsa 6811 sayılı Kanunun getirdiği 
Anayasa ve kişi dokunulmazlığı hak ve tasar
ruflarına aykırı ağır ceza ve tedbirlerin kal
dırılması ve yerine medeni hükümleri ihtiva 
eden yeni bir kanunla vazife ve mesuliyetini 
müdrik, yetişkin, sivil bir teşkilâtın iş başıma 
getirilmesine bağlıdır, bir... Mücadelenin, eko
nomik tedbirlerle yapılması lâzımdır, iki... Onun 
için Bakanlar Kurulunun mütalâalarına sunul
muş olan yeni kanun tasarısında bu iki anaesa-

sm hâkim olmasını, zecrî ve kısıtlayıcı tedbir
lere gidilmemesiini Sayım Bakandan istemekte
yiz. 

Daha fazla vaktinizi almamak için sözleri
mi burada kesiyorum. 

Sözlerimle son verir, 1966 malî yılı Bütçesi
nin Devletimize ve milletimize uğurlu olmasını 
ve başarı içerisinde geçmesini diler, teşekkür 
eder, saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Nejat Sarlıealı. 
C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLI-

OALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın sena
törler, Gümrük ve Tekel Bakanlığının değerli 
temsilcilerini C. H. P. Grupu adına saygı ile se
lâmlarım. Tekel Genel Müdürlüğü hakkında 
partimizin görüşlerini sırayla arz ediyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü, hususi kanunlarla 
kendisine tevdi edilen, tütün, tuz, çay, ispirto 
ve ispirtolu içkiler, kibrit ve kahve gibi mad
delerin imali, ithali ve satışı ile meşgul olan, 
bu faaliyet içinde vergi tahsil eden, dolayı-
siyle hem memleket istihsalini değerlendiren, 
hem de Devlete gelir sağlıyan, bir müessese
dir. İş hacmi yıldan yıla genişliyerek, 3,5 
milyar liraya yaklaşmakta, 1966 yılında 
1 608 000 000 Tl. gelir sağlıyacağı tahmin 
olunmaktadır. Buna rağmen idarenin genel 
sermayesi, 750 000 000 Tl. olarak tesbit edil
diği halde; bunun ancak 500 000 000 Tl. tah
sil olunmaktadır. Müessesenin finansman ihti
yacının karşılanabilmesi için 250 000 000 Tl. 
sının acilen teinin edilmesi gerektiği gibi, ser
mayenin en kısa zamanda 2 000 000 000 Tl. sı
na çıkarılması, kendisinden beklenen hizmetle
ri ifa edebilmesi bakımından, lâzım ve zaru
ridir. 

Genel Müdürlüğün çalışma sahası dâhilin
de bulunan mevzular hakkındaki görüşlerimi
zi sıra ile arz ediyorum : 

Çay; 

Ekili sahaları ve istihsal miktarları itiba
riyle, günden güne inkişaf eden çaycılığımız, 
memleketimiz için en önemli zirai konulardan 
biri haline gelmiştir. Bir taraftan Türkiye'nin 
en dar arazi parçasında ve çok zaman geçim
lerini gurbette arayan fakir insanlar mıntıka
sında yetişmesi. Diğer taraftan yıllık satış 
tutarının 500 000 000 Tl. yi bulması, çaycılığı
mızın hem sosyal, hem de ekonomik olduğunu 
gösterir. Bu itibarla çay istihsal ve imalâtına, 
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son derecede ehemmiyet verilmesi gerekmek
tedir. Fakat Tekel İdaresinin bu mevzua ge
rekli önemi vermediğini maalesef ifade etme
ye mecburuz. Bir kere iyi kaliteli çay imalâ
tının bölgedeki fabrikaların adedini artırmak
la kabil olacağı, bilindiği halde Beş Yıllık 
Plânda inşası derpiş edilen, fabrikalar, bir tür
lü tamamlanıp işletmeye açılamamıştır. 1965 
yılı sonunda bitirilmesi lâzımgelen fabrikala
rın kimisi yarıdadır, kimisi ihale safhasında
dır, kimisinin ise arsası bile istimlâk edilme
miştir. Evvelâ bu yüzden çaylarımızın kalitesi 
düşüktür. Tekel İdaresinin, çayda, yılda iki-
yüz ile ikiyüz yirmibeş milyon lira kâr sağ
ladığı hesaba katılırsa; makinalarm imalinde
ki gecikmenin mesuliyetini Makina - Kimya 
Kurumunun sırtına yüklemeye, çay yolla
rının inşasının sorumluluğunu, Bayındırlık Ba
kanlığının sırtına atmaya, imkân olmadığı 
meydana çıkar. Bugünkü haliyle Türkiye'de 
çay yetiştirilmesi, mubayaası ve işlenmesi hiç
bir surette düzenli sayılamaz. Hele çay yap
raklarını işlemekteki teknik bilgi, vasıta nok
sanlığı ve muhafaza mekân ve tesislerinin bu
lunmayışı, çaylarımızın kalite ve değerini dü
şürmektedir. İhraç imkânlarımız yoktur. Hal
buki Türkiye'nin tabiat varlığının değerlendi
rilmesine yardımcı olmak üzere, çay ekim 
sahasını daha yüzbin dönüm artırmak. Buna 
göre de; Avrupa'ya yakın ve Orta - Doğu 
memleketlerine, en azından onbin ton çay ih-
racetmek kabildir. Bu yoldan büyük ölçüde 
döviz sağlanması imkân dâhiline girecektir. 
Bunun için tavsiyelerimiz : 

1. Cay Kanunu biran evvel çıkarılmalı, 
ekiliş bir plân ve programa bağlanmalıdır. 

2. Müstahsil, istihsal tekniği ve toplama 
yönünden yetiştirilmeli, bu sahada tecrübeli 
ve tanınmış yabancı uzmanlardan faydalanıl-
malıdır. 

3. Özellikle ihracata yöneltilecek imalât, 
ehliyetli yabancı mütahassısların eliyle yapıl
malı ve bunun için gerekli personel yetiştiril
melidir. 

4. Diğer memleketlerin imalâtiyle rekabet 
edebilecek şekilde ambalaj şekillerine dikkat 
olunmalıdır. 

5. Bütün bunlar için Tarım ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı işbirliği yaparak bir teşkilât 
kurmalıdırlar. 
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I Bu şartlara riayet edildiği takdirde; birbu-
çuk milyar librenin üzerinde sarfiyatın yapıl
dığı dünya pazarlarına, çay ihracetmemiz im
kân dâhiline girecek, bu suretle hem kahve is
tihlâkimizin azalması, hem de çay ihracatının 
artması sonucunda, önemli döviz tasarruf ve 
temini sağlanacak ve müstahsılımıza daha fazla 
hizmet etmek kabil olacaktır. 

[ İspirto ve ispirtolu içkiler : 
Bu maddelerin ishihlâki, memleketimizde 

günden güne artmaktadır. Tahminlere göre 
idare; 1966 yılında ispirtodan 19 000 000 Tl., 
rakıdan 211 000 000 TL, biradan 12 000 000, 
votkadan 28 000 000 Tl. vermut, viski ve sair 
içkilerden de 13 000 000 Tl. civarında kâr sağ 
lıyaaaktır. Bu durum dahi ispirtolu içkilerimi
zin nefaset ve ambalajlarına dikkat ederek Av
rupa pazarlarında sürümlerini sağlamak için 
gerekli çalışmaların yapılmasını davet etmekte
dir. Hal'buki bu 'inadclerin imalâtında memnu
niyet verici gelişmeleri görmeye imkân yoktur. 
Standart imalât bir türlü kabil olmamaktadır. 

Bira : 
Biranın bir içki ve bir lüks değil, günden 

güne halk tabak al arınca alışılan bir serinletici 
olduğu düşünülür ve normal fiyat seviyesinde 
bugünkü istihsalimizin ihtiyacı karşılıyamadığı 
hesaplanırsa; İnönü Hükümetleri zamanında her 
türlü hasır!ıldarı tamamlanıp, hattâ bir kısım 
•ihalelerinin yapıldığı Yozgat Bira Fabrikası in
şaatının, gedktirilimcsine tahammül kalmadığı 
meydana çıkar. Bundan' başka, yurt içinde bira 
tevziatının 'bilhassa yaz aylarında, turistik mın-
takalarda yabancı turistleri'n taleplerini karşılı-
yacak şekilde ayarlanmasını, tavsiyeye şayan bu
luyoruz. 

;Şarap : 
Biivüık bir bağcı »moimleket olarak yalnız üzüm 

istihsali değil, bu üzümün değerlendirilmesi, bağ
cılık ekonomisi bakımından karşımıza birçok 

j meseleler çıkarmaktadır. Şarapçılık bakımından 
daha bugünden dünvada dördüncü durumda bu
lunduğumuz düşünülür, ve memleketimizde bağ 
sahalarının günden güne arttığı hesaba katılırsa; 
şarabı iç istihlâk konusu olarak değil, önem1 i bir 
ihraç mevzuu olarak dereri en d irmek gerektiği 
mevdana çıkar. Plân hedeflerine de ulaşmak mak
sadı ile şarapçılığa uzun vadeli, az faizli krediler 
tahsis edilmeli, istihsal vergisi şarapların satı* 
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şmdan sonra tahsil olunmalı, şarap imaline elve
rişli üzüm çeşitleri tesbit edilmeli, şarap kalite
leri dış müstehliklerin alışkanlıklarına göre ha
zırlanmalı, modern makinalarm ithali ile dc-
valmlı kontrollar yapılmal.. iyi ve elverişli mah
zenler inşa edilerek, bilhassa ambalaj konusuna 
olağanüstü ehemmiyet verilmelidir. 

Bütün 'bunlar şarapçılıkla ilgili mevzuatın 
yeniden gözden geçirilme zamanının geldiğini, 
hattâ geçtiğini göstermektedir. 

Kahve : 
HaKk ihtiyacının karşılanması gayesi ile 1957 

yılında Tekele munzam bir vazife olarak verilen 
kaıhve ithalâtının memleketin talebini karşılıya-
nıadığı ve ihtiyacın kaçak yollardan getirildiği, 
Iherkesdn malûmudur. Dış piyasa fiyatları ile; ic 
piyasa fiyatları arasındaki farkın bu neticeyi 
meydana getirdiğini bilmiyen yoktur. Tekelin 
1966 yılında 'kahve satışlarından 38 000 000 Tl. 
<kâr beklediği düşünülürse; kaçakçılığı önlemek 
için kahve satış fiyatlarında bir indirim yapıl -
»ması gerektiği meydana çıkar. Bu suretle Tekel 
satışlarının miktarı çoğalacak, idare bu sayede 
daha fazla gelir Bağlıyacaktır. 

Tekel kibritlerinin, özel sektör imlâtı ile re
kabet edebilecek tarzda iyi ambalaj ve emniyetli 
yanma seviyesine ulaştırılmasına çalışılmalıdır. 

İdare, her yıl tuz satışlarından 6 000 000 Tl 
zarar etmektedir. Çok eskimiş bulunan Tuz Ka
nununun biran evvel değiştirilmesi ve bu zararlı 
gidişe son verilmesi lâzımdır. 

Tütün : 
Millî gelirimizin en büyük kısmını tesrii ederi 

tütün, baışta Ege olmak üzere Karadeniz, Mar
mara, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerinde yedi 
binden fazla köyde yaşıyan 450 bini aşkın çiftçi 
ailesinin geçim kaynağı olmakta ve onları yılın 
oniki avında yormaktadır. A y m a yine onbin-
leree işçinin, işleme evlerinde ve binlerce tarım 
'»meledinin de tarlada vılm muavven mevsimle
rinde iş konusunu teşkil ekmektedir. Bunlardan 
'basika tütün. Devlete senede vergi ve kâr olarak 
700 000 000 Tl. gelir sağlamakta, ihracatımızın 
1/3 nü, döviz kaynaıklarımızın 1/4 nü, trenin et
mekte, her sene iç ticarette, birbuçuk milyar li
ralık: bir hareketi tahrik etmektedir. 

•Bu vasıflan Me tütünür. millî ekonomimizde 
ne derece müstesna bir mevkii bulunduğunu av-
rica izaha lüzum yoktur. Bu kadar geniş bir ik
tisadi faaliyeti kapsıyan, ve dolayısiyle sosyal 

bünyemizde bu nispette etkileri bulunan tütünün» 
dünyanın hemen her yerinde yetişebilmesine 
rağmen, koku, yüksek yanma kabiliyeti, tatlılık. 
doyuruculuk ve sigara randımanı gibi, vasıfları
nı ancaik Balkan memleketlerinde bulabildiğini 
bilmiyen yoktur. Bunların içinde şark tipi 
tütünlerin bütün özellikleri ile memleketimiz
de istihsal edilebilmekte bulundukları sebebiy
ledir ki; dış piyasalarda bu tip tütünler, ge
nellikle Türk tütünü ismiyle anılmaktadır. 
Uzun zamandan beri devam eden ve tecrübeye 
dayanan çalışmalardan sonra memleketimizin 
haklı olarak elde etmiş bulunduğu bu şöhrete 
Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya gibi kom
şularımızın ortak oldukları, bu sahada plânlı 
ve programlı bir faaliyete girişilerek ve dış 
nazarlarla rekabet ederek, aleyhimize inkişaflar 
kaydetmeye gayret ettikleri bir vakıadır. Biz-
dekine muvazi olarak rakip memleketlerde de 
istihsalin günden güne arttığı ve bu artışın 
dünyadaki istihlâk gelişmesinden fazla olduğu 
hesaba katılırsa, memleketimize yeni ve titiz ça
lınmalara girmek için vakit kaybetmemek gerek
tiği kendiliğinden anlaşılır. Bununla ilgili ola
rak istihsalimizin yüzde 40 ilâ 50 sini satınalan 
Amerikan piyasaları ve sigara fabrikaları ile 
daha yakından temas ederek, işbirliğine gitmek, 
ve bunun haricinde Yakın ve Orta - Doğu mem
leketleri ile Japonya gibi Uzak - Doğu memle
ketleri ile temasa geçerek, serbest dövizle ve hu
nisi anlaşmalarla tütün sarfiyatımızı genişlet
mek, en isabetli hareketlerden olacaktır. 

Tütünlerimizin kanser tehlikesi karşısında, 
^n az nikoti'.n, en az katran ihtiva ettiğini her 
rTTv.le ile duvurmak, senelerce münasebetlerimizi 
devam ettirdiğimiz Alman ve diğer Avrupa pi
yasalarını tekrar tutmak, Çin gibi, Japonya gi
bi, yeni ve aç kalmış piyasalarla temasa geçip 
oralarda acele yerleşmek icabeder. 

T^ütün bu izahatlarımızla anlaşılmış olacak
tır ki; bu önemli ve hayati mahsulümüz, kendi 
başının çaresine bakmak şöyle dursun, dikilişin
den ihracına kadar her safhasında Devletin ya
kın ilgi ve çok zaman himayesine muhtaç kala
caktır. Artık hiç vakit kaybetmeden Türk tipi 
tütünlerin sandardizasyonıı sağlanmalı, müstah
sil bölgelerin özelliklerine göre; standart ve ser
tifikalı tohum dağıtılmalı, fidelikler iptidai du
rumdan kurtarılmalı, kurutma işleri tütünlerin 

— 15 — 



O. Senatosu B : 43 6 . 2 . 1966 0 : 1 

menşei ve hususiyetlerine göre en uygun şekil
de tesbit ve standardize edilmeli, çeşit, özellik
lerine ve nizamname ile tesbit edilmiş olan işle
me sekline, rengine ve nevine göre denklemeye 
tabi tutulmalı, gerekli muhafaza tedbirleri alın
malı ve aldırılmahdır. Bunlardan başka istihsal 
maliyetlerinin de düşürülmesi için nebattaki 
yaprak adedinin ıslah yolu ile artırılmasına ça
lışılmalı, çeşitli hastalıklara ve mavi küfe muka
vim çeşitler bulunmalıdır. Ayrıca zirai kredi 
miktar ve usulleri yeniden gözden geçirilerek 
nefis tütün yetiştirdikleri sabit olanlara veya 
yetiştirilen tütünlerin nefaset ve derecesine gö
re, dönümde ikiyüzelli liraya kadar kademeli 
kredi sistemi uygulanmalı, müteselsil kefalet 
sistemi terk edilerek basit formaliteli, oyalayıcı 
olmıyan ve müstahsilin eline zamanında geçen 
pratik bir kredi usulü tatbik olunmalıdır. 

Piyasa, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, 
müstahsil için geceli gündüzlü ve çok yorucu 
şartlar altında devam eden istihsalin satışı sıra
sında Devletin ilgisi kaçınılmaz bir zarurettir. 
Gerek Anayasa, gerekse 196 sayılı Kanun Hü
kümeti ou ilgiye mecbur etmiştir. Burada mese
lenin ekonomik bir yönü olduğu kadar, sosyal 
yöım de satha çıkmakta ve etkili olmaktadır. 
Her zaman görülmüştür ki; yüzbinlerce müstah
sil pek mahdut sayıda alıcı ile karşı karşıya bı
rakıldığı zaman durum daima yetiştiricinin aley
hine inkişaf etmiştir. İşte bu sebepledir ki ; ka
nunlar, Tekel İdaresini bu münasebetleri tan
zim etmek, destekleme mubayaaları yapmak 
suretiyle müstahsilin emeğini ve almterini de
ğerlendirmek işiyle vazifelendirmiştir. Şimdi 
bu mülâhazaların ışığı altında 1965 mahsulü kar
şısında Hükümetin tutumuna göz atalım : 

Ege'de geçen yılın 120 000 000 kiloyu bu
lan istihsaline karşılık bu sene 83 000 000 kilo 
tütün elde edilmiştir. Buna mukabil bu yılın 
tütünleri, 40 yıldan beri görülmemiş derecede 
nefis ve yüksek kaliteli olmuştur. Fakat dö
nüm basma elde edilen tütün miktarı geçen se
neye nazaran % 20 nisbetinde noksan olduğun
dan maliyet de yüksek kalmıştır. Hükümet bu 
özellikleri dikkate almadan piyasayı aynen ge
çen seneki fiyat seviyesinden açmış ve 85 randı
manlı en nefis tütün için 13,25 Tl. ilân etmiş
tir. Tüccar ve Amerikan şirketleri, bu fiyata 
uymamışlar ve en iyi kaliteli tütünlere 9,00 Tl. 
dan fazla vermemişlerdir. Bu direnme maalesef 

başarı sağlamış, Tekel alım merkezlerinde o da 
on balyadan yukarı olmamak kayıt ve şartı ile 
birkaç parti tütünü baş fiyattan aldıktan sonra 
geçen senelik gibi tüccarın fiyatına inmiştir. Mü
badele mubayaası maksadının dışında, tüccar 
Tekelin fiyatına uyacağı yerde, Tekel tüccarın 
fiyatına uymuştur. Baş fiyat; geçen sene oldu
ğu gibi, bu sene de her yerde sembolik ve söz
de kalmıştır. Alım yerlerinde toplanan ve tü
tününün nefasetinden emin bulunan binlerce. 
müstahsil, büyük tereddüt içinde kalmış, Tekel 
mubayaalarının bilhassa ağır yürütülmesi yü
zünden çok yerde malının randımanını bile öğ
renmeden tüccara boyun eğmeye mecbur olmuş
tur. Tüccar, dilediği fiyattan ihtiyacının 
% 80 ini kapatmış, geçen yılın aksine olarak ma
lını satmamakta İsrar edenlere, bakiye ihtiyacı
nı tamamlıyabilmek için mahsulün hakkı olan 
iyi fiyatı vermeye mecbur olmuş, ama ne çare 
ki; müstahsilin malı elinden çıkmıştır. 

Bu yıl, çok seyrek senelerde elde edilebilen 
iyi kaliteli tütün istihsali şansı değerlendirile
memiş. iyi tütüne iyi fiyat politikası asla takip 
ve tatbik edilememiş ve müstahsilimiz için en
der gelen fırsat kaçırılmıştır. Bu yüzden ge
lecek yıl yine taban arazide tütün ekildiği gö
rülürse, buna şaşmamak icabeder. 

Sayın senatörler, esefle ifade edelim ki; bu 
seneki tütün piyasası, Amerikan firmalarının 
âdeta baskısı altında seyir etmiştir. 

Meselâ; The American Tobacco Şirketinin 
Türkiye mümessili, 13 000 000 kilo ile bu yıl 
en fazla tütün istihsal eden Akhisar'da her ak
şam üzeri, Türk alıcı tüccarların yazıhanelerini 
dolaşarak, âzami alış fiyatlarını devamlı olarak 
kontrol etmiş, ve 9 Tl. nııı üzerinde mubayaa
lara, mâni olmuştur. 

Sayın arkadaşlar, geçen yıl tütün piyasası 
üzerinde Meclislerimizde ve basında yapılmış 
olan münakaşaları hatırlayacaksınız. Zamanın 
Tekel Bakam Sayın Ahmet Topaloğlu, 1964 yılı 
'tütünlerinin mubayaa şartlarının 3 ncü İnönü 
Hükümeti zamanında hazırlandığını, piyasanın 
15 gün geç açılması yüzünden, fiyatların düşük 
seviyede kalmasının mesuliyetinin İnönü Hükü
metine ait bulunduğunu her vasıtadan ve fırsat
tan faydalanarak ilân etmiştir. Bu sene hem re
kolte düşük, hem kalite ve randıman gecen yıl
dakinden % 50 nisbetinde yüksektir. Fiyatlar 
ise, aynı seviyede kalmıştır, En azından Ekim 
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ayından beri iktidarda bulunan yeni Hükümet, 
acaba bu durumu nasıl izah edecektir? Sayın 
Bakan, ayrıca geçen yıl mahsulünün maliyetinin 
842 kuruş olduğunu Kanma Bütçe Komisyonun
da ifade etmiştir. Eski Tekel Bakanı -Sayın To-
paloğlu geçen yıl tekelin vasati mubayaa fiya
tının 8 Tl. civarında bulunduğunu mütaaddit be
yanlarında ifade ettiğine göre, ve bugün halkilki 
maliyetin 750 kuruş olduğu meydana çıktığına 
nazaran 1964 yılı mahsulünden müstahsilin za
rarlı çıktığı bir daha meydana çıkmıyor mu? 
Bu yılın fevkalâde kaliteli istihsali karşısında 
bu zararın telâfisi imkânı ayağımıza kadar gel
mişken Hükümetin müstahsili tüccara gönder
mek hususundaki ısrarı bu fırsatın da kaçırıl
masına seheboknuştur. Pek co!k muit akalarda 
maliyetin altında tütün satılmış, ve Ziraat Ban
kası borçlarını ödeyemiyecek müstahsili ar ol
muştur. Geçen yılın ıskarta çıkarma politikası
na benzer olarak bu yıl yalnız tekelde su çürü
ğü diye, balyalardan kilolarda tenzilâtlar yapıl
ması, kontratlara dercediimiştir. Artık anlaşıl
mış olacaktır ki ; tütüncünün kendine kendinden 
başka yardım edecek yoktur. Bu sebeple Hü
kümetin tütüncüye yapabileceği en büyük iyi
lik, İnönü iktidarı zamanında Meclise sevk edil
miş bulunan; Tütün Tarım Satış kooperatifleri 
kanunu tasarısını benimseyip, Meclislerden kı
sa zamanda çıkmasını sağlamak, ve müstahsıl-
dan bugüne kadar kesilen % 5 lerden müteşek
kil, 120 000 000 TL aşan paralar ile başka fi
nansman kaynakları bulup, ekicinin malını ken
di müessesesi eliyle değeri emdirmesin i sağlamak 
olacaktır. 

Genel Müdürlük Bütçesinin milletimize, 
meımletimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle 
saygılarımı arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu. Yok. 
Sayın Demir1? Burada. Arkadaşlar, saat 1.3 e 

kadar Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesini 
bitireceğiz 

Buyurun Sayın Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakan, muhterem arkadaşlarım, 
ben bir iki konuya değinmek ve önemli olan bir 
iki mesele üzerinde durmak için söz almış bulu
nuyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım malûmunuz ol
duğu üzere bugünkü gelirin büyük bir kısmını 
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hali hazırda müzakeresi yapılan bu Bakanlıkta 
ve bu Bakanlığa bağlı muhtelif Genel Müdür
lüklerin çalışmaları arasında bulunmaktadır. 
Onun için diğer bir husus da yine birçok vatan
daşların menfaatini ilgilendirmesi bakımından, 
çünkü gümrük meselesi, muayene işleri şu ve bu, 
Bakanlığın vazifeleri arasında bulunduğundan do
layı, diğer bakanlıklar kadar değil daha ziyade 
şimşekleri şu veya bu yönden bu Bakanlık üze
rine çökmektedir. Yalnız kanaatim ve görüşüm 
odur ki ; Bakanlığın esas merkez teşkilâtında 
çalışanlar değil, zaten bir ata sözü vardır, «Kı
lıç keser, bilek öğünür. «Bazan kılıç kesmezse 
bilek de öğünmez. Bunun mesulle fini yukarıda 
değil biraz da alt kademelerde aramak lâzımıdır. 
Bakanlık, bu yıl hudutlarda bulunan ve birçok 
suiistimallere sebebolan hudut kapılarında her 
memurun yanına bir müfettiş koyacak durumda 
değildir. Bunları takibedecek vaziyette değil
dir. Bu insanlar kendi vicdanlarına karşı so
rumlu olmalıdırlar. Yaptığı her hizmette Hükü
metin verdiği az veya çok maaşa kanaat etmeli, 
vazifesini de ona göre yapmalıdır. Ben şahsan 
şimşekleri en çok üzerine toplıyan bu Bakan
lığın merkez teşkilâtını değil, taşrada çalışanla
rın ve taşrada çalışan memurların buna sebep 
olduklarına kaaniim. Eğer bunları kontrol ede
biliyorsa ve eğer bâzı suiistimaller mevcutsa ki, 
mevcuttur, geçen gün Dahiliye Vekâletinin Büt
çesinin müzakeresi sırasında söz ettim; kahve
nin yüzde 25 i ithal ve diğerleri de kaçak olarak 
gelmektedir. Mevzuatı değiştirmeli, kadro geniş
letilmeli, imkânlar verilmeli hudutlarda vesait 
verilmeli. Bunlar sıkı surette murakabe olursa; 
içlerimde bâzı kötü insanlar varsa bunların da 
yola geleceği kanaatindeyim. Muhterem' arka
daşlarım, şimdi bunu böylece tesbit ettikten 
sonra üzerinde ısrarla durduğum bu Bakanlı
ğın bütçesiyle ilgili olduğu için şu oyun makina-
larına da değineceğim. Bu değinmeyi de burada 
bulunan gazetede bu hususta yayınlanan bir 
pragrafı okumakla iktifa edeceğim. Dün Ticaret 
Bakanına sormuş olduğum bir soruya Sayın 
Bakan şu cevabı verdi : 

Geçen sene de Sanayi Bakanına bu soruyu 
sormuştum. Birçok eşyalar memlekete girmek
tedir, memleketimizde, Sanat okullarında ya
pılması mümkün olan kargaburun, pense v.s. 
bunlar nasıl yurda giriyor demiştim, bunlar 
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yurtta yapılabilir demiştim. Bana, «Vallahi na
sıl oluyor bizde bilmiyoruz ama, şu veya bu şe
kilde memlekete girmektedir.» demişti. PcJki, 
bunlar nasıl kotalara giriyor dedim. O da acı 
acı dert yanmıştı. Görülüyor ki, bu kürsüde sa
dece dert yanmakla iktifa ediyoruz arkadaş
larım. 

ikincisi, dün Ticaret Bakanına bir soru sor
dum : «Bu oyun makinaları memlekete nasıl gi
riyor1?» diye. Bugün ilâç bulamıyoruz,"her hangi 
bir makina, her hangi bir traktör parçası te
min edilmiyor. Bu durumda nasıl giriyor bu 
oyun makinaları demiştim. «Biz de bilmiyoruz» 
demişlerdi. Şu veya bu şekilde girmektedir. 
Bunun için kanun getireceğiz de bunları kapa
tacağız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, müsaadenizle 
şunu olkumaikla iktifa edeceğim. Bakınız arka
daşlar, bu makinalaT- nasıl giriyor: Sizde hayret 
edeceksiniz. Oyuncak deniliyor. Ben küçük ço
cuklara getirilen oyuncakları biliyorum. Ben de 
dış memlektlere gitmiştim, oyuncak getirmiş
tim. Bebek, şu, bu. Fakat koca bir makinanm 
oyuncak olarak memlekete girdiğini, ve daha zi
yade küçükler oynadığı için, bu oyun salonları
na gidenlerin % 75 i hakikaten küçük olduğu 
için, bunlara da oyuncak demekte haklıdırlar. 
Fakat oyuncak olup olmadığını da sizlerin tak
dirinize bırakıyorum Mümkün olsa idi, getire-
bilseydim, buraya bir tanesini alıp getirecek
tim. Bu oyuncağı siz de görseydiniz burada... 
Gümrük memuru, bu makinalar gelirken şöyle 
diyor arkadaşlarım; 

«Sam amca adı altında açılan salona, resmî 
çevrelerde o zamanlar yabancı sermaye hayranı 
olarak kolaylıklar gösterdiler ki; ithal maili, 
hem de oldukça pahalı ithal malı olan tiltler, 
ruletlerde,- Gümrük Kanunlarına boş verililer 
aynı gümrükler, o sırada seyyahatten dönen bir 
'kadının beraberinde getirdiği naylon çamaşıra, 
«giremez» dediler.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım devam edi
yor; «naylon çamaşıra giremez diyen gümrük
ler, bugüne kadar Türkiye'ye ortalama altı bin 
tıilt ve rulet makinasmın girmesini sağladılar. 
Çünkü rulet ve tilt makinaları gümrük dilinde 
elektrikli oyuncak olarak tarif edilmiştir. 
Gümrük muayene memurları, kendi yetkileri
ne dayanarak, bunlar oyuncaktır, dediler.» İşte 
bugünkü gençliğin, okul çocuklarının elinde

ki oyuncaklar bunlardır. Ne güzel oyuncaklar 
arkadaşlarım... 

«Bugün Türkiye'deıki oyun salonlarının sa
hipleri yalnız 5 kişidir. Özellikle Beyoğlu m m 
göbeğinde yaşarlar, nereden geldiği hiçbir za
man açııklanmıyan sermayeleri ile oyun salonları 
teşkilâtlarını kurmuşlardır. Bunlar, kemli salon
ları yanında, iki bin civarındaki oyun salonları
na da ortaktır. Günkü bütün bu makinalar on
ların gümrüklerdeki oynadıkları oyunla yurt 
içine girmiştir. Bu beş sermayedarın, yanında 
ikinci adam olarak sayısı günün şartlarına gö
re; (ıdi'klka-t buyurun arkadaşlarım), günün 
şartlarına göre değişen bir grup daha vardır. 
Bunlar, sermayedarlar namına tutulmuş olanlar
dan yüzde alarak yaşıyan muamele takipçileri
dir. Özellikle Almanya'ya veya Avrupa'ya yıl
da ortalama üç defa çıkış yapar ve her gelişle
rinde elektrikli oyuncak malkina.larmı getirir
ler.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, daha çok 
uzun. Fakat zamanın dar olması sebebiyle bu
nu okuyamıyacağım. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Kimler getiriyor bu makinaları! 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Mu
amele takipçileri efendim. 

BAŞKAN — Senatör, senatöre sual soramaz. 
Bakana sorunuz efendim. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, görüyoruz ki; biliyorsunuz 
bazan oyuncak getirilir. Bunların oyuncak oldu
ğunu da, Milliyet gazetesinde yapılan bir röpor
tajdan öğrenmiş bulunuyoruz. Bunların oyuncak 
olup olmadığını Sayın Bakandan öğrenmek iste
rim. Eğer bunlar oyuncak ise hakikaten doğru, 
oyuncak... Çünkü buraya gelen çocukların % 75 i, 
kanunlar müsaade etmediğine göre, okul talebe
leri olduğuna göre, okul çocuklarının nazarında 
oyuncak olduğuna göre, bunlar oyuncak olarak 
geliyor ve gençliği de nereye götürüyor? Nereye 
götürüldüğünü geçen defa da söylediğim gibi 
sizin takdirlerinize bırakmakla iktifa edeceğim. 
Bunun üzerinde durulmalı. Niçin ve nasıl olup 
da gümrüklerden geçtiğini bir gidip de görün ar
kadaşlarım. Ben biliyorum. Ben de gidip geldim 
arkadaşlarım. Gelen yolcuları muayene memur
ları ayrı ayrı odalara alıyorlar, orada muayene 
ediyorlar. Bâzı yerlerde, bâzı kapılarda şahidol-
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muşumdur. Fakat bunun vebali sizin değil. Fa
kat son zamanlarda Güney hudutlarında bilhas
sa Bakanlığın aldığı tedbirler çok yerinde olmuş
tur, tebrik ederim. Bir muayene memurunu, bir 
gümrük memurunu hudut kapısında bir hafta 
bırakmaktayız. Vasıtaların azlığından dolayı sa
bahtan sabaha getirip götürülmektedir ve bu de
vamlı olarak da yapılamamaktadır. Çünkü uzun 
zaman bir yerde kalan, tamamiyle anlaşma yapı
yor, giden, gelenle... 

Sen bıı kapıdan girersen al şu kadar, ver bu 
kadar, ve o şekilde anlaşmaktadır, arkadaşlarım. 
Bunların önüne geçilmesini istirham ederim. Bu
nun cevabını istiyorum muhterem arkadaşlar : 
Bu oyun makinaları nasıl girmiştir, 6 bin tane. 
Bunu buraya bağladıktan sonra... 

BAŞKAN — Sayın Demir, bir dakikanız 
Kaldı. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Devamla) — Ne 
bir dakikası efendim, daha yeni başladım. 

Şimdi efendim, geçen sene hakikaten yerinde 
ve isabetli olarak bir şeye tesadüf ettik. Güm
rük ve Tekel Genel Müdürlüğü tarafından ufak 
gazoz şişeleri haemmda biralar piyasaya sevk 
edildi. Ve hakikaten yerinde, isabetli.. Hem bunu 
yapan Gümrük ve Tekel Bakanlığı için bir gelir 
oh'cak, ve hem de birçok vatandaşların yazın se
rinleme arzusu ve ihtiyaçları yerine getirilecekti. 

Ne yapıldı; bu defa da bâzı kimseler, bu hu
susta İçişleri Bakanlığına nüfuz ederek «Derhal 
banlar içkidir...» Oyun makinaları gençliği Ölüm 
çukuruna kadar götürür, onlara mâni olunmaz, 
18 yaşından aşağı girilmez denir, ona mâni olun
maz, ama buna mâni olunur. Çünkü bu yeni pep-
sikola bilmem ne, sayısı o kadar çok. Bunları 
imal edenler. Tabiî malzemesi dışardan dövizle 
geliyor. Onları yapanlar dayandılar, buna da 
mâni oldular. Merhamet edin arkadaşlar, bu 
memlekette artık kanunlarımız para hâkimiyetin-
oen kurtarılmalıdır. Kanun yapıyoruz, tatbik 
edelim. Menfaatlerin hâkim olduğu yerlerde ka
nunlar işlememektedir. Bunu işletelim, muhte
rem arkadaşlarım. Niçin ona müsaade ediyorsun 
da, buna müsaade etmiyorsun. O da ne yapıyor, 
alıyor götürüyor gizli olarak getiriyor muayene 
yerine. 

BAŞKAN — Lütfen cümlenizi bağlayınız. 
MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Bağ

lıyorum efendim, 
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Şimdi efendim söyliyeceğim çok şeyler var-
1 dır, ne yapayım?.. Şimdi istirhamım yapılan ka

nunlar tatbik edilmeli ve üzerinde durulmalıdır. 
Suçlulara her hangi bir suç işlemiş olduğu zaman 

I oııa en ağır ceza verilmelidir ve gözünün yaşma 
bakjlmamalıdır. Ve bilhassa arkadaşlarım şu 
UJaştırma Bakanı vardı ya, ne idi onun ismi, 
şimdi hatırlıyamadım (Ali Çetinkaya'mı sesleri) 
Evet, Ali Çetinkaya gibi... 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur Sayın 
I Demir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Ali 
Çetinkaya gibi arkadaşlarım; Bakan isim bildir-

I meden gezmeli, müfettişler isim bildirmeden gez-
I meli, tetkik etmeli, bakmalı; nasıl alışveriş ya-
I pılıyor. Giden müfettiş de bilmeli ki, şu veya bu 

menfaat karşılığı kandırılmamalıdır. Ben asla 
kandırılamıyacağma inanıyorum. Bakanlıktan 

I bunu istirham ediyorum... Sağlık Vekilinin... 
I BAŞKAN — Zapta geçmiyor, mikrofon ke

silmiştir, Sayın Demir... 
I Sayın Yeşilyurt, buyurunuz. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri, de
ğerli Bakan ve Bakanlık erkânı; Gümrük ve Te
kel Bakanlığının 1966 Bütçe kanun tasarısı üze-

I rinde bir mevzuu dile getirip zabıtlara tesbit et-
I tirmek üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 
I Yalnız muhterem arkadaşlarım, beni bu konuş-
I mamla bencillik veya bölgecilikle itham etme-
I menizi rica ederim. Beni kınamamanızı istirham 
I ederek sözlerime başlıyorum. 
I Muhterem arkadaşlar; geçen sene bu kürsüde 
I yine Bakanlık erkânı ve muhterem arkadaşların 
I huzurunda millete yapmış bulunduğum konuş

mada, bir yıl sonra bu bütçede Yozgat'a yapıla
cak bira fabrikası inşallah yapılır ve Yeşilyurt'-

I un da bu kürsüde buna emeği geçmiş bulunan 
Bakanlık ve erkânına teşekkür eder demiştim. 
Şu anda üzülerek ifade edeyim, Bakanlık bana 

I teşekkür etmek imkânını vermemiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, ben Yozgat Bira 

1 Fabrikasının hazin durumundan ve safahatin-
I den bahsedeceğim. Sene 1957 - 1958 Türkiye'de 

bir bira fabrikası yapılması Hükümetçe karar-
I laştırılmış, neticeten bunun da Yozgat'ta yapıl

ması öngörülmüştür. Sene 1958, sene 1966, fab
rikanın balen temelleri daıhi atılmamış ve ha-

I len nıe hazinidir ki, binası dahi ihale edilme-
j mistir. 

1 9 -
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Muhterem arkadaşlarım, bu hail yalnız Yoz
gatlılar için değil, memleketin iktisadi niza
mında yenilik yapacak ve memleketin iktisa-
den gelişmesini temin edecek ve binlerce işsiz
lere iş bulacak bir fabrika olması dolayısiyle 
senelerce yapılmaması dolayısiyle, memleketin 
iktisaden gerilediğine ben inanmış durumda
yım. 

Muhterem arkadaşlarım, 1960 yılımdan son
ra Deş Yıllık Plândaiki öngörülen, Plânlama 
Dairesince ilk defa 10 bin litrelik kapasitede 
yapılması ve bilâlıara sebebi hikmeti ne ise bi
linmeyen yine Plânlama Dairesince 5 000 litre
lik kapasiteli olarak yapılım alsına karar veril
miş olması, bir sene göçtükten sonra tekrar bu 
•karardan vazgeçilerek 10 000 litre kapasiteli 
olarak yapılmasına karar verilmiş olmasını ve 
böylece yapılmış bulunan ihalelerin sebepsiz 
olarak feshedilmiş bulunması, bu ne anlayış, bu
nu tahmin eıtımıelk, takdir etmek, tefeir etmek' 
mümkün olmuyor arkadaşlar. 

Yine Gümrük ve Tekel Bakanlığınca yapı
lacak bira fabrikasının tekmil aksamının Av
rupa yapısı olması, aksi takdirde bira fabrika
sının yapıldığı takdirde faydalı olamıyaeağı, 
rantabiiter olamıyaeağı beyan edildiği halde 
yatınım bakanlığı bulunan Sanayi Bakanlığuı-
ca Yerli sanayii koruma ve teşvik etime Karar
namesine göre bâzı kısımlarının yerli olarak 
yapılmasında zaruret bulunduğu ileri sürüle-
nek iki Bakanlık arasında senelerdir devam 
eden bu anlaşmazlık neticesinde yapılmış bu
lunan üç - dört ihale sebepsiz olarak fes.liedil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, hen bu araçla bir 
üzüntümü, vicdanımda duyduğum ilâhi sesleri 
belirtımeye mecburum. Sanayi Bakanlığı bizzat 
bu fabrikanın yapılması için arkadaşlarla bir
likte yaptığımız temaslar sonunda, o yerde bu
lunan salahiyetli bir şahsın, fabrikanın yapıl
maması için gayretlerine şahidoiduım. Bizim 
istediğimiz tek bir şey var, aslolan, yapılması 
istenen fabrikanın biran evvel yapılarak hiz
mete girmesi ve vatandaşlara iş yeri açılması
dır. 

Muhterem arkadaşlarımı; üzülüyorum, iki 
Bakanlık arasında mevcut anlaşmazlık sebebiy
le, memlekette yapılacak bir tesisin senelerdir 
sürüncemede bırakılmasının vebalini bakanlık-
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lardaiki yetkililere bırakıyorum ve vicdanlarda 
bunun sorumluluğunu duymalarını istirham 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, biz birlikte, ikti
dar ve muhalefet olarak, Hükümet ve memur
lar olarak müreffeh Türkiye'nin yarınının te
mellerini atmak istiyoruz. Bu anlayış ve bu 
duyuş içinde ben üzüntülüyüm. Gönlüm ister 
ki, bu kabil hareketlerde bulunmasınlar, tasar
ruflarını vicdanlarının sesini duyarak biran ev
vel yapılımasında gayret göstersinler. Muhterem 
arkadaşlarım, hâdise hakikaten hazinidir. Düşü
nünüz ki, Osmanlı İmparatorluğundan bugüne 
kadar olan zamanda, 1 300 rakımı otlan Yoz-
ıgat ve Yozgatlılar için şimdiye kadar hiçbir 
Hükümetten ve iktidardan nasibini almamış 
talihsiz, kadersiz insanlar, buraya yapılacak 
fabrikaya bel bağlamışlar, ümit vermişler, gö
nül vermişler, ama bunu her sene biz politika
cılar geliriz, Hükümetten aldığımız ve bize ve
rilen vaitler üzerine, falbrika yapılıyor denir, 
telgraf çekeriz, tebrikler göndeririz. Halka., bu 
fabrika yapılacak, Yozgat'a yepyeni bir çehre 
verilecek, bahtsız Yozgatlıların da kader ve ta
lihleri böylece değişecıek diye, umarlar. Fakat 
netice yine inkisarı hayal, sukutu hayal. Muh
terem arkadaşlarım bu acıyı çeken Yozgatlıla
rın, geri kalmış bir bölgenin tcımslileisfi olarak 
ben, istirham ediyorum; şunu açık ve sarih 
olarak ifade etmek isterim ki, fabrikanın ma-
kina aksamı ihale edilmiş bulunımaktadır bir 
yabancı şirkete. 900 iş günümde yapılacaktır.. 
Fakat bu arada 200 iş günü geçtiği hakle bu 
şirket tarafından yalnız bir defa mahalline ge
linmiş, tetkik edilmiş. Başka şekilde mahalli
me gelinmemiştir. Yine Bakanlıkla yaptığımız 
temaslar neticesinde ayrıca yalnız makimi de
ğil, bn fabrikanın bir de bina kısmı inşaatı 
vardır. Bunun da ihalesi için, yine Bakanlıktan 
aldığımız malûmata göre, detayı hazıırlanımış, 
yakında ihaleye çıkarılacak denildi. Ne zaman 
ve ne vakit? işte muhterem arkadaşlarım, ben 
buradan ve bilhassa benim sınıf arkadaşım bu
lunan, ayna sıralarda oturduğum, çalışmasın
dan emin olduğum Muhterem İbrahim Tekin 
Beyden istirham ediyorum, bu kürsüden, Yoz
gatlılara ve Türk Milletine, bira fabrikalarının 
bu yıl içinde bina kısmının ihalesinin biran 
evvel yapılarak temellerimin atılacağını tebşir 
etsinler, müjdelesinler, gelecek yıl bu Bakan-
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lık bütçeâi üzerinde konuştiîtuikân benini Yaz- I 
ıgat'ımıri ve milletimin bu aMâtoüd'aiiki dertleri- I 
ni dile getirip, onlara deva bııİitr ümidiyle ko-
onışmıyabm, yalnaz ve yalnız bu Bâtkanlığa ya- I 
pılmış bulunan bu tesis dölayisiyle teşekkür 
etmek imkânını bize bahşetsinler. Muhterem 
Heyete ve Muhterem Bakana, Muhterem Ba
kanlık erkânına hürınetleriımi arz ederim. Gele
cek yıl bizi memnun edecek. şekilde bu fabri
kayı yapacaklarını ümideder', hepinizi hürmet
lerimle tekrar selâmlarım. (Alikışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Isıtan. 
RIZA ISITAN (Samsun) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; Tekel Bakanlığı Bütçe
sinin görüşülmesi dolayısiyle tütüncülüğümüz 
hakkındaki fikirlerimi arz etmek için söz almış I 
bulunuyorum. 

Tütün, millî gelirde en müMm unsur, ihraç 
(maddelerimiz arasında en büyük dayanak, Dev
let gelirleri içinde başlıca kaynalk, iki milyon 
tütün müstahsili vaıtandaşumız için de geçim 
vasıtasıdır. 

Tütünün ekonomik, malî ve sosyal hayatı
mızdaki bu ehemmiyetine rağımen şimdiye de
ğin ne tütün çiftçisinin refahı ve ne de tütün 
ihracı imkânlarının artırılması yolunda hiçbir 
tedbirler alınıması lüzumunu kavrıyamamışız-
dır. 

Eğer havalar kurak gider mahsul az olursa, 
o yıl fiyatlar biraz yüksıelir, eldeki stoklar 
erir. Şayet havalar yağışlı gider de mahsul faz
la olursa fiyatlar düşer, satış stoklar da kaba-
rır. Tütün piyasalarının açılışı sırasında baş
taki Hükümet bu konuya eğilir, çiftçinin ya
nında yer ahrsa; çiftçi o sene borçtan kurtu
lur, yüzü güler. Baştaki Hükümet kayıtsız ka
lır da destekleme verimli bir şekilde yapılmaz
sa çiftçi borçlu kalır, seneler senesi borcunu 
ödemelk imkânına kavuşamaz. 

Buna bir son vermek, tütün piyasalarını 
hükümetlerin takdir ve insafına bırakmayıp, 
esaslı bir teşkilâta bağlama lüzumunu duyan 
ilik Devlet adamımız rahmetli Recep Peker ol
muştur. 1948 yılının müsait fiyat konjonktü
ründen de faydalanarak tütün satışlarından 
% 5 kesilmek suretiyle bir tütün müessesesi 
ıkurulmasına karar vermiştir. 

Recep Peker'in başlayıp da bitiremediği bu 
işe, rahmet i Oünaltay Başbakanlığı sırasında j 
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yeniden teşebbüs etmiş, 29 . 3". 1950 tarihli, 
5628 sapl ı Kanunu çıkararak, • tütün ortaklığı 
müessesesi kurulması kararlaşmıştır. Kanun' 
yürürlüğe girmeden 14 Mayıs 1950 seçimleri 
yapılmış, yeni gelen Demokrat Parti iktidarı 
bu kanunu tatbik etmemiş. Deımoıkrat Parti ik
tidarı 1951 yılında «Tütün ekicileri ortaklıkla
rı ve birlikleri kanunu tasarısı» adı altında 
yeni bir tasarı hazırlıyaralk Meclise sevk et
miş, tasarı komisyonlardan geçerek Umumi He
yete gelmişse de; Hükümet tasarıyı tütün ih
racatçılarının tesiriyle Umumi Heyetten geri 
almıştır. 1955 yılına kadar bu konuda hiçbir iş
lem yapılmamıştır. Bu son tarihte Hükümet bu 
defa «Tütün Ekicileri Bankası kanunu tasarı
sı» adı ile Meclise yeni bir tasarı vermiş, bu 
tasarı da muhtelif komisyonlarda incelenmiş, 
fakat Umumi Heyete intikal etmeden 1957 se
nesinde seçim yapılmış, tasarı kadüik olmuştur. 
Üçüncü İnönü Hükümeti zamanında bu konu 
yeniden ele alınmış, «Tütün Tarım Satış Koo
peratifleri ve Bölge Birlikleri ile Türkiye Tü
tün Ekicileri Genel Birliği kanunu tasarısı» nı 
hazırlıyarak 22 . 2 . 1964 tarikinde Meclise ver
miş, bu tasarı Tarım Komisyonunda incelene
rek Tekel Komisyonuna havale olunmuş, fa
kat Tekel Komisyonundan çıkmadan önce Üçün
cü İnönü Hükümeti düşürülerek Dördüncü Kar
ıma Hükümet kuralmuştur. Bu Hükümet zama
nında tasarı takibolunmaanış, 1965 seçimleriyle 
de yine kadük olmuştur. 

Şimdi Hükümetten ricamız, bu kanunu bu 
devrede takibederek çıkarmasıdır. Bu kanun 
çıkar, bunun gerekli gördüğü müessese kuru
lursa tütüncülerimizin kaderi tesadüflere ve 
şahsi takdirlere bağlı olmaktan kurtulacak, tü
tün müstahsili kendi kaderi üzerinde kendisi 
söz sahibi olacaktır. Bu müessesenin kurulma
sı Hükümete yük olmıyacak, vaktiyle bu mak
satla çiftçiden kesilmiş bulunan paralar, bu
nun malî kaynağını teşkil edecektir. 

Bu kanunun diğer bir faydası da vaktiyle 
böyle bir müessesenin kurulması için köylüden 
kesilmiş, şimdiye kadar emanet olarak Ziraat 
Bankasında tutulmakta olan miktarı 120 mil
yon lirayı bulan bu para hakiki sahibi olan tü
tün çiftçisine iade edilmiş olacaktır. Bu su
retle Devlet gecikmiş dahi'olsa çiftçiye olan 
va'dini yerine getirmiş olacaktır. 
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Türk tütünü rengi, tatlı içimi, hususi ko
kusu, nikotininin azlığı, yanış kabiliyeti ve 
katıldığı harmanlardaki ıslah edici tesiri ile 
dünya piyasalarında aranır bir durumdadır. 

Tütünlerimizin bu vasfı kazanmasında Türk 
i§çi ve müstahsilinin müstesna kabiliyeti, tütü
ne sarf ettiği dikkat ve itinalı çalışması ile 
edindiği tecrübeler âmil olmaktadır. 

Tütün büyük el emeği istiyen bir mahsul
dür. Fidesinin ekilmesinden satışına kadar, 
14 aylik devamlı bir çalışmayı gerektirir. Ne 
garip bir tecellidir ki, Türk çiftçisi karısı ve 
çocukları ile 14 ay çalışarak meydana getirdiği 
bu mahsulüne bugün serbestçe fiyat istemek 
hakkından fiilen mahrumdur. Alıcı tütünün 
kalitesini kendisi tesbit eder. Tesbit ettiği ka
liteye göre de fiyat verir. Çiftçi de çok defa 
bunu kaibule mecburdur. Çiftçinin teşkilâtlan
ması, çiftçiyi alıcı karşısında kuvvetlendire
cek, onu malının sahibi kılacaktır. İşte bu se
bepledir ki, biz Tütün tarım ve satış koopera
tifleri Kanununun biran önce çıkarılmasında 
kesin zaruret görmekteyiz. 

Bütçe münasebetiyle Sayın Bakandan bâzı 
temennilerim de olacaktır. Bunların birincisi, 
Karadeniz bölgesi tütün piyasasının açılması 
ile ilgilidir. 

Karadeniz bölgesi tütün piyasasının bu ay 
içinde açılacağını ümidediyorum. Ancak, Ka
radeniz bölgesi Ege bölgesine benzemez. Bu iki 
bölgenin ekonomik durumları çok farklıdır. 
Karadeniz'in tütün yetiştiren kısımlarında baş
ka mahsul yetişmez, Tütün müstahsilinin ge
çim vasıtası yalnız tütünden ibarettir. Halbu
ki Ege bölgesinde tütünden başka üzüm, incir, 
pamuk, susam, zeytin gibi çok çeşitli mahsuller 
mevcuttur. Çiftçi bunlardan birisinden iyi ran
dıman alamazsa ötekiler ile geçimini sağlıyabi-
lir. Karadeniz çiftçisi yalnız tütün mahsulüne 
baktığı için bundan alacağı kötü bir netice 
•bunların devamlı sefaletine sebebolur. Bu se
beple Karadeniz tütün piyasasının açılması çok 
ciddi ve esaslı tetkik ve hazırlıklara ihtiyaç 
gösterir. Bir defa tesbit olunacak fiyat, tütü
nün maliyetine, çiftçinin geçim imkânlarına ve 
mahsulün kalitesine uygun olmalıdır. Geçen 
seneki tatbikat tatmin edici olmaktan uzak 
kalmıştır. 21 Tl. olarak tesbit edilen başfiyat, 
ancak göstermelik olarak birkaç köyde bir çift

çiye verilmiştir. Bu şekilde göstermecilikten 
kaçınmalı, çiftçiye malının hakiki değeri veril
melidir. Yine piyasa açımından dikkat edile
cek ikinci bir nokta, bol eksper gönderilmesi
dir. Piyasadan evvel teâbitler tamamlanmalı
dır. Çiftçi piyasanın ilk açılış günlerinde Te
kelin kendi mahsulüne ne fiyat vereceğini bil
melidir ki, başkalarına da gösterip ondan fi
yat alabilsin, mahsulünün değeri hakkında bir 
fikir sahibi olabilsin. 

Yine bu konuda üçüncü husus, depolardaki 
mamul tütünlerin biran önce Samsun'dan baş
ka yerlere nakli depolanıp satılmasıdır. Geçen 
sene depolar dolu olduğu için ambarlama çok 
uzun sürmüştür. Çiftçi satmış olduğu tütünün 
bedelini ancak iki üç ay soroa alabilmiştir. 

Sayın Bakandan ikinci temennim şudur : 
Karadeniz bölgesinde müstahsil elinde kalmış 
bulunan 1962 senesi mahsulü 3 milyon kilo ka
dar tütünün satılmasının temini veya bizzat Te
kel İdaresi tarafından alınmasıdır. 1962 yılı 
mahsulü olan bu stoklar, her türlü teşebbüse 
rağmen dış piyasalara satılamamış, satılamıyaca-
ğı da anlaşılmıştır. Bunu satınalması için Hükü
mete yapılan müracaatlar şimdiye kadar bir ne
tice vermemiştir. Halbuki bu tütünler her gün 
vasıflarından ve değerlerinden kaybetmektedir
ler. Bu kayıp yalnız bunları elinde tutan uçla
rın kaybı değildir. Bu kayıp millî servetten ka
yıptır. Esasen bu tütünler, bankalara mevdu
dur. 

Bu tütünlerin sahibi olan tüccarların iltihakı 
halinde zararı bankalar çekmiş olacaktır. İşlen
miş olan bu tütünlerin biran önce satılarak depo
ların boşaltılması da yeni tütün piyasası için 
faydalı bir netice verecektir. Esasen geçen sene, 
tütün piyasasını açmaya gelen, o günün Tekel 
Bakanı Bafra'da şehir kulübünde, bu tütüncü
lere ellerindeki bu 1962 senesi mahsullerinin sa-
tınalınacağma dair kesin vaitte bulunmuştur. 
Sayın Bakanın verdiği söz ekonomik vakıalara 
da, gerçeklere de uygundur. Bunun yerine geti
rilmesini de Hükümetten rica etmekteyim. 

Demin de ifade ettiğim gibi depolardaki ma
mul tütünler başka mahallere gönderilmeli ve 
yeni depolar kiralanarak, şimdiden ambarlama 
imkânları hazırlanmalıdır. Geçen sene bu hazır
lıklar yapılmadığı" için ambarlama işleri çok ge
cikmiş çiftçiye satıştan 2 - 3 ay sonra hesap gö-
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rülebilmiştir. Bu gecikmenin tütün müstahsılına 
verdiği sıkıntı büyük olmuştur. 

İkinci temennim de şudur; Karadeniz bölge
sinde tüccar elinde 1962 senesi mahsulünden 
3 milyon kilo kadar bir stok kalmıştır. Tüccarın 
ve tütüncüler federasyonunun çok ciddi ve gay
retli çalışma ve teşebbüslerine rağmen bunları 
dış piyasalara satmak mümkün olamamış eski 
seneler mahsulü olduğu için dışardan istekli çık
mamıştır. Bu durum 2 seneden beri muhtelif 
hükümetlere de duyurulmuş, buna rağmen ken
dilerine bu tütünlerin, satılması için bir imkân 
sağlanamamıştır. 

Geçen sene Karadeniz tütün piyasasını açma
ya giden o günkü Tekel Bakanı Ahmet Topaloğ-
lu bu durumu yerinde görmüş ve tüccarlara da, 
bizim yanımızda, bu tütünlerin Devletçe satma-
İmacağı hakkında vaitte bulunmuştu. Buna 
rağmen bugüne kadar müspet bir netice alınma
mış olmasını üzüntü ile karşılaşıyoruz. Her ge
çen gün bu tütünler vasıflarından ve değerlerin
den düşmektedirler. Millî bir servet olan bu 
mahsûl aynı zamanda bankalara da merhundur, 
Değerlerinin düşmesine mukabil, depo kirası, fa
iz ve bakım masrafları, maliyeti gittikçe artır
maktadır. Tüccarın tahammülü kalmamıştır. 
Bunların bu yüzden iflâs etmeleri yalnız ken
dilerinin sefaletini mucibolmıyacak, bunların 
borçlu bulunduğu bankaları ve diğer alacaklıları 
da çok güç duruma düşürecektir. Bu sebeplerle 
Hükümetin bu işe lâyık olduğu ehemmiyeti ver
mesi ve zayi olmakta bulunan millî serveti koru
ması âcil bir zaruret halini almıştır. 

Son temennim ise; nüfusu çok kesif olan 
Samsun ve civarında tütün işletme yerleri müs
tesna, hemen hemen sanayi müessesesi yoktur. 
Halkın tek iş sahası tütün işletmeleridir. Halbu
ki Tekel İdaresi Samsun'dan aldığı tütünlerin 
mühim bir kısmını İzmir'e naklederek orada iş
letmektedir. İzmir'de iş sahası daha geniştir. 
Samsun'dan gelecek tütünlerin işletilmesi için 
burada zaruri bir ihtiyaç da yoktur. Bu sebeple 
Samsun'dan alınmış olan tütünlerin Samsun'da 
işlenmesinin teminini Sayın Bakandan bilhassa 
rica eder, sözlerimi bitirirken Tekel Bütçesinin 
memleket ve Bakanlığa hayırlı olmasını diler. 
Hepinizi ve Sayın Bakanlık erkânım hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akyürek. 
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, her iktidar değiş
mesinde ve yeni hükümetler kurulmasında onları 
o mevkie getirenler haklı olarak tam yetki ve sa
lâhiyete sahibolan vekillerden yenilikler ve hattâ 
memleket lehine mucizeler beklerler. İnkişafı 
muntazam bir periot içinde seyreden Garp mem
leketlerinde her vekâletin başındaki vekil yalnız 
o vakâletin politikası ile iştigal eder. Bizim gibi 
ve henüz gelişmemiş memleketlerde ise bu vekâ
letlerde, bu vekâletlerin mensuplarından daha zi
yade başında bulunan vekillerden yenilikler ve 
mucizeler beklenmekte devam edilmektedir. Ne
den acaba henüz gelişmemiş yahut bizim memle
ketimizdeki vekâletlerde vekillerden birçok şeyler 
beklenir? Bunun sebepleri bariz olarak açıktır 
arkadaşlar. Hiçbir vekâletin mensuplarının böyle 
bir biyografilerini aldığımız zaman memuriyete 
başladığı günden tekaüdolduğu güne kadar aynı 
vekâlette çalıştığı, aynı işle meşgul olduğunu gör
mek mümkün değildir. Biraz evvel diğer arkadaş
larım, burada mevzuu konuşurlarken, vekâlet 
mensuplarından özür diliyerek söylüyorum, bâzı 
arkadaşların esnediklerini gördüm. Bir insan ko
nuşurken karşı taraftakinin esnemesi için yahut-
da bir insanın esnemesi için üç sebep vardır. Bi
risi; yorgundur, ikincisi; konuşanın konuşmaları
na kıymet vermemektedir. Üçüncüsü de; mevzu
ları bilmiyor demektir. Bilmediği için de onu en-
terese etmiyor demektir. Fakat kıymetli arkadaş
larım arasında böyle bir şeyi teeddüıbederim, söy
lemeye. Böyle bir şekilde olanı yoktur. Arkadaş
larımın hepsi birbirinden' kıymetli, şerefli ve fe
ragatlidir de. Yalnız ben yine kat'î olarak söy-
liyebilirim ki, arkadaşlarımızın içinde yarını, ya
hut da altı ay sonra ne olacağını, ne şekilde bir 
muamele göreceğini bilmediği endişesi içindedir
ler. Kendisini garanti altında göremiyen, fera
gatle çalışan bir memurdan fazla bir şey bekle
mek mümkün olamaz. Evvelâ memurlar çalıştık
ları yerde kendilerini garantide görmek ve an
cak memur statüsüne göre çalıştığı takdirde hiç
bir suretle yerinden oynamasına imkân olmadığı
nı hissettikten sonra o memurdan vazife bekle
mek ve o memurdan iş beklemek gayet tabiî ola
rak hakkımız olabilir. Birçok yapılması lâzımge-
len değişiklikler vardır. Birçok vekâletlerin mü
debbir tüccar gibi hareket ederek istihsal ettiği 
her şeyde biraz daha kârlı çareler araması müm-
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kündür. Fakat bir arkadaşımıza her hangi bir 
vazifeyi verdiğimiz zaman bu arkadaşımızın o va
zifeyi lâyıki ile yapabilmesi için eğer bir ay son
ra iki ay sonra başka bir mevkie tâyin edileceği
ni hisseder veya bunları duymuş olursa veyahut-
da bu endişenin içinde olursa bu yapılacak işten 
ne hayır gelir ne de bu işten netiee almaik müm
kün olur. Bu itibarla işte bu sistemle çalıştığı
mız müddetçe bu sisteme evvelâ bir şekil verme
diğimiz müddetçe bütün mucizeler ki, bepsi ga
yet basit mevzulardır, biz buna artık mucize di
yeceğiz - bu mucizeleri vekilden ve vekilin şah
sından beklemek icabetmektedir. Bugün bu vekâ
letin yapabileceği mevzularda birçok arkadaşla
rımız fikirlerini beyan ettiler. Ben yalnız birkaç 
mevzua temas etmekle iktifa edeceğim. Bunların 
en mühimlerinden bir tanesi; bir moda haline ge
len bir Amerikan eşyası - ki, bu yabancı mem
leketlerden ve o memleketlerin işportalarında bir 
kuruşa dahi satılamıyan hiçbir kıymeti olmıyan 
bir sürü pisliğin memleketimize getirilerek Ame
rikan malzemesi diye satılmasından ibarettir. 
Bunlar ne şekilde memlekete girmektedir ve na
sıl olur da bunlar girdikten sonra da gecekondu 
gibi memleketin muhtelif yerlerinde Amerikan 
pazarları açılıyor ye bu pislikleri orada bunların 
değerini bilmiyen fakat bir yeniliktir diye satm-
almak istiyen vatandaşlarımıza değerlerinin yüz 
misli değerinde satmak cesaretini buluyorlar. Ev
velâ bunları vekâletin derhal halletmesi lâzımge-
lir. Ama bunlar ne yoldan, hangi yoldan gelirse 
gelsin bunların satılmasına mâni eğer Tekel Ve
kâleti veya Gümrük Vekâleti salahiyetli değilse 
bir vekâlet olarak bunların önlenmesi çarelerine 
ne şekilde başvurulacaksa bunun yapılmasını bil
hassa vekilin şahsından rica ediyorum. 

İkinci mevzu yine aynı buna benzer bir it
hal mevzuudur. Memleketin muhtelif mağa
zalarında kristal eşya görülmektedir. Bunla
rın nereden geldiği sorulduğu zaman bedelsiz 
ithal, gümrüklerden içeriye girmemesi ieabetti-
ği halde, yahut da gümrükle gelmesinin hari
cinde, dışında param var. G parayı kıymetlen
dirdim, ve bu şekilde kristal eşyayı memleke
te soktum şeklinde bütün mağazalarda bulun
maktadır. İstanbul'da Beyoğlü'nu baştan başa 
gezerseniz bütün mağazalarda kristal eşya gö
rürsünüz. Danıştay karar vermiş olabilir. Fa
kat bir kanunla veya 'kararla hiçbir surette 
dışarıda parası olup da memle'kete eşya getir

mek istiyenlere bu gibi malzemeler dâhil ola
maz dendiği, zaman Danıştay'ın kararı hiçbir 
suretle fonksiyon edemez, arkadaşlarım. Bu 
itibarla bu gibi böyle mevzularda gümrükleri
mizin gayet dikkatli olmasını bilhassa Vekilin 
yine şahsından rica ederim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın 
Akyürek. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Peki 
efendim, bir mevzu kaldı. 

O halde vaktim az olduğu için bir mevzua 
daha temas ederek sözlerimi bitireceğim. Bizim 
için tütün ve ispirto Tekel Genel Müdürlüğün
de büyük rol oynamaktadır. İspirto günden 
güne artmaktadır. Bizim Tekelin kullandığı 
ve Tekel İdaresinde olan ispirtolar yalnız Şe
ker Şirketi tarafından yapılır ve kendileri ta
rafından melas almak suretiyle istihsal edilir. 
İspirto hem sanayide hem de içki olarak meş
rubat olarak kullanılır. Bunun birisi metil 
birisi de etil alkoldür. Binaenaleyh, içkinin 
ve - ispirto mademki 'kıymetlendi bugünler
de - ispirtonun serbestçe istihsaline müsaade 
çareleri aranmalıdır. Bu şekilde arandığı tak
dirde, memleketimizin, ağaçların dibinde çü
rüyen meyvalar ve sıkılarak kabukları atılan 
meyvalar, meyva kabuplarınm kıymetlendi
rilmesi ve hususi se'ktöre de bu suretle yeni bir 
iş sahası açılması imkânına sahibolmak müm
kündür. Bundan başka bir de tütünlerimiz 
vardır. Tütünlerimizin tohumları her sene 
bulundukları yerlerde oldukları yerde kurur 
ve dökülüp atılır. Hatırlarlarsa; eğer Tekel 
Umum Müdürlüğü dosyalarını karıştıracak 
olurlarsa; 1946 senesinde seksen ton tütün to
humundan yağ yapılarak ihraç edildi. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek bir dakikanız 
var. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Peki 
Sayın Başkan. O günden bugüne kadar bir 
kilo dahi tütün tohumundan yağ yapılmış de
ğildir. 120 bin ton tütünün eğer tohumunu. 
yetkili ağızlardan işiterek söylediğime göre; 
hesabedeeek olursak 120 bin ton tütünün vere
ceği tütün tohumu onsekiz bin ton civarında
dır. 18 bin ton tütün tohumunun vereceği yağ 
altı bin ton tütün tohumu yağı yapar. Sana
yide ve margarin yağlarında büyük rolü olan 
bu yağın da kıymetlendirilmesi cihetine gidi-
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Mrse her halde tütün ve tütün ekicilerimize de 
bir hizmet etmiş oluruz 'kanaatindeyim. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu ? Vaz geç
tiniz. Sayın Çetin? Yok. Sayın Baysoy? Yok. 

Sayın Tunçkanat. 
Sayın înceoğlu kaydettim sıranızı. Sırayı 

bildireyim, Sayın înceoğlu, Sayın Tunçkanat'-
tan sonra. Sayın Melen, Sayın înceoğlu, Sayın 
Sarıgöllü. Buyurun Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tahiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, kısa mâruzâtımda 
'birkaç noktaya temasla yetineceğim. Hudut-
larımızdaki giriş kapılarında, vapur ve trenler-
de'ki gümrük kontrollerinde, giriş ve çıkış es
nasında, hava ve deniz limanlarında, artık 
aleniyete dökülmüş ve her biri kanunda ağır 
suç olarak gösterilen ve karşılarında ağır ceza
lar yazılı olaylara yerli ve yabancı birçok kim
seler tanık olmakta, veya mâruz kalmaktadır
lar. Gümrüklerde rüşvet ve kaçakçılık olay
ları, teşkilâtlanmış ve bir kangren gibi işle
mektedir. Bunlardan başka, Doğu, Güney -
Doğu hudutlarımızda, Ege'deki adalarda geniş 
çapta kaçakçılık yapılmakta ve her sene değer
leri yüz milyonları aşan millî servetimiz yurt 
dışına kaçırılmaktadır. İşin asıl teessüf edile
cek tarafı, bütün bunları hükümetlerin gayet 
iyi bildikleri halde, önleyici, ıslah edici, veya 
azaltıcı her hangi bir tedbire başvurmaksızın 
acz içinde bekleyişleridir. Her sene 'biraz da
ha teşkilâtlanarak gelişen bu kaçakçılık olay
ları, iyi kârlar bıraktığı için, Güney - Doğu ve 
Doğu bölgelerimizin hudut bölgelerine yakın 
şehir ve kasabalarda yaşayan halktan bâzıları 
da bunu bir geçim vasıtası yapmışlardır. Bu 
kaçakçılık şehekelerini kimlerin idare ettiğini, 
nasıl çalıştıklarını, mahallin vali, kaymakam, 
nahiye müdürü, polis ve jandarması gayet iyi 
bilmelerine rağmen, polise ve oradan da ada
lete intikal eden olaylar o kadar azdır ki ; in
san nasıl olup da bunların yakalanmış oldukla
rına akıl erdiremez. Bu şehe'kelerin mensup
ları büyük şehirlerde, yurdumuzdaki Ameri
kalılar tarafından işletilen ordu pazarlarından 
çıkarılarak piyasaya sürülen Amerikan malla
rının kaçakçılık ve ticaretini yapanlarla birle
şirler. İstanbul'da hiç'bir Amerikan askerî bir

liği almadığı halde, orada açılmış olan Ame
rikan PX 4nin, yani Amerikan pazarlarının 
günlük satışları ne kadardır; ve bunlar nasıl 
el değiştirirler; ve kimlere intikal eder; »bütün 
bunları Hükümet bilmekte midir?.. Bu derece 
saMpslz ve kontrolsüz bir memlekette, namus
lu ve dürüst bardket eden ve çalışan memur 
ve vatandaşların haklarını kimler koruyacak. 
millet menfaatlerini nasıl ön plânda tutaca
ğız?.. 

Tütün e'kim sahaları Millî Birlik idaresi za
manında tahdidedilmişti, hu tabana dikilen 
kalitesiz tütünler, satmabnarak, 'bunlar ya
kılmıştı. Gaye tütüncülüğümüzü kal-kındırıp, 
ancak satabileceğimiz kadar, kaliteli -tütün is
tihsal edilip, tütünü siyasi istismardan kur
tarmaktı. Seçimlerden sonra bu tedbir daldı
rılarak, tütün ekim sahaları genişletildi. Mü
tehassıslar aynı mütehassıslar, fikirleri de de
ğişmediğine göre; bu defa yine siyaset mi de
ğişmiştir?.. 

Dünya tütün piyasasında Türk tütününün 
değeri, küçük değişmeler ihmal edilirse, istik
rarlı hir seyir ta'kibetmektedir. Bu fiyattan di
ğer masrafları, ihracatçı kârı vesaireyi çıka-
raea'k olursak, iç piyasada da tütünümüzün de
ğerinin istikrarlı bir seyir takibetmemesi için 
bir sebep yoktur. Falsat içte ve dışta alıcı bel
li ve dünya piyasası da malum olduğuna gö
re ; her sene aynı oyun oynanır. Fiyatları 
dünya tütün piyasası değil, siyasi makamlar 
tâyin eder. Ticarete bu derece aykırı bir tu
tum ve davranış olamaz. Hattâ bu tütün fi
yatları, tâyin edilirken, aynı Hükümetin Ti
caret Bakanına dahi sorulmaz. Ve fikri alın
maz. Ondan sonra da müstahsil, ya tüccarın 
ya da aracıların insafına terk edilir. Veya Te
kel tarafından fazla fiyatla İtendi ihtiyaçları 
veya, ihracedebileceği miktarın üstünde mu
bayaalar yapılmak suretiyle, bunların karşı
lıkları Hazineden ödenir. Ve bir kısmı da Te
kelin depolarında. çürümeye terk edilir. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni Bakanımız
dan, bilhassa tütüncülerimizin teşkilâtlandırıl
ması ve kalkındırılması, hu hiraz evvel arz et
tiğimiz hususlarda gerekli tedbirlerin alınması 
için ricada bulunuyorum. 

Bunlar, tütüncülerin bilhassa kooperatifleş-
mesi, Tütün Bankasının kurulmasını, kaçak-
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çılığm azaltılmasını, bunlar için icabediyorsa 
kanun, icabediyorsa kavhede olduğu» gibi fiyat 
indirimi yapılmak suretiyle bu kahve kaçakçı
lığının kârlı durumdan çıkarılmasını bilhassa 
istirham ediyorum. 

Bir de gümrüklerde kota dışı gelmiş olan 
malların satılarak, Hazineye mal kaydedilme
sine ve Hazineye kalmasına bilhassa taraftarız. 
Acaiba Bakanlık bu hususta ne düşünüyor?.. 
Bunları sahiplerine, bundan evvel yapıldığı gi-
!bi, kanunlar çıkarmak suretiyle, bu sefer ol
masın, bir daha olmasın deyip, tekerrür etmek 
suretiyle yine millî servet veyahutta kotalar 
dışında millî sanayiimizi baltalıyacak olan bu 
gibi ithalât teşvik mi edilecektir? Yoksa Hü-
'kümet bunun önüne geçmek için katî kararlar 
arifesinde midir ? 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa bu ka
çakçılık memlekette hakikaten millî servetimi
zin her sene yüzlerce milyon lirayı aşan mik
tarda dışarıya kaçırılmasına ve karşılığında 
ise; diğer arkadaşlarımın da belirttiği gibi, ga
yet değersiz ve hiç de ihtiyacımız olmıyan bir
takım maddeler getirilmesi çok zararlı olmak
tadır. Bilhassa bu hususta Sayın Bakanımızın 
ne gibi tedbirler almak istediklerini, veya ari
fesinde olduklarını öğrenmek istiyorum. Ay
rıca, bu Amerikan ordu pazarlarının kaçakçı
lığın teşvikinde oynadığı roller çok büyüktür. 
Bunun da ne gibi br suretle önleneceğini, an
laşmalar mı tadil edilecektir? Yoksa diğer 
Amerikan makamları ile işbirliği yapılmak su
retiyle tedbirler mi alınacaktır? Bu hususları 
da bilhassa kendilerinden öğrenmek istiyoruz. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkaadşlar, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Bütçesi münasenetiyle birkaç konuya 
temas etmek istiyorum. Birisi tütün tekelidir. 
Tütün tekeli diğer tekeller gibi bir malî inhi
sardır, malî tekeldir. Ve vergi almak için ih
das edilmiş, kurulmuş bir tekeldir. Bu sebep
le vergi nisbetinin yüksek olması lâzımdır. Ak
si halde, eğer yüksek miktarda vergi almaz
sak, bu takdirde tekelden çıkarılması, nor
mal vergilerle vergilendirmek yeter. Bu sebep
le şunu öğrenmek istiyorum. Bilhassa tütün 
satış bedeliyle maliyet arasındaki fark resmi 
teşkil eder. Fakat maliyet mütemadiyen yük

seldiği için satış bedeline ve tarifelere zam 
yapıldığı halde zamanla vergi nisbeti yani re
sim nislbeti düşmektedir. Bu vesile ile öğren
mek isterim. 1960 ile 19G6 ya kadar her yıl, 
tütünde resim nisbeti nedir? Bunu lütfen iza
hatları vesilesiyle bildirirlerse, memnun olaca
ğım. Bu hususta bir fikir edinmiş oluruz. 

ikincisi; benden evvel konuşan arkadaşla
rımın da temas ettikleri gibi, hakikaten bu 
kaçak eşya meselesi bir müzmin dert haline gel
di. Ve aynı zamanda memleket sanayiini teh-
dideden bir genişliğe ulaşmıştır. Biz, her yıl 
ticaretimizi, ithalâtımızı tesbit ederken, itha
lât kararnameleıiyle tesbit ederken, ancak yüz
de on riisnetinde, o da m akına, v. s. eşya ithal 
ediliyor. İstihlâk eşyası çok nadir maddelere 
inhisar etmektedir. Halbuki arkadaşımız da 
temas ettiler vitrinleri mütemadiyen, Avrupa 
eşyalariyle dolu görüyoruz. Bunlar nasıl giri
yor? Şüphesiz kaçak olarak giriyor. Veyahutta 
Gümrük Tarifesini yarararak girmekte veya 
zorlıyarak geçmektedir. Yani bu, tarife tat
bikatından doğmaktadır. Her ikisi de .maale
sef vakıdır. Kısmen hudutlardan kaçak ola
rak girmekte, gümrüğe uğramadan girmekte 
ve kısmen de Gümrük Tarifesini zorlıyarak 
girmektedir, arkadaşlar. Arkadaşım izah etti
ler. Oyuncaklar. Zannediyorum bunlar yur
da ma'kina diye girmiştir. Çünkü bunlara tek
nik ithalât diye döviz veriliyor. Makina diye 
kumar âleti ithal etmişlerdir. Yani gümrüğü 
zorlıyarak olmuştur. Bu arada 'belİd bedelsiz 
ithalât yolu ile girenler de vardır. Maliye Ba
kanlığı son zamanlarda bu bedelsiz ithalâta çok 
nadir hallerde müsaade etmiştir. Yani yüzde 
yüz kanaat getirdikten sonra müsaade vermiş
tir, servet transferine. Müsaade etmemekte
dir. Ama doğrudur, bunlar içerisinde Şûrayı 
Devlet kararı ile gelenler mevcuttur, ama ge
niş mikyasta değil. Bu sebeple bedelsiz itha
lâta bağlamak bence meseleyi halle kâfi değil
dir. Bence bu iş için bir ciddî mücadele aç
mak lâzımdır. Bizim gümrük kaçakçılığına 
mâni olmamız sadece hudutlarda tedbir almak
la mümkün olmuyor. Görüyoruz. Bu sebep
le bu mücadeleyi memleket içerisine götürmek 
lâzımdır. Yani gümrük muhafazasını hudut
larda bırakmamak, memleket içerisine almak 
lâzımdır. Gümrük ve Tekel Bakanlığı müfet
tişlerinin bu hususta yetkileri yoksa, müfettiş-
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ler veya iç teşkilât derhal yetki almalıdır. Ma
lî polisle beraber çalışarak, mağazalarda satı
lan şeylerin icabında nereden satmalmdığmı 
tetkik suretiyle, kaçakçılığa ulaşabiliriz. Ora
dan kaçakçılığın menşeine kadar gidilebilir. 
Halbuki görülüyor k i ; Gümrük Vekâleti kendi
sini sadece hudutlarda vazifeli görmektedir. 
Memleket içindeki bütün olaylara seyirci ol
maktadır. Ve kaçakçılık bu yüzden maalesef 
herkesin gözü önünde devam edip gitmektedir. 
Bence meselenin ruhu buradadır. Gümrük Ba
kanlığı bunda vazifelidir. Teşkilâtın, müfet
tişlerinin, memurlarının gümrük muhafaza me
murlarının yetkisi vardır. Yetkisi var da yap
mıyorsa, bu doğru değildir. Takibetmelidir. 
Yetkisi yoksa süratle Büyük Meclisten yetki 
için karar almalıdır. Aksi halde vazifesini 
yapmış sayılmaz. Sade gümrük kapılarını ka
patmakla olmuyor, kapının arkasından, ya
nından, altından, üstünden geçiyor. 

Bu arada bir şeyi daha öğrenmek istiyo
rum ; Gümrük ve Tekel Bakanlığının, Maliye 
Bakanlığı gibi gümrük resmi tecil yetkisi var
dır. Bu yetkinin istihsali maliye için bir sıkın
tı kaynağı olur. Ben de zaman zaman şikâyet 
etmişimdir, zamanında. Son iki yıl içerisinde, 
1965 - 1966 yıllarında yapılmış olan tecillerin, 
yüzbin Jiranm üzerinde olan tecillerin, yüzbin 
liranın altında olan teciller için malûmat rica 
etmiyorum, ellerinde kati rakamları olamaz ama, 
büyük rakamlara baliğ olduğu için yüzbin lira
nın üzerinde kaç tane tecil yapmışlardır? Ve 
kimlere ait t ir! Bunlar hakkında malûmat is
tiyorum. 

Bir diğer nokta; kahve kaçakçılığıdır. Ar
kadaşlarımız üzerinde durdular. Bir tarihte ha
kikaten kahveye içte ihtiyaç maddesi değil, lüks
tür diye döviz verilmemiştir. Ve bu yolla zan
nedilmiştir ki, kahve yurda girmez. Halbuki 
kahve başka yollardan, bu defa memleketin di
ğer yönlere tahsis edilmiş dövizlerini kullanmak 
suretiyle veya altın götürmek suretiyle mükem
meldi kahve gelmiştir ve gelmektedir. Aradaki 
kârı devlet alacağına kaçakçılar paylaşmıştır. 
Bu sebeple biz, evvelki seneden itibaren ithal 
için döviz verilmeye başlanmıştır. Gümrük ve Te
kel Bakanlığı süratle buna devam etmelidir. 
Kahveyi Gümrük ve Tekel Bakanlığı ithal etmez
se, memlekete behemehal kahve gelir, bu iyi bi
linmelidir. Aradaki fark, ithal edilmediği tak

dirde milletin kesesine değil, kaçakçının kesesi
ne girmiş olur. Bu noktalar hakkında Sayın Ba
kanın dikkatini celbetmek isterim, hürmetlerim
le. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, yeter
lik önergesi kabul edildiği takdirde Sayın Ba
kan ve Sayın Bakandan sonra sırada bulunan 
Sayın înceoğlu'na söz vereceğim. Şimdi yeter
lik önergesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, zamanımız dardır, pro

gramımızı zamanında bitirebilmek düşüncesi ile, 
görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ye
terlik önergesini kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Sayın Bakan buyurun. 
(A. P. sıralarından «Yanlış oldu», «Ayağa kal
kalım», «Bir kişi fark var» sesleri.) 

Efendim, tebliğ edildi, kâtipler de saydılar. 
Buyurun Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun muhterem üyeleri, sözlerime 
başlamadan evvel sabahleyin bir yanlış anlaşıl
madan dolayı beş dakika geç geldiğim için özür 
dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı 1966 yılı malî bütçesi üzerindeki ten-
kid ve temennileri dikkatle dinlemiş bulunuyo
rum. Arkadaşlarımın yaptıkları acı, tatlı ten-
'kid ve temenniler bizim için, benim için ve Ba
kanlığım erkânım için bir rehber olacaktır, ar
kadaşlarımın bundan emin olmalarını rica ede
rim. Hepinizin malûmu olduğu üzere Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı iki mevzu üzerinde iştigal 
etmektedir. Tekel Bakanlığı ve Gümrük. Ben 
evvelâ Gümrük kısmı üzerinde duracağım. Ben 
huzurunuzu fazla işgal etmemek için, zamanını
zı almamak için temenniler üzerinde duracağım. 
Hepinizin bildiği gibi Bakanlığımın vazifeleri ve 
vecibeleri üzerinde uzun uzun malûmat vermek 
istemiyorum, zamanın dar olduğundan ve siz
lerin de kıymetli zamanınızı almamak için bu 
yolu tercih ediyorum. Gümrüklerin üzerindeki 
tenkitlerin bir kısmımın doğru olduğunu bura
da .söylemek, benim için de bir vazifedir. Güm
rük Kanununda birtakım aksaklıklar vardır. Bu 
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aksaklıkların giderilmesi için yeni Gümrük Ka
nunu tasarısı hazırlanmıştır, Başbakanlığa veril
miştir. Ve yakında Büyük Meclise sevk edilecek
tir. 

Bu tasarıda yer alan yeni fikirlerden birka
çına kısaca temas etmek isterim : 

Yeni hükümlerde, giriş eşyasına ait Gümrük 
vergilerinin tahakkuk işlemlerinin mükellefler
ce yapılabilmesi ve gerektiğinde muayenesiz tes
lim edilmelerinin mümkün kılınması, 

Para cezalarının on kattan üç kata indiril
mesi, cüzi farklar için ceza verilmemesi, nok
san alman vergilerin kovalanma süresinin üç 
yıldan bir yıla indirilmesi, idareye yapılan sor
gular cevabının idarede ilzam edilmesi, verginin 
nakden tahsili yanında üç aylık vadeli senetler
le tahsili cihetine gidilmesi, yolcu beraberinde 
gelen eşyalarla, posta rejimi dâhilinde gelen 
gayriticari ve hediyelik eşyaya sızlanmaları ön
leyici ve ferahlatıcı hükümler konulması husus
ları prensiplere bağlanmış bulunmaktadır. 

Bundan gayrı bilhassa son zamanlarda işçi
lerimizin Avrupa'ya gitmelerinden dolayı bay
ramlarda ve yılbaşında gönderdikleri hediyeler 
üzerinde muafiyetler tanınması için hükümler 
sevk edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, gümrüklerdeki yol
suzluklara biraz değinmek isterim. Bunun se
bebini, muhterem arkadaşlarım gayet güzel be
lirttiler; personel kifayetsizliği. Personel kifa
yetsizliği muhakkak ki, vardır. Bunun üzerinde 
duruyoruz. Arkadaşlarımızın belirttikleri gibi 
Personel Kanunu çıkınca buna muvazi olarak 
kadro istenecektir ve Maliye Bakanlığı bu kad
royu verecektir. Biz de buna göre personel işi
ni halletmiş olacağız. 

Giriş ve çıkış kapılarında bâzı yolsuzlukla
rın olduğu ileri sürüldü. Bunların da, bu per
sonel kifayetsizliğinden ve tesislerin kifayetsiz
liğinden ileri geldiğini söylemek isterim. Tesis
ler üzerinde tedbirler alınmıştır ve yeni bütçe
ye bununla ilgili tahsisat konulmuştur. 

Gümrüklerdeki eşyaların tasfiyesi meselesine 
muhterem arkadaşlarım dokundular. Her zaman 
olduğu gribi yeni bir tasfiye kararnamesini biz 
Başbakanlığa sevk etmiş bulunuyoruz. Yakında 
bu kararname yürürlüğe girecektir. Yalnız şu
nu söylemek isterim ki, şu kararnamede her za
man olduğu gibi yeni ve ithalâtı teşvik edici ma-
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niyette hükümler yoktur. Bilâkis bunları önle
yici tedbirler alınmıştır. 

Arkadaşlarım, hudutlardaki kaçakçılığın ön
lenmesi için gerekli tedbirler üzerinde durdu
lar. Bu tedbirler bizce daha ziyade iktisadi ol
malıdır. Muhakkak ki, hudutlarda kaçakçılık 
yapılıyor. Bunu önlemek vazifesi Dahiliye Ve
kâletine tevdi edilmiş ise de; bizim de burada 
kendimize has vazifelerimiz vardır. Biz, bunun 
için Cenap bölgelerinde, hayvan kaçakçılığını 
önlemek için serbest hayvan pazarları kurmak 
için harekete geçmiş bulunuyoruz. Bunun ted
birlerini almak üzereyiz. Ayrıca, hudutlardaki, 
Dahiliye Vekâletine bağlı jandarma idaresinin 
sivil idareye çevrilmesi için de her türlü tedbir
ler alıııiıiş bulunmaktadır. 

Bâzı kaçak Amerikan eşyaları üzerinde, ar
kadaşlarım durdular ki ; bunda haklıdırlar. Ma
alesef (PX) lerde kaçak Amerikan eşyası satıl
maktadır, bunların bir kısmı Amerikan eşyası, 
bir kısıva da hudutlardan geçmektedir. Bir kıs
mı da yvrli, Türk malının üzerine damga vurul
mak suretiyle (PX) lerde satılmaktadır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Hariciye Vekâ
leti, Maliye Vekâleti, Genelkurmay Başkanlığın
dan kurulmuş bir Komisyon bunun tedbirlerini 
olmak üzeredir. 

Bâzı mağazalarda lüks eşyalara, kristal eşya
lara Taslandığından bahsedildi. Bu da doğru
dur. Bunun da muhtelif sebepleri vardır. Bir 
kısmı sefvet transferi kanalı ile gelmektedir. Bu
rada Maliye Vekâleti hakikaten gayet titiz dav
ranmaktadır. Fakat bazan da Şûrayı Devlet 
kararı ile bu gibi eşyalar memlekete sokulmak
tadır. 

Sayın Mehmet Ali Bey arkadaşım ve yine 
bâzı arkadaşlarım oyun makinaları üzerinde 
durdula". Hakikaten bu memlekette birçok 
oyun makinaları vardır. Yalnız bu oyun maki
naları gelirken, oyun makinası olarak gelmiyor. 
Bunların birçoğu kullanılmış eşya olarak geli
yor ve bunlar salon aletleri diye, polisten de so
rulmak fcıiretiyle vesika alınarak getiriliyor. Bu
nunla sn 1 onlardaki oyun makinaları üzerinde, 
halihazırda Dahiliye Vekâleti hassasiyetle duru
yor. Tabiî girişi sırasında da Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının alâkadar olması lâzım. Yalnız 
1 000 Tl. dan aşağı değerdeki aletler, maalesef 
getirilebiliyor. Kaçakçılık yolu ile de girenler 
olabilir. 
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Bizzat bir tanesine şahidöldutfL Eğer ar
kadaşlarımın zamanlarını almış olmazsam, bu
nun bir tanesini anlatayım; Avrupa'ya seyahate 
gidiyorlar. 1 000 Tl. dan. aşağı fiyatta, olduğu 
için Gümrükten geçirmek istiyorlar. Yalnız ora
da tesadüfen bir müfetişimiz bulunduğundan, 
bu kimselerin daha önce bir defa daha getirdik
lerini biliyorlar ve takibediyorlar. Bana geldi
ler bu oyun aletlerinin yurda sokulmasına mü
saade etmediklerini bildirdiler. Ben, müfettişle
rim vasıtası ile tahkikatı yaptırdım. Bu gelen 
vatandaşların Yenişehir'de, bir sokakta hanım
larının isimlerine bir oyun aletleri salonu oldu
ğunu tesbit ettik. Fakat bunların hepsini ayrı 
ayrı takibetmek de mümkün- olmuyor. Ar
kadaşlarımın hakları vardır. Hassasiyetle bu 
mevzu üzerinde duracağım. Gümrükler üzerin
deki maruzatımı kısaca bitirdikten sonra, Tekel 
konusundaki temennilere ve suallere cevap ver
mek isterim : 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin bildiği gi
bi, Tekel, döner sermayeli bir hümi şahsiyettir. 
Arkadaşlarım çok haklıdırlar, bugünkü döner 
sermaye kâfi değildir. Biz döner sermayenin 1 
milyar, 750 milyon lira. olmasını teklif, fakat 
Maliye buna mutabakat etmedi. Her halde bir 
kanun tasarısı ile döner sermayeyi 1 milyar 
250 milyon Tl. yükseltmeye çalışacağız. Te
kelin iştigal ettiği mevzrlaır üzerinde ayrı 
ayrı durmadan evvel, bilhassa yatırımlar üze
rindeki tenkidlere cevap vermek isterim. Ar-
kadşlanmm belirttikleri gibi, Tekel yatırımla^-
rında gecikmeler olmuştur. Ve bu sene de bâzı 
gecikmeler olmuştur. Buna da benim şahsan 
bir daihlim olmadığı gibi bunu bâzı prsonel nok
sanlığından da ileri geldiğini söyletmek isterim. 
1966 yılı Bütçesinin, bilhassa programının ta-
hakuk etmesi için ben elimden gelen gayreti gös
tereceğime burada söz vrmek isterim. Ve bunun 
da tedbirlerini almış olduğumuzu belirtmek is
terim. 

Evvelâ tütün mevzuunda arkadşlarıma bilgi 
vermek isterim. Birçok sebeplerle, mubayaası, iş
lenmesi ve ihracatı tenkid edilen tütün üzerinde, 
ne kadar durulsa o kadar hakkınız vardır. Biz bü
tün bu tenkidlerin büyük bir kısmına cevap ve
rebilmek için, «Tütün ve tütün tekeli kanunu ta
sarısını» Meclise sevk etmek üzereyiz. 

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı tarafından Yüksek 
Meclise sevk edilmiş olan «Tütün! kooperatifleri 

kanunu tasarısı» m da* bi& ellj&teden g&diğt ka
dar destekliyeceğiZ; Takip de Gidiyoruz". 

Tütün, bildiğiniz gibi soneden seneye istihsali 
bazan çoğalıyor, bazan azalıyor, buna göre de 
ihracatta inip çıkmalar oluyor, Son senelerde 
tütün stoku artmıştır ve bu da Devlete yük ol
maktadır. Ben bunları nazarı itibara alacağım. 
Yalnız, dost acı söylerken, dostun hakikati söyle
mesini de beklemek bizim hakkımızdır. 

Muhterem arkadşlarım, 1965 yılı Ege tütün 
piyasası, 17 Ocak'ta açılmıştır. Bugün fîilen 
bitmiş sayılır. 84 milyon Kg. m üzerinde tütün 
mubayaası yapılmıştır. Arkadşlaramııi dedik
leri gibi, mubayaada afeaikkfc olmamıştır. Vav 
tandaş memnundur. Ben, bütün mubayaa nokta
larını gezdim ve bütün şikâyetleri tek tek din
ledim. Çare bulunacaklara çare bulmaya çalıştım. 

Arka'daşlarım, iyi tütfüne iyi para verilmedi 
dediler. Halbuki, bizim prensibianiz, iyi tütüne 
iyi para, kötü tütüne de kötü para prensibidir. 
Biz bu prensibi tam mânası ile tatbik ettik. Bu
nun aksinin iddia edilmesini hayretle karşıladığı
mı söylemek isterim. Maliyetin, geçen sene 847 
kuruş olduğunu söylediler. Ben, arkadaşıma 
şunu söylemek isterim; bu 847 kuruşluk maliyet 
'bizim değildir. Tarım Bakanlığının maliyetidir. 
Bizim maliyet zannedersem; 627 veya 624 ku
ruştur. Tekel 610 kuruştur; 1964 yılı. mahsulü 
için 610 kuruş» Türkiye Tütüncüler Federasyo
nu 645 kuruş, Tarım Bakanlığının maliyeti de 
842 kuruştur. 

1965 yılı tütün mahsulü için tesbit olunan ma
liyet Tekel tarafından 627 kuruştur. Oysa: 847 
kuruş, geçen sene Tarım Bakanlığının tesbit et
tiği tütün maliyet fiyatıdır. 

Arkadaşlarım., baş fiyatın yine geçen seneki 
gibi tutulduğunu söylediler Bu doğrudur. Biz, 
baş fiyattan ziyade, vasati fiyata eheimmiyet ver
dik. Ve bu fiyatı tesbit ederken de bilhassa, ih-
raıeat fiyatını nazarı itibara aldık. Biz, baış fi
yatı artırdığımızda ki; misalleri vardır, ben bu
rada polemik yapacak değilim buma da hiçbir 
zaman girişmiyeceğim, fiyatlar yükseldiği, zaanan 
elde kalan tütünler yüzünden hâlâ1 acı çekiyoruz. 
Ve tüccar bize daima bunlar ne olacak diye geli
yor. Biz, sırf bu sebeple ve ihracat fiyatını n#-
zairi itibara alarak, maliyeti de naizarı itibara ala
rak, fiyat tesbit etik; ve vasati fiyat geçen seue-
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kinden bu sene çok üstündür. Piyasada, Ameri- I 
kakların tesiri altında kaldığı ileri sürülmüş; 
bâzı yerlere gidilerek, Akhisar misal verilmiş-
<tir. Amerikalıların burada tesir ettikleri, Teke
lin tüccara uyduğu iddia edilmiştir. 

Mulhterem arkadaşlar, tam bunun aksi ol
muştur. İlk zamanlarda tüccar piyasaya girme
miştir. Tekel mubayaaya devam edince tüccar 
sonunda piyasaya girmeye mıedbur kalmıştı 

Sonra bâzı yerlerde birkaç balya üstün fi
yatla mubayaa yaptıktan sonra çekildiğimiz 
söyleniyor. Halbuki fiyatlar evvelce tesfbit edi
lir, randımanlar tesbit edilir ve bu fiyatlardan 
(hiçbir zaman aşağı inilmez ve bu fiyatlar oldu
ğu gibi tatbik edilir. Müstahsil gelir fiyatı öğ
renir, tüccara gider, eğer tüccarın fiyatını da
ha iyi bulursa tüccara, iyi bulmadığı takdirde 
Tekele verir. 

Ben bu mevzu üzerinde fazla zamanınızı al
mak istemiyorum. Yalnız şu kadarını söylemek 
isterim.ki, bugün Ege bölgesinde 84 735 ton 
yaprak tütün mulbayaa edilmiş durumdadır. 
Son senelere nislbetle de ihracatta da bu sene 
fazlalık vardır. Halihazırda dünkü tarihe ka
dar 17 000 ton tütün ihracedilmiş vaziyettedir. 

Çay mevzuu üzerindeki tenkid ve temennile
re de kısaca cevap vermek isterim. Çay, bugün 
için müstakil vaziyette değildir. Fakat yeni bir 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasan birkaç 
hafta içinde Yüce Meclise sevk edilecektir. Bu I 
kanun tasarısı kanunlaştığı takdirde çay teşki
lâtı da müstakil bir hüviyet alacaktır. Bugün 
için çay ekim sahalarında bir tahdide gidilme
mektedir. Çay istihsali bugün için fazladır, 
ama Ibizilm hesaplarımıza göre, yarın için istih
sal istihlâki ancak karşılıyacaktır. Son senede 
birkaç !bin ton çay ihracedilmiştir. Sırf bunu 
nazarı itibara alarak bir tahdide gitmenin de I 
doğru olmıyacağı kanaatindeyiz. 

Arkadaşlarım, çay kalitelerinin bozuk oldu
ğunu söylediler. Bu doğrudur. Tesisler tekem
mül etmemiştir, tesislerin tekemmül etmesi için 
zamana ihtiyaç vardır. 

Bu bakımdan çay kalitesinde bozukluklar 
vardır. Biz mümkün mertebe bu bozukluğun 
önüne geçmeye çalışıyoruz. Çayın hepsi bugün- I 
kü teşkilât ile, bugünkü tesisat ile soldurma 
usulü ile kurutulamıyor. Kalite bozukluğunun 
en büyük sebeplerinden birisi budur. Bir kısmı
nı maalesef kıyma yolu ile imal ediyoraz. I 
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Tekel mamulleri üzerinde gayet kısaca ar
kadaşlarımın sorularına, temennilerine cevap 
vermek isterim. Bâzı mamullerin ambalajların
da bozukluklar vardır, bilhassa sigarada olu
yor. Sigara fabrikası eski bir fabrikadır. Ya
kında bitecek olan Maltepe Sigara Fabrikası, 
bu ihtiyaçlara da cevap verecektir. 

Ambalaj ve nevilerde bir değişikliğe gidile
cektir. Aynı zamanda rakı ve şarap mamulleri 
üzerinde de duruldu. 

Muhterem arkadaşlarım, biz isteriz İd; bil
hassa şarap imalâtçılığında serbest teşebbüs 
önsıraya geçsin. Tekel ve Hükümet olarak bil
hassa bu hususta yardımcı olduğumuz kadar 
hususi teşebbüse yardımcı olmaya çalışacağız. 
Yalnız büyük ölçüde imalâtı Tekel yapmakta
dır. Son senelerde şarap ihracatımız artmış bu
lunmaktadır. 

Tuz meselesi üzerinde biraz durmak iste
rim. Tuz Kanununda yeni bir değişiklik yapı
lıyor. Bunu yarın, yahut da öbürsügün kanun 
tasarısını Başbakanlığa sevk edeceğiz. Bu ka
nun tasarısı kanunlaştığı takdirde tuz fiyatla
rını artırmak Tekel Bakanlığı ve Maliye Ba
kanlıklarının müşterek kararına 'bağlı olacak
tır. Şurası da doğrudur ki, bugün tuz tekele 
zarar tevlidetmektedir. 1966 senesi için 6 mil
yona yakın bir zarar tahmin edilmektedir. 

Bira istihsali üzerinde durmak isterim. Sa
yın arkadaşım, burada acı acı şikâyet ettiler. 
Ben bunun geçmişi üzerinde duracak değilim. 
Yalnız şu kadarını kısaca söylemek isterim ki, 
bu sene inşaat ihalesi de yapılacaktır. Katiyet
le burada beyan etmek isterim. Her hangi bir 
gecikme olursa arkadaşlarınım ikazını bekle
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı suallere ce
vap vermek istiyorum. 

Sayın Ferid Melen arkadaşım; «1960 dan 
1966 ya kadar tütünden alınan vergi nisbeti ne
dir?» dediler. 

Ben burada bunun resmî kaydını çıkarmış 
bulunuyorum ve bunu da burada söyliyeceğim 
ve olduğu gibi arkadaşlarıma bunu okumak is
tiyorum. 1960 yılında nisbet % 48,06, 1961 yı
lında nisbet % 45,02, 1962 yılında % 39,62, 
1963 yılında % 38,65; 1964 re % 33,74; bunlar 
tahakkuk bedelleri 1965 taüıminî nisbet bede
li % 33,10; 1966 yılı tahmini ise % 28,63 tür. 
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Ayraca da bir suallerine de, gümrüklerdeki te
cil miktarım ve isimierini sordular. Arkadaşım 
isterlerse ben bunu ismen ekuyayım, isterlerse 
yekûnu vereyim. 

BAŞKAN — Kısa ise ismen okuyun efen
dim. Her hailde iki büyük sayfa kadar var. Ne 
dersiniz Sayın Melen1? 

FERİD MELEN (Van) — Okunsun. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. Yalnız 

saat 13,000 tür, görüşmelerin öğleye aidolan kıs
mıdır. Yüksek Heyet eğer karar verirse tekrar 
Gümrük ve Tekel Bakanlığını öğleden sonra 
•bütün bir ba'kanlık olarak getirmenin külfetin
den kurtulmak üzere bitinceye kadar devam 
edilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı bitinceye kadar sabah mesaisi devam 
edecektir. 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Yalnız 
şurasını arkadaşlarıma söylemek isterim. 1965 
malî yılma kadar yapılan hususi sektör 
28 578 584 lira 23 kuruş, resmî sektöre 
70 705 346 lira 19 kuruş. Arkadaşlar istedikleri 
takdirde listeleri verebilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak yine Sa
yın Senatör arkadaşlarımdan birisi Karadeniz 
tütün piyasası hakkında bi%i edinmek istedi
ler. Biz âzami gayret ile tam zamanında Kara
deniz tütün piyasasını açmaya çalışıyoruz. Boş 
depo temin etmek gayreti içindeyiz. Bir kısım 
depoları boşaltıyoruz. Ayrıç. Devlet Demiryol
ları G-enel Müdürlüğünün antrepolarım" kirala
mak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, benim maruzatım 
bundan ibarettir. Arkadaşlarımı tatmin ettiği
mi zannediyorum. Eğer arkadaşlarım sual so
rarlarsa cevaplarını vermeye çalışacağım. (Su
al soracağız sesleri) 

BAŞKAN — Peki kaydediyorum, öztürkçi-
ne, înceoğlu, Sayın Bozcalı, Sayın Isıtan, Sayın 
Sarlıcalı, Saym Alankuş, Sayın Hatumoğlu, Sa
yın Sarıgöllü, Sayın Baysoy. 

Sayın öztürkçine, sual gayet kusa olaeaJk. 
Buyurun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Güm
rük ve Tekel memurluğu da bir ihtisas işidir. 
Hâl böyle iken teşkilâtınıza bağlı olan memur
ların sınıf tüzükleri hazırlanırken bu hususun 
nazarı itibara alınmamasının sebepleri nelerdir 
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ve bu tüzük taslağı hazırlanırken Bakanlığınızın 
mütalâası alınmış mıdır? Birincisi bu. 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Efendim, 
cevabını vereyim. Tüzük hazırlanmıştır. Dün 
de bir arkadaşım gitmiştir, bu hususta mutaba
kata varıyoruz; muhakkak ki ; ihtisas nazarı 
itibara alınacaktır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Yani 
alınacaktır. 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Alınacak
tır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Tütün 
satışında tüccar, hem dış memleketlere, hem de 
müesseseye satmaktadır. Satış usulü evvelâ tüc
car malını sattıktan sonra mı, yoksa gelişi - gü
zel müessesenizin rahatlıkla satış prensibi mi dü
şünülmektedir? 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşım, az da olsa bir şikâyet vâki oldu, onu 
benden sormak isterler. Tüccar da, tekel de ser-
bestir, ihracat yapar. Bu sene ihracat piyasasını 
tekel erken açtı dediler. Bunu sormak isterler, 
Tekel erken açmış değildir. Bizden evvel İzmir'
de iki hususi teşebbüs ihracat yapmıştır. Biz, on
dan sonra başladık. Bunu söylemek isterim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Tütün 
bölgelerinde sigara fabrikası yapılması düşünül
mekte midir? 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Bugün 
için öyle bir düşüncemiz yoktur. Zaten İstanbul'
da Maltepe'de büyük bir fabrika inşa halinde
dir. Yakında bitecektir. O zaman bu, bütün ihti
yaçlarımızı karşılıyabilecektir. 

BAŞKAN — Saym Yeşilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Saym 

Başkanım, muhterem Bakan beyanlarında : «Bi
ra fabrikası yapılacaktır» dediler. Fakat yapıla
cak olan bu bira fabrikası Yozgat bira fabrikası 
mı, değil mi? Bunu sormak istiyorum. 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Tasrihan 
söylemek isterim; Yozgat bira fabrikasıdır. 

BAŞKAN — Hattâ gecikirse kendilerini 
uyarmalarını söylediler... 

Saym Sarlıcalı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Birinci 

sualim; Ege'de geçen yıl ve bu yıl, birinci, ikinci, 
üçüncü senelik tütünlerin Ege istihsaline nisbet-
leri nedir ve bugünkü randımanı nedir! 
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BAŞKAN — Saym Bakan, eğer hazır değil- I 
seniz, hazır olmadığınız suallere yazılı cevap ve
receğinizi söylersiniz, yetinilir. 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Arkadaşla
rıma burada cevap vermek isterim. Bende var
dır, rakamları olduğu gibi arkadaşıma söylemek 
istiyorum. İsterlerse ben hemen kendilerine biraz 
sonra takdim ederim... 

BAŞKAN — Şimdi, hemen size takdim ede
cekler, Saym Sarlıcalı. 1 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Tücca
rın bu yılki vasati mubayaa fiyatı hakkında bir 
fikir verilebilir mi? 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Biz bugün 
size tüccarın vasati fiyatı hakkında katî bir ra
kam söyliyemeyiz. Ve şunu söylemek isterim, biz 
vasati fiyatı söylemek istemiyoruz. Arkadaşım 
bunu her halde hoş görürler. Karşı memleketler
le Şark tütünleri yetiştiren memleketlerle biz 
büyük bir rekabet içindeyiz. Vasati fiyatımızı 
öğrenmeye çalışıyorlar. Bunun gayreti içindedir
ler. Arkadaşıma bunu söyliyemiyeceğim. Beni 
hoş karşılamalarını temenni edeceğim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Tekel 
başfiyatlarmdan ne kadar mubayaa edilmiştir? 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Tekel baş
fiyatlarmdan ne kadar mubayaa edildiğini ka
yıtlardan çıkarmamız lâzımdır. İsterlerse saym 
arkadaşıma yazılı olarak takdim edebilirim. 

BAŞKAN — Saym İnceoğlu buyurunuz efen
dim sorunuzu sorunuz. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, Afyon vilâyeti tü
tün ekimine müsaidolduğu halde, ekimi kanunla 
menedilmişti. Yeni bir tekel ekim kanun tasarısı 
hazırlanmaktadır. Acaba bu gibi yerlerin bu ka
nunda yer alması düşünülmekte midir? 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Efendim, 
yasak bölgeler kanunla tesbit edilmiştir. Yalnız 
bâzı yerlere müsaade edilmiştir. Üç sene üstüste 
tecrübe ekimi yapılmaktadır. Bu tecrübe ekim
leri, müspet sonuç verdiği takdirde bu yerlerde 
de ekime müsaade edilmektedir. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Kotalar içinde ithal edilerek güm
rüğe getirilen malların ithaline müsaade edilme
sin. Bu mallara döviz verip, bankadan döviz ve
rilip getirtilmemesinin çaresi mümkün değil mi
dir? I 

— 32 

6 . 2 . 1966 0 : 1 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Bu mesele 
ticaret rejimimizi alâkadar eder. Ben gümrükle
re gelen eşya ve mallar ile ancak alâkadar olabi
lirim. Bu ticaret rejimimizi alâkadar eder. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Gümrüklerde kaçakçılık olduğu 
hep şayi olmaktadır ve maalesef oradaki kontrol-
lar da tatmin edilmek suretiyle geçindirilmekte-
dir. Bunun için yüksek bir müfettişlik, hiç ol
mazsa sondajlar yapmak için, ikinci bir kontrol 
yapılması düşünülmekte midir? 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Bakanlığın 
teftiş heyeti vardır. Bu gibi şikâyetler olduğun
da 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Şikâyetler olduğunda değil, nor
mal olarak... 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Normal 
olarak da teftişler.yapılmaktadır. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Dördüncü sorum, Sayın Mehmet 
Ali Demir'in söylediği gibi merhum Bakanlar
dan hemşerimiz Ali Çetinlkaya usulünün tatbiki 
düşünülmekte midir? 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Bu yol her 
Bakanın bileceği bir şeydir. Ben polis hafiyesi 
gibi gidip gümrükleri gezecek değilim. Biz de ha
bersiz gittik ama sırf umumi havasını görmek 
için gittik. Ama bir Bakanın her zaman bir po
lis gibi çıkış kapılarını, gümrükleri taikibedip ede-
miyeceğini takdirlerinize bırakıyorum. 

BAŞKAN — Saym Bozcalı. 
ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh

telif hileli yollarla memlekete giren ve girişleri 
yapılan otoların, bilhassa hususi otomobillerin, iyi 
niyetli kimseler, kayıtlardaki hataları görmedik
leri ve kaçak olarak girdiklerini anlamadıkları 
için satmalmışlardır. Mutazarrır olan bu kimse
lerin haklarının iadesi için bir şey düşünülüyor 
mu? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
saym arkadaşımın dedikleri hakikaten çok doğru
dur. Bir kaçak otomobil derdi vardır. Bendeniz 
de bunun ıstırabı içindeyim. Bir vatandaş bir 
otomobil almış ve bunu ikinci bir elden almıştır. 
İyi niyetli ve hüsnüniyetlidir. Ve bunu Devlet 
vesikasına göre almıştır. Yalnız kanun bizi bağ
lıyor. Fakat ben bir şey yapamıyorum. Yalnız 
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arkadaşlarımla bu konuda hususi olarak da gö- I 
rüştüm yalnız yeni Af kanunu tasarısına böyle 
bir madde teklif ediliyormuş. Bakanlığımdaki 
alâkadar arkadaşlar sordular, böyle bir teklif Af 
kanun tasarısına geçilirse ben mutabıkım dedim. 
Ayrıca bakanlığımda bir heyet bunun üzerinde 
çalışmaya başladı. Bir çıkış yolu aranıyor. Ben 
de bunun ıstırabı içindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Alankuş. 
MUZAFFER ALANKUŞ (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Arkadaşlarımın sualleri arasında is
pirto imalâtının serbest bırakılıp bırakılmaması 
konusu da vardı. Bu cevaplandırılmadı, acaba bu 
hususta birşey düşünüyorlar mı? 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Efendim, 
bu hususta şimdilik bir şey düşünmüş değiliz. 
Yalnız üzerinde durulabilir, şimdilik bir şey dü
şünmüş değiliz. 

MUZAFFER ALANKUŞ (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Kaçak eşya ihbar eden ve yakalıyan-
lara verilen ikramiyenin artırılması suretiyle ka- , 
çakçılığm önlenmesinde fayda mütalâa edilir mi? 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Ben tama
men aksi kanaatteyim. Dün zannediyorum, veya 
evvelsi gün, Bakanlık erkânı arkadaşlarımla bir 
toplantı yaptım. Yeni kanun tasarısında bilhassa 
vazifelilerin ikramiye almasının ben şahsan şim
dilik karşısında bulunuyorum. Etüt ediyorum, 
bunun üzerinde duracağım. Bu şekilde faydadan 
ziyade zarar görüleceği kanaatindeyim. Fakat 
tetkiklerim ve etütlerim sonunda faydalı olduğu 
ortaya çıkarsa bu kanaatimden dönebilecsğimi 
söylemek isterim. I 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Isıtan. 
RIZA ISITAN (Samsun) — Efendim, bir te- : 

mennim vardı. 1962 senesinden kalan tütün stok
ları değerini devamlı kaybetmektedir. Bunun hak- I 
kında ne düşünüyorlar? 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Unuttuğum 
için veya farkında olmadığım için özür dilerim. 
Bu 1962 tütünleri üzerinde hakikaten çok konu
şuldu. Gidip gelindi. Benim Bakanlığıma da ge- I 
lindi. Bir organizatör Bakan olarak bir komisyon 
topladık fakat bu komisyonda salahiyetli bakan
lık olarak Ticaret Bakanlığını tesbit ettiler. Ti
caret Bakanlığında bu hususta çalışmalar vardır. 
Ve buna bir çare arıyorlar. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sarıgöllü 
sorunuz. I 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — | 
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Efendim, Muhterem Bakandan şu hususu öğren
mek istiyorum. İnhisarlar ve Gümrük Bakanlığı 
olarak ihraç bakımından yalnız ispirtolu değil al
kollü içkilerin de dış pazarlarda ihracı ve dola-
yısiyle döviz temini hususunda çalışmalar var 
mıdır? 

Suallerimden birisi budur. İkinci sualim, Tü
tün Ekicileri Bankası kanun tasarısını bundan 
iki küsur sene evvel verdik. Bu banka halinden, 
bir nevi kooperatifler haline Bakanlığın gayreti 
ile intikal etti. Bunların iyi çalışmadığı ve ban
ka olarak çalışmasını ve tütün ekicilerinin fay
dasına olarak daha evvel de arkadaşlarımın da 
bahsettiği gibi, meselâ tohumlardan yağ çıkar
mak, hattâ köklerini yakmak suretiyle potas istih
sal etmek... 

BAŞKAN — İzah değil, sual soracaksınız Sa
yın Sarıgöllü. 

OSMAN SAİM SARIG'ÖLLÜ (Aydın) — Su
al soruyorum Sayın Başkan. Tütün Ekicileri Ban
kasını bizim görmüş olduğumuz şekilde görmüş 
olsaydınız, bu sualin anlaşılması için bu kadar 
tafsil edilmesinin lüzumuna kaani olurdunuz Sa
yın Başkan. 

Üçüncü sualim, malt istihsali için İstanbul'da 
on sene kadar evvel getirilen fabrikanın halen ni
ye kurulmadığını öğrenmek istiyorum. 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Ben ikin
ci sualinizi, özür dileyerek söyliyeyim, iyice an-
lıyamadım. Bu Tütün ekicileri kanun tasarısını. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Tütün Ekicileri Bankası kanun tasarısı veriliyor. 
Bunda Hükümetimiz yüz küsur milyon liralık 
maalesef haksız bir iktisap halinde gerek Bakan
lığınızca, - Sizden evvelki bakanı kastediyorum -
gerek Maliye Bakanlığınca kullanılmadı, yahut 
banka kurulmadı yani diğer müesseselerde oldu
ğu gibi kooperatifleşmeye gidiliyor. Bu hususu 
sormuştum. 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Efendim, 
bu kanun tasarısı Ticaret Vekâleti tarafından 
Meclise sevk edilmiştir. Burada da bu yüzde 
beşler nazarı itibara alınmıştır. Bu kanun ta
sarısı vardır. Ayrı bir tütün bankası kurulma
sı hususunda Vekâletimiz bir şey düşünimemek
tedir. Bendeniz de Kooperatif kanunu tasarısı
nı Vekâlet olarak desteklemekıteyim. 

Bir de malt konusuna temas ettiler. Alkollü 
içkilerin de ihracedilmesi için Bakanlığımız 
gayretler içindedir. Bilhassa son zamanlarda 
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şarap ihracı artmıştır. Bu sene 4 milyon 600 
bin litre şarap ihraeottik. Fakat yüksek dere
celi alkollü içkilerin ihracı zor oluyor. Çünkü 
gümrük vergileri hariç memleketlerde çok ağır
dır. Ayrıca likör ihracına çalışıyoruz. Bilhassa 
Amerika'ya likör ihraç ediyoruz ve veriyoruz. 

Malt fabrikası hakkımda arkadaşıma izahat 
vermek istenim. Böyle bir malt faibrikasmın âtıl 
halde durduğundan haberim yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Aynım. 
ZİYA AYRIM (Kars) — Efendim, Ağrı 

vilâyetinde, hudutta ikiz bir bina vardır. Bir 
tarafı İran'ın, bir tarafı Türklerin. Onların 
tarafında iki banka şubesi var, bizde yok, on
larım tarafında bir otel var, bizde yok, onla
rın gazinoları var, bizde yok. Bundan başka 
oniki nüfuslu gümrük 'muhafaza ailesinin bir 
odada yattığını tesbit ettim. Orada eski yıllar
da temeli atılmış binalar var. Acaba bu du
rumlar neden nazarı itibara alınmaz. Sonra tu
rizm bakımımdan da çok önemlidir. Bunun üze
rinde duruluyor mu, durulmuyor ma? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Arlkadaşum haklıdırlar. 
Giriş ve çıkış kapıları o kadar iyi değildir. Biz 
de bunun üzerinde ehemımiyetle duruyoruz. 
Hattâ bütçeye tahsisat konmuş idi. Plânlama 
tahsisatı çıkarmış idi. Ben bizzat bununla meş
gul oldum. Tekrar girdi dendi. Bir kısmı da 
Karma Bütçe Komisyonumda arikadaşlariımızm 
teklifleriyle konuldu. Bir girliş kapısı için de 
aynı şey konulmuş ve düşünülmektedir. Dedi
ğiniz gibi her tarafta gümrük 'giriş ve çıkış 
kapısınız fevkalâde değillerdir. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Efendim 

Türk sigaraları vaktiyle Avrupa'da araman ve 
hediye olarak götürdüğümüzde çok makbule 
geçen bir meta idi. Fakat bugün artık sigara
lar ıım iz tutu'lmuyor. S ebeb olarak da şu gösteri
liyor : Bir koku vardır. Bu koku sindiği zaman 
kolay çıkmıyor. Bir odada bir tek sigara içi
lirse sigaraların açılmasından dolayı bir daha 
o odaya girseler dahi rahatsız olunuyor. Avru
pa bunu l.ı alletmişıtir. Acaba bizde de sigara
lar üzerimde bu şekilde bir çalışma olabilir mi 
veya düşünülüyor mu? 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, sigaranın ihraeedilemeımesin-
deki sebep bence bu değildir. Başka bir sebebi 
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vardır. Mamul sigaraların g'ümrük resmi çok 
fazladır. Beğenmediğiniz bir koku olduğunu 
ben şahsan bilmiyordum. Bu satılmasına mâni
dir dedinh de ben onun için cevap vermek is
tedim. Asıl satılmasına mâni olan şudur, be
lirtmek ist erim. Sırf bu sebepten ileri gelme
mektedir. Avrupa iki cihan harblerkıden son
ra Virjinya, Amerika tütününe alışmıştır. Se
nelerden beri Virjinya - Amerikan tütünü iç
mektedir. Biliyorsunuz tütün bir tiryakilik, 
alışkanlık işidir. Bunda değişiklik yapmak çok 
zordur, öyle bir şey varsa üzerinde duracağımı. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Zatıâliniz 
sigara içiyor musunuz efendim? 

İBRAHİM TEKİN (Devamda) — Çok fazlc 
içerim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — İçmeyen 
bir arkadaşınıza sorunuz, kokuyu fark edecek
tir. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaiklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Kaçakçılığı önlemek için hazır ve kullanılmış 
ceketlerin doğrudan doğruya ithali düşünül
mekte midir? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Hayır, şimdilik böyle 
bir şey düşünmüyoruz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bizim sigaraların Avrupa ve Amerika sigarala
rı gibi aynı muameleye tabi tutularak nikoti
ninin azaltılması, ileride de olsa düşünümıekte 
midir ? 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Efendim, 
Amerikan sigarasının nikotini hiçbir zaman 
Türk sigarasının nikotininden, az değildir ve 
dünyanın en az nikotini olan sigarası da Ye
ni Harman sigaracıdır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, bir üçüncü sualim. Gerçi Sayın Ba
kan buna cevap verdi ama benim asıl anlamak 
isıtediğim bu olmadı. Kahvenin kaçak fiyatiy-
le resmî fiyatını denkleşıtinecek kadar bir ithal 
bahis mevzuu mudur ? 

İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Efendim, 
kahve ithal ediyoruz. Stok da vardır. Fakat yi
ne açıkça söyliyeyim ki; kahve kaçakçılığı da 
vardır. Yalnız biz fiyat üzerinde bir çalışma 
yapıyoruz. 
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BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan bitmiştir. 
İBRAHİM TEKİN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, beni sabırda dinlediğinizden do
layı hepinize teşekkür eder saygılarımı suna
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın İmceoğlu söz sırasını Sa
yın Kınaytünk'e vermiştir. Buyurun Sayın Kı-
maytürik. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Muhterem Bakan ve 
kıymetli erkânı; Tekel Bakanlığının son sözü
nü binkaç kelime ile özetlemeden evvel sayın 
arikaıdaıgıımız Ferid Melen'in temas ettiği bir -
iki soruyu cevaplamak isteriz. 

Tekel gaye ve hedefinin, malî yönü üzerin
de gelir sağlamak olduğu şeklindeki ifadele
rine iştirak etmemek müımlkün değil. Tekel teş
kilâtı ve Tdkel İdaresinin memleket ekonomi
sine büyük gelir sağladığı maliyeci arkadaşı
mın iyi görüşleri ile yerindedir. İştirak etime -
önek müımlkün değildir. 

Ancak biz bu iştirak ile beraber; Tekel Ba
kanlığının bünyesinde İstanbul'da, bir hayli 
doktorluk vazifesi yapmış bir arkadaşınız ola
rak, bu işin yalnız ekonomik yönden değil, teş
kilâtlarında, fabrikalarını gezmek fırsatını bul
duğum için temas etmek lüzumunu hissettim. 
Sosyal yönünün de, ekonomik ve sosyal yönü
nün de mühim olduğu kanısındayız. Binaena
leyh, biz bu soruyu cevap] andır unken ancak bu 
Bakanlığın sosyal hedefini de nazarı itibara al
mak istiyoruz. Takdir edersiniz ki; Tekel, ge
niş bir müessesedir. Ekiım yapmakla zirai sa
haya, nakliyecilik ile nakliyateulara, fabrika
larda çalıştıran işçileri ve o işçilerin sosyal 
yönlerine temasın ve bu Bakanlığın bu yolda 
vazife görmesinin mühim olduğunu arkadaşı
mız bizden daha iyi bilir ve takdir ederler. 

Bu gibi iş sahaları, geniş iktisadi potansi
yel yaratmakta bulunduğumdan Türk ekonomi
sinde de mühim etkileri olduğu aşikârıdır. Bi
rimci sorusundaki görüşümüz budur. 

İkincisi, Sayrın Ferid M>elen arkadaşımız bu
yurdular ki; 1962 ile son yıllar arasında gelir 
sağlamak için tekel maddeleri fiyatlarına zam 
yapıldığı halde istenilen gelir ekle edilemedi
ğinden şikâyet edilmektedir. 

Bu gelir azlığının sebebi Tekele ait, (arka
daşımız bu soruda da haklıdır) Tekele ait bi

lûmum ham maddelerin maliyet fiyatlarının 
yükseldiği bir gerçektir. İşçinin de fiyatı bu 
meyanda artmıştır. Maliyetleri yükseldiği için 
Tekel maddelerinin de fiyatlarının arttığı bir 
hakikattir. 

Bunun için fiyat artırılmasını biz, elde edi
lecek neticeyi ve ekonomide fiyat istikrarının 
bir şeyde tutulmasını beklemeyi pek şey gör
müyoruz. Ama fiyat artırıılmasiyle beklenilen 
daha fazla gelir sağlamayı düşünmek isabetli 
olmadığı kanısındayız. Asıl alınaealk tedbirin, 
yine arkadaşımız, kıymetli maliyecimiz daha iyi 
bilirler, memleketimizin bütün fiyat konjonktü
ründe fiyatlar, müstakar tutulduğu takdirde 
tekel maddelerinden daha çok gelir olacağı ka
naatindeyiz. Fiyat; yükselmesiyle, her şeyde ol
duğu bir gerçektir, istihlâk azalacağı için ve 
daima bu yola gitmek, tekel maddeleri istihlâ
kini de azaltıp, beklenilen gelir de sağlanaımaz. 

FERİD MELEN (Van) — Nisbeti nedir? 
BAŞKAN — Karşılıiklı konuşmayınız. De

vam edin efendim. 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Devamla) 

— Biz bu düşüncedeyiz. Bu konulara böylece 
temas ettikten sonra, şimdi kısaca bu Bakan
lık üzerindeki bir - iki görüşümü arza çalışa
cağım. 

Üç milyarı aşan bir iş hacmini haiz Tekel 
Umum Müdürlüğü, kanunun 'kendisine mevdu 
inhisar konularındaki tekel maddelerinin imal 
ve satışları ile meşgul olmakta ve memlelke-
ün bu maddelere olan ihtiyacını sağlamakla 
görevli bulunmaktadır. Ancak, Tekel Umum 
Müdürlüğü, sanayi, ticari faaliyetleri memle
ketin ihtiyacının sağlanması dışında bu mad
deleri dış piyasalara sürmek suretiyle ihracat
ta bulunmak, karşılığında ve dolayısiyle döviz 
elde etmek ve böylece millî ekonomimize ge
lir sağlamak vazifesiyle de yakinıen meşgul ol
masını ve bunun için de teşkilâtlanmasını ve 
bu şekilde dış piyasa elde etmesini de temen
ni etmekteyiz. Bu konuda teşkilâtlanması lâ
zımıdır ve bu yolda çalışmaya da mecburdur. 
Çünkü hepimizin malûmu olduğu üzere, birçok 
tekel maddeleri, vermut, rakı ve daha emsali • 
maddeler, pek istenildiği şekilde dışarıya satı-
laımamaktadır ve hattâ bunların yanında gerek 
Tekelin ve gerek özel teşebbüsün beraber ça
lıştığı şarap mevzuu, Türkiye'nin büyük bir 
ekonomik gelişmesine yarıyacak bir maddedir. 
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Tesadüfen Almanya'ya gittiğim bir sırada ben 
bizzat görmüşümdür. Mozam'da anfiteaıther 
şeklinde bu gibi dağlık araziyi Almanlar bağ 
yapmışlardır ve tuhafıma gitmiştir. Mozam şa
rapları en mükemmel şekilde ihracediimefcte-
dir başjka yerlere. Binaenaleyh, hepinizin ma
lûmu olduğu üzere zirai sahaya, verimli ol-
mıyan arazimizi eğer Telkel özel teşebbüsle be
raber olur da Tiarım Bakanlığı da bunun üze
rine eğitirse; köylülerimize nasıl şeker fabri
kaları yapılıp, büyük bir pancar ve buna ilâ
veten de hayvancılık hareketi Türkiye'de baş
lamışsa; biz de büyük şarap istihsal ederiz. 
Şaraplarımız, hepinizin malûmu olduğu üzere 
bizde çok içilmemektedir. Beni mazur görısün-
ler, nüfusumuza nispeten şarap isıtihlâkimiz'in 
sebebi biraz da - hemen ilâve edeyim, başka bir 
anlayış gelmesin - biraz da dinî inanışıımızdan-
dır. Şarap pek içilmez bizde. Onun için şaraba 
pazar bulmaya mecburuz. Dolayısiyle şaraba 
pazar bulurken, şarabı istihsal edecek, köylü
müze iş kaynağı, benim memleketimin Bucak 
kazasında öyle köyler vardır ki; tarlası yoktur 
dağlıktır ve bunlar tarıma verimli değildir. 
Şarap için organize edilmelidir. ıSayın Tanım 
Bakanından ve Telkel Balkanından bu iş üzeri
ne de önemle eğilmelerini istirham edeceğim. 

Bu itibarla 'memleketimizdeki bu şarap ih
racına önem verilirse - ve Avrupalılar yalnız 
şuna da dikkat ederler - yüksek dereceli şa
rap isterler. Bizde yoktur. Bunun için de gide-
memektedir. 

Bir noktaya da temas edip huzurunuzdan 
ayrılacağım. Şarap mevzuu bu tütün piyasasın
da eksperler, -istirham edeceğim Tekel Baka
nından, zannediyoruım (kadro azdır, dardır -
eksperler zamanında gidip tütünü alamamak
tadır. Köylü vatandaşlar bundan çolk mustarip
tir ve şikâyetlerin konusunun efcseırtisi bundan 
geldiği kanısındayım ve bu iş üzerinde ümide-
derim ki, Sayın Bakan eğileceklerdir. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolımuştur Sayın 
Kınaytürk. 

ÖMEE FARUK KINAYTÜRK (Devamla) 
— Teşekkür ederim, bitiriyorum efendim. 

Efendim, bir noktayı, hemen onu işittiğim. 
için izah edeyim. Tütünleri Avrupalılar koku
lu istiyorlar. Kokulu bizde okumaz mı?.. Efen
dim, bu iş Hatay'da bir köyde olmuştur. Köy
lü vattandaş tütünlerini kuruturken, odaya 

asmış, tesadüfen de çam yakmış, bilerek değil, 
çam kokuları tütüne geçmiştir. Tütün gayet 
güzel kokulu, çam kokulu, benim duyduğum, 
belki Tekel Bakanlığı daha iyi biliyorlar özür 
dilerim, bir tütün şeklini almış ve buna şimdi 
bizden talip çok. Çam kokulu tütün istemek
teler. Bilmiyorum bunun ilmî etüdü, bizim bi
lirim İstanbul'da fabnilkalarıımız vardır. Kar
ta lda var. Mühendis arkadaşlarını çok vardır 
Tekelde. Bütün teşkilâtı yakinen tanırım. Bi
naenaleyh, orada bu işi bir eıtüdederlerse, her
halde bilmiyorum faydalı olur. 

Sizleri daha fazla işgal etmemek için sözleri
mi keserken, beni dinlemek lûtfunda bulunan Yü
ce Heyetinize teşekkürlerimi arz eder, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı 1966 yılı bütçesinin memle
kete ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesinin tümü üzerin
deki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 

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

12.000 Personel giderleri 41 101 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 320 050 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 746 752 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 295 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatınım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 1 336 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I - Sermaye teşkili 

Bölüm Lira 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 149 000 

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

I I - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 52 000 

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

36.000 Borç ödemeleri 440 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bakanlık bütçesinin görüşülmesi bitmiştir, 
hayırlı olsun. 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/17, Cumhuriyet Sena
tosu 1/630) (S. Sayısı: 726) (1) 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe
sinin maddelerine geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 63 877 563 lira, yatırım harca
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 77 618 000 lira ve sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 3 357 928 lira ki, toplam ola
rak 144 853 491 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN —• Cetvelleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 59 888 861 

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

13.000 Yönetim giderleri 2 272 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 649 201 
BAŞKAN — Kabul edenter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 726 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Bölüm Lira 
15.000 Kurum giderleri 289 500 

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

16.000 Çeşitli giderler 778 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatının harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 342 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 32 026 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat taşıt alımla
rı ve onarımları 44 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma 465 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler 
34.000 Malî transferler 179 108 

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

35.000 Sosyal transferler 2 442 819 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 271 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 

gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 1 608 217 880 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B / l Vergi gelirleri 
52.000 Tekel gelirleri 1 598 217 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
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B/2" Vergi dışı gelirler 
Bülüm Lira 
63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 10 000 000 

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

İkinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza su
nacağım. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
1966 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden 
elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1966 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağ
lı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadro
lar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 25 . 3 . 1957 tarih ve 6939 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1966 büt
çe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. j 

MADDE 6. —• Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 yi- ; 

lı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil ödeneklerden 

I (Geçen yıllar borçları) maddesine, Maliye Bakan
lığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bu kanuna bağlı (A/2) işa-
I retli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gider

leri) bölümüne dâhil tertiplerden, (A/3) işaretli 
cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümü
ne aktarma yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN —• Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 8 . 2 . 1960 tarih ve 7424 
sayılı Tekel Genel Müdürlüğü mütedavil ser
mayesinin 750 000 000 liraya çıkarılması hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesindeki miktara ait 
hükmü 1966 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE İ l . — Tekel Genel Müdürlüğüne 
bağlı iş yerlerinde çalıştırılan işçilere ve hizmet
lilere (Bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) 
giderleri döner sermayeden ödenmek üzere çalış
tıkları günlerde günde bir kap yemek ve ekmek 
veya (işçi adedi pişirme masraflarını karşılama
yacak kadar az olan yerlerde çalışan) işçilere, 
heyet raporu ile perhis yapmaları icabeden veya 
yemek zamanı vazifeten dışarda bulunan işçile
re yemek ve ekmek bedellerinin tekabül ettiği 
miktarda yemek bedeli verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, Birleşi 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/5, Cumhuriyet Senatosu 1/63.9) (S. Sayısı : 
716) [1] 

M) TABIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçesi : 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/10, 
Cumhuriyet Senatosu 1/635) (S. Sayısı : 
727) [2] 

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/16, Cumhuriyet Sena
tosu 1/633) (S. Sayısı : 728) [3] 

[1] 716 S. Sayılı basmayazı 1 . 2 . 1966 
tarihli 38 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

[2] 727 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

[3] 728 S. Soy ılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

6 . 2 . 1966 O : 2 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesi açık oyları
nıza arz edilecektir. 

Saat 15.00 da toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati: 13,45 

e devam ediyoruz. 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı ve Bakanlığa 
bağlı diğer bütçeler üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

C .11. P. Grupu adına Sayın Muallâ Akarca, 
buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUALLÂ AKAR
CA (Muğla) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
sayın Hükümet erkânı, C. H. P. Grupu adına 
1966 yılı Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
görüşlerimizi, tenkidi erimizi ve temennilerimizi 
arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulun
maktayım. Hepinizi grupum adına saygı ile se
lâmlarım. 

Türkiye'mizin ve kalkınma dâvamızın bel
kemiğini teşkil eden tarım meseleleri üzerinde 
ıbütee müzakereleri dolayısiyle ve çeşitli vesile
lerle değerli arkadaşlarımız bu kürsüden bu 
mevzuları ele almışlar ve en veciz şekilde ifade 
etmişlerdir. Hükümet programında tarıma ay
rılan kısımda tarım meseleleri en parlak ifa
desini bulur. Ama acı gerçek şudur ki, sayın 
arkadaşlarım, biz, bugün Türk Milleti ola
rak ekmeğimizin buğdayım, aşımıza kattığımız 
yağımızı ve hastalarımıza verdiğimiz süt tozu
nu Amerika'dan ithal ederiz. Meselelerimizin 
ne olduğunu kesinlikle hepimiz biliyoruz, he-

I K I N C I OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 
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deflerimizi tâyin etmişiz. Fakat mesafe katede-
miyoruz. Gayeye ulaşamıyoruz, az gelişmişlik 
vasfından kurtulamıyoruz. Sebebi nedir? Bu
nun sebebi sayın senatörler, elbette ki birçok 
faktörlere dayanmaktadır. Fakat ben gerçek: 
sebebini tek cümle ile huzurunuzda ifade et
mek istiyorum. Bu da, kalkınma, plânlı kal
kınma devresine girinceye kadar tarım politi
kamızın istikrarlı ve düzenli bir politikanın 
üzerine oturtulmaması, her sene bütçede tarı
ma ayrılan paranın kifayetsizliğidir. Türkiye, 
kaderini tarıma bağlamış bir ülkedir. Millî 
gelirinin kaynağı, tarım. Dövizin kaynağı yi
ne tarım. Meteorolojik şartlar müsait gittiği 
takdirde üretim yüksek, kalkınma hızı yük
sek, millî gelir yüksek, meteorolojik şartlar iyi 
gitmediği takdirde tüketim, üretim noksan, 
millî gelir eksik, düşük ve yahut diğer bir de
yimle bütün millî gelirlerimiz az. Bu sebeple
dir ki ; 5 Yıllık Kalkınma Plânı millî ekonomi
mizi, tarım ekonomisi politikası ile sıkı sıkıya 
bağlanmıştır. O halde gerçek bir kalkınmayı 
arzuluyorsak; tarım politikamızı hedeflere ala
cağımız oylara göre değil, bu memleketin za
ruretlerine, yurdun gerçeklerine göre yönelt
mek mecburiyetindeyiz. Şurası muhakkaktır ki, 
yalnız kalkınmamız değil, milyonları aşan iç 
ve dış borçlarımızı ödememiz, tarım kaynak
larından çıkaracağımız servetlere bağlıdır. O 
halde yine öz olarak söylemek isterim ki; siya
si kanaatlerimiz ne olursa olsun, hangi parti 
iktidara gelirse gelsin; tarım politikası bir ta
viz politikası olmamalıdır. Millî menfaatleri 
esas alan memleket ihtiyaçlarına cevap veren 
istikrarlı, plâna bağlanmış, devamlılığı ön
gören, bir politika olmalıdır. Bu politikanın 
esasları ve anahatlarmdan misal verirken iki 
nokta üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan 
'birincisi; 2 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânının ha
zırlandığı şu sıralarda aktüel bir mevzu olan 
ve üzerinde tartışılan konu, sanayi mi, tarım 
mı? Ele almak istediğim ikinci mesele de; zirai 
reform mu, toprak reformu mu konusudur. Bu 
iki nokta üzerinde grupumun fikirlerini serd 
ederken bunların içerisinde diğer tarım mese
lelerine de mümkün olduğu kadar değineceğim. 

Kalkınma hamlesinin en önemli problemi 
hiç şüphesiz ki; bu kalkınmaya öncelik ede
cek sektörün seçilmesidir. Nüfusumuzun 3/4 
ünün tarım alanında toplanmış olması tarım

sal gelişmeyi eııgelliyen bir faktördür. Çünkü 
ekilebilir topraklar son haddini bulmuştur. Ve 
nüfusumuz hızla artmaktadır. Tarım, bir po
tansiyeli bünyesinde saklamakla beraber, pro
düktiviteyi artıramıyoruz. Ve burada bir iler
leme kaydedemiyoruz. Nüfus, hızla artarken 
prodüktivitenin artırılmaması, tarıma bugün
künden çok daha fazla önem vermemizi icabet-
tiriyor. Eğer ileriki yıllarda aç kalmak iste
miyorsak, bir kıtlıkla karşılaşmak istemiyorsak. 
Bugün bile zaten bu ihtiyaçlarımız için Ame
rika'ya avuç açmazsak karşılamamıza imkân 
yoktur. O halde giriştiğimiz kalkınma ham
lesi ile bir taraftan tarım sektöründe prodük
tiviteyi ve üretimi artırırken, diğer taraftan 
tarım sahasında fazla olan nüfusumuzu, sana
yii de beraber geliştirerek bu tarafa aktarmak 
ve böylece iki tarafta da bir denge sağlamak 
mecburiyetindeyiz. İktisaden ilerlemiş olan 
memleketlerde, bu mesele böyle halledilmiştir. 
Meselâ, Amerika'da 1820 senesinde nüfus Türki
ye'dekine hemen hemen yakın. 72,3. Halbuki 
bugün Amerika'da % 12 den azdır. Buna daya-
naraktan onbeş yıllık kalkınma programımızda 
da bizim nüfusumuzun bir kısmı sanayie ak
tarılacak, ve 1977 senesinde 58,1 e düşecektir. 
Fakat Amerika'da nüfusun tarım sektöründen, 
tarım alanından sanayie aktarılması kısa bir 
devrede olmamıştır. Kalkınma plânı demek de 
sihirli bir değnek demek değildir. Birbuçuk 
asır zaman zarfında, 1820 den 1960 a kadar, 
birbuçuk asırlık bir zaman zarfında nüfusun 
% 60 ı, tarımdan sanayie geçmiştir. Fakat 
bu geçiş esnasında da millî gelir yükselmiştir. 
F. A. O. rakamlarına göre söylüyorum; Türki
ye'de 1959, 1961 bültenleri ortalaması 187 dolar 
iken, Amerika'da, 2 281 dolar. Ama arkadaş
larım, düşünebilirler ve diyebilirler ki; Amerika 
çok ilerlemiş bir memlekettir. Türkiye'yi Ame
rika ile mukayese etmek uygun düşmez. O hal
de İsrail'le mukayese edelim, yeni gelişmekte 
olan bir memlekettir. Orada millî gelir 956 do
lardır, sayın arkadaşlarım. Yunanistan dahi 
342 dolarla Türkiye'dekinin iki misline ulaşmış
tır. O halde görüyorsunuz ki; mukayeselerde 
gayet objektif olarak bu meselenin bir plânlama 
dâhilinde yapılması zaruretini sizin takdirinize 
arz ediyorum. 

Türkiye'nin uzun süreli gelişmesi daha çok 
sanayie bağlıdır. Ziraat bu gelişme içinde, lü-
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zumlu vasatı, sermaye terakümü, hammaddeyi, 
döviz kaynağını temin edecektir. Burada sana
yie veya tarıma öncelik tanınmasından ziyade, 
tarımın ve sanayiin dengeli olarak, ahenkli ola
rak gelişmesidir. Ancak, bu gelişmede sanayileş
meyi besliyecek 'hammaddenin yerli ürünlerimiz
den olması, yerli ürünlerimizden seçilmesi zaru
ridir. 

Çok muhterem üyeler, köylerinin % 90 ı yol
dan, % 60 ı içme suyundan, % 98 i elektrikten 
mahrum olan bir memlekette, Sayın Süleyman 
Demirci'm Hükümet programından aldım bu ra
kamları, yazın toprakları kuraklıktan çatlıyan, 
kuyuları kuruyan ve yağmur duasına çıkan, fa
kat kış aylarında sel felâketi önlenemiyen ve bü
tün su kaynaklarını nizama sokamıyan bir mem
lekette, insanları açlığı ile savaşan b'ir memleket
te, otomobil sanayiinin kurulması, her aileyi bir 
otomobile kavuşturabilir, fakait tarım sektörü de 
bir kalkınma sağlıyamaz. Köylü vatandaşın 
ürettiği malı değerlendirecek bir sanayi kolu 
hem üretimi artırır ve hem de fakir köylüye güç 
kazandırır. 

Biz, sanayi derken memleketin millî ekonomi
sine güç kazandıracak, hele Ortak Pazara girdi
ğimiz şu devrede dış memleketlerle rekabet ede
bilecek bir sanayii kasdediyoruz. Ve bu sanayiin 
de memleketin öz kaynaklarından alman ham
maddesini memleketin öz kaynaklarından alma
sını ve bu suretle de tarım ve sanayiinin müş
terek gelişmesini arzuluyoruz. 

Amerika ve Kanada'nm uyguladıkları zirai 
politikanın temelini tarımsal ürünlerden gereği 
kadar yararlanma tekniği teşkil etmiştir. Ve 
onun için de 'buıgün bu ülkeler zengin olmuştur. 

Amerika daha 1938 de, bu mesele için, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi için 1 000 uz
manı vazifelendirmiş, 4 milyon dolarlık bir tah
sisat ayırmıştır. Bugün ise Amerika'da binlerce 
ve binlerce mütehassıs, eleman 'milyonu arca 
dolar sarf ederek, bu işle uğraşmaktadırlar. 
Soya fasulyesi, Amerikan fıstığı ve diğer zi
rai ürünler için, geliştirilen sanayi kolları faz
la istihsal yükünü hafifletmiştir. Amerika'
nın ıgeri kalmış 'bölgelere gönderdiği surplus 
maddeleri, asit, yağ, penisilin, sentetikler, kâğıt 
sanayi ve gıda .sanayimden1 arta kalan posalar
dır. 

Bugün Türkiye'de günden güne gelişen mar
garin sanayiinin 'hammaddesi olan soya yağı, do

lar karşılığı Amerika'dan ithal edilmektedir. 
Soya, Türkiye'de mükemmelen yetişebilen bir 
üründür. Plânın öngördüğü üzere de, Ordu'da 
Sümerbarik tarafından 'bir soya fabrikası ku
rulmuştur. Fakat ne yazık ki; tarım politika
mızda bu işin ciddiyetle ele alınmamasından, 
bu fabrika hammadde ihtiyacını karşılıyaımamış-
tır. Yeter kapasite ile çalışmamaktadır. Ame
rika'yı zengin eden ve güçlü bir toplum haline 
getiren, soya, toprağı zenginleştiren' ve proteince 
zengin hale getiren bir gıdadır. Amerikalı, bu
nu toprağına ekmesini kanunla mecbur etmiştir. 
Çünkü geri kalmış memleketler topraklarını de-

' gemlendirmek için, gübre fabrikaları kurarken, 
kolayca havadan azotu alıp köklerinde bulunan 
bir bakteri faaliyeti dolavısiyle bunu toprakta 
kolayca gübreye çeviren bu soyayı, ekmeyi mec
bur tutmuştur, topraklarındaki uzvi madde kay
bını önlemek için. Ve 'bundan dolayı da Ameri
ka'nın muayyen bir ekim sahasına soya ekilmek 
mecburiyeti vardır. Soyayı eken Amerikalı, bu
nun içindeki kıymetli olan maddesi protein, üze
rinde gayet kıskançtır. Bunu kendi hayvan
larına, ve çeşitli gıda sanayiinde, şekercilikte, 
tababette, boya ve sentetik maddeler imalinde, 
ve burada sayamıyacağim kadar çok, üçyüz tane 
madde üzerinde kullanarak geriye kalan yığını, 
kendi memleketinde kullanmak istemediği için, 
çünkü dışarıya gönderdiği süt tozundan zaten 
yağını alıyor. Madem ki bizim yağ ihtiyacı
mız var, neden süt tozunu yağsız gönderiyor, 
sayın senatörler?.. 

Bizim yalnız yağ ihtiyacımız kifayetsiz değil, 
biz Türkiye'de en çok yağ tüketen bir memle
ketiz. Yunanistan'dan da fazla tüketiyoruz. Ve 
diğer memleketlerden de fazla tüketiyoruz. Esa1-
sen şehirde ikiyüz kilo, fakat köyde 4 yüz 
kilo ekmek yiyen bir insan enerjisini, kalorisini 
karbon hidrattan karşılamaktadır. Bizim ek
sik olan protein ihtiyacımızı düşünmiyen 
Amerikalı, bizim yağ ihtiyacımızı neden düşü
nüyor!.. («Biz de almıyalım» sesleri) 

Almıyalım, ama vaktiyle yapmış olduğumuz 
tarım politikası sebebiyle yapmış olduğumuz açık
ları kapatmak mecburiyetindeyiz maalesef. 

Türkiye'ye naızaran toprağı daıha kıt olan, 
bunu bâzı arkadaşlarımız Türkiye'de soya sana
yii gelişmesin, soyanın tarımı yap ılımasın diyen ar
kadaşlarıma söylüyorum, Türkiye'ye nazaran 
toprağı daha kıt olan diğer ileri memleketlerde 

— 41 — 



C. Senatosu B : 43 6 . 2 . 1966 O : 2 

soya ziraati ve sanayii kurulmuştur. Fransa'da 
24 falbrika, italya'da 14 fabrika, Japonya'da 
21 fabrika, Almanya'da 12, İsrail'de yedi, bu
gün beyenmediğimiz Yunanistan'da dahi beş so
ya fabrikası vardır. Buna mukabil Türkiye'de 
bir tek soya fabrikası var, o da çalışamamakta
dır. Türkiye'de soyanın pancarla beraber, 1/4 
nisbetinde pancar sahalarının bulunduğu yerler
de ekilmesi ve pancarla münavebeye konulması, 
hem pancar ziraatine faydalıdır, çünkü mütema
diyen pancar ekilen topraklar yorulmuştur. Soya 
ile zenginleşecektir. Kuvvetlenecektir. Kuvvetle
nince pancarın verimi artacaktır. Ve bu suretle 
pancar bölgelerindeki çiftçilere, pancar yetişti
ren çiftçilere karbon hidratça çok zengin olan, 
bu küspenin yanında proteince zengin olan soya 
küsbesi de verileceğinden hayvanların et ve süt 
verimi artırılacaktır. Ve bu şekilde yalnız hay
vancılıkta gelişme değil, aynı zamanda eksik olan 
yağ ihtiyacımızı karşılıyacaktır. Döviz açığımızı 
kapatacaktır. Dövizimiz dışarıya gitmiyecektir. 
Ve aynı zamanda da bir ihraç metaı olabilir, 
eğer Amerika ile maliyetimizi aynı seviyeye dü-
şürebilirsek tabiî. Burada bir noktaya dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Türkiye'de pancar ziraatinin 
ilerlemesi bu ürünle birlikte, bir şeker endüstrisi
nin kurulması ile mümkün olmuştur. Pancar eki
len sahalarda şeker fabrikaları tüttükçe, pancar
daki verim artmış ve pancarın gelişmesi daha ile
riye olmuştur. Demek ki; biz tarım ürünlerimizi, 
zirai mahsullerimizi bir sanayi ile beraber geliş
tirecek olursak, burada netice almamız mümkün
dür. Akdeniz ülkelerinde narenciye ihracatında 
en sonuncu geliyoruz. Yunanistan'dan da daha 
gerideyiz. Bugün maliyetinin yüksek oluşu dola-
yısiyle ve fiyatlarının yüksekliği meselesinden 
dolayı, dışarıya ihracında büyük zararlara sebe
biyet veren, şekerle birlikte narenciyemizi bera
ber olarak işleyip bunun teknolojisini geliştirmek 
suretiyle ihracı mümkündür ve bundan Türkiye'
ye hem, döviz sağlanacaktır, mahsullerimiz daha 
değerlendirilmiş olacaktır ve kış aylarında so
kaklarda yığın yığın narenciye mahsulü ucuz sa
tılırken, yaz aylarında hiç bulunmazken, bunları, 
bu mamulleri hem memleketimiz dâhilinde, hem 
de dış memleketlere sevk etmek suretiyle değer
lendirmiş olacağız. 

Keza sağılan 30 milyona yakın hayvandan 
yılda elde edilen 3,5 ile 5 milyon tonun değeri üç 

ile dört milyar liradır. Ve bu tüm zirai gelirimi
zin % 15 ini teşkil etmektedir. Fakat ne yazık
tır ki; süt üretiminin çok olduğu mevsimlerde, 
süt tüketimi azdır, ve süt üretiminin az olduğu 
yıllarda süt tüketimi çoktur. Ve bunu bir türlü 
ayaıiıyamadığımızdan kış aylarında Orman Çift
liği önünde kuyruklar uzayıp gitmektedir. Fakat 
yaz aylarında da muhtelif süt bölgelerinde sütler 
birikip kalmaktadır. Bunu da kıymetlendirmek 
için süt tozunu başka yerden alacağımıza bu sa
nayi kolunu geliştirerek kodanse süt, süt tozu, 
gibi süt mamulleri yapmak tarım ve endüstri yö
nünden çok faydalı olacaktır. 

Büyük şehirlerin et ihtiyacı canlı olarak ya
pılan nakliyatla karşılanıyor. Halbuki, bu canlı 
nakliyatta 24 saat zarfında hayvan değerinden 
% 10 kaybediyor. Bunun ise Türkiye'ye getirmiş 
olduğu zarar yaklaşık olarak 100 milyonu bul
maktadır. Bütün bu aksaklıkları ortadan kaldır
mak için 1952 senesinde kurulan Et ve Balık Ku
rumu maalesef elinde mevcut soğuk hava depo
larına rağmen, donmuş et meselesini gerçekleşti
rememiş ve gayelerini, hedeflerini hiçbir zaman 
tahakuk ettirememiştir. Bugün İstanbul, Anka
ra, Erzurum ve Konya'daki et kombinalarının 
kapasitelerinin çok altında çalışmakta oldukları 
aşikârdır. Bunların kesim kapasiteleri 109 bin 
ton olduğu halde bugün Türkiye'de 20 000 ton 
et kesiliyor, ve milyonlarca lira harcanarak mey
dana getirilmiş olan bütün bu soğuk hava depo
ları boş durmaktadır. Hele iki tanesini ben ken
dim size arz edeyim; seçim bölgem olan Bodrum'
daki ve Çeşme'deki depolar, yazın sayfiyeye ge
lenlerin buzlarını temin etmekten başka hiçbir işe 
yaramamaktadır. Yarıyabilir; bu sanayiler geliş
tirilir, Et ve Balık Kurumu fonksiyonunu ifa 
ederse, 

Bütün bu saydıklarım, daha önce, sözümün 
başında belirtmiş olduğum gibi hatalı, istikrar
sız tarım politikasının neticeleridir. Türkiye hay
vancılığında olduğu kadar balıkçılıkta da mesele 
böyledir. Acınacak bir haldedir. Huzurunuzda 
üzülerek ifade edeyim ki; rakam vermek istiyo
rum. 1950 - 1960 arası, küçük ve büyükbaş hay
van adedimiz, yirmi milyon küsurdur. Fakat ne 
gariptir ki; bu artışa muvazi olarak mera saha
mız 9 milyon hektar azalmıştır. Sebebi; yine yan
lış ve hatalı tarım politikası. Çünkü Dünya Ban
kasının açtığı cömert kredilerle geniş bir silo 
programı, alıra merkezleri kurulması ve netice 
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olarak da bilhassa Doğu bölgesinde buğday eke
ceğiz diye meraların sökülmesi, fakat netice ola
rak da bugün siloların boş kalması, meralar heba 
olmuş, hayvancılık can çekişmekte. Netice bu. 
Ona mukabil yağını Türkiye'ye satıp proteini ile 
hayvanlarını besliyen Amerika'da senede fert ba
şına seksen kilo et tüketiliyor. Biraz evvel de söy
ledim, balıkçılık da aynı durumda. Türkiye'de 
fert başına senede 2,2 kilo balık düşerken, deniz
leri bizim kadar zengin olmıyan İsrail'de fert ba
şına 15,5 kilo balık düşmektedir. Et ve Balık Ku
rumu bu işi de becerememiştir. Eline teslim edil
miş olan balık tutma gemileri, nakliye gemileri, 
ve sairesi de tedarik edildiği halde balıkçılıkta 
maalesef matlup seviyeyi sağlıyamamıştır. Husu
si teşebbüs erbabı da gereği gibi teşkilâtlanma-
mıştır. Bu konuda gerekli tesisleri ve işletmeleri 
kurması ve Et Balığın da bu hedefe doğru yö
nelmesi Türkiye'nin hayvan proteini bakımından 
açlığını giderecektir. Bugün Türkiye'deki pro
tein açlığı ileri memleketlerdekinden % 300 ilâ 
700 daha azdır. Buna mukabil sadece bir fikir 
vermek için Japonya'yı misal olarak gösterece
ğim, bundan evvelki konuşmalarımda hep İsrail'i 
misal gösterdiğim için değişik misaller vermek 
istiyorum. Japonya, balıkçılık tesislerinin kapi-
talizasyonuna kısa bir devir önce başladığı halde 
1960 da motorlu balıkçı gemisi sayısı 16 470 dir. 
Balık için mevcut okul sayısı 63 ü bulmuştur. Ve 
15 üniversitede balıkçılık kürsüleri vardır. Tale
be sayısı 14 796 dır, 32 tane de talim gemisi var-
dir. Üretimi artıran ve sanayiin ıgelişmesine 
yardım eden diğer bir faktör de hiç şüphesiz eği
timdir. 

Görülmemiş kalkınma devresi olarak adlandı
rılan 1950 - 1960 arası hiçbir tarım okulu yapıl
mamıştır. Nüfusunun yüzde 75 i tarım sektörün
de bulunan bir memlekette o devre ait sayısız 
İmam - hatip okulları yapıldığı halde bu devre 
zarfında bir tek tarım okulu yapılmamıştır. (A. 
P. sıralarından gürültüler...) 

Sayın arkadaşlarım, biz daima bu memlekette 
halkımızın mânevi taraflarını geliştirmek arzu
sundayız, hiçbir zaman bunun karşısında değiliz. 
Ama bu... 

HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — 
Müslümanız yahu! 

(C. H. P. sıralarından «biraz daha nazik ol» 
sesleri) 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
MUALLÂ AKARCA (Devamla) — Sayın 

Söylemezoğlu, kraldan daha fazla kral taraftarı 
olmayınız! 

BAŞKAN — Sayın Akarca, cevap vermeyin 
efendim. 

HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Her 
şey söylenir ama böyle şey olmaz. 

MUALLÂ AKARCA (Devamla) — Elbette 
halkımızın mânevi taraflarını geliştirmek bizim 
için de zarurettir. Fakat tarım sektöründe nüfu
sunun % 75 i çalışan bir memlekette on senelik 
bir devre zarfında bir tek tarım okulu yapılma
mış olmasını Sayın Adalet Partili arkadaşları
mın takdirlerine bırakıyorum. 

HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — 
Müslüman Devletiz, böyle konuşmamamız lâzım. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUALLÂ AKAR
CA (Devamla) — Boş yere sinirleniyorsunuz Sa
yın Söylemezoğlu. 

(Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından alkış
lar ve «bravo» sesleri) 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Dört sene 
evvel niye böyle konuşmuyordunuz Sayın Akar
ca?... 

MUALLÂ AKARCA (Devamla) — Dört se
ne evvelki konuşmam da aynı mealde idi. Ben 
daima objektif dâvaları savunan bir insanım. 

Mevcut tarım okullarından dokuz tanesi 1950 
yılından evvel. Diğer altısı 1963 yılında, 5 teknik 
ziraat ve 2 teknik bahçıvanlık okulları da 1943 
senesinde kurulmuşlardır. Rakamların dikkate 
değer olduğunu tahmin ediyorum. 

V.a.tnn sathına İsrail'de, Milliyetçi Çin'de, 
Japonya'dalki gibi bu okulları serpi.şıtirmedilkçe 
bu memleketin tarımında çiftçi çocuğunu eğit-
•nıeıdikçc bir kalkınma mümkün değildir. (Sol
dan alkışlar). Bugün halkın büyük çoğunluğu 
ile iktidara geldiklerini iddia eden arlkadaşla-
rımdan ve m e 3 Lökten olan Sayın Tarım Bakanı
mızdan istirhamım, bölge tarım okullarının yurt 
sathına çiftçi çocuklarını geliştirmek üzere ser-
pişitirilmes'ini rica ediyorum. 

Saym arkadaşlarım, tarım ve sanayi müna
sebetlerim arz ederken, burada bir mühim konu
ya daha temas etmîk isterim. Bunun yanısıra 
halikın eğitimi ve «ilişti rilnıesi nisibetinde, ta-
•ım kazançlarının tarım sektörü dışında tarım 
endüstrisine intikal etmesi de mühimdir. Me-
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selâ, tarımdan kazanılmış olan paradan, endüst
riye intikali ilerlemiş olan memleketlerde, me
selâ ingiltere'de yüzde yarıdan fazladır, 50,7. 
Ve bu tekrar endüstriye intikal eden, tarım 
sektöründen gelen kazanç, tarımsal araçlar, güb
re tarım ilâçları, v.s. alınmakla endüstriye inti
kal ediyor. Avrupa memleketlerinde, yani Al
manya, Belçika, ve diğer memleketlerden bâzı 
misaller vereceğim, Batı Almanya'da % 30,4 ya
ni 1/3 aşağı yukarı, İsrail'de % 35, Yunanistan'
da % 8, Türkiye'de ise bu nispet % 5 tir. Tarım
dan kazanılan para endüstriye intikal etmiyor. 
Buna mukabil bu nisbet azaldıkça tarımsal pro
düktivite de düşmektedir. Çünkü endüstriden 
aldığı malı tarıma intikal ettirmiyor. Türkiye'
de daha çok kazancı fazla olan, plastik eşyalar 
imal eden v.c buna benzer ham maddesi dışarı
dan gelmiş olan endüstri kolları, gelişim ekte
dir. Bunun da sebebi ise; eğitim noksanlığıdır. 

Tarım politikasının anahatlarını çizerken 
yine tarım gelişmesini engelliyen sebeplerden 
birisi de, yatırını yetersizliğidir. Plânlı kalkın
ma devresine girinceye kadar, Devlet tarım 
yetiştiricilerini ihmal etmiş denilebilir. Yine 
rakamları konuşturacağım, 1959 da tanım ya
tırımları, tüm yatırımların 9,5 u, ona mukabil 
1965 de tanım yatırımları % 20, hemen hemen 
iki misli. Ama gene de kâfi değil, israil ile mu
kayese edecek olursak, orada tarıma yatırım 
% 50 ye yaklaşıyor, bazan da % 50 yi aşıyor. 
Nerede kaldı ki; bizim kapatmaya mecbur ol
duğumuz mesafe israil'dekinden çok daha fazla
dır. Toprak - su teşkilâtının yaptığı çalışma-
laar göre: Türkiye'nin sadece erozyondan ko
runması için yaklaşık olarak 100 milyar liraya 
ve bir hektar arazinin sulanması için 10 bin lira 
hesabiyle 5,5 milyon hektar arazinin sulanması, 
55 milyar lir?ya ihtiyaç göstermektedir, önü
müzde, görüşmekte olduğumuz bu bütçe ile bu 
astronomik rakamları karşılaştırırsak, bunun 
nekadarını tahakkuk ettirebileceğimizi kolayca 
anlayabiliriz. Memleketimizde zirai istihsal için 
lüzumlu olan tabiî kaynaklar, ve insan emeği 
gibi iki önemH istihsal faktörünün yanında 
sermaye unsuru da çok zayıf kalmaktadır. Ta
rım politikamızda tarımın kalkınması ile ilgili 
diğer tedbirlerle beraber, zayıf olan sermaye 
unsurunu tamamlamak: için rasyonel bir zirai 
kredi rejiminin de tatbikinin ele alınması zaru
ridir. Zirai kredi ihtiyacını karşılayan yegâne 

müessese, Ziraat Bankasıdır. Zirai kredi teke
lini elinde tuttuğu halde, kaynaklarını gittik
çe genişliyen ölçüde diğer ticari plasmanlara 
bağlamakta, îmagayesinden uzaklaşmaktadır. 
Zirai plasmanları çiftçinin ihtiyaçlarını kar
şılayamazken, bir de plasmanın % 36 sının baş
ka gayelere tahsisi, imkânlarını büsbütün kı
sıtlamaktadır. Kâğıt üzerinde çiftçiye açılmış 
gibi görünen kredilerin, çoğu eskiden alınarak 
harcanmamış paraların temdidinden başka bir-
şey değildir. Zirai kredilerin, bilhassa kısa va
deli istihsal kredilerinin tarım kredi koopera
tifleri vasıtasiyle verilmeleri faydalıdır. Ancak 
bu kooperatiflerin 1936 da'ki kredi limitleri elan 
değiştirilmediğinden, kooperatif ortaiklarma 
muayyen bir haddin üzerinde kredi verilmekte
dir. Bunların statüleri günün şartlarına, icapla
rına göre tadil edr.melddir. Ziraat Bankasınca 
verilmekte olan kontrollü kredi, bütün Türki
ye'ye şâmil tutularak, zirai işletmelere tahsis 
edilecek plasmanın 5 milyar liraya çıkraılması 
tavsiye olunur. Kredi müessesesinin yanı sıra, 
tarım sektöründeki zayıf sermaye terakümüne 
yardumcı olacak diğer bir unsur da yabancı 
sermayecin. Türkiye'de tarımın gelişmesi için, 
sanayi ile elele yürümesi gerektiğini ileri sü
rerken sanayi ilkel maddelerinin dışarıdan ge
tirilen tesislerle sermayesi dışarıdan ve böyle 
okluğu için de kazancı dışarıya akan bir en
düstriyi kasdetmiyoruz. Gelen yabancı serma
yenin % 99.5 kendi çıkarlarına uygun, endüstri 
sahalarına yatırılıyor. Tarım endüstrisine yatı
rılan miktar ise; % 0,5 tir. Sanayileşmemize 
yardım edecek yabancı sermayeyi arzularız. Fa
kat tarımın yükünü hafifletmek şartiyle. 

Çolk muhterem senatörler, tarımda tartışılan 
ve senelerden beri çözümlenmiyen anadâvalar-
dan biri de toprak reformudur. Çiftçilikle uğ
raşan köylümüzün hemen 1/3 ünün ya kısmen 
veya tamamen toprağı yoktur. Buna mukabil 
çiftçilerin % 20 si işlenen arazinin % 70 ine sa
hiptir. Bunun neticesi olarak da tarımda çalı
şanların % 90 m tarımdan sağlanan gelirin 
yarısından azmi, % 10 u ise; yarısından çoğunu 
paylaşmaktadır. Gerek toprak dağılımındaki 
dengesizliğin giderilmesi, düşük verimli küçük 
işletmelerin toplulaştırılması bakımından bir 
toprak reformunun zorunlu olduğu aşikârdır. 
Anayasanın 37 ııcd maddesi, toprağın verimli 
olarak işletilmesini gerçekleştirecek, topraksız 
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olan veya yeteri kadar toprağı bulunımıyan çift
çiye toprak sağlamak amaçları ile alınacak ted
birlerin bütünüdür de... Hükümet Başkanı Sa
yın Süleyman Demirel, Hükümet programında 
zirai reform meselesine temas ederek şöyle di
yor ; (Sayfa 33 son paragraf.) 

«Toprak politikamızın hedefi, tarımda topye-
kûn üretimin artırılması, modern işletmecilik 
esaslarına uygun sakilde toprak rejiminin dü
zenlenmesi, köylümüzün toprağa kavuşturulma
sıdır.» 

Muhterem senatörler, Hükümetin zirai re
form olarak ifade ettiği C.H.P. ndn topralk re
formu olarak adlandırdığı mesele aynı gayeye 
matuftur. Zirai reform olarak çiftçiyi donatmak 
kredi, gübre, tohumluk ve sair ihtiyaçlarını temin 
etmek, ve üretimi artırmak Sayın Başbakan De-
mirel'in de ifade ettikleri gibi herşeyden önce 
modern işletmecilik esaslarına uygun toprak re
jiminin düzenlenmesi ile mümkündür. Toprak 
rejiminin düzenlenmesi, toprak reformunun ta 
kendisidir. O halde temeli toprak reformuna 
dayanmıyan bir zirai reform mümkün olamaz. 
Topralk reformu, zirai reformun sadece bir par
çası, ilik basamağıdır. Gelişmiş demokratik mem
leketler, bir taraftan mevcut arazinin miras yo
lu ile parçalara bölünmesini önlerken, diğer ta
raftan da bölünmüş olan küçük işletmeleri, top
lulaştırmaya ve bunları daha düzenli, aileyi ge
çindirecek iktisadi normlara kavuşturmuşlardır. 
Meselâ Baitı Almanya'da, 1945 ve 1961 yılların
da çıkardığı reform kanunları ile 1,58 milyonu 
bulan işletmeleri 13 yıl içinde 64 bine düşür
müştür. Bu çalışmaya paralel olarak bir taraf
tan da dağınık araziler toplulaştırılmaktadır. 
Almanlar nüfus artışını da göz önünde tutarak, 
esasen çok az olan tarım arazisinden daha faz
la verim elde etmek maksadiyle tarım sektö
ründeki bünye bozukluklarını ıslah etmeye ve 
aynı zamanda yegane geçim kaynağı tarım olan 
ailelerle, tarımda ücretli olarak çalışanların 
daha fazla kazanmalarına, konut sahibi olmala
rına büyük önem vermektedirler. Federal Al
manya tanımda yapacağı işleri ve tedbirleri 1955 
yılında çıikan bir toprak reformu kanununun 
ışığı altında, yeşil plân olarak adlandırılan bir 
plâna bağlamıştır. 

Sayın senatörler, bir sol fobisine kapılarak 
toprak reformu komünizme gidiş olarak vasıf
landırmak memleket gerçeklerini inkâr etmek

tir. Nerede kaldı ki; bugün komünizmle müca
dele eden Milliyetçi Çin, Japonya, İran, Pakis
tan, Hindistan, toprak reformu kanunlarını çı
karmışlardır. Daha önce zikrettiğim Almanya'
dan başka Amerika, İtalya gibi demokratik 
memleketler de toprak reformu gerçekleşmiş 
ülkelerdir. Şimdi soruyorum, bana, «ta kendi
sidir» diyenlere bu memleketler de komünist 
midirf (Gürültüler). 

Milliyetçi Çin'de büyük arazi sahiplerinden 
alman arazi karşılığı kendilerine sanayi kesi
minde hisse senetleri verilmek suretiyle hem 
sanayi geliştirilmiş, hem de millî gelirde bir ar
tış sağlanmıştır. Burada teferruata girmek is
temiyorum. Her memleket kendi bünyesine uy
gun bir sistemi bulmuş, toprak reformunu ger
çekleştirmiştir. Topraik reformunun ekonomik 
yönleri kadar, ekonomik gayesine ulaşması ve 
sadece bir toprak tevziinden ibaret kalmaması 
için kurulan küçük çiftçi mülklerinin birlikte 
kurulacaık koperatiflerle desteklenmeleri, fay
dalı, hattâ zaruridir. Kooperatifleşme düzeni 
içerisinde çiftçiler toplu halde kendi teşebbüs 
kabiliyetleri ile ihtiyaçlarını daha uygun bir şe
kilde karşılama alışkanlığına kavuşacakları gi
bi, halen Devletin yapmakta olduğu hizmetlerin 
bir kısmını üzerlerine alarak Devletin yükünü 
hafifletmesine yardımcı olacaklardır. Küçük 
çiftçiler bu sayede hem kendi ihtiyaçlarını da
ha kolay ve ucuz temin edecekler, hem de ürün
lerindeki pazarlama imkânlarına rahatça kavu
şacaklardır. Toprak reformu yapan ülkelerden 

bir kısmı kooperltiflere girmeyi mecbur tutmuş
tur. Bunun komünist memleketlerdeki kollek-
tif koopertifler veya koUöktivisit sistemle asla 
alâkası yoktur. Meselâ toprak reformunu başarı 
ile tatbik etmiş olan İtalya'da reformdan fayda
lanan çiftçi yirmi sene müddetle kooperatife gir
mek mecburiyetindedir. Burada mühim olan iş
letme mülkiyetlerini ve işletme hürriyetlerini 
muhafaza etmeleridir. Kooperatif işletmenin ha
ricinde bir organizasyondur. Oysa demirperde 
gerisi memleketlerde çiftçi mülk sahibi değildir. 
Tarıım politikasında kooperatifçiliğin önemle ele 
alınması ve geliştirilmesi kalkınmamızın baş 
şantıdır. Memleketimiz için topralk reformunun 
iktisadi yömı kadar, sosyal ve politik yönleri de 
mühimdir. Anayasanın ruhunda mündemiç bulu
nan anlayışın ve özlenen demokrasinin gerçek-
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leşnıesi köylünün ekonomik bağımsızlığına ka
vuşması ile mümkündür. Basıkasınm toprağını 
işlediği müddetçe kaderini basıkasınm iradesine 
bağladıkça insan haklarına ve hürriyetine ka
vuşamaz, demokratik nizam içinde fonksiyonunu 
ifa edemez. Bu reformu gerçekleştirnıekte el
bette kadastro, kâfi toprak, fazla nüfus, malî 
porte, teknik eleman kifayetsizliği gibi birçok 
müşküller ve zorluklar vardır. Malî portesi el
bette çok yüksektir. 

Falkat sayın senatörler, huzurunuzda arz et
mek isterim ki; bu güçlüklenden daha büyük bir 
güçlük, bu güçlükle tiden daha büyüik bir handi
kap Meclis kürsüleriniden toprak reformunu, 
reformları savunup da seçim bölgelerinde ve 
Meclis dışımda toprak reformunun bir komüniz-
ımo gidiş olduğunu söyliyenlerin çıkarmış olduk
ları ve halik şuurunda uyand inmiş oldukları 
müşkilâttır. Çünkü' reformlar, halkın şuurunda 
başlkalaşımadıkça, onları buna inandırmadıkça, 
bir reformun muvaffak olması zor değil hattâ 
imkânsızdır. Topraik reformunu istiyenlere kar
şı, Adalet Partisi iktidarının toprak politikamı
zın hedefi toprak rejimimizin düzıenlemmesi di
yor. Köylümüzün toprağa kavuşturulmasıdır, 
•derken bize bu temayülde Hükümet programına 
aldıkları şeyi en yetkili ağızlardan, genel baş
kanlarımdan ve Başbakanın ağzından işitmiş ol
duğumuz toprak reformunun, köylüyü toprağa 
kavuşlturımaik meselesinde samimi iseler; Meclis-
delki kanma encümene sevk edilecek kanunu eıı-
gelleriJjczlerdi. Vo toprak reformunun en az bir 
sene daha geriye atılmamnı önlememi iş ol url ar
dı. O halde ya Hükümet programlarına bunla
rı koymamak lâzım, yahut da Meclislerde engel
lememek lâzım. 

Burada bir noktaya daha temas etmek isti
yorum. Çok muhterem Adalet Partili arkadaşla
rım, birçok konuşmaları vesilesiyle Meclis kür
süsünden değilse bile komisyon toplantılarında 
ve başka yaptığımız karşılklı görüşmelerde bü
yük toprak sahiplerinin Halk Partisi safların
da olduklarını ileriye sürerler. Aziz arkadaşla
rım, evet gerçektir. Büyük toprak sahipleri bel
ki C.H.P. saflarında daha fazladır. Eğer böyle 
ise; C.H.P. büyük toprak sahiplerinin safların
da bulunmasına rağmen toprak reformunu sa
vunması bu dâvaya inanışmdaki samimiyetini 
ve partiden evvel memleket düsturuna inanmış 

olmasını en veciz bir ifadesidir. (Alkışlar). 
(A.P. sıralarından gürültüler). Engelliyorsunuz, 
engellemeyin. Halkın çoğunluğu ile iktidara 
gelenler, fakir köylüye düzenli işletme ve top
rak vermeyi programına alanlar Meclise sevk 
ettikleri kanunlarla bizimle beraber oldukları 
gün, bizim toprak reformumuz, onların zirai 
reformunun üst basamağı olan bir mesele hal
ledilmiş olacaktır. Toprak reformu tasarısını 
rafa kaldıranlar, Hükümet programındaki ta
rım ile ilgili hususların tatbikata intikalinin 
temini için Bakanlıkta on tane komite kurarlar 
Bütçe Komisyonu raportörü A.P. li meslekdaşım, 
sayın arkadaşım, ifade ettiği gibi zaman ve emek is
rafına sebebiyet veren komisyon toplantılarının 
yerine ieraî vasfı haiz komite çalışmalarına baş
laması takdire şayandır. 

Sayın senatörler, vali, kaymakam, savcı ve 
memur nakilleri ve yeni atanmalarla, secim ka
nunundaki değişikliklerle belki secim kazanılır. 
Falkat tanım dâvaları, parlak sözlerle kazanıl
maz. Tanım, icraat, aksiyon istiyen taviz ver-
miyen politikaya dayanan ve hiçibir zaman bu 
sektörde millî bir politikadan başkası geçmiyc-
cek olan bir sektördür. Bunu niye başarama
dık. Tanım Bakanlığı bünyesinde çok kıymetli, 
vasıflı, kaliteli elemanlar mevcuttur. Bugüne 
kadar feragatle çalışan ziraat mühendisi, ve
teriner hekimi, orman mühendisleri, ve köy 
hizmetinde çalışan teknisyenleri ile topyekûn 
tarım ordusu hiç. şüphesiz her zoru yenecek, her 
dâvayı tahakkuk ettirecek, teknik bilgi ve in
san idealizmine ve inanca sahiptir. Eğer bu iş 
bugüne kadar başarılamamışsa, sebebi de politi
kacıların kısır çekişmeleridir. Huzurunuzdan ay
rılırken, tarım alanında çalışan bütün arkadaş
larıma başarılar diler, beni hu öksürüklü ve 
hasta sesimle dinlemek lûtfunda bulunduğunuz 
için de bütün üyelere en derin çükranlarımı arz 
eder, C.H.P. grupu adına hepinizi saygiyle se
lâmlarım. (Bravo sesleri ve alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bingöl konuşma sırası 
sizindir. Yalnız geleneğe göre; iktidar parti
si grupunun konuşmaları diğer parti grupları
nın temsilcilerinden sonra konuşmaları hususu 
teessüs etmiştir. 

Bu duruma göre konuşma sırası Millî Birlik. 
Grupu adına Vehbi Ersü'dedir. Buyurun. 
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Muhterem arkadaşlarım, durmadan sırayı 
sormaktadırlar. Sırayı okuyorum : Sayın üye
ler; İnceoğlu, Demir, Türker, Yeşilyurt, Ucu-
zal, Akyürek, Kalpaklıoğlu, Çetin, Tuna, 
Önal, Baysoy, Eyidoğan, Ayrım, Arıkan, Tar
lan ve Âdemoğlu söz almışlardır. Bunlar kayıt 
sırasına göredir. İçtüzüğümüze göre lehte, aleyh
te ve üzerinde diye bir tertip gerekirse sırala
ma değişir. Ancak, lehte, aleyhte ve üzerinde 
söz verdiğim takdirde adaletsizlik olacaktır. 
Daha dünden söz alıp sıraya girenler var. Şim
di en sonda söz almış olan meselâ Âdemoğlu 
dün söz alan birçok arkadaşlarımın önüne ge
çecektir. Yazılmış olan müracaat sırasına göre 
söz vereceğim. Adaletsiz olacaktır, bu sebeple 
sıraya göre söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Ersü. 
MÎLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA VEHBÎ 

ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın arkadaşlarım, bu 
yıl tarım bütçesi üzerindeki görüşlerimizi, 
büyük bir yekûn tutan çiftiçlerimizin de ya
rarlanmasını hedef alarak daha sade bir usulle 
dile getirmeyi faydalı ve zaruri gördük. Böyle
ce, anatarım konularındaki siyasi çekişmelerin 
üzerine çıkarak bir yandan Hükümeti bu ko
nular üzerinde açık beyanlara davet ederken, 
diğer taraftan yurt çapında yapılan bâzı za
rarlı propagandaları da izale etmek amacını 
güdeceğiz. Bilindiği üzere tarımda toprak, 
bilgili insan, ileri tarım tekniği ve usulleri, ye
terli üretim araçları, sermaye ve müessir pa
zarlama husus ve unsurları başlıca elemanlar
dır. Bizim gibi, kalkınma sancıları çeken mem
leketlerde bu unsurların hepsini birden hare
kete getirerek kaynaklarımızı geliştirmek, 
böylece sanayileşmenin gerektirdiği finansma
nı sağlamak başta gelen amaçlardandır. Bu 
amacın tahakkuku içinde bulunduğumuz ve
rimsiz ve ilkel usullerle elbette sağlanamaz. 
Kaynakların harekete getirilmesi mutlak bir 
silkinmeye ve reformist bir tutumla meseleleri 
ele almamıza bağlıdır. Bunun açık adı toprak 
reformudur. Anayasamızda teminat altına alı
nan bu hususta zaman zaman siyasi kararları
mızın zikzaklar çizdiğini, yön değiştirdiğini 
üzüntü ile görmekteyiz. Geçen yasama devre
sinde geç de olsa, Parlâmentoya gelen Toprak 
reformu tasarısı normal usuller içinde görü
şülmesi gerekçesi ile sürüncemede bırakılmış, 

Dördüncü Koalisyon Hükümeti zamanında pek 
ciddiye alınmamıştır. 

1965 seçimleri arifesinde iktidar partisi bir 
yandan toprak reformunu gerçekleştireceğini 
beyan ederken, öte yandan bunun mümkün 
olaımıyacağı hususunu ortaya koymaktan çekin
memiştir. Ve nihayet Başbakan, toprak refor
mu sanki yalnız toprak dağıtımından ibar etmiş 
gibi, eldeki Devlet toprakları ile reformun 
mümkün olamıyaıcağmı Meclis kürsüsünden be
yan ettiler. Bayın Başbakan Hükümet progra
mına kaydettikleri, benden evvelki hatibin be
yan buyurdukları 'gibi, ismi ne olursa olsun 
açıkça toprak reformundan bahsetmesine rağ
men, Millet Meclisi kürsüsünde de bunu reddet
mek çelişmesine düşmüşlerdir. Bu kısa tarih
çeden sonra Sayın Tarım Bakanından kesin 
olarak toprak reformu hakkındaki görüşle
rini hem siyasi sorumlu, hem de bir teknisyen 
olarak açıklamaya davet ediyorum. Bizler, top
rak reformunun çeşitli zaruretlerinden başka, 
bir Anayasa ieaîbı olarak da yerine getirilmesi
nin şart olduğuna inanıyoruz. Anayasamızın 
37 nci maddesinde : «Devlet toprağın veriımli 
olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız 
o1 an veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye 
toprak sağlamak amaçları ile gereken tedbirleri 
alır, diye emredici vasfı yanında; 

38 nci maddesinde; «Toprak dağıtımı ve çift
linin topraklandırılması» deyimleri kullanıl
makta; 

41 nci maddesinde' «İktisadi ve sosyal hayat, 
adalete ve tam çalışıma esasına ve herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlanması amacına göre düzenlenir. Ve nihavet 
Anayasamızın ikinci maddesinin; sosyal Devlet, 
vasıflarını tarım alanında uygularsak, huni ardan 
toprak reformundan başka bir sonuç çıkarıl
ması mümkün olamaz. Kaldı ki; Birinci Koalis-
von Hükümeti, yani C.H.P. ve A.P. Hükümetle
rinin programlarında Amvasa hükümlerine. 
vurt gerçeklerine ve zirai kalkınmamızın icapla
rına uyifiaın 'bir toprak reformunun bünye reform
ları içinde başta geldiği belirtilmek suretivle 
toprak reformunun lüzum ve zarureti açıkça 
ortaya konulmuştur. 

Ayrıca toprak reformunun, tarımsal üretimi 
artırmak giîbi ekonomik, sosyal adalet ilkelerine 
uygun bir gelir dağılışı, ve sınıflaşmayı ıslah gi-
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bi sosyal, mülkiyet ve tasarruf ihtilâflarının 
giderilmesi gibi hukukî, grazi sınırları ve ölçü
sü, toprak kabiliyet sınıflarının düzenlenmesi, 
daha ileri «metot ve vasıtaların •kullanılmasına 
elverişli bir ortamın sağlanması gibi teknik, 
istikrarlı ve köklü bir tarımsal toplum yaratıl
ması gibi politik amaçları da vardır. Türkiye'
mizde tarım sektörünün geri kalmasının çeşitli 
sebepleri arasında işlenen arazinin büyük bir 
kıMmınm işi iyeni erin malı olmadığı gerçeği, bü
yük önem taşımaktadır. Bu (benim -toprağım. 
diyen çiftçi ailesi ile, ortakçı, yarıcı olanlaım 
toprağı kendiliklerinden1 vereceklerini ciddî 
şekilde düşünmenizi istiyorum. Tarım arazi
sindeki mülkiyet ve tasarruf rejimini sadece 
bir hukukî düzen olarak telâkki etmek dioğru 
değildir. Çünkü bu rejim, yukarda arz ettiğim 
gibi, ekonomik ve sosyal bir düzeni de kapsar. 
Kaldı ki; tarımsal arazinin mülkiyet ve tasarruf 
rejimi 'bozulduğu ve dengesizlik haşladığı za
man, tarımsal üretim ve gelir seviyesinin de 
düştüğü görülür. Bundan dolayı da bu sek
törde fakirlik ve sefalet de kendiliğinden gelir 
Bunun tabiî bir sonucu da sosyal ve siyasal is
tikrasızlıktır. Cesaretle itiraf etmeliyiz ki; bu
gün Türkiye'mizdeki durum da bunun aynıdır. 
'Bunun en açık delili, köyden gelen baskının ar
tık büvük şehirlerden basl.a hemen bütün il ve 
kasabalarımızın -etrafında. yarattığı sefalet 
çemberidir. Bu izahattan tfonra bir toprak re
formu projesinde bulunan veya bulunması lâ
zım p-pl en hususlar üzerinde durmak isterim. 

Bilindiği gi'bi toprak reformu, toprak ile in
san arasındaki ba.q'latrı düzenlemek, bu bas-lan 
sosva.1 adalete uygun, a.vnı zamanda topraktan 
favdalaınımavı, en yüksek seviyeye çıkarmak 
amaeivle Devlet tarafından artman tedbirler 
Bu tedbirler, tonrağı olmıvan çiftçiyi veya ye
teri kadar to-nram- olmıvanları toprak sahihi 
yammak, teknik tarım bilgisine sahibolanlarla 
bıVaıt çiftçilikle uğraşanları toprak sahibi yan
makta öncelik tanımak. Dağınık toprakları top
lulaştırmak ve bölünmevi önlemek, istihsal ve 
satış kooperatifleri kurarak, eifteivi güçlendir
mek, teknik ve ra.svp.nel isletme imkânları sakla
mak, düypnli aile isletmeleri ve tonrak ıslah 
ve p-^istirilımesi, ve toprağın sınıflandırılması 
gibi bu,sn «lar. 

Bunlardan birkaçını teker teker arza çalışa
cağım : 

Çiftçiyi topraklandırmak ve bunun bize sağ-
lıyacağı faydalar nelerdir : 

Toprak salhibi olan çiftçinin şehirlere akını 
önlenecek, salbit iskân bölgeleri sağlanacak, sos
yal politik ve hattâ teknik problemlerimizden 
bir kısmını de çözmüş olacağız. Benim toprağım 
diyen çiftçi ailesi, bütün fertleri ve gücü ile 
toprağı işliyecok, daha yüksek verim elde ede
cektir. Sınırları belirli topraklarla ihtilâflar 
son bulacak, veya çok azalmış olacaktır. Büyük 
bir çiftçi kütlesi, çeşitli ağaların baskısından 
kurtarılacaktır. Sosyal adalet ilkelerine uygun 
gelir imkânları sağlanarak, istikrarlı sağlam 
bir sosyal bünyeye sahibolacağız. Bu saydığım 
dâvalar arasında bilhassa bâzı çevrelerin iti
razını mucibolan bir, iki nokta üzerinde dur
mak isterim. 

Bütün topraksız çiftçiyi toprak sahibi yana
cak kadar Devlet toprak sahibi değildir, denili-
vor. Halen, Hazine elinde 7.5 - 8 milyon dönüm 
arazi, Devletin büküm ve tasarrufu altında ki, 
arazi, bu ikinci husustaki, ikinci maddedeki ara
zi miktarını kesin olarak tesbite imkân bula
madım, yalnız şu kadarını arz etmek isterim 
ki; bilhassa Doğu ve Güney - Doğu bölgelerinde 
Toprak Kanununun uygulanmam asından dop-an 
veva tam mânası ile uymu1 anmamasından do^an. 
büvülk ölçüde tonrak parçaları vardır. Vakıflara 
ait bir milvon dönüm üzerinde arazi, ıslah edi
lecek 10 milvon dönümlük tuzlu ve alkali saha 
30 milyon dönümlük fundalık, bataklık ve sair 
arazi sahası, özel mülklerde tesibit edilecek bi
rim araziden fazla kalacaklar, bir ölçü olması 
için bugün, kullanılan ziraat arazisinin % 70 ne 
çiftçi toplumunun ancak 1 '5 inin sabiboldn^unu 
arz etmek isterim. Bunlardan yalnız Devlet 
elindeki arazi ile ishalli edilecek arazi miktarı. 
takriben elli milvon dönüm kadardır. Her eiftei 
ailesine ortalama yiizelli dönüm tonrak verdi-
o-imizi kabul edersek, yine takriben 340 ile 350 
bin çiftçi ailesinin toprak sahibi olabileceği mey
dana çıkar. 

İkinci itiraz sebebi de küçük işletmelerde ve
rimin düşük olacağı iddiasıdır. Bunlar yersiz
dir. Çünkü toprakların toplulaştırılması sure
tiyle onbinlerce dönüm tutan çit, hendek, du
var gibi sınır arazi de ziraate girecektir. Ay
lıca ailenin kendi arazisini islemenin vereceği 
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netice de mutlak üretim artışı istikametinde 
olacaktır., Kaldı ki; kooperatifleşme yoliyle 
de daha iyi üretim imkânları sağlanmış olacak
tır. 'Buna ait birkaç misal vermek isterim. Bir 
F.A.O. raporuna göre, Japonya'da ortalama iş
letme büyüklüğü yirmi dönümdür. Nüfusu biz
den birkaç misli fazla, toprakları bizden az olan 
bu memlekette bir miktar pirinç itlhali istisna 
edilirse tarım bakımından kendi kendine yeter 
'bir ülkedir. 

Hindistan'da bir hektardan 140 kilo, Ameri
ka'da 250 kilo, Mısır'da 532 kilo saf pamuk 
alınmaktadır. Mısır misalini alacak olursak; 
toprak reformu yapmış bu memlekette çiftçi aile
sinin çabalarının olumlu sonuçlarını görürüz 
Kaldı ki, Mısır'da aile işletmelerinin yüzölçümü 
çok küçüktür. Bir dönüme kadar olanları da 
vardır. Bizim yurdumuzdı. Ödemiş'in Golcü 
yaylasında üç bin dönüm arazi vardır. Tarıma 
elverişli arazi. Patates ekilir. Büyük işletme 
100 dönüm, ortalaması 5 dönümdür. Buna rağ
men, dönümden 2 500 ilâ 4 000 kilo patates 
alınır. Türkiye'nin diğer yerlerinde ortalama 
114 kilo patates alınır. Bu misalleri daha da ar
tırmak mümkündür. Böylece görüyoruz ki; 
iletmelerin küçülebilmesi asla Türkiye'de verim 
düşürücü bir faktör olamryacaktır. 

Üçüncü hususa geliyorum .- Toprakların top
lu] aştırıl ması ve bölünmesini önlemek için alaca
ğımız tedbirler : 

Türkiye'de ziraat arazileri, çok dağınık ve ay
rı parçalar halindedir. Toprak sahiplerinin an
cak % 5 i, tek parça toprağı işler. % 95 i de iki 
ve daha çok sayıdaki parça toprağa sahiptir. 
İşletmesi on veya daha fazla parçaya bölünmüş 
İnci sp.yısı % 22,6 dır. Çiftçi başına düşen orta
lama,- arazi parçası da 7 dh\ Bu bölünmenin, bu 
dağınık toprak sistcımi ile yapılan tarımın fay
dalarını ve zararlarını izaha lüzum görmüyorum. 
Fakat bir toprak reformun? şiddetle ve acele ih
tiyacımız okluğunu ispaıtlıyan en kuvvetli delil
lerden biri olduğunu hatırlatmakla yetineceğim. 

Üçüncü husus, kooperatifleşme idi, bu husus
ta ihtilâfımız olmadığını zannediyorum. Zira 
Hükümet de buna taraftar olduğunu açıkladı. 
Kısaca faydalarını belirtmekle yetineceğim. Ta
rımdaki unsurları biraz evvel arz ettiğim gibi 
birisi eşitim, demiştim. Eğitimin yapılabilmesi 
için eğitilmiş elemanlara ihtiyacımız vardır. Bu 
eğitilmiş elemanların da 40 bin köy ve çok daha | 

— 49 

6 . 2 . 1966 O : 2 

yaygın sahalar üzerinde bu köy hinterlandı üze
rinde yayılmış sahalarda yetişmiş elemanla eği-

, tim yapimanın gıüçlüMerini elbette takdir ederiz. 
Birkaç köy bölgesine köyü birleştiren bir koope
ratifin merkezinde yapılacak öğretim,, tatbiki 
çalışmalar, nihayet yalnız tarım alanında öğre
timi kolaylaştıracak çok daha az teknik elemana 
İhtiyaç gösterecek gibi bir durumla kaılmıyarak 
Türkiye'nin kalkınması için idare taksimatmda-
ki köy adedindeki daralmayı kendiliğinden sağ-
lıyacak topluim kalkınma bölgelerini de tahakkuk 
ettirmenin başlangıcı olacaktır. 

Tarım aletleri ve gübre konusu : 
Sayın arkadaşlarım, hangi rejimi tatbik eder-

^eniz edin, hangi usulü uygularsanız uygulayın, 
muayyen ölçüdeki araziye sahip yani kendi 
kendini geçindiren ve bir miktar da üretimin
den satış yapıp para kazanan çiftçi hariç, ye
kûnu çok büyük olan küçük çiftçi hiçbir suretle 
ne gübreden, ne teknikten, ne de tarım âlet ve 
edevatından istifade etmk imkânına sahiptir. 
Karnını doyuramıyan, toprağından aldığı ürünle 
karının doyuramıyan insanın toprağa daha çok 
şey vermesini bekletmek hakkımız değildir İste 
kooperatifçilik de çiftçiyi daha güçlendirecek 
dayanışmayı sağlıyacak, Devlet olarak da kredi
leri Ahmet, Mehmet gibi birer birer insan ara
yıp bulmaktan ise; ve bunlar i sonra, erteleme 
ve af yolları ile heder etmekten ise kooperatiflere 
tanınacak öncelikler ile ki; Anayasalınızın hü
küm ve emridir. En kolav ve en kısa yoldan 
çiftçiyi güçlendirmek imkânlarını bulacağız. 
Kredi ve pazarlama konuları da, tarımın çok 
önemli dallarından birisidir. Bulgun memleketi
mizde Toprak Mahsulleri ve bâzı birlikler gibi 
muayyen pazarlama birlikleri, alıcı ve pazarla
ma birlikleri olarak mevcut bâzı birlikler 
vardır. Fakat bunlar memleket ihtiyaçlarına 
cevap verecek nitelikte değildir. Eğer koope
ratifler istihsal ve satış, istihlak kooperatif
leri olarak düzenlenecek olursa ve çiftçi do bu 
kooperatiflere girmek için zaruri veya bâzı tak
yidi kayıtlar konulmak suretiyle bu kooperatif
lerde, bu merkezlerde toplanırlar ise; bu şart
lar altında malını rahatça teslim edip, bede
lini rahatça alıp ve aldığı para karşılığında da 
toprağı daha çok yatırım yapabilecek güç ve 
imkânı ancak bulacaktır. Bu bakımdan da, di
ğer gübre, üretim araçları, şöyle ucuz yapın. 
'bunları bu fiyat altında saitm, daha aracının 
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•kazandığını azaltın diye bâzı 'hususlara temas 
etmek lüzumunu hiç de duymuyorum. 

Batı ülkelerine ait bâzı kısa misaller de ver
mek isterim. Toprak reformu yapmış, ve hâlâ 
yapmakta devam eden bâzı tarım ülkelerinde, 
bâ7i ülkelerde, büyük kooperatifleşme sayesin
de şunlar sağlanmıştır. Kısaca hallicesinden, 
tarlasından kopardığı, topladığı mahsulü, doğ
ruca, kooperatifin gösterdiği merkeze teslim 
edip, hemen karşılığında parasını alıp, köyüne 
şaıkısmı, türküsünü söyJ iverek dönmektedir. 
Ayrıca o kooperatif, yap'ığı satışlardan sağ
ladığı kârlardan da tekrar çiftçiye dönen, çift
çiye m'üstah.'-rda giden bir parayı kendisine ye
niden, lıie aklında hayalinde yokken vermek
ledir. Bu memleketlerden biri olan İtalya'da, 
rejin; ve Hükümet buhran karının çok sık olduğu
nu hepimiz biliriz. Daha açık bir ifade ile, 
İtalya'da sokakta sürdüğünüz üç kişiden biri 
komünisttir denir. İtalya'da komünizmin ^eııı.s-
kMneüni yakın tarihte hepimiz izledik, biliyoruz. 
Parlâmentoda büyük bir «üç kapanmışlardı. 
İl al yadda toprak reformu, to})rağın düzenlenmesi 
ve buna, paralel olarak sanayiin çelişmesi İtalya'
da, istedim kadar rejim buhranı, istediği kadar 
Dükümü buhranları doğursun, herkes ticare
tinde, ziraat inde ve hâlâ onu endişelendiren, 
kuşkulandıran bir hususa ı aslıyamıyorırz. İşle 
huzurlu, istikrarlı bir t-plıduk, sağlamanın 
un 'urlarından' birisini ısrarla üzerinde durarak 
belir! m.yve çalısitum. 

Sayın arkadaşlarım, genel hatlarına temas et
tiğim toprak reformu ve bunun yurdumuza ge-
tireceği faydaların aıraık kısa bir özetini yap
tım. Toprak reform un a, olan zaruret ve seçen 
İmr .«ünün Türkiye'de Türk halkı aleyhine is-
l^dimni 'belirterek biran önce yerine getirilmesini 
istiyorum. 

Fakat bu önemli memleket dâvası hakkında 
yurt sathında yapılan kötü propagandalara da 
temas etmeden gecem iveceğim: 

Toprak reformu komünistlikmiş, bunu da is-
tiyenler komünistlermiş. Güçlü bâzı teşekküller 
maalesef toprak sahiplerinin çoğunluğunu teşkil 
ettiği bâzı kişiler milyonlar harcayarak toprak 
reformunun aleyhinde neşriyatta bulunmakta
dırlar. Bunların kimler olduğunu tahminde güç
lük çekmiyoruz. Menfaatlerini fakir Türk halkı
nın sırtından sağlıyanlar olduğunu hepimiz bili
yoruz. Ebeden, Doğu illerimize kadar senelere 
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yaygın temaslarım sırasında halka yukarda arz 
ettiğim hususları anlattım. Bu arada çok garip 
suaİleriyle karşılaştım, Bunlar bilhassa bu sene 
Ege bölgesinde yerini, ismini, cismini verebilece
ğim temaslarım sonunda, «Efendim toprakları
mız el im izden almaeakmış, toprak reformu ile 
ürettiğim, maddeleri, Devlet alacakmış, bana mu
ayyeni bir hisse verecekmiş», çok daha utanç ve
rici olanı da; köylü tarladan gelince evinin kapı
sında başka bir erkek şapkasını görürse; içerde 
bir başkası bulunduğu için giremiyeceği gibi, ha
yasızlıkların kendilerine anlatıldığını ifade etti
ler. 

Arkadaşlarını, bunlar cidden hayasızlıktır. 
Bunlar vatana, ve millete ihanettir. Bu hainlerin 
yüzlerin dek i maskeleri hep beraber yırtıp çıkar
talım. Bu yüz kızartıcı sahnelerden sonra gerçe
ği öğrenen vatandaşlar ki; bunlar arasında Ege 
bölgesinde, pek çoğu A. P. li olan vatandaşların; 
aman efendim toprak reformu bu ise; derhal ya
pın, isterseniz telgraf çekelim, Meclise kadar ge
lelim, sizlerden rica edelim, dediler. İşte bu umu
mi arzu millî iradedir. Oünkü hem vatandaş isti
yor; hem de yurt yararınadır. 

Sayın arkadaşlarım, seçtiğimiz bütçe tenkidi 
metodu ile yani toprak reformu içerisinde her şe
yin mevcudolduğunu tarımın bütün dallarım 
bununla laıpsıyabileeeğimizi ispata, çalıştık. Dar 
ölçüde de olsa memleket, tarımının bütün dert
lerini toprak reformu ile dile getirmenin müm
kün olduğu ve bu alanda kendi kendimize yeterli 
bir tarım rejimi bulabileceğimiz gibi endüstrileş
menin gerektirdiği finansman kaynaklarımızı da, 
geniş ölçüde bu alandan sağlıyabilmenin, istik
rarlı bir toplum düzenine ihtiyaç duyulduğunu 
ispata, çalıştık. Ayrıca arazi mülkiyet dağılışm-
daki dengesizlik vo adaletsizlik, servet ve gelirler
deki dengesiz ve adaletsiz bir şekilde muayyen 
ellerde toplanacağına, işaret etmek isterim. Bu da 
vVnayasamızla taban, tabana zıttır. Anayasanın 
Devlete verdiği görevlere? aykırıdır. Kısaca Top
rak Reformu, bir Anayasa emri ve yurt gerçek
lerinin zorladığı bir zarurettir. Ancak bunu yap
mamak Anayasayı ve yurt gerçeklerini bir tara
fa itmek demektir. Bu fikrimi teyidetmek için 
bir misal vermek isterim: 

Daha, çok zorlayıcı tedbirlerin Anayasaya ay
kırı olduğunu ifade eden zihniyete karşı bunu 
ifade ediyorum. Bugün Amerika'da Devlet lıek-
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tar başına 1 500 kg. dan daha az tahıl alan çift
çiyi artık çiftçilik yapmaktan menetmektedir, öz
lenen demokratik örnek bu. Millî menfaatleri ön
de görerek zorlaya zorlaya herşeyi doğru yap
tırmak isteyen bir zihniyetin memleket yararı
na yapılması lâzımgelen bir zihniyetin Anayasa- • 
ya aykırı değil, bu memleketin gerçeği olduğunu 
isbat etmek için arz ediyorum. 

Sayın arkadaşlarını, mâruzâtımın sonuna gel
dim. Sayın Bakana, Sayın Hükümete bir iki hu
susu hatırlatarak huzurunuzdan ayrılacağım. 

Tarımda çok önemli olan hususlardan birisi 
de fiyat politikasıdır. Fiyat politikası, üreticiyi, 
çiftçiyi, teşvik edeceği kadar; yarın, bir daha se
neye, 10 sene sonra ne yapacağını bilen insanla
rın çabası içerisine sokar. Dolayısiyle dengeli bir ' 
üretimin daima içerisinde bulunuruz. Fiyat poli
tikası mevzuunda Tarım Bakanının çok az söz 
sahibi olduğunu biliyoruz. Yalnız meslekten ge
len Bakandan memleket tanınma daha çok hiz
metler beklediğimiz için bunu hatırlatıyoruz. Fi
yat politikasını çiftçinin, müstahsilin, üreticinin 
lehine kullanmak için de Hükümet içerisinde bü
tün çabaların harcanması lâzımgeldiğine kaani 
bulunuyorum. Sayın Ticaret Bakanının zihniyeti 
ile asla bağdaşamıyoruz. Sayın Bakan teveccüh 
eden bir sual karşısında 25 kuruşa olan bir kilo 
soğanın 175 kuruşa çıktığı hatırlatıldığı zaman, 
«Bırakın biraz da müstahsil kazansın.» gibi cid
diyetten uzak bir boyanla karşı karşıya kaldık. 
Sayın arkadaşlarım, soğan ya beş kuruştan, ya 
10 kuruştan da senelerce evvel, hiç olmazsa bir 
sene evvel kapatılır. 

Bunu yalnız aracı kazanır, müstahsil kazan
maz. Zaten mıüstahsıla kazandırmak istiyorsak; 
aramızda hiçbir uçurum yoktur. Bütün mesafe
ler kapanmıştır. 

Kredi mevzuu; Türkiye'de tarımın geri kal
masının başlıca sebeplerinden birisi de elbette 
bu. Yalnız kredinin bir bankanın imkânlariyle 
temini faaliyetleri arasında o bankanın imkân
larını da artık görüyoruz. Yani donmuş se
viyelere, donmuş hacımlara gelmiştir. Birkaç 
sene evvel 800 milyon lira olarak bildiğim, her 
halde bu yıllarda bir milyar veya bir milyarı 
aşmış olan Devlet hissesinin, Hazine hissesi
nin bankaya ödenmek suretiyle kredi imkânla
rının genişletilmesini tavsiye ederiz. Ayrıca 
tarımdaki güçlüklerimizi yenmek ve daha dü-
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zenli bir bünyeye kavuşmak için bu bankanın 
statüsünde gerekli değişikliklerin yapılmasını 
yani münhasıran tarım işlerini destekliyen bir 
banka olarak çalışmasını tavsiyeye şayan bu
luyoruz. Bundan evvel arz ettiğim gibi, üre
tim araçları, gübre v. s. bunları istediğiniz ka
dar çoğaltın, muayyen bir seviyeye kadar çift
çiye kullandırabileceksiniz, bunun dışında kul-
landıramıyacaksınız. Çünkü parası yok, ala
maz. Bankanın verdiği krediler hepinizin bil
diği gibi oğlunun, kızının düğünlerine, düğün 
hazırlıklarına, borçlarına gideceği içindir ki, 
böyle kredi olmaz. Bu hususta girişilmiş olan 
kontrollü kredilerin daha geniş metotlarla da 
üzerinde çalışılarak bünyemize en uygununun 
bulunmasını tavsiyeye şayan buluruz. 

Teknik eleman konusuna bir nebze temas 
etmiştim, kısa bir mukayese yapmış olmak için, 
ufak bir mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Halen teknik eleman mevcudumuz zannedi-
yurui ı i k i ; bâzı ••;ıkaınk::-<]:> ' ı . - 'k i ^ - ^ k k::'t::-
lar yapaJbilirim, 4 - 5 bin civarındadır. Bu ra
kam Nasır'm Mısır'ında 12 000 dir. Ve Mısır'
da yapılan 5 Yıllık Plânın sonunda bu rakam 
24 bine çıkacaktır. Yapılan tahmin ve hesap
lara göre de bizim memleketimizde 30 ilâ 40 000 
teknik elemana ihtiyaç vardır. Demin bir sa
yın hatibin protesto edilen beyanlarındaki gibi 
İmam - Hatip okullarının 1/3 ü nishetinde olan 
tarım okullariyle tarım kalkınması olamaz. 
Çünkü ihtiyaç duyduğumuz teknik elemanları 
yetiştirecek okulları çoğaltmadıkça ve bura
dan çıkan çocuklarımız köylünün yanında yer 
almadıkça; asla tarım alanında kalkınmayı 
beklemiyelim arkadaşlar. Esasen mevcut tem
po ile teknik eleman yetiştirmeye devam eder
sek birbuçuk asırda hedefe ulaşabiliriz. Kim 
kala, kim göre... 

Sayın arkadaşlarım, sözlerime burada son 
verirken, katiyet ile bilmediğim, fakat kula
ğımıza gelen haberlere göre, Hükümetin çift
çi borçlarının ertelenmesi veya affı gibi bir 
mevzu hakkında da görüşlerimizi arz etmek is
terim. 

Senatör arkadaşlarımızın hepsi hatırlıyacağı 
gibi, Doğu bölgesindeki kıtlık sahasındaki ge
ziden döndüğümüzde halk ile yaptığımız te
maslardan aldığımız sonuçları da huzurunuza 
takdim etmiş idile. Vatandaş bu tasarruflarla, 
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heyecansız hale getirilmektedir. Vatandaş, 
bir gözü gökte yağmurda, bir eli de Devletten 
ihsan beklemektedir. Böyle bir çiftçi toplulu
ğunu hiejbir zaman hatırımıza, hayalimize ge
tirenleyiz. Af ede ede nasıl olsa oy vereceğim, 
affettiririm, nasıl olsa benim köye geldiği za
man pazarlık yaparım, nasıl olsa şu, bu gibi 
bir zihniyete bu toplumu bir defa kaptırdık 
mı; bu memleketin üretimi sıfıra düşer. Ar
kadaşlar bunda haklı değiliz. Sayın Hüküme
tin bu hususta bilhassa dikkatini çekiyorum. 
Eğer tedbir almak, çiftçiye, köylüye yardım 
etmek istiyorsanız, buraya kadar saydığım ted
birlerin yanma âcil olarak fazla üretim, vere
ceği mal karşılığında borcundan şilinsin. Ama 
bir emek karşılığı, bir çalışma mahsulü olsun, 
hibe değil. 

Sözlerime burada son verirken değerli Ba
kanlığın bütün elemanlarına ve Türk Ulusuna 
bu bütçenin hayırlı olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Bingöl. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İSA 
BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, Yüce Mille
timin muhterem mümessilleri, değerli Bakan 
ve onun çok kıymetli mesai arkadaşları ve Hü
kümet Erkânı. Adalet Partisi Grupumuz adına 
sözlerime başlarken; teklif olunan bütçenin Bü
yük Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını 
ve tatbikatçısı Hükümetimize başarılar sağlama
sını Ulu Tanrıdan diler, huzurunuzu engin hür
metlerimle selâmlarım. 

Teklif olunan bütçe hakkındaki görüşlerimi
zi dar zaman çerçeveline sığdırabilmek mecbu
riydi dolayısiyle : 

Bnıiu kesin iddiasını, mevcut nizamı, geçmiş 
tatbikatlardan, edinilen kanaatleri, ve Hükümet 
programını esas alarak; 

Ta hale kuk un ıı özledi'derimizle kaçınıl masını 
temenni ettiğimiz noktalara karınca kaderince 
ve kısaca değinmekle iktifa edecek ve her hal 
ve kârda objektif olmaya gayret edeceğiz. 

Ancak; yılda bir defa işaret fırsatı bulunan 
bu görüşlerin ifadesinde fuzuli bâzı izahlar ve 
sivri noktalar bulunursa bunların da ifade güç
lüğümüz yanında Türk yurdu ve ulusunun mil
lî güvenini sağlamak, mutlu geleceğini hazırla
ma çabalarımız olarak telâkkinizi bilhassa inan

dığımız müsamahanıza sığınarak istirham edece
ğiz. 

Sayın senatörler; 
Fikrimizi vuzuha kavuşturabilmek maksadı, 

bu vesile ile de hafızaları tazelemek amaciyle 
«Tarımın ilmî yönden, kuruluş imkân ve şartla-
rma, Türkiye'mizin tarımsal statüsüne panora
mik bir görüşle bakmakta fayda görmekteyiz. 

Ekonomik kurallara göre tarım bir açık saha 
işletmesidir. Ilov yönü ile tabiatın çeşitli tesir
lerinin mutlak hükmü altındadır. Biyolojik, me
teorolojik, beşerî birçok ve mütenevvi tesirlerin 
nüfuzunda bulunan bu işletmeyi terkibeden un
surları kısaca gözden, geçirerek mevzuunıuzuıı 
kanavicesini çizmeye çalışalım. Şöyle ki : 

Projesi: Bilgi ve tecrübe, 
Mekânı : En geniş manâsiyle toprak, 
Vasatı : Yetişme muhiti yani iklim şartla

rı, 
Hammaddesi : Her çeşidiyle bitki ve hayvan, 

ilâveten, gübre, 
Fabrikasyonu : Çeşitli şekilleriyle makina 

ve ekipmanlar, 
Sermayesi : Bu sayı km unsurlara yatırılan 

krediler ve emekler, 
Pazarı : ihtiyaç sahihi vatandaş ve artanı 

için. de dış ııazarla.rdan ibarettir. 
Bu unsurlardan her biri; 

.İlmin ısısındaki tatbikatlarda sadık, kuvvet
li, büyük kârlar sağhyan birer ortak ; 

Aksi hallerde is bozan, geçimsiz, muannit, 
mutlak iflâsa sürükliyen, telâfisi zor İmzan da 
imkânsız neticeler tevJideden. birer belâ olmak
tadırlar. 

Bu inanca tetkiklerimizi her bir unsura ay
rı ayrı bir nebze değinerek ifadeye çalışacağım. 

Bilgi ve tecrübe; başarıya ulaşmış ülkelerin 
görüşlerini etüdederek, lâboratuvar ve arazi de
nemelerini bölgede tekrar ederek, yurda has 
tatbikatın en uygun usullerini bularak; bunları 
işletme elemanı çiftçiye, üreticiye, rençbere öğ
retmek; tatbikatta başarılarını sağlayabilmek
tir. 

Yurdumuzda ; tarih seyrinde, Fransız, Alman, 
İngiliz ve Amerikan kültürlerine göre çalışma
lar olmuş; 

Bunlar bazan aynen adapte edilmiş; 
Bazaıı ilmî görüşle memleket gerçekleri bir

leştirilerek uygun metotlara varılmış; 
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nın takdirle anılan gayretleriyle yurdun müs
tesna imkânları canlandırılarak özel üretimler 
sağlanmıştır. 

Üniversitelerimiz çeşitli fakültelerinin muh
telif enstitülerindeki çok kıymetli çalışmalarını, 
araştırma ve ıslah istasyonlarının faydalı mü
şahedelerini, orman işletmeleri, üretme çiftlikle
ri, haraların netice elde eden tatbikatlarını gu
rurla anabilmekteyiz. 

Narenciye, okaliptüs, çay, pancar, fındık, tü
tün, ipek, tiftik, yağlı tohumlar, bakliyat türle
rinin ıslah ve inkişafını takdirle anılan çalışma 
ve gayretler olarak görmekteyiz. 

Ancak, bu çalışmalar kamu sektöründe, son 
zamanlarda da ilim müesseselerinde müspet eser
ler verirken, tatbikatçısı çiftçiye, üreticiye, 
rençbere kâfi vüsatte intikal edememiş bulun
maktadır. 

Muayyen şehirlerimizde Batıya kıyasla hay
li lüks döşenmiş bürolarda otoriteler, masa ade
di her gün biraz daha artırılan merkez servis
lerinde işlek kafalar emir ve talimat beklerken; 
Anadolu'nun bağrında, bütün kazalar, birçok 
vilâyetler eli nasırlı, yüzü kavrulmuş, dağarcığı 
bilgi ve tecrübe dolu, dili tatlı teknik kadro
nun hasretiyle dövünmektedir. 

Şu anda en çetin tabiat şartlarına rağmen 
denenmiş olması bakımından, dedesinden, baba
sından öğrenmiş olduğu tek ürünü elde edebil
mek için karasabanın peşinde aheste aheste gi
den; saldım çayıra, m evlâm kayıra misali hay
vancılıktan tevekkülle ümit bekliyen geniş bir 
kütlenin ümit kurduğu, Ortaçağ metotlarının 
karekterize ettiği kapalı aile ekonomisinin hü
küm sürdüğü beldeler azımsanmıyacak vüsatte
dir yurdumuzda. 

Beri taraftan da diploması elinde gençlere iş 
aramada da biribirimizden geri kalmamaktayız 
Ankara'da. 

Hülâsa edersek; 
Müesseselerimiz ve elemanlarımızla ilmi ta-

kibedebiliyor, tetkik edebiliyor, usullerini koya
biliyoruz. Fakat tatbikatçısına mal edemiyo
ruz. 

Şu halde; bilgi ve tecrübe bakımından pa
rolamızı kurmalıyız. «Teknik öğretimle en kısa 
zamanda kadromuzu artıracağız. Bu kadro ile 
araştırma ve deneme müesseselerini yurda yaya
cağız. Gülen yüzümüz, tükenmiyen sabrımız, öğ

rendiklerimizle, çiftliğe, tarlaya, imalâthaneye; 
oradaklarla omuz omuza çalışmaya. 

Gayretlerimizi şükranla anacakları, ebediyen 
bağırlarına basacakları bu beldelerin evlâtlar] 
olmaya koşacağız. 

Muhterem senatörler, 
Arazi manâsında da kullanacağımız toprak; 
Nakledilemcz oluşu ile, değiştirilemiyen coğ-

rafik, topoğrafik hususiyeti eriyle edafik yönden 
derinliğine müdahalenin güçlüğü dolayısiyle iş
letmenin en hassas unsuru, siyasal, sosyal ve 
ekonomik yönleriyle de en kıymetli eleman ola
rak bilhassa göze çarpmaktadır. 

Ona bilgisiz müdahalenin felâket getirdiği 
bir bedahettir. 

Bu sebeple de toprak; işletmeyi karekterize 
eden en önemli unsurdur, denilmektedir. 

Yurdumuzda ismi misal olarak gösterilen 
Adana, Konya, Eskişehir, Urfa, Muş gibi ova
lar hariç arazi çok kısa mesafelerde değişik ka-
rekterler arz etmekte dolayısiyle toprağın hu
susiyetine göre her dönümünde ilmin ve tecrü
benin ışığında; yurt edinme, onu koruma, karın 
doyurma ve nihayet faydalanma yönlerinden en 
uygun işletme tipini tesbit etmek; yurt çapında 
karar vermek; ondan sonra değişmiyen tabiat 
şartlarına uymuş olmak bakımındîîn da katı 
kararla çalışmalara geçmek gerekmektedir. 

Bu maksatla geçen yıl konuşmamızda detayı 
ile arz etmiş olduğumuz veçhile toprağın; or
man. mera, meyva bahçeleri, tarla, kültür sa
haları ve nihayet iskân sahasından hangisine 
tahsis olunmasının tesbiti; yani «Toprak ve 
arazi amanejisinin en kısa zamanda» ve Devlet 
eliyle yapılmasında mutlak zaruret görmekte
yiz. 

istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Arazi 
ve Toprak A manej esi Kürsüsünün iddialarını 
tetkik ettikten sonra, yurdu bu görüşler ışığın
da havadan müşahedenizle; yurt sevgisinin gön
lünüzde taht kuracağı, yakıcı ve kavurucu aza
bı, ifademizin delili olarak belirtmek isteriz. 

Üniversiteler, DSİ, Toprak Su ve M. T. A. 
nm jeoloji ve toprak araştırmaları haritalarını 
yapmaları, Orman Umum Müdürlüğünün 673 
sayılı Kanun hükümlerine göre orman dışı bı
rakılacak sahaları tesbit çalışmaları bu meyan-
da hizmetler sayıl abilirse de konunun ehemmi
yeti ile bağdaşabilecek kifayette görememekte
yiz. 
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Hükümetten bu. konudaki çalışmalara der

hal başlanması, gerekli mevzuatı hazırlatmaları 
bu yolda vatandaşa ışık tutmalarım önemle -• 
rica ederiz. 

Tapulama, ve kadostral haritaların ikmalini 
bunun en tabiî şartı olarak görmekte okluğumu
zu da ifade etmeden geçemiyeceğiz. 

Bu bölümde ikinci safha olarak «Tahsis şek
line göre arazi ve toprak ıslahının icrası» mev
zuu gelmektedir. 

Tatbikatta; toprak muhafaza, erozyonla mü
cadele, teraslama, drenaj olarak, isimlendirilen; 
«Toprağın meyilli sahalarda tesbiti çalışmaları. 
arazinin, tesviyesi, taban suyunun uzaklaştırıl
ması, yan derelerin ıslahı suretiyle arazilerin 
sel ve taşkınlardan korunması, donmuş teressu-
bat mmtakalarmda çığların önlenmesi» çalış
malarından ibaret bulunmaktadır. 

DSİ, Orman, Topraksu Umum Müdürlükleri
nin toprağın tesbiti, yan derelerin ıslahı çalışma
ları henüz iddialı vüsatte görülememekte; taş
kından koruma ve drenaj tesisleri de daima ku
rudan tesislerin ikinci randıman unsuru olarak 
mütalâa olunmaktadır. 

Bu konuda biraz evvel arz olunan arazi tah
sis çalışmalarının hemen akabinde bu bölüm için 
de bir plânlama yapılması, plânlamanın katı ta
limatına göre özel teşebbüse ışık tutulmasını, 
güçlük arz o(\cn mahallerde Devletin fiilen ic
rasını temenni etmekteyiz. 

Doğu - Karadeniz mmtakasmdaki kireçle
me çalışmalarım; bu. yönde bir gayret olarak 
kabul ve takdir etmekle beraber, kâfi bir de-
mostrasyon icra edildiğine kanaat getirerek; 
Devletin bütün, imkânlariylc Jokalik çalışmalar 
yapmasına cevaz verememekte, büyük yatırımla
ra muhtaç ve çeşitli sosyal hizmetleri bulunan 
Türkiye'de bu çalışmaların da sair yatırımlar 
gibi; amortisman yoliylo, vâde ile ödemeli çalış
malar olarak devam, ettirilmesinde nesafet mü
talâa etmekteyiz. 

- Toprağın arazi münbanilerine göre işlenmesi 
halinde % 20, gübrelenmcsincle % 40, iyi to
humla çalışmada c/c 15, Dinlendirme yerine 
bakliyat münavebesi yapılması halinde % 20, 
parazitlerden korumada % .15, ve nihayet sula
mada % 100 verimin artacağını en geniş im
kânlarla köylüye duyurulması ve tatbik etti
rilin esini dilem ekteyiz. 
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Bu bölümün üçüncü safhası olarak da; gü
nün polemik çanağında, bilenin de bilmiyenin 
de çekip uzattığı ve yanlış mânada (Toprak Re
formu) olarak ifade ettiği «Toprağın işgal ve ta
sarrufu» konusuna temas edeceğiz. 

Her işletme; medeni inkişafların seyrinde ye
ni buluşlara uyarak bünyesini tanzime mecbur
dur. İnsan ve hayvan gücü yerine kömür, elek
trik ve petrolün yer alması tarım sektöründe de 
statü değişikliği yapmıştır. 

Bu faktör; evvelâ çalışma sahalarını müte
madiyen genişletmeye gayret ettirmiş, bilâlhare 
de genişliyen hudutların birbirine kavuşması 
neticesinde, ufkî yayılma yeri.nl müteaddit kü
çük parçaların biıleştirilmjesine, sahanın mun
tazam. geometrik esaslarda şekillenmesine ve 
nihayet bunlardan sıonra da dikey entegrasyon 
usullerine yani toprağın bünve ıslahı, gübrele
me, sulama, iyi to'hum kullanma v.s. ye intikal 
etmiştir. 

Topoğrafik hususiyeti bakımından çeşitli 
karakterler arz eden yurdumuzda bu oluşun 
çeşitli kademelerini, hattâ her safhasını, yan-
yana ve medeni imkânların müstahsıla intikali 
nisıbetinde kademe kademe müşalhede edebil
in ekteyiz. 

Oepçevre sahil ovalarında ve teraslarında, 
büyük emekler ve yatırımlarla elde olunmuş 
fevkalâde 'kıymetli narenciye, çay pamuk, tü
tün bahçıe ve tarlalarından; kıymet ve emeğin 
azalmakta olduğu ve kuru ziraat tatibik olunan 
Orta - Anadolu'nun geniş hububat tarlalarına; 
mütaaıkiben Doğunun 7 senede bir tarla çalış
maları yapılan çeltik ve yonca tarlalarına; ve 
nihayet hudutları özel anlaşmalarla itibar olu
nan bu sebeple de mütemadi ihtilâf mevzuu 
olar;, toprak işletmesinden ziyade talbiî imkân
ların sathi yayı İmasından istifade olunan yay
la meralarına varılmaktadır. 

Antalya'nın muz, Mersin'in portakal, Rize'
nin Çay bahçeleriyle Tuncelrnin Dan tarlala
rını iki ekstrem tip olarak gösterebilmekteyiz. 

Diğer taraftan kuvvetli bir nüfus artışı do-
1 ay isiyle Türkiye'mizde asrımızın üçüncü çey
reğinden beri arazilerin hudutları birbirine mü
lâki olmuş, toprağa sahJboJamıyan hayli nüfus 
birikmiştir. 

Bu bakımdan vüs'at artık yalnız başına kıy
mete osas'olamamakta, bu mekân üzerinde istis-
maı edebilecek yetişme muhiti unsurları; coğ-
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rafik durum, ışık, rutubet, ısı, toprağın bünye
si gibi hususlarda önemli b'ıeı âmil olarak gö
rülmektedir. A7 e yatırılan emeğin kargılığı ka
zanç bu suretle bölgelere göre 1 yazan Ibiı'birin in 
dekate katları olmaktadır. 

Bu takdirde artık ilci şıkla karsı karşıya 
bulunmaktayız. 

Ya; önemli bir sermaye yatırımı yoliyle en-
tansif kir çalışmaya ve dikey entegrasyonla gi
derek aynı sahadan daha çok hasıla ile daha 
fazla nüfusun nem atanması m teinin edeceğiz. 

Ya da; Devletin çeşitli araçlığı ile malik veya 
şagillerinin değişmesine, boş kütlenin bir işletme 
sahibi olmasına gayret edeceğiz. 

Gayemiz; zirai ürünler bakımından millî 
hasılanın artı utması olduğuna göre boş saha 
kalmamasına, mevcutları da ilmin iddia ettiği 
şekilde ıslah, etmeye ve lüzumlu yatırımları 
yapmaya hassaten gayret etmeliyiz. 

•Böylece; ilk hamlede Dev,!etin hüküm ve 
tasarrufunda ve Hazinenin mülkiyetinde bulu
nan arazilerin, ve yine Dovlethı hüküm ve ta
sarrufumda bulunup zirai kültüre tahsis olıına-
h;ile«ek> sahaların uzun vâde ve kredi yoliyle 
tevzi edilmesini; ancak, emeğini, gayretini, bü
tün imkânını kuracağı işletmeye tahsis edecek
lerin tercih edilmesini, çok ciddî ve ihmal •edi
lemez 'bir tedbir ve karar olarak görmekteyiz. 

Bund-an sonra küçük parçaların asgari 'bir 
vüs'atte birleştirilmeleri imkânına •bilhassa gay
ret edilmesini lüzumlu görmekteyiz. 

Aksi hal olarak da; Rantp'ble çabşmıyan sa
haların; mahallin hususiyetlerine göre maksi
mum limitleri belirtilerek, mülkiyet hakları, 
faydalanma prensipleri ışığında, tarafların tat
mini suretiyle sahip değiştirme yolunun tahak-
'kukunu samimiyetle temenni etmekteyiz. 

Büyük yatırımlar yapılmış, Bantable çalışan 
büyük saha işletmelerinin do; kredi ve emekler 
'bölümünde arz edeceğimiz ki edi seleksiyonu 
yoliyle hallini tavsiye etmekteyiz. 

Bu konuda bir realiteyi dile getirmek zo-
runluğunu duymaktayız: 

Büyük bir sahavetle; Devlet mülkiyetinde 
dağıtılması gereken .1. milyon hektar, Devletin 
tasarrufunda ziraata tahsis olunabilir Kakayı 
da bunun -bir misli, sair surethuie de malik de
ğiştirilmesini mümkün göreceğimiz sahayı da 
bu ikisinin mecmuu kadar kabul eder ve bir 
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mislini de ilâve edersek varacağımız netice beş 
.milyon hektarı geçemez. 

En mükemmel imkânlarda on hektarla bir 
aileyi topraklandırırsak yeniden heşyüz bin ai
leye toprak verelbiliriz, bütün Türkiye'de. 

Şu anda ziraat yapılan saha 26 milyon hek
tardır. Bu neticeye de son senelerde toprağı, 
kuvvetli aşınma ve taşınmalara mâruz kılarak 
ve hu sene de 100 bin hektar ilâve ederek varmı
şızdır. Hal böyle iken hu sahanın üçte birinin 
mera veya ormana terki gerektiği ilmin iddia
sıdır. (Baaıde raporu gibi) 

Bu takdirde de 8 milyon hektar sahayı tar
la kültüründen yani toprak bulamadığı için 'or
man veya meraya saldırmış küçük sahalarda
ki köylüye toprağını terk ettirmemiz, huna mu
kabil 5 ımilyon hektarı dağıtmamız gerekmek
tedir. 

Bu netice ve görüşlerle «yurtta iddialı bir 
vüsatte dağıtılacak toprak bulunmadığı» ger
çeğine varmaktayız. 

Senede 400 hin kaıdar art «m nüfusla köyler
de yerleşemeyip şehirlere taşan 8 milyon insa
nın bu gerçeğin 'karşısında aşın bir ümide kap-
tırılmamaSı inancımızı bir vatan ödevi olarak 
arz etmek isteriz. 

Ama nerede ve ne zaman olursa olsun bir 
toprak kapitalizminin vücudu, benimsenmesi 
milletçe huzursuzluğumuza sebelbolm akladı r. 
Artan bir şiddetle de daima karşısında olaca
ğız. 

Yetişme muhiti şartlarına gelince : 
Kuruluşundan beri tanını, güneş ve rüzgâ

rın tesirinde nemlilik, kuraklık, donma, kavrul
ma gibi tabiî olayların hükmünde, işletme şek
lini tanzim etmektedir. 

Ancak; tecrübî ilimlerin inkişaf ettirdiği 
usuller sayesinde tabiata hâkimiyet mümkün 
olabilmekte veya hiç olmazsa bu kuvvevtler-
den âzami istif aide sağlanabilmektedir. 

Böylece de steplerde ve çöllerde de emin 
ve rantabl çalışmalar yapılabilmektedir. 

Feyezan sularının tenebbüt mevsiminde kul
lanılmasını temin eden hüyü^ rezerv tesisleri 
barajlar ve cazibe ile sulama, tesisleri kurulma
sı, yer altı sularının arteziyon olarak veya 
pompajla satha çıkarılarak kullanılması. 
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Springler yağmurlama suretiyle sulamalar, 
Canlı materyalle veya mekanik malzemelerle 

rüzgâr perdeleri tesisi suretiyle kavurucu rüz
gârların tesirlerinin bertaraf edilmesi, 

Şişleme veya taban suyundan tecridetmek su
retiyle dondan koruma tedbirleri birer misal ola
rak gösterilebilir. 

Yurdumuzda çok çeşitli faktörlerin tesirinde 
tabiî muvazene bozulmuş, Anadolu'muz maalesef 
bir âfetler beldesi haline gelmiştir. Her yıl sel, 
çığ, don ve kuraklığın fecî tahriplerini, acı neti
celerini elîm bir azap içinde müşahede etmekte
yiz. 

Bu tedbirlerin müspet tesirlerini de gönül hu
zuru ve sevinci ile takibediyor, büyük hamlele
rin icrasını sabırsızlıkla bekliyoruz, 

DSİ Umum Müdürlüğünün bu konuda çalış
malarını takdirle ifade etmeyi edası zaruri bir 
vazife telâkki ederim. 

Toprak Su Umum Müdürlüğünün başarıları 
göz doyurmakta, gururumuza vesile olmaktadır. 

Plânlamanın öngördüğü bu tedbirler yanın
da sadece Orman Umum Müdürlüğünce mahdut 
nisbette tatbik olunan rüzgâr perdeleri tesisine 
bilhassa değinmek ve çok faydalı neticeler sağ-
lıyacak bu konuya kıymetli tarım otoritelerinin 
dikkatle eğilmelelerini de istirham edeceğim. 

Muhterem senatörler, 
Tarım çalışmalarında; 
Orman bünyesinde 30 - 200 yıl tamamen 

açıkta, 
Meyva bahçelerinde 1 - 30 yıl büyük çapta, 
Hayvancılıkta 3 - 30 yıl değişik şartlarda, 
Tarla kültürlerinde mevsimlik periyotlarda, 
Üretim; yetişme muhiti faktörlerinin çeşitli 

tesirlerine, ayrıca zarar ika ettiğinden parazitle
rin tahribine mâruz bulunmaktadır. 

Tedbirsizlik bütün emek ve sermayenin mah
vına sebebolabilecek; mücadele de, tabiata kafa 
tutma seviyesinde mümkün olabilecektir. 

Bu takdirde en emin yol, ekonomik isteklere 
uygun ve tabiat şartlarına intibak eden türlerin 
seçilmesi ve bunların daha verimli hale getirilme
lerini temin etmektedir. 

Henüz kâfi etütler yapılamamış Doğu bölgesi 
hariç bu konuda yurtta iftihar edebileceğimiz 
çalışmalar yapılmıştır. İlim merkezlerinde, dene
me müesseselerinde devam etmekte bulunan bu 
çalışmaların daha detaye hale getirilmesi ve Do-

ğu'da da kâfi müesseselerin kurulmasını bekle
mekteyiz. 

Muhterem senatörler; 
Kalite bakımından zirai ürünlerimiz dış piya

salarda istekle aranmaktadır. İyi ambalaj, kâfi 
bir reklâm ve ciddî bir ticari organizasyonla pi
yasalarda hâkimiyet tesis edebileceğimiz kanaa
timiz kesindir. Bunu da ümitle beklemekteyiz. 

Antalya'nın sedirini, Pos çamını, Zingal'm 
gürgenini, Türk tütününü, Akala pamuğunu, İz
mir'in incirini, Giresun'un fındığını, Ankara'nın 
tiftiğini, Doğu'mm mor koj^ununu bu görüş için
de daha da kıymetlcndirebiliriz. 

Muhterem üyeler; 
Gerek bitkisel ve gerek hayvansal ürünlerin 

mücadelesi konusunda, mücadele enstitüleri, ya
nında mücadele müdürlükleri kuruluşlarına rağ
men, alınan neticelerin henüz güvenli olduğu ifa
de edilemez. 

Teknik kadronun Devletçe yapılan büyük 
mücadeleler dışında da çiftçi ve rençberin mün
ferit mücadele tatbikatlarını kontrol edebilmele
rini, onlara ışık tutabilmelerini, muhtacolduğu 
malzemenin temininde de yardımcı olabilmelerini 
beklemekteyiz. 

O ok kıymetli senatörler; 
Yurdun bu konuda en önemli problemlerin

den birisi de tarla kültürünün gübre ihtiyacıdır. 
Yorulan tarlaların gıdası verimli mahsulün ciddî 
biı şartı suni ve çiftlik gübresi mevzuudur. 

Zirai entansitenin ikmal şartıdır. 
Değişik dozlarda da olsa Doğu bölgesi hariç 

yurdun her tarafında gübreleme kuvvetle benim
senmiş, çiftçinin itiyadı olmuştur. Çiftlik gübre
sini tarlasına atmakta, imkân nisbetinde de suni 
gübre ile takviye etmektedir. 

Demirel Hükümetinin ilk teşebbüsleri olarak 
gübre fabrikasyonuna önem vererek mevcut fab
rikaların kapasite tevsi ihalelerini, diğer taraf
tan gecen yıllardan elde edilen kıstaslara göre 
yurt imkânlarından karşılanamıyan ihtiyaçların 
temini için de 500 bin tona yakın ithal imkân ve 
şartının tahakkuk ettirilmiş olmasını sevinçle 
karşılıyoruz. 

Ancak, bugün Doğu bölgesinde yılda (beher 
tonu 25 kilo ürünün artışına sebebolacak) 50 mil
yon ton tezek ısıtma vasıtası olarak yakılmakta
dır. Pancar şirketinin tahriki ve tatbikatı müs-
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tesna çiftçi gübreyi tarlaya götüreceğine kuru
tup kış yakacağı olarak biriktirmektedir. 

Diğer tarafta; Muş, Bitlis, Bingöl, Tunceli'n
de dar bir şerit halinde meşe baltalıkları yerleş
miştir. Taşıma imkânlarının artması nisbetinde 
bu şeritten bir taraftan Ağrı, Erzurum, ötesinde 
de Orfa, Mardin steplerindcki balkın yakacak 
ihtiyacı olarak tüketilmektedir. 

Ancak; bu sahalarda son senelerde bulunan 
çok kıymetli linyit yataklarının kıyın et lend iril
mesine başlanmıştı r. 

Siirt'in Güney ilçelerinde Sımak'ta bu sene 
yeni çeltik şirketinin istihsale başladığı Asfalt it 
yüksek kalori ihtiva eden ve kolaylıkla satıhtan, 
galeriye lüzum görülmeden elde olunabilen çok 
kıymetli randımanlı bir rezerv olarak görülmek
tedir. Bu çok rantabl imkânlarına rağmen büyük 
bir imkânsızlığı da yardır. Karstik bir teşekkül ât 
sahası olan bu bölgede akar sular çok derin mec
ralar açmıştır. Ve ulaşımı büyük güçlüklerle kar
şı karşıya bırakmıştır. Bu sebeple bu hammad
deyi Doğuya, nakletmek çok hem pek çok pahalı
ya mal olmaktadır. 

Doğu'daki dar orman şeridinin mahvını önle
mek, gübrenin tarlaya şevkini ve serilmesini sağ
lamak, buralarda yaşayanların da asgari seviye
de medeni imkânlardan istifadesini sağlıyabilmek 
amaciyle dinamik Hüküm etim izden (îüney - Do-
ğu'nun bu çok kıymetli Asfaltıt rezervinin mev
cut yol şebekesine bağlanmasını ciddî bir dilek 
olarak sunmaktayız. 

Bu maksat için Şırnak - Eruh - Siirt yolu
nun biraz masraflı da olsa kısa zamanda inşası
nın tahakkukunu da sabırsızlıkla beklemekteyiz. 

Mevcut tatbikat programlarına göre kısa za
manda sulu ziraate geçecek Doğu ovalarında do
ğacak gübre açlığını ilk safhada önliyeeek bir 
redbir olarak görmekteyiz. 

Kıymetli senatörler; 
Bu kategoride mütalâa edebileceğimiz. Ve zi

rai kalkınmamızın önemli şartlarından birisi de 
yem sanayiidir. 

Topoğrafik hususiyeti dolayısiyie hayvancılı
ğın hâkimiyetinde bulunan Doğu bölgelerimizde 
bu sanayi inkişafı ve istihsallerinin de ucuza mal 
edilişi göçebelikten ve aşiret hayatından kurtul
mayı, temenni edilen ahır hayvancılığının teessü
sünü mümkün kılacaktır. 
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Bu suretle et, süt, yumurta yolu ile protein 
üretiminin miktarı ve kalitesi büyük çapta artı
rılabilecektir. 

Hem vatandaşın bu çok verimli hayat ihtiya
cı karşılanacak ve ilâveten de bizim için fevka
lâde önemli bir pazar olan Orta - Doğu piyasala
rını hâkimiyetine alabilecektir. 

Aziz senatörler; 
Tarım işletmesine şekil veren unsurlardan bi

risi de bu işletmede kullanılacak makina ve ekip
manlar kombinezon ve koordinasyonudur. 

Bunların; toprağın, yetişme muhitinin, mah
sûl türünü hususiyetlerini yurdun, ekonomik im
kân ve varlığına göre şekillenmesi; pratik, sağ
lam. ucuz ve randımanlı olması zamanında elde 
e»lilebilmesi gerekmektedir. 

1925 - 1935 seneleri Türkiye'de makinalı ça
lışmaların deneme devresi olarak görülmekte
dir. 

1917 - 1955 devresi de güdümlü bir alıştırma 
i) ı• ıi yodu olmuştur. 

Bundan sonra imalât başlamış ve fakat itha
lât zorlukları mâni sebebolarak ve frenleme ya
parak ihtiyaçların normal karşılanması mümkün 
olamamıştır. 

Bir müddetten beri de ihtiyaçların montaj 
voliyle karşılanmasına gayret edilmektedir. 

Şu günlerde motor sanayiinin kurulmakta ol
duğunu, dolayısiyie çeşitli ziraat makinalarmm 
da yurdumuzda imal olunabileceği haberini bah
tiyar edici bir müjde olarak telâkki etmekteyiz. 

Bu suretle; 3 milyonundan 2 milyonu sapan 
kullanan çiftçi ailesi memleket şartlarına uygun 
evsaflı makinalara sahibolabilecök; 

Bir taraftan ithal olunan çok çeşitli makina-
hv:m büyük yekûnlara varan ve her zaman değe
rinde kıymetlendiril emiy en yedek parça derdin
den, bunlar için ödenen azîm dövizlerden yaka
mızı kurtarabilecek; 

Diğer taraftan da yüzde yüz kârla yapılan 
satışlarla fakir köylü ve çiftçinin sömürülmesi ve 
iddiaları bertaraf edilebilecek (Zirai Donatım 
Kurumu her yerde çiftçinin emrinde) olduğu •id
diasını tahakkuk ettirebilecektir. 

Konumuzun en hassas bölümü kredi bahsine 
gel ince. 

Muhterem üyeler; 
Kredi «ihtiyaç hissedildiği zaman bulunabi

lir, kolay temin edilebilir, ancak faydalı teşeb-
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büslere tahsis olunur, istismarına imkân buluna- \ 
maz, fazlası elde edilemez, nitelik ve çapta olma
lıdır.» görüş ve kanaatindeyiz. 

P a r a piyasasının mutlak olarak .Devletin hü
küm ve tasar rufunda bulunduğu Türkiye'mizde 
bu konu biraz daha hassasiyet kazanmaktadır . 

Geçmiş devirlerde alıştırma ve teşvik politi
kasının fedakârlık telkin eden tu tumu neticesin
de önemli miktar larda donan kredi borçlarının 
tar ım işletmelerini fazlaca rahatsız etmekte oldu
ğu Türkiye'mizde bu konuya fazlaca eğilmek ge
rektiği inancındayız. 

Tek tar ım kredi müessesemiz Ziraat Ban
kasıdır . 

Bu müessese kredi tevziinde iki usul ta-
ki bet mistir. 

Bir incis inde; gayr imenkulu teminat almış, 
ikincisinde de geniş bir küt lenin topluca ve 
'birbirine deste'k olmaları halini karşı l ık kabul 
etmiştir . 

Her iki hal de görüşümüze göre kredinin 
donmasına, ödemede aksakl ık lara vesile olmuş
tur . Şöyle k i : 

Gayrimenkul ipoteği karşılığı a lman kredi
ler kont ro l edilemediği ve daha çok verimli 
müta lâa o lunduğu için tarım, çalışmaları dışına 
kaymış, yeni gayr imenkul edinmeye, tur is t ik 
tesisler inşasına, t icari kombinezonlar kurma
ya teveccüh etmiştir . 

Böylece ta r ımın dışına yatır ı lmış kredile
rin t a r ımdak i gibi mevsim sonunda geri dön
mesi mümkün, olamamış, faizler ar tmış ve borç
lu mütemerr i t du rumuna düşmüştür . 

Müteselsil kefalet suret iyle verilen kredi
ler de borçlananlar ın hepsi ve tamamen borç
larını ödemedikçe ödiyen şahısların yeniden 
kredi a lamaması gerçeği karşıs ında ödemekten 
imtina edişi neticesinde faizin anaborca ilâvesi 
ve seneler geçtikçe, faizin faizinin artışı borcu 
ödenemez hale getirmiştir . 

5254 sayılı K a n u n hükümler ine göre veri
len ve ciddî bir kontrole tabi tu tu lamıyan to
humlukla r bedelinin de bunlara eklenmesi ye
kûnu hayli kabartmıştı! ' . 

Böylece 150 l i radan başlıyan borç âzam : 

l imiti 4 000 lirayı bulmuş ve bundan sonra da 
sadece faizlerin ilâvesiyle kabard ıkça kabar
mıştır . 

B u t ab lo ; yılda ancak 85 gün çalışan köylü
müzü, biraz daha atalete sevk etmiştir. 
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Bu net ice ; bir t a ra f ta kredi müessesesini 
huzursuz kılmış, karş ı l ığında borçlananları he
lak etmiştir . 

Hükümet imiz in «az faiz uzun vâde ile bu 
t ip borçlar ı konsolide» ederek ödenmelerini 
mümkün kı lmaları görüşü, bu fasit daireye bir 
çıkış noktası bulunması teklifi, müstahsıla ra
ha t bir nefes aldırmışt ır . 

.Muhterem senatörler , 
Bu t a t b i k a t a karşı l ık nasıl bir usul vaz'edü-

nıelidir tezine mukabi l görüşümüz şudur : 
1. Donmuş krediler in aktivitesi temin 

olunmalıdır . 
(Borçlar ın konsolidesi faydalı bir tedbir 

olara'k. görülmektedir . ) 
2. Yeni kredi politikası kuru la rak k red i ; 

teşebbüsü müşalıade ederek ve çalışmaları 
kontrol ederek, s i tüasyonlara göre verilmelidir. 

(Henüz iki ilde tatbik, olunan, bu yıl '•'> ilde 
daha denenecek, takipl i kredi metodunun yur
da teşmili) 

o. Kredi lere karşı l ık t emina t ; gayrimen
kul ipoteğinden ziyade teşebbüs sahiplerinin 
t a k a r r ü r eden ihtiyaçları olmalıdır, 

(Böylece sadece zengine yeni bir kazam; im
kânı yerine, müteşebbise çalışma, zemini hazır
lanmış olacaktır . ) 

4. P a r a piyasas ı ; üretileni zirai mahsuHe
rin ve imal olunan ham maddelerin satışını te
min etmek ve bu yolla sermaye te rakümüne 
vesile vermek suretiyle ayar lanmal ıdı r . 

Bu yolla hem sermaye ciddi ve emin bir 
t a tb ika t sahası bulmuş ve inkişaf etmiş o lur ; 
hem de dekate milyarlar ın karşılığını bulan 
insan gücümüz verimli, bir işletmede kıymet
lendirilmiş ve ralhatlıkla sermayeye ilâve cdn-
miş olur. 

Saygı 'değer üyeler ; 
Özelliklerini sayageldiğimiz bu acık hava. 

isletmesinin son unsuru da pazarlama 'konusu
dur. 

Dünyamızdaki mücadelelerin tek sebebi ra
ha t yaşamayı temin edebilmek için a r anan her 
çeşit gıdayı bulabi lmekten doğmaktad ı r . 

Dünyanın her yerinde, t ab ia t fabrikasında, 
her çeşit ü rünü elde etmek imkânı yoktur . Ve-
tiştirilcnıiyen. iht iyaç maddeler inin dünya bö
lümleri a ras ında mübadelesi de bir ihtiyacın 
mahsulü bu lunmaktad ı r . 
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Bu görüşle; ürünün en iyisini yetiştirmek. 

pazar istekleri kadarını yetiştirmek, ve istek 
varsa mümkün olduğu kadar üretmek iktiza 
etmektedir. 

Üretilen ürünleri bir müddet saklıya'bilmek 
zorlukları karşısında, her çeşit dış tesirlerde 
ve diğer canlılardan büyük bir hassasiyetle 
korumak gerekmektedir. 

Bundan sonra da; ürünlerin özelliklerini 
kaybetmemelerini temin için de. yine dış tesir
lerden koruyarak ve bilhassa itina göstererek. 
bazan da özel taşıtlar kullanarak taşımak, pa
zara taze, sağlam ve iştahayı çeker dununda 
ve bilhassa normlaştırılmış kalitede arz etmek 
ieaibetmektedir. 

Tanrı; Türkiye'mize, dünyanın diğer bö
lümlerinde tehallükle arzulanan zirai ürünle
rin yetişmesini nasibetmiştir. 

Ancak, tarih 'boyunca bunları hiçbir tedbi
re lüzum görmeden kullanmış veya öylece pa
zarlara getirmişizdir. Kereste, meyra, et, süt 
gibi. 

Halbuki inkişaf eden ülkeler, pazar istek
lerini düşünerek, ürünleri ıslah etmiş, amba
lajlamış, mevsiminde ve ilgiyi çekecek tipte 
tutunmuş, çok çok uzaklardan getirerek, bizle
ri pazarlardan atmıştır. Bu sebeple de fevka
lâde makbul ürünlerimizi bu rekabet karşısın
da satmakta güçlük çekimsizdir. 

Bu arada Türkiye'de: 
Ambalaj sanayii yurdumuzda emeklemeyi 

geçmiş, yürüme safhasına gelmiştir. 
Marketing çalışmaları henüz göz duyura

mamaktadır. 
Taşıma araçlarını ıslaha gayret ediyoruz. 
Pazarlamada hayli gayrete muhtacız. 
İepazarları ıslahımızı, dış pazarlar için ti

cari ataşe ve mümessillerimizin gayretlerini ar
tırmalarını, iyi ambalaj, mutlak marketing, ta
lebe. göre istihsal, ve arz konusuna dikkatimiz 
dâvamızı halle kâfi gelecektir. 

Netice olarak tarım dâvamıza bir şekil ve
rerek elbisesini giydirirsek: 

Mekân problemimiz yani toprak lconu.su 
halle muhtaçtır. En büyük noksanımızdır. 

Ham madele yani tohum ve damızlık etüt
lerimiz yeterdir. Ancak karar verdiğimiz cins
lerin yurda yayılmasını tamamlamalıyız. 

Gübre ihtiyacımızı yurttan temin ederek ha
tasız kullanılmasını temine mecburuz. 
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Makina ve ekipman ihtiyaçlarımız hâlâ dış 
pazara muhtaçtır. Yurtta temin etmeliyiz. 

Kredi usulümüzü yeniden organize etmemiz 
zaruridir. -

Pazarlama çalışmalarımızı tanzime mecbu
ruz. 

Yurt müdafaasında ordu birliklerine, harb 
malzemesine muhtaoolduğumuz kadar daha 
fazlasiyle zirai ürünlere muhtacolduğumuzu 
hatırdan çıkarmayacağız. 

Yani; kısaca statümüz yüz güldürücü de
ğil, çok ümitli ama 'hayli düşündürücüdür. 

Muhterem senatörler, 
10 umum müdürlük, 2 müdürlükten ibaret 

Bakanlık teşkilâtının çalışmalarını, ve hassaten 
kendilerinden istediklerimize de bir iki cümle 
ile değinmemize müsaadenizi istirham edece
ğim. 

Geçen yıl hararetle tavsiye ettiğimiz; plân
lamanın tasvibettiği, Bütçe Komisyonu Rapor
törünün de temas ettiği gibi Orman Umum Mü
dürlüğünün çalışmalarının birbirini kontrol 

edecek bir reorganizasyonuna ve 1960 yılından 
beri Bakanlık kademesinde karar bekliyen Or
man Bakanlığı projesinin tahakkukunu sami
miyetle temenni ederiz. 

Dünyanın petro - kimya sanayiine yöneldi
ği, Batıkla yapraklı baltalıkların ormandaki 
kıymetinin eksi yönde bulunduğu, dikkate alı
nırsa yol git m.i yen yerlerdeki servetin mutla
ka kıymetlendirilmesi, fazla yaşlı ağacı beklet
menin kâr yerine zarar olduğu nazara alınır
sa; ormanın toplum için bir gaye değil vasıta 
olduğu düşünülürse, hazır servetlerin gayret 
beklediği sahalara tekniği, teşebbüsü götürme
de daha fazla geç kalmamamız iktiza eder. 

Bu yönde; 
Keçi probleminin halline karar verilmesi. 

ormana civar köylülerin mesken, okul, yol, ca
mi, ihtiyaçlarının karşılanmasında bir priorite 
tanınmasını; orman içi köylerin ekonomik yol
dan kalkındırılması için temin olunan dünya 
yardımları yanında sembolik mânada olmıyan, 
ihtiyaca elveren çapta kredi sağlanmasını; or
mancılık çalışmalarında kooperatiflerle çalış
ma yolunun teşvik ve tahakkuk ettirilmesini; 
bu köylerin kalkındırılmasında büyük rol oy-
nıyacak el sanatlarının inkişaf ettirilmesini; 
kültür arazisindeki rüzgâr perdeleri tesisinde 

http://lconu.su
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büyük fayda saglıyan bordur kavaklanıalarmııı 
tahrik edilmesini candan temenni ediyoruz. 

Yangınlardan koruma konusunda; telsiz şe
beke ile donatılma çalışmalarının mevcut 
o başmüdürlüğe1 ilâveten 8 ünde de tesisi; or
man haritalarının alınması, taksasyon ve ame-
najman plânlamalarının yapılmasında başarılı 
neticeler alınması; millî parklar, koruma sa
haları, turistik mânada piknik sahaları tesisi 
gibi dairesinin çok müspet çalışmalarını; orman 
içi köylülerinin yaşama seviyelerini yükseltmek 
üzere kurulan fonun iki seneden -beri 20 mil
yonda tutulmasını; takdirle ifade etmekten 
zevk duyarız. 

Ancak; Orman Teşkilâtınca başarı ile tat
bik olunmakta bulunan, toprak muhafaza ça
lışmalarının Plânlama tarafından, rantabl ol
madığı bcyaniyle, takyidi de üzüntümüze ve-
sil olmuştur. Telâfisini temenni ederiz. 

Veteriner Umum Müdürlüğünün; hayvancı
lığın inkişafı bakımından meraların ıslahı, 
yonca, korunga, fiy, sudan otu gibi yem tesis
leri olarak 20 bin hektardaki çalışmalarını tak
dirle ifade ederken çok, çok artırılmasını da 
candan temenni ederiz. 

Besi kredisinin geniş bir sahaya yayılması
na gayretlerini rica ediyoruz. 

Hayvani mahsullerin; et, bağırsak, deri sa
nayiini Türkiye'de teşvik edebilmek için; hay
vanların canlı olarak şevkleri yerine Türkiye'
de1 kesilmesi, ambalajlanması, soğuk hava ter
tibatlı vasıtalarla şevki hususunda Hükümet 
nezclinde dinamik tekliflerini; diğer bakanlık
la v teşkil âtiyle koordine çalışma suretiyle in
kişafına gayretlerini Sayın Bakanımızdan rica 
ediyoruz. 

Ziraat Umum Müdürlüğünün çok şümullü 
bir hizmet pozisyonunda bulunması bakımın
dan tasarlanan reorganizasyona göre çok daha 
dinamik bir statüye kavuşturulmasını candan 
temenni ediyoruz. 

Toprak Su Teşkilâtı yanında, yurdun tama
mına yayılmış kadrolariyle teknik tatbikatta 
çiftçiye, köylüye ön ayak olmalarını; büyük bir 
yardım olarak tevzi edilmekte olan tohumluk
ların zamanından evvel hassasiyetle yaptıra
cakları tespitlere göre vaktinde dağıtılmasını 
temin etmelerini, bu yd da dâhil geçmiş anor
mal tevzilere son vermelerini; soğuk mmtaka-

lar için yumuşak buğday tohumluğunu tefrik 
ve temin etmelerini haklı bir dilek olarak rica 
ediyoruz. 

Ziraat odaları kuruluşlarına memurların iş
tirak ettirilmemesi, çiftçinin kendi kendisine 
karar organı olması temin olunmalıdır. 

Tarım okullarının lise seviyesinde olması ve1 

okulların yurt gerçeklerine göre bölgelere da
ğılması samimî temennimizdir. 

Zirai asayişin mutlaka temini şarttır. Bu
gün, zirai asayişsizlik; çiftçimizin en büyük 
derdi olarak tecelli etmektedir. Bu maksatla 
Çiftçi mallarını koruma Kanunu değiştirilmeli, 
inzibatî ve emniyeti temin edebilecek bir ku
ruluş getirilmedi ve kısa zamanda tatbikata 
arz edilmelidir. 

Gübrenin fiyat nazımı olmalarını, nasafet 
ölçüleri içinde dağıtılmasını, ihtiyaçların za
manında depolama., ve şevklerini temin etmele
rini, Zirai Donâtun Kurumundan samimiyet
le temenni etmekteyiz. 

Gecen yıla nazaran bu yıl satışa arz edebi
lecekleri makiııa ve ekipman mevzuu ve mikta
rındaki dikkate değer artış bilhassa memnuni
yetimize vesile olmaktadır. 

Üretme çiftliklerinin yeter bir tecrübeye». 
kâfi bir kültüre sahip bulundukları inancıyla 
ken'di çalışmaları yanında; eivarlarınelaki köy
lülere öğretici, yardımcı, kalkmdırıcı olarak 
hizmet ve yardım etmelerini bilhassa rica ede
riz. 

Sertifikalı tohum istihsali konusunda henı-
hududoldukları güvenilir çiftçilere yardım et
mek sureciyle onların da istihsale iştiraklerini 
temin etmelerini, ileriye güven olarak tahak
kuku lüzumlu bir tedbir saymaktayız. 

Toprak Su Genel Müdürlüğünün gayretle
rini, bilhassa arazi tesviyesi, gübreleme, müna
vebeli çalışına v. s. gibi daha ziyade tarla içi 
çalışmalarına tevcih etmelerini tavsiyeye şayan 
görmekteyiz. 

Yem sanayiini çok geç idrak edilmiş bir 
kıymet, hayvancılığın kalkınması için bir mes
net mütalâa ediyor, bilhassa Doğu'nun. suhı 
ziraata geçiş sahalarında derhal tesislerini kur
malarım, tehalükle bekliyoruz. 

Kapasiteye nazaran tüketim sonunda artan 
cüz'i stok; alışma safhasında olduğumuza göre, 
geçicidir. Yakında suni gübre gibi ihtiyacı 
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karşılayamıyacakları kanaatinde bulunduğu
muzu sarahatle ifade ederiz. 

Meteroloji Genel Müdürlüğünün asrın tek
niğini yurda mal etmekteki gayretlerini ve çok 
faydalı neticeler elde ettiklerini şükranla ifa
de ederken, Doğu'da da muhtacolunan istatis
tiklerin elde olunabilmesi için teşkilât kurma
larını dileyeceğiz. 

Hava rasatlarını sorduğunuzda, günün ra
satlarını tesbit ettirdikleri plâğın cevap ver
mesini zevkli bir misal olarak ifade etmekten 
kendimizi alamamaktayız. Teşekkür ederiz. 

Bu bölümde de hulâsa olarak: 
.1. Yatırım tesisleri lüks değil, ihtiyaca 

uygun almmalıdır. 
2. Çalışmalarda kooperatifleşmeye gayret 

olunmalıdır. 
o. Zirai hizmetlerde bürokrasiden uzak ka

lınmak, formaliteler azaltılmalıdır. 
4. Teknik kadronun araziye şevkinde faz

la ücret, lüks vasıta, güzel büro ve lojman te
mini yerine, kâr fikri ile istihsale ortak kılma 
yolları tercih olunmalıdır. 

5. Fakirliğin asalet belgesi sayılması fik
rini ve zihniyetini bertaraf edebilmek için her 
şeyin Devletten değil teşebbüsten temin oluna
bileceği inanışı telkin edilmelidir. 

6. Orman köylerine daha büyük bir dik
katle ilgi gösterilmeli, kendilerine tahsis olu
nacak kredi metodu ve limitleri müsait hale 
getirilmelidir. 

Çok değerli senatörler, kıymetli Hükümet 
mümessilleri; 

Söylemek kolay, yapmak güç fakat zevkli 
netice almak gurur vericidir. 

İlmin basamaklarında yükseldikçe ufku ge-
nişliyceck, gücü ve hevesi artacak tarım kad
romuzun gayesine doğru süratle erişmesi ve 
dünya çapındaki rötarlarını kapatmalarını is
temek gönül duygumuz, projelerini tahakkuk 
ettirebilmelerini görmek de idealimizdir. 

Yüce Tanrıdan kendilerine, Büyük Türk 
Milletine candan başarılar diler, diğer bölüm
leri gibi Tarım Bütçesine de hayırlı, uğurlu 
kılmasını niyaz eder, hepinizi şalhsım ve gru-
pum adına engin hürmetlerimle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın îneeoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOÖLTJ (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem arka-
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daşlar, Sayın Bakan ve kıymetli Bakanlık er
kânı; grup sözcümüz ziraat politikamızı ilmî 
bir -şekilde izah etmiş bulunuyorlar. Bendeniz 
de şahsım adına mahallî bâzı dert ve dilekleri 
dile getirmek için söz almış bulunuyorum. 

Birinci ve âcil talebim, bölgem olan Afyon 
ve kazalarına yazlık arpalık, tohumluk veril
mesidir. Geçen sene Türkiye'mizde mahsulleri
miz ekseri yerlerde normalin üstünde olduğu 
halde, maalesef Afyon ve kazalarında, benim 
gördüğüm kazalarında çok zayıf olduğunu mü
şahede etmiştim. Bu durumda çiftçilerimiz çok 
sıkıntılı bir vaziyete düştüler. Ziraat Bankası 
esaslı bir yardımda bulunamadı. Tetkik et
tim, zirai krediler ortalaması 500 Tl. yi geç
miyor. Ve çiftçinin büyük çoğunluğu da 150 
ile 200, 300 Tl. arasında kredi almaktadırlar. 
Bunlar da krediyi aldıkları gün pazar harçlığı 
olmaktan başka bir işe yaramamaktadır. 

Eksik olmasınlar, sayın Bakanlık, bu sene 
Kasım ayında bir miktar tohumluk buğday gön
derdiler. Ancak yarı nisbetinde tatmin edilmiş 
olmakla da bir kısım ferahlık duyuldu. Bun
dan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Ancak 
boş kalmış tarlalarını dahi hiç olmazsa yaz ay
larında ekebilmeleri için yazlık arpa tohumlu
ğu gönderilmesini arz ve talebetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Orta - Anadolu 
arazisi kurak ve toprak verimsiz olduğundan 
bağ ve meyva bahçeleri yapıldığı takdirde iyi 
netice elde edilmekte olduğundan Ziraat Ba
kanlığınca bol miktarda fidan yetiştirilerek 
arzu eden köylülere maliyet fiyatına göre fi
dan verilmesinin temin edilmesi ve uygulama 
bahçeleri, numune bahçeler için de parasız ola
rak fidan verilmesinin teminini istirham et
mekteyim. 

Bölgemizin birçok köylerinde yetişen mey
va ağaçları, baharda yaprak açarken evvelâ 
örümcek gibi sonra tırtıl denilen uçucu böcek
ler tarafımdan yaprakları yenerek mahvedil-
mektedir. 

Eskiden bunlarla mücadele ediliyordu. Zi 
raat memurları ilaçlıyorlardı. İyi netice alını 
yordu. Fakat 3 - 5 seneden beri ziraat memur
ları yalnız makinaları, özel makinaları verir
ler, ilâç vermezler. Fakir olanların veyahut 
da sahipsiz meyva bahçelerine ilaçlama yapıl
madığından. öbürleri yapsa da bir fayda te-
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min etmez, oradan oraya yine dağılır. Bunun 
üzerinde daha önce de durmuştum. İstirham
da bulunmuştum. Fakat bu zamana kadar hiç
bir tedbir düşünülmemiş olduğundan tekrar 
bu meseleyi getirmek zorunda kaldım. 

Benim şahsi görüş ve kanaatime göre; bu, 
elbette bir kanun meselesidir. Yine halk ilâç 
parasını versin, bunun zararı yok. Fakat zi
raat memurları tarafından bu iş yapılsın. Hc-
sabcdilsin, herkese ne düşüyorsa onun da tah
sili için bir çare bulunsun. Bunun başka tür
lü bir çaresi yoktur maalesef. Mademki Hükü
met tahsisat koyamıyor. Bu hususta gerekenin 
yapılmasını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Tarımı İs Kanunu ile 
Veteriner sağlık ve zabıta Kanununun biran 
'evvel çıkarılması lâzım ve şarttır. Aynı zaman
da âcil bir zaruret halini almıştır. Bunun se
bepleri teşkilâtça malûmdur. 

Vaktimiz çok kısa, olduğundan sebeplerinin 
izahatına geçemiyorum. 

Buıgün köylülerimizin çoğu suni gübrenin 
'kıymetini ani almışlardır. Fakat istedikleri ka
dar alanıaımaktadı rlar. 

Bâizı köylerde de yanlış gübre kullanılmış 
olması sebebiyle suni gübreye karşı bir aaıti-
patti doğmuştur. 

Bunun için hiç değilse bu gibi yerlerde 
hangi cins .gübrenin kullanılacağı hususunun 
tesbiti için acele toprak tahlillerinin yapılması 
âcil bir zarurettir, Gübrenin nasıl kullanılaca
ğı hususunda kurslar açmak suretiyle çiftçile
rimizin eğitilmesi lâzımıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Ziraat Bankasının adı 
ile mütenasiholaraık Ziraat Vekâletine bağlan
masını arz ve taldbetockıtöyim. Bunu zirai kre
dilerin daha iyi ayar! anması bakımlımdan zaruri 
de görmekteyim. Bugün hemen hemen Ziraat 
Bankası; adı Ziraat Bankası olduğu halde, Ti
caret Bankası gibi e/alışmaıkıtadur. 

Bir de şu hususu arz ederek sözlerime son 
ve neceğim. 

Orman tahdit komisyonlarının; ilk hamlede 
Akdeniz sahillerindeki zeytin fidanlıklarının bol 
bulunduğu tarafta faaliyet göstererek orman olan 
yerlerin tahdidedilmeslni, ormana dâhil olmıyacak 
zeytin fundalıkları hariçte bırakılarak köylülerin 
biran önce buralarda zeytin bahçeleri husule ge
tirmesini ve bu suretle kalkınımal arının temin 
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edilmesini istirham etmekteyim. Bu maksatla; 
tapu kadastro heyetlerinin de oralarda daha 
önce lökle faaliyette bulunımalarını, Ziraat Ba
kanlığınca tavsiye edilecek mahiyette bir an
laşmaya varılırsa, elbette ki daha iyi olur. On
lara uzun vadeli krediler temini lâzıımgelecek, 
elinde tapu olursa uzun vadeli kredi temin et
meleri de mümkün olacak. 

Muhterem arkadaş]anım, burada sözlerime 
sıoıı. verirken, bütçenin memleket ve millet için 
hayırlı olmasını diler, hepinizi hürmetle selâm
larını. 

BAŞKAN1 — Buyurun Sayın Mehmet Ali 
Demir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan, muhterem arkadaşlarım; 
bütçesi görüşülün Bakanlığın, memleketin kal
kınmasındaki öneımi ve hizjmetlerini beş - on 
dakikaya sığdırmak .mümkün değildir. 

Millî gelirimizin esaslı kaynaklarından biri 
olan hayvancılığımızın kalkınması üzerinde 
bilhassa duminvalidir. Fakat bu Genel Müdür
lüğün Bütçesinde gereken tahsisat, yeteri ka
dar tahsisat komıılmadığından diyebiliriz ki; 
kelimenin tam mânas'iyle bugünkü durumla.'rı 
fecidir. 

Millî gelirimizi teşkil eden en önemli un
surlardan biridir. Hayvancılığımızın ıslahı, 
üretilmesi, gıdalarının çoğaltılması, yem .mese
lesinin halli, verilecek kredi ile fiyat politika
sı, değİHimiyen köklü prensiplere bağlanmalıdır. 
Zirai Mücadele Genel Müdürlüğünün bugün 
eleman ve tahsisat kifayetsizliği yüzünden, her 
yıl iki ile üç milyar lira değerinde çeşitli ürün
lerini iz heba olup gitmektedir. Bugün 30 mil
yonu geçindirmekte zorluk oeıken vatan topra
ğı yarın nüfusu elli milyonu bulduğu vakit aç
lık dâvası ile karşı karşıya kalınacağı düşünü
lerek, felâketi şimdiden önliyecek tedbirlerin 
hep birlikte alınması lâzımdır. Artık vatana, 
vatandaşa istikbal vadeden yerlere yatırımlar 
yapılmalıdır. Konuşmamızı burada bağlarken, 
Tarım Bakanı bulundukları vakit, vatana, va
tandaşa hizmet yolunda büyük hizmetleri do
kunan bakanlara ve Bakanlık teşkilâtının bü
tün mensuplarına, mensubu bulunduğum Grup 
adına teRekkürleriımizi bu kürsüden ifade etme
yi kadirşinaslık eseri saymaktayız. 
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Bu dev Balkanlı ğm mesuliyetini der uhde 
eden, yürütme şenelme sahip, az gelişmiş bir 
bölgenin çocuğu olaraık politikaya atılmadan 
evvel vatan sathını bir baştan bir başa birkaç 
defa kateden, her bölgenin hususiyetlerini ve 
o bölge fakirlerinin yaşayışlarını biz>zat gören, 
duyan, yaşıyan, işiteni Sayın Bakanın kanıyan 
yaralai'M yerinde neşter vuracıalklarını, vurmak
ta, olduklarını da üç aylıik hizmet ve faaliyet
leri göısıt erimiştir. 

BAŞKAN — Sayın Mıöbmet Ali Demir, vak
tiniz tannanı, kornişim anızı bağlayınız. 

MEHMET ABİ DEMİR (Devamla) — Beki 
efendim. Esasen v ait an sathı ıııd'a mevcut ger
çekleri yaşıyan, gören, az gelişmiş bir bölge
nin salkhıleri arasından çtkaın bir kimseden de 
bu beklenirdi. 

Yüksek şahsınızda Bakanlığın en alt kade
mesinden en üst kademesine kadar vazife gö
reni vazifelilerin cümlesini topkıluğuım adına 
hü mucitle selâınılar, sizlere ve memleket t eki bü
tün Balkaımk tcşlkilâıtma çalışmalarında muvaf
fakiyetler diler, bütçenin hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni ederken, toprak reformu hak
kındaki görüşlerimizi zamanını dar olması se
bebiyle ifade edeımiycecğiımizd;en bu konuyu 
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesinin müzakere
sine bıraktığımızı ifade etmek isterim. Yalnız 
şu kadarını bir cümle ile ifade etımek isterim 
ki; ben toprak reformunun karsısında değilim, 
ne köyüm var, ne şuyum var, ne buyum var. 
Fakat, inancım odur ki; bu memlekette toprak 
reformu yapılabilmesi için, ilk defa kadastro
sun! un yapılması şart ve elzemdir. Çeımişigezek'-
te toprak komisyonu tarafından dağıtılan top
rağın vatandaşları birbirine düşürmesiyle bir 
kan dâvasına dönmesi sebebiyle vatandaşları 
mahkemıelere düşürmüş, nihayet evvelce dağı
tılan, vatandaşın elinden alınıp da verilen top
rakların tekrar alınması suretiyle yerine veril
miştir. Böyle bir toprak reformu yapılamaz. 
Bir birlik kuvvetini bilmeden nasıl İd muha
rebe sathında yer alamazsa; benim şahsi ka
naatim odur İd, Hükümet olarak da Hazinenin 
ne kadar toprağı mevcuttur, ne kadar topra
ğı vardır; bunlar tesbit edilmeden, sınırları be
lirtilmeden toprak reformuna girmek bu mom-
lekettc iyi bir netice doğuramaz. Onun için bir 
sene içerisinde tapu kadastro işlerini yapalım, 
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bir sene sonra da arkadaşlarını, toprak refor
muna girersek... 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur Sayın De
mir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devaımla) — O 
zaman faydalı olur, yoksa biraz evvel bir arka
daşım bana sondu; senin köyün, kenutin var mı 
diye. Biz, bir evde iki nüfusuz. Arkadaşlarım 
bulunduğum köyde Cenabı Hakka çok şükür 
az ekip çok biçer, çok ekip az biçer ve geçi
nenlerdeniz. Kimsenin ne malında, ne mülkün
de gö'zümüz yolktur. Fakat... 

BAŞKAN •— Sayın Demir vaktiniz doldu. 
Koınuşııııaaıı zı k esiy o ram. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Peki 
efendim, hepinizi hürmetle selâmlarım arkadaş
larım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Türiker. 
HASAN ÂLİ TÜRKEB (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler ve değendi Bakan 
ve kıymetli Bakanlık mensubu arkadaşlarım; 
hakikaten Sayın Dcımir'in dediği gibi, bu dev 
Bakanlığın meselelerine uzun uzun temas öt
mek mümkün değildir. A.;nca'k sözcü arikadaş
larımız konuyu genel olarak ortaya döktüler. 
Zaten aşağı - yukarı Türkiye tanımı haikıkmda 
konuşulmamış, ortaya aıtılmaımış bir dâva da 
kalmamıştır. Dâva belli, bu memleketin açlık 
ve tokluk dâvası, geçim dâvası, ilerleme dâ
vası, ziraat, sanayi münakaşasından ziyade, zi
raatı inkişaf ettirip badema sanayie geçip ve-
yaahut ziraat kaynakları ile meımleketin kal
kınmasını sağlamak dâvası. Binaenaleyh çoık 
kollu bir dâva olan, çolk kollu bir Bakanlık 
olan Tarım Bakanlığının Bütçesi görüşülürken. 
bir - iki konuya kısaca Sayın Başkanın ikazı
na hacet hırakımamaya gayret edereik, yani vak
tiniz geldi, hemen bitirin deımesine hacet kal
madan, görüşlerimi bir - iki kelime ile hulâsa 
edeceğim. İnanıyorum ki, gene; ve dinamik Sa
yın Bakan ve çok değerli mesai arkadaşları bu 
bizim memleketimizin asırlık dâvalarına el ata
cak ve mümkün mertebe bu konuda, kilometre 
taşını ileri götürecek o inançla temennilerimi 
tekrarlıyacağını. 

Memleketimizde kalkınmanın hedefi olarak, 
anamadde, tabiî madde olarak ele aldığımız ko
nular: Ziraat, orman ve hayvancılık dâvalarıdır. 
Ziraat dâvası üzerinde arkadaşlarımız çok dur-
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dular, ben tekrar etmiveceğim. Yalnız hayvancılı
ğın inkişafında süt endüstrisinin, kanun gereğin
ce kurulan umum müdürlüğün faaliyetlerini ar
tırmasını temenni edeceğim. Ve Sayın Bakandan 
da; bugün fabrikaların kuruluş durumu nasıldır, 
yani nerede, ne zaman kaç tane fabrikanın ku
rulmasına teşebbüs edilmiştir, bunu açıklarlarsa 
çok memnun olacağım. Gene hayvancılığın inki
şafında yem fabrika!arının önemini takdir et
memek mümkün değil. Muhakkak ki, çok büyük 
farkı var. Halen sekiz tane olan fabrikanın artı
rılması, gerek resmî, gerekse hususi sektör ta ra
fından artırılması hakkında bir düşünce var mı
dır, Bakanlığımızın ('alışmalarında? Bunu öğ
renmek istiyorum. Fakat buna ilâveten asıl üze
rinde durmak istediğim bir nokta da Yem mad
deleri kanunu hâlâ Meclise getirilmemiştir. Bu
nu geçen sene de rica ettim. Bendeniz bir Yem 
maddesi kanununu Meclise sevk etmiştim. Yem 
Sanayiindeki arkadaşlarım dediler ki, bunun da
ha mükemmelini biz getireceğiz. Fakat iki seneyi 
geçti gelmedi. Çok rica ederim, Türkiye'de bugün 
yem maddesi kanunu yoktur ve bugün çalışmalar 
biraz semeresizdir. Bu kanunu biran evvel Mec
lise getirirlerse isabetli olacaktır, kanaatindeyim. 

Çiftçi mallarını koruma kanununun da bir
an evvel çıkarılmasında çok fayda mülâhaza et
mekteyim. Bundan sonra hastalıklarla savaş ko
nusunda da bilhassa şap enstitüsünün ikmali ile 
Türkiye'nin şaptan temizlenmesine gayret edil
mesini rica edeceğim. 

Bir de öğrenmek istediğim husus şudur: Aca
ba şap enstitüsü ne zaman ikmal edilecek ve şap 
aşısı ne zaman istihsal edilecektir? Çünkü Türki
ye hayvanlarında çift tırnaklılarda şap oldukça; 
her ne kadar raporda İzmir'den at ihracına baş
lanıyor deniyorsa da ki, edilmiştir ama, çift 
tırnaklıların ihracında zorluk çekiyoruz. Şap has
talığı, Türkiye'den kalkmadıkça çift tırnaklı hay
van ve mahsullerini ihracedomiyoruz ve edcmiye-
ceğiz. Bu husustaki çalışmalarını bilhassa rica 
ediyorum. 

Sıra buraya gelmişken Türkiye'de çok mik
tarda insanlarda olduğu gibi, beşeri tababette 
olduğu gibi, hayvani tababette do çok çeşit pa
razitler vardır. Türkiye'nin coğrafi durumu, bir
çok vasıfları, Türkiye'de hayvan hastalıklarının 
geniş çapta hüküm sürmesine vesile vermektedir. 
Bilhassa paraziter hastalıkların sayısı çok geniş
tir. Bu paraziter hastalıkların tetkiki, araştırma 

— 64 

6 . 2 . 1966 0 : 2 

ve mücadelesinde kolaylığı sağlamak için bir Pa
ra/-: Lo'oji Araştırma Enstitüsü kurulması, düşü-
nülülür mü ve bundan fayda mülâhaza edilir 
m i ? 

Çok muhterem, arkadaşlarım, Türkiye'de hay
van ıslahı gayet yerinde yapılmaktadır. Harala
rımız, inekhanelorimizin ıslahı ilmî yönden bir
çok iddialara rağmen, birçoklarının küçümseme
sine rağmen, daha doğrusu işin içyüzüne giremi-
yenler tarafından küçümsenmesine rağmen ıslah 
bakımından çok geniş ve ilmî çalışma vardır. Bu
na, inanıyorum. Ancak yapılan ıslahın vatandaşa 
iniikaline imkân verilmemiştir, yapılamamıştır. 
Her müessese etrafına yayılamıyorsa bu, bizim 
ıskatı müesseselerimizde hayvanlarımı/m ıslah 
edilemediğine delil değil, bütçelerinin daima, me
selâ bu sene de ya lirimi arda kısmakla, ilerliye-
cok yerde, yalınınlar artırılacak yerde hattâ hat
tâ hayvan ıslahı yapıp da etrafta çalışacak arka
daşlara zirai krediler, hayvancılık kredileri veri
leceği yerde bu imkânların kısılması yüzünden 
Doğudan. Batıya, bilhassa Doğu diyorum, Doğu
yu yegâne kalkındıracak meta hayvancılıktır. Ne 
kadar başka ziraat kollarına gidersek gidelim, 
onlar, yardımcıdır. Esas hayvancılıktır. Bu haki
kat üzeılne düniilmüyorsa, yar m dönülecektir. 
Doğudan baslıyarak bütün memlekette baştan 
başa hayvan ıslahını sağlıyacak imkânın veril
memesinden ileri gelmektedir. Yoksa ilmî vasıf
lar, ıslahın yapılamayışı değil. 

Bun;:, ilâveten Devlet Üretme Çiftliklerimizde 
yardımcı olarak hayvan ıslahı yapılmaktadır. Bü
tün. bunların yanında Sayın Bakanın çok yakın
dan tanıdığı Şeker Şirketinin hayvancılığını kay
detmekte fayda mülâhaza ederim. Ama Şeker 
Şirketinin hayvancılığı, bir şirketin, bir fabrika
nın, bir çiftliğin hayvancılığı mesabesindedir. 
Değerlidir, ıslah vardır. Ama koskoca Tarım Ba
kanlığını müesseseleri ile kıyas edilemiyecek çap
tadır. Buna da işaret ederim. Asıl arzu ettiğim, 
bu müesseselerin etrafına yayılıp ıslahı, yani il
mî müesseselerde yapılan ıslahın vatandaşın eline 
intikal ettirilmesi çareleri için, acaba yıl çalışma
larında Sayın Bakan neler düşünür? Bunu öğ
renin ele isterim. 

Efendim, konuşacak çok şey var, birçok arka
daşlarım bunları konuştular. Ben burada sözleri
mi kesiyorum. Zaten sözlerime başlarken Sayın 
Başkanın, itirazlarına, mahal bırakmamak için söz
lerimi bitireceğimi söylemiştim. 
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Hepinizi saygiyle selâmlarım. Hakikaten bıı 
memleketin kalkınmasında en mühim rolü oynı-
yacağma inandığım Tarım Bakanlığı mensupla
rını da huzurunuzda selâmlarım. Yeni yıl bütçe
sinden bu memlekete çok faydalı hizmetler başar
masını, huzur ile, ahenk ile endişesiz çalışarak 
bu memleketin kalkınmasına faydalı olmalarını 
can ve yürekten temenni ederim. 

Saygılarımla efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayını Yeşilyurt, 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) - - Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, değerli Ba
kan ve Bakan İlk erkânı1; bendeniz Türkiye'nin 
kaderini değiştirecek kadar bir vazife ile yüklü 
bulunan Tarım Bakanlığının vazifesini işaret 
ederek, yine Türkiye'nin yüzde 85 i köylü olan 
ve topraklarında tarımla uğraşan vatandaşla
rın bu vazifelerinde Tarım Bakanlığı t a rafım
dan ilmî bilgilerle doldurulduğu takdirde fay
dalı olacağına, inanarak şahsen kendim, bizzat 
çiftçilik yapan ve yaptıran bir kimse olarak 
Anadolu'da bulunan köylünün nasıl çiftçilik 
yaptığını bizzat huzurunuzda objektif olarak 
izah ede'ceğim. 

Muhterem arkadaşlar; bana öyle geliyor ki, 
benim bildiğime göre, Muhterem Bakanımız da 
Anadolu'nun, Şark'nı, köylünün çektiği ıstırap
larla dolu, bunu sinesinde saklıyan bir arkada
şımızdır. Ümidederiz ki; köylünün bu derdine 
deva olurlar. Köylü kaderine inanmıştır. Onun 
elinde yalnız öküzü vardır. Bununla tarlasına 
kadar gider. Sapanı ile eker, tohumu eliyle saç
tıktan sonra yine onların tapan dedikleri ağaç 
vasıta ile üzerinden geçer. Ve bundan sonra da 
kaderine, talihine ve Allah'ına inanarak tarla
yı öylece terk eder. Yağmur bol yağarsa mah
sulü bol olur. Bol yağmadığı takdirde fakir 
köylü, zamanı gelince yine Allah'ına olan bağ
lılığı ile dua eder, tebrikler yazmak suretiyle 
dağlara, dualara çıkar. Mahsulü az olursa, köy
lü bunu nasırlı elleriyle toplar, orakla biçer. 
Tınazın beklediği ve rüzgâr esineeye kadar köy
lünün o yerde boş ve âtıl kaldığı vakıdır. Niha
yet, rüzgâr eser, harmanını savıırur, tınazını 
savurur. Tan'enin bir kısmı yel ile samana gi
der; bir kısmı ise yerinde kalır. İşte kalana 
«geç» diye tâbir edilir. Ve bunun bir kısmını 
evine götürür. Çocuklarının iaşesi olur. Diğer 
bir kısmından ise Devlete olan borçlarını öder. 

Şimdi bu şekilde yapılan bir tarımdan, benim 
bizzat şahidi olduğum hâdiselerle elinde mah
sulde mevcut bulunan buğdayın % 50 si zarar
dır. % 50 sini hayvan yer, dökülür, saçılır, yel 
götürür. Ve böylece millî servetin % 50 si he
ba olmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Ziraat Ve
kâletinden talebimiz ve bunu bütün bu şekliyle 
bilen Sayın Bakandan arzumuz bu mevzuu hal
ledebilmek için çareleri ne ise bu derdin üzeri
ne eğilmek lâzımdır. Bunu bugün Şeker Şirketi 
halletmiştir. Bugün Şeker Şirketi şeker pancarı 
müstahsılma gübresini verir, tohumunu verir, 
ufak aletlerini verir ve bizzat teknisyenleri ma
halline kadar giderek tohumun tarlaya nasıl 
atılacağını', nasıl gübrelene'ceğini öğretirler. Ve 
vermiş bulunduğu bu tohum, gübre ve aletin 
bedellerini ise sonra köylüden tekrar alır. İşte 
muhterem arkadaşlarını, Ziraat Bakanlığına 
geldiği andan itibaren de; bizim köylümüze 
traktör vermek mümkün olmaz, mibzer vermek 
mümkün olmaz, biçer döver vermek mümkün 
olmaz. Kaldı ki, bugün alınan günlük vergiler
de bir biçer döver 130 bin liraya satılır. Bir 
traktör 20 bin liraya satılması lâzımken 54 bin 
liraya satılır. İşte bana öyle geliyor ki, üzerine 
daha önceden eğilerek halledilmesi lâzımgelen 
birer mevzu idi. Gönül istiyor ki, muhterem ar
kadaşlarını, bu mevzuu halledelim, biz. Beş - on 
tüccar zengin olacak diye illâ bunun ithalini ta
cirlere yaptıracak 65 - 70 bin liraya satılması 
lâzımgelen biçerdöverleri 130 bin liraya sattır
maya ve bâzı tüccarların, bâzı zenginlerin ser
vet edinmesinin sona erdirilmesinin artık za
manı geldi. 

Sevgili arkadaşlarım, şunu ifia.de ediyorum, 
ben de bu biçer -döverlerden birisinin acenta-
sıyım. Fakat arkadaşlar... Yani ben dediysem, 
ben değilim, mensubu bulunduğum ailem. Fa
kat arikadaşlıar şuna, içim yanıyor, köylü eli ile 
kavrayarak onu yığının etrafında döküp de ya
nma vardığım zaıman, eli mutlaka ııasırlaşaraik 
kanamıştır. Yavrusu yanında yatmaktadır. Yü
zü tamamen tatlı, mahallî tabiri ile şıra yemiş
tir, sinekler konmuştur. Artık bu milleti bu 
izdir apt an kurtarımanm zamanı gelmiştir. Onun 
da müstakâr medeni bir insan olduğunu, iyi bir 
insan olduğunu bilerek, onu başka yerde çalış
tırmak şartiyle artılk ekininin biçilme zamanının 
geldiğine ben inanmış bulunmaktayım mııhte-
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rem arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarımı, inanı
nız şu anda konuşurken içten gelen bir duy
guyla sanki insan kendisini yakmlariyle, sikle
rin bağırdığınız bravo seslerini alınca yakmla
riyle konuşuyormuş gibi geliyor. 

Bir de üretme çiftlikleri mevzuu üz'crine eği
leceğini arkadaşlarım. Devlet üretme çiftçlikleri 
bulunduğu ye d erde sanki mücavir bulunan köy
lerden ap ayrı, Devletle köylüler arasında ne
redeyse hudutta bir sınır ayırır gibi, birbirin
den ayrılmışlardır. Bunun misalini gördüm. 
Üretme çiftliklerinin kendisinin sahibi bulun
duğu araziyi etraftaki köylerden tellerle ayır
dığını gördüm. Biz hudut mu ayırıyoruz? Bana 
öyle geliyor ki, bu, bir zaruretin ifadesidir. Köy
lülerin hayvanları çiftliğin mahsulünde zarar 
vermesin diye ayırıyorlar. Fakat gönlün iste
diği şudur arkadaşlarımı; üreline çiftlikleri ar
tık 'kendisini üretici ve eğitici vasfında olsun. 
Mücaviri bulunan köylere de; şunu aşılasın, hay
vanlarına s ;ıhi!b olmasını ve başkasına zarar ver
memesini. Bu vesileyle arada bulunan çiti, du
varı, aralarına çekilmiş bulunan tırtıllı teli ko
paralım aıIkadaşlar. Zamanı da gelmiştir bunun 
arkadaş laınım. Yine muhterem arkadaşlarım, 
üretim çiftliklerine gittiği zaman insan bazan 
çolk üzülüyor. Ben Kırşehir'in Mafya çiftliğine 
ve yalkmmda bulunan birkaç, köye gittim. 

Köye ba'kıyorsun, kapkaranlık, zindan gibi. 
Onun arsaları üzerine kurulmuş bulunan Malya 
çiftliğine bakıyorsunuz; Yıldızlar gibi yanıyor. 
Acaba ımümküıı değil midir, yanında bulunan 
şu dünyanın en büyük nimeti olan elektrikten 
bir tel çekmıek suretiyle o köye elektrik ver
mek... O köylü buna baka balka Devlete olan 
muhabbeti, Devlete olan yakınlığı eksilmiyor 
mu? Köylü halen senelerce karşısındaki ışığa 
balka baka mı; öbür dünyaya gidecek arkadaş
larım? Bunu yapmak mümkün değil mi? Bu 
mevzuu üzerine de eğilinraesini rica edeceğim. 

Miuihıterem arkadaşlarım ben bir mevzua da
ha değinip ve muhterem Başkanın da ikazına 
uyarak sözümü bırakacağım. 5254 sayılı Kanun 
var. Bu tabiî âfetler sebebiyle köylünün mahsu
lünün yüzde 40 veya 60 ı zarara uğradığı tak
dirde, köylüye tohumluk verilir. Şimdi ben dü
şünüyorum, bu kanunda mutlaka bir noksan
lık, bir eksiklik vardır. Arkadaşlarımı, köylünün 
yalnız bir mahsulü vardır, o da buğdaydır ve-
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| ya pancarıdır. Bu da her hangi bir sebeple, sel 
I sebebiyle veya kuraJklık sebebiyle olmadığı tak-
I dinde köylünün karnı açtır. Senin, verdiğin to-
I huımluğu, Iköylü muhtaçtır, karnını doyurmak 
I için evvelâ satacaktır. Bu çok görülmüştür, 
I köylü de çok defa bu verilmiş bulunan ilâçlı 
I tohumlar sebebiyle zehirlenmiştir, hasta olmuş-
} tur. Benim Bakanlıktan ricam, 5254 sayılı Ka

nunu tadil ile bu misillû felâketler sonunda 
I köylüye evvelâ yiyeceğini, sonra tohumluğunu 
I verırmek ve bilhassa bu tohumluğu yalmz vermek 
I değil, gayesine matuf şekilde bu tohumluğun 

mutlaka tarlaya ekilmesini temin edecek müey-
I yidelerin getirilmesi lâzım muhterem aıkadaşia-
I rmı. Ben bunun da üzerine eğilimin esini istir

hamı ediyorum. 

I Vaktim doldu, konuşulacak mevzuu pek çok
tu. Dertli idim. Bu dertlerimi, muhterem Heyet 
huzurunda arz edecektim. Vaktin azlığı sebebiy-

I le mümkün değildir. 
Ben, muhteremi senatör arkadaşlarımı içim

den gelen iyi duygularla selâmlar, Bakanlık ve 
Bakanlık Erkânının gönülden muvaffak olma
sını temenni ederim. Yalnız muhteremi. Bakan
dan bir mevzuun da açıklanmasını istiyorum. Çi-
çclkdağ da bir Devlet Üretme çiftliği kurulması 
bundan evelki Balkan tarafından da vazedilmiş
ti. Oradaki orta eğitim ziraat mektebinin yük
sek ıckul olarak yapılması mümikün müdür? 
Değil midir? Çalışmaları var mıdır'? Bunun ce
vabını rica ediyorum. Hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ucıızal buyurunuz efen
dim. 

ÖMEK UCUZAL (Eskişehir).— Muhterem 
Başkan •muhterem arkadaşlarım, muhterem Ba
kan ve Bakanlık Erkânı, grupu'mız adına konu
şan değerli arkadaşımız İsa Bingöl Tarımı Ba
lkanlı ğı m rı memleket ve millet zira at indeki gö
revlerine teker teker dokunup Türk Milletine 
yapı İm alsı lâzi'imgelen hizmeti bütün şümulü ile 
ifade buyurdular. Bundan sonra, bendeniz bir iki 
hususa, temennide bulunarak, dokunacağımı. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlardan biri 
uzun yıllardan beri hepimizi düşündüren bir 
meseledir. Muhteremi Bakanlığa bağlı Veteriner 
Genel Müdürlüğünün görevleri arasında bulu
nan hayvanların verimini artırma .gibi bir du-

j ruıtıı da mevcuttur. 
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Şu mevsimde kesimine başlanmış bulunan 
bir kuzu derdi vardır. Muhterem arkadaşlarım, 
her sene Ocak ayından itibaren memleketi
mizde resmî istatistik kayıtlarına göre mezba
halarda kesilen kuzu adedi üç milyonu ağmak
tadır. Bir de mezbahalar dışındaki kesilecek 
olanlarla bunun miktarı muhakkak ki dört 
milyonu bulmaktadır. Muhterem arkadaşlarım, 
veriminin artırılması yönünden bir kuzuyu bir 
ilâ iki aylık kesip üç - beş kilo, gıda bakımın
dan da zengin olmıyan bir et ile harcarsak; bu, 
memleketimizin aleyhine olmaktadır. Aynı ku
zuyu bir sene' beslersek keserken mutlak su
rette 25 - 30 kilo et almak da mümkün olur. 
O halde 4 milyon kuzuyu asgari bir yaşma ka
dar besleyip ondan sonra mezbahaya sevk eder
sek alacağımız et miktarı da her halde 80 mil
yon kilodan az değildir. Şimdi bir iki aylıkken 
4 milyon kuzuyu kesip 20 milyon kilo et al-
maktansa; gerek müstehlik olarak bizler ve 
gerekse müstahsil olarak besleyiciler millî men
faatleri nazarı itibara alarak bir yıl fedakâr
lığa katlanalım. Ve böylece millî gelir hesabı
na, arada 60 milyon kiloluk bir farkı kazana
lım. Bu kazanç gerek talep sahasındaki arzu
yu frenleme bakımından etin fiyatının yüksel
mesini önler, gerekse ihracat bakımından mem
leketimize büyük bir döviz sağlar. Bu kanaa
te sahibolarak bu mevzuu huzurunuza getir
dim. Belki bir kanun mevzuu olabilir. Ama 
millî menfaatler uğruna elbette ki elbirliği ile 
böyle bir kanun çıkarmamız mümkündür. Şa
yet bir kararname mevzuu ise muhterem Bakan
lığın bu iş üzerinde durmasını ehemmiyetle 
rica edeceğim. 

İkinci temennim, dün de arz ettim, Ticaret 
Bakanlığı Bütçesinde, muhterem arkadaşlarım, 
Ziraat Bankasında AÎD'nin yardımı ile açıl
mış bir kontrollü besici kredisi vardır. Bu da 
Veteriner Genel Müdürlüğünün vazifesine gir
diği için arz ediyorum. Görevleri arasında, mev
cut hayvanların adedini artırmak gibi, bir 
şart da mevcuttur. Bu kontrollü kredi ile be
sicilere verilen kredi şartları arasında dünkü 
arz ettiğim gibi altı aylıkla üç yaş arasındaki 
sığırların mutlak surette satılıp beslenmesini 
emrediyor. Üç yaşından büyük olduğu tak
dirde kontrola gelen memur haklı olarak ni
zamnameye göre kabul etmiyor. Bir hayvan 
cinsinin neslini tüketmek için bundan daha 

kötü bir tedbir olamaz muhterem arkadaşlarım. 
Bu hayvan cinsinin genç neslini yok etmeye 
kalkışırsak beş on sene sonra nesli tamamen 
tüketmiş oluruz. Bu bakımdan muhterem Ba
kanlıktan talebimiz, Ziraat Bankasiyle bu yol
da bir anlaşmaya giderek kredi kontrol siste
mindeki altı aylık ve üç yaşındaki şartı kal
dırmak suretiyle sığır hayvanlarının neslini 
tüketme tehlikesini ortadan kaldırsınlar. 

Vaktimiz dar muhterem arkadaşlarım, bu iki 
mevzua temas ettikten sonra bir de kendi 
bölgem için Bakanlıktan bir ricada bulunaca
ğım. 

Kararnamelerle bâzı vilâyetlerde afyon eki
mine müsaade edilir. İki sene evvel Eskişehir 
vilâyeti bu kararnamenin dışıma çıkarılmış, idi. 
Oradaki zaruri durumları izah ettik. Bilhassa 
afyondan ziyade bu haşhaş elken halikın bu haş
haş yağını yemıeye alışması «sebebiyle büyük 
bir sıkıntı meydana gelmişti. Gecem sene bir ka
rarname ile Eskişehir vilâyeti, vilâyet olarak 
değil de kaza isimleri o'laralk kararnameye 
alınmış, bu arada en fazla ihtiyacı bulunan ve 
bu yağıdan istifade etmesini uzun yıllardan be
ri temin edip, alışmış halikı bulunan Çifteler 
kazası her nedense, taihmin ediyorum ki bir zü
hul eseri, karamanıierim dışında bırakılmıştır. 
Ricamız bir vilâyetin kazaları arasında bir tef
rik yaratılır gibi bir durum vardır. Bunun tas
hihini temin etmektir. Sözlerimi burada keser
ken Yüce Senatoyu ve Bakanlığı, Bakanı hür
metle selâmlarım. 

1966 bütçesinin idareye ve Türk Milletine 
hayırlı olmasını dilerim. Hürmetlerimle. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyürök. 
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, Sayın Vökil ve 
•muhterem Vekâlet erkânı; Tarım Vekâleti Büt
çesi hakkında şahsım adına mâruzâtımı on da
kikalık bir zaman içerisinde kristalize etımeye 
çalışacağımı. Sayın Tarım Vekilinin bir ziraat 
mühendisi ve bilhassa şeker sanayimde istısaıs 
sahibi bulunması dolayısiyle evvelâ şekıer sa
nayiinde tarımla ilgili tâli maddeler hakkında 
mâruz ait ıımı arz edeceğim. 

Şeker şirketi senede iki milyon tona yakın 
pancar mubayaa etmektedir. Bu pancarlardan 
% 20 - 25, vasati % 25 nispetinde bir randıman 
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alındığını iMıısas sahibi arkadaşlardan aldığımı 
malûmata istinaden arz ediyorum. Beşyüz bin 
ton civarında şelker istihsal edilmektedir. Aynı 
zamanda bu şeker istihsali yanınka şekerin is
tihsali miktarımın % 25 nisbetinde de yine bir 
tâli madde olarak melas elde edilımıaktedlir. Ay
nı şekilde 1,5 milyon tona yakın da küspe art
maktadır. Küspeler ilk zamanlar bedava, üc
retsiz olarak köylüye dağıtıldığı halde alan 
olmadığı için sağa sola dökülmek ve bu suret
le de ziyan edilmekte idi. Son zamanlarda bu 
ımımtakalardaki pancar getirenlere yem olarak 
verilmekte ve bu suretle cüzi bir miktar ücret 
alınımaikla kıymetlendirilmesi cihetine gidilımek-
te ise de; bunun bir randımanlı netice verdiği 
bilimmieım ektedir. Şimdi bizim melasımızı ecne
bi memleketler bazan 20 dolara, bazan 30 do
lara, hattâ bazan 40 ilâ 45 dolana kadar satınal-
maktadır. Bunları almaktaki sebepleri doğru
dan doğruya hayvan yemi ve hayvan yemleri 
yaparken bundan istifade etmeyi düşünerek al
maktadırlar. Yüz kilo melastan yedi kilo et el
de edildiği ve yedi kiloluk bir et kazanıldığı 
yine otoriteler tarafından söylenilfmeıktedir ve 
bilhassa bizden melas alanların içerisinde bü
yük kısmını mubayaa eden İsviçre Hükümeti
dir. İsviçre Hükümeti bizden aldığı bu melası 
hayvan yemine ve bilhassa çocuk mamalarına 
ve yine Sayın Vekil İsviçre'de tahsil buyundu-
lar', kendilerini ben dıe yakinen tanınım, tahsili
min son senelerinde kendileri teşrif etmişti, 
hattâ bir de ovamantini sütünün içine katıyor
lar, gayet nefis bir maddeleri varıdır. Bunun 
% 80 i melastan yapılır. Hal böyle ilken biz bu 
ımelâsı ispirto istihsali icıin, 100 - 125 bin ton 
civarındaki melalsin % 80 ini ispirto yapmak 
için kullanmaıktayız. Bunun yanımda geriye ka
lan kısmımı da ya diğer sirke asitinde, yahut 
başka sanayi kollarında istifade etırmek için kul
lanmaktayız. Şimdi Sayın Vekilden benim ri
camı, eğer İsrail'deki şeker fabrikalarına bir 
yetkili personelini gönderecek olurlarsa; orada 
çıkan melas doğrudan doğruya çıkan küspe 
ile aynı fabrikada % 5 nisbetinde karıştırıl-
ma/kta ve kuruduktan sonra torbalar içine am
balajlayıp hayvan yemıi olarak bütün İsrail'in 
içinde kıymetlemdirilmektedir. Şimdi 120 bin 
ton civarındaki melasın eğer % 10 unu biz bir-
buçuk milyon ton civarındaki küspeye karıştı
rarak bu yemi yapacak olursak demek ki, se

nede 30 ilâ 40 bin ton civarındaki yem mik
tarımız birden bire bir milyonun üzıerindıe, bir 
milyon tonun üzerine çıkarılmış olacak ve bu 
suretle do yeım ihtiyacımız nisbeten karşılan
mış (bulunacaktır. Bunun üzerime eğildikleri 
zaman muhakkak müspet bir netice alacakları
nı ve önümüzdeki sene kısmet olursa yine bu 
kürsüye gelirsek bunun netieele/nımiş olduğumu 
görmeyi arzu ederiz. 

İkinci bir mevzu da; yine memleketimizin 
büyük ihtiyaçlarından olan nebati yağdır. Bi
raz evvel konuşan Muallâ Akarca arkadaşımın 
bu mevzudaki konuşmalarıma iştiraken ben de 
hakikaten »oya fasulyesi sanayine önem verilme
sini memleket için lüzumlu görmekteyim. Yal
nız Sayın Akarca ile bir noktada ayrılıyoruz. 
Amerika da soya fasulyesi istihsal ediyor, fa
kat soya fasulyesinden yağını aklıktan sonra 
küspesini hayvan yemi olarak kullanıyor. On
lar doğrudan doğruya fasulyeyi yelmek olarak 
yemezler. Biz onlardan bu noktada ayrılıyoruz. 
Fasulye bizim mil î yemeğimriızdiir. Binaenaleyh 
biz fasulyeyi doğrudan doğruya pişirir', ya kıy
malı, ya etli, ya 'zeytinyağlı millî bir- yemek 
olarak bmıu yeriz ve proteinimizi doğrudan 
doğruya içinden alırız. Binaenaleyh esasen bah
settikleri fabrika 14 bin ton kapasitelidir. 14 
bin ton yağ için evet, soya fasulyesini kullan
sın'] ar, fakat soya fasulyesi ne kadar çok yetiş
tiril irs e o nislbette bu memlekette fasulyeyi yi
yecek personel mevcuttur. Bnnnn yanında so
ya fasulyesinin yağ randımanı yüzde 28 - 30 
civarındadır. Halbuki yine Ibizim Şark mımtaka
mızda gayet güzel yetişen hayvanlarımız var
dır, Bu hayvanlarımız Şarkta dalıma besilidir'. 
Bunun söbebini e'tüdettiğimiz zaman orada hü-
dayinabit olarak yetişen ve kolza isimli bir ne
bat vardır. Bu nebatın yağ randımanı yüzde 
55 dir. Bunu dünyanın her tararında yetiştir
mek istedikleri halde bu nebat yetişmemekte
dir. Binaenaleyh, biz Tarım Vekâleti olarak ha
kikaten bu hudayinabit yetişen kolzayı yetişti
rerek yağ istihsali cihetine gidecek olursak mu
hakkak ki, memleketin nebati yağ ihtiyacını 
karşılamış bulunuruz. Keza nebati yağ marga
rin yapmak için mutlaka soya fasulyesine ihti
yaç yoktur. Ndbalti yağların hangisi olursa ol
sun doğrudan doğruya margarin şekline koyul
ması için elektrolize bir sistemle hidrolize edil-
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inektedir. Yani doğrudan doğruya "bir kütle 
içerisine, karbon kütlesi -içerisine hidrojen ver
mekten ibarettir. Bu, yağların içerisindeki pro
tein miktarına göre biraz daha zorlaşır, biraz 
daha kolaylaşır. 

Binaenaleyh her hangi bir nelbatın yağını 
doğrudan doğruya hidrolize etmek suretiyle 
kıymetlendirmek mümkündür. Yine malûmu-
nui'dur ki ; bundan hir müddet evvel Kızıl Çinli 
de 'bütün halkı seferiber etmiş ve dağ, dere, te
pe ne kadar nebat tohumu vaıvs.ı toplattırmış 
bu tohumlardan nebati yağ yapmak suretiyle 
Ibeş milyon ton nefbaiti yağ piyasaya sürmek su
retiyle büyük bir damping yapmıştır. Bu se
bepten dolayı Amerika'nın elinde kalan bu ne
bati yağları bize belki ücretsiz olarak vermek 
zaruretini hissetmiştir. Şimdi hal höyle iken, 
'bizim mıemleketimizde dağ, dere, tepe dolaşma
ya lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek bir dakikanız 
var. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Ama 
İbiide nelbati yağ elde edecek o kadar çok mah
sul ve o mahsullerin tohumları var ki ; bunu 
kıymeti endir di ğiimiz gün memleketin aşağı -
yukarı üçyüz bin tona yakın nebati yağ ihti
yaca karşılanmış olacaktır. Bu itibarla 'bu mev
zua da Sayın Vekilin önem verdiği takdirde ne-
tic.î alacağına şüphe etmemek ümidi ile hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — G-ruplar konuşmuş, sayın altı 
üye de söz almış ve konuşmuştur. Bir yeterlik 
önergesi gelmiştir okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, zaman m da kısalığı na

zara alınarak müziakerelerin kifayetini arz ve 
ta!c(bedeırim. 

Balıkesir 
Mehmet Güler 

BAŞKAN '•— Yeterlik önergesi aleyhinde 
Soym Eyidoğan. 

Yeterlik önergesi kabul edilirse Sayın Bakan 
ve sayın sırada bulunan Hüseyin Kalpaklıoğlu 
konuşacaklardır. Buyurun Eyidoğan. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlarım şimdiye kadar diğer bütçeler
de bir usul takibettik. Lehte, aleyhte, üzerin
de sıralanarak konuşuluyordu. Şimdiye kadar 
bütün hatipler ilâ maşallah hepsi lehte konuştu
lar. Aleyhte konuşacak olana söz verilmedi he

nüz. Onun için müsaade buyurun ziraat memle
keti olan şu Türkiye'nin Cumhuriyet Senatosun
da ne olur altı yerine on arkadaş daha, bir, iki 
arkadaş daha konuşsun. Zaten onar dakika ko
nuşulacaktır. Nihayet bir saat fark eder. Onun 
için müsaadenizi rica ederim. Yahut diğer büt
çelerin müzakerelerinde olduğu gibi sıralanalım. 
Bunu rica ediyorum. Takrire iltifat buyurmayın. 
Şimdiye kadar yazılmış olan. arkadaşlar sözle
rini ve vazifelerini kürsüde eda etsinler efen
dim . Hürrnetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi okundu. Sı
rada daha on arkadaş vardır. Aleyhinde Eyido
ğan konuştu. Yeterlik önergesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeter
lik önergesi kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan buyurunuz. 

TAT]TM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri. Tarım Bakanlığı 1966 yılı 
Bütçesi üzerinde yapılan bütün tenkid ve temen
nilerinize, şahsım ve mesai arkadaşlarım hakkın
da göstermiş bulunduğunuz teveccüh ve iltifata 
en derin teşekkürlerimle söze başlamak isterim. 
Sizlerin sabırlarınızı fazla istismar etmemek 
için, gayet kısa maruzatta bulunacağım. Esasen 
bundan önce Karma Bütçe Komisyonunda ileri 
sürülen tenkid ve temenniler hususunda Bakan
lığımızın işi ve hedefleri konusunda geniş çap
ta izahatta bulunmuş ve bu hususta da broşür 
hazırlayarak sayın üyelere takdim etmiş bulun
maktayım. 

Bu kürsüden dile getirdiğiniz hususlar ve 
Bakanlığıma tevcih ettiğiniz suallerin heyeti 
umumiyesi, memleketimiz ziraatinin bugünkü ye
tersiz durumu bitki ve hayvan üretimini engel
liydi meseleler, ormancılık hizmetlerimiz ve top
rak reformu gibi anakonular üzerinde toplan
maktadır. 

Bu bakımdan, anatarım meseleleri üzerinde
ki programlı faaliyetlerimizi ve bunlar üzerin
deki görüşlerimizi esasları itibariyle arz etmek 
suretiyle soruların büyük bir kısmına cevap ver
miş olacağım. 

Memleketimiz ziraatinin kalkınmasında üze
rinde önemle durmamızı gerektiren ve burada 
büyük bir isabetle ortaya koymuş olduğunuz bu 
meseleleri şöyle sıralıyabiliriz : 

— Üretim yetersizliği ve beslenme, 
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— Üretim artmasında direk tesiri olan sula
ma, gübreleme, 

— İyi tohumluk ve damızlık hayvan temini, 
hayvan sağlığını koruma ve bitki mücadelesi me
seleleri, 

— Zirai kredi, 
— Çiftçilerimizin traktör, makina ve ekip

man ihtiyaçlarının temini, 
— Tarım ürünlerimizi değerlendirme ve pa

zar] ama problemleri, 
— Çiftçilerimizin teşkilâtlanması, 
— Ormancılık ve nihayet toprak rejimi ta

rım işletmelerimizin biiny esiyle ilgili meseleler
dir. 

Müsaade buyurulursa evvelâ izahlarımı bu 
anakonular üzerinde yaptıktan sonra arkadaş
larınım münferit nitelikteki sorularına ayrıca 
tensip buyurukluğu takdirde yazılı olarak cevap 
arz ederim. 

Memleketimiz tarımı üzerinde durmadan ev
vel, dünya tarımı durumu hakkında kısaca bilgi 
arz etmek isterim : 

Halen genel olarak; dünya nüfusu çoğalmak
ta ve bu nüfus çoğalışı daha ziyade dünyanın 
gelişmekte olan memleketlerinde yer almakta
dır. 

Son yıllarda dünyada nüfus artışı yılda orta
lama % 2 gibi yüksek bir seviyeye çıkmış ve bu 
iiishet gelişmekte olan memleketlerin birçoğun
da '% 3 e ulaşmıştır. 

delecek yıllarda bu artışın aynı hızla devam 
edeceği kuvvetle tahmin edilmektedir. Halen 
3 milyar 300 milyonu İmlan dünya, nüfusunun 
2000 senesinde 6 milyarı bulacağı tahmin edil
mektedir. Bu. miktarın hemen hemen yüzde 80 i, 
beslenme seviyeleri çok düşük, gelişmekte olan 
memleketlerde yer alacaktır. 

Bu nüfus artışı karşısında beslenme duru
mu bugünkü seviyesinde kalsa dahi tarımsal üre
timin nüfus artışına ayak uydurabilmesi için, 
2000 senesinde bugünkünün iki misline çıkarıl
ması gerekmektedir. Bununla beraber gelişmek
te olan memleketlerde bugün çok düşük seviye
de olan beslenme durumunda vukubulacak ge
lişmelerin hakiki gıda maddeleri ihtiyacını daha 
da artıracağı şüphesizdir. 

Diğer taraftan dünya üzerinde tarımsal ürün
ler üretimi özellikle artmasına devanı etmekte 
ise de, ancak bu artış esas itibariyle gelişmiş 
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olan memleketlerde daha fazla yer almaktadır. 
Bu memleketlerde zirai nüfus, hem mutlak, hem 
de nispî mânada azalmış ve modern tekniğin 
ziraatte büyük ölçüde kullanılması dolayısiyle 
arazi ve işgücü başına düşen prodüktivite sü
ratle artmıştır. Bu durum genel olarak üreti
min niçin gelişmemiş memlekette geniş ölçüde 
yer almış olduğunu izah etmektedir. Gelişmek
te olan memleketlerde ise, zirai nüfusun genel 
nüfus içindeki oranı tedricen azalmakla bera
ber mutlak rakamlar itibariyle zirai nüfus art
maya devam etmektedir. Modern ziraat tekni
ğinin geniş ölçüde kullanılmadığı bu memleket
lerde tarımsal üretim gelişmiş memleketlerde
ki derecede ve süratle artma maktadır. Başlıea-
ları Kuzey Amerika'da olmak üzere 1950 sene
lerinde gelişmeye başlıyan tarımsal üretim faz
lalıkları, stokları, üretimi sınırlamaya yönelmiş 
politikada az gelişmiş memleketlerin ekonomik 
kalkınmalarında gıda yardımları dâhil, çeşitli 
yollarla elden çıkarma gayretlerine rağmen de
vam edegelmiştir. Mamafih, dünyadaki bu gi
bi stoklar 1961 senesine kadar artmaya devam 
etmiş ve bu seneden sonra da yavaş yavaş azal
maya başlamıştır. Gelişmiş memleketlerin gıda 
üretimi fazlalıklarına meydan vermemek için 
üretimi daraltıcı tedbirlerin devam edeceği ve 
stokların azalma seyri karşısında gelişmekte 
olan memleketlerin besin maddeleri açığının 
dünya sürplöslerinden karşılama imkânı azal
maktadır. Kısaca arz ettiğim bu dünya tarım 
durumunu memleketimiz tarım politikasının tes-
bitinde göz önünde tutmak, zorundayız. 

Bugün gelişmekte olan memleketler dediği
miz mmtakalarda Dünya nüfusunun aşağı - yu
karı iki milyara yakın insanı barınmaktadır. 
Bunların gıda durumları ve beslenme durum
ları fevkalâde anormal şartlarda tekevvün et
mektedir. Ve tarım ürünlerini âzami hadde çı
karan memleketlerde ise; bugün bu memleket
ler tarım politikalarında büyük değişiklikler 
yapmış bulunmaktadırlar. Bilhassa Amerika 
Birleşik: Devletleri başta olmak üzere Kanada. 
gibi, gıda maddeleri ürünleri istihsali bakımın
dan başta gelen memleketler, ürünlerini daha 
ziyade demirperde gerisi ve geri kalmış mem
leketlerdeki gıdasızlığa bir derece yardım et
mek maksadiyle istihsallerinin fazlalarını İm 
meni 1 eketl ere yönel t m iş bulun m aktadır! ar. 
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Bu itibarla tarımsal üretimimize mutlak I 
mânasiyle bir dinamizm vermek mecburiyetiyle I 
karşı karşıyayız. Şimdi bu açı altında Türkiye'- I 
mizin genel tarımsal durumuna bir göz atalım. I 

Bilindiği üzere Türk ekonomisinin temelini I 
tarım teşkil etmektedir. Millî gelirin % 40 i I 
ihracatımızın, % 80 i tarım sektöründen elde I 
edildiği gibi çalışan nüfusumuzun da % 75 i I 
tarımla' iştigal etmektedir. I 

Momleketimiz nüfusu halen % 3 e yakın bir I 
oranda artmaktadır. Zirai nüfusumuz genel nü- I 
fus içinde nispî olarak azalmakta ise de mutlak I 
rakamlar itibariyle devamlı bir artış göstermek- I 
todir. Diğer sektörlerdeki istihdataım kâfi de- I 
recede gelişmemesi karşısında ziraatte artan I 
nüfus istihdam imkânının gene ziraatte aramak I 
zorunluğunda kalmaktadır. Bu yüzden ziraatte I 
az istihdam ve işsizlik bir problem olarak halli I 
gereken önemli bir konu halindedir. I 

Bunun neticesi tarımda nüfus başına gelir I 
diğer sektörlere göre çok düşüktür. Zirai nü- I 
füsun alım ve tüketim gücü yetersizdir. I 

Zirai sektör arz edilen bu nüfus ve gelir du- I 
rumu dolayısiyle endüstri sektörünün mamul- I 
1 erini yeteri kadar kullanamamakta ve bu yüz I 
don bu sektörün gelişmesine kuvvetli bir destek I 
olamamaktadır. I 

Nüfusumuzun bu hızlı artışına uygun ola- I 
rak tarımsal üretimimizde bir gelişme olmamış- I 
tır. Beş Yıllık 1 nci Kalkınma Plânında her se- I 
ne tarım sektöründe bir evvelki seneye göre I 
% 4.2 bir artış öngörüldüğü halde bu gelişme I 
sağlanamamıştır. Her ne kadar endüstri bitki- I 
leri yönünden, üretim program hedefleri üstün- I 
de gerçekleşmiş ise de özellikle bitkisel ve hav- I 
vansal gıda maddeleri ile yem üretimi talebin I 
ve ihtiyacın altında kalmıştır. Bu yüzden ek- I 
meklik hububat, et, süt gibi insan beslenme- I 
sinde esaslı olan gıda maddelerinde dane, hay- I 
van yemi ve kaba yem üretiminde açığımız ka- I 
patılamami'ştır. Bunun neticesi insan ve hayvan I 
beslenmesi özlenen şekilde yapılamamaktadır. I 
Millî gıda rejimimizde karbon hidrata oranla I 
hayvansal protein miktarının azlığı bir denge- I 
sizlik, meydana getirmektedir. I 

Tarımsal üretimin nüfus artışına ve memle- I 
ket ihtiyacına muvazi olarak gelişmemesinin I 
nedenleri teknik, ekonomik, bünyevi ve mües- I 
sesevi olarak çeşitlidir. J 
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Bu arada modern tarım tekniğinin ekolojik 
şartlara göre memleket ölçüsünde arzu edildi
ği gibi kullanılmayışı, sulu ziraatin imkânları
mız oranında geliştirilmemiş olması, gübrenin 
ve sertifikalı tohumluğun hâlâ yeteri kadar 
kullanılmayi'şı tarımda arazi ve işgücü prodük
tivitesinin düşük olmasına sebebolmaktadır. 
Bu yüzden tarım, üretiminde genel bir randı
man düşüklüğü vardır. 

Bundan başka kurak ve yarı kurak bölge
lerimizde hattâ endüstri bitkileri yetiştirilen 
yerlerde dahi monokültür bir ziraat sistemi
nin uygulanışı, baklagillerin ve hayvan yem
lerinin münavebede yer almayışı, aşırı otlatma 
ve erozyon yüzünden mera ve çayırların tah-
ribedilmiş olması hayvancılığımızın gelişmesine 
olumsuz tesirleri olnıuştur. Bitkisel üretimde 
olduğu gibi, hayvansal ürünlerde de hayvan 
başına verimin düşüklüğü genel bir problem 
halindedir. Bundan başka zirai işletmelerimizin 
bünyesel bozukluğu, çok parçalanmış olması, 
ekonomik bir ölçüde bulunmayışı, tapu ve ka
dastro hizmetlerinin tamamlanmaması tarımsal 
gelişmemize ayrı bir engel teşkil etmektedir. 

Bu manzarası ile Türkiye tarımı genel ola
rak hâlâ ekstansif ziraat sisteminin tipik bir 
modelidir. Şimdiye kadar entansif bir ziraate 
geçme yolundaki çabalarımız ve gayretlerimiz 
beklediğimiz karşılığını tam vermemiştir. Hal
buki. genel iklim ve hâkim olan çeşitli ekolojik 
şartlarımız altında mevcut 26 milyon hektar iş
lenen arazi, 28 milyon hektar .mera arazisi ve 
10,5 milyon hektar orman ara'zisi, tekniğin 
icabettii'diği gibi kullanılsa, bugünkü nüfusu
muzun bir misli fazlasını dahi rahatlıkla, besle
meye imkân, verecek durumdadır. 

Dünya tarım üretiminin ve stoklarının du
rumu karşısında millî iaşemizi tamamen kendi 
kaynaklarımızdan sağlamak, hem yerli sanayii
mizin hammadde ihtiyacını karşılamak, hem de 
yatırım mallarının ithali' için ihtiyaç duyduğu
muz döviz kazancını artırmak, ziraatteki fazla 
nüfusun istihdam imkânlarını fazlalaştırmak 
için şimdiye kadar yapılan çalışmalarımızı ta
mamlayıcı mahiyette olmak üzere şümullü bir 
zirai reforma ihtiya'cımrz bulunmaktadır. 

Memleketimizde tarımın geliştirilmesi Cum
huriyetin. kuruluşundan beri üzerinde çalışılan 
bir konudur. Geçmiş yıllarda zirai araştırma, 
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zirai öğretim, eğitim ve yayım ve üretim alan
larında çeşitli faaliyet yapılmış ve bir kısım mü
esseseler de kurulmuştur. Bunların yurt, ziraat, 
hayvancılık ve ormancılığının gelişmesi yönün
de faydalı hizmetler olduğu şüphesizdir. Bu ara
da toprak rejiminin ıslahı yönünde 4753 sayılı 
Kanunla önemli bir adım atılmıştır. 

Fakat bu sahadaki çalışmaların ihtiyaç nis-
betinde geliştirilememiş olması tarımda özlenen 
kalkınmayı sağlamamıştır. Bu sebepten mem
leket tarımının modernleştirilmesi, entansite-
nin artırılması, üretimin çoğaltılması ve dolayı-
siyİG çiftçinin satmalına gücünün yükseltilmesi 
ve bu yoldan sanayiin teşviki için şimdiye ka
dar yapılanlara ilâveten çeşitli ve şümullü ted
birler alınmasını gerektirmektedir. 

Genel olarak zirai reform, konusundaki dü
şünce ve politikamızı, hedeflerini ve bu mak
satla verimliliği artırma, bünyeyi, bitkisel ve 
hayvansal üretme ve ormancılık sahalarında 
alınacak tedbirleri anahatlariyle kısaca arz ede
ceğim : 

1. Verimliliği artırıcı tedbirler arasında 
çiftçilerimizin rasyonel tarımın, icabettirdiği 
alet ve makinalarla donatılması özel bir önem 
taşımaktadır. 

Bilindiği gibi memleketimiz çiftçilerinin bü
yük çoğunluğunu küçük çiftçiler teşkil etmek
tedir. Bunların kullanılacağı alet ve ekipmanla
rın bol miktarda ve yurt içinde imal edilmesi ve 
ucuz bir fiyatla çiftçilere intikali üzerinde 
önemle duracağız. 

Ayrıca modern ziraat icabı olan toprak işle
me, ekim, hasat ve harman makmalarının da ih
tiyaca yeter miktarda temin etmek gayemizdir. 

Bu maksatla Bakanlığımızda üniversite ve 
ilgili teşekküllerin katıldığı özel bir komite ku
rulmuştur. Bu komitenin görevleri : 

a) Memleket ziraatının iklim, toprak ve 
bitki karakterine göre ihtiyacı bulunan trak
tör, alet ve makinalarm vasıflarını ve miktar
larım. tesbit etmek, 

b) Bunların nasıl tedarik edileceğini, ithal 
ve yerli imalâtla nasıl karşılanacağını araştır
mak, 

c) Tedarik edilen alet ve m akmaları ucuz 
bir şekilde çiftçiye nasıl intikal ettirileceğini in
celemek, 

Olacaktır. 

Verimi artırıcı en önemli faktörlerden biri 
kimyevi gübredir. Memleketimizde kimyevi 
gübre çok az miktarda kul lan mı aktadır. 1964 te 
m emi ektimizde hektara, besin maddesi üzerin
den 5 - 6 kgr. gübre kullanılmış iken Yunanis
tan'da bu miktar 37 kgr. dır. Son yıllarda kim
yevi gübre kullanılmasında bir gelişme olmuş 
ise de bu henüz yeterli bir seviyede değildir. 
1965 te memleketimizde kullanılan kimyevi güb
re miktarı 800 000 tonun üstündedir. 196b' da 
bu miktar 1 100 000 tona ulaşacaktır. Bakanlı
ğımızın bu konudaki çalışmalarına muva'zi ola
rak gübrenin, çiftçiye tanıtılmasında Türkiye 
Şeker Şirketi Anonim Ortaklığının büyük hiz
meti okluğunu belirtmek isterim. Hedefimiz 
memleket tarımının ihtiyacı olan çeşitli kimyevi 
gübreleri tamamen memleket dâhilinde imal et
mek, düzenli bir dağıtım sistemi ile çiftçiye za
manında bol ve ucuz gübre sağlamaktır. 

Birim sahadan, âzami verim sağlamada ras
yonel gübreleme usulü, yurdumuzun, muhtelif 
bölgelerinde toprak ve mahsul çeşitlerine göre 
gübreleme zamanı, miktarı ve gübre nevileri 
üzerinde yapılmakta, olan dememe ve araştırma
ların. daha da genişletilin esine ihtiyaç vardır. 

Bakanlığımıza bugüne kadar yapılan araş
tırmalar, demonstrasyonlar ve yayımlar netice
sinde çiftçimiz gübrenin önemini kavramış ve 
dolayısiyle talebi hızla artmıştır. Bakanlığımız 
ve Şeker Şirketi bu durumu göz önünde tuta
rak gübre ile ilgili bütün meseleleri incelemek, 
ithal, imal finansman ve dağıtım gibi işleri dü
zenlemek üzere özel bir komite kurmuştur. Ko
miteye kamu sektöründen ve özel sektörden il
gililer katılmıştır. Komite 1966 yılma ait çalış
malarını ikmal ederek yapılacak işleri bir pro
tokol la tesbit etmiştir. 

Ayrıca gübrenin uzun vadeli meselelerini 
tc;;bit etmek ve bunların hal yollarını bulmak 
üzere memleketimizle milletlerarası teşekkül
lerle müşterek çalışmalara devanı olunmakta
dır. Bakanlığımızca 1968 senesine kadar mem
leketin suni gübre ihtiyacı iki milyon beşyüz bin 
ton civarında tahmin edilmektedir. 1968 ile 1975 
yılları arasında ise bu miktar 7 milyon ton civa
rındadır. Bu arz ettiğim rakamlar, bugünkü ara
zi varlığımıza oranla asgari bir rakamdır. Aşağı -
yukarı kültür arazisini nazarı itibara alırsak, yu
varlak olarak 30 kilo civarındadır ki, bundan 
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daha aşağı atılan bir gübre dozunda hiçbir bit
kiye cevaz görülemez. Söylediğim rakamlar, mut
lak mânada, hattâ asgaride olan rakamlardır. 

Diğer bir konu da hayvani gübrenin yakıt 
maddesinden kurtarılıp doğrudan doğruya tarla
ya atılması konusudur. Bu arada elbetteki, bu 
gibi tedbirlerin alınmasında başta bütün Anado
lu yakıt maddesi gelmektedir. Eğer köylü hay
vani gübre yerine onları ikame edebilecek bol 
miktarda kömür ve benzeri maddeleri organize 
edip bütün yurt çapında temin edersek bunun da 
kolayca tahakkuk edeceği bir vakıadır. Kolomb'-
un yumurtası gibi olur mu, olmaz mı, elbette ola
caktır. Bugün köylümüz, kentlimiz, şehirlimiz 
hayvani gübrenin yakılmasına ve heder olmasına 
bütün gücü ile mâni olmaya çalışmaktadır. Fakat 
bu yanda kömür ocaklarımız yer altında bulun
maktadır, bunlar geliştirilmemektedir. Gelişen 
yerlerde tevzi sistemi sakattır. Bunlar üzerine 
eğileceğiz. Kuracağımız birlikler, kooperatifler 
kanalı ile bunun distribütörlüğünü çoğaltacağız. 
Evvelemirde kasabaların, nahiyelerin ve büyük 
şehirlerin kömür ihtiyacını temin ettikten maada 
köylere de bunların götürülme imkânları üzerin
de yavaş yavaş durulacaktır. Bunun yanında bil
hassa Orta - Anadolu'da meraya dayanan hay
vancılıkta, toprağın ihtiyacı olan organik mad
denin temini yönünde de bir diğer metot olan 
suni gübreleme veya kompost üzerinde de dura
cağız. Bugün hamdolsun memlekette çiftçinin 
suni gübre değeri üzerine bütün gücü ile eğil
mekte ve artık çiftçiye mal olmuş durumdadır. 
Bu bakımdan organik madde noksanlığının telâ
fisinde hayvanı gübrelerden daha ziyade fazla 
işletme artıkları saman ve saire gibi şeyleri suni 
gübreyle karıştırmak suretiyle çürütülür ve aşa
ğı - yukarı tabiî gübre ayarında, ahır gübresi 
ayarında bir gübreleme sistemine de Bakanlık 
olarak önem vermekteyiz. Ve bu yöndeki çalışma
ları da bu bütçe yılında geniş çapta ele alacağız. 

İyi tohumluk muhakkak ki, veriminin artırıl
masında Avrupai mânada yani zirai entansiteleri 
gelişmiş memleketlerde kaliteli tohumluğun ve
rimde, yüzde yirmi oranında bir artış sağlıyaca-
ğı tesbit edilmiştir. Bizim memleketimiz bünye
sinde ise; benim kanaatime ve mesai arkadaşları
mın görüşüne göre, bu artış yüzde 20 nin çok üs
tünde bir ölçüde olacaktır. Hele yuvarlak olarak 
iki - iki buçuk milyon ton civarında hububat to-
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humluğuna ihtiyacımız vardır. Bu tohumluğu 
karşılamak yalnız ve yalnız mahallî popülâsyona 
dayanmaktadır. Bunun için de 150 bin ton civa
rında Devlet Üretme Çiftliklerinin veya benzeri 
Devlet sektörüne ait müesseselerinin istihsal et
tiği tohumluklar gelmektedir. Demin de arz etti
ğim gibi bunların miktarı henüz 150 bin tonu 
geçmemektedir. Büyük tohumluk, damızlık hay
van ve fidan diğer sebze fidelerinin geliştiril
mesi yönünden Bakanlık olarak iki önemli sek
tör üzerinde durmak istiyoruz. Bunlardan birin
cisi araç ve orijinal kademede olan materyaldir 
ki, bunların istihsalini ve üretimini Devlete ait 
müesseselerde geliştirmek istiyoruz. Bunlar Dev
let Üretme Çiftlikleri, haralar, merinos çiftlik
leri, Bakanlığımıza bağlı üretme çiftlikleri ile şe
ker sanayii, vakıflara ait veya diğer Devlet sek
törüne ait arazi varlıkları üzerinde, ilim adamla
rının araştırma müesseselerinin kontrolü altında 
yüksek kaliteli materyal teksirine çalışacağız. 
Sertifikalı dediğimiz; teksire esas olacak, çiftçi
nin tohumluğuna esas olacak işlerin de özel sek
tör ile işbirliği yapmak suretiyle teksifine gide
ceğiz. Takdir buyurursunuz ki, 2,5 milyon civa
rında bir tohumluk ihtiyacının haddi asgaride 
altı senede bir yenilenmesi, zarureti vardır. Bu 
miktarın hem zamanında geliştirilmesi ve hem 
de çiftçinin uzun mesafeler ihtiyar ederek getir
mesinden ziyade, büyük navlun masraflarından 
ziyade anaç materyalleri, çeşitli ekolojilere götü
rüp orada teksir edip ve bir nevi teksir eden mü
esseselerde bunun bir nevi distribütörü, satıcısı 
fakat mutlak mânada sertifikasyon enstitüsünün, 
şeker sanayiinin, Ziraat Bakanlığının mutlak 
kontrolü altında tutmak kayıt ve şartiyle dağıtı
mını sağlıyacağımızı kararlaştırmış durumdayız. 

Verimliliği artıran faktörlerin diğer bir 
önemlisi de sulamadır, 'bugün aşağı - yukarı sa
hil şeridini istisna kılacak olursak yurdumuzda 
vağmur rejimi 300 - 400 mm. civarında seyret
mektedir. Bu yağmurlar da daha ziyade sonba
har, kış bâzı bölgelerde isn ilkbahar aylarında 
seyretmektedir. Arazi varlığımızın büyük bir 
temi demin de arz ettiğim gibi, bu yağmur re
jiminin hükmü altındadır. Bu da bize gösteriyor 
ki, sulama Türk zira atinin gelişmesinde mühim 
bir faktördür. Bunun için yeraltı ve yerüstü su 
membalarını mutlak mânada bütün gücümüz
le geliştirmek zorundayız. Su rezervlerinin tyi 
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değerlendirilmesi için sulama sistemi üzerinde 
geniş ölçüde çalışmalar yapmak zarureti ile karşı 
karşıyayız. Sahil bölgelerinde ise, yağmur mik
tarı 500, 750, 800 milimetre civarında seyret
mektedir. Şimdi hepinizin bildiği, Yüce Senato
nun malûmu olduğa üzere burada da iki prob
lemle karşı 'karşıyayız. Biriyi kış ve ilkbahar ay
larında bu mıntakalarda bulunan çok değerli 
arazi varlığımızın sular altında kalması dolayı-
riyle gerek ilkbahar, gerek sonbahar ekimi yö
nünden muazzam zararlar tevl id etmesi, diğer 
(bir konu da bu sular çekildikten sonra, bu mm-
takalarda hüküm süren kuraklık dolayısiyle .şu
huma -'uyunun bulunmayışı. 

O halde, sahil şeridi üzerinde de, birinci de
recede sukıma rozervııarlarını temin edip he
yelanı önlemek, ikinci derece de de bu rezervu-
arları maksada en uygun şekilde toprağı çorak-
laştmmadaıı iyi bir sulama sistemi üzerinde dur
mak gi'bi mühim havatl öneımde problemlerle 
karşıkanşıyayız. 

Bâzı senatör arkadaşlarımızın belirttiği gibi, 
bugün Adana'da, Söke'de, Manisa'da pamuk ve
rimi aşağı - yukarı 100 kiloyu geçmemektedir. 
Buna mukabil ondan daha az müsait şartlara 
.sahip İsrail, Mısır ve 'benzeri memleketlerde bu 
(miktarın, 300, 400, 500 kilo civarında seyrettiği 
bir hakikattir. Bunun sdbebi zirai tekniğin ora
ya götürülmesinden ziyade tabiat şartlarına, bu
günkü tekniğe elemanın ve çiftçimizin hâkini 
olamamasından ileri gelmektedir. Bugün gerek 
Adana'da, Söke'de olsun rasyonel gübreleme
nin' esasını kurmuş bulunmaktayız. Fakat yap
tığımız o denemeler, yaktığımız tarla deneme
leri neticesinde elde tetiğimiz verimlilik acaba 
Ibütün Adana'da, bütün Söke ovasında tatbik 
etmek imkânı var mı, yok mu?... Olamıyor. Çün
kü zamanında, gübre alamıyor, çünkü arazi za
manında işlenemiyor. Günkü sulama zamanın
da yapılamıyor. Bu yapılmak istense dahi su 
'bulunamıyor. Bu bölgelerde geniş ölçüde sulama 
re^ervuarları üzerinde durulması, tarımımız ve 
arlan nüfusumuzun gıda ihtiyacının temini yö
nünden mühim bir problem olduğunu ve bunun1 

içıin Türk halkının, Cumhuriyet Hükümetleri
nin bütçeleri tetkik edildiği zaman âzami öne
min' sulama ve su rezervuarları üzerinde teksif 
edilmesine, öyle zannediyor um ki; içinizde itiraz' 
edecek hiçbir arkadaşımız bulunmamaktadır. Bu
gün aşağı - yukarı bu saydığım ekolojide eğer bu 

ulama rejimi üzerinde dursak, pamuk 300-500 
kilo olduğu gibi sende iki. üç defa maJlısul im
kânına sahibolacağız. Bu da bugün için 1;5 mil-
von insanı geçindirmiyeeri~ durumda, olan bu 
bölgede 4 milyon insanın istihdamını ve geçin
mesini ve beslenmesini, yaşamasını sağlıyacak bir 
potansiyeli olduğuna kaaniim. 

İstihsalin artırılmasında diğer önemli bir 
faktör de muhakkak ki mücadeledir. Bugün yur
dumuzda mücadele yapılmadığından dolayı istih
salde1 % 20 ilâ 2Î) civarında bir noksanlık müşa
hede edil m ektedir. Mücadele konusunda da bir
çok araştırma müessesesine sahibolmamıza rağ
men çiftçi ile yakînen işbirliğini temin etmek için 
bölge teşkilâtına daha entan.sif bir karakter ver
meye çalışacağız. Bunun yanında memlekette 
âfet halinde yayılan kımıl, süne gibi, darkus, buğ
day güvesi giibi çok mühim, önem taşıyan bu gi'bi 
haşerelerin tahribe d i! ip 'bir daha gelmemesi için 
geniş ölçüde Devlet eliyle mücadeleye girişile
cektir. Yabani ot, ve saire mücadeleleri ise; çift
çiyle yanacağımız işbirliği sayesinde zamanla, çift
çiye intikal ettirmek suretiyle ve murakabesini 
de mutlaka Bakanlık olarak tedvir etmek sııre-
Hylo bu işin daha. reorgarize edilmiş bir şekle 
sokulmasına bütün gücümüzle çalışmaktayız. 
Ve bunun gelişmesi için de elimizden gelen hiç
bir şeyi esirgemiyeceğiz. 

Ksasen bu konular öyle konulardır ki; her 
biri üzerinde1 üç saat, beş saat, on saat, onbeş 
gün dahi dursak elbette ki konuşulacak, detay
larına inilecek pek çok şeyleri vardır. Ben 
yalnız anahatlarını belirtiyorum. Çalışmaları
mızda inşallah burada az konuşalım, çok iş 
yapalım prensibine dayandığımız için ben yal
nız an ah ati arı nı belirtiyorum. J Sunun dışında 
en mühim faktörlerden birisi de gayet tabiî
dir ki;toprak rejiminin düzenlenmesidir. Bu 
konudaki görüşümüzü arz ediyorum : 

Toprak politikamızın esasları ve hedefi, Hü
kümet programında açıklanmıştır. Bu konu
daki görüşümüzün anailkeleri şunlardır : 

Anayasanın 11 nci maddesinin temel haklar 
arasında saydığı mülkiyet hakkına saygı fik
rini muhafaza etmek ve bunu sağlamak için 
toprak reformunu öncelikle tapu ve kadastro 
işleri tamamlanmış sağlam bir temel üzerine 
oturtmak, bu suretle aynı zamanda tarımsal 
istihsalde önemli etkisi bulunan arazi ıslahı ve 
toplulaştırılmasını mümkün kılmak, 
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Anayasanın 37 - 38 nci maddelerinin kamu 
yararına öngördüğü uygulamalarda düzenli 
işletmeleri bu maddelerin esprisi içinde ele al
mak ve böylece bir taraftan toprak mülkiyeti
nin sınırlandırılması fikrini Anayasanın ön
gördüğü işletme ekonomisi anlamında değer
lendirmek, diğer taraftan da işlenmiyen ara
ziyi onu işliyecek muhtaç çiftçiye vermek, 

Hiç toprağı olmıyan ve yeteri kadar top
rağı bulunmıyanlara verilecek toprakları iş
letmek ve istihsali artırmak için gerekli do
natım ve işletme sermayesiyle teçhiz etmek, 

Verilen topraklar üzerinde tasarruf hakla
rını kısıtlayıcı hükümler yerine işletme ama
cına uygun ve fakat muvazaalı muamelelere 
gayrimüsait bir hukukî düzen kurmak. 

Bu esasların ışığı altında gerekli hazırlıkla
rı yapmak üzere Bakanlığımızda kurulan özel 
komisyon çalışmalarına başlamıştır. 

Bu komisyonun mesaisi sonunda ilgili Ba
kanlıklar ve teşekküller temsilcilerinden teş
kil edilecek daha geniş bir komisyonda ge
rekli tasarı hazırlanacaktır. 

Bu çalışmalar sırasında halen yürürlükte 
bulunan 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu hükümleri ve bununla ilgili uygulama
lar ve ayrıca bugüne kadar toprak reformu 
üzerinde yapılmış olan çalışmalar göz önünde 
bulundurulacaktır. 

Toprak reformu hakkındaki görüşümüzü 
anahatlariyle şu şekilde hulâsa etmekteyiz. 

Diğer taraftan önemli bir şey de zirai ge
lişmemizde ve zirai ürünlerimizin değerlendi
rilmesinde ve halikımızın gıda tabiyesinde mü
him rolü olan hayvancılığımızdır. Türkiye'de 
»bugünkü mevcut hayvan; bir istatistik raka
mına göre 70 milyon clivarındadır. Diğer bir 
istatistik rakamına göre ise 60 - 65 milyon ci
varında seyretmektedir. Hangisi olursa olsun, 
anutlak mânada, eskstamsif ve meraya dayanan 
bir hayvancılıktan başjka bir şey değildir. Çe
şitli ekoloji]erimize yerleşmiş popülâsyon ha
linde yayılmış, hayvan varlığımıza bir çekidü
zen vermek elbette ki başlıca vazifelerimizden 
olacaktır. Bu konuda Bakanlığımızda birçok 
•araştırma müesseseleri kurulmuş, bâzı ıslah 
ameliyelerine girişilmiştir. Bâzı damızlıklar 
'getirilmiş ve yerli popülâsyon ile melezleme ça
lışmalarına başlanmış ise de; bunlar henüz 
memleket ölçüsünde hayvancılığın gelişmesi 

için lüzumlu miktar ve kapasitede olmadığın
dan hu çalışmalarımızda birinci derecede yer
li popülâsyonun geliş tir ilmesi ve bunun süt 
verimi veya iş gücünün artırılmasına çalışıla
caktır. İkinci derecede kaliteli ve verimi yük
sek hayvan neslinin üretilmesine devam edile
cektir. 

Bu arada, bilhassa anahububat sahalarımda 
nadas veya ekime dayanan sistem yerine müna
vebeli bir sisteme gidilecektir. Bu münavebeli 
sistem içinde hayvan yemine ve bu meyanda 
yeşil ve tane baklagillerin 'gelişımesine âzami 
önem vereceğiz. Bunun yanında da şeker pan
carının münavebede, bilhassa yağmur sektörü
nün 300 - 400 mm. civarında seyrettiği bölge
lerde gelişmesine âzami önemi vereceğiz. Yem 
konusunda diğer bir çalışmamız da yem sana
yiinin geliştirilmesinde elimizden gelen bütün 
gayretleri sarf edeceğiz. Bugün meveudolan 
57 - 60 bin ton civarındaki kapasitenin, yur
dun çeşitli bölgelerindeki yapacağımız etütler 
neticesinde elde edeceğimiz ham maddenin da
ğılış ve seyrine göre yeni fabrikalar kurulma
sına gideceğiz ve bu suretle bilhassa Sanki Ana
dolu'da yem faktörü hayvancılığın gelişmesi 
için birinci derecede rol oynıyacağından bura
da yemi mutlak mânada emniyet altına almış 
olacağız. Bunun yanında 28 milyon hektar ci
varında bulunan mera ıslahına da elimizden 
geldiği kadar, elimizden geldiği kadar demiye-
lim de, bütün gücümüzle çalışılacaktır. Bu me
ra ve mera bitkileri üzerinde de geniş çapta ça
lışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalarda bilhassa 
yine demin de arz ettiğim gibi, Doğu bölgele
rinde esasen ekoloji şartlarında daha müsaidol-
ması hasebiyle daha iyi ve etkili neticeler ala
cağımızdan Doğu bölgesine priyorite verece
ğiz. Bundan başka, hayvan hastalıklarında, 
hayvan ürünlerine, hayvansal istihsalimize ge
niş çapta zarar veren zararları ile, mücadeleye 
önem vereceğiz. Özellikle bütün Avrupa, Asya 
memleketlerinde epidemilk olarak seyreden, bü
yük kayıplara söbebolan şap hastalığı ile daha 
etkili bir mücadele programı uygulanacak ve 
Avrupa'da ekzotik olan Virüs tiplerinin sefoe-
bodduğu şap hastalığı yurdumuzdan tamamen 
kaldırılacak. 

Avrupa pazarlarına canlı hayvan veya et 
ihracı üzerimde de önemle durulacaktır. 

— 75 — 



C. Senatosu B : 43 6 . 2 . 1966 O : 2 

Bu arada inşaatıma başladığumız şap ensti
tüsü inşaatını önümüzdeki bütçe yılında bütün 
güdümüzle tamaımlryarak halen Etlik Bakteri
yoloji Emstitüsümde çalışmalarıma devam eden 
bu enstitü buraya geçtikten sonra yurt çapım
da şap ve Virüs hastalıkları ve birçok hasta-
lılklar üzerimde çalışmaya daha da hız verece
ğiz. 

Zirai araştırma, zirai yayın, zirai eğitlim hiz
metlerinim geliştirilnıesi komusmıdaiki görüşleri
mizi de kısaca şöyle hulâsa etmek işitiyorum: 

Zirai sulama, gübrclelmıe, iyi tohumluk ve 
damızlık kullanılması, hastalık ve zararlılarla 
mücadele, toprak işlemesi ve uygun mahsul mü
navebe tatbiki gibi üretimi artırıcı tedbirlerin 
geniş ölçüde çiftçilerimiz tarafınıdam uygulana
bilmesi, bunlara ait gerekli bilgi ve tekniği ken
dilerime ulaştınlacaık kuvvetli bir zıirai yayım 
ve eğitim teşkilâtına ihtiyaç gösterir. Halen bi
risi Ankara'da, diğerleri İzmir vie Erzurum'da 
!buluna<n üç üniversitenin dışında, önümüzdekli 
bütçe yılında Orta - Doğu Üniversitesinde bir 
Yüksek Ziraat Mektebi şubesinin açılmasına 
çalışacağız. Bunun dışında yundun çeşitli -bölge
lerinde- veteriner ve ornıanciblk fakültelerinin 
açılmasına uğraşılacaktı!'. Yüksek seviyedeki 
akademik kariyerde tedrisat ve eğitimin bu 
çapta gelişmesine muvazi o]arak, asıl temelini 
teşıkil eden teknisyen kademesindeki eğitime de 
geniş çapta yo~r vereceğiz. Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü kıymetli nıeslekdaşımın bu ko
nu üzerinde, biraz gıdıkıayıeı da olsa fakat, 
önemini bolir.tmeik yönünden üzerinde hassasi
yetle durmasını ben de şükranla karşılıyorum. 
Bütün gücümüzle evvelâ çiftliklerimizin bulun
duğu mmtakalanda. ondan sonra da yapacağı
mız etütler neticesinde bölgelerin ihtiyacına ce
vap verecok teknisyen okullariylc bahçıvanlık 
okullarına geniş çapta jcv vereceğiz. Bu suret
le topraktaki entanısitenin zamanında ve ondan 
beklenen neticeyi elde edebilnnek için kuvvetli 
bir eğitim sistemine ihtiyacımız olduğundan, biz 
esasen Hükümet programında da bunu öngör
müşüz ve çalışmalarımızı da bu açı altında geliş
tireceğiz. 

Bitki ve hayvan üretimi yapan çiftçilerimizin 
•karşılaştığı pek çek meseleler vardır. Tarım Ba
kanlığı olarak her şeyden önce araştırma ve de
neme müesseselerimizde bu problemlere çözüm 

yolları bulmamız ve bunları en kısa yoklan çift
çilerimize ulaştırarak tatbikata, intikal ettinme-
mıiz gerekmektedir. 

Çiftçilerimize ulaştırılacak yeni ve modern 
bilgi ve teknik usuller meyanmda özellikle tar
la ziraatinde münavebeye yer verilmesi ve bu 
arada yem bitkileri, yemlik baklagillerin mü
navebeye sokulması ve yemleme tekniği bakı
mından çiftçinin eğitilmesi suretiyle aynı za
manda hayvancılığın geliştirilmesine de çalışıla
caktır. 

BAŞKAN — Yüksek Heyet, görüşmeleri saat 
19 ile takyidetmiş bulunmaktadır. Yüksek He
yetten Tarım Bakanlığı Bütçesinin görülmele
rinin devamı için izin rica ed-ec-eğLm. 

Devamım oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De

vamla) — Halen Bakanlığımız ayrı ayrı kuru
luşlarına bağlı ve müstaıkillen çalışan ara-tınma 
ve deneme müesseseleri ile yayını ve eğitim teş
kilâtı arasında sıkı bir koordinasyon ve işudıvliği 
sağlanması zaruridir. Bu husus Bakanlığımız 
teşkilâtının reorganizasyonu icabı olarak en kısa 
zamanda yerine getirilecektir. 

Tarımsal üretim hedeflerinin gerçekleştiril
mesinde önemli bir vasıta, zirai kredi ve fiyat 
politikası olduğu yüksek malûmlarıdır. Zirai 
kredi konusunda Devletin yegâne kredi müesse
sesi Ziraat Bankasıdır. Ve bu Bankanın imkân
larının genişietüiunesi ve bunların en verimli 
bir şekilde kullanılması zorunluğıı vardır. 

Mcm leketiıı tarım politikası m yürütmekten 
sorunlu olan Tarım Bakanlığı olduğuna göre 
çiftçilerimizin, zirai kredi ihtiyaçlarının teshilin
de, kredilerin tevzii ve sarf yerlerinin kontro
lünde de Bakanlığımız teşkilâtı görevli olacak
tır. 

Zirai kredilerin bunlara muhtaç ol an esas 
müstahsili ara, ve yeteri kadar verilmesi ve bu 
kredilerin tarım dışında kullanılmama".] üzerinde 
önemle durulacak ve özellikle zirai strüktürü geri 
olan Doğu ve Güneydoğu gibi bölgelerimizde 
tarımsal üretimde eııtansitenin geliştirilmesi ve1 

üretimin arttırılması için kredi mekanizmmsmın 
iyi işlemesini temin bakımından gerekli tedbir
ler alınacaktır. 
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Çiftçilerimize zamanında ve yeteri kadar 
kredi sağlanması imkânları yanında ödenmemiş, 
birikımiş borçlarının uzun vade ve düşük faizle 
konsolide edilmesi bir zorunluk haline gelmiştir. 
Baroların konsolklasyonu suretiyle kredi alaımı-
yaoak duruma gelmiş olan çiftçilere de yeniden 
kredi almak imkânı sağlanmış ve ödeme şekli 
de kolaylaştırılmış olacaktır. 

Çiftçi!erlimizin kalkınması sadece tarımsal 
lir o tim in artırılmasiyle sağlanamaz. Üretim ar
tışının yanısıra bu ürünlerin pazarda değer fi
yatlarını da bulması lâzımdır. Tarımsal ürün
lere uygulanacalk fiyat politikası, birim başına 
yüksek verim ahnıayı teşvik edici olmalıdır. Bu
nu gerackleş'tirımk için, taban fiyatlarının tes-
b itinde entanısif ziraatın şartları ve geliştirilme
si göz önümde tutulacaiktır. 

Kredi sistemimizde de yukarıda arz ettiğim 
gibi istihsali esas tutacağız. Yurdun bütün 
her bölgesinde kontrollü bir kredi sisteminin 
derhal bütçe ile .beraber tatbikatına başlıyaca-
ğız. Bu arada ödeme gücünü kayb etmiş, çok 
miktarda borçlanmış veya.ödeme ta/kati olmıyan 
çiftçilerimizin de demin anahatları ile belirtti
ğim gibi borçları konsolide edilecek, düşük faiz
le uzun vadeli olmak suretiyle, hulâsa çiftçi
nin istihsal yapabilmesi için ona çıkarılacak kre
di ve sermaye yönünden zorlukları bertaraf 
edeceğiz. Kredi sisteminde de demin de söy
lediğim gibi esas ister aynî kredide olsun, ister 
nakdî kredide olsun, toprak verimliliğini sağla
mak, eııtansiteyi yükseltmek, üretme şevkini 
teşvik ve devamlı kılmak olacaktır. Anaprensi-

d)o!arak bu felsefe altında kredi ve fiyat politi
kasını uygulayacağız. 

Diğer bir konu da çiftçilerimizin teşkilâtlan
dırılması konusudur : 

Ziraatimizdc arzulanan gelişmenin binan 
evvel gerçek i eşmesinde, diğer tedbirler yanın
da, çiftçilerimizin teşkilâtlandırılmasına da 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyaç bugün ioin 
özellikle tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve 
pazarlanması sahasında görülmektedir. 

Memleketimizde tarım alanında kooperatif
çilik bugüne kadar gereken önemle ele alınma
mıştır. Ayrıca Ticaret Kanununun Kooperatifçi
likle ilgili hükümleri yetersiz ve Tarım kredi ve 
satış kooperatiflerine ıait özel mevzuat da eksik
tir. Bu bakımdan tarım alanında kooperatiflerin 

gelişmesi ve korunmasını sağlıyan mevzu
ata ihtiyaç vardır. 

Çiftçilerimizin teşkilâtlanmasında önemli ro
lü bulunan Ziraat Odaları ve 'Birliğinin Kuru
luş Kanununda da bir çok aksaklıklar vardır. 
Bu odaların daha faydalı ve müessir bir şekilde 
çalışabilmeleri için bunların Ticaret ve Sanayi 
Odaları ve birliklerine benzer olarak kurulup 
faaliyette bulunmaları gerekmektedir. Bu hu
susta gerekli kanun tadil tasarısı kısa zamanda 
hazırlanıp Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Diğer bir konu da; tarım ürünlerimizin de
ğerlendirilmesi konusudur : 

Memleketimizde tarımsal ürünlerin değerlen
dirilmesi ve pazarlanması konusu, bir taraftan 
üreticinin emeği karşılığını tam olarak alabilme
si ve diğer taraftan üretimi teşvik bakımımdan 
çok önemli bulunmasına rağmen şimdiye kadar 
şümullü bir şekilde ele alınmamıştır'. Bu konu
da Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklarla çeşit
li kuruluşlar tarafından birtakım faaliyetlerde 
bulunulmakta ise de, bunlar, yetersizdir ve bir
birleriyle tam bağlantılı halde değildir. 

Tarım politikasının en (»nemli bir kısmını teş
kil eden tarım ürünleri değerlendirme ve pa
zarlama konusunun şümullü bir şekilde ele alın
ması ve bu sahadaki faaliyetlerin koordine edil
mesi lüzum ve zaruretine inanan Bakanlığımız, 
bugünkü kanuni yetkileri dâhilinde gerekli ça
lışmalarda bulunmak üzere «Tarım Ürünleri De
ğerlendirme Pazarlama Dairesi» mi kuıımuşıtur. 

Bu dairenin bahis konusu sahadaki hizmetle
ri tam olarak yapabilmesi ioin kanuni kuruluşu
na ait gerekli esaslar Bakanlığımızın reorgani-
zasyonuna ait kanun tasarısı içerisinde yer ala
caktır. 

Ormancılık konusu : 
Memleket ikliminin, toprağı ve düzeninin 

korunmasında yurdun savunması kadar önem 
taşıyan ormanlarımızın korunması, bakımı iş
letilmesi ve genişletilmesi yönündeki faaliyetle
rimize artan bir hızla ve titizlikle devam otımck 
zorundayız. 

Ormancılık politikamızın uygulanmasında 
orman ve halk münasebetlerini hizmet ve fay
dalanma esasları dâhilinde ve her iki varlığın 
yararına uygun bir istikamette geliştirmeye 
önem verilecektir. 

Ormancılık hizmetlerini ifa etmekle görevli 
orman teşkil âtiyi e vatandaşlar arasında süre-
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gelen mülkiyet anlaş ınazlı'k'larmı beıtaraf et- i 
ımek maJksaldiyle Yüee Meclisin kabul ettiği Gö3 | 
sayılı Kanunun tüzüğü çıkarılmış ve kanunun 
öngördüğü komisyonların teşkiline de başlnn-
mıştır. Uygulama hazırlıklarının il-: m ali için ça
lışmalar devam etmektedir. 

Ormancılık konusunda, bilhassa halk ile or
man münasebetlerinde Ba'kanlığomız büitün gücü 
ile ve bütün titizliği ile duraealktur. 

Orman konusunda, orman içi meraların, or
man içindeki ziraat arazisinin geliştirilmesi ve 
ormandaki hayvanların ıslahı ve süt veriminin 
artırılması veya et veriminin artırılması konu
sunda bütün gücümüzle çalışacağız ve bunların 
değerlendirilmesi içm elimizden gelen, ica!beden 
her türlü tesislerin kurulmasına tevessül edile
cektir. Bu suretle gerek orman içindeki ürün
lerin. değerlendirilmesi ve orada yaşıyan hal
kın bugünkü seviyesinden daha iyi, daha nor
mal bir seviyeye ulaştırılması ve orman sevgi
sinin aşılanması, ona ormanın hakikaten bir 
düşman değil, bir kardeş müessese olduğunu is
pat etmek yönünden mühim ve önemli bir fak
tör olduğuna inanmaları hususunda çalışmala
ra Bakanlıkta hızla başlamış bulunmaktayız. 
Önümüzldeki bütçe yılında da bunun tatbika
tına bütün gücümüzle geçmiş olacağız. 

Ayrıca orman içindeki köylerin dağılışı 
itibariyle ve orman hizmetindeki çalışmaların
da, orman işçilerinin karşılaştıkları birçok güç
lükler vardır. Meselâ köyünün önünde orman 
vardır. Fakat köylü alınıyor, elli kilometre 
ötedeki bir yerde çalıştırılıyor. Are orada ça
lıştığı müddetçe köyünde işsiz güçsüz oturan 
hanımı, çoluk: çocuğu muattal durumda kalı
yor. Ormanlarımızın geliştirilmesinde, bakı
mında ve enkazının değerlendirilmesi ve işle
tilmesinde topye'kûn orman içinde oturan köy
lü ailelerinin çalışmalarını önplânda tutacağız. 
Şayet bulunduğu köy orman içinde ise bunun 
ihtiyaçlarına, yakacak ihtiyaçlarına, susuna, 
busuna cevap vermiyorsa, bu ihtiyaç karşısın
da ormanın istihsal ettiği depolardan karşıla
mak esasını güdeceğiz. "Bunda iki maksat gü
dülecektir. Birincisi: Malûmuâliniz ormanları
mız iki kısımdır. Bunun birisi kaliteli orman
lar dediğimiz ormanlardır ki, bunların mik
tarı 3,5, 5 milyon hektar arasında değişmekte- | 

— 78 

6 . 2 . 1966 O : 2 

dir. İkincisi ba'kıma muhtaç ormanlar. Tabia-
tiylc bu ormanlarımız da kaliteli ormanlar gi
bi 'kereste istihsali, verimli olmuyor. Gerek az 
gelişmiş, bakıma muhtaç ormandaki çiftçinin 
ihtiyacını, gerek daha iyi gelişmiş ve halihazır 
durumu iyi olan, daha iyi kereste istihsaline 
sahip kapasiteli ormanlarda bir uzlaştırıcı for
mülü bulup; bu suretle orman içinde yaşıyan 
köylüye bir adalet ölçüsü içerisinde iş bulma
yı esas saymaktayız. Anahatları itibariyle or
mancılık konusundaki görüşlerimiz bu merkez
dedir. Daha teferruatlı bilgi broşürün içeri
sinde mevcuttur. 

Ziraat Vekâletinin reorganizasyonıı konusu: 
Şimdiye kadar Yüksek Senatoya kısaca ar

za çalıştığım Bakanlığımız görev ve faaliyetle
riyle ilgili hususlar, Tarım Bakanlığının 1960 
malî yılı Bütçe tasarısının Yüksek Meclisin 
Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda müzake
releri sırasında etraflı olarak izah edilmiş ve 
Bakanlığımızın politika ve çalışma programı 
esasları niteliğim taşıyan bu .hususlar ayrıca 
bir bülten halinde teksir edilmiş bulunmakta
dır. Kıymetli vakitlerinizi israf etmemek için 
mâruzâtımda fazla teferruata gitmemeye ça
lıştım. 

Bakanlığımızın hizmet ve faaliyetlerini İn
şaca şöyle özetliyebiliriz. 

a) Bitki ve hayvan üretiminde prodükti
viteyi, kaliteyi ve bunlardan faydalanmayı ar-
tıraca'k her türlü tarım araştırmalarını yapmak 
ve yaptırmak, 

b) .Kümdeki toprağından ve hayvanların
dan daha bol ürün almayı arzulayan çiftçiye 
faydalı bilgi ve ileri tarım usullerinin öğretil
mesine, yayılmasına ve benimsetilmesine ça
lışmak, 

c) Çiftçinin ihtiyacı bulunan tohum, fi
dan, fide, damızlık hayvan, alet, m akına, güb
re, ilâç, kredi gibi üretim giderlerinin temi
ninde yardımcı olmak, 

d) Çiftçilerin teşkilâtlandırılması, tarım 
ürünlerinin değerlendirilmesinde ve pazarlan-
masmda teknik yardım ve desteklemelerde 
bulunmak. 

Bu hizmetlerin en kısa yoldan, ekonomik 
ve tesirli bir şekilde çiftçilerimize ulaşmasını 
sağlıyacak yeni bir teşkilât düzenine muhtaç 
bulunmaktayız. 
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Bu konuda son iki yıl zarfında yapılan ça
lışmalar sonunda Tarım Bakanlığının reorgani-
zasyonuna ilişkin esasları ihtiva eden bir rapo
run yayınlandığı ve bu raporun yetkili merci
lerce de incelenerek esasları itibariyle uygun 
görüldüğü malumlarınızdır. 

Raporda ileri sürülen teklif ve tavsiyelere 
uyularak bugünkü kanuni yetki ve imkânlar 
dâhilinde bâzı reorganizasyon uygulamalarına 
gidilmekle beraber Tarım Bakanlığının Devlet 
teşkilâtı içerisinde uhdesine düşen hizmetleri 
lâyikiyle ifa edebilmesi için Bakanlığımızın 
bahis konusu raporda yer alan anaesaslar dâ
hilinde yeniden teşkilâtlanmasına ihtiyaç var
dır. Buna ait kanun tasarısı kısa zamanda ha
zırlanarak Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Bakanlığımızın bütçe yılında hangi konu
lar üzerinde ve hangi esaslar ve iş felsefesi yö
nünden ele alacağını kısaca Yüksek Senatoya 
arz etmiş bulunmaklayım. Beni sabırla dinle
tmek lûtfıiîida bulunduğunuz için Yüksek Sena
toya en kalbi teşekkürlerimi arz eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, buyurun so
runuzu sorunuz. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) -— 
Sayın Bakan bir konunun aydınlatılması için 
birkaç sualim olacaktır. Evvelâ müsaadenizi 
arz edeyim. Orman istihsal bölgelerimizden 
köylülere yakacak diye verilen bir ihtihsali 
köylüden almakta ve yakacak dahi olmadığın
dan şikâyet etmekteler. Buna ilâveten kasaba
larda bu yapacak seklinde olmıyan bu istihsal
lere de tahsis edilerek, ayrılanlar kasabaya ve
rilmektedir. Ve kasabalara da bu şekilde köy
lülerden verilen âdeta yapacak malzemesi di
ye verilen ve yakacak şeklinde olan odunlar 
verilmektedir. Ve tahsisat olarak da ayrılan
lar dış piyasaya satılmaktadır. Acaba bu üç 
şekilde orman işletmelerimizden veya bölgele
rimizden ayrılan istihsali hangi esas klâsifikas-
yonlar üzerinde ayrım yapılmaktadır'? Orada 
yetkili bir arkadaşımız kendi görüşüne göre 
mi bu ayırımı yapmaktadır1? 

BAŞKAN — Teknik sualse yazılı cevap ve
riniz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Teknik su
aldir, orman işletmelerine taalluk eder. Bakan
lığımız bu konudaki çalışmaları kanaatime gö

re şu şekilde tedvir etmektedir. Evvelemirde 
ta'biî bunlar tahminlere dayanmaktadır. Bi
rincisi, hakikaten inşaata elverişli olan keres
te miktarı, maden ocakları, ve saire gibi mak
satlar için ihtiyaç duyulan kereste veya tom
ruk ihtiyacı. Bundan sonra da idare senelerin 
verdiği tecrübelere dayanarak, yakacak ihti
yacının köyde ve şehirdeki kapasitesini geçmiş 
senelerdeki trente uyularak, tahminî olarak 
yapılmaktadır. Bu suretle bir sene evvel tes-
bit edilen hu istihsali bir sene sonraki tahmin
lere dayanarak istihsali bu şekilde ayarlamak
tadır. Ama bu da, buyurduğunuz gibi, bâzı 
hallerde yakacak yerine tomrukluk keresteyi, 
inşaat kerestesi veriliyormuş. Bunun üzerinde 
de ayrıca duralım. Fakat bize göre yakacak 
ve inşaata elverişli, yahut da diğer maden 
ocaklarına elverişli kereste evsafı elbette ki, 
teknik bir konudur, bunu kıymetli mesai ar
kadaşlarım bu şekilde düzenliyorlar. Eğer 
bunlarda bir aksaklık varsa, elbette üzerine 
ciddiyeti e eğileceğiz. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — İstir
ham ediyorum başka sorum efendim. Konuşan 
sözcü arkadaşlarımızın hepsi temas ettiler. Kredi
ler meselesi. Sayın Bakan da krediler üzerindeki 
fikrini beyan ettiler. Badema istihsale göre zirai 
kredi verilecektir buyurdular. İstihsal artışına 
göre. Bu istihsal artışı bu dönemde alacağımız 
tedbirlerle derhal tatbiki mümkün müdür? Der
hal tatbiki mümkün değilse, aksaklıklar şurada
dır. Zirai krediler maatteessüf üzülerek söyliyc-
lim ki, ticari kredi haline dönmüştür. Bankaya 
garanti olarak gösterdiği tarlasını eski kıymeti 
üzerinden... 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk izahat vermi-
yeceksiniz. Sual soracaksınız. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Banka
ya eski kıymeti üzerinden, üç yüz, beş yüz lira 
vermektedir. Halbuki zirai kredilerden istifade 
de arazinin yeni değerine göre istenmelidir. Bu
nun için ne gibi tedbirler düşünülmektedir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Efendim 
Bakanlığımızın kredi politikasını şu şekilde ted
vir edeceğiz. Bu anlatacaklarım; nazarî veya ide
alist bir görüş değildir. Aşağı - yukarı yurtta, bir 
mahsûl üzerinde 47 vilâyette, 7 bin köyde tatbik 
edilmekte ve otuz senedir gayet iyi neticeler alın

mıştır. Bundan meselâ şeker sanayimden misal ola-
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rak bahsedebiliriz. Bilhassa bizim bugünkü tapu 
ve mülkiyet nizamımızdaki dağınık düzeni nazarı 
itibara alırsak bir köyde tapulu arazi eğer aşağı -
yukarı yüz hanelik, iki yüz hanelik bir köyse, 
ya 20 sinde veya 30 unda vardır. Çoğunda zilyed 
hakkı vardır, şu hakkı vardır, bu hakkı vardır. 
Bu şekilde mülkiyet nizamı, mülkiyet düzeni bir 
bankaya veya bir kredi müessesesine götürülecek 
durumda değildir. Peki, böyle bir düzen olmadık
ça hangi esasa göre bir kredi verelim de, bundan 
faydalansın, diyeceksiniz. Bunun için yegâne yol, 
şudur: 

Yapılan tecrübeler şunu göstermiştir ki, bü
tün gelişen memleketlerde ve ziraatte ilerlemiş 
memleketlerde de aynı yolu takibetmektedirler. 
Köye gidilmedikçe, köylüyle temas edilmedikçe 
ve köyün potansiyeli bilinmedikçe verilen kredi
ler nazari olmuştur, fiyasko vermiş ve ondan ne
tice alınmamıştır. O halde Bakanlığımızın, yani 
Bakanlığın yeniden reorganizasyonu konusunda
ki maksadımız burada iki üç tane müsteşarlığı 
daha çoğaltalım, dört tane beş tane araştırma mü
essesesi daha fazlalaştıralmı şeklinde telâkki edil
mesin. Bizim reorganizasyon adı altında anladı
ğımız mâna; 

J. Köye gidip, bir insan gücünü değerlen
dirme. 

2. Ta'biî potansiyeli değerlendirme. 
3. Kredi sistemini gücü ve potansiyel ora

nında tedvir etmek olacaktır. Reorganizasyon sö
zünden biz bunu anlıyoruz. Elbette ki bunun ne 
dereceye kadar müsmir olduğu araştırma mü
esseselerinin paralelinde kontrol ettirilecektir. 
Onun içindir ki; bir işletme ünitesi olarak artık 
bundan sonra bir bölge veya Türkiye sathı değil; 
doğrudan doğruya; hatta Hakkâri'nin her hangi 
bir kazası da değil, Hakkâri'nin köyüdür. O kö
ye gidilecektir. O köyde tesbit edilen esaslar üze
rinden kredi verilecektir. Bilfarz diyelim ki; Ada
na'da pamuğun dönümü ona lira, olmaz. Neden 
on lira? Otuz kilo olan bir tarla on lira alacak, 
250 kilo olan on lira alacak, bu olmaz. Bunda 
istihsal da olmaz. O halde pamuğun on kiloluğu 
ile, 250 kiloluğun kredi sistemi ancak hem pa
muk ekiminden İıattâ tarla hazırlığından başla
yıp, gübreleme başlaymcağa kadar »tatbik edil
mek suretiyle o teknisyenin, oradaki krediyi 
kontrol eden organın, ziraat mühendisleri veya 
teknisyenlerin müşahedesi ve oradaki çiftçilerin 
müşterek kefaleti ile tedvir edilecektir. Bunu biz 
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yapacağız, yaptık ve yapmalıyız. Köye gidilecek
tir. Gruplar teşkil edilecektir. O gruplar birbir
leri arasında müteselsil kefalet sağlıyacaktır. 
Ve bu suretle 10 lira ona verelem mi, vermiye-
lim mi, onun tarlası kuvvetlidir, ödeme gücü 
yerindedir ve ektiği arazi fazladır, bu bakımdan 
onun dönümünden 30 lira alalım, bir başkası 
aynı miktarda dönümü isbadeder ama, arazi 
varlığı azdır, ekimi azdır, kendi ailesinin işgücü
nü orada değerlendirmek ister, o da daha az kre
di ister, seyyanen dönümüne 10 lira, veriyorum, 
seyyanen20 lira veriyorum... Yahut bu bakım 
için, tohum tedariki için olduğu gibi, ziraat ma-
kinaları, gübreleri için de bu şekilde tedvir edi
lecektir. Öyle çiftçi vardır ki, 20 bin liralık bir 
su motorunu alır, iki senede ödiyebilir, 10 dö
nüm arazisi vardır. Öyle çiftçi vardır ki, beş 
yüz dönüm arazisi vardır, beş bin liralık bir 
şey ödemez. Onun için murakabeli ve kontrollü 
kredi tedvirinden bunu anlıyoruz ve ünite ola
rak da köyü tanıyoruz. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 
Bir sorum daha var. (Adalet Partisi sıraların
dan ; «yeter, yeter» sesleri) 

BALKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 

Haşhaş sütü bugün köylüden 80 liraya kadar 
alınmaktadır. Kendilerine yüz liraya dahi ınalol-
mamaktadır. Ekim bu yüzden azalmaktadır, süt 
bakımından. Acaba Hükümet veya Bakanlığı
nız bu hususta yeni bir karara varmış mıdır? 

HAH .Kİ DAĞDAŞ (Devamla) — Efendim 
bu haşhaş mevzuu Ticaret Bakanlığını ilgilen
dirdiği için oraya tevcih etmenizi rica ediyorum. 
Ama istihsalin, masrafların, maliyetinin hakika
ten yüz liraya malolduğundan bilgim vardır. 
Bunun yetiştirilmesi biliyorsunuz umumi bir Hü
kümet politikasıdır. Bunun üzerinde bir sualle 
karşılaşacağımı bilmediğim için hazırlanmamış
tım. Eğer arzu ederseniz daha geniş bilgiyi ya
zılı olarak takdim edeyim. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 
Tütün ekim bölgeleri için bugün hepimizin ma
lûmu okluğu üzere, bâzı bölgelerde ekime mü-
saidolmıyan verimsiz yerlere müsaade edilmiş, 
verimli yerler müsaadenin haricinde kalmıştır. 
Acaba bunun için Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
ile bir koordinasyon yapılarak yeniden bir tütün 
ekim sahası etüdüne geçilecek midir? 

80 — 



C. Senatosu B : 43 6 . 2 . 1966 O : 2 

BAiptf DAĞDAŞ (Devamla) — Efendim 
esasen bir tütün kanunu tasarısı üzerinde Ba
kanlığımızla Gümrük ve Tekel Bakanlığı arasın
da çalışılmaktadır. Ziraatçi gözü ile tütün eko
lojilerinin tesbitinde elbette ki önem vardır. 
Çünkü tütün bizim en mühim ihraç maddeleri
mizden birisidir. Tütün kalitesi ve Türkiye 
tütününün piyasada yeniden eski ismine ulaş
ması için bölgelerin verimliliğinden ziyade, han
gi ekoloji şartlarında en iyi kalitede tütün is
tihsal edebileceğimiz konusu üzerinde duraca
ğımız gibi bunun dışında da bugün dünyanın 
tutmuş olduğu Börlin tütünleri üzerinde de ça
lışmalara başhyacağız ve memleketimizin çeşitli 
ekolojilerinde bunları denemeye tabi tutacağız. 
Ve bu, memleketimizde iyi bir istihsal, iyi bir 
yetişme imkânı bulduğu takdirde, yeni Müşte
rek Pazar yönünden de bu büyük önem taşı
maktadır. Şimdiye kadar börlin tütün kuşağı 
Türkiye, Yunanistan, italya ve İspanya üzerin
dedir. Karşı kuşak olan Amerika Japonya ve 
Çin'de de geniş çapta istihsal edilmektedir. Müş
terek Pazar kendi yakınındaki bölgelerde, hem
hudut bölgelerde bu tütünlerin geliştirilmesini 
öngörmektedir. Bakanlığımızca, bu konuda da 
Avrupa'daki ve Müşterek Pazar memleketlerin
deki bâzı ülkelerde temas halindedir. Ve önü
müzdeki sene üç yüz hektar civarında yurdun 
çeşitli ekolojilerinde bu tütünleri denemeye ala
cağız. Şayet bu tütünler iyi netice verirse; mem
leketimizin tanınmış tütün kaliteleriyle harmanı 
sayesinde yerli tütünlerimizin de değerlendiril
mesi ve bu arada da buyurduğunum bu ekolojik 
şartları yeniden gözden geçirmek imkânına sa-
hibolacağız. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk. 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 

Orman içi veya bölgesinde pek çok kasabalar 
yakın olan şehirlerin elektriğinden istifade et
mek imkânını haizdir. Bundan istifade etmeyip 
150 - 180 bin lira gibi paralar vererek kendileri 
özel elektrik tesisatları yaptırmaktadırlar. Aca
ba buna lüzum var mıdır; veya daha mı ekono
miktir? 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Efendim 
bu belki bir iki yerde istisnalar olabilir ve da
ha ziyade şehir ceryamnm devamlılığına inanıl-
mayıp da böyle bir elektrojen grupuna ihtiyaç 
gösterilebilir. Böyle bir şey varsa; yersiz olarak 

bir elektrojen grupu, mevcut eeryan, devamlı 
ccryan olduğu mevcut ise, elbette ki, bu elektro
jen grupunu alır, diğer bir yerde değerlendir
mek imkânını ararız. İkazınıza teşekkür ederim. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) 
— Efendim bir küçük sorum daha var. Bakanlığı
nızı dedikodudan kurtarmak için aydınlatmakta 
fayda görmekteyim. Orman müdürleri, bölgelere 
tâyin edilen bâzı arkadaşlar bölgelerde değil, 
işletmede oturdukları, bölgelerine senede bir iki 
gün uğradıkları söylenmektedir. Bu memurlar 
işletme emrine veriliyorsa, vazife için bölgeye 
mi gider? Hattâ gittiği zaman da harcırah al
dıkları ve resmî arabalarla gittikleri bana şah
san intikal etmiştir. Bu işin esası nedir? 

BAHRÎ BAĞDAŞ; (Devamla) — Efendim 
orman işletmesinin ve ormancılık hizmtetlerinin -
yerinde yapılması için mutlaka orman işletme-' 
siniri, orman içinde olması zarureti var'dır. Bunu 
hepimiz kalbul ediyoruz. Bu arada istisnalar • 
olalbilir. Ama öyle zannediyorum ki, sizdeki de 
istisnadır. Her hangi bir yanlışlık olalbilir. Veya 
her hangi bir başmüdürün veya işletme müdü
rünün ihmalinden ileri gelmiş olalbilir. Faka t ; 

benim Bakanlığa atandığım günden beri il'k iş 
olarak bütçeyi tanzim eden zatı çağırdım dedim 
ki, Tarım Bakanı da dâhil bütün Tarım Bakan
lığının teknik elemanlarının 9 ay harcırah al
malarını temin etmek üzere bir bütçe değişikli
ği yapacaksın. Bunun mânası; hiçlbirimiz dur-' 
mıyacağız, durmadan gezeceğiz. Boş da olsa köy 
köy gezip tetkiklerde bulunup, köylüyü tenvir 
edeceğiz. Ve köylünün gücünden, köylünün po
tansiyelinden âzami randıman sağlıyacağız. Bu 
konu elbette ormancılık konusunda da aynen va
ki olacaktır. 

Orman içerisindeki arkadatşllarimız, bilhassa 
orman içerisindeki arkadaşlar elbette akademik 
kişilerdir. Bunların da solukları, çocukları 'var
dır. Durmadan ormanın içerisinde yalnız başı
na beklemeleri olmuyor. Ve oralarda da Anka
ra gibi, istanbul gibi veya diyelim ki, diğer şe
hirler gilbi taksi ve otobüs imkânı yoktur. Bel
ki olabilir, vazifeye çıkıp gittiği zaman çocu
ğunu da yanına alıp götürür, suiistimal etme
den. Eğer hakikaten limon almak için gönder 
meçten yaparsa; o zaman bu onun, elbette ki, 
tabiî hakkıdır. O da çoluk çocuğunu sinemaya 
götürmek ister. '15 günde bir de olsia şehire git-
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inek ister. Ayrıca mevzuatta tıkanıklık vardır, 
arkadaşların refah ve saadet içinde huzuru 
kalble çalışmalarını temin için bâzı yenilikleri 
de eğer mevzuat icaıbettirirse; getireceğiz. (Bra
vo sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan. 
AKÎP EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakanın ziraat teşkilâtının ba
şında olmasından en çok iftihar eden bir arka
daşınızım, Senatoda. Benim aleyhte konuşmak 
istediğim de icraatın aleyhinde değil, meselenin 
aleyhinde olmamdan ileri gelmektedir. Şimdi 
soru olarak arz edeceğim. 

Bir kere; Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu 
vardır. Buradaki raporda zikredilmiş; yeni 
teklif edilecek. Biz de bir âdet vardır; öyle ye
ni teklif edilecek diye, halen yürürlükte olanın 
tatbikat ihmal edilir. Bununla ilgili durumlar
dan hep bahsedildi. Türlü zararlarından bahse
dildi. Bir de konu komışuya zararları var, yani 
insanlardan gelen zararlar vardır. Bu da bir 
kanunla önlenecek hususlardır. Bunun önlen
mesi eğitiminin yapılması yolunda bir gayret 
var mıdır? Bu tatbikat ne dereceye kadıar iler
liyor? 

İkincisi; Cumhuriyetin ilk yıllarında yürür
lüğe konulmuş olan Ağır ve Ağıl kanunları var
dır. Bu kanun ne dereceye kadar tatbik edili
yor? Bilhassa ağır kredileri nasıl işliyor ve 
hangi çevrelerde ne hacımda muvaffak olmak
tayız? 

Üçüncüsü; Orman Kanunumuzun 17 nci 
maddesine göre orman bölgelerinden şehir, ka
saba ve köyler civarında beşer hektarlık kuruş
lukların tesisi vardır. Para istemez, ancak dik
kat ister, gayret ister, program ister. Bilhassa 
kalkınma yolunda çalışmalara hız verildiği bu 
devrede acalba senede kaç şehir ve kasabada 
koruluk tesisine himmet oluma/bilir, bu hususta 
bir gayret var mıdır? Sualime yazılı da olsa 
cevap verilirse memnun olacağım. 

BAŞKAN — İlgili umum müdürler not al
dılar Sayın Bakan yazılı da cevap verebilirsi
niz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Muhterem 
Eyidoğan'a şifahi olarak da bunları söylemek 
istiyorum. Çiftçi mallarının korunması hakkın
daki kanun iki veya üç gün içerisinde Yüce 
Meclise sevk edilecektir, şimdiye kadar tutma
mızın sebebi evvelemirde bâzı noksanlıkları gör-

düğümüzdendir. Bu noksanlıkları belirtmek 
için kanunda ufak bir tadilât yapmak ihtiyacı
nı duydum. Adana'daki tatbikatın üzerinde du
racağım. Esasen yeni tedvin edilen Çiftçi Mal
larını Koruma Kanunu tasarısı bütün yurt ça
pında yapılan bir anket sonucunda meydana 
gelmiştir. İyi bir kanundur. Bendenizin bura
da Çiftçi Mallarını Koruma Kanununun doğur
duğu sebeplerin başında; malûmu âliniz, biz 
münavebeli bir ziraat sisteminde değiliz. Bu
nun için köyde olsun, kasabada olsun her çiftçi 
istediği ve dilediği şekilde ekim yapmaktadır. 
Eğer bu yapılan ekilişler içinde istisnai bir şey 
varsa meselâ; hiç meyva olmıyaal bir bölgede 
meyvalık ihdas edilmişse, hücum oraya gidiyor. 

Hiç yonca olmıyan bir bölgede yoncalık ih
das edilmişse bunun korunması da bir mesele 
oluyor. Eğer bu yoncalık münavebeli sistem 
oturmuş olup; geniş çapta geliştirilmiş olsaydı 
zaten herkesin orada malı vardır. Böyle 'bir ka
nunun tedvinine lüzum hissedilmezdi. Bu ba
kımdan böyle istisnai ve zirai entanstif tarımı 
geliştirecek olan tesislere verilecek cezai mü
eyyideler üzerinde bâzı tadilâtlar yapmak üze
re kanunu birkaç gün geciktirdik. Pek yakında 
Büyük Meclise sevk edilecektir. 

Diğer husufları yazılı olarak takdim edeee-
ğim, 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) ~- Biraz 

evvel hatip arkadaşlarımızdan birisi kuzu kesi
minin memlekete getirdiği zararlardan bahset
ti. Bilhassa Ege bölgesinde bu erken kuzu kesi
mi meselesi önlenecek midir? İstirhamım bu
dur. 

BAHRİ DAŞDAŞ (Devamla) — Kuzu ke
simi başlıca iki faktörden doğmaktadır. 

Bumun birincisi; yem faktörüdür. Yetin fak
törü müemmen olmıyan bölgelerde erken döl
lenme suretiyle koyun sütünü değerlendirmek 
yönümden, esasen bundan başka imkânı da ol
mıyan bölgelerde gelişmektedir. 

İkinci faktör; kuzu etine olan temayüldür. 
Biz ekonomik olarak düşünürsek büyük çapta 
et ziyama sebebiyet vermekteyiz. Ama öte ta
raftan da bir konsüment vardır ki, onlar da 
bu kuzu etini bir fıkdan olarak kabul etmekte
dirler. Bu bakımdan kuzu kesimi üzerinde her. 
iki noktai nazarı tevhidedecek tedbirler üze
rinde Bakanlığımız çalışmaktadır ve bunu had-
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di asgariye düşürmek için de tedbirlere teves
sül edilmiştir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Zirai 

Gelir Vergisi Kanununun üzerinde Hükümetçe 
bir çalışma yapılıyor mu? Yapılıyorsa, ne du
rumdadır? Bu verginin tahakkuku ve tahsili 
hakkında yeni esaslar düşünülmekte midir1? 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — .Efendim, 
Zirai Gelir Vergisi Kanunu üzerinde tabii ki. 
Maliye Bakanlığı çalışmaktadır. Ziraat Bakan
lığı olarak kendilerine ışık tutacağız. Bilhassa 
Mersin'deki narenciyelerin, narenciye istihsal 
eden sebzelerin bu konuda mükerrer vergi 
ödedikleri konusu üzerinde durulacaktır. Ve 
daha bâzı bize intikal etmiş problemler var. 
Bütün bu aksaklıkları da giderecek şekilde ye
ni bir kanun tasarısı üzerinde Maliye Bakanlı
ğı nezdinde biz de görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tamam efendim. Buyurun. 
Bir dakika, açık oyları kullanmıyan Sayın 

üyeler?... Yok. iki açık oylama işlemi de bit
miştir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, kıymetli 
Ziraat Vekillimiz; ben toprak mevzuu üzerinde 
bir, iki kelime ile durmak istiyorum. Her şeyden 
evvel şunu açık ve kesin olarak ifade ediyoruz 
ki; Adalet Partisi toprak reformu karşısında de
ğildir. O kadar değildir ki; programına dahi al
mıştır. O kadar değildir ki; bu bir Anayasa me
selesidir. Ama biz bunun ötesinde meseleyi bir 
toprak dağıtımı değil, bir zirai reform olarak ka
bul etmekteyiz. Toprak dağıtımını ise, bu zirai 
reformun bir parçası olarak görmek ve düşün
mek istiyoruz. Yalnız şunu arz ve ifadeten, bil
hassa belirtmekten kendimi alamıyacağım. Bu
rada muhalefet yani C. H. Partisinin muhterem 
sözcüsünün, bizi bunun karşısında göstermiş ol
masına rağmen kendilerinin alelacele bir toprak 
reformuna taraftar olduklarını partisi adına iş
tiyakla kısmen detaylarına inmek suretiyle, arz 
ve izah ettiler. Bunu dikkatle dinledim. Fakat ne 
gariptir ki; aynı partinin bir muhterem üyesi yi
ne parti adma daha birkaç gün evvel, bu mevzua 
girmek suretiyle, kadastro bütçesinin müzakere
sinde Sadık Artukmaç arkadaşımız, bu meselenin 
ele alınabilmesi için evvelemirde Türkiye'de ka-
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dastronun yapılmasının iktiza ettiğini de kendi 
adma değil, parti adına açık ve kesin olarak, 
ifade etti. Görüyoruz ki, C. H. P. lilerle bizim 
aramızda uzun boylu bir fark yok. Ama her ne
dense bu çelişmeye kendi sözcüleriyle girdiler... 
Bizi bunun karşısında imiş gibi göstermek isti
yorlar. Fakat herkes biliyor ki, A. P. si, C. H. P. 
sinden daha ziyade köyeü ve köylüden rey almış 
bir partidir. Herkes biliyor ki, C. H. P. liler, 
A. P. lilerden her yerde, küçük köylerde ve bü
yük şehirlerde dahi daha zengin kişilere sahiptir. 

O halde A. P. si asıl çiftçi ve köylüden rey 
alan ve bunun dertlerini dile getirmekle iktifa et
meyip onun üzerine eğilip en kısa zamanda bun
ları ıstıraptan kurtarmayı düşünen ve o kadar 
düşünen ki; onlardan rey alıp, onlara angaje 
olan, onların dertlerini mutlaka iktidara geldi
ğinde yapmayı taahhüdeden bir parti olarak hiç
bir surette köylünün ıstırabını suiistimale taraf
tar olmadığı için gücünün yetebileceğini, olabile
ceği, normali ve akla yakınım müdafaa etmekte
dir. Görüyorsunuz ki; arkadaşlar, Halk Parti
siyle uzun boylu bu mevzuda ihtilaflı değiliz, fa
kat her nedense; onlar biraz da işin polemik tara
fına gidiyorlar. Diyoruz ki, zirai reformu ele ala
lım, bunun bir parçası olarak da toprak dağıtı
mına gidelim, ama Türkiye'de mücerret hemen 
alelacele kadastroları yapılmadan herkesin tapu
su eline verilmeden boş, işe yarar araziler tesbit 
ve tâyin edilip, bunların çaplarını sahibine ve 
Devletinse Devlete vermeden, ne kadarı sahipli
dir, ne kadarı sahipsizdir, ne kadarı işe yarar, 
ne kadarı işe yaramaz, bunun karşısında az veya 
çok toprağa ihtiyacı olan aile ne kadardır, ve ne 
miktar nerelere tevzi ve taksim edilmiştir, şunun 
bir bilançosunu çıkaralım, ondan sonra hemen 
bunun tatbikatına geçelim. Görüyorsunuz muh
terem arkadaşlarım sizler benden çok daha iyi bi
lirsiniz, bir toprak tevzii, bu işe asla kâfi ve vafi 
değildir. Bir tapunun alınması dahi işi halletmez. 
Siz ona çevirme kredisi vermeden, siz ona topra
ğını sürmesine, imkân bahşetmeden, siz ona su
lama imkânını hazırlamadan, siz onun bugünkü 
en basit şekilde fennî gübresini temin etmeden, 
hattâ ve hattâ daha ileriye gideyim, Türkiye'nin 
birçok yerinde toprağın tahlili yapılıp hangi top
rağa hangi cins gübrenin atılacağı bugün kesin 
olarak tesbit edilmeden koşup birkaç parça ara
zinin Türkiye'de tevzii ve taksimi, evet C. H, 
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Partisi belki çok iyi niyetli bunu düşünmektedir, 
ama, bu öyle bir yol ki, girdiğimiz de muvaffak 
olmazsak, çıkması kolay değil. Bu çıkmazın içine 
bütün hazırlıkları yapmadan, her şeyi hesabedip, 
önümüze getirmeden gitmek ve muvaffak olmak 
mümkün değildir. Kaldı ki, ben C. H. P. li arka
daşlarımı tenzih ederim, söylenilen ve iddia edi
len; matbuata intikal eden şekli ile olursa, tekrar 
tavzihen arz ediyorum, tekrar C. H. P. li arka
daşlarımı bunun üstünde görüyorum, ötesinde 
düşüneceklerini tahinin ediyorum. Sosyalist bir 
düşünce ile toprağı param parça etmek suretiyle, 
onu, bugünkü Türkiye'nin gıda ihtiyacı yetmez 
haldeyken; büsbütün yetmez hale getirip de dış 
memleketlere ihtiyaç için el açar duruma geldiği
mi^, yani, arazileri müsmir şekilde işleyip bunnn 
tam neticesi alınmadığı takdirde böyle bir açık
lığın içine girdiğimiz takdirde ne Adalet Partisi, 
ne Halk Partisi Hükümeti, hiç kimse de kurtara
maz. 

Efendim, kısaca bir iki rakam arz edeceğim. 
Türkiye'de bugün hali hazırda % 80 ne yaklaşan 
köylü ve çiftçi var. Bunları hepimiz biliyoruz. 
Bunun yanıbaşmda 24 milyon hektar arazi var. 
Yani ekilebilecek arazi var. 

Fakat kültür arazisi, bundan da az, dokuz 
milyon hektar arazi erozyona tabi olmuş ve bu
gün hemen işlenmesi ve mahsul alınması da 
mümkün değildir. Onu da çıkardığımızda eli
mizde 15 milyon hektar bir arazi kalır. Nüfusu
muzun yüzde 80 i aşağı - yukarı 24 milyondur. 
O halde arkadaşlarım görüyorsunuz ki ; 24 mil
yon insan, toprakla uğraşan insan; 15 milyon 
dekar islenecek arazi, Türkiye'nin hepsi, her ta
rafta islenir halde değildir. İşlenebilecek eroz
yona tabi; 9 milyon hektardır, arz ettiğim gibi. 
Görüyorsunuz açık bir hesap. Bir taraftan 24 
mîiyon gibi büyük bir kütle, öbür taraftan 15 
milyon hektar gibi kıt ve dar bir arazi. Bu ara
zinin siz de daha iyi biliyorsunuz ki ; pek cüzi 
bir miktarı ancak sulanır. Daha iyi bir zira
at yapılabilir. Geriye kalan, büyük mikyastaki 
arazi ise; İuıru ziraate elverişlidir ki ; yorulmuş 
bu araziyi gübrelemeden, iyi sürmeden, sulama
dan, büyük bir netice istihsal edecek şekilde iş
lemek mümkün değildir. Realiteler bu iken; 
mücerret her fırsatta toprak reformuna Adalet 
Partisi karşıdır gibi sloganların, faydadan ziya
de' bu memleket halkına zarar vereceği kanısın
dayız; Yoksa muhterem Ç. H. P . li arkadaşları-

I mm da çok iyi düşüncelerle bunu ortaya attık
ları ve onların da aç ve fakir halkı biran evvel 
topraklandırarak nemalandırmak isteğine matuf 
olarak, bu iddiayı ileri sürdükleri kanısındayım. 
Bir art düşüncenin içinde olduklarını asla kabul 
etmiyoruz ama meselenin, detaylarına girdiği
mizde maalesef metot ve yollarının biraz da yan
lış olduğu kanısına bizi götürmektedir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, meselede bir küçük hu
sus daha var, bunu da arz edeyim. Bu husus bi
liyorsunuz ki; verasettir. Yani bizim kanunla
rımıza göre bir kimse öldüğünde mirası karısı 

I ve çocuklarına, kanunda tâyin edilen kişilere 
girer. Bu ne demektir. Toprakta veraset ne de-

I mektir? Bir insan öldüğünde kendiliğinden top
rağın tevzii ve taksimi demektir. Görüyorsu
nuz ki, iddia edildiği gibi büyük araziler yıllar 
yılı tek şahsın elinde, inhisarında kalmamakta
dır. Kanun ve tatbikat kendiliğinden araziyi za
man içinde taksim ve tevzi etmektedir. Bu ken
diliğinden olmaktadır. 

Böylece bu meseleye nihayet verdikten sonra 
I meteoroloji işlerinden de bahsedecektim, fakat 

Sayın Başkan bana fırsat vermiyor, vakit geldi, 
diyor. Fakat Vekil Beyden şu istirhamda bu
lunacağım. Trakya'nın hali malûm; yağmur 
çok yağdığı için ekinler ekilemedi, sonbaharda 
ekim yapamadıklarından, yaz için hususi to-, 
humluk istemektedirler. Umarız ki, bu ıstırap
ları Sayın Bakan ve erkânına ulaşmıştır. Önü
müzdeki yazda daha büyük tehlikeyle; kütle ha
linde karşı karşıya gelmemeleri için mücerret, 
kısa bir zaman içinde bu ihtiyaçların tesbiti ile 
yaz ekimine imkân verecek tohumun hazırlan
ması ve kredilerin ona göre tâyin ve tesbitini 
istirham edeceğim. 

Daha fazla vaktinizi almak istemem, hepini
zi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Tarım Bakanlığı ve beraber gö-
I rüşülen bütçelerin tümü üzerindeki müzakere

ler bitmiştir. 
Tarım Bakanlığı bütçesinin bölümlerine ge-

j çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller 1966 yılı Gütçe kanunu ta
sarısının açık oylamasına 115 sayın üye katılmış, 

I 89 kabul, 24 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1-966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısının açık oylamasına 112 sayın 
üye katılmış, 87 kabul, 25 ret oy çıkmıştır. 

Tarım Bakanlığı bütçesinin bölümlerine /ge
çiyoruz : 

( A / l ) Cari harcamalar 
Bölüm 
11.000 

Lira 
12 000 Ödenekler 

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

12.000 Personel giderleri 208 846 414 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 24 680 711 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 56 810 471 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 30 596 680 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 14 471 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım hareamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 26 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 190 262 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul «dilriıiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 52 975 O00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
31.000 Kurumlara katılma payları ve 

sermaye teşkilleri 900 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 12 418 '001 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler 
Bölüm Lira 
33.000 İktisadi transferler 22 169 238 

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

34.000 Malî transferler 1 748 854 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 3 503 351 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi bit
miştir, hayırlı ve uğurlu olsun. 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/10; 
Cumhuriyet Senatosu 1/635) (S. Sayısı: 727) 
(D 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/ l ) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 9 824 974 
lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 840 000 lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 507 012 lira 
ki, toplam olarak 11 171 986 lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 8 968 492 

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

(1) 727 'S. Sayth basmayazı tutanağın sonun-
oladır. 
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Bölüm Lira 
13.000 Yönetim giderleri 295 080 

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

14.000 Hizmet giderleri 386 402 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 13 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 162 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 840 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 16 272 

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

35.000 Sosyal transferler 238 790 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 251 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

Şimdi birinci maddeyi tekrar okutup oyla
rınıza arz edeceğim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleri ile 

birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 11 171 986 lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

(B/2) Vergi dışı gelirler 
Bölüm Lira 
61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 

hasılatı 11 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 71 986 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde 2 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi (B) cetveli ile birlik

te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1966 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1966 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hiz
metlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmama
sı şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 7.6.1949 
tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1, 2) sayılı 
cetvellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1966 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri ,hariç) ( A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil öde
neklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine, 
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Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (it) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Yarınki Birleşimde açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/16; Cumhuriyet Se
natosu 1/633) (S. Sayısı : 728) 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
cara harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 87 148 769 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 51 835 000 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işıaretli cet
velde gösterildiği üzere 7 130 778 lira ki, top
lam olarak: 146 114 547 lira ödemek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 72 504 767 

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

Bölüm Lira 
13.000 Yönetim giderleri 1 460 000 

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

14.000 Hizmet giderleri 8 237 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum gidenleri 4 310 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli güderler 637 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 12 541 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarımı 
giderleri 31 744 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Mafcina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 7 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili: 
31.000 Kurumlara katılma payları ve 

sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmatlar 3 950 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler: 
34.000 Malî transferler 215 000 

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

35.000 Sosyal transferler 2 832 776 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 133 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 ned maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz 
ediyorum. 
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(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi ceitvelleriyle birlikte 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 146 114 547 Lira olaralk tahmini edil
miştir. 

(B) Cetveli 

(B/2) Vergi dışı gelirler 
Bölüm Lira 
61.000 Kurumlar hasılatı 137 114 545 

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

63.000 Çeşitli gelirler 1 
BAŞKAN -~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelinler 9 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi tekrar okutup oylarınım arz 
ediyorum. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1966 bütçe yılında ekle edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler bağlı 
(C) işaretli cetvelde göisterilmdş/tir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1966 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyoruını. Kabul edemi er... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Onman Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 nen maddesine güren hiznuetliller'ine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunum 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakamlar 
Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösteriimişıtir. Bu 
'kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisime sunulur. Bun-
larm eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kaıbul edil
miştir. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğünün 
kuruluşu hakkındaki 4 . 6 . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
(kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste-
riilenler 1966 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlıeır... Kaıbul edil
miştir. 

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına aido-
lup da Mıiılıasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğraamatmış ve 
ıkarşılıtoları yılları bütçelerinde bulunanı borç
lar 1966 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerin
den veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) 
(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâ
hil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları), mad-
desıine Maliye Bakanlığımca alktarıılacak öde
nekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
İşaretli cetvelin (Yıapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınaıkna-
lar) bölümüne aktarıma yapmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiiyenler... Kabul edil-
mişıtir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
eetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larımıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Orman Genel Müdürlüğü or
man okulları öğrencilerimden alınacak ücret
ler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösıterilımüştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar ge-
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reğkıce organların sınırlama -işine 1966 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo-
ıimm. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla amıaddel 18 nei maddesi hükmü 
1966 yılımda orman mühendis muavinleri ve 
teknikerler içim de uygulanır, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Ettmüyenier... Kabul edil-
miştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari
hinde yförürlüge girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kaimi edil-
mişltir. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yurfötür. 

BAŞKAN —- Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibül edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yarınki birleşimde açık oylarınıza arz edile
cektir. 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GE
NEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 19 236 675 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 759 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
14.000 Hizmet giderleri 1 056 003 

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

15.000 Kurum giderleri 1 552 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.Ö0Ö Çeşitli giderler 506 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ları ve onarımları 4 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

750 000 
I - 'Sermaye tebcili 

32.000 kamulaştırma ve satınalmaEar 
BAŞKAN— Kabuledeiıler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

27 - Transferler 
34.000 Malî transferler 105 000 

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

35.000 Sosyal transferler 59 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemleri 4 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin görüşülmesi 'bitmiştir. Hayırlı" ve 
uğurlu olmasını dilerim. 

Programda tesbit edilen bütçe görüşmelerin
den 'bugüne ait işler görüşülmüştür. Bu sebeple 
7 Şubat Pazartesi günü saat 10,00 da toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,20 
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Hudut ve Sahiller Sıhhat Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların 
sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğl.u 
Sami Küçük 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangi] 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Gifer 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler : 
Roddedcnler : 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 
Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 

184 
115 
89 
24 
2 

65 
4 

Sırrı Uzunhasanoğu 
BURDUR 

ö. Faruk,Kmaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIR'I 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Mustafa De1 i veli 

İÇEL 
C. Tevfik <Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gül.cügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dik^çligil 
Hüseyin Kalpak'ıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Me.nteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

RİZE 
O, Meedi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğ'u 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
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[Reddedenler] 

ANTALYA 
Mehmet Pırıl iti 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNTÎ 
Tahsin Banguoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrare Aksoley 
M. Cemal Yıldırım 
Ekrem özden 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tu'unay 
Nüvit Yetkin 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Zeki Kumru'u 

SAMSUN 
Rıza Işıtrn 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hasan Kangal 

[Çekinserler] 

TABİÎ ÜYE 
Mucip Ataklı 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

[Oya katilmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhatt'n özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA ! 

Mehmet Nuri Âdemoğu 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Uiusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman A ihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettfrı özgül, 

GİRESUN 
Mehmet İzmcn 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

O. Zeki Gümüşoğ'u 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MARDİN 
Abdü kerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gencr, 

ORDU 
Şevket Koksal 

Eşref Ayhan 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
A1 i Altuntfş 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Dem'r 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç. 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmi' Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 4 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanı^t3¥!v 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya k^atılmıyanlar 
Açık üyelikler 

184 
112 

87 
25 

(Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karama» 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Okkaya 
Haydar Tu^çkanat 
Ahmet Yıldı? 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünald* 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Yılmaz tnceoğlu 

TTeTSI Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Maciıt Zeren 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğl.u 

BÎTLlS 
Z, Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Orta$ 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa YaJ-çuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl, Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıbuniin 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil; 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğ'u 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

RlZE 
O. Meedi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işjklajr 
Fethi Tevetoğlu 

SIVAŞ 
Ziya önder 
Hulusi Söylfime^o l̂u 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Bjıladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu, 

TUNCELI 
Mehmet Ali Demir 

Kâmil Coşkunoğlu 
YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZON$ULI)A& 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înei 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevai Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Nadir Nadi 
Necati ı özdeniz 
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[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYE 
Mucip Ataklı 

ANTALYA 
Mehmet Piritti 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci .Arı 

KONYA 
Sedat Çumraiı 
Mustafa Dinekîi 
Muammer Obuz 

Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Osman Koksal 

[Oya kaiılmıy anlar 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlü 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgün eş 
Selâhatt'n özgür 
Sıtkı U!ay 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
Radm Hancıoğlu 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

ANKARA1 

Niyazi Ağırnaslı 
Osman Aliş'roğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
R'fat Etker 
Saıbit Kocabeyoğlu (1.) 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan gil 
(B.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğlu 
(B.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül. 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İÇEL 
O. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 

Ekrem Özden 
İZMİR 

İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüp] ü 
(i.) 

KIRŞEHİR 
'Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
1. Eteni Erdinç (B.) 

MARDİN 
Abdü ker'm Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 
Zeki Kumru'u 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
AH AJtuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp üner 
Âdil Ünlü 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve K 
Bütçe Komisyonu raporu (1 /17 ) 

T. C. 
Başbakanlık ; 30.11.1 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/206- - 5813 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1965 tarihinde k 
tırılan «Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Dem 

Başbakan 

Tekel G. M. (Bütçesi (S. Sayısı: 726) 
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CARİ HARCAMALAR GİDERLERİ GEREKÇESİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1966 yılı cari harcamalar giderleri 1965 yılma nazaran 946 062 lira fazlasiyle 
miştir. 

Fazlalık haddizatında 1 802 851 lira ise de bâzı tertiplerde vâki 856 789 liralık indirme nazarı dikkate 
lirtildiği gibi 946 062 liradan ibaret bulunmaktadır. 

Fazla ve noksanların tertipleriyle gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 

Genel idare aylıklarında olup ödenmekte olan üst dereceler farklariyle % 35 zamlarmd 
Enstitüler aylıklarında olup fiilî kadrodaki artış ile ödenmekte olan üst dereceler farklar 
miştir. 
Genel idare hizmetliler ücretinde olup % 35 zamdan ileri gelmiştir. 
Emekli keseneği karşılıkları maddesinde olup aylık ve ücret tertiplerindeki artış dolayıs 
Geçici görev yolluğu maddesinde olup bütün yurda yayılmış olan mavi küf hastalığı ve t 
dolayısiyle yapılacak görevlendirmelerde ödenecek yolluklar için bu miktar zam yapılmı 

77 500 12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat maddesinde olup tâyinler dolayısiyle koruyucu aded v 
6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince ödenmekte olan tazminat farkıdır. 

70 000 12.821 Müfettişler geçici görev yolluğunda olup genişlemiş bulunan teşkilât dolayısiyle teftiş p 
teftişlerinin yapılabilmesi için bu miktar zammedilmiştir. 

35 000 13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderlerinden olup yıllardan beri tamir edilmek suretiyl 
mümkün olmıyan idarelerimiz yazı ve hesap makinalarmm yenilenmeleri, tart ı işleri için 
le gelen demirbaşların tecditleri için asgari bir hesapla bu miktar artırılmıştır. 

19 000 13.150 Yakacak alım ve giderlerde olup Genel Müdürlük merkez binası kaloriferinde kullanılan 
idarelerinin yakacak maddelerinin karşılanması için bu miktar eklenmiştir. 

20 000 13.160 Hizmetli giyim ve alım giderlerinde olup mevcut hizmetlilere hizmetin mahiyetine göre 
13.320 den nakledilmiş zahirî fazlalıktır. 

10 000 13.220 Temizlik giderlerinde olup henüz inşaatı devam etmekte bulunan Genel Müdürlük bi 
bu miktar zammedilmiştir. 

Fazlalar : 
Lira 

1 070 000 
33 200 

92 000 
76 650 

100 000 

12.110 
12.111 

12.211 
12.370 
12.813 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Fazlalar 

Lira 

1 14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler maddesinde olup bütçede bu 
nektir. 

50 000 14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği giderl 
yıl yer almış bir tertip ve ödenektir. 

2 500 15.711 Büro giderlerinde olup mavi küf hastalığı dolayısiyle gece ve gündüz yapılmakta olan araşt 
yidini icabettirmiş bulunduğundan bu miktar zammedilmiştir. 

2 000 15.712 Ulaştırma giderlerinde olup telefon ve posta ücretlerine yapılan bir misil oranındaki zammı 
siyle artmış bulunan dahilî ve haricî telgraf ve telefon muhaberatının karşılanması için art 

60 000 15.716 Malzeme alım ve giderlerinde olup Amerikan tipi tütün çeşitlerinin denenmesi, hariçten p 
bin artması dolayısiyle tütün sahalarının artması, Malatya, Muş, Adapazarı mıntakalarmda y 
mış olması sonunda bu miktar artırılmıştır. 

85 000 16.810 Bina onarımında olup ödenek yetersizliğinden dolayı yapılmamakta olan idare binalarının o 
miktar zammedilmiştir. 

1 802 851 

Noksanlar : 
Lira 

15 790 
20 000 

49 999 
121 000 
650 000 

856 789 

12.212 
13.320 

13.430 
13.610 
16.410 

Enstitüler hizmetlileri ücreti maddesinde olup fiilî duruma göre yapılan bir indirimdir. 
Giyim - kuşam alımları ve giderlerinde olup ilgili tertip olan 13.160 a nakledilmesi dolayısiy 
değildir. 
Taşıma giderlerinde olup ihtiyaç fazlası olmakla tasarruf edilmiştir. 
Kira bedelinde olup Genel Müdürlük inşaatı tamamlanan binasına taşındığından bu miktar t 
Uluslararası yurt içi toplantıları giderlerinde olup yıl içinde yurdumuzda toplanacak Tuz K 
ra bırakılarak fazlası tenzil edilmiştir. 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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YATIEIM HARCAMALARI GEREKÇESİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1966 yılı yatırım harcamaları 1965 yılma nazaran 77 153 400 lira noksaniyle 7 
miştir. 

Noksanlık haddizatında 80 627 400 lira ise de bâzı tertiplerdeki 3 474 000 liralık artış nazarı dikkate alını 
landığı üzere 77 153 400 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların tertipleriyle gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 

Fazlalar : 
Lira 

137 000 21.000 Etüt ve proje giderleri bölümünün muhtelif tertiplerinde olup çeşitli sektörlerin gerek 
kullanılacak teknik personel dolayısiyle meydana gelmiştir. 

3 087 000 22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünün muhtelif tertiplerinde olup çeşitli sektör 
gelmiştir. 

250 000 23.000 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları bölümünün muhtelif tertiplerinde olup çe 
dolayısiyle meydana gelmiştir. 

3 474 000 Toplam 

Noksanlar : 
Lira 

292 900 21.000 Etüt ve proje giderleri bölümünün muhtelif tertiplerinde olup program icabı tenzil edi 
19 307 500 22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünün muhtelif tertiplerinde olup programa 

miştir. 
61 027 000 23.000 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları bölümünün muhtelif tertiplerinde olup p 

zil edilmiştir. 

80 627 400 Toplam 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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SBEMAYE TEŞKİLİ YE TRANSFER HARCAMALARI GEREKÇESİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1966 yılı sermaye teşkili ve transfer harcamaları 1965 yılma nazaran 46 385 lira 
tesbit edilmiştir. 

Noksanlık haddizatında 76 180 lira ise de bâzı tertiplerdeki 29 795 liralık fazlalık göz önüne alınınca ha 
ği gibi 46 385 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların miktariyle ilgili tertipleri aşağıda açıklanmıştır. 

Fazlalar : 
Lira 

5 000 

500 

11 795 

12 500 

Noksanlar 
Lira 

34.250 nci maddededir. 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine 
yıl yer almış bir tertiptir. 
34.630 ncu 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonunda olup bu husustaki 
tevfikan beher araç için 100 lira hesabiyle 194 aracın sigorta karşılığı farkı olarak konulmuştu 
35.210 ncu % 1 ek karşılıkları maddesinde olup aylık ve ücret tertiplerindeki artış sonunda m 
lıktır. 
35.710 ncu Genel Müdürlük Mensupları Yardım Cemiyeti tertibinde olup merkez kadrosundaki 
tir. 

29 795 Toplam 

76 180 34.620 nci 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince Sivil Savunma Fonu karşılığında olup 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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1 — MAMUL TÜTÜN 

1965 yılı 4 aylık mamul tütün satışı 11 658 448 kilo olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarına 
1964 yılı senelik satış miktarı 34 178 479 kiloyu bulmuştur. Fazla nisbetin bu miktara tatbiki halinde 1965 

olacağı hesaplanmaktadır. Ancak 1963 yılı başmds fiyatlara yapılmış olan zamların satış miktarına yaptığı me 
ve normal olarak her yıl satışlarında artışlar müşahede edildiği göz önünde tutularak 1966 yılı satış miktarının 
miştir. Bu satış miktarının nevilerine göre vasati satış fiyatı 2 902,12 kuruş olup tutarının 1 247 909 900 lirayı 

1965 yılı Bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 1 621,57 kuruş olarak hesabedilen mamul tütün fab 
kuruş olarak hesabedilmiştir. 

1963 1964 1965 1966 
Kr. S. Kr. S. Kr. S. Kr. S. 

Asli madde 
Malzeme 
İşçilik 
Umumi masraflar 

935,47 
226,80 

50,35 
88,10 

1.300 72 

1.155,35 
222,73 

59,10 
96,12 

i Koo on 
J-.t7U(J,OVJ 

1.202,98 
220,70 

74,28 
123,61 

-1 C 0 1 K 7 
J-.KltZjJL,0 i 

1.325,58 
236,04 

79,24 
145,38 

J.. I O U , ^ t 

Bey'iye, nakliye, sigorta, zuruf amortismanı ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masraflar' da aşağıda 
minlerinin kilo başına 257,07 kuruş hesabedilmişken 1966 yılı için 1964 bilançosuna göre yapılan tahminde bu ma 
ne varılmıştır. 

1963 1964 1965 1966 
Kr. S. Kr. S. Kr. S. Kr. S. 

Bey'iye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliyesi 
Z. amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

213,47 
8 -

1 5 , -
1 2 -
9 -

2 0 , -

169,86 
8,30 

16,85 
11,47 
9,48 

20,46 

198 — 
9 , -

1 4 -
9 -

ı ı -
1 6 , -

216,— 
9 -

1 4 , -
9 -

1 3 -
2 4 , -

277,47 236,42 257,— 285,— 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 726) 
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Satış masraflariyle maliyet bedellerindeki fazlalık ve vasati satış fiyatındaki fazlalık neticesinde 1966 yılı satış 
42 406 500 lira noksaniyle 323 755 000 lira hesabedilmiştir. Buna ait müfredatlı tablo aşağıda gösteri-mistir. 

Bedel Maliyet , Satış masrafı Kâ 
Yılı Kilosu Lira Lira Lira Li 

1966 43 000 000 1 247 909 900 768 081 400 122 550 000 357 2 
1965 43 000 000 1 207 440 000 697 245 000 110 510 000 399 

— + 40 469 900 + 70 836 400 + 12 040 000 — 42 4 

2 — TUZ 

1965 yılı 4 aylık tuz satışı 138 877 tondur. Bu miktar geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarından % 

1964 yılı senelik satış miktarı 415 981 ton olup 1966 yılı satışının da 420 000 tonu bulacağı hesabolunmuştur. 

Sofra ve mutfak tuzları ile birlikte tuzla vasati satış fiyatı tonda 31,44 lira olup 420 000 ton artış tutarının 13 
miştir. 

Maliyet ve masrafların seneden seneye artması ve satış fiyatının sabit kalması neticesinde 1964 yılı bilançosun 
14,50 lira zarar tesbit edilmiştir. Bu zarar göz önünde tutularak 1966 yılındaki zarar miktarı 6 090 000 lira 

3 — ÇAY 

1965 yılı 4 aylık çay satışları 4 094 204 kilodur. Geçen yılın aynı devresi zarfında 3 637 553 kilo çay satılmış o 
beti % 12,55 dir.. 

1964 yılı satış miktarı 10 787 521 kilodur. % 12,55 nisbetindeki artışın bu miktara tatbiki neticesinde 1965 yılı 
olacağı anlaşılmıştır. Çay satışlarında seneden seneye görülen inkişaf göz önünde tutularak 1966 yılı satış mikta 
tir. Çay nevilerine göre vasati satış fiyatı 39,76 lira olup satış tutarının 497 000 000 lirayı bulacağı hesabedilmişti 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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1965 yılı Bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 19,82 lira olarak hesabedilen mamul çay fabrika ma 
hesab edilmiştir. 

1963 1964 1965 1966 
Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

Asli madde 
Malzeme 
İşçilik 
Umumi masraflar 

20,06 
96 
26 
32 

18,16 
80 
35 
45 

18,01 
0,91 
0,40 
0,50 

17,65 
1,25 

41 
74 

21,60 19,76 19,82 20,05 

Beyiye, nakliye, sigorta, zuruf amortismanı ve ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları da aşağıd 
tahminlerinde kilo başına (304) kuruş hesabedilmişken 1966 yılı için 1964 yılı bilançosu ile tahakkuk eden (332) ku 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliyesi 
Z. amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

1963 
Lira Kr. 

2,40 
3 

30 
29 
23 
3 

3,28 

1964 
Lira Kr. 

2,40 
4 

25 
30 
23 
5 

3,26 

1965 
Lira Kr. 

2,37 
0,03 
0,22 
0,17 
0,22 
0,03 

3,04 

1966 
Lira Kr. 

2,40 
0,03 
0,25 
0,40 
0,20 
0,04 

3,32 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı 726) 
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Maliyet bedelleriyle satış masraflarmdaki artış dolayısiyle 1966 yılı satış kârı aşağıdaki tabloda müfredatı göster 
10 549 000 lira noksandır. 

Miktarı Bedeli Maliyet Satış masrafları K 
Yılı Kilo Lira Lira Lira Li 

1966 12 500 000 497 000 000 250 625 000 41 500 000 204 
1965 12 500 000 501 200 000 247 776 000 38 000 000 215 

— 4 200 000 + 2 849 000 + 3 500 000 — 10 

4 — İSPİRTOLAR 

1964 yılının 4 aylık ispirto satışı 6 777 503 lira olduğu halde 1965 yılının aynı devresi zarfındaki satış miktarı ( 
dederek 7 284 840 litreye baliğ olmuştur. 

1964 yılında 19 982 942 litre ispirto satılmıştır. 1965 yılının 4 ayında tespit edilen (% 7,48) nisbetindeki artış n 
miktarının 21 477 600 litreyi bulacağı anlaşılmaktadır. Buna göre 1966 yılı için 23 110 000 litre satış tahmin ed 
satı fiyat 250,56 kuruş üzerinden satış tutarının 57 929 300 lirayı bulacağı hesabedilmiştir. 

1965 yılı Bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 146,41 kuruş olarak hesabedilen ispirto maliyeti 1966 y 

bedilmiştir. 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
U. masraflar 

1963 
Kr. S. 

87,46 
5,17 
2,27 
1,79 
9,25 

105,94 

1964 
Kr. S. 

81,46 
4,45 
2,67 
2,74 

10,09 

101,41 

1965 
Kr. S. 

118,17 
2,85 
4,56 
5,34 

15,17 

146,09 

1966 
Kr. S. 

119,07 
3,03 
4,23 
5,84 

16,31 

148,48 

Tekel O. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Beyiye, nakliye, sigorta, zuruf amortismanı ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları da aşağ 
tahminlerinde litre başına (17,68) kuruş hesabedilmisken 1966 yılı için 1964 yılı bilançosu tahakkukatma göre 
bul edilmiştir. 

1963 1964 1965 196 
Kr. S. Kr. S. Kr. S. Kr. 

2 -
4 — 
9 -

1 0 -
ı -
2 — 

2 8 -

1,69 
3,50 
8,95 
7,68 

69 
1,67 

24,18 

1,61 
3,38 
9,07 
2,20 
0,76 
0,66 

17,68 

1 
3 
9 
4 
0 
0 

20 

Maliyet bedelleriyle satış masraflarmdaki artışa mukabil satış miktarındaki 1 110 000 litre fazlalığa rağmen a 
üz<~re 1966 yılı için 1965 yılma nazaran 1 470 150 f aziasiyle 18 950 000 lira satış kârı hesabedilmiştir. 

Bedel Maliyeti Satış masrafı 
Yılı Litre Lira Lira Lira 

1966 23 110 000 57 929 300 34 311 080 4 668 220 
1965 22 000 000 53 509 300 ?2 139 850 3 889 600 

Fark + 1 110 000 + 4 420 000 + 2 171 230 + 778 620 + 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki » 
Z. amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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5. — RAKILAR 

1964 yıllmn 4 aylık rakı satışları 4 325 731 litredir. 1965 yılının aynı devresi zarfındaki satış milrtarı 1964 y 
4 707 577 litredir. 

1964 yılında 12 805 702 litre satış elde edilmiştir. *1966 yılı için 17 000 000 litre satış tahmin edilmiştir. Bu s 
1965 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 459,63 kuruş olarak hesabedilen rakı fabrika maliyeti 196 

sabedilmiştir. 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
U. masraflar 

1963 
Kr. S. 

232,60 
118,66 

12,07 
3,03 

50,95 

417,31 

1964 
Kr. S. 

250,11 
124,18 

14,68 
2,92 

52,94 

444,83 

1965 
Kr. S. 

262,53 
103,31 

18,69 
3,25 

71,85 

459,63 

1966 
Kr. S. 

274,67 
97,39 
22,74 

3,23 
89,24 

487,27 

Beyiye, nakliye, sigorta, zuruf amortismanı vemufetelâf masraflardan ibaret olan satış masrafları da aşağıda gös 
minlerinde kilo başına 227,29 kuruş hesabedilmişken 1966 yılı için 1964 yılı (bilançosunun katı rakamlarına ıgöre 

1963 1964 1965 1966 

Bey'iye 
Bayi nakliyesi 
Hakikî » 
Z. amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

Kr. S. 

50,— 
9 2 -
2 1 -
3 4 , -

6 , -
2 5 , -

228,— 

Kr. S. 

50,— 
90,30 
22,60 
27,90 

5,22 
19,11 

215,13 

Kr. S. 

46,24 
102,45 
23,35 
34,28 

6,30 
14,67 

227,29 

Kr. S. 

47,25 
105,45 

24,85 
4 0 , -

6 , -
12,45 

236,— 
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Maliyet bedellerindeki 27,64 kuruş fazlalık, satış masraflarındaki 8,71 kuruş fazlalık 1964 yılına ınazaran 196 
diği üzene 4 993 720 lira satış kârı noksanlığı tesbit edilmiştir. 

Yılı 

1966 
1965 

Miktarı 
Litre 

17 000 000 
17 000 000 

Bedeli 
Lira 

334 385 400 
333 200 000 

+ 1 185 400 + 

Maliyet 
Lira 

82 836 320 
78 137 200 

4 699 120 

Satış masrafı 
Lira 

+ 

40 120 000 
38 640 000 

1 480 000 

21 
21 

— 

6. — DÎĞEK ÎÇKÎLEK 

A) Votka: 1964 satışı 1 403 451 litre olup aynı devrenin 4 ayında 486 586 litre satılmıştır. 1965 yılının 
olduğundan satış* miktarındaki bu fazlalık nazarı itibara alınarak 1966 yılı için 1 900 000 litre tahmin edıilmiş 
lira olup bundan 27 607 000 lira kâr elde edileceği tahımdn edilmiştir. 

B) Kanyak : 1964 yılı satışı 417 039 litredir. 1965 yılı satış seyrine ıgöre bu yıl satış miktarının 450 000 
yılı içinde 450 000 litre tahmin edilmiştir. Bunun satış bedeli 9 279 700 lira ve satış bedeli 9 279 700 lira satış 

C) Likörler : 1964 yılında 392 604 litre likör satılmıştır. 1965 yılında ise 387 200 Mtre satılacağı anlaşı 
satılabileceği talimin edilmiştir. Bunun tutarı 5 116 580 lira ve satış kârı ise 1 798 200 liradır. 

D) Malt : 1964 yılı satışı 36,88 lira olup aynı devrenin 4 aylık satışı 14 212 litredir. 1965 yılının 4 aylık 
da 45 000 litre tahmin edilmiştir. Bunun tutarı 225 000 lira ve satış kârı 40 500 liradır. 

E) Cin: 1964 .yılı satışı 49 659 litredir. Aynı devrenin 4 aylık (satışı ise 16 351 litre olup 1965 yılının 4 
sonuna kadar 45 200 litre satılacağı hesabedilmektedir. 1966 yılı için 60 000 litre tahmin edilmiştir. Bunun tut 
kâr temin edileceği hesaplanmıştır. 

F) Viski : 1966 yılı için 80 000 litre satılacağı hesaplanmıştır. Bunun tutarı 7 785 700 lira olup satış k 
G-) Vermut : 300 000 litre satılacağı hesabedilmiş ve bumdan 600 000 lira kâr edileceği hesaplanmıştır. 
H) : Kınakına : 4 000 litre satılacağı hesabedilmiş ve bundan 3 600 lira kâr elde edileceği hesaplanmıştır. 
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7. — BİRA 

1964 yılı 4 aylık satışları 10 506 464 litredir Bu yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarı 11 938 714 litredi 
1964 yılı 12 aylık satış miktarı 27 178 132 litreyi bulmuştur. 1966 yılı içinde 33 milyon litre talimim edilmiştir. 

fiyatı 250^59 kuruş olup satış tutarı 82 695 000 lira hesaibedilmiştir. 
1965 yılı içki aşağılda gösterildiği üzere 98,27 kuruş olarak tahmin eidilen (bira fabrika maliyeti 1966 yılı için 11 

mistir. 
1963 1964 1965 1966 

Aslî madde 
Malzeme 
Su, elektrik 
İşçilik 
U. masraflar 

Kr. S. 

49,82 
8,28 
2,82 
2,90 

14,91 

78,73 

Kr. S. 

05,67 
8,33 
2,94 
3,62 

15,51 

86,07 

Kr. S. 

«60,67 
10,99 
4,08 
3,30 

19,23 

98,27 

Kr. S. 

69,53 
8,81 
4,85 
3,85 

23,55 

110.59 

Beyiye, naldiye, sigorta, zuruf amortismanı ve muhtelif masraflaridan ibaret olan satış masrafları da aşağılda gö 
tahminlerinde litre (başına 100,57 kuruş hesaJbedilmisken 1966 yılı için 1964 yılı (bilâınçosunıdaki tahakkuka göre 10 
miştir. 

1963 1964 1965 1966 

İstihsal Vergisi 
Bâvi nakliyesi 
Hakiki » 
Z. amortosmanı 
Sigorta 
Muhtelif 

Kr. S. 

4 0 , -
14,54 
1 5 , -
3 — 
ı -
6 -

79,54 

Kr. S. 

4 0 -
17,87 
13,12 
2,91 
2,01 
1,30 

77,21 

Kr. ıS. 

4 0 , -
22,75 
14,25 
3,54 
2,28 

17,75 

100,57 

Kr. S. 

40 — 
22,75 
1 6 -
1 0 , -

2,25 
1 2 -

103 — 
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iSatış miktarında bir fark derpiş edilmemekle beraber maliyet bedelleriyle satış masraflarındaki artış se 
naızajran müfredattı aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere 4 272 900 lira noksandır. 

Yılı 

1966 
1965 

Miktarı 
Litre 

33 000 000 
33 000 000 

+ 

Bedeli 
Lira 

82 695 000 
82 100 000 

595 000 

8. — 

+ 

Maliyet 
Lira 

36 495 000 
32 429 000 

4 066 000 

ŞARAPLAR 

Satış masrafı 
Lira 

33 990 000 
33 188 100 

+ 801 900 + 

1965 yılı 4 aylık şarap satışları 2 314 419 litre olup yılın ayım dervnesi zarfındaki satış miktarı 2 243 987 
1964 yılında 5 587 490 litre şarap satıldığı göz önünde tutularak 1966 yılı için 6 300 000 litre kabul e 

satış kârı ise 189 000 liradan ibarettir. 
1965 yılı bütçe tanminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 149,79 kuruş olarak besabedilen şarap falbrika m 

rak hesabediltmiştiır. 
1963 1964 1965 1966 

Kr. S. Er . IS. Kr. S. Kr. S, 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
U. masraflar 

Toplam 

30,89 
15,02 
10,02 
1,92 

17,36 

135,21 

94,96 
15,02 
11,94 

1,62 
17,64 

141,18 

99,68 
19,45 
11,93 

1,63 
17,10 

149,79 

103,68 
19,79 
10,97 
1,72 

14,43 

150,59 
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İstihsal Vergisi, nakliye, zuruf amortismanı ve sigorta ile ımuhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları d 
yılı bütçe tahminlerinde libre başına 55,56 kuruş heısabedikniş iken 1966 yılı için 1964 yılı (bilançosu ile tahakkuk 
miştir. 

1963 1964 1965 1966 
Kr. S. KIP. S. Kr. S. Kr. S. 

İstihsal Vergisi 20,— 20,— 20,— 20,— 
Bayi nakliyesi 
Hakikî » 15,81 16,82 15,81 16,82 
Z. amortismanı 3,81 14,57 3,81 14,58 
Sigorta 2,25 1,82 2,25 1,82 
Muhtelif 13,69 7,88 13,69 7,79 

Toplam 55,56 6,1,09 55,56 61,-

Şarap satış nıiktardyle maliyet, masraf ve satış kârlarının 1965 ve 1966 yıllarına ait mukayeseli tahmin tablos 

Miktarı Bedeli Maliyet Satış masrafı Kâ 
Yılı Litre Lira Lira Lira Lir 

6 300 000 13 519 100 9 487 100 3 843 000 1 
6 000 000 12 684 000 8 987 555 3 333 600 3 

+ 300 000 + 835 100 + 499 545 + 509 400 — 1 

9. — KİBRİT 
1964 yılı 4 aylık kibrit satışları 18 606 sandıktır. Bu yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarında geçen yıl 

noksanlık mevcuttur. 
1964 yılı satış miktarı 56 266 sandık olup 4 aylık satışlarda % 4.08 riiisbetindeki noksanlık yıl sonuna kadar 

tarının 53 900 sandık olacağı hıesabedilmişjtir. Bu sebeple 1966 yılı için 60 000 sandık kabul edilmiştir. Bu miktar 
lira, satış kârı ise 1 080 000 liradır. 
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1965 'yılı bütçe tahminlerinde aşağıda (gösterildiği üzere 255 lira olarak hesaıbedilmiş 'olanı kibrit fabrika ma 
rakamları !göz önünde tutularak 258 lira hesabedikniştir. 

1963 1964 1965 1966 
Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

AJSIÎ [madde 
Malaeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
L1. masraflar 

150 — 
2, . 

2 8 -
5,— 

62 — 

247 — 

131,— 
2 , -

39 — 
5,50 

83,50 

261 — 

1 2 1 -
1,50 

45,50 
4,50 

82,50 

255 — 

1 1 2 , -
2 

4 5 , -
8 , -

91.— 

258,— 

Bey'iye, nakliye, sigorta, zııruf amortismanı ve muhtelif masraflardan ibaret olan saitış masrafları da aşağıda 
tahminlerinde kilo başına 224,64 lira he'sabedilfrms iken 1966 yılı için 1964 yılı bilânoosundaki tahakkuka göre 2 

1963 ' 1964 1965 1966 

İstihsal Vergisi 
Bayi nakliyesi 
Hakikî » 
Z. amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

Lira K. 

150 — 
50,— 
1 0 , -

6 , -
2, 

ı,— 
219 — 

Lira K. 

150,— 
50,63 
11,28 

7,84 
2,38 

80 

222,93 

Lira K. 

150 — 
50,31 
12,80 
8,16 
2,56 
0,81 

224,64 
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Satış 'miktarındaki artışa ıımıkabil ıma'liyetteiki artış sebebiyle 1966 yılı satış kârı aşağıdaki tabloda görüleceği ü 
lira fazla hesabedilmisıtir. 

. Yılı 

1966 
1965 

Miktarı 
Litre 

60 000 
50 000 

+ 10 000 + 

Bedeli 
Lira 

30 000 000 
25 000 000 

5 000 000 

10. -

Malijyot 
Lira 

15 480 000 
12 .750 000 

+ 2 730 000 

- KAHVE 

Satış masrafı 
Lira 

+ 

13 440 000 
11 232 000 

2 208 000 + 

K 
Li 

1 
1 

1964 yılı 4 aylık kahve satışları 292 489 kilo olduğu halide aynı 'müddet zarfında 1965 yılında 738 561 kilo 
dun istihlâk miktarını karşılıyacak bir 'seviyede olan 2 500 000 kilo olarak kabul edilmiştir. Bunun satış tutarı 87 

1965 yılı için aşağıdaki talbloda görüleceği üzere 22,81 lira olarak ıhesaıbedilen kahve maliyeti 1966 yılı bütçe t 
18,42 lira olarak hesabedilımiştir. 

1963 
Lira K. 

Kahve maliyeti 

1964 1965 
Lira K. Lira K. 

1966 
Lira K. 

13,99 19,63 22,81 18,42 
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Beyiye, nakliye, sigorta, zuruf amortismanı ve mtılıtelıif masraflardan ibaret olan satış masrafları da aşağıd 
tahminlerinde kilo (başına 22 kuruş lıesaibedilmis iken 1966 yılı için 1964 bilânçosundaki tahafckukata nazaran b 
gun görülmüştür. 

i'fiyi nals 
Hakiki 
Sigorta 
Muhtelif 

:liyo.si 
» 

Toplam 

1963 
Lira K. 

0,01 
0,15 
0,06 

0,22 

1964 
Lira K. 

0,01 
0,28 
0,10 
1,09 

1,48 

1965 
Lira K. 

0,01 
0,15 
0,06 

0,22 

1966 
Lira K". 

0,01 
0,28 
0,10 
1,09 

1,48 

1965 ve 1966 yılları kahve satış, maliyet ve satış masrafları aşağıdaki tabloda müfredatı ve mukayeseli olar 
rüleceği üzere 1966 yılında kahve satışlarından 1965 yılma nazaran 7 825 000 lira fazlasiyle 37 750 000 lira sat 
tir. 

Miktarı Bedeli Maliyet Satış maısrafı 
Yılı Litre Lira Lira Lira 

1966 2 500 000 87 500 000 46 050 000 3 700 000 3 
1965 2 500 000 87 500 000 57 025 000 550 000 2 

10 975 000 + 3 150 000 + 
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NETİCE 

Yukarda verilen izahata göre satış kârları yekûnu 876 931 080 liradır. Buna memleket harici satışlardan elde 
lira ile maliyete giren bütçe giderleri ve sair gelirler olarak 48 000 000 lira eklendikten ve döner sermaye giderleri 
tan sonra tesbit edilen 911 431 080 lira bütçe geliri (B) cetvelinin 52420 No. lu tertibinde gösterilmiştir. 

Bütçe gelirinin bu tertibi geçen yıl tahminlerinden 57 028 965 lira noksandır. Çeşitli gelirler ve cezalar tertibi 
10 000 000 lira tahmin edilmiştir. Tekel maddeleri satışlarından tahsil edilecek savunma vergileri de satış miktar 
çen seneki tahminlerdeki 23 237 825 lira fazlasiylc 686 786 880 lira olarak hesabedilmiştir. Bu suretle (B) cetve 
37 933 674 lira noksaniyle 1 608 217 880 lirayı bulmuştur. 

Umumi Bütçeye ödenecek Hazine hissesi hesabına gelince : 

1 608 217 880 lira tahmin edilen gelirden Bütçe kanunu tasarısının 1 nci maddesinde sözü geçen (cari, yatırım, 
malar) cetvellerinde gösterilmiş olan eem'aıı 144 853 491 lira tenzil edilmek ve 4250 sayılı Kanun gereğince ispir 
dan % 4,50 ııisbetinde 12 691 691 lira, Tayyare Resmi ve 4522 sayılı Kanun gereğince (Bira, şarap, kibrit ve kahv 
47 788 745 liranın % 35 i Kurumlar Yergisi olarak 16 726 060 lira ve Kurumlar Yergisi matrahından % 3 tasarr 
5237 sayılı Kanun gereğince Tekel safi hasılatından % 5 ııisbetinde 33 457 846 lira belediye hissesi ayrılmak sur 
nazaran 59 055 130 lira, fazlasiylc 1 399 055 130 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Tekel İdaresinin Hazine hissesinden maada sağladığı gelirler aşağıdaki tabloda gösterilmiş ve Hazine hissesi 
bulmuştur. Bu da geçen seneye nazaran 29 820 021 lira fazladır. 

Hazine hissesi 
Tayyare Resmi 
Kurumlar Yergisi 
Tasarruf Bonosu 
Belediyeler hissesi 
Bira İstihsal Yergisi 
Kibrit İstihsal Vergisi 

Toplam 

1964 
Lira 

1 300 000 000 
14 424 940 
37 738 190 
3 234 700 
32 560 350 
13 200 000 
6 900 000 

1 408 058 180 

1965 
Lira 

1 340 000 000 
12 757 220 
36 043 820 
3 089 470 
33 153 858 
13 200 000 
7 500 000 

1 445 744 368 

196 
Lir 

1 399 0 
12 6 
16 7 
1 4 
33 4 
3 2 
9 0 

1 475 5 
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Rapor 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

BİRİNCİ KISIM 

TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI HAKKINDA UMUMİ GÖRÜŞL 

A) Umumi mütalâalar : 
Tekel Genel Müdürlüğü, sınai ve ticari faaliyetleri ile vergi tahsil eyliyen hükmi şahsiyeti haiz, mülhak 
Muhtelif kanunlarla (*) ihdas edilmiş bulunan Tekelin yüklendiği vazifeleri idare, 30 başmüdürlük, 

müstakil 16 sı bağlı olmak üzere 53 fabrika ve atelye, 2 si müstakil 49 u bağlı olmak üzere 51 tuzla teşkil 
Bundan maada 12 daimî, 14 muvakkat olmak üzere 36 işletme evi ve 15 daimî ve 25 muvakkat olmak ü 

tün, 11 şarap, 2 bira ve 1 aded ispirtolu içkiler olmak üzere cenı'aıı 1 085 başbâyilikten tcrekkübedeıı org 
İş hacmi : 

1965 1966 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Tütün 
Tuz 
Çay 
İspirto ve içki. 
Kibrit 
Kahve 

Lira 

1 862 355 009 
16 450 000 
501 200 000 
554 265 370 
25 000 000 
87 500 000 

% 

61.13 
0.54 
16.45 
18.19 
0.82 
2.87 

Lira 

1 921 246 000 
17 406 000 

497 000 000 
569 734 580 
30 000 000 
87 500 000 

3 046 770 379 100.— 3 122 886 580 

(*j 3078 saydı Tuz Kamımı 
3437 » Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 
4223 » Çay İnhisarı Kanunu 
4250 » İspirto ve İspirtolu İçkiler Kanunu 
5856 » Kibritin İnhisardan Çıkarılması Kanunu 
6556 » Biranın İnhisardan Çıkarılması Kanunu 
6551 » Patlayıcı Maddelerin İnhisardan Çıkarılması Kanunu. 
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Bu tablonun tetkikinden anlaşılacağı gibi İdarenin iş hacmi 1965 yılında 3 046 379 lira iken 1966 yılında 76 1 
lira civarında olacaktır. 

Sermaye : 
İdarenin 7424 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan döner sermayesi 750 000 000 liradır. Bunun halen 504 785 

lirası henüz tediye edilmemiştir. 1958 hesaplarına göre tesbit edilmiş olan bu sermaye mezkûr tarihten sonra ilk 
letme masraflarmdaki artış ve aynı zamanda iş hacminin da genişlemesi dolayısiyle kâfi gelmemektedir. 

İdarenin 1 . 10 . 1965 tarihindeki tahminî durumu aşağıda gösterilmiş olup, bu da sermayenin gerek ödenmem 
rekse bugünkü ihtiyaçları karşılama bakımından döner sermayenin arttırılması icabettiğini göstermektedir. Esase 
liraya çıkarılması için İdarece bir kanun tasarısı hazırlanmış ve Maliye Bakanlığı nezdinde teşebbüse geçilmiş bu 

İdarenin rantabl çalışması için bu kanun tasarısının yeniden ele alınıp bugünün ihtiyaçlarına göre 1 750 00 
yan görülmüştür. 

A K T İ F P A S İ F 

Paralar 41 121 350 
Stoklar 1 524 480 999 
Döner sermaye sabit kıymetler 33 825 211 
İştirakler 1 269 968 
Borçlu hesap 41 556 766 
Tasarruf bonosu 6 842 830 

4. 
5. 
6. 
7. Desteklemeden idare alacağı 418 352 194 

2 067 449 318 

Ödenmiş sermaye 
Sigorta ihtiyatı 
D. Ser. amortismanı 
Hazineye borç 
Bonolar 

504 

13 
1 125 
423 

2 067 

Personel durumu : 
Genel Müdürlüğün 4896 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı (I) sayılı cetvel ile 3 765 kişiden terekkübeden mem 

3 732 ye indirilmiştir. 
Gittikçe artan istihlâk ihtiyacını karşılamak üzere Tütün Fabrikaları Y. T. B. ve İşleme Atölyeleri teşkilâ 

ziraatinin gelişmesi ve istihsalin artması sebebiyle 6939 sayılı Teşkilât Kanunu çıkartılmış ve genel olarak iş h 
kullanılmıyan bir kısım lüzumsuz kadroların kaldırılarak yerine lüzumlu kadroların konulması suretiyle Genel 
dir. 

(L) cetveline alman görevler 138 dir. 
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idarenin faaliyetleri : 
1. İşletmecilik 
2. Tevzi 
3. Hazineye temin eylediği gelir. 

I - İŞLETMECİLİK BAKIMINDAN 

İdarenin sigara, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz. cay ve kibrit gibi muhtelif endüstri kollarının mahsulle 
lerin imal ve istihsalim sağlamasında 1965 yılı bütçesinde ayrı ayrı bölümlerindeki yatırımlara ait izahat a 

A) Tütün fabrikasyonu : 
Maltepe Sigara Fabrikasının makinalarmdan bulunan acım, harmanlama tesisleri ile kıyılmış tütün silola 

teçhizatının temini yolundaki çalışmalar ilerlemiş bulunmaktadır. Ambalaj Fabrikasının bina ve bina tesisle 
ilgili makinalarm da temini hazırlıklarına hız verilmiştir. 

B) Yaprak tütün bakım ve işlemesi : 
5113, 6476, 7425 sayılı kanunlar gereğince 1965 yılındaki bütçe ödenekleriyle inşaatına devam edilenl 

lendirilerek bakım atelyelerinin diğer tesisleri tamamlanacaktır. 
C) ispirto ve ispirtolu içkiler sanayii : 
4898 sayılı ve mütaakıp kanunlar gereğince Malt Fabrikası siloları ihale edilmiştir. Yozgat Bira Fabrik 

şaatçı firma tarafından verilecek projeye göre Mayıs ayı içinde başlanacaktır. 
İstanbul Bira Fabrikası hangarı, Ankara Bira Fabrikası kazan dairesi, Tekirdağ Şarap ve Uçmakdere im 

rikası atelye biııasiyle 4 küv inşaat ikmal edilmiş olup 1966 kampanyasında faaliyete geçecektir. 
D) Tuz işletmeleri : 
Çamaltı Tuzlasında havuzların tesviye hafriyatı, Kaldırım Tuzlasında dekovil hattı ve taban hafriyatı ve 

işler devam etmekte olup bu meyanda dekovil hattına ait raylar ve traversler temin edilmiş, 6 tonluk 8 lo 
lanmaktadır. 

E) Çay işletmeleri : 
Çayın müstakil bir iktisadi kuruluş tarafından idare edilmesini sağlıyacak kanun tasarısı hazırlanmış olu 
Birçok bakanlıklardan cevaplar gelmiş bulunmaktadır. Müstakil kuruluşu takiben Çay Tekeli Kanunu çık 

dern işletmeciliğe kavuşturulacaktır. 
Bu maksat tahakkuk ederken çay işletmeciliğinin gerektirdiği bütün makina ve tesisler kurulmakta ve 

tehlike arzı için lüzumlu çalışmalar yapılmaktadır. 
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F) Kibrit işletmesi : 
Tekelden çıkarılmış bulunan kibrit satışında, hususi teşebbüsün yetişemediği yerlerde kibrit ihtiyacını sağlam 

nın artmasını önlemek suretiyle Tekel İdaresi nâzım bir rol oynamaktadır. 

İSÇİ DURUMU VE SOSYAL YARDIMLAR 
işletmelerde işçi ve sosyal yardım işleri : 
Tekel Genel Müdürlüğü işyerlerinde halen : 
Tütün fabrikalarında 6 026 
İçki fabrikalarında 3 552 
Müteferrik fabrikalarda 1 666 
Çay işletmelerinde 5 551 
Müstakil tuzlalarda 1 167 
Müstakil Y. T. depoları 13 158 
Merkeze bağlı işyerlerinde 743 
Başmüdürlüklere bağlı işyerlerinde 4 860 

36 725 işçi çalışmaktadır. 
Ödenen senelik işçilik ücreti 305 000 000 lira civarındadır. Vasati saat ücreti 238, âzami saat ücreti ise 680 k 
1. İdare ile âkit sendikalar arasında akdedilen ve işçilerin büyük çoğunluğu için 1 . 4 . 1964 tarihinden itib 

sözleşmeleri ile âkit sendika üyesi işçilerin saat ücretlerine 25 er kuruş zam yapılmıştır. 
Bu suretle işçilere zamlı olarak ödenecek normal mesai, fazla mesai, ek ödeme, hafta tatili ve bayram ücretl 

yelerin baliği ve bu miktar için İdarece ödenecek işveren sigorta prim hissesinin yekûnu 305 000 000 lira civarınd 
Yukarıda zikredilen ödemelerde Toplu İş Sözleşmesiyle yapılan zamlar dolayısiyle yaklaşık olarak 55 000 0 

caktır. 
2. Toplu İş Sözleşmesiyle genişletilen veya yemden ihdas edilen sosyal yardımların bir yıllık yaklaşık mik 
a) Yemek yardımı ' 18 000 000 Lira 
b) Akçalı yardımı 250 000 » 
c) Evlenme yardımı 340 000 » 
d) Doğum yardımı 500 000 » 
e) Cenaze masrafı 30 000 » 
f) Kaza tazminatı 20 000 » 
g) Teşvik ikramiyesi 10 000 » 
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h) Çocuk zammı 
i) Sair yardımlar (süt ve sigara) 
j) Jübile masrafı 
k) Ücretli izin 
î) Giyim eşyası 

m) Yurt dışına çıkacak 5 kişilik sendikaya 
yardım 

n) Emzirme odalarındaki ve kreşlerdeki ço
cuklara ilâç,-yemek ve giyecek yardımı 

20 - 21 Tekel Hüsamettin 
o) İşçi koruma sandığı 

Muvazzaflık hizmeti dışında askere alman 
p) Ölen işçinin vârislerine İş. Ka. 13 ncü 

maddesi kıdem tazminatı esasına paralel 
olarak verilecek 

r) Ücretli mazeret izni 
s) İşçi eğitimi 
t) Kamp masrafları 

Yekûn 

Kitap masrafı ve sair ödemeler için işçilere ödenecek para toplamı 350 000 000 lira bulacaktır. 
3) Toplu İş Sözleşmesi belirsiz süreli olarak akdedildiği için, yürürlük tarihinden itibaren bir sene sonra 

şartları değiştirmek amaciyle tekrar çağrıda butunmaları imkân dahilindedir. 
Mahaza 1 . 7 . 1966 dan itibaren işçilere verilecek 25 şer kuruş zamla beraber 1966 malî yılı yaklaşık ola 

liradır. 

II - Hazineye temin ettiği gelir bakımından 
Tekel idaresi hazineye a) Tekel safi hâsılatı (satış kârları), b) savunma vergisi, c) çeşitli gelirler ve cez 

min eylemektedir. 

6 250 000 
860 000 

2 200 000 
12 000 000 
2 250 000 

10 000 

1 500 000 

20 000 
10 000 

210 000 
50 000 
25 000 
65 000 

45 600 000 

Liı 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
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a) Tekel safi hasılatı (satış kârları) 
1966 yılı Bütçesinin «B» cetvelinde 1 608 217 880 lira gelir temin edileceği tahmin edilmektedir. Bunun 911 

686 786 800 lirası savunma vergileri ve J 0 milyon lirası çeşitli gelirler ve cezalardır. Eski senelere nazaran çeşitli 
çıkarılmıştır. 

Satış kârının tarife bedeline nisbeti 

İs. ve İs. Tuz Barut Çay Kibrit 
Yıl 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Tütün c/c 

42.69 
44.43 
45.13 
39.02 
40.59 
49.02 
45.46 
44.57 
45.32 
48.85 
48.06 
44.02 
39.62 
38.65 
33.74 
33.10 
28.63 

İçkiler % 

42.81 
45.90 
50.64 
50.41 
52.22 
54.21 
50.76 
51.20 
54.37 
56.71 
52.67 
51.38 
52.95 
57.71 
52.71 
52.94 
51.23 

% 

53.15 
56.43 
53.10 
53.24 
51.69 
44.31 
39.62 
32.76 
23.45 
12.55 
8.12 
5.75 

19.72 Zarar 
11.73 » 
30.20 » 
15.74 » 
46.11 » 

% 

34.20 
36.11 
30.— 
29.38 
25.20 
26.01 
29.80 
32.10 
45.89 
43.44 
51.75 
22.83 
— 
— 
— 
— 
— 

• % • 

43.10 
43.50 
43.21 
43.16 
37.63 
46.20 
50.56 
49.82 
35.91 
35.08 
41.42 
37.14 
39.79 
42.09 
37.92 
42.98 
41.22 

% 

8.32 
9.43 
8.25 
4.65 
2.46 
3.47 
0.32 
3.42 s 

21.36 
23.66 
16.14 
11.79 
10.41 
4.48 
4.00 
4.07 
3.60 
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Tekel maddeleri satışının artışına uygun suretle savunma vergilerinin de arttığı görülmektedir. Tekel maddel 
ten evvelce savunma vergisi olarak ödenmekte olan miktarların istihsal vergisine inkılâbetmiş olduğunu ve bu 
gelirleri meyamnda çıkarılmış bulunduğunu da zikretmek icabeder. 1966 yılında bu maddelerden Genel Müdürlü 
lira ödeyecektir. 

İKİNCİ KISIM 

1966 YILI BÜTÇESİ MASRAF KISMI 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1966 Bütçesinin (A/ l ) işaretli (cari harcamalar) kısmı için 63 877 563 lira ve 
ları) kısmı için 77 618 000 ve (A/3) (işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamaları) için de 3 357 928 lira t 

Cari harcamalar kısmında geçen yıla nazaran bâzı tertiplerde 1 802 851 lira fazlalık ve bâzı tertiplerde de 8 
Netice olarak 946 062 liralık bir artış varsa da bu miktar cari masraflar yekûnunun % ],5 ğu civarınd 

% 3 ün yarısıdır. 

(A/2) yatırım harcamaları kısmında da bir kısım tertiplerde 3 474 000 lira fazlalık ve diğer bir kısım tertip 
lık vardır. 

Yatırım yekûnu yıllık programa uygundur. 
(A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamalar kısmında 29 795 lira fazlalığa mukabil bir kısım terti 

cuttur. 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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«B» CETVELİ 

1966 yılı varidat tahminlerinin incelenmesi : 
1966 yılı varidat tahminlerinin tetkikinde tasarı muhteviyatı varidat tahminleri geçen yıllar vâridatiyle m 

H 

Tekel safi hasılatı (Satış kârları} 
Çeşitli gelirler ve cezalar 
Savunma vergileri 
Hazine hesabına devrolunan 
(Sigorta ve amortisman) 

Yekûn 

1964 yılı 
Bilanço 
Lira 

735 189 
9 571 

525 381 
33 002 

809 
460 
038 
085 

1965 yılı 
Bütçe tahmini 

Lira 

937 460 045 
14 142 534 
663 548 975 
31 000 000 

hes 
1965 

5 

3 

1 303 144 392 1 646 151 554 1 0 

1965 yılı 
4 aylık tahmin 

Lira 

294 972 568 
3 586 418 

197 159 229 
9 850 000 

505 568 215 

1965 yılı 
yekûnu 
Lira 

884 917 704 
10 759 255 

591 477 687 
29 550 000 

1 516 704 646 

1966 yılı 
Bütçe tahmini 

Lira 

878 431 080 
10 000 000 
686 786 800 
33 000 000 

1 608 217 880 

Tekel safi hâsılatı (Satış kârları} 
Çeşitli gelirler ve cezalar 
Savunma vergileri 
Hazine hesabına devrolunan 
(Sigorta ve amortisman) 

Yukardaki rakamlardan da görüleceği üzere 1964 yılı bilançosuna nazaran 1 303 144 392 lira bir gelir sağlanm 
rakamın 113 560 254 lira fazlasiyle 1 516 704 646 lira temin edileceği anlaşılmıştır. Satışlarda bilhassa son ayl 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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o > arak verilen bu malûmattan sonra Tekel İdaresi mamulâtımn başlıca maddelerine ait tahminler ve bunların da 
gözden geçirilmiştir. . 

1. Mamul tütün : 
1964 satış miktarı, satış vasati fiyatı, satış hâsılatı, maliyet tutarı satış masrafları, nihayet satış kârı bakımı 

yılı durumu birlikte mütalâa edilerek keyfiyet rakamlarla aşağıda çıkarılmıştır. 

1966 yılı 
1965 » 

Fark 

1964 yılı 

1965 yılı 
1965 » 

bütçe tahmini 
» » 

bilançosu 

8 aylık 
4 » 

Yekûn 

Miktarı 
Kilo 

43 000 000 
43 000 000 

— 

34 178 479 

24 155 815 
12 077 908 

36 233 723 

Satış 
V. Fiyat 

2902,12 
2807,99 

+ 94,13 

2797,57 

2964,90 
2964,90 

2964,90 

miktarı 
Lira 

1 
1 

+ 

1 

247 909 900 
207 440 000 

40 469 900 

956 168 007 

716 196 600 
358 098 300 

074 294 900 

Maliy 
V. Fiyat 

1786,24 
1621,30 

+ 164,94 

1568,99 

1621,30 
1621,30 

1621,30 

+ 

et 
Lira 

768 081 400 
697 245 000 

70 836 400 

536 258 109 

391 638 230 
195 819 115 

587 457 345 
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Satış masrafları Satış kârları 
V. Fiyat Lira V. Fiyat Lira 

1966 yılı bütçe tahmini 
1965 » » » 

Fark 

1964 yılı bilançosu 

1965 yılı 8 aylık 
1965 » 4 » 

Yekûn 

Bu liste muhteviyatından ela anlaşılacağına göre 1966 yılında beher kilosu 2902,12 kuruştan 43 OCO 000 kilolu 

285 — 
257 — 

+ 28 — 

282,68 

257,— 
257,— 

. 257 — 

122 550 000 
110 510 000 

+ 12 040 000 

96 614 268 

62 080 443 
31 040 222 

93 120 665 

830,88 
929,69 

+ 98,81 

945,90 

1086,60 
1086,60 

1086,60 

357 278 500 
399 685 000 

,+ 42 406 500 

323 295 630 

262 477 927 
131 238 963 

393 716 890 
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İdarece bir kilosunun maliyeti 1786,24 ve satış masrafı 285 kuruş hesaplandığına göre bir kilodan 830,88 kuruş 
gisi bundan hariçtir. Bu cetvellerin ifadesine göre Tekel İdaresinin 43 000 000 kilo mamul tütün satışından elde ed 

2. Çay : 
Maliyet Miktarı 

Kilo 

1966 yılı bütçe tahmini 12 500 000 
1965 » » » 12 500 

Fark — 

1964 yılı bilançosu 

1965 yılı 8 aylık 
1965 » 4 » 

10 787 521 

7 992 688 
3 996 344 

Yekûn 11 989 032 

1966 yılı bütçe tahmini 
1965 » » » 

Fark 

1964 yılı bilançosu 

1965 yılı 8 aylık 
1965 » 4 » 

Yekûn 

Satış miktarı 
V. Fivat Lira 

39,76 
40,10 

— 34 

497 000 000 
501 200 000 

4 200 000 

40,11 432 711 521 

39,75 
39,75 

39,75 

317 732 115 
158 866 058 

476 598 173 

Satış masrafları 
V. Fiyat Lira 

3,32 
3,04 

41 500 000 
38 000 000 

2 8 + 3 500 000 

3,26 

3,04 
3,04 

3,04 

35 218 739 

24 297 770 
12 148 885 

36 446 655 

V. Fiyat 

20,05 
19,82 

Lira 

+ 23 

19,52 

19,82 
19,82 

19,82 

V. Fiyat 

16,39 
17,24 

85 

17,33 

16,89 
16,89 

16,89 

250 625 000 
247 776 000 

+ 2 849 000 

210 558 941 

158 415 078 
79 207 539 

237 622 617 

kârları 
Lira 

204 975 000 
215 424 000 

— 10 449 000 

186 933 841 

135 019 267 
67 509 634 

202 528 901 
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1966 yılında satış 12 500 000 kilo olarak tahmin edilmiştir. Kilo basma 16,39 lira kâr lıesabedildiğine gör 
kûnu 204 975 000 lira olacaktır. 

Rakılar : 

1966 yılı 
1965 » 

Fark 

1964 yılı 

1965 yılı 
1965 » 

1966 yılı 
1965 » 

Fark 

1964 yılı 

1965 yılı 
1965 » 

bütçe tahmini 
» » 

bilançosu 

8 aylık 
4 » 

Yekûn 

bütçe tahmini 
» » 

bilançosu 

8 aylık 
4 » 

Miktarı 
Kilo 

17 000 000 
17 000 000 

— 

12 805 702 

10 025 156 
5 012 578 

15 037 734 

i 

Yekûn 

Satış 
V. Fiyat 

1966,97 
1960 — 

+ 6,97 

1958,63 

1955,47 
1955,47 

1955,47 

Satış 
V. Fiyat 

236 — 
227,29 

+ 8,71 

259,84 

227,29 
227,29 

227,29 

m 

~r 

iktarı 
Lira 

o o o O O O 

1 

250 

196 
98 

385 
200 

185 

816 

038 
019 

294 057 

masrafları 
Lira 

+ 

40 
38 

1 

33 

22 
11 

34 

120 
640 

480 

280 

786 
393 

179 

400 
000 

400 

660 

654 
327 

981 

000 
000 

000 

483 

180 
090 

270 

Maliy, 
V. Fiyat 

487,27 
459,63 

+ 27,64 

453,77 

459,63 
459 63 

459,63 

+ 

Bt 

Lira 

82 836 320 
75 621 100 

7 215 220 

58 108 664 

46 078 624 
23 039 312 

69 117 936 

Satış kârları 
V. Fiyat Lira 

1241 — 
1273,08 

— 32,08 

1244,97 

1268,55 
1268,55 

1268,55 

211 429 080 
216 422 800 

4 993 720 

159 427 513 

127 173 850 
63 586 925 

190 760 775 
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Litre başına 1241 kuruş gelir hesabiyle 1965 yılında rakı satışlarından Savunma Yergisi hariç 211 429 080 
mıştır. 

NETİCE 

Çay, tuz, ispirtolar, rakılar ve diğer içkiler 

Yukardaki izahata göre nıamfıl tütün, bira şarap, kibrit ve kahveden tahakkuk edecek satış kâriarı : 

357 278 500 
6 090 000 

204 875 000 
18 950 000 
211 429 080 
39 259 500 
12 210 000 

189 000 
1 080 000 
37 750 000 

876 931 080 

Lira 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1. 
2. 
o o. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Tütün 
Tuz 
Çay 
İspirtolar 
Rakılar 
Diğer içkiler 
Bira 
Şarap 
Kibrit 
Kahve 

Harici satışlardan elde edileceği umulan 500 000 lira ile maliyete giren bütçe masrafları ve sair gelirler t 
buna mukabil döner sermaye masrafları olan 14 000 000 liranın tenzili suretiyle bütçe varidatı yani «B» cetveli 
liralık Tekel safi hasılatı (satış kârı) hesaplanmıştır. 

Bütçe varidatının diğer bölümlerini teşkil eden muhtelif resim muhtelif varidat ve para cezaları 10 000 000 
bulunan 686 786 800 lira satış kârlarına ilâvesi halinde umumi varidat bütçe tasarısının «B» cetvelinde göste 
maktadır. 

Bütçenin (A/ l , A/2, A/3) cetvellerindeki masraf yekûnu 144 853 491 lira ve Tayyare Resmi 32 691 691 lir 
tasarruf bonoları 1 433 662 lira ve belediyeler hissesi 33 457 846 liranın tenzilinden sonra idarenin 
meblâğ 1 399 055 130 liradır. 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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İcmal 

İnşaat 
Makina 
Ücret ve sair 

Toplam 

46 835 000 
102 027 000 

5 909 400 

154 771 400 

TaMo - II 

Tekel Genel Müdürlüğü 

1965 yılı yatırımiları nakdi ve fiziki gerçekleşme durumu 

Yatırım konusu 

Tütün ve sigara 
sanayii : 

a) İnşaatlar 
b) Makinalar 

Alkollü içkiler : 
a) İnşaatlar 
b) Makinalar 

Çay sanayii : 
a) İnşaatlar 
b) Makinalar 

Tuz sanayii : 
a) İnşaatlar 
b) Makinalar 

Bütçe ile 
alman 

86 590 700 
21 990 700 
64 600 000 
30 590 700 

8 686 500 
21 807 000 
30 438 800 
15 968 800 
34 470 000 
7 248 400 
3 098 400 
4 150 000 

Fiilî harcama 

27 174 522 
8 566 033 

18 608 488 
14 674 495 

2 697 064 
11 977 431 

9 693 711 
8 610 938 
1 082 773 
1 896 766 
1 629 198 

267 568 

% 

31,38 
38,95 
28,80 
47,97 
31,04 
54,92 
31,84 
53,92 
7,48 

26,16 
52,58 
6,44 

Fiilî yatırım 
Fiziki 

gerçekleşme 

8 566 033 
8 566 033 

— 
4 686 495 
2 697 064 
1 989 431 
9 291 608 
8 610 938 

680 170 
1 896 766 
1 629 198 

267 568 

'% 

9,89 
38,95 

0 
15,31 
31,04 

9,12 
30,52 
53,92 
4,70 

26,16 
52,58 
6,44 

Yıl 

m 
ha 

55 
14 
40 
20 
3 

16 
25 
11 
14 
4 
1 
2 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Not : Fiziki gerçekleşmeye avans veya akreditif suretiyle bedelleri ödendiği halde gerek henüz tesellümler 
para kadar gerçekleşmemiş yatırımlar dâhil değildir. 

îcmal 

Tütün ve sigara 
Alkollü içkiler 
Çay sanayii 
Tuz sanayii 

Bütçe ile alman 

86 591 000 
30 590 700 
30 438 800 
7 248 400 

154 771 000 

Yıl 
M 

Fiilî harcama 

27 174 522 
14 674 495 

9 693 711 
1 896 766 

53 493 494 

Tablo - III 

Tekel Genel Müdürlüğü 
1. nci 5 Yıllık Kalkınma Plânı içine giren yıllık programlardaki yatırımların gerçe 

(Geçiş devresi dâhil) 
10 ay 

Yatırım konusu 1962 1963 1964 

Tütün ve sigara 
îçki 
Çay 
Tuz 
Diğer yatırımlar 

Ödenek : 
Gerçekleşme oranı 

Toplam 

7 748 440 
865 120 

12 536 457 
1 324 325 
8 464 934 

30 939 276 
55 421 757 

% 55,82 

11 509 000 
4 799 000 
19 983 000 
1 601 000 
3 271 000 

41 163 000 
81 524 000 
% 50,49 

29 014 868 
11 666 449 
22 083 139 
3 366 866 
3 359 371 

69 491 053 
118 287 000 
% 58,74 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı • 726) 
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SEKTÖRLER İTİBARİYLE DURUM 

I - Tütün ve sigara sanayii : 
Bu grupta 27 işçi vardır. Bu işlerin bütçedeki ödenek tutarı 86 591 000 liradır. 
13 iş icra safhasına girmiş 14 iş ilânda veya ihale safhasında olup malî yıl sonuna kadar mukaveleye bağlanmı 
İcra safhasında bulunan işlere bugüne kadar yapılan fiilî harcama 27 174 521 liradır. 
Aralık 1965 tarihi itibariyle bu gruptaki nakti gerçekleşme oranı % 31.38 olup fiziki gerçekleşme ise % 9.89 du 
Fiziki gerçekleşmedeki düşüklük bedelleri transfer edilen makinalarm bu yıl teslim edilmiyeceğinden ileri gelmek 
Sektörde önemli yeri İzmir ve Trabzon yaprak tütün bakım evleri inşaatları ile Maltepe Sigara Fabrikası inşaa 
Bunlardan : 
a) İzmir Yaprak Tütün Bakımevi inşaatı : 

Projenin ihale bedeli : 7 095 493 Lira 
1965 ödeneği : 3 557 000 Lira 
Projenin % 95 i fizikman gerçekleşmiştir. 
1965 te yapılması öngörülen işlerde fiilen 2 626 736 lira harcanmış ve gerçekleşme oram, nakten % 73.80 i fiz 

sonuna kadar bu oranlar % 100 ü bulacaktır. 

Projenin inşaatı tamamen bitmiş katî istihkak hesapları yapılmaktadır. 
b) Trabzon Yaprak Tütün Bakımevi inşaatı : 

Proje ihale bedeli : 4 722 228 
1965 ödeneği : 1 972 000 
Projenin fiziki gerçekleşmesi % 20 dir. 
1965 te programlaşan kısmın % 74.22 si fizikî olarak gerçekleşmiş yıl sonuna kadar % 100 ü bulacaktı r. 
Yıl içinde fiilen 1 463 693 lira harcanmış böylece nakdi gerçekleşme de % 74.22 yi bulmuştur. 
Temel ve birinci kat inşaatı bitmiştir. 
c) Maltepe Sigara Fabrikası inşaat ve makineleri : 
İşin proje toplamı : 

1. İnşaat : 41 822 268 
2. Makinalar : 122 281 523 

164 103 791 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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1. İnşaatlar ve fizikî gerçekleşme durumları şöyledir : 
% 

Fabrika binası ve kazan dairesi inşaatı 
Fabrika tesisatı 
Su getirme işi 
İşçi apartmanları 
Muhavvile ımerkezi 
Tütün bakımevi 
İdare binaları 
Sosyal tesisler 
İhale ve rıhtım 
Elektrik getirme işi 
Ambalaj Fabrikası 
Saha tanzim ve yollar 
Çocuk yuvası ve kreş 
Fumigasyon hücreleri 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

50 
70 
40 
85 

5 
10 
2 

Bitti 
» 
» 
» 
» 
» 

1965 te devam t 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Henüz ihale edildi. 

îdiy 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yukarıki inşaatlardan 1965 te devam edenlerin cari yıl ödenek toplamı 7 994 000 lira fiilen harcama ise 1 
Yıl sonuna kadar ödeme miktarı 5 000 000 lirayı bulacaktır. 
2. Makineler : 
Geçen yıldan ihale edilmiş olan ve transfer tarihlerinden itibaren 29 ayda teslim edilecek şu makinalar va 
a) Sigara imal makinaları ve teferruatı : 

İhale bedeli Tl. 
cif İstanbul Teslim süresi sonu 

24 697 600 22 . 9 . 1966 
Bu makinalarm % 33 bedeli geçen yıldan 8 072 628 lira olarak transfer edilmiş % 52 bedeli karşılığı ol 

12 720 505 lira transfer ve 21 803 lira da banka masrafı ödenmiştir. Bakiye bedel olan 3 904 467 lira ise t 
ödenecektir. 

Henüz fizikî gerçekleşme yoktur. 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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b) Yumuşak paket makinaları ve teferruatı 
İhale bedeli Tl. 

cif İstanbul Teslim süresi sonu 

11 495 255 11 . 8 . 1966 
Makinalarm % 33 bedeli karşılığı 3 794 434 lira 1964 te transfer edilmiştir. 
% 52 bedel karşılığı 5 977 532 lira bugünlerde cari bütçeden transfer edildi, bakiye bedeli teşkil eden 1 724 28 

da 1967 yılında ödenecektir. Henüz fizikî gerçekleşme yoktur, 
Diğer makinalarm durumu : 
Kıyılmış tütün siloları; gelen teklifler inceleniyor, yaprak tütün açım cihazı: 7 . 1 . 1966 da ihale edilecek. 
Kıyım makinası : Ocak 1966 ayı içinde ihale edilecek 
2 ıskarta makinası : 21 . 1 . 1966 da ihale edilecek 
Rutubet ölçme cihazı: İhaleye çıktı talip bulmadı, yeniden ihale edilecek. 
Sigara gramaj kontrol cihazları, soğuk rutubetlendirme, salçalama ve kokulama, 12 aded tab kesme, 2 aded tipo 

ayları içinde termin programımıza göre mukaveleye bağlanmış olacak ve bunların bedellerinin % 33 - '•% 50 miktarı 
daha transfer edilmiş olacaktır. 

Böylelikle sektörde yıl sonu harcaması diğer işlerle birlikte 55 000 000 liraya baliğ olarak nakdî gerçekleştirm 
makinalarm teslimleri 1966 - 1967 yıllarında yapılacağından fiziki gerçekleşme olmıyacaktır. 

Sektörde fizikî gerçekleşmeye esas teşkil eden inşaatlardır. 
86 591 000 liralık ödeneğin inşaatlara isabet ediş şekli ve fiilî harcama durumu ile fizikî gerçekleşme oranları şö 

1965 Fiilî Gerç 
ödeneği sarfiyat ora 

a) Yaprak T. ve işleme atelyeleri 
b) Tütün fabrikaları 
c) Diğer tütün sanayii (ambarlar) 

Aktarma 
Personel ve etüt proje 

8 803 700 
7 030 800 
3 352 650 

19 187 150 
1 567 850 
1 235 700 

21 990 700 

5 492 106 
1 493 642 
1 580 285 

8 566 033 

Tekel Q. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Sektörün makina ve inşaat olarak son durumu 

Ödeneği 
Tl. 

86 590 700 

Fiilî harcama 
Tl. 

27 174 522 

% 

31 

% fiilî yatırım 
Tl. 

8 566 033 

% 

10 

Y 

II - Alkollü içkiler Sanayii : 
Bu grupta 36 sı safhasına girmiş, İstanbul Bira Fabrikası dinlendirme taknları işinden de (1966 yılı progr 

para Plânlama Teşkilâtınca çıkarılmış olması dolay isiyle) vazgeçilmiştir. 
Sektörde, başlıca yatırımı teşkil eden Uçmakdere, Şarköy şarap fabrikaları ile İstanbul Malt Fabrikası v 

a) Uçmakdere ve Şarköy şarap fabrikaları : 
Projenin inşaatının ihale bedeli : 1 847 148 
1965 inşaat ödeneği : 721 000 
1965 makinalar ödeneği : 376 787 1 097 787 

Her iki fabrikanın da gerek inşaat ve gerek makinaları % 90 nisbetinde fiziken gerçekleşmiş olup 1966 kam 
1965 yılında bu iki fabrikaya, 
Makinaları için 204 110 Lira 
İnşaatları için 1 233 027 » 

1 437 137 Lira fiilen harcanmıştır. 

Bu suretle nakdî gerçekleşme 1 097 787 lira olan ödeneğe nazaran % 130 u bulmuş aradaki farkın diğer 
lanması zorunlu olmuştur. 

b) İstanbul Malt Fabrikası : 

Proje toplamı : 19 168 000 Lira 

İnşaat Makina Toplam 

1965 ödeneği 2 395 300 2 011 663 = 4 406 963 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Bu fabrika makinaları 1959 yılında yurda gelmiş ve makina yatırımı % 85 nisbetinde fiziken gerçekleşmiştir. An 
ma ile idare arasında ihtilâf çıkmış ve inşaata ait avan projeler bu yıla kadar mütaahhit firma tarafından verilme 
ve ocak ayı sonuna kadar inşaatla ilgili projelerin verilmesi protokole bağlanmıştır. 

Bu projelerin teslimini mütaakıp fabrika inşaatı 1966 yılında ihale edilecektir. 
Ancak bu arada fabrikanın malt siloları 1 298 755 liraya bu yıl mukaveleye bağlanmış ve inşaat başlamıştır-. 
1965 ödeneğine göre fizikî gerçekleşme olmamıştır. 
Nakdî harcama toplamı ise 79 151 liradır. 
c) Yozgat Bira Fabrikası : 

Dış Tl. Toplam Tl. 

Proje toplamı : 17 579 000 38 842 000 
1965 ödeneği : 11 244 000 14 244 093 
1962 yılında fabrikanın sosyal tesisleri inşaatı 975 481 liraya yapılmış ve 1963 te bitirilmiştir. 

1964 yılında mukaveleye bağlanmış olan makinaları bu yıl 16 610 850 lirası dövizli, 6 999 150 lirası yerli olmak üze 
kaveleye bağlanmış ve 9 988 000 Tl. lık miktarı akreditif olarak bankaya yatmıştır. Bu para firma teslimat yap 
bırakılacaktır. 

Müteahhit firma 5 Ocak 1966 tarihine kadar inşaat projelerine medar olacak avan projeleri verecek ve bund 
çilecektir. Firma mukavele tarihinden itibaren 450 iş gününde makinaları şevke hazır hale getirecek, enerji ve malt 
makinalarm tamamını da 900 iş günü sonunda işler halde telim etmiş olacaktır. 

Fabrika sosyal tesislerinin yapılmış olmasından ötürü fiziken % 3 nisbetinde gerçekleşebilmiştir. 
Sektörün 1965 yılı ödenek tutar ı : 

30 494 000 lira olup fiilî harcama 14 674 495 liradır. - - . -
Muhtemel harcama toplamı 20 000 000 liraya baliğ olacaktır. 
Sektörde sipariş henüz teslim almmıyan makina bedelleri hariç tutulursa fizikî gerçekleşme oranı % 15,36 dı 
Sektörde fizikî gerçekleşmeyi teşkil eden inşaatlardır. 

Tekel G. M. (Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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30 494 000 liralık ödeneğin inşaatlara isabet miktarına göre harcama ve fizikî gerçekleşme oranları şöyledir 

1965 Fiilî oranı 
ödeneği sarfiyat % si 

a) Fabrika ve doldurma evleri : 5 348 000 79 151 1.48 Yoz 
fabr 

b) Diğer alkollü içkiler : 3 338 500 2 617 913 78.41 

8 686 500 2 697 064 31.00 
Sektörün makina ve inşaat olarak son durumu : 

Yıl sonu 
Ödeneği Fiilî Fizikî muhtemel 

T. L. harcama % gerçekleşme c/c harcama 

30 590 700 14 674 495 48 4 686 495 15 20 000 00 

III - Cav sanayii : 
Bu grupta 19 u geçen yıldan devreden, 7 si yeni iş olmak üzere cem'an 26 inşaat ve çay fabrikaları maki 
Bu işlerin 1965 ödenek durumu şöyledir. 
İnşaatlar : 15 968 800 Tl. 
Makinalar : 14 470 000 Tl. 

30 438 800 Tl. 

26 inşaatın 21 i icra safhasına girmiş bir kısmı ise 1965 te ikmal edilmiştir. 
Çay paketleme fabrikası inşaatı, yaprak muhafaza tesisleri inşaatları ile Ardeşen, öf ve Salara fabrika 

muameleleri bitecektir. 
Çay bölgesinde inşa edilmekte olan ve 3 adedi geçen yıl bitirilen 1 nci 5 Yıllık Plâna dâhil 7 fabrikada 

rikaları da bu yıl bitirilmiş ve 1966 kampanyasına yetiştirilmeleri için ikmal inşaatlarına bağlanmıştır. 
Dördüncüyü teşkil eden : Ortapazar fabrikası inşaatı ise yarıda iken % 20 yi aşmış ve tasfiye edilmiştir. 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Eize'de kurulacak çay paketleme fabrikasının inşaat projeleri yapılmakta olup bu arada sosyal tesisleri il 

ihale edilmiş ve inşaat başlamıştır. 
Makinalarm proje toplamı şöyledir : 
t thal edilecek 13 930 000 
Yerli imalât 1 111 500 

15 041 500 
Mevcut atölyelerde çalışmakta olan makina bedeli tutarı 6 241 500 lira olup 
i thal edilecek 7 730 000 
Yerli makina 1 070 000 

8 800 000 liralık daha makina temin edilecektir. 
Buna nazaran çay paketleme fabrikası makinalarınm % 41 i fizikman gerçekleşmiş durumdadır. Halen 4 a 

tab kesme makinalarınm siparişine bu yıl içinde geçilmiştir. 1965 malî yılı içinde 2 aded tasnif kesme makina 
nası, 10 aded kadranlı baskül, 1 aded çay torbalama makinası, 1 aded elevatör ve 1 aded de toz toplama tesis 
den) geçilecektir. 

1965 yılında bu sektörde fiilen 9 693 711 lira, harcanmış nakdî gerçekleşme % 31,84 ü bulmuştur. 
1965 yılı bütçesinden 5 562 359 lira bedelli 12 nci parti çay makinaları bugünlerde resmen makina kimyaya 

derdest bir kısım makinalar ile inşaatlara yıl sonuna kadar verilecek istihkaklarla birlikte harcama tutarı 25 550 
Sektörde makinalar bakımından 1965 yatırımlarında fizikî gerçekleşme henüz olmamıştır. 
Fizikî gerçekleşmeye esas teşkil eden inşaatların ödenek ve harcama tablosu ile fizikî ve nakdî gerçek1 eşm 

Gerçekleşme 
1965 inşaat Fiilî oranı 

ödeneği harcanrı % si 

.Çay inşaatları 15 968 800 8 610 938 53.92 

Ancak Of, Ardeşen ve Salarha fabrikaları inşaatları için Bütçe Karma Komisyonunda sonradan bütçemize 
rikaların arsalarının alımı için kamulaştırmaya nakledilmiş olmakla fizikî gerçekleşme daha da yüksek olmak 
zar fabrikasının fizikî gerçekleşmesinin % 20 yi geçmesinden ötürü % 50 oranında kalmış olması yukanki tabl 
ğinmemektedir. -

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Yıl sonu 
Ödeneği Fiilî Fizikî muhtemel 

Tl. harcama % gerçekleşme % harcama 

30 438 800 9 693 711 32 9 291 108 31 25 559 000 
IV - Tuz sanayii : 
Sektörde 12 yeni inşaat işi ve 10 makina temini işi ile 1964 te kalan bir kısım inşaat işleri tamamlama işi 
İnşaatlardan, tamamlama işleri % 100 gerçekleşmiştir. 12 yeni inşaat işinden 12 si mukaveleye bağlanmış, 5 
Tuzla yolları onarımı işi için de karayolları ile anlaşmaya varılmış ve bu teşkilâta 650 000 lira fiilen öd 

Mukaveleye bağlanmamış 4 iş kalmıştır. 
1. Kaldırım tuzlası yığın yeri taban hafri mevcut tuzlaların satışı temin edilemediğinden, 
2. Kaldırım tuzlası dekovil hattı ıslahı işi Karabük'ten alınacak raylar Ocak 1966 da temin edilebildiğind 
3. Oltu tuzlası elektrik tesisi işi de tünel hafrinin ikmal edilememesi yüzünden yapılamamıştır. 
4 ncü i§ olan Çamaltı tuzlası anroşmanı işi ise ihale evrakı bitmiş cari yıl içinde ihale edilmiş olacaktır. 
İnşaatların fizikî gerçekleşme durumu şöyledir : 

Gerçekleşme 
1965 ödeneği Fiilî harcama % si 

3 098 400 1 629 198 52.58 
makinalardan, 

250 aded vagonet için makina kimyaya bugünlerde 1 000 000 lira ödenecek fizikî gerçekleşme 1966 yılında 
3 aded 6 tonluk lokomotif 478 000 lira mukabili Etibanktan bugünlerde tesellüm edilmek üzeredir, fizikî g 

tır. 
100 ton ray 267 568 lira bedelle Karabük'ten alınmış % 100 gerçekleşme olmuştur. 
Takım tezgâhları ile muhtelif diğer tuzla makinaları bu yıl gerçekleşemiyecektir. 
Bu duruma göre makinalarm harcama durumu şöyledir . 

Fiilî harcama Gerçekleşme 
1965 ödeneği Tl. % si 

4 150 000 267 568 6.44 
Nakdî gerçekleşme ödenmiş olan 100 ton ray bedelinden ibarettir. 
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Sektörün genel harcama tablosu ve gerçekleşme oranı 

1965 ödeneği 
Harcama 

T. L. 
Gerçekleşme 

% si 

7 248 400 1 896 766 26.16 

Netice clarak 1965 yılı bütçesiyle kabul edilen yatırım ödenekleri ile yıl sonuna kadar harcanacak miktar, b 
rinden yatırım dışı ödeneklere yapılan aktarmalardan sor;raki duruma göre aşağıda gösterilmiştir. 

Yatırım konusu 

Tütün ve sigara sanayii 
Alkollü içkiler 
Çay 
Tuz 

Bütçe ile alım 

86 591 000 
30 494 000 
30 438 000 

7 248 000 

154 771 000 

Aktarmadan 
sonra 

81 973 150 
28 428 000 
25 559 042 

7 248 000 

143 209 022 

Yıl sonu 
harcama 
durumu 

55 000 000 
20 000 000 
25 559 000 
4 000 000 

104 559 000 

Ödeneği 
Tl. 

7 248 400 

Sektörün makina ve inşaat olarak son durumu 

% 
Fiilî 

harcama 
Fizikî 

gerçekleşme 

1 896 766 26 1 896 766 26 

Yıl sonu 
muhtemel 

harcama 

4 000 000 
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TEMENNİ YE TEKLİFLER 

1. Tekel Genel Müdürlüğü bugünkü hüviyetiyle hükmi şahsiyeti haiz mülhak bütçeli bir malî sonopol müe 
İştigal sahasında monopol kanunlarını aşan faaliyetlerde de bulunmaktadır. 
Ezcümle bira, şarap, vermut, kibrit ve kahve inhisar maddeleri olmadıkları halde müessese bunları imal etm 
İnhisar statüsü Devlet müessesesi hüviyetinin galebesi sebebiyle sıkı mevzuata tabidir. Bu mevzuatta müess 

ler alanındaki faaliyetini ifa edebilmesi mümkün olamamaktadır. 
Bu itibarla, mevzuat bakımından bağlı olduğu kayıtların hafifletilmesi lâzımdır. 
İnhisar maddelerinin bilhassa dış memleketlere müteveccih satışları bakımından da müessesenin böyle bir rah 

caktır. 
Bu itibarla İnhisar teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Teşkilât Kanununun bugünkü şartlara göre yeniden 
Ayrıca inhisarın ticari bir hüviyet taşıyan muamelelerinde tatbik ettiği döner sermaye talimatnamesinin de 

uygun olur. 
2. Müessesenin ifa ettiği ticari ve iktisadi çok önemli fonksiyonuna karşı memurların maddi bir avantaj 
Yeniden hazırlanması tavsiye olunan teşkilât kanununda bu noksanlığı izale edecek olan prim ve teşvik i 

rinde olur. 
Tekel Genel Müdürlüğü personel kadrosunda yukarda temenni edilen husus,,1 ara muvazi olarak gözden geç 
Tekel idaresinin personel durumu : 
1. Tekel İdaresinde kaliteli personel yetersizdir. 
2. Kalite ve özellik istemiyen işlerdeki elemanlar ihtiyacın üstündedir. 
3. Genel olarak elemanlara ödenen ücretler tatminkâr olmaktan uzaktır. 
Bu durumda; 
a) Kaliteli personelin takviyesi, 
b) İhtiyacın üstündeki personel için sosyal mülâhazalar da göz önünde tutularak bunların rasyonel bir 
c) İdarede çalışan elemanların ücretlerinin tatminkâr bir seviyeye çıkarılması, gerekli bulunmaktadır. 
d) İşçilerin durumuna gelince; 
Tekel işçilerinin sosyal durumları ve ücret vasatileri diğer emsal müesseselerdeki işçilerle mukayese edildi 

nayii ve diğer iş kollarında umumiyetle eğitim usulü yetersizdir. 
İşçilerin iyi bir eğitime tabi tutulması bu müessesenin daha randımanlı bir şekilde çalışması için çok fayd 
4. İşçi ve memur dinlenme kampları : 
İstanbLİ, İ/mir, Samsun, Adana ve toplu işçi çalıştırılan yerlerde iki senedit mahdut ölçüde ve yaz ayların 
Kamplardan halen yalnız işçiler istifade ettirilmektedir. Memurların da istifadeleri için mütaakıp yıl büt 

mennidir. 
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3. 7424 sayılı Kanunla 750 milyon liraya çıkarılmış olan döner sermayenin artırılması hususunda 1965 yılında 
yani tekelin genişliyen ve gelişen iktisadi ve ticari bünyesi nazara alınarak döner sermayesinin 1 750 000 000 
cak bu husus temin edildikten sonradır ki, tekelin Hazineye ve Merkez Bankasına olan borçların tasfiyeleri müm 

4. Dış satışlar bakımından bilhassa Almanya'ya müteveccih olarak çalışmalarda bulunulması, gerek içki ve g 
lekette ortaklık tesisi imkânlarının araştırılması uygun olur. 

Almanya'da kesafet peyda eden işçilerin durumu da göz önünde tutularak böyle bir ortaklık tesisi realize e 
memlekette bir temsilcilik kurmasının çok faydalı olacağı düşünülmektedir. 

5. Isdar olunan 5/34 sayılı Heyeti Vekile Kapariyle ithal ve satışı tekele verilmiş olan kahve mevzuu esasen 
hacmi çok genişlemiş olan müesseseyi tazyik etmek+ecü r 

Bu itibarla kahveden elde edilen kârın gümrük ve sair surette tahsiliyle ithalinin serbest bırakılması çek fay 
6. Tütün mevzuu : 
Türkiye özel sektör ve tekel olarak 1965 ile 1966 ihracat mevsiminde (153 000) tonluk bir stokla girmiştir. B 

ton olacağı kabul edilirse 1966 - 1967 ihracat mevsimine takriben (75 000) ton stokla gireceğiz demektir. 
1965 tütünlerinde de ihracedilmesi gereken (80 000) tonla 1966 - 1967 ihracat mevsiminde (155 000) tonlu 
Yukardaki durum Türkiye'nin (75 000) ton civarında bir ihraç fazlası tütün problemini imletmek mecburi 
Bu tütün stokunun dolar olarak ifade ettiği kıymet takriben (112.5) milyon dolardır. 
Rakip memleketlerin de ellerinde mevcut stokların (265 000) ton olduğunu dikkate alırsak Dünya Türk tip 

duğu ve meselenin ehemmiyeti ortaya çıkar. 
Türkiye tütün problemini halletmek için radikal tedbirler almak mecburiyetindedir. 
a) Türkiye Ortak Pazar Anlaşması neticesi elde etmiş olduğu gümrük indiriminden ümidedilen neticeyi ala 

tonluk kotanın Yunanistan'a tanındığı gibi limitsiz olmasının temini gerekir. 
b) Tütün alışkanlıkla alâkalı bir maddedir. Fiyat istikrarsızlığı yüzünden ananevi tütün alıcılarımızın aldıkla 

neye değil gelecek senelere de etki yapar. İhraç fiyatlarında istikrar ihracatı artırma yönünden ilk tedbirlerdi 
değerlendirilmesi hususunda ihraç fiyatlarını etkiliyen tedbirler yerine başka çareler aranmalıdır. 

c) Yunanistan'ın yaptığı gibi alışkanlık unsurunu da dikkate alarak dış ticaret rejiminin katı kaidelerinde g 
le eldeki stokların kamu sektörü, yatırımları ihtiyacı makine vesaire karşılığı ile ihracının temini gerekir. 

ç) Avrupa ve Amerikadaki sigara fabrikalarında harmancıların ve eksperlerin çoğunun Yunanlı oluşu aley 
Bunun karşı tedbiri olarak gelecek yıl bütçelerine dışarıya eksper yollanabilmesi için ödenek konması zaruridir. 

d) Ekim sahalarının miktarı tahdit ve kaliteyi iyileştirme yönlerinden kontrolü, tütün ve tütün tekeli kanu 
temini. 

f) Tarım Bakanlığı ile daha sıkı işbirliği temini 
g) Yeni pazarlar aranmalı 
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h) Reeksportu önleyici tedbirler alınmak şar tiyle anlaşmalı memleketlere ihracatın artırılması 
i) Yunanistan'ın satış politikası yakından izlenmeli ve gereken tedbirler ieabederse zamanında alınmalı, 

j) Reklâma gereken önem verilmeli 
Son yıllarda bir aile tarımı olan tütün ekiciliğine bu nitelikte olnnyan kimseler girmiş ve ekim alanla 

Bu durum aynı zamanda kalitenin düşmesi sonucunu doğurmuştur. 

7. Çay mevzuu : 
Çay istihsalinin artışının takribi olarak senede 5 800 ton olduğu ve bunun istihsalin '7c 10 nuna tekabül 

arttığı dikkate alınırsa çay ekim sahalarını tahdidetnıek yaygın düşüncesine iştirak etmediğimi, ancak kalit 
ekimi kanunî ekim haline getirerek esnekliğin kabulü zaruridir. 

8. Çay sanayii için Makine Kimya Endüstrisi kurumundan yatırım ihtiyacı makine siparişinde bulunmal 
kine K. E. kurumu zamanında teslimat yapamadığından ötürü çok zor durumda kalınmakta çay sektörü ya 
dir. Bu ise ihracatta fiyat dolayısiyle döviz kaybına sebebolmaktadır. Bir başka deyimle makine alırken :as 
kayıptan ötürü seneden.seneye taksitle elden gitmektedir. Artan istihsali karşılayacak kapasiteye kavuşamam 

9. Çay istihsal bölgelerinde yol bulunmayışı mahsulün fabrikalara gelişinde gecikme ve zorluk tevlidet 
zikredilebilir. Tekel kendi vasıtaları ile ve gelecek yıl bütçelerine gereken tahsisatı koymalı esasen kendi yo 
letin yardımı zaruridir. 

10. Tekel Genel Müdürlüğünün elinde 193 aded kara vasıtası mevcudolup bunlardan 58 adedi 1942 - 1952 
artık bu tiplerin yedek parçalarını yapmamaktadır. Çok masraflı çalışmakta olan bu vasıtaların değiştirilme 

Anadolu yakasında başhyaıı bira tevziatının bütün İstanbula teşmilide nazarı dikkate alınarak gelecek 
yesiyle araç temini için gerekli tahsisat konmalıdır. 

Araç ihtiyacı gözden geçirilirken memur ve işçilerin taşınmasına ihtiyacolan otobüslerde dikkate alınmal 
11. Kahvenin Tekel Genel Müdürlüğünce ithâl ve satışı kanunî müeyyideden mahrum Bakanlar Kurulu k 

lâtı ile zaman zaman muhtelif idare ve teşekküller ve 1957 yılından beri Tekel Genel Müdürlüğü vazifelendirilm 
huldür. İşe bir veçhe verilmek üzere ve esaslı şekilde tesisat ve teşkilât kurulabilmesi için kahvenin ithal ve 
zifelendirilin elidir ve bir kanunla teyidedilnıck suretiyle istikrar sağlanması veya serbest ticarete terki lâzımd 

Kahvenin, borsa metaı olması sebebiyle âııi kararlar verilmesi icabetmekte ve mevzuat ve formalite kayıtlari 
tif kullanılamamaktadır. Beynelmilel ticarette kahve alım ve satışı gizlilik içerisinde ve taraflarca teati olunan 
ce şartnameler ilânlar pazarlıklar ara teklifleri Obsiyonlar mukaveleler akdî ve Kanunî masraflar gibi. Fiy 
birtakım formaliteler gerekmektedir. Bu sebeple kahveden matlûp hazine geliri diğer gümrük ve resimler 
tahsil edilerek kahve ithal ve satışının serbest bırakılması düşünülmelidir. 
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12. Cari harcamalarda gecen yıl % 10 tasarruf emrine riayet edilmiştir. Bu da cari harcamalarda bir tasar 
13. Yatırımların gerek harcama ve gerekse fizikî olarak tahakkuk nisbeti çok düşüktür. Yatırımların t 

takviye proje ve etütlerin hazırlanmasına proje ve etütlere müvazî olarak dışardan getirilecek malzemeleri yap 
lelerden önce yapılması şarttır. 

14. Tekel Genel Müdürlüğünce, İsviçre'deki iştirakine benzer yeni iştirakler veya yatırım imkânları aran 
15. Çalıştırılan personelin yüksek tahsildeki çocuklarının tahsillerine medar olmak üzere, mütaakip yıll 

nek bulunması şayanı arzudur. 
Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanunu tasarısını sayın komisyonun tasviplerine arz ederim. 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/17 
Karar, No. : 16 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . .11 . 1965 tarihinde havale edilen (Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı B 
Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştiraki ile incelendi ve görüşüldü. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında cari iharmacalar için (A/ l ) işaretli cetvelde g 
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 77 618 000 lira, sermaye teşkili ve transfer har 
de gösterildiği üzere 3 357 928 lira ki, toplam olarak 144 853 491 lira ödenek teklif olunmaktadır. 

Geçen yıl bütçesine nazaran 76 253 723 lira noksandır. 
Komisyonumuzda, Komisyon adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan sonra müzakereler 

dür cevaplarla birlikte geniş bilgiler vermişlerdir. 
Yapılan açıklamalar muvacehesinde Genel Müdürlük bütçesi esas itibariyle Komisyonumuzca da uygun 

geçilmiş ve 1, 2, 3 ; 4, ve 5 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 6 ncı madde eski yıllar borçlarının ödenmes 
den düzenlenmiş. 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

8 nci madde tatbikatta karşılaşılan güçlükler sebebiyle tasarıdan çıkarılmıştır. 
9 ncu madde 8 nci madde olarak, 
10 ncu madde 9 ncu madde olarak, 
11 nci madde 10 ncu madde olarak, 
12 nci madde 11 nci madde olarak, 
13 ncü madde 12 nci madde olarak, 
14 ncü madde de 13 ncü madde olarak ve bağlı cetvelleri aynen olmak üzere kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Balkan 
Aydın 

/ . Sezgin 
Ankara 

Söız hakkım saklı 
/ . Seçkin 

Başkanvekili 
Aydın 

/. C. Ege 
Ankara 

H. T. Toker 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bayar 
Aydın 

S. Bosna 
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Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 
Balıkesir 

Söz hakkım saJklıdır 
F. Islimyeli 
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Bursa 

/ . öktem 

Erzincan 
H. Atabeyli 

istanbul 
0. Gümüşoğlu 

Konya 
S. F. Önder 

Samsun 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Kılıç 

Bursa 
A. Türkel 

Gümüşane 
8. Ö. San 

istanbul 
A. Yalçın 

Kütahya 
M. Erez 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur 

B. Üner 
içel 

C. T. Okyayuz 

izmir 
Söz hakkım vardır 

M. Uyar 
Niğde 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. Altınsoy 

Trabzon 
Söz hakkım var 

A. 1. Birincioğlu 

Yozgat 
Muhalifim, söz hakkım 

mahfuzdur 
N. Kodamanoğlu 

Çorum 
Söz hakkım saklı 

A. Çetin 
istanbul 

M. E. Adalı 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Niğde 
H. Özalp 

Trabzon 
E. Dikmen 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 
Yozgat Bira Fabrikası 

için 
/ . Yeşilyurt 

Denizli 
F. Avc 

istanbu 
Söz hakkım s 

8. Aren 
Kayseri 

F. Koks 

Ordu 
8. Koks 

Trabzon 
Söz hakkım ma 

A. R. Uzu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 63 877 563 lira, yatırım harca

maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 77 618 000 lira ve 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 3 357 928 lira ki, toplam olarak 144 853 491 lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 1 608 217 880 lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Tekel G-enel Müdürlüğünce 1966 yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden elde edilecek gelirlerin 
tarh ve tahsiline 1966 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine aift kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağ
lı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanu
nu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — 25 . 3 . 1957 tarih ve 6939 sayılı Kanuna bağlı cetvel
de yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1966 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde : 

Tekel G. M. Bütçesi 

KARMA BÜTÇE KOMİS 

Tekel Genel Müdürlüğü 196 

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. — Geçen bütçe yılla 
Kanununun 93 ncü maddesine gör 
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Hükümetin teklifi 

a) 1965 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1964 bütçe yıllarına aidolup da Muhasöbei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 yılı bütçesinin ilgili hiz
met tertiplerinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) madde
sine, 

Malij'e Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

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

MADDE 8. — Yatırım harcamalarının proje dökümleri (II) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Proje tutarlarında zam ve tenzil, Devlet Plânla
ma teşkilâtının uygun mütalâasına dayanılarak Maliye Bakanlığınca 
yapılır. 

MADDE 9. —• Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 11. — 8 . 2 . 1960 tarih ve 7424 sayılı Tekel Genel Müdür
lüğü Mütedavil Sermayesinin 750 000 000 liraya çııkarılması hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesindeki miktara ait hükmü 1966 malî yılında uy
gulanmaz. 

Karma Bütçe Komisyon 

şılıkları yılları bütçelerinde bulunan bo 
hizmet tertiplerinden veya (Aylık ve ü 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil 

ları) maddesine, Maliye Bakanlığınca 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci mad 

MADDE 8. — Tasarının 9 nen mad 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 10 ncu mad 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 11 nci ma 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 12 nci m 
nen kabul edilmiştir. 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 12. — Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı iş yerlerinde çalıştı
rılan işçilere ve hizmetlilere (Bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) 
giderleri döner sermayeden ödenmek üzere çalıştııkları günlerde günde 
bir kap yemek ve ekmek veya (işçi adedi pişirme masraflarını karşılamı-
yacak kadar az olan yerlerde çalışan) işçilere, Heyet rapora ile perhis 
yapmaları icabeden veya yemek zamanı vazifeten dışarda bulunan işçile
re yemek ve ekmek bedellerinin tekabül ettiği miktarda yemek bedeli ve
rilebilir. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. 
vürütür. 

Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanları 

Karma Bütçe Komi 

MADDE 12. — Tasarının 13 nc 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 14 nc 
nen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
K. Ocok 

Adalet Bakanı 
H. Dinner 

içişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı 
î. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Tekin 

Maliye Bakanı 
1. Gürsan 

Bayındırlık Bakamı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. D ağ d as 

Ulaştırm 
S. ö 

Sanayi 
M. T 

Turizm ve 
İV. K 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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(A/l) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

12.110 
12.111 

12.211 
12.212 

12.230 
12.250 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ : 

Aylıklar Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Enstitüler aylıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Enstitüler hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 12 868 210) 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği' karşılıkları 

Lira 

37 957 000 

37 330 000 
627 000 

12 949 500 

12 500 000 
292 000 

112 500 
45 000 

4 790 700 

715 000 
59 000 
50 000 

650 000 
18 000 

3 298 700 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

58 385 301 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

39 060 200 

38 400 000 
660 200 

13 025 710 

12 592 000 
276 210 

112 500 
45 000 

4 867 350 

715 000 
59 000 
50 000 
650 000 
18 000 

3 375 350 

59 888 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Tazminatla!" Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 6846 sayılı Kanuna göre verilecek diğer 

tazminatlar 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

Ödenekler Kesim toplamı 

12.710 Temsil ödeneği 
12.730 443 sayılı Kanun gereğince ilkokul öğret

meni ödeneği 
Yolluklar Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfetişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

yurt içi yolluklar toplamı (2 085 000) 

Tekel 
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1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Lir 

732 500 

725 000 

7 500 

1 500 

6 600 

4 200 

2 400 
1 947 501 

150 000 
700 000 
252 500 

580 000 

85 000 

70 000 

732 500 

725 000 

7 500 

1 500 

6 600 ~ 

4 200 

2 400 
2 195 001 

150 000 
800 000 
330 000 

650 000 

85 000 

70 000 

•. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.853 yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUĞU 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

Yurt dışı yollukları toplamı (110 001) 
i3.ooo YÖNETIM GIDERLERI 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.130 Döşeme ve demirbaş alırnlam ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Di&er yönetim giderleri 

HİZMETLİLERLE iLGlLl ALIMLAR 
13.320 Giyim - kuşam aiımları ve giderleri 

Tekel 
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19 
1965 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira l i r a Lira Lira 

50 000 50 000 

1 
60 000 

1 
60 000 

2 379 000 2 272 

956 500 

170 000 
356 000 
415 000 
15 500 

174 500 

29 500 
30 000 
85 000 
30 000 

1 030 500 

205 000 
375 000 
435 000 
15 500 

184 500 

29 500 
40 000 
85 000 
30 000 

40 000 20 000 

•. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Bölüm Madde 

13.410 
13.420 
13.430 

Ödeneğin çeşidi 

Uüaştırma giderleri Kesim toplamı 

Posta telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 

Lira 

1 052 000 

617 000 
385 000 

50 000 

Lira Lira 

1 002 001 

617 000 
385 000 

1 

L 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 156 000 35 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

Malî hizmetlerle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

14.420 Nisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ik
ramiyeler 

160 000 

283 000 

28 000 

Tekel G. M. Bütçesi 

599 200 

160 000 

50 001 

50 000 

283 000 

28 000 

(S. Sayısı : 726) 
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1 
1965 ödeneği Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi LİTa Lira Lira Lira 

VERGİ RESİM VE HARÇLAR 
14.441 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek 

Bina ve Arazi vergileri 5 000 5 000 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 25 000 25 000 

(Vergi resim ve harçlar toplamı : 30 000) 
14.490 Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler 225 000 225 000 

Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 156 200 156 200 

14.510 Kurs giderleri 8 000 8 000 
14.520 Burs giderleri 73 200 73 200 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 50 000 50 000 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 25 000 25 000 

15.000 KURUM GİDERLERİ 225 000 289 

Tarım kurumlan giderleri Kesim toplamı 225 000 289 500 

TARIM VE TARIMSAL ARAŞTIRMA 
KURUMLARI GİDERLERİ 

15.711 Büro giderleri 17 500 20 000 
15.712 Ulaştırma giderleri 8 000 10 000 
15.715 Giyim kuşam, alım ve giderleri 10 000 - 10 000 
15.716 Malzeme alım ve giderleri 140 000 200 000 
15.719 Diğer alım ve giderler 24 500 24 500 

(Tarım ve tarımsal araştırma kurumları 
giderleri toplamı : 264 500) 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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1965 Ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Ödeneğin, çeşidi Lira Lira Lira Lir 

TASIMSAL MÜCADELE KURUMLARI 
GİDERLERİ 

15.726 Malzeme alım ve giderleri 25 000 25 000 
16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 1 343 000 77 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 750 000 100 000 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
16.630 Gizli haber verme giderleri 8 000 8 000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 20 000 20 000 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 565 000 650 000 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 58 385 301 59 8 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 2 379 000 2 2 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 599 200 64 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 225 000 2 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 1 343 000 77 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 62 931 501 63 87 

Teikel G. M. Bütçesi (S. ıSayıtsı : 726) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

21.000 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 497 900 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

1 342 

İmalât sanayi sektörü Kesim toplamı 1 497 900 

21.311 
21.312 
21.313 

21.321 
21.322 
21.323 

21.331 
21.332 
21.333 

21.341 
21.342 
21.343 

TÜTÜN VE SİGARA MAMULLERİ 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Tütün ve sigara sanayii toplamı 511 000) 

ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Alkollü içkiler sanayii toplamı 202 000) 
ÇAY SANAYİİ 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Çay sanayii toplamı 436 000) 

KİMYA SANAYİİ (TUZ) 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel giderleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Kimya sanayii toplamı 59 000) 

10 000 
563 700 

5 000 

10 
314 
5 

9 
430 
8 

000 
600 
000 

000 
800 
000 

7 000 
128 800 

6 000 

1 342 000 

7 000 
500 000 

4 000 

7 000 
190 000 
5 000 

12 000 
418 000 
6 000 

5 000 
48 000 

6 000 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

İDARE BİNALARI VE SATIŞ DEPO
LARI 

21.361 Etüt vs proje giderleri 
21.362 Teknik personel ücretleri 
21.363 Teknik personel geçici görev yolluğu 

(Satış depoları ve idare binaları top
lamı 134 000) 

22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

İmalât ve sanayi sektörü Kesim toplamı 

TÜTÜN VE SİGARA MAMULLERİ SA
NAYİİ 
5113, 6476, 7425 sayılı kanunlar gereğince 

[ yaptırılacak Y. T. B. ve işleme atelyeleri 
22.311 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
22.312 Teknik personel ücretleri 
22.313 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Y. T. B. ve iş atelyeleri toplamı : 
6 411 000) 

4898, 7200 VE 260 SAYILI KANUNLAR 
GEREĞİNCE FABRİKA, İMAL VE 
DOLDURMA EVLERİ 

22.321 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.322 Teknik personel ücretleri 

0 Teknik personel geçici görev yolluğu 
(Fabrika imal ve doldurma evleri top

lamı :5 758 000) 
Tekel 
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1965 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hüküme 
Madde 
Lira 

7 000 
124 000 

3 000 

itçe isten 
Bölüm 

Li 

48 246 500 32 0 

48 246 500 32 026 000 

9 590 000 6 158 000 
273 000 231 000 

25 000 22 000 

7 560 000 5 458 000 
217 000 300 000 

G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Bölüm Madde 

22.341 
22.342 
22.343 

22.351 
22.352 
22.353 

22.361 
22.362 
22.363 

Ödeneğin çeşidi 

DÎĞER TÜTÜN VE SÎGARA MAMUL
LERİ SANAYİİ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ 
4898, 7200 VE 260 SAYILI KANUNLAR 
GEREĞİNCE FABRİKA, İMAL VE 
DOLDURMA EVLERİ 
Yapı, tesis ve büyük onaran giderleri1 

Teknik personel ücretleri 
Telknik personel geçici görev yollukları 
(Fabrika imal ve doldurma evleri top
lamı : 3 835 000) 
DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Di^er alkollü içkiler sanayii toplamı : 

1 213 000) 
ÇAY SANAYİİ 
4898, 7200 VE 260 SAYILI KANUNLAR 
GEREĞİNCE ÇAY FABRİKA VE ATEL-
YELERİ 
Yapı, tesis ve büyük onama giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Çay sanayii toplamı : 10 536 000) 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

605 000 
130 000 
12 000 

950 000 
180 300 

8 000 

120 000 
92 600 
6 000 

15 135 000 
356 000 
30 000 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

3 645 000 
170 000 

20 000 

1-136 000 
74 000 
3 000 

10 069 000 
452 000 

15 000 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Bölüm Madde 

23.000 

22.371 
22.372 
22.373 

22.391 
22.392 
22.393 

Ödeneğin çeşidi 

KİMYA SANAYİİ (TUZ) 
Yapı tesis ve büyük onarımlar 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Kimya sanayii toplamı : 1 377 000) 
SATIŞ DEPOLARI VE İDARE BİNA
LARI 
Yapı, tesis ve büyük «onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Satış depoları ve idare binaları top
lamı : 2 896 000) 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

875 000 
71 600 
10 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

301 000 
70 000 
6 000 

751 000 
138 000 

7 000 

105 027 000 44 2 

İmalât sanayii setktörü Kesim toplamı 105 027 000 

MEVCUT TÜTÜN YE SİGARA MA
MULLERİ SANAYİİ 

23.311 Makina, teçhizat alımları ve büyük 
onarımlar 
TÜTÜN VE SİGARA MAMULLERİ SA
NAYİİ 
4898, 7200 VE 260 SAYILI KANUNLAR 
GEREĞİNCE FABRİKA İMAL VE DOL 
DURMA EVLERİ 

23.321 Makiaıa, teçhizat alımları ve büyük ona
rımlar 

600 000 

63 725 000 

44 250 000 

200 000 

23 730 000 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Bölüm Madde 

23.323 
23.324 

23.331 

23.333 
23.334 

23.341 

O 
O 

23.351 

23.353 
23.354 

Ödeneğin çeşidi 

Teknik personel ücretleri 
Teknik ve diğer personel geçici görev 
yollukları 
(Tütün ve sigara mamulleri toplamı : 

24 000 000) 
ALKOLLÜ İÇKÎLER SANAYİİ 
4898, 7200 VE 260 SAYILI KANUNLAE 
GEREĞİNCE FABRİKA İMAL VE DOL
DURMA EVLERİ 
Makina, teçhizat alımları ve büyük 
onarımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Alkollü içkiler sanayii toplamı : 

12 540 000) 
DÎĞER ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ 
Makina teçhizat alımları ve büyük ona
rımlar 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
ÇAY SANAYİİ 
MaJkina, teemhizat alımları ve büyük 
onarımları 
Teknik personel ücreti 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Çay sanayii toplamı : 2 644 000) 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

260 000 

15 000 

13 364 000 
200 000 
42 000 

7 

2 
1 

801 000 
350 000 
50 000 

767 000 
503 000 
200 000 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

260 000 

10 000 

12 050 000 
450 000 

40 000 

2 302 000 

2 290 000 
304 000 

50 000 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Bölüm Madde 

23.361 

23.363 
23.364 

21.000 

22.000 

23.000 

ödeneğin çeşidi 

KİMYA SANAYİİ (TUZ) 
Makina, teçhizat alımları ve büyük 
onarımları 
Teknik personel ücreti 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Kimya sanayii toplamı : 2 564 000) 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT TAŞIT ALIMLA
RI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HACAMALARI TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

3 770 000 
350 000 
30 000 

1 497 900 

48 246 500 

105 027 000 

154 771 400 

2 402 000 
150 000 
12 000 

1 3 

32 0 

44 2 

77 6 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

19 
1965 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 

/ - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR 465 000 465 

32.100 Kamulaştırma ve satınalma bedeli 465 000 465 000 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 249 788 179 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine öde
necek aidat 0 5 000 

Fonlara katılma ve ödemeler 
Kesim toplamı 239 788 164 108 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nei maddesi ge
reğince Sivil Savunma fonu karşılığı 220 888 144 708 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gere- , 
ğince sigorta fonu karşılığı 18 900 19 400 
ULUSLARARASI TEŞEŞÜLLERE ÖDE
MELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere ka
tılma payı 10 000 10 000 
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Bölüm Madde 

35.000 

ödeneğin çeşidi 

35.210 
35.220 
35.230 
35.240 

SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 

Kesim toplamı 

35.691 Fidelik müsabakaları yardımı 
35.692 Bağ yardımı 
35.693 Kaçakla mücadele yardımı 
35.694 Tekel yardımları 

DERNEK, BtRLÎK, KURULUŞ, KURUM 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKÜLLERE 
YARDIMLAR 

35.710 Tekel Genel Müdürlüğü mensupları yar
dım cemiyetine (memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerine yardımda kullanılmak 
üzere) 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 321 522 

2 418 524 

% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 
Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 

Kesim toplamı 

507 490 
1 500 000 

214 032 
100 000 

7 002 

5 000 
1 

2 000 
1 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira Li 

2 4 

2 333 317 

519 
1 500 

214 
100 

285 
000 
032 
000 

7 002 

"5 000 
1 

2 000 
1 

90 000 102 500 

Tekel G-. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 



— 71 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 G-eçen yıllar borçları 

36.400 îlâma bağlı borçlar 

(Bıı ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırma
ya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 

36.700 Mütaahhit bono borçları (A. M. F.) 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA 
Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFELER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

63 000 

200 000 

000 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

271 001 271 

63 000 

200 000 

000 

1 

465 000 
249 788 

2 418 524 
271 001 

3 404 313 

1 

465 
179 

2 442 
271 

3 357 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

52.000 

63.000 

52.410 

52.420 

B/l Yergi gelirleri 
TEKEL GELİRLERİ 

Tekel maddelerinden alman savunma ver
gileri 
Tekel safi hasılatı 

B/2 Vergi dı§ı gelirler 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

1965 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 632 009 020 

663 548 975 
968 460 045 

14 142 534 

Hükümetçe tahm 
Madde Bölüm 

Lira L 

1 593 

686 786 800 
911 431 080 

10 

63.210 Para cezaları 
63.300 Çeşitli gelirler 

52.000 TEKEL GELİRLERİ Bölümü toplamı 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR V/-I.U^t 

Bölümü toplamı 

200 000 
13 942 534 

1 632 009 020 

14 142 534 

200 000 
9 800 000 

1 598 

10 

TOPLAM 1 646 151 554 1 608 

Teikel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 

» 
» 

» 
» 

Kararname 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

30 . 
30 

4 . 
9 . 

10 . 
19 . 
4 . 
17 . 
10 . 
8 . 
14 , 

13 . 

28 . 

10 . 

. 5 . 

. 5 

4 . 
. 3 . 

. 6 , 

. 8 . 

. 1 . 

. 9 . 

. 6 

. 1 . 

. 8 , 

. 1 

. 1 . 

. 3 

. 1934 

. 1943 

. 1945 

. 1951 

. 1949 

. 1960 

. 1940 

. 1941 

. 1944 

. 1948 

. 1959 

1961 
. 1964 

, 1965 

. 1965 

2460 
4226 

4708 
5823 

5435 
65 

2/12537 
2/16540 
3/962 
3/6830 
4/12039 

4/12720 
6/40 

6/2590 

6/4267 

6/4434 

» 18 . 6 . 1965 6/4823 
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C - CETVELİ 

Ö Z E T İ 

Tütün 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam icrasına 
nunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve bâzı vergi ve resim 
nunun 7 nci maddesi 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki Kanu 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki 2460 s 
ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılması hakkındaki K 
Para cezalarının artırılması hakkında Kanun 
Kambiyo alış ve satış primlerinin ilgası ve yeni döviz fiyatları ile i 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun tatbik suretini gösteren Niza 
4040 sayılı Kanunun 27 nci maddesi mucibince asker sigaraları hak 
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
Tütün ve tütün inhisarı Tüzüğünün 2 nci maddesinin 1 nci fıkra 
Tüccarın talebi üzerine 1956 ve 1957 mahsulü tütün satmalmak ve i 
lüğüne salâhiyet verilmesi hakkında 
İnhisarların pipo ithal ve satışı vazifesi hakkında Kararname 
1961 ekici tütün piyasasının desteklemesi hakkında Kararname 
1963 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piyasalarından Devlet nam 
tütün alınması hakkında 
1964 yılı mahsulü ekici tütünlerinin satış piyasalarından Devlet na 
te tütün alınması 
6/4267 sayılı Kararname ile alım dışı bırakılan çok düşük evsaflı 
aittir. 
1964 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piyasalarının desteklenmesin 
me ile alım dışı bırakılan Karadeniz ve Marmara Bölgelerindeki çok 
lanacak esaslara ait Kararname 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Cesidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 

» 
Tüzük 
Talimatname 

23 . 12 . 1936 
27 . 5 . 1941 

22 . 2 . 1952 
22 . 12 . 1952 
25 . 4 . 1956 

3078 
4040 

5881 
3/5890 

9293 

Ö Z E T İ 

Tuz 

Tuz Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam icra 
Kanunun 27 nci maddesi 
Tuz Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzlalar hakkında T 
Tuz Talimatnamesinin 5 nci maddesinin (A) bendinin tadili h 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 

Xot: 15 Ağustos 1953 tarihinde meriyete giren 6136 sayılı Silâh 
2 nci maddesinde, (D) bendi hükmü mahfuz kalmak üze 
milerin ve 4 ncü maddede imali menolunan bıçakların m 

Kanun 9 . 5 . 1955 6551 Barut ve teferruatının inhisarlardan çıkarılması hakkında 

Kanun 
Karar (tefsir) 
Kararname 

» 
» 

25 
24 
25 
15 
10 

. 5 . 

. 4 . 

. 6 . 

. 6 . 

.10.. 

1942 
1952 
1960 
1960 
1963 

4223 
1796 

4/5354 
4/34 

6/2482 

Kahve ve çay 

Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu 
4223 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesinin (B) bendinin 
Çay inhisarı resmi miktarı hakkında 
Kahve satış ve hasılatı hakkında 
Gıda maddelerinin umumi sağlığı ilgilendiren hususi vasıflarını 
değiştirilmesi hakkında 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kanun 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

Kararname 

» 
» 

» 

13 . 

30 . 
12 . 
4 . 
9 

14 . 

14 . 
9 . 

9 . 
9 • 
1 

16 
15 , 

13 

7 . 

5 . 
, 6 . 
. 4 . 
.7 . 

12. 

.12. 

. 8 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 8 . 

. 1 

. 5 , 

. 2 . 

1956 

1934 
1942 
1945 

. 1948 

1949 

1949 
. 1951 

. 1955 

. 1955 

. 1942 

. 1943 

. 1952 

. 1963 

6802 

1918^| 
6829 1, 
6846 | 

2460 
4250 
4708 
5237 

5451 

5451 
5823 

6552 
6553 

2/18435 

2/19329 
3/15076 

6/1311 
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ÖZETİ 

Kibrit ve çakmaktaşı 

Gider Vergileri Kanunu 

Kaçakçılığa ait mevzuat 

Kaçakçılığın men ve takibine dair Kanun ve bu kanunun bâzı ma 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkında 
İspirtolu İçkiler İnhisar Kanunu 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki Kanu 
4250 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin özel idare hissesine a 
maddesiyle kaldırılmış ve 5237 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle 
vaz'edilmiştir. 
4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı Kanunun 4658 sayıl 
sinin değiştirilmesine dair Kanun 
4658 sayılı Kanun 5451 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle kaldırılm 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki 2460 
ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılması hakkında K 
4250 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bâ 
4250 sayılı Kanunun 16 ve 21 nci maddelerinin değiştirilmesi ha 
İnhisarlar İdaresinin 12 . 7 . 1942 tarihinden itibaren inhisar dı 
hülâsası, asidkarbonik ve kolonya yapıp satmasına izin verildiğ 
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczanelere verilecek ispirtoların f 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak ispirtoların 
Resmi ilâvesiyle satılacağına dair (Resmî Gazete 8162) 
Dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat ile tababette ve 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

4/6518 

4/6891 
24 . 3 . 1950 3/10966 
25 . 4 . 1954 4/2927 
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ÖZETİ 

yurt içinde yapılan veya dış memleketlerden getirilen a 
cu beraberinde yurda sokulan ispirto ve ispirtolu içkilerden 
dan bunlardan satılan içkilerin maliyetlerine ilâve edilecek T 
larının esaslarını gösteren Kararname R G. 13 . 2 .1963 ve 11 
İspirto İnhisarı Resmine dair olan 25 . 6 . 1955 tarihli ve 4/5 
mün çıkarılması R. G. 9237 
İspirto ve içkilerin vasıflariyle bira imalâthanelerinin kontro 
Sıhhi Müesseselerle eczahanelere tenzilâtla verilecek saf ispirt 
Off - chore siparişleri için Makina ve Kimya Endüstrisi ku 
maliyetlerine ilâve edilecek Tekel Resmi hakkında 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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G - CETVELİ 

Kanun No. 

1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 
7077 - 237 Genel Müdürlük binası için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun. 

7200 İnhisarlar Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun. 

7425 İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gelecek senelere sâri 
5113 sayılı Kanunun 6476 sayılı Kanun ile muaddel 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun. 

260 Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4 
nunun 1 nci maddesinin tadiline dair Kanun. 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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E - CETVELİ 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

L — CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

4 Sivil Savunma uzmanı 11 1 250 
5 Sivil Savunma uzmanı 27 -1 100 

13 Fen memuru, Eksper, İstifçi-
başı, Öğretmen 20 350 

12 İdare memuru, Muhasip, Muha
sip veznedar, Veznedar, memur 10 400 

13 İdare memuru, Muhasip, Muha
sip veznedar, Veznedar, memur 10 350 

14 İdare memuru, Muhasip, Muha
sip veznedar, Veznedar, memur 60 300 

Tekel O. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Bölüm Madde 

R - CETVELİ 

1966 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe 

Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri : 
Yönetim yollukları : 
Yolluklar kesiminin sürekli ve geçici görev yollukları tertiplerine ilişkin harcama formülle 
yerleri kadrolarına dâhil memur ve hizmetliler ile sergilere katılacaklar hakkında uygulanm 

13.000 Yönetim giderleri : 
Hizmet giderleri : 
Bu bölümün tertiplerine ilişkin harcama formülleri, fabrika, atölye, tuzla satış ve transit 
lanmaz. 

14.441 Bina ve arazi vergileri : 
İdarehanelere ait arsaların vergileri ile gecikme zamları bu tertipten ödenir. 

14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar : 
Münhasıran idarehane ve büroların 5237 sayılı Belediye gelirleri Kanununa göre ödenecek 
cikme zammı bu maddeden ödenir. 

14.490 Tütün ekimi yazma giderleri : 
3437 sayılı Kanunla tahmin edilen tütün, tahmin, yazma, tartma ve itirazları tetkik işlerin 
lerin tahdit komisyonları ve idare heyetlerinin gündelikleri kanuna aykırı olarak ekilen tütü 
menedilmesi uğrunda yapılacak kanuni takibata ait giderler bu maddeden karşılanır. 

14.595 Spor giderleri : 
3530 sayılı Beden terbiyesi Kanununa göre muhtelif işletmelerde vücuda getirilmiş veya ge 
ve bakım giderleri her nevi spor malzemesi satmalma bedelleri, spor için diğer mahallere g 
ları, gittikleri yerde iaşe, ibate giderleri bu bölümden ödenir. 

16.000 Çeşitli giderler : 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 

Uluslararası kongrelerin masrafları döner sermaye usullerine tabidir. 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Yapı, tesis ve onarım, kısmından kimya sanayii (tuz) sektörüne ait sarfiyat ve yüklenmeler dö 

23.000 MaMna, teçhizat ve taşıt alımları : 
Bu tertipten yapılacak sarfiyat ve yüklenmeler döner sermaye usullerine tabidir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar : 
35.691 Fidelik müsabakaları yardımı : 

Tütün ekicileri ve özel şarap âmilleri arasında yapılacak müsabakalarda kazananlara 3437 ve 
Genel Müdürlüğün takdiri ile mükâfat olarak verilecek para veya tütün ekimiyle ilgili malze 
lanır. 

35.693 Kaçakla mücadele yardımları : 
Kaçak takibatında koruyuculara ait atların kaçakçı kurşunu ile vurularak veya hastalanarak ö 
kullanılamıyacak derecede sakatlanmaları halinde bu atların bedelleri nisbetinde koruyuculara y 
ödenir. 

35.694 Tekel yardımları : 
4250 sayılı İspirto ve ispirtolu içkiler Kanununun 6553 sayılı Kanun ile tadil edilen 16 ncı ma 
ve verilecek mükâfatlar ile aynı kanunun tatbikatına ait giderler bu tertiplen ödenir. 

36.000 Borç ödemeleri : 
36.400 İlâma bağlı borçlar : 

Döner sermaye muamelâtından mütevellit bulunan ilâma bağlı borçların maliyet ve masraflariyl 
giderleriyle iadesi gereken depozitolar hariç diğer kısımları ve bütçeye taallûk edenler bu mad 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Sıra îdare 
No. No. Markası Modeli 

82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

127 
248 
267 
289 
146 
309 
240 
186 
317 
233 
302 
299 
310 
212 
291 
297 
327 
217 
126 
234 
323 

286 
37 

245 
276 

67 
290 

Chevrolet 
Austin 
Ford 
Volksvvagen 
Doç 
Meroury 
Jeep 
Ford 
Mercury 
M. Harris 
Volkswagen 

» 
Mercury 
Jeep 
Violkswagen 

» 
Lanid - Bower 
Jeep 
Chevrolet 
M. Davidson 
Mercury 
Fordson 
Land - Bower 
Doç 
Jeep 

» 
Chevrolet 
Volkswa,gen 

1942 
1955 
1958 
1960 
1942 
1960 
1955 
1946 
1960 
1955 
1960 
1960 
1960 
1947 
1960 
1960 
1960 
1944 
1946 
1951 
1960 
374 

1960 
1942 
1956 
1955 
1942 
1960 

— 85 — 

Cinsi BuluiDduğu işletim 

» 
Kamyon 

» 
Kamyonet 
Kamyon 

» 
Kamyonet 
Kamyon 

» 
Traktör 
Kamyonet 

3> 

Kamyon 
Kamyonet 

» 

İst. Y. T. B. ve 
» » 
» » 
» » 

îş. Ev. 
» 
» 
» 

Paşabahçe îcjki Fabrikas 
» » 
» » 

» 
» 

îstanlbul Bira Fabrikası 
» » 
» » 
» » 

îstanlbul Likör 
» » 

îstanlbul Tütün 
îstanlbul Kutu 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kamyon 
Motosiklet 
Kamyon 
Traktör 
Kamyonet 
Otobüs 
Station - Wagon 
Pie - Up 
Kamyon 
Kamyonet 

îstanlbul Başmüdürlüğü 
Enstitüler Müdürlüğü 
îamir Şarap Fabrikası Mü 

» » » 
» » » 
» » » 

Kağızman Tuzlası Müdü 
îyidere Kereste Fab. M 
Samsun Y. T. B. Evi 

» » » 
Graziantep îçki Faibrikas 

» » » 

Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Sıra 
No. 

110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 

îdare 
No. 

39 
227 
324 
216 
256 
280 
333 

74 
246 
255 
280 
143 
109 
296 
250 
167 
277 
287 
238 
247 
301 
253 

78 
273 
278 
305 

76 
275 

Markası 

Doç 
Ford 
Mercury 
Volkswagen 
Jeep 
Fordson 
Cenvrolet 
Ford 
Austin 
Jeep 

» 
Ford 

> 
Volkswagen 
Fiat 
Ford 
Jeep 
La,nd - Rower 
Jeep 
Ausltiın 
Volıkswagen 
Jeep 
Ford 
Jeep 

» 
Enter 
Ford 
Jeep 

Modeli 

1942 
1954 
1960 
1960 
1956 
1955 
1958 
1944 
1956 
1955 
1955 
1960 
1944 
1960 
1955 
1946 
1955 
1960 
1955 
1956 
1960 
1956 
1944 
1955 
1955 
1960 
1942 
1955 

Cinsi 

Kamyon 
» 
» 

Minübüs 
Kamyonet 
Tralktör 
Otomobil 
Kamyon 

» 
Station Wag'on 
P ic -Up 
Otomobil 
Kamyon 
Kamyonet 

» 
» 
» 
» 
» 

Kamyon 
Kamyonet 

» 
Kamyon 
Kamyonet 

» 
Kamyon 

» 
Pic - Up 

Brulundıuğu i 

Ankara Bira Fabri 
» » » 
» » » 

Ankara Bira Fab. 
» » »' 
» >x » 
» » » 

Ankara Başmüdürlü 
» » 
» » 
» » 
» » 

Adana Tütün Fab. 
>* » » 

Bandırma Y. T. B. 
Yavşan Tuzlası 

» w 
» » 

Malatya Y. T. B. E 
Malatya Tütün FaJb 

>x » » 
Çanakkale Şarap F 
Trabzon Y. T. B. E 
Bursa > 

» » 

»< >x 
îzımir Çamaltı Tuzl 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 
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Bölüm Madde Ödeneğin nev'i 

E - CETVELİ 

Barem Kanununa tabi kadrolar 

Görevin adı 

Barem Kanununa tabi kadrolar 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

» » » 
» » » 
» » » 
•» » » 

» » » 

h. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tütün Eks. Kurs. Öğ: 
» » » 
» » » 

Memurin kursu 
» » 
» » 

Müskirat Eks. Kur. 
» » » 
» » » 
» » » 

retnıeni 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » » » » 
İlköğretim kursu öğretmenleri 

Tahminin üstüne çıkacak 

Barem harici yabancı 'uzmanlar kadrosu 
12.000 12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları 

ücreti Hesap uzmanı 

»• mmtm »• 

Tefleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 726) 

Ücret 
Aded Lira 

5 
5 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

300 
400 
500 
300 
400 
500 
500 
500 
500 
400 
400 
350 

I 3 400 





Dönem : 1 TT 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : # 2 

1966 YILI 
Devlet Üretme Çiftlikleri G. M 





Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (1 /10 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararla)' 30 . 11 
Tetkik Dairesi 

Sayı 71/208 - 5815 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı ve Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1965 tarihin 
laştırılan «Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanunu tasarı 
rekçesi ve eki cetveller ilşik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbato 

Süleyman D 

Dtevliet Ü. Ç. G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 727 ) 
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1966 MALÎ YILI KATMA BÜTÇE MUCİP SEBEPLER LÂYİHASI 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1966 malî yılı katma bütçe hizmet ve masrafları için, Başb 
27 - 202/8173 sayılı genelgesine uyularak : 

Müfredat ve nitelikleri ilgili bölüm ve maddelerde açıklanmış olduğu üzere : 

(A/ l ) işaretli cari harcamalar için geçen yıldan 11 590 lira noksaniyle 9 824 974 lira, 
(A/2) işaretli cetvelde yatırım harcamaları için geçen yıldan 20 000 lira fazlasiyle 840 000 lira, 
(A/3) işaretli transfer harcamaları için geçen yıldan 107 596 lira fazlasiyle 507 012 lira, olmak üzere cem'an 

tur. 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 
Bölüm Madde 

12.000 Personel giderleri : 
12.110 Aylıklar : 5433 sayıılı Kuruluş Kanununa bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde yer al an 493 aded ma 

190 adedi (L) cetveline alınarak 303 kadro tutarı ve % 35 zammı 3 431 970 lira ödenek konulm 
12.210 Hizmetliler ücreti : (D) cetvelinde geçen yıl yer almış bulunan 394 aded kadrodan 1 aded 950 

düşülerek 1 250 liralık teknisyen kadrosu ilâve olunmak suretiyle bu maddeye geçen yıldan 81 
ödenek konulmuştur. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince işletme 
makinaları, hayvancılık, ziraat sanatları bahçe, tarla ziraati, sulama kurslarında öğrencilere öd 
yıl olduğu gibi 2 517 lira ödenek konulmuştur. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : İdarede istihdam edilen bir avukata ayda 1 250 lira hesabiyle veri 
çen yıl olduğu gibi 15 000 lira ödenek konulmuştur. 

12.310 Çocuk zammı : 4598 sayılı Kanun gereğince bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 72 500 lira öd 
12.320 Doğum yardımı : Bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 8 000 lira ödenek konulmuştur. 
12.330 Ölüm yardımı : Bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 13 500 lira ödenek konulmuştur. 
12.340 Tedavi gideri : 4598 ve 7351 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi giderleri için geçen 

kâfi gelmediğinden 12.841 nci tedavi yollukları maddesinden düşülen 7 000 lira bu maddeye ilâ 
nulmuştur 

Devlet Ü. Ç. G-. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 727 ) 
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12.350 Yakacak zammı : Bakımı yüksek olan Alparslan Devlet Üretme Çiftliği aylıklı memurları i 
çen yıl olduğu gibi 1 080 lira ödenek, konulmuştur. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 12.110 ve 12.210 ncu maddelerde mevcut ödeneğin c/c 6.5 u ni 
geçen yıldan 52 lira eksiğiyle 509 178 lira ödenek konulmuştur. 

Tazminatlar : 
12.520 Kasa tazminatı : 5433 ve 395 sayılı kanunlarla verilmesi kabul edilen kasa tazminatları için 

80 500 lira ödenek konulmuştur. 
İkramiyeler ve mükâfatlar : 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : Tertibin muhafazası maksadiyle bu maddeye geçen yıl olduğu g 
ödenekler : 

12.710 Temsil ödeneği : 5027 ve 7237 sayılıı kanunlar gereğince Genel Müdür iciıı ayda 350 lira has 
deye 4 200 lira ödenek konulmuştur. 

Yolluklar : 
I — Yurt içi yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.811 Sürekli görev yollukları : Hariçten tâyin, nakli memuriyet ve emeklilik sebebiyle memur 
karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 70 000 lira ödenek konulmuştur. 

12.813 Geçici görev yolluğu : Tarım işlerinin yerinde görülmesi, teknik gereklere uygun yönler 
geçici olarak merkezden işletmelere ve bir işletmeden diğer işletmeye veya işletmelerden m 
luklarını karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 70 000 lira ödenek konulmuştur. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : Tarım Bakanlığı Plânlama Grup 
uzmanın gönderilmesi halinde işletmelerimizde ve yurt içinde yapacağı geziler için verilec 
mış olan bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 1 lira ödenek konulmuştur. 
Denetim yollukları : 

.12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : Bu maddeye Teftiş Kurulu Başkanı için 6 400 lira ve 6 m 
geçen yıldan 1 305 lira fazlasiyle 95 025 lira ödenek konulmuştur. Fazlalık bir müfettiş yev 
yükselmiş olmasından ileri gelmiştir. 

12.825 Devir - Teftiş yolluğu : Genel Müdür ve yardımcılarının işletme faaliyetlerini yakından g 
üzere çiftliklere yapacakları seyahat yolluklarım karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl o 
muştur. 
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Öğretim yollukları : 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu : Yurt içinde yapılacak kongre ve konferanslara katılacak elem 

üzere hu maddeye geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira ödenek konulmuştur. 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu : Merkez ve işletmelerde açılacak teknik ve id ari seminerlere 

çe kültürleri, tarla ziraati, makin a işleri ve idari elemanlar için 10 ar bin liradan 40 000 lira, h 
mak üzere geçen yıldan 1 000 lira noksaniyle 49 000 lira ödenek konulmuştur. 

12.834 Kurs yolluğu : 14.811 - 14.819 ncu maddelerde açıklanan ve 5433 sayılı Kuruluş Kanununun 
olarak çiftçiler için işletmelerde açılacak çeşitli kurslara merkez ve işletmelerden gönderilecek 
karşılamak üzere hayvancılık kursları için 5 000 lira, ıbahçe kursları için 3 000 lira, tarla ziraa 
kursları için 5 000 lira olmak üzere bu maddeye geçen yıldan 2 000 lira noksaniyle 18 000 lira 
Diğer yolluklar : 

12.841 Tedavi yolluğu : Merkez ve işletmeler memurlarından hastalanacakların tedavi yolluklarını k 
lira noksaniyle bu maddeye 5 000 -lira ödenek konulmuştur. Tasarruf edileceği tahmin olunan 
leri maddesine ilâve olunmuştur. 
II — Yurt dışı yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Alım - satım ve sair yönetimle ilgili olarak yu r t dışında yapı 
5 000 lira noksaniyle bu maddeye 25 000 lira ödenek konulmuştur. 
Öğretim yollukları : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 4489 sayılı Kanuna ıgöre 1966 yılında Amerika'ya gönde 
ları için geçen yıl olduğu gibi 39 480 lira ödenek konulmuştur. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : Yurt dışında yapılacak kongre ve konferanslara iş 
diyle bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : Sulama tesisleri, hayvan bakım ve yetiştirilmesi ve 
rinde inceleme ve araştırma yapmak üzere yaibancı memlelketlere gönderilecek elemanların yoll 
olduğu gibi 10 000 lira ödenek konulmuştur. 

13.000 Yönetim giderleri : 
Genel yönetimle ilgili alımlar : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : İdarenin kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıl ayn 
lira eksiğiyle bu maddeye 30 000 lira ödenek konulmuş ve 5 000 lira 13.130 ncu döşeme ve dem 
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18.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : Basılı kâğıt ve defter ihtiyacının temini için 
45 000 lira. ödenek konulmuştur. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 1966 yılında cari harcamalar bütçesine konulaca 
aşmaması Başbakanlık emirleri icabından olduğundan bir kısım demirbaşların onarılması ve 
sap makinası alınmak üzere 13.110 ncu kırtasiye alımları maddesinden düşülen 5 000 lira da 
gecen yıldan 5 000 lira fazlasiyle 25 000 lira ödenek konulmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : Teknik sahada elemanlarımızın bilgilerini artırmak amaciyie 
teknik eserlerin sağlanması ve örnek çalışmalarımızın tohumluk hazırlama ve dağıtma konul 
ve öğretilmesi için bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira ödenek konulmuştur. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : Kışlık odun ve kömür ihtiyacını karşılamak üze re bu madde 
ödenek konulmuştur. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : Hizmetlilerin elbise, palto, ayakkabı ve diğer giyeceik 
aded palto. 2 tulum, kumaş ve dikiş paraları ile 2 çift çizme ve 26 çift ayakkabı bedeli ol 
eksiğiyle bu maddeye 13 080 l ira ödenek konulmuştur. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 13.110 - 13.160 ncı maddelere girmiyen diğer alımlar ve giderl 
gbi 1 500 lira ödenek konulmuştur. 
Genel yönetimle ilgili giderler : 

18.210 Su giderleri : İçme ve kullanma suyu bedelini karşılamak üzere geçen yıl kabul edilen 8 0 
13.220 nci temizlik giderleri maddesinden düşülen 2 000 lira ilâve edilmek suretiyle bu madd 

13.220 Temizlik giderleri : Temizlik malzeme ve giderlerini karşılamak üzere geçen yıl kabul edi 
lirası 13.210 ncu su giderlerine ilâve edilerek ihtiyaca kâfi geleceği tahmin olunan 8 000 lir 

13.230 Aydınlatma giderleri : Aydınlatma giderlerini karşılamak üzere bu maddeye gecen yıl ol 
muştur. 

13.240 Bahçe giderleri : Geçen yıl olduğu gibi 500 lira ödenek konulmuştur. 
13.290 Diğer yönetim giderleri : 13.210 - 13.240 ncı maddelere girmiyen diğer yönetim giderleri i 

3 500 lira ödenek (konulmuştur. 
Ulaştırma giderleri : 

13.410 Posta - telgraf giderleri : Posta ve telgraf giderlerini karşılamak üzere geçen yıl olduğu 
konulmuştur. 
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13.420 Telefon giderleri : Telefon ücret ve giderlerini karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi bu m 
muş tur. 
Taşıt işletme ve onarma giderleri : 

13.530 Hizmet ot om oto ili işletme ve onarma giderleri : İdare elinde mevcut 1 aded hizmet otomobil 
için bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 11 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.000 Hizmet giderleri : 
Genel yönetimle ilgili hizmet g iderleri : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : Yangından korunma giderleri için bu maddeye 
ödenek konulmuştur. 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : Görülmekte olan dâvalarla açılacak dâvalar için ödenecek ha 
hâkem ücretleriyle diğer giderleri karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 75 000 
Güvenlik giderleri: 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ııcü maddesinin gerektirdiği giderler : 3325 sayılı Kanunun 3 ncü ma 
açılan bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 1 lira ödenek konulmuştur. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çııkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
den münakale yapılmak üzere açılmış olan bu maddaye geçen yıl olduğu gibi 1 lira ödenek ko 
Eğitim ve araştırma giderleri : 

14.520 Burs giderleri : Ankara ve Erzurum Atatürk Üniversiteleri Ziraat Fakültelerinde okutulmakta o 
burs ve yılda 100 lira masraf olarak geçen yıl olduğu gibi bu maddeye 83 700 lira ödenek kon 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : Teknik ve idari elemanlarını bilgi ve görgülerini artırmak m 
açılacak seminer ve yurt içind eki kongre ve konferanslara iştirak maksadiyle hayvancılık işle 
4 000 lira, tarla işleri için 10 000 lira, makina işleri için 10 000 lira ve idari elemanlar için 16 
olduğu gibi bu maddeye 50 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 4 489 sayılı Kanuna göre 1966 yılımda Amerika'ya gönderilecek 
rını karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 80 000 lira ödenek konulmuştur. 
Tarım hizmetleri giderleri : 

14.811 Büro giderleri : 5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince muhtelif işletm 
vancılık kursları için 1 000 lira, bahçe kursları için 1 500 lira, tarla kursları için 4 000 lira, m 
üzere geçen yıldan 1 000 lira no ksaniyle 8 000 lira ödenek konulmuştur. 
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14.812 Ulaştırma giderleri : 5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince aeıılacak 
tarla kursları için 2 000. lira, makina kursları için 1 000 lira olmak üzere geçen yıldan 600 
konulmuştur. 

14.813 Taşıt işletme ve onarım giderleri : Muhtelif işletmelerde açılacak hayvancılık kursları iç 
lira makina kursları için 2 000 lira olmak üzre geçen yıldan 500 lira noksaniyle 4 500 lira ö 

14.814 Kira bedeli : Muhtelih işletmelerde çiftçiler için açılacak kurslar sebebiyle kiralanması ge 
dirde kira bedelini karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 1 000 lira ödenek ko 

14.815 Griyim - kuşam alım ve giderleri : Muhtelif işletmelerde çiftçiler için açılacak kurslarda vaz 
lumu ve gömleği gibi giderlerini karşılamak üzere, hayvancılık kursları için 400 lira, tarla 
ları için 1 000 lira olmak üzere geçen yıldan 100 lira noksaniyle 2 900 lira ödenek konulmu 

14.816 Malzeme alım ve giderleri : 5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince 
açılacak kurslara iştirak ettirilecek kursiyerlerin iaşe ve ibate giderleriyle, kursiyerlere gö 
mubayaa olunacak süt güğümü, süt şişesi, yoğurt kâsesi, pülvarizatör, veteriner aletleri, zir 
ları ve kurslarla ilgili diğer malzeme alım ve giderlerini karşılamak maksadiyle hayvancılık 
3 375 lira, malzeme alımları ve giderleri için 14 625 lira, bahçe kursları iaşe ve ibate gider 
ve giderleri için 13 663 lira, Makina kursları iaşe ve ibate giderleri için, 3 750 lira, malzeme 
tarla kursları iaşe ve ibate giderleri için 3 375 lira, malzeme alım ve giderleri için 11 625 
lira eksiğiyle bu maddeye kursiyerlerin iaşe ve ibateleri için 16 837 lira, malzeme alım ve g 
73 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.819 Diğer alım ve giderler : 14.811 - 14.816 nci maddelere girmiyen diğer kurs giderleri için 
leri için 1 000 er lira. ve hayvan cılık şubesi için 900 lira olmak üzere geçen yıld an 100 lira 
muştur. 

15.000 Kurum giderleri : 

Okullar giderleri : 
îlkokullar giderleri : 

15.211 Büro giderleri : 5433 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 12 nci maddesi gereğince işletmelerimi 
büro giderlerini karşılamak üz ere geçen yıl olduğu gibi bu maddeye 4 000 lira ödenek ikon 

15.216 Malzeme alım ve giderleri : İşletmelerimizde açılmış olan 13 ilkokula lüzumlu malzemen 
yıl olduğu gibi 6 000 lira ödenek konulmuştur. 
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15.219 Diğer alım ve giderler : 15.211 ve 15.216 ncı maddelere girmiyen diğer okul giderleri için bu m 
lira ödenek konulmuştur. 

16.000 Çeşitli giderler : 
Propaganda ve tanıtma giderleri : 

16.370 îc fuar ve sergiler giderleri : Geçen yıl İzmir ve Samsun fuarlarına iştirak edilmişti, örnek ç 
teşhiıi, halk ve çiftçilerimizin istifadelerini sağlamak maksadiyle 1966 yılında yine İzmir ve 
olursa ayrıca Bursa, Çanakkale,- Antalya ve Adana fuarlarına iştirak edilmek üzere bu madde 
lira ödenek konulmuştur. 

16.390 Diğer propaganda ve tanıtma, giderleri : İşletmelerde her bölgenin hususiyetine göre tarla 
hazırlanması, zaruri mücadele, ekim, hasat ve diğer ziraat usul ve çeşitlerini göstermek maks 
ğu gibi 10 000 lira ödenek konulmuştur. 
Temsil, ağırlama ve tören giderleri : 

16.710 Temsil giderleri : Genel Müdürlük temsil giderlerini karşılamak üzere bu maddeye geçen y 
konulmuştur. 
Bakım ve küçük onarım giderleri : 

16.810 Bina onarımı -. Merkez ve 21 işletmede Katma Bütçe mali 27 idare binası, 167 aded. blok loj 
bakım ve onarılması için bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 125 000 lira ödenek konulmuştur. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : Mevcut makina ve teçhizattan lüzum görüleceklerin onarılması 
gibi 2 000 lira ödenek konulmuştur. 

22.000 Yatırım harcamaları : 
Yapı tesis ve büyük onanm giderleri : 
Tarım sektörü 

22.111 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri : Bu maddeye 1 numaralı proje icabı olarak Altmova De 
cak muhtelif inşaat ve tesisat için 200 000 lira, 2 numaralı proje ile Dalaman Devlet Üretm 
üçlü memur lojmanı için 200 000 lira, 3 numaralı proje ile Malya Devlet Üretme Çiftliğinde me 
montajı için 40 000 lira, 4 numaralı proje ile Polatlı Devlet Üretme Çiftliği idare binasına kat i 
telif dağıtma tesisleri yapımı için 300 000 lira, 5 numaralı proje ile Turuçgiller işletmesinde y 
tasnif ve ambalajlama tesisi ile satmalmacak 30 tonluk araba baskülü için 100 000 lira ki geç 
cem'an 840 000 lira ödenek konulmuştur. 
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II — Transferler : 
34.000 Malî transferler : 

Bağımsız bütçeli idarelere ödemeler : 
34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre millî prodüktivite merkezine ödenecek aidat : 580 

reğince millî prodüktivite merkezine ödenecek yıllık kesin aidatı karşılamak üzere yeniden a 
konulmuştur. 
Fonlara katılma ve ödemeler : 

31.620 7126 sayılı Kanun gereğince Sivil Savunma Yardım Fonu : 7126 sayılı Kanun gereğince g 
hesabedilerek bütçeye konulması gereken ödenek olup geçen yıldan 91 lira fazla siyle bu mad 
tur. 

31.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu : Genel Müdürlük hizmet otom 
olduğu gibi 100 lira ödenek konumuştur. 

35.000 Sosyal transferler : 
Emekli Sandığına ödemeler : 

35.210 % 1 ek karşılıklar : 12.110 ve 12.210 ııcu maddelere konulmuş olan ödeneğin • c/c 1 i nisb 
9 lira eksiğiyle bu maddeye 78 335 lira ödenek konulmuştur. 

35.220 Emekli ikramiyesi : Emekli olacaklara verilecek ikramiyeler için geçen yıl olduğu gibi 77 
35.230 Sandık yönetim giderleri : Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 5 . 10 . 19 65 tarih ve 1 

len ve 12.370 nci maddeye konulan ödeneğin 0.104 ü nisbetinde hesaplanan 52 955 lira bu m 
35.240 Diğer ödemeler : Emekli Sandığına yapılacak diğer ödemeleri karşılamak üzere geçen yıl ol 

muştur. 
Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardımlar : 

35.710 Memur ve hizmetliler öğle yemekleri için Devlet Üretme Çiftlikleri ve Atölye Yardımlaşm 
kez Atölyesi memur ve hizmetlilerinin öğle yemeklerine yardım maksadiyle yardımlaşma san 
hizmetlilerin 60/100 üne günde 75 kuruş hesabiyle geçen yıl olduğu gibi 29 000 lira ödenek 

36.000 Borç ödemeleri : 
36.300 Geçen yıllar borçları : Mülga Zirai Kombinalar ve Devlet Ziraat Kurumlarında daimî ka 

çalışmış ve aylıklarından emekli aidatı kesilmemiş olanların eski hizmetlerinin ihyasında ku 
cek paralar ile idarenin kuruluşundan itibaren tahakkuk edecek eski yıllar borçlarını karşıl 
olduğu gibi 25 000 lira ödenek konulmuştur. 
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36.400 İlâma bağlı borçlar : Telare ile Efesbank arasında cereyan eden dâva idare aleyhine karar 
reddedilmesi halinde ilâm hükmünün infazı için bu maddeye 226 500 lira ödenek konulmuştur. 

36.600 Geriverilecek paralar : Fazla tahsil edilmesinden geriverilmesi gereken paraları karşılam 
maddeye 450 lira ödenek konulmuştur. 
Hulâsa ve netice olarak : 

Yukarıdan beri arz ve izah olunan maddelerdeki hizmet ve hususat karşılığı olarak Devlet Üretme Çiftlikleri 
(A / l ) , (A/2), A( /3) , işaretli cetvellerde toplam olarak geçen yıldan 116 066 lira fazlasiyle 11 171 986 lira ol 

Gelir bütçesi : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün kuruluşuna dair olan 5433 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi 

nın döner sermayenin yıllık gelirlerinden karşılanmasını âmir bulunmaktadır. Ancak katma bütçe tatbikatınd 
ların irat kaydı, memur lojmanlarından alınacak kiralar gibi çeşitli gelirler de olabileceğinden bu kaynaklard 
için bir bölüm açılması ieabetmektedir. 

1966 yılı cari harcamalar, yatırım, transfer harcamaları 11 171 986 lira olduğundan bu miktarın 11 100 0 
den karşılanmak üzere ifiğik gelir bütçesinin 61.110 ncu maddesinde ve 71 986 lirası da çeşitli gelirler adiyle 
de tahminî olarak gelir gösterilmiştir. 

Bu suretle 1966 yılı irin hazırlanan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü gelir ve gider bütçeleri biri 
takdim kılındı. , 
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Rapor 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

BİRİNCİ KISIM 

Hizmetin mahiyeti ve ifa tarzı 

Tetkik görevini aldığım Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1966 yılı Katma Bütçesinin hizm 
hından önce bu idarenin kuruluş maksat ve gayesi ve hususiyet arz eden durumu üzerinde umumi mahiyett 
ruri görmekteyim. 

1. Nüfusumuzun çoğunluğu çiftçi olan memleketimizde; nebat tohumluğu ve damızlık hayvan üretilmes 
rılması, çiftçiye örneklik ve öğreticilik yapması ama e iyi e ve başta hububat tohumluğu olmak üzere damızlık 
si göreviyle .3433 sayılı Kanunla kurulmuş olan idare 1950 yılından itibaren faaliyete geçmiştir. Sermayesi 12 

2. Döner sermayenin işletmeler itibariyle yıllık bütçeleri Tarım Bakanlığının tasdikiyle yürürlüğe konu 
hesaplariyle teknik işlerini 1963 yılı sonuna kadar Yüksek Murakabe Heyeti, 1964 ten itibaren de 468 sayıl 
Sayıştayca incelenmektedir. Mezkûr bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının mütaakip yıl bütçelerine eklenere 
sunulması Kuruluş Kanununun 15 nci maddesi icabı olup bu hesapların bütçeye eklendiği görülmüştür. Anca 
duktan sonra bu bilançoların bütçe tasarısına eklenmesine lüzum ve mahal olmadığı meydandadır. 

3. Beş Yıllık Kalkınma Plân ve Programiyle, Üretme Çiftlikleri; (Hububat, yem bitkileri, pamuk, mele 
lektörlenmiş, ilaçlanmış ve muntazam paketlenmiş etiketli, sertifikalı veya kontrollü tohumluk yetiştirmekle 
şeker şirketi ve çiftliklerle işbirliği yapmak suretiyle tohumluk miktarını artırma gayreti içerisinde bulunm 

a) Devlet Üretme Çiftlikleri ifa etmekte olduğu hizmet bakımından iktisadi bir Devlet Teşekkülü kara 
li ve döner sermayeli olarak iki cepheli faaliyet göstermekte ve bu bakımdan iki sistem üzerinden hesap tu 
düşürülmüş, 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 
lık Kalkınma Plânı ile bu idareye tevdi edilen ve büyük bir sermaye ile ciddî mesaiye ihtiyaç gösteren gör 
mektedir. 5433 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde yazılı bu sermaye miktarının bir milyar liraya çıkarılmas 

c) Aynı maddede gayrimenkule yatırılacak paraların sermayenin % 35 inden fazla olmıyacağma dair h 
nız arazinin ve binaların (amortismandan sonraki) bedellerine hasredilmesi iktiza ederse de idare bilançoları 
alan arazi ıslahı, nebat sermayesi, yollar, köprüler, rampalar, sair tesisat ve tertibata da teşmil edildiği, bu 
döner sermayenin % 35 inden fazla olduğu görülmektedir. 
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Yukarıda arz edilen hizmetlerin ifası bilhassa arazi ıslahı ve sulama gibi mühim yatırımlara bağlı ve bu y 

ğundan bu fıkranın da tadili icabetmekte ve plânlama icabı olarak bu kabîl yatırımlara zaruri olarak yedek s 
tadır. 

4. İdre muhtelif tarihlerde : 
a) Tiftik Yapağı Anonim Ortaklığına 4 000 000 lira sermaye ile iştirak etmiş ve 4 000 000 liranın tamamı 
b) Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Türk Anonim Ortaklığına 200 000 lira ile iştirak etmiş ve 200 000 lira öde 
c) Güney - Doğu T. A. Ortaklığına 8 092 500 lira ile iştirak etmiş, 792 415 lirası ödenmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

Hizmetin inkişaf seyri 

1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün kuruluş maksat ve gayesine uygun olarak inkişaf ettiğ 
Her yıl istihsali ve kâr durumu mucibi memnuniyettir. 1964 yılı istihsalinin 106 353, 1965 yılı istihsali is 

miştir. 
1964 yılı karı 36 012 453 liradır. 
1964 ve 1965 yılı tohumluk hazırlanması mevzuunda programın tahakkuk ettirilmiş olduğunu, program icab 

kontrollü tohumluğun 1964 yılında ve 92 377 ton tohumluğun da 1965 yılında 5254 sayılı Kanunla, peşin ve 
karşılığında dağıtıldığı görülmüştür. 

Ayrıca 1965 yılında üç milyona yakın aşılı, aşısız ve meyve fidanı, çöğür, bağ çubuğu, sebze fidesi ile 2 
lecektir. 

İşletmelerde 6 340 dönüm orman ve koruluklar tesis edilmiştir. 
Hayvancılık konusunda; 702 baş sığır, 3 148 baş koyun damızlık olarak çiftçilere verilmiştir. Bunlardan ay 

ta, 207 549 aded civciv ve 220 758 aded tavuk, horoz tevzi edilmiştir. 
İdarenin doğrudan doğruya ve özel sektörle işbirliği yaparak 1963 -1967 yıllarında : 
a) Tevzi edeceği hububat tohumluğuna, 
b) Damızlık hayvan miktarına, 
c) Fidan tevziine, 
d) Arazi ıslahı ve sulama tesislerine, 
e) Meyvecilik, ağaçlandırma işlerine, ziraat makinaları, nakil vasıtaları mubayaasına ait programlarım 
2. Programa göre : 
1963 - 1967 yılları için : 
1. Her yıl 80 000 ton hububat tohumluğu, yıllar itibariyle ve sıra ile 500 - 1 000 ton melez mısır, 750 ton 

luğu, 
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2. Her yıl 300 000 - 700 000 arasında aşılı fidan, 380 000 - 2 500 000 arasında aşısız fidan ve bağ çubuğu 
3. 1963 yılında mevcudolaıı 2 080 dekar meyvelik sahasının 1967 yılma kadar program gereğince 7 457 d 

yılında 7 499 dekar olarak tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır. 
4. 1967 yılma kadar 67 250 000 lira değerinde 420 traktör, 300 biçer - doğer, 224 aded kamyon ve hizme 

maksatla 1964 yılında 50 biçer - döğer, 60 traktör. 20 kamyon. 10 pikap ve 1965 yılında 88 tarla, 7 bahçe tr 
kamyon trayleri satınalmmıştır. Programda mevcut 25 aded hizmet otosunun alınmasına çalışılmaktadır. .Diğ 
durmuş bulunan 61 aded traktör. 65 aded biçer - döğer lüzumlu yedekleriyle 'birlikte işler bir halde yurt çiftçis 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yatırımlar 

1. Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen -projeler tutarı cari sene döner sermaye yatırımları (1965 yıl 
820 000 lira olmak üzere cem'an 26 308 000 liradır. 

31 . 12 . 1965 itibariyle projelerin tamamlandığı. % 93 nisbetinde tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır. 
Katma bütçe : 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen projelere göre 820 000 liradır. 1 . 12 . 1965 tarihi itibariyle s 

sonuna kadar tamamı tahakkuk ettirilecektir. 
2. Teni yıl yatırımları (1966) 
a) Döner sermaye; 
İkinci kısmın ikinci fıkrasında açıklanan hizmetlerin tahakkuku maksadiyle projeye bağlanmış olarak 

Yatırımın cinsî 

1. Arazi ıslahı ve sulama 
2. Çayır mera, yem bitkileri tesis ve ıslahı 
3. Bağ - bahçe tesis ve ağaçlandırma 
4. Bina inşaatı ve tesisat 
5. Tarım alet ve makinaları 
6. Atelye tezgah ve aletleri 
7. Motorlu nakil vasıtaları 
8. Elektrojen grupları 
9. Damızlık sığır ithali 

Toplam 
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Yatırım yapılacaktır. 
b) Katma bütçe : 
Keza Plânlama Teşkilâtınca tasdik edilmiş olan projeler gereğince; 
İdare binaları, memur lojmanları, dağıtma tesisleri için 840 000 liralık yatırım ödeneği katma bütçenin (A/2) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Geçen yıl bütçe tatbikatı 

(A/ l ) ve (A/3) sayılı cetveller 
1965 yılı katma bütçesiyle : 

Bölüm 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

34.000 
35.000 
36.000 

ödeneğin çeşidi 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum' giderleri 
Çeşitli giderler 

Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

Bütçe ile 
verilen ödenek 

Lira 

8 976 049 
295 813 
389 702 

13 000 
162 000 

9 836 564 
11 181 

237 785 
150 450 

10 235 980 

Sarfedilen 
Lira 

6 388 042 
261 631 
306 730 

11 700 
146 000 

7. 114 103 
11 181 

217 944 
137 985 

7 481 214 

K., 

91 
00 
00 
00 
00 

91 
00 
00 
97 

88 

10 235 980 lira ödeneğe mukabil 7 481 214,88 lira masraf yapılmıştır. 
Malî yıl sonuna kadar yapılacak sarfiyat göz önüne alınacak olursa idarenin cari harcamalara ait (A/ l ) ve tr 

de % 20 civarında bir tasarruf sağlanacağı müşahede olunmuştur. 
ı(A/2) işaretli yatırım bütçesi esasen 820 000 lira olup muayyen hususlara taallûk etmekte ve mahallerine sa 

her hangi bir tasarruf mevzuubahis değildir. 
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İdarenin 1950 - 1964 yıllarına ait kesin hesap cetvellerinin tetkikinde; % 20 - % 30 civarında tasarruflu 
yetle bütçe tatbikatında âzami tasarruf zihniyetiyle hareket edildiği kanaatine varılmış bulunmaktadır. 

3. 5433 sayılı Kanuna bağlı 1, 2 sayılı cetvellerde toplam olarak 493 aded maaşlı kadro mevcuttur. 
Bunun 171 adedi (L) cetveline alınmıştır. Geri kalan 322 kadrodan Aralık 1965 sonu itibariyle 85 adedi münh 

bu kadrolara mukabil (D) cetvelleriyle istihsal olunan ücretli kadrolarla hizmetlerin aksatılmamasma çalışılmakta 

BEŞİNCİ KISIM 

Yeni bütçe teklifleriyle alâkalı tetkikler 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 malî yılı katma bütçe giderleri (A/ l ) cari giderler, (A/2 
malî transferler olarak üç kısımda mütalâa olunmuştur. 

(A/ l ) cari harcamalar ile (A/3) sermaye teşkili ve malî transferler kısımlarındaki giderlerin tesbitinde, g 
Hükümetçe alman prensip kararma tamamen bağlı kalındığı müşahede olummuştur. 

Ancak, ilâma bağlı borçlar için geçen yıldan 101 500 lira ve yatırım için 20 000 lira ödenek zaruri olarak 
çen yıla nazaran 116 006 lira bir fazlalıkla (A/1), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerle toplam olarak 11 171 9 

ödeneğin tesbitinde bütçelerde ödeneklerin tam olarak yer almasına dair Muhasebei Umumiye Kanununun â 
Kadrosuz istihdamların mevcut bulunmadığı üst derecelerde aylık alan memurlar mevcut ise de münhal ka 

nek bakımından her hangi bir sıkıntı çekilmediği, münhallerin küçük maaşlı kadrolara itibar edilmemesinden il 

A) Cari harcamalar : 
1965 malî yılı (A/ l ) işaretli cetvelde yer alan cari giderler karşılığı 9 836 564 liraya mukabil bu yıl (A 

9 824 974 lira olup eksiklik 11 590 liradır. 
1. Personel giderleri : (Bölüm : 12.000) 
Geçen yıl olduğu gibi 190 aded memur kadrosu (L) cetveline alınmış ve 303 kadro tutarı % 35 zammı ile 

lira ödenek konulmuştur. 
Hizmetlilere ait (D) cetvelinde geçen yıl 394 elemana karşılık bu yıl 393 eleman mevcuttur. Kadro aylıkları 

ğişiklikler sebebiyle geçen yılın ücretler ödeneğine nazaran 810 lira noksaniyle 4 401 540 lira ödenek konulmuş 
12.340 tedavi gideri maddesine geçen yıl konulmuş olan 20 000 lira kifayet etmediğinden tedavi yolluğu ma 

deye ilâve edilmiştir. 
12.821 n'ci müfettişler geçici görev yolluğu maddesine 1 305 lira ilâve edilmiştir. 
Buna mukabil 12.833, 12.834, 12.841, 12.853 ncü maddelerde 15 000 lira azalma vardır. 
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2. Yönetim giderleri : (Bölüm : 13.000) 
Bu bölümün geçen yıl ödeneği 295 813 liraya mukabil 1966 yılı için 295 080 lira ödenek konalımuştur. 733 lir 

ödenekler ihtiyaca kifayet etmektedir. 
3. Hizmet giderleri : (Bölüm : 14.000) 
Bu bölüme geçen yıldan 3 300 lira eksiğiyle 386 402 lira ödenek konulmuştur. Eksiklik tarım hizmetleri gide 

100 000 liraya karşı bu yıl 96 700 lira ödenek konulmasından ileri gelmektedir. 
4. Kurum giderleri : (Bölüm : 15.000) 
5433 sayılı Kuruluş Kanununun 2 nci maddesinin (f) fıkrası gereğince çiftliklerde açılmış olan ilkokulların g 

olduğu gibi^ 13 000 lira ödenek konulmuştur. 
5. Çeşitli giderler : (Bölüm : 16.000) 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 162 000 lira teklif olunmaktadır. Bu ödeneğin 20 000 lirası iç fuar've sergil 

propaganda ve tanıtma giderleri, 125 000 lirası katma bütçeye ait binaların onarımı içindir. 
B) Yatırım harcamaları : 
1965 yılında 820 000 lira olan yatırım ödeneğine mukabil 1966 yılında 840 000 liralık ödenek istenmektedir. 
(A/2) cetveliyle istenilen ödenek Devlet Plânlama Dairesince tasdik edilen ve Bütçeye ekli (U) işaretli cet 
C) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Bağlı (A/3) işaretli cetvelde geçen yıl mevcudolan 399 416 liraya mukabil bu yıl 507 012 lira ödenek konulm 
1. Malî transferler : Bölüm : 34.000 
Bu bölümde geçen yıl ödeneğine nazaran fazk istenilen 5 091 liranın 5 000 lirası 580 sayılı Kanunun 13 neü 

merkezine ödenecek aidattır. 91 lira fazlalık Sivil Savunma Yardım fonuna aittir. 
2. Sosyal transferler : Bölüm : 35.000 
35 210 ncu c/c 1 ek karşılıklar maddesi 9 lira eksik, 35 230 ncu Sandık Yönetim giderleri maddesi .1 014 l 

1 005 lira fazlasiyle 238 790 lira ödenek konulmuştur. 
36 400 ncü ilâma bağlı borçlar maddesine geçen yıl konulan 125 000 Uraya mukabil 226 500 lira ödenek ko 

lunan bir ilâmın infazı içindir. 
D) Gelir Bütçesi : 
5433 sayılı Kanunun 16 nci maddesi Katma Bütçe giderlerinin tamamının döner sermayenin yıllık safi gel 

lunmaktadır. 
Katma Bütçenin tatbikatından doğacak müteferrik gelirler, bilfarz Katma Bütçeye ait lojmanlardan elde edi 

dan; 
Tasarıya ekli (B) işaretli cetvelde açılan 63 000 nci çeşitli gelirler bölümünden 71 986 lira gelir sağlanaca 

rini karşılayacak 11 100 000 lira da mezkûr madde hükmüne uyularak 61 000 nci bölüme gelir konulmuştur. 
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TEKLİF VE TEMENNİLER 

Birinci Beş Yıllık Plân, Devletin tarım hizmetlerini amaç ve ihtiyaçlar nazara alınarak yeniden düzenlen 
muştur. Bu gaye ile, 18 Eylül 1963 tarih, 6/2223 sayılı Kararname gereğince; Tarım Bakanlığında «Tarım hizm 
lenmesi» projesi meydana getirilmiş olduğu halde; Üretme, eğitim ve araştırma - inceleme fonksiyonları ile 
güç katacağı tabiî olan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün - Bakanlığın diğer kuruluşları ile bi 
zasyon uygulamasına geçilmesini temenniye şayan görmekteyiz. 

— Genel Müdürlüğün reorganizasyon uygulamasiyle kazanacağı daha güçlü çalışma düzeni neticesinde mod 
dilerine düşen belirli görevleri yapma gayretleri yanında, rasyonel işletmecilikle kamu finansmanına yardım 
radikal tedbirlerin alınmasını uygun görmekteyiz. 

— İyi kaliteli tohumluk kullanılan yerlerde ortalama olarak ürünün % 10 artabileceği ve standartları 
vacehesinde; yıllık sertifikalı tohumluk ihtiyacımız olan 400 bin tonun bu günkü şartlarda 1/4 ünün karşıl 
let Üretme Çiftliklerimiz hububat tohumluğu ihtiyacımızın karşılanmasından sorumlu bir kurum olduğun 
tam ve kâmil mânada ifa için gerekli çalışma imkânlarına kavuşturulması elzemdir. 

—- Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesinde görevli teknik personelin; Bakanlığın diğer bâzı müessese ve ku 
ran daha kısır maddî imkânlar içinde bulunması muvacehesinde; Genel Müdürlükten beklenilen hizmetlerin 
rilmesi hususunda âcil bir radikal tedbirler Bakanlıkça alınmalıdır. 

Gelir ve gider Bütçesi bir birine denk hale getirilerek hazırlanmış bulunan Bütçenin kabulünü Yüksek 
saygı ile arz olunur. 
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T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/10 
Karar No. : 17 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1965 tarihinde havale edilen (Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müd 
sarısı) ilgili Bakan, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştiraki ile incelendi ve görüşüldü : 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında Cari harcamalar için (A/ l ) 
9 824 974 lira, Yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 840 000 lira, Sermaye teşkili 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 507 012lira ki, toplam olarak 11 171 986 lira ödenek teklif olunmaktadı 
116 006 lira fazladır. 

Komisyonumuzda, Komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan sonra müzaker 
nel Müdür cevaplarla birlikte geniş bilgiler vermişlerdir. 

Yapılan görüşmeler muvacehesinde Genel Müdürlüğün bütçesi esas itibariyle Komisyonumuzca da uygun gör 
sine geçilerek 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

6 ncı madde eski yıllar borçlarının ödenmesini kolaylaştırmak maksadiyle yeniden düzenlenmiştir. 
7 nci madde tatbikatta karşılaşılan güçlükler sebebiyle tasarıdan çıkarılmıştır. 
8 nci madde 7 nci madde olarak, 
9 ncu madde 8 nci madde olarak, 
10 ncu madde de 9 ncu madde olarak ve bağlı cetvelleri aynen olmak üzere kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
Muhalifim 
t. Seçkin 

Başkan vekili 
Aydın 

/ . C. Ege 

Ankara 
H. T. Toker 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Aydın 
S. Bosna 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 

Balıkesir 
Söz hakkım saklı 

F. Islimyeli 

Adıyam 
M. A. Ai 

Bolu 
H. 1. C 
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Bursa 
/ . Öktem 

Erzincan 
H. Atabeyli 

îstanbul 
0. Erkanlı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Bursa 
A. Türkel 

Giresun 
K. Bosuter 

îstanbul 
0. Gümüşoğlu 

Konya 
S. F. Önder 

Cumhurbaşkanınca 
R. tiner 

Gümüşane 
S. Ö. San 

İstanbul 
A. Yalçın 

Kütahya 
M. Erez 

S. Ü. Çorum 
A. Çetin 

İçel 
C. T. Okyayuz 

izmir 
Söz ha;kkım var 

M. Uyar 

Den 
F. A 

istan 
M. E. 

İmzada bu 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Altınsoy 

Samsun Tabiî Üye Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur S. Küçük A. 1. Birincioğlu 

S. Kılıç 
Van Yozgat 

Bütçe yetersizdir Söz hakkım mahfuzdur / . 
muhalifim İV. Kodamanoğlu 
F. Melen 

Yozgat 
Yeşilyurt 

Kay 
B. Dik 

Niğ 
H. Ö 

Trab 
E. Di 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
9 824 974 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 840 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 507 012 lira ki, top
lam olarak 11 171 986 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 11 171 986 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce 1966 
bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1966 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı kanunun 19 uncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı 'kanunun 9 uncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe 
Kanunu tasansi ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiflilkleri Genel Müdürlüğünün 
kuruluşu hakkındaki 7 . 6 . 1949 tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı 
(1, 2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1966 bütçe yılında kullanılamaz. 

23 — 

KARMA BÜTÇE KOMİSYON 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müd 
tasarıs 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci mad 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü mad 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü ma 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci mad 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1965 yılı bütçesindeki tertibinde (karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1964 bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 yılı Bütçesinin 
ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borç
ları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. —- Yatırım harcamalarının proje dökümleri (U) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Proje tutarlarında zam ve tenzil, Devlet Plân
lama Teşkilâtının uygun mütalâasına dayanılaraik Maliye Bakanlığınca 
yapılır. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE ]0. — Bu kanunu Maliye ve Tarım Bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Ticaret Baîkanı 
M. Zeren 

Sanayi Balkanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
C. Bügehan 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
1. Deriner 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. Çağlayangil 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Tekin 

Turizm ve Ta, Bakanı 
N. Kürsad 

Karma Bütçe Komis 

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllar 
Kanununun 93 ncü maddesine göre 
lıkları bütçelerinde bulunan borçlar 
tertiplerinden veya (Aylık ve ücre 
ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil ö 
maddesine, Maliye Bakanlığınca ak 

MADDE 7. — Tasarının 8 nci 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 9 ncu 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 10 ncu 
edilmiştir. 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

îmar ve îskân Bakanı 
H. Menieşeoğlu 

Devlet 
A. F. 

Millî Eğiti 
O. D 

Ulaştırm 
S. ö 

DevDet Ü. Ç. G. Ma. Bütçesi ( S. Sayısı : 727 ) 



— 25 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

Ödeneğin çeşidi 

12.110 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
Avlıklar 

Ücretler 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 

Sosyal yardımlar 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi gideri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli Keseneği karşılıkları 

TAZMİNATLAR 
12.520 Kasa tazminatı 

İKRAMİYELER YE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

l i r a Lira 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

arı 

3 431 970 

4 419 867 

4 402 350 
2 517 
15 000 
624 310 

72 500 
8 000 
13 500 
20 000 
1 080 

509 230 

80 500 

8 976 049 

19 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

8 968 

3 431 970 

4 419 057 

4 401 540 
2 517 
15 000 
631 258 

72 500 
8 000 

. 13 500 
27 000 
1 080 

509 178 

80 500 

4 200 4 200 
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HöK'an 

12.811 
12.813 
12.814 

12.821 
12.825 

12.832 
12 833 
12.834 

12.841 

12.853 

12 871 
12.872 
12.873 

Ösleiicğin cesidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Yolluklar Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Devir - teftiş yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 322 026) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yur dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 79 480) 

415 201 

70 000 
70 000 

93 
5 

10 
50 
20 

720 
000 

000 
000 
000 

12 000 

30 000 

39 480 
5 000 

10 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

401 506 

70 000 
70 000 

95 
5 
025 
000 

10 000 
49 
18 
000 
000 

5 000 

25 000 

39 480 
5 000 

10 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplanı 
Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

13.000 

• 13.110 
13.120 

13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alım ve giderleri 
Yayın alım ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

162 813 

35 000 

45 000 
20 000 
10 000 
37 500 
13 813 

1 500 

52 000 

8 000 
10 000 
30 000 

500 
3 500 

70 000 

30 000 
40 000 

295 813 

162 080 

30 000 

45 000 
25 000 
10 000 
37 500 
13 080 

1 500 

52 000 

10 000 
8 000 

30 000 
500 

3 500 
70 000 

30 000 
40 000 

295 
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Bölüm Madde 

14.000 

13.530 

Ödeneğin çeşidi 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 
Hizmet otomobili işletme ve onarma gi
derleri 

HİZMET GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 

Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
Eğitim ve araşırma giderleri 

Kesim toplamı 

14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11 000 

76 000 

1 000 
75 000 

2 

213 700 

389 702 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

11 000 

76 000 

1 000 
75 000 

2 

213 700 

38 

83 700 
50 000 
80 000 

83 700 
50 000 
80 000 
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B A J Ü Î I I 

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 

ödeneğin çeşidi 

Tarım hizmetleri giderleri 
Kesim toplamı 

TARIM İŞLERİ GİDERLERİ 
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 GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

100 000 

9 000 
4 000 
5 000 
1 000 
3 000 

74 000 
4 000 

13 000 

4 000 
6 000 
3 000 

13 000 

162 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

96 700 

8 000 
3 400 
4 500 
1 000 
2 900 

73 000 
3 900 

13 000 

4 000 
6 000 
3 000 

13 

162 

Propaganda ve tanıtma giderleri 

Kesim toplamı 

16.370 İç fuar ve sergi giderleri 
16.390 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri 

30 000 30 000 

20 000 
10 000 

20 000 
10 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 5 000 5 000 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16 000 

16.810 
16.820 

Bakını ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Ma'kina ve teçhizat onarımı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

127 000 

125 000 
2 000 

8 976 049 
295 813 
389 702 

13 000 
162 000 

9 836 564 

127 000 

125 000 
2 000 

8 96 
29 
3 

1 

9 8 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

22.000 

Ödeneğin çeşidi 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ 
22.111 Yapı, tesis ve büyü'k onarım giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

820 000 

820 000 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

840 

840 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

15 ölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

34.000 
II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine öde
necek aidat 

Fonlara katılma ve ödemeler 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanun gereğince sivil savun
ma yardım fonu 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gere
ğince sigorta fonu 

35.000 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 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

11 181 

11 081 

100 

208 785 

78 344 
77 500 
51 941 
1 000 

11 181 

237 785 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

5 000 

11 272 

11 172 

100 

209 790 

78 335 
77 500 
52 955 
1 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

34.000 
35.000 

36.000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU-
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve hizmetliler öğle yemekleri için 
Devlet Üretme Çiftlikleri Yardımlaşma 
Sandığına 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

36.400 İlâma bağlı borçlar (Bu ödeneği ihtiyaç 
nisb etinde artırmaya Maliye Bakanı yet
kilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 

MALI TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölıüm toplamı 

Lira Lira 

29 000 

25 000 

125 000 

150 450 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

25 000 

226 500 

29 000 

251 

450 

11 18J 

237 785 
150 450 

399 416 

450 

16 

238 
251 

507 
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B - ÖETYELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

61.000 

63.000 

(B/2) - Vergi dışı gelirler 
DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAE 
HASILATI 

61.110 Döner sermaye gelirleri 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.300 Çeşitli gelirler 

61.000 KURUMLAE HASILATI 

Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 

1985 yılı tahminleri 
Madde Bölüm, toplamı 
Lira 

55 980 

Lira 

Hükümetçe tahm 
Madde Bölüm 
Lira L 

11 000 000 11 

11 000 000 11 100 000 

55 980 

71 986 

11 000 000 
55'980 

11 

GELİRLER GENEL TOPLAMI 11 055 980 11 
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O - CETVELÎ 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

7 .6 .1949 

Numarası 

5433 

Ö Z E T İ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü görev ve K 
Kanunu 

D - CETVELİ 

Memuriyetiu nev'i Aded Ücret 

MERKEZ 
Yüksek Mühendis veya mühendis 4 

2 
11 
2 

» 
.» 

» 
» 

» 
» 
» 

Teknisyen (Veteriner) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ressam 

1 750 
1 500 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 250 
1 100 

950 
800 
600 
500 
450 

1 100 
950 
600 

D. Memuriyetin nev'i 

11 Doktor 
3 Sondör 

Aded Ücret 

Topograf 
» 

Avukat 
» 

Memur 

Dalktilo 

D. Memur 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
2 
8 

10 
5 
3 
.1 
3 
2 
4 

300 
950 

1 250 
700 

1 250 
950 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
800 
700 

7 
8 
9 

10 
5 
6 
7 
6 

10 
8 
8 
9 

10 
11 
6 

Daktilo 
» 
» 
» 

Dağıtıcı 
» 
» 

Taikipçi 
Bekçi 
Odacrnaşı 
Odacı 

» 
» 
» 

Kaloriferci 
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D. Memuriyetin nev'i Adod Ücret 

Teknisyen 

İŞLETMELER 

Yüksek Müsendis veya Mühendis 1 1 750 
» » » » 1 1 500 

5 1 250 
8 1 100 
9 950 

28 800 
26 700 
4 600 
1 500 
7 300 
1 1 250 
1 1 100 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

11 Doktor 
1 Teknisyen (Veteriner) 
2 » » 

» 

D, 

3 
4 
5 
6" 
7 
8 

4 
5 
6 
7 
8 

10 

2 

Memuriyetin nev'i 

Teknisyen (Veteriner) 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
t» 

Sağlık Memuru 
Hastabakıcı 

» 
» 
» 
» 

Memur 

Aded 

1 
2 
3 
1 
1 
2 

1 
2 
4 
2 
1 
1 

2 

Ücret 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

950 
700 
600 
500 
450 
350 

1 100 

E— CETVELİ 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

5 
8 

6 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
i>> 
» 

Sürv( 
» 

Topo 



D, Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

MERKEZ 
10 Şef 4 500 
11 Memur 5 450 
12 » 5 400 
13 » 7 350 
11 Saymanlık Memuru 1 450 

Toplamı 22 
İŞLETMELEK 

9 Müdür Muavini 4 600 

D. 

9 
10 

9 
9 

10 
11 

9 
10 
11 
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L - CETVELÎ 

Memuriyetin nev'i 

Şube Şefi 
» » 

Fidanlık Uzmanı 
Makina Ekipleri Şefi 

» » » 
i» » » 

Ayniyat Memuru 
;» » 
» » 

Aded 

10 
19 

5 
5 
8 
8 

1 
7 

10 

Aylık 

600 
500 

600 
600 
500 
450 

600 
500 
450 

D. Memu 

10 Ambar M 
11 » 
12 » 

11 Memur 
12 » 
13 » 
14 » 
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R - CETVELİ 
1966 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvel formülleri bu bütçe için d 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci m 
kullanılmakta olan taşıt cetveli 

Adedi Cinsi 

Station Wasron otomobil 

Markası 

Rambler 

Satmalma 
tarihi 

26 . 2.1964 

Bedeli 
Lira 

54 990 Dai 

E - CETVELİ 
Bakanlar Kurulunun 18 . 8 . 1965 tarih ve 4/4819 sayılı Kararı ile 1965 yılında t 

(E) cetveline ait kadro 
Aylık Hizmet süresi 

Görevin adı Aded Ücret Gün 

Ziraat alet, makina traktör bakım ve kullanılması 
kursu öğretmeni. 
Ziraat alet, makina traktör bakım ve kullanılması 
kursu öğretmeni. 
Çayır - mera kursu öğretmeni 
Meyvacılık, bağcılık, sebzecilik, kursu öğretmeni 
Hayvancılık, ziraat SP patları kursu öğretmeni 
Teknik sulama kursu öğretmeni 

400 20 

toplam 

2 
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 kullanılacaktır. 

t**-m~*t 
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Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve K 
Bütçe Komisyonu raporu (1 /16) 

T. C. 
Basbakanhli 30 . 11 . 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/207 - 5814 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arşı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1965 tarihnde karar 
«Orman Genel Müdürlğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eld cetvel 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman D emir el 
Başbakan 
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1966 malî yılı teklifi tasarısının 1965 yılı Bütçesine nazaran mukayese cet 

(A/ l ) Cari harcamalar 
(A/2) Yatırım harcamaları 
(A/3) Sermaye teşkili ve transferler 

Toplam 

1965 yılı 
Bütçe rakamı 

83 849 160 
59 880 000 
7 200 916 

150 930 076 

1966 yılı 
Bütçe teiklifi 

86 848 769 
47 335 000 
7 130 778 

141 314 547 

CARİ HARCAMALAR YE YATIRIM HARCAMALARI BEYANI 

Bölüm Madde 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

I - Cari harcamalar 

Personel giderleri bölümü toplamı 
Yönetim giderleri bölümü toplamı 
Hizmet giderleri bölümü toplamı 
Kurum giderleri bölümü toplamı 
Çeşitli giderler holümü toplamı 

72 504 767 
1 460 000 
8 237 002 
4 010 000 

637 000 

II - Yatırım 

Tarım sektö 
Eğitim sekt 

86 848 769 
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12.000 

12.110 
12.111 
12.112 
12.113 
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1966 BÜTÇE GEREKÇESİ 

1966 yılı Bütçe giderlerinin bölüm ve madde itibariyle izahı aşağıda gösterilmi 

Bütçesi 
1965 yılı 

Personel giderleri 
Aylıklar 
Genel idare aylıkları 
Orman hizmetleri aylıkları 
Orman tekniker ve muhafaza okulu alyıkıları 
Orman kurumları aylıkları 

Tekilfi 
1966 yılı 

25 042 425 
2 500 000 
1 454 375 
1 605 000 

30 601 300 

24 865 035 
2 500 000 
1 454 375 
1 605 000 

30 424 410 

12.211 
12.212 
12.213 
12.214 

Orman Genel Müdürlüğü kuruluşu ile ilgili 3204 sayılı Kanun ile bunu takibeden 3818, 3904, 
kanunlara bağlı aylıklı memur kadrolarında her hangi bir değişiklik olmadığı cihetle müfre 
geçen yıldan 177 390 lira noksaniyle 30 424 410 lira olarak hesaplanmıştır. 
Sözü edilen noksanlık Bütçe Kanununa bağlı (L) cetvelinde yazılı 600 daded 400 lira aylıklı 
60 adedinin (L) cetvelinden çıkarılmasından ve kadro kanununda mevcut 350 lira aylıklı 100 
da yeniden (L) cetveline dâhil edilmesinden husule gelmiştir. 
Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Genel idare hizmetlileri ücreeti *< 

Orman hizmetliler ücreti 
Orman Tekniker ve muhafaza okulu hizmetliler ücreti 
Orman kurumları hizmetliler ücreti 

13 564 400 
751 140 
385 320 

3 820 440 

18 521 300 

13 564 400 
751 140 
385 320 

3 820'440 

18 521 300 
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1965 yılı 
Bütçesi 

Devlet memurları hakkındaki 6 57 sayılı Kanunun malî hükümlerinin 1 . 3 . 19 66 tarihinde 
mış bulunması ve bu suretle Bütçe Kanununa bağlanacak (D) ve (E) cetvelleri kadroların 
nın bahis konusu olamıyacağı cihetle gerek kadrolar gerekse kadrolara tekabül eden ücret t 
miştir. 

Geçici hizmetliler ücreti 

12.231 Genel idare geçiei hizmetliler ücreti 
12.232 Orman kurumları geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.280 İsei ücretleri 

7 420 275 
40 500 

1 
7 283 000 

14 743 776 

Görevin adı Aded Aylık Ay Tutarı 

Hukukçu üye 
» 
» 

İnşaat yüksek mühendisi veya mühendis 
Yüksek mühendis veva mühendis 
Sürvevan 
Hesap Uzmanı 
Daktilo (Yabancı dilbilir) 
Daktilo 
Laborant (Lisan bilir) 

Toplam 

3 
5 

12 
2 
4 
4 
1 
2 

20 
3 

56 

1 750 
1 500 
1 250 
1 750 
1 500 

800 
1 250 

800 
450 
800 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 
12 

63 000 
90 000 

180 000 
42 000 
72 000 
38 400 
15 000 
19 000 
54 000 
28 800 

602 200 
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Görevin adı 

Yangın bekçisi 
» 
» 
» 

Aded 

50 
500 

2 000 
2 500 

— 7 -
Aylık 

300 
250 
200 
150 

Ay 

5 
5 
5 
5 

2 
1 

Tutarı 

75 000 
625 000 
000 000 
875 000 

Toplam 5 050 

Ağaçlandırma sahaları bekçisi 120 250 12 
» » » 130 200 12 

Toplam 250 

Mütercim (Barem içi) 2 1 250 12 
Toplam 2 

4 575 

360 
312 

672 

30 
30 

5 879 
1 331 

000 

000 
000 

000 

000 
000 

400 
375 

Ücretler toplamı 
% 35 zam karşılıkları toplamı 

Toplam 7 210 775 
Haber alma nöbetçileri ücreti 250 000 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 1 
İşçi ücretleri , 7 283 000 

Genel toplam lö 160 776 

Devlet memurları hakkındaki 6 57 sayılı Kanunun malî hükümlerinin 1 . 3 . 1966 tarihinde yürü 
bulunması ve bu suretle Bütçe Kanununa bağlanacak (D) ve (E) cetvelleri kadrolarında geçen 
mevzuu olamıyacağı cihetle gerek kadrolar, gerekse kadrolara takabül eden ücret tutarları geçe 
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İşçi ücretlerindeki 417 000 lira fazlalık, bir taraftan 1965 Bütçe yılının 8 aylık tatbikat neti 
girmiş bulunan 275 sayılı toplu İş sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince kurulan işçi se 
melerin tahmil ettiği malî harcamalar nazarı alınarak husule gelmiş ve bu suretle işçi ücretleri 
miştir. 

Sosyal yardımlar 

Bölüm Madde 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12,380 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı i 
Ölüm yardımı 
Tedavi giderleri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal sigortalar kesenek ve prim karşılakları 

1965 yılı 
Bütçesi 

545 000 
95 000 
30 000 

130 000 
13 000 

3 193 000 
150 000 

4 156 000 

1966 yılı 
T 

o 
O 

4 

eklifi 

545 000 
85 000 
30 000 

140 000 
10 000 

181 500 
160 000 

151 500 

Evvelki yıllar bütçe tatbikatı neticesine ait Kesinhesap göz önüne alınarak maddeler hizala 
ve eksiltmeleri neticesinde geçen yıla nazaran 4 500 lira noksaniyle 4 151 500 l ira olarak tek 

Ek çalışma karşılıkları 

12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders ücretleri 

60 000 
2 080 

62 080 

40 000 
2 080 

42 080 

1965 Bütçe yılının 8 aylık çalış ma ve tatbikat neticeleri nazara alınmış ve geçen yıla 
teklif edilmiştir. 

göre 2 
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Bölüm Madde 
1965 yılı 
Bütçesi 

10 000 

10 000' 

1966 yılı 
Teklifi 

5 000 
840 000 

845 000 

Tazminatlar 
12.520 Kasa tazminatı 
12.590 636 sayılı Kanım gereğince verilecek tazminat 

Muhasebe Müdürünün tâyini Maliye Bakanlığınca yapıldığı ve kasa tazminatı ödeneğinden s 
dalanabileceği nazara alınarak b u madde ödeneğinden 5 000 lira düşülmüş ve 6831 sayılı Orm 
lenmesi hakkındaki 636 sayılı Kanun gereğince Orman Tahdit Komisyonu Başkan ve üyele 
almakta bulundukları maaş ve ücretten ayrı olarak ayda 700 lira tazminat verilmesi keyfiyeti 
me bağlanmış bulunmaktadır. 
Halen 20 aded tahdit komisyonu faaliyette olup her komisyon 1 Başkan, 2 ormancı üye, 1 zira 
üye ve 1 de hukukçu üye olmak üzere 700 lira tazminat alacak 5 kişi ile ayrıca kanuna göre 
minat hakkı olmıyacağı düşünülen 2 müntehap üyeden teşekkül etmektedir. Tazminata hak k 
nan 5 kişi için çalışma derecesine nazaran 840 000 lira ödenmesinin lâzımgeleceği neticesine v 
mış ve bu madde ödeneğine de 840 000 lira ilâve edilerek tazminat ödeneklerinin 1965 Bütçe 
nazaran 835 000 lira fazlasiyle 845 000 lira olarak teklifi zaruri görülmüştür. 

İkramiyeler ve mükâfatlar 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

İhtiyaç vukuunda maddeler arası aktarma yapmaya mahal bırakmamak mülâhazasiyle bu m 
ödeneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Ödenekler 

12.710 Temsil ödeneği 
Kanuna tevfikan ayda 350 lira hesabiyle ödenilen Genel Müdürlük Makam tahsisatı olarak g 
yılın aynı teklif edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 728 ) 
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Bölüm Madde 

12.811 
12.813 
12.814 
12.816 

12.821 

Yolluklar : 
I - Yurt içi yollukları ' 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazmin at 
Bütçe tatbikatına göre, içinde bulunduğumuz plânlı kalkınma devresi çalışmalarının zaruri k 
bâzı nakil ve tâyinlere, 1965 Bütçe yılı içinde yürürlüğe giren 663 sayılı Kanunun gerektirdiği 
meler, ihtiyaca kâfi gelmiyen sair ödeneklerin durumu nazara alınarak geçen yıldan 559 000 
fazla olarak 1966 Bütçe yılı için 2 444 000 lira teklif edilmiştir. 
Denetim yollukarı 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
İhtiyaca yetmekte bulunduğundan geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
öğretim yollukları 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu 

Beşer yıllık plânlı kalkınma devresi çalışmalarının program dâhilinde ifası ve daha verimli 
ticeler elde edilmesi amaciyle elemanlarımızdan bir kısmının meslekî kurslarda daha bilgili 
getirilmeleri zarureti karşısında 1966 Bütçe yılında yapılacak çalışmaların 1965 yılındaki öden 
yerine getirilmiyeceği anlaşıldığından bu maddeler ödeneği geçen yıldan 10 000 lira fazla 
rak 40 000 lira teklif edilmiştir. 
Diğer yolluklar 

12.841 Tedavi yolluğu 
Bütçe tatbikat ve geçen yıl Kesinhesap neticesine dayanılarak 10 000 lira noks aniyle 20 00 
ra teklif edilmiştir. 
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Bölüm Madde 

13.000 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

l î - Yurt dışı yolllukları 
Yönetim yollukları 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu 

Bütçe tatbikatı ve geçen yıl 'Kcssinlıesabı neticesi ile alman tasarruf tedbirleri ımıvacheesinde 
çen yıldan 10 000 lira noksani ile 120 001 lira olarak teklif edilmiştir. 
Öğretim yollukları -
Yurt dığı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

Alman tasarruf tedbirleri ve bütçe tatbikatı neticeleri karşısında ilıtiyaca yeteceği anlaşılan 
ödenekler geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 
Yönetim giderleri . 
Genel yönetimle ilgili alımlar 
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 - alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

Girilmiş bulunan plânlı ve programlı çalışma devrinin arz ettiği hususiyet ve inkişaf içinde 
nel Müdürlük ihtiyaçları ile 19 ilde bulunan ve 67 ili içine alan Orman Başmüdürlükleri çakışm 
larının gösterdiği ingişaf karşısında haliyle yetnıiyen bu maddeler ödeneklerinin artırılması k 
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Bölüm Madde 

13.210 
13.220 
13.230 
13.190 

13.350 

13.410 
13.420 
13.440 

ııılmaz bir zaruret olarak belirmiş ve ancak malî imkânlar muvacehesinde sadece 54 000 lira 
bir artış cihetine gidilerek bu maddeler ödeneğinin 1966 yılı için 606 000 lira olarak teklifi 
ruri görülmüğtür. 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Diğer bir madde ödeneği izahatı sırasında açıklandığı üzere Genel Müdürlüğün genişliyen ş 
müdürlükleri adedinin artması ve dolayısiyle temizlik işlerinin de haliyle çoğalması nazara al 
rak ihtiyaca yetmiyeceği anlaşılan bu maddeler ödenekleri alman tasarruf tedbirlerine rağmen 
çen yılın 8 000 lira fazlasiyle 148 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Hizmetlerle ilgili alımlar 

Sağlık araç ve ilâç alımları giderleri 
Mevcut ödenek ihtiyacı karşılamakta görülmüş ve 1966 yılı için de aynı miktar teklif edilmi 
Ulaştırma giderleri : 
Posta - Telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Haberleşme araçları işletme giderleri. 

Bir taraftan Beş Yıllık Kalkmm a Plânı ile ilgili çalışmaların zaruri kıldığı tesis giderleri ile 
zaruri ahvalde yapılmakta bulunan mükâleme ücretleri ve bu arada henüz kuruluş kanunu ç 
yan ve dolayısiyle bütçesi bulun mıyan Köy İşleri Bakanlığına ayrılan ormancılık 'hizmetlerin 
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14.000 

bu maddelerle ilgili giderlerinin tahakkuku karşısında mevcut 395 000 liralık ödeneğin ihtiyaca y 
miyeceği neticesine varıldığından 1966 yılı teklifi geçen yıldan 20 000 lira fazla siyle 415 000 l 
olarak yapılmıştır. 
Taşıt isletme ve onarma giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri 
Her gün inkişaf etmekte (bulunan ormancılık hizmetlerinin takip ve ifası sırasında kullanılan re 
taşıtların işletme ve onarma ihtiyaçlarının 36 000 lira ila karşılanaımıyacağı ve bizzarure madde 
arası aktarma yapılmak zorunda kalınacağı anlaşıldığından bu madde ödeneği geçen yıla naza 
5 000 lira fazlasiyle 41 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
Kira giderleri 

13.610 Kira bedeli 
Aşağıda detayı açıklanan binaların kirası olarak ödemek üzere geçen yıla nazaran 50 000 
fazlasiyle 240 000 lira teklif edilmiştir. 
1. — Ankara Orman Başmüdürlüğü (Ziraatçılar Cemiyeti Çerkeş fidanlığı, köy 
el sanatları ve savunma sekreterliği için) 
2. — İstanbul Orman Başmüdürlüğü (Başmüdürlük ve ağaçlandırma grup mü
dürlüğü için) 
3. — İzmir Orman Başmüdürlüğü 
4. — Mersin Orman Başmüdürlüğü 
5. — Amasya Orman Başmüdürlüğü 
6. —• Erzurum Orman Başmüdülüğü. 

Hizmet giderleri 
Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

100 000 

54 000 
, 40 
40 
1 
5 

000 
000 
000 
000 
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Güvenlik giderleri 
14.341 3325 sayılı Kanunim 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler 
14.342 71.26 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün, 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler 

Maddelerin muhafazası için geç on yılın aynı teklif edilmiştir. 
Malî hizmetlerle ilgili giderler 

14.430 Para taşıma giderleri 
Eesiııhesap ve bütçe tatbikatı neticelerine göre 5 000 lira ııoksaniyle teklif edilmiştir. 
Eğitim ve araştırma giderleri 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

1966 Bütçe yılı içinde Bolu ve Eskişehir'de yeniden açılacak birer işçi eğitim kursl 
14.510 ucu maddede mevcut ödeneğin ihtiyaca yetmiyeceği ve 900 000 lira civarında bir h 
yapılması icabecleeeği tahmin edilmiş ise de bütçe imkânsızlığı ve bu cümleden olarak a 
zaruri tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurularak bu madde ödeneğine ancak 90 000 l 
vesi mümkün olacağı düşünülmüş ve 14.550 nci maddeden ;de 1 lira düşülerek 19 66 Bütçesin 
Bütçesmclen89 999 lira fazla olarak 2 852 000 lira teklifi zarureti hâsıl olmuştur. 
Tarım hizmetleri giderleri : 

Orman hizmetleri giderleri : 
14.881 Büro giderleri 
14.882 Ulaştırma giderleri 
14.883 Taşıt isletme ve onarma giderleri 
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15.000 

14.884 
14.885 
U.İ 
14i 
14i 

15.251 
. 15.252 
15.253 
15.255 
15.256 
15.257 
15.259 

Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
İşçi eğitim kampları giderleri 
Diğer alım ve giderler 

Evvelki yıl Kesinhesap neticesi ve 1965 Bütçe yılının 8 aylıik tatbikat devresi harcamaları ile h 
gün biraz daha gelişen orman hizmetlerinin icabettireceği harcamalar nazara alınarak hesabedi 
1966 yılı Bütçesi malî imkânsızlıklar sebebiyle ihtiyaca, karşılık verebilecek şekilde hazırlanamam 
tır. Nitekim orman hizmetleri giderlerinde de âzami tasarruf cihetine gidilmiş ve ,1965 Bütçes 
den 780 000 lira kadar bir fazlalıkla ancak 5 370 000 lira teklif edilebilmiştir. 
Kurum giderleri : 
Okullar giderleri : 
Orman Tekniker ve Muhafaza okulları giderler : 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

Halen Düzce ve Trabzon'da birer tane Orman Tekniker Okulu ile Muğle ve Arac ' te birer t 
Orman Muhafaza Okulu mevcut bulunmaktadır. 
Orman Tekniker okulları dört sınıflı ve ellişer mevcutlu ikişeryüz öğrenci okutmaktadır. A 
muhafaza okulu 150 mevcutlu olup ders yılı içinde öğrencisini mezun etmektedir. Keza Muğla 
Orman muhafaza okulu kontenjan itibariyle yüz mevcutlu olup bir ders yılı öğrencisini mezun 
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16.000 

inektedir. Yukarıda sayılan dört okul öğrencisine verilmekte olan haricî elbise, dahilî elb 
to kasket, ayakkabı, gömlek iç çamaşırı, çorap, pijama, terlik, havlu, mendil, kır avat. iş ay 
sı, iş tulumu gibi giyecek eşyalarının plânlı ve programlı kalkınma devresinde bariz şeki 
şahede edilen inkişafa muvazi şekilde taşıt işletme ve onarmaları işlerinin ve büro giderleri 
cut tahsisatla alınıp veya onarılmasına imkân görülmediğinden alman tasarruf tedbirleri v 
lık bütçe tatbikatı da nazara alınarak bu. maddeler tahsisatı geçen yıla nazaran ancak 414 
ra fazlasiyle 1 563 500 lira olarak teklif edilmiştir. 
Tarım kurumları giderleri 
Orman kurumları giderleri 

15.781 Büro giderleri 
15.782 .Ulaştırma giderleri 
15.783 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.784 Kira bedeli 
15.785 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.786 Malzeme alım ve giderleri 
15.787 Yiyecek alım ve giderleri 
15.789 Diğer alım ve giderleri 

1965 Bütçe yılının 8 aylık tatbikat devresi çalışıma ve harcamalrı nazara alınarak bâzı 
ler tahsisatından eksiltme yapılan orman kurumları giderlerinin uzun vadeli çalışmalar ve 
tasarruf imkânları da bahis konusu iken yine de geçen yıl tahsisatından 9 500 lira fa 
2 446 500 lira olarak teklifinde zaruret hâsıl olmuştur. 
Çeşitli giderler 
Propaganda ve tanıtma giderleri 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir 
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Bölüm Madde 

31.000 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Bakım ve küçük onarım giderleri 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

1965 malî yılı Bütçesinin 8 aylık tatbikat devresi çalışma ve harcamaları nazara alınarak geçen 
dan 25 000 lira noksan olarak 620 000 lira teklif edilmiştir. 

I - Sermaye teşkili 
Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri : 
Döner sermayelere ödemeler 

31.410 Döner sermaye 

Maddenin muhafazası için geç en yılın aynı olarak 1 lira teklif edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalamalar: 
32.151 3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğince (kamulaştırma (bedeli 
32.152 Fidanlık ve ağaçlandırmalar için kamulaştırma 
32.153 F.A.O. Yardımı ile Kavakçılık Enstitüsü için kamulaştırma bedeli 
32.154 Bina yapımı için arsa alımı 
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Bölüm Madde 

3116, 4785, 6831 sayılı Orman kanunları gereğince yapılmış 'kamulaştırma hizmetlerinin tah 
edecek taksitleri ile 1966 Bütçe yılında yapılacak kamulaştırma hizmetlerinin tahmil edeceği ö 
ler ve kayma temayülü gösteren bâzı köylerin daha müsait yerlere kaldırılmalarırnn zaruri k 
harcamalar karşılığı olarak 32.100 ncü maddeye 150 000 lira daha ilâve edilmesi, malî im 
nazara alınarak 32.200 ncü maddeden 300 000 ve tezyidi bedel dâvaları sonuçlanmış bulunduğ 
maddenin muhafazası da nazara alınarak 32.300 ncü maddeden 299 999 lira düşülmek suretiy 
mulaştırma ve satmalmalarm geçen yıla nazaran 449 999 lira noksanı ile 3 9 50 001 lira 
teklifi uygun görülmüştür. 
II - Transferler 

34.000 Malî transferler 
Bağımsız bütçeli idarelere ödemeler 

34.250 580 savılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidat. 

580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidat k 
olarak konulmuştur. 
Fonlara katılma ve ödemelsr : 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil savunma fonu 
34.630 6085 sayılı Kanunun 56 nci maddesi gereğince sigorta fonu 

34.620 nci maddeye dâhil tahsisat, 1966 Bütçesinin (A / l ) , (A/2) ve (A/3) cetvelleri topla 
150 milyon lirayı aşmıyacağı göz önüne alınmış ve 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ger 
bütçeye ikanunun binde bir tahmini üzerinden 150 000 ve 34.630 ncu maddeye dâhil hizmet 
neği ele geçen yılın aynı olmak üzere 50 000 lira teklif edilmiştir. 
Uluslararası teşekküllere ödemeler : 

34.720 Kurum ve derneklere katılma payı 
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Uluslararası Avcılık Komisyonu, Dünya Enerji Komisyonu, Araştırma Müesseseleri, Milletlerar 
Büyük Pazarlar Komisyonu aidatı ile diğer ihtiyaçlar için artan aidat tekliflerine muvazi olar 
geçen yıldan 2 424 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 
Emekli Sandığına ödemeler 

35.210 % 1 ek karşılıklar * 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

Bütçe Kanununa (bağlı (D) cetvelinde yazılı kadrolarda, plânlı kalkınma devrinin tahmil ett 
hizmetlere muvazi olarak yapılan artırmalar dolayısiyle 35.210 ncu madde tahsisatına 28 343 l 
ilâve edilmiş ve bütçe tatbikatı ile T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne verilen malûmata gö 
35.230 ncu maddeden ihtiyaca yeteceği anlaşıldığından 70 000 lira düşülmüştü". Bu suretle 
madde ödeneğinin geçen yıldan 141 657 lira noksan olarak 1 369 457 lira teklifi uygun görülmüş 
Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 
Orman Genel Müdürlüğü merkez ve iller teşkilâtı İMesul Muhasipliklerinden, 1683 sayılı sivil ve ask 
memurlar emekli Kanununa göre 504 kişiyi dul, yetim ve emekli aylığı ödenmektedir. 1965 Bü 
yılı içinde Büyük Meclisçe kabul edilen ve 1 . 3 . 1966 tarihinde yürürlüğe girecek olan kan 
bu gibi aylıkların 250 liradan aşağı olamıyacağmı hükme bağlamış bulunduğu cihetle 1966 Bütç 
için bu madde ödeneğinin geçen yıla nazaran 515 319 lira fazlasiyle 1 415 319 lira olarak te 
fine zaruret hâsıl olmuştur. 
Dernek, birlik ,kurum, kuruluş sandık ve benzeri teşeküllere yardımlar 

35.710 Orman Genel Müdürlüğü (Memui' ve müstahdemleri öğle yemeklerine yardımda bulunulmak üz 
35.730 6964 sayılı Kanuna göre Ziraat odaları birliğine yardım 
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Bölüm Maıdıd'e 
Alınan tasarruf tedbirleri ile ihtiyaca kâfi geleceği anlaşıldığından geçen yılın aynı tekli 
miştir. 

36.000 Borç ödemeleri 
36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetindc artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
36.600 Geriverilecek paralar 

Alman tasarruf tedbirleri ve bütçe tatbikatı neticelerine uyularak geçen yılın aynı teklif edilm 
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B - CETVELÎ GEREKÇESİ 

1965 yılı için 1966 yılı içi 
tahmin olunan tahmin oluna 

Bölüm Madde Lira Lira 

61.000 Kurumlar hasılatı 147 930 074 132 314 54 
61.110 Döner sermaye gelirleri : 

4914 sayılı Kanun gereğince hazırlanarak Bakanlar Kurulunun 
tasdikinden sonra yürürlüğe'giren yönetmelik hükümlerine tevfi
kan çalışan döner sermaye muamelâtının takvim yılı ve katma 
bütçe hesaplarının bütçe yılı itibariyle yürümesi neticesinde işlet
melerden almacaik gelir tahminlerinde kesin 'bir rakam elde edile
memektedir. Bu itibarla 1 . 3 . 1966 tarihinde devretmesi muhte
mel 6 499 998 lira, tarife bedeli olarak 41 000 000 lira, maaşlar 
karşılığı olarak 11 814 547 lira, müsadereli mallar geliri olarak 
4 000 000 lira ve işletmelerin katma 'bütçeye devretmesi icabeden 
kârlardan tahsili muhtemel 69 000 000 lira olmak üzere işletme
lerden alınacak döner sermaye geliri 132 314 545 lira tahmin 
edilmiştir. 

61.130 G-enel Müdürlükçe tahsil olunacak varidat: 
Fidan satış gelirleri ile çeşitli tazminat ve cezalar karşılığı ola
rak 2 500 000 lira tahmin edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 1 
63.400 Bağışlar 

Muhtemel bağışlar için madde açılarak bir lira ıkonulmuştur. 
72.000 Özel gelirler 3 000 001 9 000 00 

72.110 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince yapıla
cak ikrazlar karşılığı olarak H azineden yapılacak yardım: 
Maddenin muhafazası için bir lira konulmuştur. 

72.400 Geçen yıllardan devreden nakit: 
Kasa ve bankalar nakit fazlası olarak 9 000 000 lira tahmin edil
miştir. • 

Toplam 150 930 076 141 314 54 
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Rapor 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 1966 malî yılı katma bütçesi, muhtıra esaslarına uygun olarak ta 
Bu tetkikatla ilgili olarak lüzumlu bilgiler ve varılan sonuç aşağıda arz olunmuştur. 

BİMXCİ BÖLÜM 

Hizmetin niteliği ve yerine getirme şekli : 

Orman Genel Müdürlüğü, 3204 sayılı Teşkilât Kanunu ile. Tarım Bakanlığına bağlı, hükmi şahsiyetli ve k 
olarak 1937 yılında kurulmuştur. 

3204 sayılı Kanuna göre bu Genel Müdürlüğün görevleri : 
«Yurt ormanlarını korumak, işletmek, imar etmek, yeniden orman yetiştirme işleri yapmak ve orman verimle 

için icabeclen müesseseleri kurmak, fen adamları yetiştirmek ve hususi kanunlarla verilen vazifeleri ve ormana m 
şeklinde tadadolunmuştur. 

Genel Müdürlüğün, katma bütçesinden ayrı olarak bir de döner sermaye bütçesi bulunmaktadır. 
Katma bütçeden kamu hizmeti vasıfları daha galip bulunan (ormanların muhafaza ve korunması, sınırlama, 

lin yetiştirilmesi, millî parklar, av üretme yerleri, teknik araştırma, bölge fidanlıkları kurulması, ormansız sa 
raklarının muhafazası, orman içi meralarının muhafazası ve orman içi köylerinin kalkındırılması gibi) hizme 
ekonomik - işletme özellikleri üstün olan (istihsal, imal, nakliyat, fabrikasyon, yol inşaatı, işletme bina ve tesi 
verimleri azalmış ormanların verimlerinin çoğaltılması gibi) hizmetler finanse edilmektedir. 

1937 yılındaki görüş ve ihtiyaçlara uygun olarak çıkmış olan teşkilât Kanunu muhtelif bakımlardan bugün 
kalmış, geçen süre içerisinde, derinliğine ve genişliğine artan ihtiyaç ve hizmetlere muvazi olarak, Genel Müdü 
ruma, Ağaçlandırma, Amenajman, Millî Parklar, İşletme ve Plânlama Daire Başkanlıkları kurulmuş, bâzı şube 
bulunmaktadır. 

Tarım Bakanlığı 1937 yılında sadece Ziraat, Veteriner ve Orman Genel Müdürlüklerini ihtiva eden bir Baka 
Ziraat Genel Müdrülüğüne ait hizmetler 10 aded Genel Müdürlüğe ayrılmış, Veteriner ve Orman Genel Müdürlü 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1963 yılı programı ve Bakanlar Kurulunun 18 Eylül 1963 tarih ve 6/222 
leri ve teşkilâtının yeniden düzenlenmesi) amaciyle ilmî kuruluşların (Zirâat, Veteriner, Orman, Siyasal Bilgile 
İlimler Fakülteleri, Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Devlet Personel Daire 
reorganizasyon çalışıl masına girişilmiş ve uzun süren mesailer sonunda bir rapor hazırlanarak yetkili mercilere v 
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Bu rapora göre, ormancılık hizmetlerinin, amenajman ve orman - halk ilişkileri; ormanları koruma ve orman 
ve erozyon kontrol şeklinde üç ayrı Genel Müdürlük tarafından yürütülmesinin uygun olacağı mütalîa edilmiş bu 

Sözü geçen raporun Devlet Plânlama Teşkilâtı içerisinde özel surette kurulmuş bulunan (Merkezi İdareyi ve İ 
nuna da gönderildiği öğrenilmiştir-. 

Raporun biran evvel uygulanmasına geçilmesiııdcki faydalar aşikârdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hizmetin gelişmesi : 

Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerini halen, merkez teşkilâtı hariç 18 Başmüdürlük ve bunlara bağlı olan 160 
reste Fabrikası Müdürlüğü, 18 Ağaçlandırma Grup Müdürlüğü, 84 Fidanlık Müdürlük ve Şefliği, 16 Toprak M 
Grup Müdürlüğü, 20 Tahdit Komisyonu Başkanlığı, 11 Orman Araçları Tamirhane Müdürlük ve Şefliği, 6 M 
Plânlaması, 3 Haşere Mücadele Grup Müdürlükleri ve ayrıca doğrudan doğruya merkeze bağlı olan Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü, Orman Tohumları Lâboratuvarı, 4 Meslekî Okul Müdürlüğü, Orman Ame^njma1! Fotoğram 
dir. 

Genel Müdürlüğün süratle artan bütçeleri nisbetinde gördüğü hizmetleri de artmış bulunmaktadır. 
Seneler itibariyle katma bütçe rakamları şöyle olmuştur : 
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Bir evvelki perioda 
nazaran artma oranı 

Bütçe tutarı 
Senesi 

1937 
1945 
1950 
1955 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

(Bin Tl.) 

3 343 
10 200 
15 847 
27 695 
84 780 
95 165 
107 961 
132 384 
144 301 
150 930 
141 315 

% 

205,1 
55,3 
72,4 
206,1 
12,2 
13,4 
22,6 
9,0 
4,5 

—6,3 

Bakamların tetkikinden de kolayca anlaşılacağı gibi, bütçeler seneden seneye daima artmış, fakat yalnızca şim 
yatırım harcamalarında son safhada Devlet Plânlama Teşkilâtınca doğrudan doğruya, genel tarım sektörü yat 
sebebiyle 10 500 000 lira düşülmesinden bir azalma ileri gelmiştir ki, bu indirmelerin yapıldığı sınırlama ve 
yede değil, asgari seviyede devamı için dahi 6 300 000 liralık bir ilâve ödeneğe ihtiyaç bulunduğu tesbit ve o 
muştur. 

Başlıca ormancılık hizmetleri şöyle gelişmiştir : 
a) İstihsal : 
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Senesi 

1937 
1945 
1950 
1955 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 

Kullanacak odun 
(Bin M3) 

25 
953 
703 

1 310 
1 899 
2 437 
2 441 
3 048 
3 438 

Artış oranı 
% 

3 712,0 
26,2 
36,3 
44,9 
28,3 

24,8 
12,7 

Yakacak odun 
(Bin kental) 

14 
24 573 
36 798 
46 447 
61 213 
55 576 
62 559 
60 896 
60 002 

Artış 
% 

17 

Ormancılık plân hedeflerine göre yakacak odunda bir artış beklenmemekte olmasına mukabil, kullanacak odund 
milyon M3 lük bir istihsal seviyesine ulaşılması öngörülmüş bulunmaktadır. (Kullanacak odun; tomruk, tel ve made 

b) Yeni orman yolu inşası 
~\ 

Senesi 

1937 -1949 
1950 
1955 
1960 
1963 
1964 
1965 

i 1966 

ifapılan yeni 
(km.) 

1 779 
223 

1 395 
2 703 
4 167 
4 497 
4 306 
4 000 

yol 
Artış 

— 

— 
— 

oranı 

87,4 
525,5 
93,7 
54,1 
7,9 
4,2 
7,1 

% 

| 

Program hedefi 
» » 
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Ormancılık plânında her sene 4 000 Km. yeni onman yolu. inşa olunması ve bu suretle memleketimizde mode 
senede ulaşılması öngörülmüş ve plânın ilk üç yılında bu hedefe fazlasiyle varıldığı memnuniyetle müşahede ol 

c) Ağaçlamalar : 
Senesi Orman içi (Hektar) Orman dışı (Hektar) 

1950 
1955 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 

3 299 
2 639 
10 521 
26 444 
24 371 
39 000 
33 772 

812 
1 019 
1 951 
2 271 
2 668 
2 025 
1 454 

Program hedefi 

Ağaçlandırma hizmetleri seneden seneye artmakla beraber özlenilen genişliğe bilhassa köylülerle hasıl olan ara 
d) Harita ve amenajman işleri : 
Orman mühendislerinden -müteşekkil harita grupları 1950 - 1961 devresi zarfında Harita Genel Müdürlüğü i 

hektarlık sahanın 1/25 000 ölçekli haritasını almışlardır. 
Ormanların işletilmeleri için yapılmaları kanuni ve teknik bir zaruret alan amenajman plânları tanzimindek 

Katî amenajman plânı 
Yılı yapılan saha (Hektar) 

1924 -1937 
1938 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

896 342 
134 408 
150 238 
2 391 

256 350 
407 112 
629 618 
598 475 
148 628 
581 926 

1 300 000 
1 205 000 
1 500 000 

Program hedefi 
» » 
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Memleketimizde amenajman çalışmaları 1962 yılma kadar klâsik metotlarla cereyanı etmiş ve 1924 - 1962 devres 
hektarlık sahanın katı amenasjmaaı plânının yapılması mümkün olabilmiştir. 

1963 yılından itibaren bu metot terk olunmuş ve en aşağı iki misli süratte netice alınmasına imkân veren f 
1963 yılında, Türkiye ormanlarının tamamının fotoğrametri metodu ile katı amenıajman plânlarının ikmali 1 

ilk üç yılda hedefler fazlasiyle gerçekleştirilmek suretiyle programın tatbikine devam olunduğu memnuniyetle 
e) Orman imar, bakım ve temizleme işleri : 
Memleketimizde, bozuk ormanların normal bünyeye getirilmesi ve ormanlardaki (hektar verimini artıran imar, 

demonsratif mahiyeti aşmamakta iken bu çalışmalıar 1963 yılından itibaren geniş çapta ele alınmış ve o yıl 5 55 
mizleme yapılmıştır. 1964 yılında 6 847 Ha. koru imarı, 3 960 Ha. baltalık imarı ve 30 316 Ha. orman te 

1965 yılında programa alınan 18 963 Ha. koru 7 000 Ha. baltalık bakım ve imarı ile 76 478 Ha. orman te 
1966 yılı programına 91 571 Ha.lık sahada imar bakım ve temizleme çalışmaları yapılmasının hedef olarak alın 

Bu çalışmaların daha geniş çapta ele alınması temenniye şayan görülmüştür. 
f) Orman toprak muhafaza ve mera ıslahı çalışmaları : 
Evvelâ orman iken bilâhara çıplaklaşmış, nebat - toprak ve su dengesi bozularak erozyon olayı cereyan eden 

man içi meraların ıslahı çalışmalarıma 1957 yılından itibaren başlanmıştır. 
1957 - 1962 devresinde 15 421 Ha. orman toprağı ;mıuhafaıziaısı, 671 Ha. ormıan içi mera ıslahı yapılabilmiş ik 

muhafaza ve 1 272 Ha, mera ıslahı çalışması yapılmıştır. 
1964 programına alman 7 132 Ha. toprak muhafaza ve mera ıslahı çalışmaları bitirilmiştir. 
1965 yılı programına alman 12 500 Ha. toprak muhafaza ve 1 500 Ha. mera ıslahı çalışmalarına devam olund 

Plânlama Teşkilâtınca doğrudan doğruya yapılan indirmeler sebebiyle, Hükümet Programında üzerinde önemle 
hafaza - erozyonla mücadele programının çok daraltılarak 6 100 hektara indirildiği, mera ıslahı çalışmalarının 
renilmiştir, 

g) Orman yangınlariyle savaş : 
Ormanlarımızı yokeden faktörlerin başında bulunan orman yangmlariyle savaş için öteden beri gayretler 

meyi temin için yangın gözetleme kule ve kulübeleri inşası ve buraları merkezlere telefonlar ve telsizlerle ba 
diğer taraftan bu işte çalışan kimselerin ve vasıtaların miktarları artırılmaktadır. 
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Şimdiye kadar Antalya, Muğla ve İzmir Orman Başmüdürlükleri telsiz şebekesiyle donatılmış, önümüzdeki y 
Başmüdürlük mıntaka'ları da aynı şekilde telsiz şebekesiyle donatılacaktır. 

Orman yangınları sebebiyle 1937 - 1953 yuları arasında ortalama her yıl 44 000 Ha. orman ve 55 000 000 l 
Bu miktarlar son yıllarda bilhassa çok azalmış bulunmaktadır. 
1960 yılından itibaren yanan orman safhası ve servet rakamları şöyledir : 

Yanan orman Yanan servet 
saikası miktarı 

Senesi Ha, (Bin Tl.) 

18 000 
23 000 
26 000 
10 000 
16 000 

1960 8 000 
1961 9 000 
1962 10 000 
1963 5 000 
1964 13 000 
1965 3 600 — 

h) Eğitim hizmetleri : İlk rakam 
Memleketimizde arzulanan modern bir ormancihğm ifası ve yerleştirilmesi, çeşitli ormancılık koiJa r m (ia yetişm 

elemanla mümkün olabilecektir. 
Orman Genel Müdürlüğünün 'hizmetlerini istenilen seviyede görebilmesi için halen 3 542 orman yüksek mühe 

kerlerine ihtiyaç olduğu ve bu miktarın 1980 yılında 6 000 e yükseleceği hesaplanmıştır. 
Halen teşkilâtta 2 220 teknik personel (Orman yüksek mühendisi, mühendis muavini ve tekniker) çalışmaktadı 
Bir taraftan teknik personel yetiştiren müesseselerin imkânla/rmın ve adedinin lartırılmaısına çalışılırken, d 

yetiştirmek üzere işçi eğitim kampları açılmaktadır. 
Üst seviyedeki hizmetleri gören orman yüksek mühendisleri, halen yalnızca İstanbul Üniversitesi Orman Fakül 
Bu fakülteye her sene daiha fazla talebe bursu verilmekte ve diğer üniversitelerde de Orman Fakülteleri açıl 

maktadır. 
İkinci derece teknik personel ihtiyacını karşılamak üzere Bursa ve Bolu'da 2 Orman Okulu açılmış ve bu oku 

onman mühendis muavini mezun olmuştur. Bu okullar 1952 yılında kapatılmışlar ve aynı hizmeti görmek üz 
Tatbikat Memurları Okulu açılmış, bilâhara bu okul, memleketimizin genel eğitim sistemine uydurulmak ma 
yılında Orman Tekniker Okulu adını almıştır. 1957 - 1958 devresinde eğitim yapan Düzce Tatbikat Okulund 
Orman Tekniker Okulunda bir yıllık eğitime tabi tutulmuşlar ve orman teknikeri olmuşlardır. 
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İkinci derecedeki teknik eleman ihtiyacım biran evvel karşılamak için Trabzon ve Antalya'da birer tane d 
ması uygun görülmüştür. 

Trabzon Orman Tekniker Okulu geçen yıl tedrisata başlamıştır. Antalya Tekniker Okulunun kuruluşu devam 
Ormanların korunmalarında ve bakımlarında görevlendirilen elemanları yetiştirmek üzere 1952 de Düzce'de 

bilâhara bu okul Arac'a nakledilmiştir. 
Araç Orman Muhafaza Okulunu geçen sene Muğla'da açılan bir diğeri takibetmiştir. Önümüzdeki yıllarda d 

lacağı öğrenilmiştir. 
Devamlı ve bilgili orman işçisi yetiştirilmek maksadiyle memleketimizin ormanlık bölgelerinde, 1962 yılında 

mancılık işçi eğitim kampları açılmaktadır. 
Bu kamplarda köylüler hem genel kültür ve hem de ormancılık bakımından eğitilmektedir. 
k) Millî parklar ve mesire yerleri açılması : 
Orman Genel Müdürlüğünün, yurt turizmi bakımından büyük önem taşıyan millî parklar ve mesire yerleri 

başlamıştır. 
Bugüne kadar Yozgat Çamlığı, Manyas Kuş Cenneti, Karatepe Arslantaş, Kızılcahamam Soğuksu millî park 

uygun olarak gelişme plânlarının uygulamalarına devam olunmaktadır. 
Yine millî park olarak ayrılmış bulunan Uludağ'ın arz ettiği önem dolayısiyle plânların milletlerarası kuru 

ve tesis çalışmalarına devam edildiği öğrenilmiştir. 
Dirgine - Yedigöller ve İzmir - Samsundağı tabiatı koruma sahalarının plân çalışmaları devam etmektedir. 
Millî park ve tabiatı koruma sahalarına ilâve olarak 88 muhtelif yerde mesire yeri tesis olunmuş ve hal 

tur. 
1. Teknik araştırma hizmetleri : 
Yurdumuzda orman ve orman mahsullerine olan çeşitli ihtiyaçları daha kolay, bol ve ekonomik bir şekild 

memleket özelliklerine, muhit şartlarına uygun, mütekâmil bir ormancılığın kurulmasında lüzumlu teknik esas 
lektif hizmetleri hakkında daha geniş bilgiler elde etmek, devamlı surette gelişen ormancılık ilim ve tekniğinin 
neticelerini bulmak gaye ve vazifeleri yi e 1951 yılında Bolu'da bir «Orman Araştırma İstasyonu» kurulmuş ve b 
çalışabilmesi imkânlarını çoğaltabilmek maksadiyle merkezinin Ankara'ya getirilmesinin ve enstitü haline ifrağı u 

1955 yılından itibaren Ankara'da «Ormancılık Araştırma Enstitüsü» halinde çalışmakta bulunan bu müess 
liştirmiş ve geliştirmektedir. 

Memleketimizde öteden beri yapılmakta bulunan kavakçılığın daha modern ve ilmî tarzda yapılmasını sağlam 
Teşkilâtı ile işbirliği halinde bir «Kavakçılık Araştırma Enstitüsü» 1962 yılında kurulmuştur. 

Halen memleketimizin muhtelif yerinde istasyonları bulunan bu Enstitü yerli ve yabancı kavak kulonları ü 
makta ve memleketimiz şartlarına en uygun tiplerin bulunması yolunda ilmî çalışmalarına devam etmektedir. 
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Kuruluş tarihi çok yakın olmasına rağmen Kavakçılık Araştırma Enstitüsü büyük hamleler yapmış ve 
liştirmiş bulunmaktadır. 

m) Orman içi ve kenarı köylülere sağlanan faydalar : 
Memleket ormanlarının genel olarak dağlık bölgelerde, tarıma asgari derecede elverişli olan, dik yamaç 

içerisinde veya ormanlara 10 Km. mesafede bulunan 20 333 köyde yaşıyan 10 500 000 vatandaşın ekonomik v 
duğu, yaşama -çabaları gösteren bu köylülerin ormanların tahribine yol açan faaliyetlerde bulundukları b 

Orman Genel Müdürlüğünce, bu vatandaşların ekonomik ve sosyal yaşayışlarının daha iyi hale getirilm 
ması hususunda gayretler gösterilmekte ve bu maksatla istihsal, imal, nakil, bakım, ağaçlama ve yol işle 
ya bu köylülere yaptırılmakta, ayrıca sözü geçen köylülerin zaten yapacak ve yakacak ihtiyaçları çok cüzi 
bedelsiz olarak verilmektedir. 

1. İstihsal, imal, nakliyat ve orman bakımı için son beş yılda köylülere ödenen paralar aşağıda göst 

Yılı 

1960 
196.1. 
1962 
1963 
1964 

İstihsal 
Tl. 

21 962 215 
24 716 853 
34 352 402 
33 044 633 
37 132 199 

İmalât 
Tl. 

2 923 096 
2 307 777 
1 600 146 
1 460 203 
1 630 430 

Nakliyat 
Tl. 

122 374 357 
106 276 817 
150 500 632 
158 015 785 
180 046 505 

O r m a n bakımı 
Tl. 

35 968 000 
33 645 772 
55 961 712 
82 225 570 

107 750 591 
[en orman emvalinden alınmıyaıı bed 

faydayı gösterir cetvel aşağıdadır. 
Tarife Tevzi mas- Devlet Or. imar 

bedelinden raflarından masraflarından To 
Yıllar Tl. Tl. Tl. 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

14 640 021 
11 776 758 
11 160 039 
12 011 170 
12 221 658 

67 344 907 
49 488 372 
62 095 598 
69 716 210 
64 936 435 

21 089 341 
19 474 146 
18 990 916 
18 609 496 
22 938 500 

103 
89 
92 
100 
100 
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(Köylü müşterek ihtiyaçları hiçbir bedel alınmadan, zatî ihtiyaçlar ise 1/10 tarife bedeli karşılığı verilmekte 

de 60-150 kuruş, yakacak odunun kentalinde ise 2,2-2,6 kuruş gibi sembolik bir miktardır.) 

3. Yapılan diğer yardımlar : 
Orman içinde ve kenarında oturan köylülerin yaşayışlarını daha elverişli bir hale getirmek üzere dam örtü 

mit ve galvanizli oluklu saç, yakacaktan tasarruf sağlıyan köy tipi kuzineli ocak ve soba, fennî kovan ve linyi 
vadeli ve faizsiz olarak verilmektedir. 

Bu maksadı sağlamak üzere 1954 yılında 0,5 milyon lira olarak tesis edilmiş bulunan fon, 1958 de 1 milyo 
mıştır. Bu çalışmalar çok kısa bir zamanda ümitlerin fevkinde gelişmiş ve mevcut fonun yetersizliği her cephes 
duğundan, fonun 20 milyon liraya çıkartılması 1965 te sağlanmıştır. 

(Genel Müdürlüğün çalışmalar hakkında daha geniş bilgi veren «Orman Genel Müdürlüğü Çalışmaları» adlı 
likte takdim edilmiştir.) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yatırımlar : 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı yıllık programlarında Orman Genel Müdürlüğü yatırımları, 1966 yılı ha 
Katma bütçeden, 1963 yılı programına 41 proje karşılığı 47 620 000 liralık yatırım konulmuş iken, 1964 te 6 

lık, 1965 yılında da 60 proje karşılığı 59 880 000 liralık yatırım konulmuştur. 
1966 yılı yatırımları 47 335 000 lira olarak huzurlarına getirilmişse de bu miktarın yetmiyeceği ve başlanıl 

için 6 000 000 liralık daha yatırım yapılması ve bu suretle yatırım programının 53 335 000 liraya çıkarılması u 
Yatırımlar 1963 yılında % 78, 1964 yılında da % 73 nisbetinde gerçekleşmiştir. 
Gerçekleştirilemiyen yatırımlar genellikle dış memleketlerden alınmaları ve Eximbank Kredisi Anlaşması il 

hizat ve motorlu vasıtalardır. 
Yıllık programlara uygun olarak bütçelere konulmakta bulunan yatırımların, memleketimiz imkânları çerç 

leşenlerin hizmete arz edilmekte bulunduğu anlaşılmaktadır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçen yıl bütçe uygulaması : 
Yüksek Mecliste (A/ l ) cari harcamaları 83 849 160 lira, (A/2) yatırım harcamaları 59 880 000 lira ve (A/ 

camaları 7 200 916 lira olmak üzere cem'an 150 930 076 lira olarak kabul olunan Orman Genel Müdürlüğünün 
da tasarruf zihniyeti ile hareket olunduğu ve Bütçe Kanununa bağlı (R) cedveline ilişkin formül esaslarına 
metlere ödeneklerin sarf olunduğu görülmüştür. 
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Bütçeye konulan 150 930 076 lira ödenekten 9 818 067 lirası tasarruf temini maksadiyle alıkonulmuş, bak 
lirası 31 . 12 . 1965 tarihine kadar sarf olunmuştur. 

1965 bütçe uygulamasını gösterir cetvel aşağıdadır 

Bütçe 
ödeneği 

Toplam 150 090 076 

Kalan 
Sağlanan ödenek 
tasarruf 

31 . 12 . 1965 e 
kadar yapılan 

sarfiyat 

9 818 067 141 272 009 111 496 025 

(A/ l ) cari 
harcamalar 
(A/2) yatırım 
harca maları 
(A/3) sermaye 
teşkili ve transfer 
harcamaları 

84 009 160 

59 880 000 

7 200 916 

8 316 067 

1 062 000 

440 000 

75 693 093 

58 818 000 

6 760 916 

63 625 287 

43 537 604 

4 333 134 

1 

Kullanılmakta bulunan kadrolarda hizmeti aksatacak bir cihet müşahede edilmemektedir. Sadece hizmetli k 
zormıluğuyle karşılaşılmakta ise de 1966 bütçe yılı başında yürürlüğe girecek 657 sayılı Personel Kanununa 
luna gidilmesi gerekmektedir. 

1965 yılı içerisinde yalnızca mahkeme hare ve giderleri maddesine, Genel Muhasebe Kanununun 48 nci ma 
ödenek aktarılmıştır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yeni bütçe teklifleriyle ilgili incelemeler : 
Tetkiklerinize sunulmuş bulunan Orman Genel Müdürlüğünün 1966 yılı Katma Bütçesinin (A/ l ) cari h 

(A/2) yatırım harcamaalrı için 47 135 000 lira ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 7 13 
141 314 547 lira ödenek talebedilmiştir. 

(Bu bütçe 1965 yılı bütçesinden % 6,3 nisbetinde 9 615 529 lira daha az bulunmaktadır. Bu eksiklik, (A/2) 
nazaran % 20 nisbetinde yapılan indirimden ileri gelmiştir. 
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1966 bütçesinin 1965 yılı bütçesiyle mukayesesini gösterir cetvel aşağıdadır : 
Sermaye teşekkülü ve transfer 

Toplam Cari harcamalar Yatırım harca. harcamaları 
Yılı Tutarı % Tutarı % Tutarı % Tutarı % 

1965 150 930 076 100 83 849 160 55,6 59 880 000 39,6 7 200 916 4,8 
1966 141 314 547 100 86 848 769 61,4 47 335 000 33,5 7 130 778 5,1 

Park — 9 615 529 — 6,3 + 2 999 609 + 3,6 — 12 545 000— 20,9 — 70 138 1,0 

Bütçenin (B) cetvelinde çeşit ve tutarları gösterilmiş bulunan gelirleri 141 314 547 lira tahmin ve bu suretle denk 
maktadır. 

Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hükümlerine uyularak, fiilî kadroların tamamının, üst derece ödenekleri 
mak suretiyle tutarlarının bütçeye konulduğu, Genel Müdürlük teşkilâtında açık maaşı ödenen kimse olmadığı gibi 
dığı, inşaat ödeneklerinin plân ve projelerine dayandığı görülmüştür. 

(L) cetvelinde bulunan 1 800 aded orman teknikeri kadrosundan 60 adedinin, bu sene Düzce Orman Tekniker O 
serbest bırakılması ve kullamlmıyan 100 aded tatbikat memuru kadrosunun yeniden (L) cetveline alınması cihetin 
le ile aylık tertibinden 177 390 lira tasarruf sağlanmıştır. 

(D) cetveline dâhil hizmetli kadrolarında adedî bir artırma, Devlet Personel Kanununun malî hükümlerinin Ma 
mucip sebebiyle yapılmamıştır. 

Bütçeye geçici ve sürekli görevler için konmuş bulunan ödeneklerin hizmetleri aksatmıyacak derecede âzami tas 
den ek görev verilmediği ve yabancı uzman çalıştırılmadığı, 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketler 
ların maksada uygun olarak yapıldığı, döşeme vedemirbaslar için bütçeye yalnızca 50 000 lira konulduğu, bu meblâğ 
nın mümkün olabileceği, genellikle sınırlama ve erozyon çalışmaları için olanlar hariç ödeneklerin uygun miktarda 
nulduğu anlaşılmıştır. 

Bütçe teklifine ait metinde nıürettip hataları ve maddi hatalar bulunmaktadır. 
. a) 17 nci sayfada 61.130 - Genel Müdürlükçe tahsil olunacak varidat olarak gösterilen 2 500 000 lira, 61.000 

mamıştır. 
b) 18 nci sayfada 12.110 - Genel idare aylıkları 1966 teklifi 24 865 035 lira olması gerekirken 25 865 035 lira ol 
c) 25 nci sayfada 32.151 - Kanunlar gereğince kamulaştırma bedeli 1966 teklifi 1 500 000 lira olacakken 1 350 
d) 30 ncu sayfada «Memuriyetin Nev'i» sütununda 17 nci satırda sürveyan kelimesinin altına «şoför» kelimesi y 

ve bu suretle halen çalışan 27 şoförün kadroları (sürveyan) olarak değiştirilmiş hale gelmiştir. 
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ALTINCI BÖLÜM 
Dilek ve genel düşünceler : 
Bilindiği üzere, memleketimizde ormanlık saha nisbeti yetersiz ve azdır. Ayrıca mevcut ormanların ancak 

me ormanlarıdır. Ormanlık sahamızın % 65 i bozuk evsaflı olup bakım ve imara muhtaçtır. 
Ormanlarımız orman içi ve civarında yaşıyan 10,5 milyon, iktisaden çok geri kalmış ve fakir halkımızın, 

menfi tesirlerine mâruz ve açıktır. Ormanlarımızın tamamında düzenli ve entansif !bir işletmecilik tat/bikine k 
milyon olan ve her gün miktarı artan orman içi ve civarında yaşıyan vatandaşlarımızın tamamının arzulan 
sağlanması mümkün görülmemektedir. Acı ve gerçek olan diğer bir husus da orman içi ve civarında y 
bulunduğu sahalar tabiatın, morfolojik yapısı bakımından ziraate hemen hemen hiç elverişli bulunmamakta 
kınma yolu ile de ciddî ve salim, yeterli bir ekonomik kalkınma düşünülemez. 

Evvelce takip ve tatbik edilen gelişigüzel bir iskân politikasının sebebolduğu ve bugün nüfusun artmasi 
daha artan menfi tesirlerini hiç olmazsa azaltmak için orman idaresinin büyük gayretler sarf ettiğini memnu 
iş ve işçiliğinin tercihan orman içi ve civarı köylülere, araya başka mutavassıtlar koymadan yaptırması pren 
Ancak halka temin edilen îbu faydalanmamın bütçe imkânları ile hudutlu olduğu gözden kaçmamalıdır. 

Netice olarak, durumu şöyle özetlemek mümkündür : 
Orman içi ve civarında yaşıyan 10,5 milyon halkın ekonomik zorunluklarla ormana olan menfi tesirleri 

gelmekte olduklarına ilâveten bu vatandaşlara yeni geçim ve kazanç temin etme imkânlarını araştırmak ve tatb 
kalarda geçim ve ekonomik kalkınmalarına imkân olmıyan nüfus fazlasının, öncelik ve tercihan kurulmakta ol 
aktarılması zarureti bulunmaktadır. 

Genel düşünceler hakkında kısaca ifade edilen bu görüşümüzden sonra temenni ve tekliflere gelince : 
Temenniler : 

1. Memleketteki orman azlığı ve yetersizliğine kolay ve süratle çare bulmak yollarından en mühimmi v 
şebbüs sahiplerinin kavak yetiştirmeye önem vermelerini teşvik ve temindir. Bu yoldaki çalışmalar memnun 
gayret ve mesai gösterilmelidir. 

2. Halk - orman münasebetlerinin tanzimi ve bir kısım mülkiyet ihtilâflarının halli bakımından çıkmış 
tatbik müddeti içinde memleket çapında maksadına ve gayesine uygun olarak tatbikinin 5 yıllık bir plân ve 
retine işaret etmekle beraber, 1966 yılı tatbikatında her hangi bir gecikme ve aksama olmaması için gerekli t 

3. Halen orman teşkilâtında çalışan ve paraya vaziülyedolan sayman, veznedar ve ayniyat memuru gibi 
diğer vazifelilerin almakta olduğu kasa tazminatını almaktan mahrumdurlar. Bu cihete her sene bütçe rap 
adaletsizliğin bugüne kadar giderilememiş olması üzücüdür. Hükümetin ve sayın komisyonun dikkatine arz ed 

4. Orman Geni Müdürlüğü hizmetleri çok yaygın ve geniştir. Memlekette en az 10,5 milyon vatandaşla 
kümlüdür. Döner sermaye bütçesiyle birlikte 950 milyona yakın bir bütçe ile çalışmaktadır. 
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Devlet Plânlama Teşkilâtının da iştirak ettiği reorganizasyon çalışmalarında bugünkü Orman Genel Müdürlü 
Müdürlük halinde mütalâa edilmiş ve rapora bağlanmıştır. 

Ötedenberi Genel Müdürlük hizmetlerinin geniş olması ve artması sebebiyle, bir Orman Bakanlığının kurulm 
miş ve olgunlaşmış olmasına rağmen henüz bir neticeye bağlanamamıştır. 

Hizmetlerin. daha çabuk, daha kolay, daha reorganize bir şekilde görülmesini teminen Orman Bakanlığı kuru 
bir an önce tahakkukunu özlememk mümkün değildir. 

Teklifler : 
Beşinci bölümde zikredildiği üzere, bütçe tasarısının tabında bâzı maddi ve daktilo hataları mevcuttur. 
1. (B) cetveli ile ilgili olan tasarının 17 nci sayfasında 61.130 ncu maddede mütalâa olunan «Genel Müdü 

olarak gösterilen (2 500 000 lira gelir bütçesinin 61.000 - kurumlar hasılatına bir zühul eseri olarak dâhil edilm 
linde bu tashihatın yapılması gerekmektedir. 

2. Bütçe tasarısının İS nci sayfasında 12.110 - Genel idare aylıkları 1966 miktarı daktilo hatası olarak 25 865 
kesimi toplamının incelenmesinden de anlatılacağı üzere, bu miktarın 24 865 035 lira olarak düzeltilmesi gerekmek 

3. Tasarının 25 nci sayfasında 32.151 - Kanuni kamulaştırma bedeli kısmına 1966 yılında konan ödenek miktarı 
daktilo hatası olarak, 1 350 000 lira olarak gösterilmiştir ki, bunun da tashihi gerekmektedir. 

4. Tasarının 30 ncu sayfasında (D) cetvelinin devamı olan (Memuriyetin nev'i) sütununun 17 nci satırında 
för» kelimesi yazılması ieabederken sehven (»') işareti konulmak suretiyle sürveyan kadrosunu takibeden 3 sıra 
veyan olarak değiştirilmiş hale geldiği anlaşılmakla bu hatanın da tashihi lüzumludur. 

5. Memlektimizde askerî kuruluşlar vasıtasiyle daha geniş ve müessir bir ağaçlama programı tatbiki için öte 
çok müspet şekilde inkişaf etmiş ve Ankara - Güvercinlik ve Bursa - Gemlik'te askerî alanlardan 330 dönümlük 
ması hususunda, bütçenin hazırlanmasından sonra anlaşmaya varılmış ve protokoller tanzim edilmiştir. 

Bu fidanlıklarda derhal çalışmaya başlanabilmesi için 1966 yılı bütçesinin (A/ l ) cari harcamalar cetvelinin 15 
neğine 300 000 liralık bir ilâve yapılması lüzumlu ve uygun mütalâa olunmuştur. 

6. Gerek halk - orman münasebetlerinin daha iyi bir şekilde tanzimi ve gerekse entansif bir ormancılık tatbiki 
politikasının tesbit ve tâyini yönünden zaruri bulunan orman tahdit iş ve işlemlerinin biran önce sonuca ulaşma 
Yapılan incelemede 1966 yılı iş, plân ve projelerinin gerektirdiği tahsisatla programın aynen tahakkuku mümk 
esasen genel bütçeye direkt olarak tesiri olmıyan katma bütçede yeteri kadar karşılık da bulunabildiğinden tahdit 
na uygun olarak gerçekleşebilmesi için 21.111 - Etüt ve proje giderleri maddesine 1 000 000 lira; 21.112 - Tekni 
500 000 lira ilâvesine lüzum ve zaruret görülmüştür. 

7. Bilindiği üzere, memlektimizde geniş ve yaygın mikyasta bir erozyon mevcuttur. Bunun miktarını, her 
rak kaybettiğimiz şeklinde ifade edersek durumun ciddiyeti daha müşahhas olarak anlaşılmış olur. Bu itibarla ero 
olan Orman Genel Müdürlüğü çalışmalarına imkân nisbetinde fazla hız ve güç vermek gerekmektedir. Hal böyl 
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nan tahsisatın geçen yıldan daha az olduğu ve 1966 programının gerçekleştirilmesine imkân olamıyacağı acı v 
dürlüğün en müspet ve faydalı çalışmalarından biri olan erozyon çalışmalarının programa uygun bir şekilde 
mütaakıp maddede zikredildiği üzere, katma bütçede gösterilmek suretiyle bütçenin 22.111 nci - Yapı, tesis 
4 500 000 liralık bir tahsisat ilâvesi zorunlu ve uygun mütalâa edilmiştir. 

8. 5, 6 ve 7 nci maddelerde e'k ödenek olarak teklif olunan cem'an 6 300 000 liranın (B) işaretli gelir 
kilde olması mümkün görülmekte ve icabetmektedir. 

a) 1 nci maddede zikredildiği üzere, (B) cetveli gerekçesinde hesaplanan 61.130 ncu maddedeki döner s 
cetveline intikal ettiril mediğinden, yukarda ek olarak teklif edilen 6 300 000 liranın 2 500 000 lirasını bu m 
lamak mümkü n dür. 

b) Geriye kalan 3 800 000 lira ek ödenek teklifimizin de yine 61.110 ncu - Döner sermaye gelirleri madd 
katma bütçeye devredilecek miktar» m artırılması suretiyle karşılanması mümkün ve uygun mütalâa edilmek 

Bu suretle netice ve özet olarak; 
1. 15.786 nci - Malzeme alım ve giderlerinin 400 000 liradan 700 000 liraya, dolayısiyle 15.000 nci - Kur 

4 310 000 liraya, 
2. 21.111 nci - Etüt ve proje giderlerinin 4 331 000 liradan 5 331 000 liraya, 
3. 21.112 nci - Teknik personel ücretlerinin 7 069 000 liradan 7 569 000 liraya ve dolayısiyle 21.000 nci - E 

12 541 000 liradan 14 041 000 liraya. 
4. 22.111 nci - Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünün 18 932 000 liradan 23 432 000 liraya ve d 

büyük onarım bölümünün 27 244 000 liradan 31 744 000 liraya, 
5. Tasarının 1 nci maddesindeki (A/l) işaretli cetvelde gösterilen Cari harcamaları ödeneklerinin 87 148 7 

ödeneklerinin de 53 335 000 lira olarak düzeltilmesi ve bütçe toplam harcamalarının 141 314 547 liradan 147 6 
6. (B) işaretli cetveldeki 61.110 ncu - Dönersermaye gelirlerinin 129 814 '545 liradan 136 114 545 liraya 

hasılatının 132 314 545 liradan 138 614 545 liraya çıkartılmak suretiyle gelir ve gider dengesinin sağlanması g 
Takdir Yüksek Komisyonundur. Saygı ile arz ederim. 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/16 
Karar No. : 18 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1965 tarihinde havale edilen (Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt 
Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de işiraki ile incelendi ve görüşüldü : 

Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında Cari harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde 
Yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 47 335 000 lira, Sermaye teşkili ve transfe 
cetvelde gösterildiği gibi 7 130 778 lira ki, toplam olarak 141 314 547 lira ödenek teklif olunmaktadır. 

Geçen yıl bütçesinde öngörülen hizmetlerin yerine getirilmiş olmasından dolayı bu yıl bütçesi 9 615 529 
Komisyonumuzda, Komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan sonra müzake 

nel Müdür cevaplarla birlikte geniş bilgiler vermişlerdir. 
Maddelerin müzakeresinde; 1 nci maddeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 15.786 ncı Malzeme alım ve gider 

askerî alanlardan ayrılmış bulunan sahaların orman fidanlığı haline getirilmesini teminen 300 000 lira eklenmişt 
(A/2) işaretli cetvelin 22.111 nci Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri maddesine erozyonla mücadele f 

mak üzere 4 500 000 lira eklenmiş, (A/3) işaretli cetvel ise aynen kabul edilmiştir. (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
lığı olarak (B) işaretli cetvelin 61.110 ncu Döner sermaye gelirleri maddesine 4 800 000 lira eklenmek suretiyle 
tır. Bu suretle yapılan ilâve ile 1 nci madde ce veli eri ile birlikte bu değişikliklerle tesbit ve kabul edilmiştir. 

2 nci madde, maddeye bağlı (B) işaretli cetvel yekûnufîa eklenen 4 800 000 lira ile birlikte 146 114 547 lir 
3, 4 ve 5 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
6 ncı madde, eski yıllar borçlarının ödenmesini kolaylaştırmak maksadiyle yeniden düzenlenmiş, 7 nci madd 
8 nci madde tatbikatta karşılaşılan güçlükler sebebiyle tasarıdan çıkarılmıştır. 
9 ncu maddeye bağlı (R) işaretli cetvele (14.888 nci İşçi eğitim kampları giderleri; Genel Bütçe Kanunun 

tırım kısmındaki Tarım Bakanlığı çiftçi eğitim kampına ait formül uygulanır) ibaresi eklenmek suretiyle ve 8 
10 ncu madde 9 ncu madde olarak, 
11 nci madde 10 ncu madde olarak. 
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12 nci madde 11 nci madde olarak, 
13 ncü madde 12 nci madde olarak, 
14 ncü madde de 13 ncü madde olarak ve bağlı cetvelleri aynen olmak üzere kabul edilmiştir, 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

î. Sezgin 
Ankara 

Muhalifim 
/. Seçkin 

Bursa 
Muhalifim 
î. öktem 
Erzincan 

H. Atabeyli 

istanbul 
0. Erkanlı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

İmzada bulunamadı 
Rize 

E. Y. Akçal 

Başkan vekili 
Aydın 

/ . C. Ege 
Ankara 

H. T. Toker 

Bursa 
A. Türkel 

Giresun 
K. Bosuter 

istanbul 
0. Gümüşoğlu 

Konya 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Aydın 

S. Bosna 

Cumhurbaşkanınca S. 

Söz hakkım mahfuzdur 
S. F. Önder 

Samsun 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Kılıç 

Bütçe 
Van 

yetersizdir 

R. Üner 

Gümüşane 
S. Ö. San 

istanbul 
A. Yalçın 

Kütahya 
M. Erez 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Ü. 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 
Balıkesir 

Söz hakkım saklı 
F. îslimyeli 

Çorum 
A. Çetin 

içel 
C. T. Okyayuz 

izmir 
Söz hakkım var di ı 

M. Uyar 
Niğde 

Adıyam 
M. A. A 

Bolu 
/ / . / . 

Deniz 
F. Av 

istanb 
M. E. A 

İmzada bul 

Söz hakkım mahfuzdur 
31. Altınsoy 

Trabzon 
A. î. Birincioğlu 

Yozgat 
söz Söz hakkım mahfuzdur /. 

Yozgat 

Kays 
H. Dike 

Niğd 
İT". Öz 

Trabz 
E. Dik 

Yeşilyurt 
hakkım mahfuzdur N. Kodamanoğlu 

F. Melen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Onman Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
(A/l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 86 848 769 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 47 335 000 lira, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 7 130 778 lira (ki toplanı olarak 141 314 547 lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 141 314 547 lira olarak talimin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1966 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her (birinin dayandığı 'hükümler bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1966 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Orman Genel' Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 'hizmetlilerine ait kad
rolar, 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 1966 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

39 — 

KARMA BÜTÇE KOMİSYO 

Orman Genel Müdürlüğü 1966 

MADDE 1. — Orman Genel Mü 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üz 
maları için (A/2) işaretli cetvelde 
sermaye teşkili ve transfer harcamal 
gösterildiği üzere 7 130 778 lira ki t 
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müd 
retli cetvelde gösterildiği üzere 146 
tir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü m 

MADDE 4. —• Tasarının 4 ncü m 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci m 

Orman G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 728 ) 



% 

— 40 — 

MADDE 6. -
memesi halinde: 

Hükümetin teklifi 

(Gecen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet-

a) 1965 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1937 - 1964 hütee yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 neü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1966 yılı Bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya fAylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhi! ödenek]erden (Geçen yıllar borçları) mad
desine ; 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

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

MADDE 8. — Yatırım harcamalarının proje dökümleri (U) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Proje tutarlarında zam ve tenzil. Devlet Plân
lama Teşkilâtının uygun mütalâasına dayanılarak Maliye Bakanlığınca 
yapılır. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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 belirt
tiği hüküm ve şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 1966 bütçe 
yılında da devam olunur. 

Karma Bütçe Komisyo 

MADDE 6. -— Geçen bütçe yılların 
Kanununun 93 neü maddesine göre z 
lıkları yılları bütçelerinde bulunan b 
hizmet tertiplerinden veya (Aylık ve ü 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil 
rı) maddesine Malive Bakandığmca ak 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci ma 

MADDE 8. 
edilmiştir. 

MADDE 9. 
edilmiştir. 

Tasarının 9 ncu m 

Tasarının 10 ncu m 

MADDE 10. — Tasarının 11 nci m 
edilmiştir. 

MADDE 11 
edilmiştir. 

— Tasarının 12 nci m 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 12. — 3656 sayılı Kanunim 4609 sayılı Kanunla muaddel 
18 nei maddesi hükmü 1966 yılında orman mühendis muavinleri ve 
teknikerler için de uygulanır. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Tarım Balkanları yürütür. 

Başbakan 
S. Demirci 

Devlet Bakanı 
E. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Adalet Balkan 
II. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sultan 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
0. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
1/. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Tdıin 

Karma Bütçe Komisy 

MADDE 12. — Tasarının J 3 ncü m 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 14 ncü m 
edilmiştir. 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsan 

Bayindirlık Balkanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. D ağ ela § 

Ulaştırma 
S. Özt 

Sanayi B 
M. Tur 

Turizm ve T 
N. Kür 
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Bölüm Madde 

12.000 

12.110 
12.111 
12.112 

12.113 

12.211 
12.212 
12.213 

12.214 

12.231 
12.232 

Ödeneğin çeşidi 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar 

Genel idare aylıkları 
Orman hizmetleri aylıkları 
Orman tekniker ve muhafaza okulu aylık
ları 
Orman kurumları aylıkları 
Ücretler Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETLERİ 
Ger.iel idare hizmetlileri' ücreti 
Orman hizmetleri hizmetliler ücreti 
Orman tekniker ve muhafaza okulu hiz
metliler ücreti 
Orman kurumları hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 18 521 300) 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETLERİ 
Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
Orman kurumları geçici hizmetliler ücreti 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 

7 460 775) 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.280 İsçi ücretleri 

70 905 657 

Kesim toplamı 30 601 800 

25 042 425 
2 500 000 

1 454 375 
1 605 000 
33 265 076 

13 564 400 
751 140 

385 320 
3 820 440 

7 '420 275 
40 500 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

30 424 410 

24 865 
2 

1 
1 
33 

13 

3 

7 

500 

454 
605 
682 

035 
000 

375 
000 
076 

564 400 
751 

385 

140 

320 
820 440 

420 
40 

275 
500 

72 504 

7 283 000 7 700 000 
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Bölüm Madde 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

12.430 
12.440 

12.520 
12.590 

12.610 

Ödeneğin çeşidi 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

Konferans ücreti 
Deı>' ücretleri 

Tazminatlar Kesim toplamı 

Kasa tazminatı 
636 sayılı Kanun gereğince verilecek taz
minat 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

4 156 000 

545 000 
95 000 
30 000 

130 000 
13 000 

3 193 000 

150 000 

62 080 

60 000 
2 080 

10 000 

10 000 

— 

1 500 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm to 
Lira Lira 

4 151 500 

545 000 
85 000 
30 000 

140 000 
10 000 

3 181 500 

160 000 

42 080 

40 000 
2 080 

845 000 

5 000 

840 000 

1 500 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 4 200 4 200 

Yoliuklar Kesim toplamı 2 805 001 3 354 001 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 3 054 000) 
77 - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yollukları 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 300 001) 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

100 000 
935 000 

50 000 
800 000 

550 000 

20 000 
10 000 

30 000 

130 000 

1 

80 000 
100 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

110 000 
1 000 000 

50 000 
1 284 00Û 

550 000 

20 000 
20 000 

20 000 

120 000 

1 

80 000 
100 000 
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Bölüm 

13.000 

Madde 

13.110 
13.120 

13.130 

13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

Ödeneğin çeşidi 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Bas:lı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri 
Yaym alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

Lira 

552 000 

no ooo 

120 000 

38 000 
200 000 

55 000 
25 000 

4 000 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

19 

1 323 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

1 460 

606 000 

120 000 

130 000 

50 000 
220 000 

55 000 
25 000 

6 000 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 140 000 

13.210 Su giderleri 15 000 
13.220 Temizlik giderleri . 40 000 
13.230 Aydınlatma giderleri 64 000 
13.290 Diğer yönetim giderleri 21 000 

148 000 

15 
45 
67 
21 

000 
000 
000 
000 

Orman G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 728 ) 
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1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ııcü maddesinin 
gerektirdiği giderler * 1 

14.342 712C sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 1 

Orman G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 728 ) 

HİZMETLERLE İLGÎLİ ALIMLAE 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 10 000 10 000 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 395 000 415 000 

13.410 Posta - telgraf giderleri 200 000 200 000 
13.420 Telefon giderleri 180 000 200 000 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 15 000 15 000 

TAŞIT İŞLETME YE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 36 000 41 000 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 190 000 240 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 7 372 003 8 2 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 10 000 10 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.430 Par; taşıma giderleri 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Bui' giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

Tarım hizmetleri giderleri Kesim toplamı 

ORMAN HİZMETLERİ GİDERLERİ 
14.881 Büro giderleri 
14.882 Ulaştırma giderleri 
14.883 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.884 Kira bedeli 
14.885 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.886 Malzeme alım ve giderleri 
14.888 İşçi eğitim kampları giderleri 
14.889 Diğer alım ve gjderler 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

10 000 

2 762 001 

260 
2 302 
120 
80 

4 590 

200 
5 

700 
85 
600 
400 

2 000 
600 

000 
000 
000 
001 
000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

5 000 

2 852 000 

350 
2 302 
120 
80 

000 
000 
000 
000 

5 370 000 

210 
5 

770 
85 
600 
600 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

2 500 000 
600 000 

Orman G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 728 ) 



Bölüm Madde 

15.000 

Ödeneğin çeşidi 

KURUM GİDERLERİ 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

3 536 500 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

4 

Okullar giderleri Kesim toplamı 1 149 500 1 563 500 

15.251 
15.252 
15.253 
15.255 
15.256 
15.257 
15.259 

15.781 
15.782 
15.783 
15.784 
15.785 
15.786 
15 787 
15.789 

ÖRMAX TEKNİKLE VE MUHAFAZA 
OKULLARI GİDERLERİ 
Büıv giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarına giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Makenıe alını ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alını ve giderler 

Tarım kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

ORMAN KURUMLARI GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alını ve giderler 

50 000 
15 000 
22 500 

328 000 
100 000 
584 000' 
50 000 

2 437 000 

485 000 
85 000 

950 000 
21 500 
80 500 

262 000 
100 000 
453 000 

20 000 
20 000 
38 500 

465 000 
120 000 
850 000 
50 000 

2 446 500 

485 000 
75 000 
950 000 
11 500 
75 000 

400 000 
50 000 
400 000 

Orman G. -Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 728 ) 
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19 
1965 Ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 662 000 637 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 7 000 7 JÜOO 

Temsil ağırlama ve tören giderleri 

Kesim toplamı 10 000 10 000 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

Bakım ve Küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 
Bölümü toplamı' 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

5 000 
5 000 

645 000 

500 000 
145 000 

70 905 657 

1 323 000 
7 372 003 
3 586 500 
662 000 

83 849 160 

5 
5 
000 
000 

620 000 

500 
120 

000 
000 

72 504 

1 460 
8 237 
4 010 
637 

86 848 

Omüan G. Md. Bütçesi ( S . Sayısı : 728 ) 
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(A/2)YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm 

21.000 

22.000 

Madde 

21.111 
21.112 
21.113 

22.111 
22.112 
22.113 

22.811 
22.812 
22.813 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollhıkları 
Eğitim sektörü Kesim toplamı 

ORMAN OKULLARI 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

21 271 000 

6 368 000 
13 124 000 
1 779 000 

30 219 000 

26 245 000 
3 660 000 

314 000 
1 850 000 

1 730 000 
114 000 

6 000 

21 271 

amı 

000 

32 069 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

12 541 000 

4 331 000 
7 069 000 
1 141 000 

25 044 000 

18 932 000 
5 711 000 

401 000 
2 200 000 

. 
2 106 000 

82 000 
12 000 

12 54 

27 24 

Orman G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 728 ) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

19 
1965 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

6 540 000 7 550 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

21.000 

22.000 

23.000 

23.111 Makina teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.112 Taşıt alımları 
Eğitim sektörü Kesim toplamı 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.812 Taşıt alımları 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

6 340 000 

2 975 000 
3 365 000 

200 000 

25 000 

175 000 

21 271 000 

32 069 000 

6 540 000 

7 415 000 

3 035 000 
4 380 000 

135 000 

25 000 

110 000 

12 541 

27 244 

7 550 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 59 880 000 47 335 

Orman G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 728 ) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

1 
Hükümetçe istene 

31.000 

32.000 

34.000 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

31.410 

I - Sermaye te§küi 
KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
Döner sermaye 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.151 3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğin
ce kamulaştırma bedeli 

32.152 Fidanlık Ye ağaçlandırmalar için kamu
laştırma 

32.153 FAO yardımı ile Kavakçılı'k Enstitüsü 
için kamulaştırma bedeli 

32.154 Bina yapımı için arsa alımı 
7/ - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö
re Millî Prodüktüvite Merkezine ödenecek 
aidat 

1 

350 000 

2 000 000 

300 000 
750 000 

4 400 000 

208 801 

1 

1 500 000 

1 700 000 

1 
750 000 

3 950 

215 

5 000 

Orman G. Md. Bütçesi ( S . Sayısı : 728 ) 
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1965 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi l i ra l i ra Lira Lira 

Fonlara katılma ve ödemeler 
Kesim toplamı 201 225 200 000 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nei maddesi ge
reğince sivil savunma fonu 151 225 150 000 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ge
reğince sigorta fonu 50 000 50 000 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLERE ÖDE-

- MELER 
34.720 Uluslararası' .kurum ve derneklere katıl

ma payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

7 576 10 000 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

1 511 114 

461 114 
500 000 
250 000 
300 000 

900 000 

2 459 114 

1 369 457 

489 457 
500 000 
180 000 
200 000 

1 415 319 

2 832 

Orman G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 728 ) 
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1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

36.600 Geriverilecek paralar 5 000 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

Bölümü toplamı 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş sandık ve 
benzeri teşekküllere yardımlar 

Kesim toplamı 48 000 48 000 

35.710 Orman Genel Müdürlüğü (Memur ve 
Müstahdemleri öğle yemeklerine yardım
da bulunmak üzere) 42 000 42 000 

35.730 6964 sayılı Kanuna göre Ziraat Odaları 
Birliğine yardım 6 000 6 000 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 133 000 1 

36.300 Geçen yıllar borçlan 83 000 83 000 

36.400 İlâma bağlı borçlar (Bu ödeneği ihtiyaç 
nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yet
kilidir) 45 000 45 000 

1 

4 400 000 

208 801 

5 000 

3 9 

2 

Onman G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 728 ) 
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1965 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 

ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

2 459 114 
133 000 

7 200 916 

2 832 
133 

7 130 

Orman G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 728 ) 
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(B) CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

61.000 

63.000 

(B/2) Vergi dışı gelirler 
KURUMLAR HASILATI 

HASILATLAR 
61.110 Döner sermaye gelirleri 
61.130 Genel müdürlükçe tahsil olunacak vari

dat 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.400 Bağışlar 
72.000 ÖZEL GELİRLER 

1965 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

147 930 074 

145 930 074 

2 000 000 

3 000 000 

Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

132 3 

129 814 545 

2 500 000 

9 0 

72.110 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci 
maddesi gereğince yapılacak ikrazlar 
'karşılığı olarak Hazineden yapılacak yar
dım 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit 
61.000 KURUMLAE HASILATI 

Bölümü toplamı 
63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAMI 

3 000 000 

147 930 074 
1 

3 000 001 

150 930 000 

9 000 000 

132 3 

9 0 

141 3 

Orman G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 728 ) 
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C — CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Cesidi 

Kanun 

Tarihi No. Özeti 

31 . 8 . 1956 6831 Orman Kanunu 

D. Memuriyetin Nev'i 

MERKEZ 

3 Enformasyon Uzmanı 
6 Sinema Uzmanı 
6 Sinema Teknisyeni 
4 Fotoğrafçı 
4 Ressam ve Desinatör 
1 Mücadele Başteknisyeni 
1 Mücadele Teknisyeni 
6 Makinist 
9 Kaloriferci 
8 Şoför 
9 » 

Aded Ücret 

950 
600 
600 
800 
800 

1 250 
1 100 
600 
400 
450 
400 

D - CETVELİ 

D. Memuriyetin Nev'i 

8 Daktilo 

10 » 
9 » 

11 » 

10 Memur (Evrak Sevkiyatçısı) 
6 Dağıtıcı 

11 Başhademe 
12 Hademe 
11 Gece Bekçisi 

12 » » 

1 Servis Şefi 
1 Elektronik Beyin Operatörü 

Aded Ücret 

450 

6 
4 
1 
1 
l 
1 
28 
1 
1 
1 
1 

. 350 
400 
300 
250 
600 
300 
250 
300 
250 

1 250 
l 250 

D. Memu 

3 Elektronik 
törü 

3 icmal Mak 
6 Delgi Mem 

7 » » 
9 » Ko 

1 Telsiz Tek 
2 » 
1 Tamir Ate 
2 » 

Orman G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 728 ) 
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D. Memuriyetin Nevi Aded Ücret 

12 
12 
13 
9 

İşçi (Aşçı yamağı) 
Hademe 
» 

Ambar Memuru 

2 
5 
o o 
1 

250 
250 
200 
400 

18 

Düzce Orman Tekniker Okulu 

10 Elektrikçi Ustası 
9 Şoför 
6 Aşçıbaşı 
8 Açşı 

10 » 
12 işçi (Aşçı yamağı) 
11 Doktor 
10 Sağlık Memuru 

8 Laborant 
9 » 
9 Kütüphane Memuru 

11 Tarım Hizmetlisi 
12 Bekçi 
12 Hademe 
10 Şoför 
11 Çamaşırcı ve Ütüeü 

9 Ambar Memuru 

Trabzon Orman Tekniker Okulu 
11 Doktor 
10 Sağlık Memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
1 
2 
1 

28 
kulu 

l 
1 

350 
400 
600 
450 
350 
200 
300 
350 
450 
400 
400 
300 
250 
250 
350 
300 
400 

300 
350 

D. 

8 
12 
9 
9 
9 
8 

13 
12 
11 
13 

11 
10 

8 
12 
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Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Aşçıbaşı 
Aşçı yamağı 
Şoför 
Elektrikçi Ustası 
Ambar Memuru 
İdare Memuru 
Hademe 
Gece Bekçisi 
B ah civan 
Çamaşırcı 

19 

Muğla Orman Muhafaza Okulu 

Doktor 
Sağlık Memuru 
Aşçıbaşı 
Aşçı yamağı 

13 » » 
10 Şoför 
10 Elektrik Ustası 

9 Ambar Memuru 
9 İdare Memuru 

13 Hademe 
12 Gece Bekçisi 
13 Çamaşırcı 
11 Bahçıvan 

450 
250 
400 
400 
400 
450 
200 
250 
300 
200 

300 
350 
450 
250 
200 
350 
350 
400 
400 
200 
250 
200 
300 

19 

D. Memu 

5 Başmakin 
ö Sınıf i M 
7 Sınıf Tl M 
8 Sınıf III M 
9 Makinist 
9 Şoför 

12 Arabacı 
11 » 

6 
7 
8 

Tarım Hi 
» 

Tarım Hi 
cı) 

8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
12 Bekçibaşı 
13 Bekçi 
13 Hademe 
11 Ambar M 

Toprak Mu 

4 Traktör 
törü 

6 Ölçme Tek 
7 » 
7 Sürveyan 
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D. 

8 
9 

10 

9 
11 

12 
12 
13 

Memuriyetin nev'i 

Şoför 
» 
» 

Tarım Hizmetlisi 
Bekçibaşı 

» 
Bekçi 

» 

Aded 

7 
7 

13 

13 
3 

8 
8 

30 

Ücret 

450 
400 
350 

400 
300 

250 
250 
200 

D. 

12 
13 

6 
7 

Memuriyetin nev'i Aded 

Hademe 3 
» -3 

114 

Köy Kalkınma Şubesi 

Fiş Memuru 2 
» » 2 

Ueret 1 

250 
200 

600 
500 

D. Mem 

8 Daktilo 
9 » 

10 » 
9 Memur 
8 Şoför 
9 » 

12 Hademe 

E - CETVELİ 

Bölüm Madde 

12.000 

ödeneğin çeşidi 

Personel giderleri 
Geçici hizmetliler ücreti 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Orman kurumları geçici hizmetliler ücreti 
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L — CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

VİLÂYETLEK 

Orman Teknikeri 
» » 
» » 
» » 

Aded 

25 
35 
45 
75 

Aylık 

1 250 
1 100 

950 
800 

D. 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

Memuriyetin 

Orman Teönıisyeni 
» » 
» » 
» » 
» » 

Tatbikat Memuru 

nev'i Ade 

12 
25 
25 
40 
54 
10 

M — CETVELİ 

Orman Muhafaza Okulu öğren
cilerinden âlıniacaik ücret 
Orman Tekniker Okulu öğren
cilerinden alınacak ücret 

Lira 

900 

1 325 
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E - CETVELÎ 
1966 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için 

Cari harcamalar 
Bölüm Madde 

14.000 Hizmet giderleri 
Orman 'hizmetleri .giderleri 

14.888 işçi eğitim kampları giderleri 
Genel Bütçe kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin yatırım kısmındaki Tarım Bakanlığı çiftçi eğ 
lanır. 

14.889 Diğer alım ve giderler 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacaklara ilgili yönet 

ödemeler ve giderler de 14.889 ncu maddeden ödenir. 
28.000 Makina, teçhkat ve taşıt alımları ve onarımları 

23.112 Taşıt alımları 
23.812 Taşıt .alımları 

1966 yılında satınalınaoak taşıtlar 
237 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar 

Aded 

1 
9 

41 
8 
2 
2 
2 
4 
1 
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 
4 X 4 
4 X 4 

Alınacak vasıtanın emsi 

Arazi binak 
Arazi pikap 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 

Kullanılacak 'hizmetin nev'i 

Toprak muhafaza hizmeteri için 
Orman koruma hizmetleri için 
Orman yangınları ile mücadele hizmetleri için 
Orman sınırlama hizmetleri için 
Ormancılık eğitim ve tanıtma hizmetleri için 
Ormancılık fennî araştırma hizmetleri için 
Orman fidanlığı hizmetleri için 
Kavak ve okalüptüs ağaçlandırma hizmetleri için 
Toprak muhafaza hizmetleri için 
Köy kalkındırma hizmetleri için 

Urnıan G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 728 ) 



— 63 — 

Aded Alınacak vasıtanın cinsi Kullanılacak hizmetin nev'i 

1 
1 
5 

5 

4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 

4 X 2 

Şehir dışı kaptıkaçtı Orman fidanlığı hizmetleri için 
» » » Kavakçılık Araştırma Enstitüsü hizmetleri için 

Kamyon (Dizel veya ben- Orman yangmlariyle mücadele hizmetleri için 
zinli) 

» » » Fidanlık hizmetleri için 
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T - CETVELİ 

237 No lu Taşıt Kanununun 11 ncd maddesi gereğince katma bütçe demirbaşında kay 
taşıtlara ait cetvel 

TAŞITIN CİNSÎ 

Sene 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Arazi 
Binek 

1 
2 

3 
1 
2 
2 
2 

1 
1 

2 
7 
24 
8 

Pikap 

2 
1 
1 

1 
1 
1 

2 

Arazi 
Pikap 

1 

3 
7 
13 
44 
4 
2 

3 
10 
23 
4 
18 
25 
93 

Ar azi 
Kaptıkaçtı 

5 

3 

Arazi 
Panel 

1 

1 

Kamyon 

3 
4 
o o 
4 
2 
o 
O 

5 
2 
4 
3 

3 
5 
13 
5 
26 

Otobüs 

2 

1 

1 

1 

1 
1 

56 9 250 8 2 85 7 
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CETVELİ 

1965 yılındaki durum 

Görevin adı 

Hukukçu üye 
» » 
» » 

İnşaat Yüksek Mühendisi veya Mühendis 
Yüksek Mühendis veya Mühendis 
Sürveyan 
Hesap Uzmanı 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 
Laborant (Lisan bilir) 

Toplam 
Yangın Bekçisi 

» 3» 

» » 
» > 

Toplam 
Hafcer alma nöbetçileri ücreti 

Toplam 
Ağaçlandırma sahaları (bekçisi 

» » > 

Aded 

3 
5 

12 
2 
4 
4 
1 
2 

20 
3 

56 
50 

500 
2 000 
2 500 

5 050 

120 
130 

ücreti 
Lira ] 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

750 
500 
250 
750 
500 
800 
250 
800 
450 
800 

300 
250 
200 
150 

250 
200 

Hizmet süresi 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 
12 

5 
5 
5 
5 

12 
12 

Tut 
L 

2 
1 

4 

4 

250 
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Görevin adı 

Mütercim (Barem ici) 

ücretler Toplamı 
% 35 zam karşılıkları toplamı 

Genel toplam 

Toplanı 

Aded 

2 

2 

5 358 

Ücreti 
Lira Hizmet süresi 

1 250 12 

»&<İ 
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