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GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde dört oturum yapan Genel Ku
rulda 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısının görü
şülmesine devam olunarak; 

î — Millî Eğitim Bakanlığı, 
istanbul üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 

J — Bayındırlık Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri* Genel Müdürlüğü 

1968 bütçeleri ile bunlara bağlı Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Köy İşleri bakanlıkları bütçele
rinin alâkalı kısımları görüşülüp kabul edildi. 

6 Şubat 1968 Salı günü saat 10 da toplan
mak üzere Birleşime saat 4,40 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 

Fikret Turhangil Nahit Altan 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âdil Ünlü 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sim Atalay 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı: 
1045) (1) 

K — TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı Bütçesinin 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Grupları adına söz alan üyelerin isimlerini 
arz ediyorum: C. H. P. Grupu adına Sayın Sar-
lıcalı, Güven Partisi Grupu adına Sayın En
ver Bahadırlı, Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Şükran özkaya, A. P. Grupu adına Sayın Sa
bahattin Orhon. Şahıslan adına Sayın Karayi-

(1) 1045 S. Sayılı basmayazı 1.2. 1968 
tarihli 24 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

ğit, Sayın Okyayuz, Sayın Hazer, Sayın Ye
şilyurt, Sayın Agun, Sayın Atalay söz almış
lardır. 

Sayın Sarlıcalı C. H. P. Grupu adına, bu
yurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLI
CALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri; Ticaret Bakan
lığı 1968 yılı Bütçesi üzerinde C. H. P. Grupu-
nun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunduğum şu sırada sizleri, Sayın Ticaret 
Bakanını, yardımcılarını, bakanlık mensupla
rını saygı ile selâmlamak fırsatını da elde etmiş 
bulunuyorum. 

Bugün artık anlaşılmıştır ki, milletler, ik-
tisaden kalkındıkları nisbette güçlüdürler, hür
dürler. Hattâ bu milletler, memleketlerinde 
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demokratik prensipleri yerleştirmek, korumak 
ve sarsıntısız işletmek şansına da sahibolurlar 
ve dış politikalarında o nisbette bağımsız ka
lırlar. Ayrıca bu seviyeye ulaşabilen devletler
dir ki hayatı vatandaşları için değmez ve çe
kilmez olmaktan çıkararak renkli ve zevkli bir 
zemine oturturlar. Şüphesiz bu noktalara vara
bilmek, ekonomik kurallara değer vermekle 
beraber her milletin toplumsal yapısına ve ta
rihî gelişimine uygun başarılı bir politika tat
bik etmekle kabildir. Memleketimizde bu so
rumluluk başlıca Ticaret Bakanlığına düşmek
tedir. Demek ki Ticaret Bakanlığı sınai ve zi
rai istihsale yön göstererek üretimi artırmak 
ve değerlendirmek bu yoldan ekonomik geliş
meyi sağlamak ve bütün vatandaşları dengeli 
bir refaha ulaştırmak gibi çok ağır, ama o 
nisbette şerefli bir vazife ile yükümlüdür. 

Muhterem arkadaşlar; bugün hızla değişen 
dünya şartları içinde Ticaret Bakanlığının 
kendisinden beklenen görevleri mevcut kadro
larla yerine getirmesine imkân yoktur. Hükü
metin bu ihtiyacı görerek Ticaret Bakanlığına 
eklenmesi gerekçesi ile getirdiği kadro teklif
leri geçen yıl Yüksek Meclislerimizde kabul 
olunmuştu. Bunu kemmiyet ve keyfiyet itiba
riyle bir za'fı kapatıcı hareket olarak telâkki 
etmiş ve bundan memnun olmuştuk. Sonradan 
bütçede milyarları bulan artırmalar yapılırken 

milyonla bile ifade edilmiyecek olan lüzumlu 
masrafların tasarrufu için bu kadrolardan 72 si
nin (L) cetveline alındığını görüyoruz. Bunda
ki hikmetin anlaşılması güçtür. 

Ticaret ataşelikleri; dış memleketlerdeki bu 
teşkilâtın içinde yerini hak edenler kanaati
mizce istisna teşkil edecek kadar azdır. Her 
memlekete oranın dilini veya orada geçen dili 
bilenlerin gönderildiği iddia olunamaz. Bunun 
yanında ticaret ataşelerinden beklenen bilimsel 
ve kişisel vasıflar da çok geniştir. Ticaret Ba
kanlığı içinde işlerin aksamasının nedenlerin
den biri de, gününü doldurup dışarıya çıkmak 
arzusu ve kendi çıkışma engel olabilecekleri 
kötüleme amacı ile doğan çekişmelerdir. Bu 
hal iş görmek için gerekli ahenkli ortamın 
kurulmasına engel olmaktadır. Dışarıya sıra 
ile gitmek değil, bilgili ve faydalı olanın git
mesi esası konulmadıkça bu işlerin düzelmesine 
imkân yoktur. 

Ticaret ataşelerinin anagörevlerinin ithalât 
değil ihracat ticaretimizi inkişaf ettirmek ol
duğu gözden uzak tutulmamak gerekir. Hal
buki bütün Devlet dairelerinin dış mubayala-
rı için vâki sorgu ve sualleri dış memleketler
de sefirlerden ve delegasyonlardan olsun kim
den sorulursa sorulsun sonunda cevabının bu
lunup hazırlanması işi yine ticaret ataşesine 
düşmektedir. Bunlar çoğu zaman bu işlerden 
başkaldırıp memleketin anadâvası olan ihracat 
meselelerine eğilmeye vakit bulamazlar. Tica
ret ataşelerinin eskiden miktarları çok az fa
kat verimleri çoktu. Ataşeler sefaretlerin bu
lunduğu şehirlerde değil piyasa merkezlerinde 
idi, meselâ; Marsilya'da, Hamburg ve Biremen-
de ticaret ataşeliklerimiz vardı. Halbuki halen 
tatbikat Marsilya'yı Paris'ten idare yoluna gir
miş piyasalara doğru bir açılma zoru olan yer
lerde de merkezde iş olsun olmasın ataşelik 
sefaretin bir şubesi halinde muhafaza edilmiş
tir. Meselâ; İsviçre'nin piyasası Zürüh'tedir. 
Ondan sonra Cenevre veya Lozan akla gelen 
piyasalardır. Hiç olmazsa hiç piyasa sayılmı-
yan şehir İsviçre'nin merkezi Bern'dir. Bizim 
Ticaret Ataşeliğimiz yıllardan beri Bern'de 
bulunuyor ve ateşe tahsisatı yeter derecede ol
madığı için mallarımızın ihracı konularında 
Zürüh'e ve Cenevre'ye hesaplı olarak gitme 
zorunda kalır. Yeni kadroları verdiğimiz vakit 
bu işlerin hallolacağını sanmıştık, bir iki Şark 

Son yıllarda alınmış olan bazı kararlar ve 
hattâ mevzuat değişiklikleri ile Ticaret Bakan
lığının çeşitli yetkileri başka bakanlıklara ak
tarılmış bulunmaktadır. Bu durumu son çıka
rılan 933 sayılı Yetki Kanunu ile yapılan de
ğişiklikten tutun da Hariciye ve Maliye bakan
lıklarına aktarılan anlaşma ve dış ticaretin 
temsili işleri gibi hususlarda görmek kabildir. 
Fakat ne gariptir bütün bu yetkilerin el de
ğiştirmesine rağmen kamu oyunda bu işlerin 
sorumluluğu yine Ticaret Bakanlığının uhde
sinde kalmaktadır. Bunu bilmekle beraber ten-
kidlerimizi yine Ticaret Bakanlığında toplamak 
zorunluğunu duyuyoruz. Zira Hükümet içinde 
bu soruların cevabını vermek Ticaret Bakanı
na düşer. Şayet Bakan bu görüşte değilse hiç 
olmazsa dağıttığı yetkileri elinde tutanlar ara
sında koordinasyon kurmak ve neticesini Hü
kümetin içinde tuttuğu yerin sahibi olarak 
savunmak durumundadır. 
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ülkesi dışında eski alışkanlıklarda bir değişik
lik görmemiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Ata
şelik bahsinde bâzı memleketlerin uygulama
larından örnek alınmasında fayda vardır. Me
selâ: Bu işi odalar ve ihracatçı birlikleri gibi 
özel sektör örgütlerinin içinde de düşünmek 
ve onlara yaptırmak yolu aranabilir. 

Sayın arkadaşlar. 
Bakanlık faaliyetlerini iç ve dış ticaret iş

leri adı altında iki anaistikamette toplamak ka
bildir. 

Bugün Türkiye'de iç ticaretin normal ölçü
ler içinde yürüdüğünü iddia etmeye imkân 
yoktur. Kredi nizamı ile faiz düzeninden sık sık 
tıkanan piyasa hareketlerine kadar her şey bo
zuktur. Son zamanlarda adedi ve nisbeti çok 
artan ticari protestolar daha da sıkıntılı dev
relere doğru gidildiğini göstermektedir. 

Mal arz ve talebini dengeli tutarak fiyat
larda istikrar sağlamak, stok müesseselerini ku
rarak mevsimlik fiyat dalgalanmalarını asgari 
hadde indirmek kabil olmamıştır. Üretim çok 
kere tüketime yetişememekte ve meydana ge
len bu dengesiz sonuçtan ekonomik bünye ka
dar sosyal bünye de rahatsız olmaktadır. Hal
buki sağlam bir ekonomi düzeni içinde üretici 
de tüketici de yıllık gelir ve giderini önceden 
kurabilmeli tüccar, sanayici ve ihracatçı fonk
siyonunu istikrar ve emniyet içinde yürütebil
melidir. Fiyat istikran ekonomide devamlı bü
yümeyi temin edecek müessese veya sektörle
rin gelişmesi bakımından hayati önem taşır. 
Bu sayede ailelerin gönüllü ve gerçek tasarruf
larında yükselmelerin meydana gelmesi, sabit 
gelirli zümrelerin gelirlerinin hakiki iştira gü
cünü muhafaza edebilecekleri bir ortamın ger
çekleşmesi, enfilâsyonist baskının bertaraf edil
mesi ile ekonomide sağlam bir rekabet zemini
nin kurulması kabil olur. Yılda % 3 veya % 4 
ün üstünde seyreden bir fiyat artışını normal 
telâkki etmeye imkân yoktur. Halbuki En
deksler 1964 ten 1967 ye kadarki artışın % 25, 
1966 dan 1967 ye varan 1 yıllık yükselme nis-
betinin % 11 olduğunu göstermektedir. Biraz 
daha geriye giderek ifade edebiliriz ki, 1965 
in başında 293 puvan olan toptan eşya fiyatları 
endeksi 1967 sonunda 322 ye çıkmıştır. Ankara 
geçinme endeksi 1965 in başında 274 iken 1967 
nin sonunda 326 ya istanbul'unki 1965 teki 
269 dan 1967 nin sonunda 354 e yükselmiştir. 

ı Bu rakamları artırmak ve huzurunuzu işgal 
I etmek istemiyorum, hattâ doğrusunu isterseniz 

bunda fayda görmüyorum zaten bu durumu 
Hükümet de inkâr eder vaziyette değildir. Ge
çen hafta bu kürsüden dinlediğimiz Sayın Ma-

I üye Bakanı istanbul'da geçinme endeksinin 
I % 14 Ankara'da ise % 8 civarında artmış oldu-
I ğunu ifade buyurmuştur. 
I Bu sene kemerini % 8 nisbetinde sıkmaya 
I zorladığımız, meselâ Ankara vatandaşı ve yi

ne kayışını % 14 nisbetinde sıkmaya zorladı
ğımız istanbul vatandaşları zaten geçen sene-

I lerde bu kemerleri aynı ölçülerde sıkmaya baş
lamışlardı. Ne vakit gevşetecek, demek istemi-

I yoruz. Ne vakit sıkmaya son verecek bunu öğ
renmek istiyoruz. Biz 1968 yılında da pahalılık 
ejdarhasının doyacağını tahmin etmiyenlerde-

I niz. Nitekim bakanlık da aynı kanaate varmış 
olacak M, yurtta etiket mecburiyetini ihdas 

I eden kanun tasarısını hazırlamış bulunmakta
dır. Senelerden sonra böyle bir mecburiyetle 

I karşıkarşıya kalınmış olması insanı ümitsizliğe 
sevk ediyor. Durumun bir millî korunma kanu
nu çıkarılmasına ihtiyaç hissettirecek kadar 
ileri gitmemesini temenni ederiz. 

Fiyat istikrarı ile ilgiü bu mütalâalara eş
ya kaliteleri ile alâkalı fikirlerimizi de eküye-
lim. 1968 yılı Türkiye'de bir bakıma eşya ve 
gıda maddelerinde hile ve tağşişin bütün cep
heleri ile meydana çıkarıldığı bir yıl olarak 
kabul edilebilir. Yılın olayı Zeytin yağı skan
dalidir. içinde makina yağı bulunan 500 ton 
zeytin yağının ihraç kapısında kontroldan kaç
mış olması hayreti muciptir. Hangi madde de 
alınmışsa hileli bozuk çıkmıştır. Hile ve tağşi
şin Sağlık Bakanlığını ilgilendiren yönü kadar 
Ticaret Bakanlığını da alâkadar eden tarafları 
vardır, bu sebeple ilgili bakanlıklar arasında 
işbirliği sağlanmak ve bölge lâboratuvarlan ku-

I rulmalıdır. Oysa bakanlık bütçesinin ticari tah
liller ve lâboratuvarlan malzeme alım ve gider
leri faslında geçen seneki tahsisattan ellibin 
lira indirilmiş ve 100 000 lira gibi cüzi bir pa-

I ra bırakılmıştır. Aynca enstitü tarafından^M-
I zırlanmış olan standartlann yurt içinde de tat-
I biki mecburiyeti konulmalı kontrol ve muraka

be organları yeniden düzenlenmeli ve mevcut 
cezai müeyyideler bu gibi hilelere tevessül ede
ceklerin cesaretlerini kıracak nisbette şiddet-

| lendirilmelidir. 
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Hem ticaret hayatımızı ilgilendiren hem dış 
ticaretimizi etkiliyen önemli konulardan biri 
de kredi konusudur. 0. H. P. Grupu olarak bu 
gün tatbik edilmekte olan kredi sistemine bir
çok noktalarda muhalif olduğumuzu açıkça 
ifade ederiz. Kredilerin ekonomik büyümenin 
vüsatine paralel olarak artırılmasında Hükü
metle mutabakatımız vardır. Fakat sektörlere 
ve gruplara göre dağılımında, bankacılık poli
tikasındaki dikkatsizlik ve ilgisizlikte ve kredi 
maliyeti ile faiz hadlerinin yüksekliğinde ikti
dardan ayrılıyoruz. Bir kere, genel kredi hac
mi içinde sanayi sektörüne ayrılmış olan mik
tarı sanayie verilmiş olan ekonominin sürükle
yici unsuru olmak gibi ağır ve geniş bir vazife 
ile orantılı bulmuyoruz. Saniyen, ikinci Beş 
Yıllık Plân metninde sarahaten belirtildiği gi
bi resmî lisanda teşkilâtlanmamış kredi adı ve
rilen tefecilik yurdumuzda yaygın hal almış
tır. 6,5 milyar lira tahmin edilen bu başı bozuk 
paranın yarısı bankalardan sağlanmaktadır. 
Bankalar arasında mevduat toplama konusun
daki yarış bir bakıma bu piyasayı âdeta des
teklemektedir. Birçok millî bankalar kredileri 
memleket menfaatleri bakımından bir analize 
tabi tutmadan dağıtmakta teminatlı ihtiyaca 
göre değil müşterinin mevduat durumuna göre 
vermekte ve yalnız kâr gayesi gütmektedirler. 
Bugün kredilerini kullanarak ve senet kırarak 
oturduğu yerde para kazanan çok sayıda in
san vardır ve bunlar genellikle vergi dışında
dır. Bundan başka bankalar kredi imkânlarını 
daima komüsyon alabilecekleri muamelelere 
kaydırmaktadırlar. Bu yüzden borçlu hesap ve 
iskonto muameleleri kalkmış yerine daha mas
raflı olan hatır senetleri ile para temini yolu 
açılmıştır. Kanaatmûz odur ki, bugünkü kredi 
sistemi yerine memleket gerçeklerine uyan bir 
kredi düzeni tatbik edildiği takdirde zorlukla
rımızın yarısı kendiliğinden halledilmiş olacak
tır. Sayın Bakan Bütçe Komisyonunda aynen 
(Kredilerin bugünkü şekilde verilmiş olması 
bizim anlayışımızın bir neticesidir. Ekonomi
mizin gelişmesi için böyle bir davranış gerek
lidir.) demişlerdir. Bu ifadenin, kredi dağılı
mının bugünkü aşikâr olan sakatlıklarının mu
hafaza edileceği mânasına kullanılmamış olma
sını temenni ederiz, ihtiyaçlar Bankalar Kanu
nunun değiştirilmesini ve banka kredilerini 

tanzim komitesinin yeniden düzenlenmesini ica-
bettirecek seviyeye çoktan gelmiştir. 

Bugünkü faiz hadleri ve % 20 yi geçen ban
ka masrafları ile piyasamızın içinde bulunduğu 
sıkıntılardan kurtulmasına maddeten imkân 
yoktur. 

Ziraat Bankası ile Halk Bankası tarafından 
açılan kredilerin hacminin genişletilmiş olması
nı memnunlukla karşılıyoruz. Bunların as da 
olsa tüketimde değil mutlaka üretimde kulla
nılmasının kontrol edilmesinin lüzumuna kaani-
yiz. Ziraat Bankasının en son aldığı kararlarla 
yüzde yüz mutabakat halindeyiz. Müstahsilin 
bugün kullandığı kredilerin mühim kısmının 
donduğu ve vâdelerinde bunların dışardan bir 
hafta için ödünç olarak tedarik olunan paralar
la kapatılarak açıldığını bilmiyen yoktur. Ev
velâ bunların bir ödeme plânına bağlanması ve 
ondan sonra mutlaka istihsale yönelecek yeni 
kredilerin açılması hususunda araştırma yap
masını, nakdî kredi düzeninden aynî kredi dü
zenine geçerken de behemahal kademeli bir sis
temin uygulanmasını tavsiyeye şayan buluruz. 
Muayyen miktarın üstünde kullanılan zirai kre
diler için küçük çiftçi kredilerinden farklı ve 
değişik faiz haddi tatbik edilmesini temenni 
ederiz. Her iki banka personelinin insanüstü 
gayretlerle çalışmaları karşısında başka banka
lar personeli ayarında tatmin edilmeleri lüzu
muna inanıyoruz. Bu arada bu bankaların daha 
rahat çalışmalarını temin maksadı ile politika
cıların bilhassa memur tâyin ve nakilleri ile alâ
kalı hususlarda bu bankalardan ellerini çekme
lerini rica ederiz. 

Bakanlığın Teşkilâtlandırma Umum Müdür
lüğünde toplanan çalışmalarına da değinmek is
tiyoruz. Yıllardan beri sanayi odaları, ticaret 
odaları ve borsaları ile ihracatçı birliklerinin 
çalışma düzenlerinde gerekli ayarlama ve deği
şikliklerin söz konusu olduğu bir gerçektir. Bu 
süregelen durum bilhassa ihracatçı birliklerinin 
bir türlü gerektiği seviyede örgütlemeye ulaş-
tıramadığı meydandadır. Bakanlığın bu husus
taki politikası artık açıklanmalıdır. Bu arada 
satış kooperatiflerine de değinmek yerinde 
olur. Satış kooperatiflerinin iç alımlar, maliyet, 
kredi, hazırlama, ve ihracat politikası ile ge
rekli düzene varmış olduklarına inanmak kabil 
değildir. Bilâkis bu noktalardaki çeşitli düzen-
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sizlikler hem iç piyasaya, hem de ortaklara, hem 
de dış piyasaya menfi etkiler yapmaktadır. Bu 
kooperatifler ortaklarına sanki zarar sağlıyan 
birer müessese gibi işlemektedirler. Kâr dağıtan 
kooperatifler hemen hemen yok gibidir. Bunun bi
rinci ve en önemli sebebi bu kooperatiflerin 
sağladıkları kredilere ödemekte bulundukları 
faiz nisbetinin çok yüksek oluşudur. % 10,5 u 
aşan bir faiz nisbeti ile kooperatiflerin ortakla
rına cazip görünmelerine imkân yoktur. Sakat 
kararlar yüzünden satış kooperatifleri âdeta ev
velce kendi paralarına yüksek faiz ödemek du
rumunda bırakılmışlardır. Koperatiflere düşük 
faizler sağlanması ve taban fiyatla Devlet mü
dahale alımlarından doğabilecek zararların bir 

fonda toplanması hususunda Bütçe Komisyonu ra
porunun son kısmındaki temennilere yapılan 
teslimattan doğan zararların % 80 i ödenen fa
izlerden ileri gelmektedir. Meselâ : Zeytinyağı 
tarım satış kooperatifinin 1964, 1965, 1966 yılla
rından biriken 94 kuruşluk zararın 70 kuruş
tan fazlasını faizler teşkil etmekte ve bu zarar 
birliğe o günün piyasasından aşağı fiyatla ürün 
teslim eden kooperatifçiliğe bağlı artaklara 
yükletilmek istenmektedir. Böyle kooperatifçi
lik tutunabilir mi? Kooperatif idare heyetlerine 
seçileceklerin siyasi partilerde fiilen vazife al
mamış olmaları şartı isabetlidir. Ama siyasi par
ti idare heyetlerinde vazife almamış olmaları 
şartı kâfi değildir. Bir partici eğer partizanlık 
yapacaksa idare heyetinde olsa da olmasa da 
bunu seçilmiş bulunduğu idare heyetinde yürü
tür, önliyemezsiniz. Mühim olan bence bunların, 
idareye seçilecek olanların koperatife seneler 
içerisinde yaptıkları teslimat miktarlarında bu 
idare heyetlerine seçilecekler için esaslı bir şart 
olabilir. 

Bakanlığa bağlı kuruluşlardan Et - Balık 
Kurumu tanzim satışları ve ihracat yolu ile et 
balık ürününü içerde ve dışarda değerlendirmek 
maksadı ile kurulmuştur. Kurumun bu görevi 
yerine getirip getirmediği senelerden beri müna
kaşa konusudur. Et ve hayvancılıkla yurt içi 
tanzim satışlarında ve ihracatta daha faal olma
sı temenniye şayandır. Kurumun balıkçılık po
litikasında hiç olmazsa iyice bir yola girdiğini 
görmek âcil ihtiyaçtır. Oysa raporda bu yüzden 
senede üç - dört milyon lira zarar edildiğini 
açıklıyan ifadelerden başka bir izahat yoktur. 

Ortak Pazardan sağlanan sürüm kolaylıkları ve 
ortak memleketlerin balık tüketimi kapasiteleri 
nazarı dikkate alınarak su ürünlerinin istihsali 
ve değerlendirilmesi konusunda Kuruma engin 
bir çalışma alanı açıldığı ifade edilebilir. Kurum 
nebati yağ ithal ve tevzii imtiyazının bir gün 
başka kuruluşlara devredilebileceğini ve kâr 
eden anakalemden mahrum kalabileceğini daima 
hesaba katmalıdır. Kurum içinde bulunduğumuz 
yıl ihtiyaçlarına uygun olarak bir yağ ithal 
programı yapamamış ve hattâ bunu şimdiden 
realize edememisse ve elinde tevzie tabi don ya
ğı da yoksa önümüzdeki aylarda bunlarla alâ
kalı maddelerde anormal fiyat yükselişlerini 
bekliyebiliriz. 

Dış ticaret : 
Ticaret Bakanlığı dış ticaret politikamızı 

adma dış ticaret rejimi denilen ve her yıl ya
pılan uzun tartışmalardan sonra bâzı yenilikle
re kavuşturulduğu intibaı verilen bir belgeye 
dayatarak yürütmektedir. Bu yol 1961 den beri 
uygulanan liberasyon ve kota sisteminin mus
luklarında ovnamak suretiyle bugüne kadar ge
tirilmiştir. Aleniyet ve istikrar prensiplerini 
kalkan gibi önünde tutan bu rejimin uygulan
ması tetkik olunursa istikrardan çok uzak bu-
Inndnfrn hav yıl çıkarılan ve savılan yüzleri 
asan sirkülerden kolayca anlaşılır. Arkadaşlar 
hv. ra.nm biraz da bizim bütçemiz^ beliyor. 

Dısticaretimiz son yıllarda maalesef ikili an
laşmalı memleketlere do^ru kaymaktadır. İhraç 
mallarımıza daha yüksek bedelle talibolan bu 
piyasalar bize mallarını satarken bu farkı çıkar
mak söyle dursun bizden aldıkları malları ser
best siyasalara sevk ederek bize rekabet etmek
te ve di#er memleketlerle olan alış - veriş düze
nimizi de bir kat daha bozmaktadırlar. Halbuki 
ihracatta savlam bir para konjonktürüne daya
nan ortam ancak çok taraflı memleketlere yapa
cağımız ihracatla gelişebilir. 

Aziz arkadaşlar; ithal taleplerinin transfer
lerinin Merkez Bankasında uzun zaman bekle
tilmiş olması, hattâ bâzı AID tahsislerinde bu 
müddetin 6 aydan fazla bir süreye çıkmış olma
sı, sanayicimizi etkilemekte ve ikili anlaşmalar 
sahasına doğru, malzeme tedariki bakımından 
itmektedir. 

Şimdi dış ticaretimiz'n gelişmesinde sa
nayimizin katkıda bulunması şarttır, ihracatta 
vergi iadesini öngören kanun ve düzenlenen 
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yatınm kolaylıktan atılmış faydalı adımlar
dır. Bununla beraber gerek bu amaca yönel
miş sanayii kollannı gerekse gerçekten ta
hakkuk safhasına geçmiş bu kabil ihracatı 
yetersiz görmekteyiz. Türkiye'de bugün tat
bik edilmekte bulunu ithalât rejimi kaynak
ların dağılımını bozmaktadır. Bâzı faaliyet 
dallan aşın derecede kârlıdır. Bâzıları da 
aksine kârlı olmaktan çıkmış ve bu yüzden 
üretimin ve yatmmlann gidiş istikâmeti de
ğişmiştir. 

Sayın arkadaşlar, 
Ekonomimizin bir numaralı meselesi şüphe

siz kij ihracattır. îhracaatımızın memleket 
ekonomisinde büyük bir yer işgal ettiğini iddia 
etmeye imkân yoktur. Gayrisâfi millî hâsıla 
içinde ihracatın payı Batı - Almanya'da % 15 
Yunanistan'da % 8 olduğu halde bizde % 6 
dır. Bunlan başka misallerle ortaya koy
mak mümkündür. Yalnız 1967 yılında Plânın 
öngördüğü 510 milyon doların aşılmış olması 
bizi tatmin etmemektedir. Çünkü iki seneden 
beri ihracatımızın hızı kesilmiştir. 1963 ten 
1964 te olan artış yüzdesi 11,68 - 1964 ten 
1965 e olan artış % desi 12,89 olduğu halde 
1965 ten 1966 ya olan artış hızı % 5.81 e 
1966 dan 1967 ye olan artış nisbeti de daha 
düşük bir seviyeye % 3,8 e inmiş bulunmakta
dır. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur. 
O. H. P. SENATO GRUPU ADINA NE

JAT SARLICALI (Devamla) — Aziz arkadaş
lar, 1967 programı ve bu programda taban 
fiyatlar müstahsil ürünlerinin değerlendiril
mesi konusunda bir hedef gösterilmiştir. 

Orada der M; müstahsilin ürününü değer
lendirmek ve tanm ürünlerini geliştirebilmek 
için Türkiye'de bâzı kuruluşlar meydana geti
rilecektir. Bunda müstahsilin teşkilâtlanması 
üreticinin de, ihracatçının da, sanayicinin de 
katılabilecekleri FOB 1ar teşkili, madde kurul
ları teşkili hedef alınmıştır. Şimdi Bakan
dan bugüne kadar bu teşkilâtların meydana 
getirilmesi hususunda ne gibi çalışmalar ol
duğunu öğrenmek isterim. Madde kuruluş-
lann teşkili hususunda şayet Ticaret Bakan
lığında bugüne kadar yapılmış bulunmuş ça
lışmalar kesilmişse bunun sebebini öğrenmek 
isteriz. Çünlkü nereye bakarsanız; Köy işleri 
Bakanlığı bütçesine bakarsınız müstahsil ürü

nünün değerlendirilmesi, dönersiniz Tanm Ba
kanlığının faaliyetlerine bakarsınız, marke-
tink çalışmalar, müstahsilin teşkilâtlanması. 

BAŞKAN — Müddetiniz tamamdır, Sayın 
Sarlıcalı. 

O. H. P. SENATO GRUPU ADINA NE
JAT SARLICALI (Devamla) — Devlet Plân
lamasına bakarsınız, hep müstahsil ile ilgili
dir. Fakat, bütün bu neşriyatın hepsi raf
larda kalmaktadır. O itibarla Sayın Ba
kandan bu istikamette olağan bir gayret 
göstermesini temenni ederim. Sözlerimi İngi
liz Hazine Nazın Sör Krips'in bir sözü ile 
bitirmek istiyorum. O İkinci Dünya Harbin
den sonra bir kaide vaz'etmiş ve şöyle demiş
tir. Ya ihracat, ya ölüm. Türkiye'nin kurtuluşu 
bu istikamette inkişafına bağlıdır. Hepinizi 
hürmetle, saygı ile selâmlanın. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi adına Sayın En
ver Bahadırlı. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA ENVER 
BAHADIRLI (Hatay) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar, Güven Partisi Cumhuriyet Se
natosu Grupu adına Ticaret Bakanlığı Bütçesi 
hakkında görüş ve temennilerimizi arz etmeden 
önce Yüce Heyetinizi saygılarımızla selâmlarız. 

Muhterem arkadaşlar, 
iktisaden geri kalmış bir ekonomiye sahibo-

lan memleketimizde, milletçe yükselmemiz, ileri 
seviyede refah, eğitim ve kültüre erişebilmemiz 
için büyük bir yatırım faaliyetine girişilmesi za
ruridir. 

Anayasamız, yatırım faaliyetlerinin ve bü
tün iktisadi faaliyetlerin esas çerçevesi olarak, 
mülkiyet hakkını, çalışma sözleşme serbestileri
ni ve özel teşebbüsler kurma hakkını koymuş
tur. iktisadi faaliyetler, bu hukukî temellere da
yanan piyasa mekanizması içinde cereyan ede
cektir. 

iktisadi bünyemizin gelişmesi ve kalkınması, 
Devletin büyük görevi yanında özel sektörün 
payının da bulunduğu, bir karma iktisat siste
mi içinde ahenkli bir tarzda çalışmasiyle müm
kündür. 

Bu sebepledir ki, karma iktisat sistemini, 
memleketimizin bünyesine ve ihtiyaçlarına uy
gun devamlı bir sistem olarak görmekteyiz. 

Bundan farklı bir iktisadi görüş ve tatbikat, 
iktisadi bünyemizi tahribedeceği gibi, az gelirli 
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halkımız aleyhine, sosyal adalet ve sosyal gü
venlik ilkesine kaçınılmaz zararlar tevlidetmesi 
muhakkaktır. 

iktisadi faaliyetlerin, Devlet ve kamu elin
de toplandığı, özel teşebbüsün anlamsız bir ölçü
ye indirildiği sistemlerde, siyasi iktidarı elinde 
tutanların ve onlara bağlı idarecilerin yetkileri, 
tam bir istibdat halini alacağı ve bu halde sırtını 
Devlet kudretine dayamış imtiyazlı bir sınıfın 
türeyeceği kanaatindeyiz. 

Milletimiz uzun ve çileli mücadeleler sonun
da kurduğu bu günkü Anayasa düzeni ile sosyal 
hukuk devletinin bütün hukukî teminat müesse
selerine de sahibolmuştur. 

Milletimizin bütün ihtiyaç ve meselelerinin 
bu düzen içinde çözülebileceğine inanıyoruz. 

Söz buraya gelmiş iken, bir konuyu aydın
latmama müsaadenizi rica ederim. 

Gerçekten Anayasamızın 41 nci maddesinde 
belirtildiği gibi, iktisadi ve sosyal hayatın her
kes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış 
seviyesi sağlaması amacına göre düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

Takdir buyurursunuz ki, Anayasamızın amaç 
olarak gördüğü bu düzen, demokratik bir plân 
çerçevesi içerisinde yürütülecek ve erişilecek bir 
düzendir. Anayasamızın 41 nci maddesi, sosyal 
ve iktisadi haklar ve ödevler bölümünde yer 
alır. Bu bölümün ilk maddesinde, ailenin Türk 
toplumunun temeli olduğu belirtilmekte, müta-
akıp maddelerinde ise; mülkiyet ve miras hak
ları yer almış bulunmaktadır. 

40 nci maddesinde; teşebbüs hürriyeti temi
nata bağlanmış ve herkes dilediği alanda çalış
ma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir, özel te
şebbüsler kurmak serbesttir, denilmiştir. 

Memleketimizin az gelişmiş ve kalkınma ça
bası içerisinde oluşu vakıasından hareketle, yok
sulluğu istismar etmek, inancımıza göre, Anaya
sa ve memleket sevgisi ile bağdaşamaz. Anaya
samızın 41 nci maddesinin yer aldığı bölümün 
sonuncu maddesi olan 53 ncü maddesinde ay
nen «Devlet, bu bölümde belirtilen iktisadi ve 
sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini, ancak ikti
sadi gelişme ile malî kaynaklarının yeterliği öl
çüsünde yerine getirir», hükmü vaz'edilmiştir. 

Durum böyle olunca; memleketimizde mü
nakaşa edilecek mevzu; bir düzen değişikliği ol
mayıp, Anayasamızın öngördüğü iktisadi, sosyal 
ve kültürel kalkınma ihtiyaçları ve amaç bili

nen bu ihtiyaçlara ne ölçüde vâsıl olma meselesi 
teşkil ettiğidir. 

Saygı değer arkadaşlarım; bu açık keyfiyeti 
böylece tesbit ettikten sonra eleştirmemize ge
çiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ticaret Bakanlığının, istihsal ve istihlâk faa

liyetleri arasında muvazeneyi sağlamak, iç ve 
dış ticareti geliştirmek, zirai ve sınai işletmele
rimizin verimlerinin artırılması gibi mühim gö
revleri vardır. 

Böylesine mühim görevler ifa eden Bakanlı
ğın teşkilât kadroları noksandır. 

Her ne kadar, 1967 yılı içerisinde bakanlığa 
bir miktar kadro verilmiş ise de; bunlar bakan
lığın, muhtelif kanunlarla kendisine mevdu va
zifeleri hakkıyle ifa edebilmesi için kâfi gelme
diği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan görev ve 
teşkilât ile ilgili kanun tasarısının biran evvel 
meclislerden geçirilmesini temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Fiyat mevzuunda Ticaret Bakanlığına mühim 

görevler düşmektedir. îç ve dış ticaretin temeli, 
fiyat istikrarına dayanır. 

1967 yılı içerisinde toptan ve perakende eş
ya fiyatlarında ve istihlâk maddelerinde hızlı 
bir seyir takibeden fiyat hareketinde halen nis~ 
bî bir istikrar müşahede etmekteyiz. Hükümet 
yetkilileri, bunun başlıca sebebini 1967 yılında 
bereketli bir mahsul idrak etmiş olmamızda 
gördüklerini söylemişlerdir. Bu mevzuuda hükü
metin isabetli tedbirleri zamanında harekete ge
tirebilecek bir mekanizma kurmasını temenni 
ederiz. 

Fiyat istikrarı mevzuunda kredinin inkâr 
edilmez tesiri bulunmaktadır. Kredinin, piya
sanın gerçek ihtiyaçlarına göre ayarlanama-
ması halinde fiyat yükselmeleri başlıca sebe
bini teşkil eder. 

Son günlerde piyasada para darlığı müşahe-
he edilmektedir. Resmî beyanlarla bâzı sebep
lere istinadettirilmektedir. 

Para darlığının başlıca sebebinin transfer 
güçlüğünden ileri geldiği anlaşılmaktadır. Şöy-
leki İthalâtçı tacir, dışarıdan getirteceği mal
lar için Merkez Bankasına Türk Lirası yatır
maktadır. Bu paranın dışarıya transferinde, 
döviz ihtiyatlarımızın son derece azalmış olması 
hasebiyle gecikmeler olmaktadır. Bu yüzden bir 
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taraftan tacirin yatırdığı para, Merkez Ban
kası kasalarında bloke vaziyette durmakta, di
ğer taraftan büyük bir kısmı yatırım malları 
olan ithalâtın memleketimize gelmesi gecikmek
tedir. Bu hal, aynı zamanda özel sektör yatırım
larının hızlı bir gelişme kaydetmesine de mani 
olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; memleketimizde sı
nai mamulleri fiyatlarının fiilî inhisarlar tara
fından tesbit edildiği bir gerçektir. Bu hale mi
sal olarak; otomobil lâstiği ve akü fiyatlarını 
gösterebiliriz. 

Memleketimizde otomobil lâstiği imâl eden 
fabrikalar fiilî bir tekel tesis etmiş, fiyatlarını 
piyasaya dikte etmektedirler. Bunu önlemek 
için ya kotalara lâstik ithâli için yer ayrılmalı 
veya mevcut tekel ile rekabet edebilecek yeni 
firmaların kurulmasına müsaade olunmalıdır. 
Akü konusunda da aynı şeyler söylenebilir. 
Memleketimizde mevcut akü imalâtçıları son 
günlerin gazete havadislerinden de anlaşılacağı 
üzere kendi aralarında kurdukları bir tekel ile 
fiyatları istedikleri gibi tesbit etmektedirler. 
Dünyaca meşhur VARTA firmasının memleke
timizde fabrika kurma teşebbüsünün önlendiği 
ileri sürülmektedir. Halen, Şoförler Cemiyeti
nin bu konuda bir tesis kurma faaliyetini olum
lu karşılamaktayız. Şoförler Federasyonunun bu 
teşebbüslerinde başarıya ulaşması için, hüküme
tin yardımcı olması halinde memnuniyetimizi 
ifade ederiz. 

Yabancı sermaye konusunun, tüm yabancı 
sermaye taraftarlığı veya tüm yabancı sermaye 
düşmanlığı şeklinde ortaya konmasını, hatalı 
görüşler olarak kabul etmekteyiz. 

Yabancı sermaye, ihracatı çoğaltıcı ve itha
lâtı azaltıcı nitelikte yatırımlara yönelmelidir. 
Yabancı sermaye izni, millî iktisada sağlayacağı 
katma değerin, dışarıya çıkaracağı kıymeti aş
ması halinde verilmelidir. Yabancı sermaye ya
tırımlarının millî iktisat bakımından zararlı te
keller halini almasına müsaade edilmemesi lâ-
zımgeldiği inancındayız. 

Memleketimizde Sigortacılık kâfi derecede 
inkişaf göstermemiştir. Şüphesiz, sigortacılığın 
inkişafı, halkımızın kültür seviyesinin yüksel
mesi ve refah derecesinin artması ile mümkün
dür. Resmî sektöre ait sigorta işlerinin gene 
resmî bir sigorta müessesesi içerisinde toplan

masına tevessül edilmesi halinde, gelişmekte 
olan bu ticari faaliyet sektörünün mühim bir 
gelir kaynağından mahrum kalacağı açık bir 
keyfiyettir. Bakanlığın bu konuyu dikkatle yü
rütmesini temenni ederiz. 

Haşere ve tabiî âfetlere karşı çiftçilerimizin 
korunması ve ihracatımızın geliştirilmesi için, 
tarım sigortası ve ihracat sigortası konuların
daki çalışmalara hız verilmesi lüzumuna işaret 
etmek isteriz. 

Canlı hayvan borsa tesislerinin biran evvel 
kurulması için gerekli tedbirlerin alınmasında 
fayda mülâhaza etmekteyiz. Bu tesislerin ku
rulması hayvancılığımızın inkişafında, canlı 
hayvan kaçakçılığının önlenmesinde ve et fiyat
larının müstakar bir hale gelmesinde önemli bir 
rol oynayacağı kanaatindeyiz. 

507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun üç yılı aşan tatbikatı neticesinde, teza
hür eden aksaklıkların tesbiti ile giderilmesi 
hususundaki çalışmaları memnuniyetle izlemek
tedir. 

İktisaden geri kalmış memleketlerde, geliş
menin ve kalkınmanın başlıca faktörü koope
ratifçiliğin ön plânda yer aldığı bir gerçektir. 
Bu sisteme önem verilmelidir. Kooperatifçiliğin 
inkişafında, ilmî ve memleket gerçeklerine uy
gun bir metot takibedilmesi lüzumuna inan
maktayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
İktisadi kalkınmamızın temel başarı şartla

rı arasında, dış ödemeler dengesinin memleketi
miz lehine geliştirilmesi gelmektedir. 

Dış ticaret faaliyetlerinin tümünün devlet 
eline alınması veya tümünün özel teşebbüse bı
rakılması gibi görüşlerin, uygulanması mümkün 
olmıyan görüşler olduğuna inanmaktayız. 

ihracat politikasının kalkınma plânı umde
lerine uygun olarak yürütülmesini olumlu bul
maktayız. 

Yerli imalâtı başlıyan malların ithal edilmi-
yerek yerli sanayimizin korunmasına tarafta
rız. 

Müşterek Pazar ile memleketimiz arasındaki 
ticarette, önceki yıllara ait tarife kontenjanları
nın artırılması neticesinde zeytinyağı, şeker, 
halı, turunçgiller, taze üzüm gibi mallarımıza 
sürüm kolaylığı sağlanması memnuniyetimizi 
muciptir. Ancak, gösterilen bu kolaylık, ekono-
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inimizin Müşterek Pazara müşarik üye olabil
mesi için dıştan yapılan takviye edici tedbir
ler mahiyetinde olduğundan, bize tanınmış olan 
hazırlık devresi içerisinde alınacak tedbirlerle 
bu safhanın aşılmasına çalışılmasını temenni 
ederiz. 

îktisaden gelişmiş, sanayii ileride memleket
lere yalnız ham ve yarı mamul madde satabili
riz. Gelişen sanayimizin hız kazanması için az 
gelişmiş memleketlerle ticari ilişkilerimizin ar
tırılması ve bu memleketlerde ticari misyonlar 
kurulması fikrindeyiz. 

Ticarette standardizasyon, bir malın fiyatı 
kadar ehemmiyetlidir. Zirai ve sınai malları
mızın çeşitlendirilmesi ve kalitelendirilmesi ya
nında standardizasyona ehemmiyet verilmeli
dir. 

Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan 
standartlardan, tarım ürünlerine ait olanları
nın mecburi uygulanmasını memnuniyetle kar
şılamaktayız. Şimdiye kadar 23 ihraç maddesi
nin standardı veya tüzüğünün yürürlüğe kon
muş olmasını az bulmakta, süratle artırılması
nı temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bakanlığa bağlı teşekküller hakkında da 

görüşlerimizi belirtmek isteriz. 
iktisadi ve zirai kalkınmamızda mühim rol 

sahibi Ziraat Bankasının, malî bünyesini kuv
vetlendirmiş olmasını olumlu bir netice olarak 
karşılamaktayız. 

Ziraat Bankasının esas vazife ve gayesinin, 
istihsalini geliştirmesi için muhtaç çiftçiye kre
di temin etmek olduğuna göre ticari faaliyet 
ve yönünü kısması lâzım geldiği kanaatindeyiz. 

Gübre ve sertifikalı tohumluk kredilerinin 
müstahsıla süratle intikalini temin eden tedbi
rin alınmış olması memnuniyetimizi mucip ol
muştur. 

Detsekleme mubayaası yapan tarım satış 
kooperatiflerine kredi açıldığı, bu kredilerin 
tahsil edilemediği bir vakıadır. Bu kuruluşla
rın itfa edemedikleri kredi hacmini, Hazine 
de çeşitli sebeplerden karşılayamamaktadır. 
Bir nevi bloke bulunan bu alacaklılarının Ban
kanın faaliyetinin daha semereli olması için 
ödenmesi hususunda gerekli tedbirlerin alın
masını zaruri görmekteyiz. 

Halk Bankasının, gaye ve amacına uygun 
olarak, açılması müsaadesini aldığı şubelerini 
biran önce kurarak faaliyete geçirmesini mem
nuniyetle karşılamaktayız. 

Küçük esnaf ve sanatkârın gelişmesini fi-
ı nanse eden bu müessesenin, kaynaklarının cid

dî şekilde takviye ©dilmesini ümit ve temenni 
ederiz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, hububat alımında 
tesbit edeceği fiyat politikasını günün şartla
rına uydurmalıdır. Ofis, çiftçinin mahsulünü 
değerlendirmesi halinde köylünün talep gücü
nü artırmış ve memlekette genel bir mübade
le hareketinin gelişmesine yol açmış olacaktır. 

Afyon mahsulünün tek alıcısı olan ofisin, 
elinde mevcut stokları eritmek için ihraç fiyat
larını dünya fiyatlarına göre ayarlaması lüzum
ludur. Resmî Gazete ile yayınlanan kararname
lerde, afyon ekim sahalarının daraltılması yolu
na gidildiği anlaşılmaktadır. Bu sahaların hu
dutlardan uzak ve verimi yüksek bölgeler inhi
sar ettirilmesini isabetli bulmaktayız. Ancak af
yon ekiminin yasak edildiği sahalarda çiftçinin 
gelirinin azalmamasını teminen ne gibi tedbir 
alındığını öğrenmek isteriz. 

Et ve Balık Kurumunun gıda piyasasında 
rekabete rağmen müstehliki tatmin edici isti
kametteki çalışması memnuniyetimizi mucibol-
muştur. Kurumun Millî Savunma Bakanlığın
daki alacağı tesviye edilmelidir. 

Kurumun, yurt sathında yeni satış mağaza
sı açılması hususunda gayret göstermesini ve 
faaliyetlerini geniş halk kütlesine yaymasını 
temenni ederiz. 

1968 Ticaret Bakanlığı Bütçesinin Bakanlığa 
ve memlekete hayırlı olmasını temenni eder. 
Yüce Heyete saygılar sunarız. (Alkışlar) 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA ŞÜKRAN 
ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Sayın Bakan ve Bakanlık yönetici
leri; Anayasa ve Beş Yıllık Plân ve milletler
arası değişen ve gelişen ticari ve ekonomik şart
lar altında, önemi ve görevi hergün biraz daha 
artan bir Bakanlığın bütçesi üzerinde tenkit ve 
temennilerimizi alışıla gelen yolların biraz öte
sinde, Anayasanın bu Bakanlığa yüklediği so
rumluluğun neler olduğu, dış ticarette millet
lerarası tarihî gelişimin nasıl bir politika izle-
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diği buna göre bizim politikamızın yeterliliği, 
iç ticaret politikası ve istatistik bilgilerin doğ
ruluğu ile geçerlik derecesinin bugünkü gerçe
ği yansıtma oranı, kooperatifçilik ile ilgili bâzı 
konular üzerinde işlemiye çalışacağım. 

Anayasanın Sosyal ve iktisadi haklar ve 
Ödevler bölümündeki 52 nci maddesi : 

«Devlet, halkın gereği gibi beslenmesini, 
tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeği
ni değerlendirmek için gereken tedbirleri alır.» 

51 nci maddesi ise; «Devlet kooperatifçiliğin 
gelişmesini sağlıyacak tedbirleri alır», demekte
dir. 

Bu maddeler büyük kısmı ile Ticaret Bakan
lığına önemli bir Anayasa görevi yüklemektedir. 

Sayın senatörler, 
Uluslararası ticaretin izlediği yönü ve bu

güne kadar ki gelişimini izah ederken ilk çağ 
lann Nil Vadisinden başlıyarak, eski Yunan ve 
Roma'nın ticaret görüşlerini eleştirip ve dış ti
careti tanzim politikasındaki sistemleri ele alıp 
bir seminer sistemi uygulamıyacağız. Ancak 
bugün uluslararası ticaretin izlediği eğilim ve 
temel yönlerin değişiklikler gösterdiğini daha 
açık olarak tartışabilmek bakımından biraz ge
rilere doğru gitmek zorunluluğunu takdir eder
siniz. 

Eskidenberi, gelişmiş memleketlerin sınai 
maddeleri ile gelişmekte olan memleketler ara
sındaki hammaddeler mücadelesinin nasıl bir 
çizgi takibettiğin izah için gerilere gitmekten 
fayda vardır. Böylece, izlemek zorunluğunda ol
duğumuz ticaret politikasının anahatlarmı ko
layca ortaya çıkarabiliriz. 

Sayın senatörler, 18 nci ve 19 ncu asırlar
da, hammaddeler ile sınai mamuller arasında 
beliren dengenin, 1 nci Dünya Savaşma kadar 
devam ettiğini kabul edebiliriz. 

Özellikle 1 nci Dünya Savasından sonraki 
uluslararası ticaret, kontenjan koyma, misli ile 
mukabele veya miktar kısıtlamaları yönlerin
den karışık bir devirdir. 

Bu suretle, uluslararası ticaretin hukukî çer
çevesi bozulurken kesinlikle fakat yavaş yavaş 
esasa ait ceryan eden önemli değişiklik, ithalât 
ikamesi yolu ile hammadde - sınai mamul den
gesinin de bozulmasına yol açmıştır. 

Diğer taraftan, sanayileşmenin yayılması, 
sınai mamullerdeki fiyat artışları ve buna kar

şılık hammaddelerdeki fiyat durgunluğu ulus
lararası ticaretin eski düzenini çökertmiştir. 

Söz konusu bu eğilimler, 1928 yılında ekono
mik krizle şiddetini artırmış ve böylece günü
müzü etkileme gücünü kazanmıştır. 

Sınai mamuller ve hammaddeler üretim ve 
ihracatında, sınai mamuller lehine büyük geliş
meler olmuştur. 

Bu konudaki görüşlerimizin Birleşmiş Millet
ler istatistiklerine dayandığını belirtmekte fay
da görmekteyim. 

Bunları istatistik bilgi ile izah etmek iste
mek istediğimizde, 

1928 yılı 100 itibar edildiği takdirde 1960 
yılında sınai mamuller üretimi 293 e yükselmiş
tir. 

Yıllık ortalama artış % 3,4 tür. 
Buna karşılık hammaddelerin aynı yıllar için 

100 den 170 e çıkabildiğini görürüz. Yıllık or
talama artış ise % 1,7 dir. 

Bu maddelerin aynı dönemdeki (yani 1928 -
1960 arası) ihracat artışları daha da önemli 
ve ilgi çekicidir. 

Sınai mamuller ihracatı 1928 yılı 100 kabul 
edilirse, 1960 da 260, yıllık artış % 3,1. Ham
madde ise 100 e karşı 158 olup yıllık artış % 
1,4 tür. 

Burada özellikle üzerinde durulması ge
reken konu, gelişmiş memleketlerin tekelinde 
olan petrolün de hammaddeler içinde bulunu
şudur. Hammaddelerden petrolü çıkardığımız 
zaman, sonucun, çok daha aleyhte bir durum 
olduğunu kolaylıkla görürüz. Bu takdirde, ham
madde üretimi 1928 - 1960 yıllarında sadece 
% 1,4 oranında artmıştır, ihracat büyümesi ise 
% 1 den ibarettir. 

Bu bilgilerden sonra ticaret hadleri, daha 
doğrusu ticaret hatlerinin bozulması sorununa 
geçmek istiyorum. 

1950 - 1961 yılları arasında gelişmekte olan 
memleketlerin ticaret hadlerinin % 26 oranda 
aleyhlerine dönmüş olduğu, yahut, başka bir 
deyimle, bu ülkelerin satınaldığı sınai mamul
lerin % 26 oranında pahalılandnğı, adı geçen 
istatistiklerden anlaşılmaktadır. 

Sayın senatörler, 
Milletlerarası ticaret bu yönde iken, Türk 

dış ticareti bu etkiden kendini sıyırabilmiş mi-
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dir, sualini, cevaplandırmak isteriz. Bunu bir 
misalle izah etmekte fayda görürüz. 

1965 yılının fiyatlara 1966 yılında muhafa
za edilebilinmiş olsa idi, 1966 yılı ihracatımı
zın yaklaşık olarak, 17 milyon dolar fazlası 
ile gerçekleşmiş olması gerekirdi. 

Aslında, bu; gelişmiş memleketlerin ticaret 
politikalarının, gelişmekte olan memleketlere 
yaptığı basınç olup gelişmekte olan memleket
lerin buna direnmesi güçleri dâhilinde değildir. 

Yıllardır cereyan eden ticaret hadlerinin bo
zulması olayı Ticaret Bakanlığı yetkililerinin 
gözünden kaçan bir olay değildir. Çünkü, dış 
(ticaret politikamızı açıkça meydana çıkara
cak ve ne şekilde bir politika gerektiğini orta
ya koyacak ananokta budur. 

Bu gerçekler bize sınai mamuller ihracını 
sağlıyacak bir yönde politika izlememiz gerek
tiğini göstermektedir. 

Uygulama alanında yetkililerin kesinlikle 
belli olan bu zorunluğu görmemezlikten ge
len tutumlarını esefle kaydetmek isteriz. 

2 nci 5 Yıllık Planda Türk ekonomisinde ge
lişmeyi sınırlıyan bir faktör olarak gösteri
len dış ticaret, bu tutumla Türk ekonomisinin 
gelişmesini engelliyen fonksiyonuna devam 
edecektir. 

Bu arada, ihraç maddelerimizden olup, ihra
catı yasaklanan veya kayıtlanan maddeler ko
nusuna değinmek isterim. 

Bilindiği üzere, A. B. D. 1966 yılında 412 
maddenin stratejik listeden çıkarılmasına ve 
sosyalist ülkelere satışına müsaade etmiştir. 

ihraç mallarımızdan olup ihracı yasaklanan 
maddeler hakkında ne gibi kararlar alındığı bi
linmemektedir. 

ihracı yasaklanan veya kayıtlanan madde
ler var mıdır? 

Varsa, bizim dışımızda gelişmiş memleket
lerden her hangi birisi veya son yılların or
taya çıkardığı milliyeti meçhul beynelmilel 
şirketler vasıtası ile bu maddeler sosyalist ül
kelere satılmakta mıdır? Bu satışların izlenme
si konusunda bir direktif verilmiş midir, satış
lar tesbit edildiğinde belirli bir politika varsa 
hangi yönde işlemektedir. 

Sayın senatörler, 
Şimdi, dış ticaretimizin 1 nci Kalkınma Pla

nındaki hedeflerle karşılaştırılması ile ilgili 
beyanlara geçiyorum. 

Resmî beyanlar, yıllardan beri, yıllık ihra
catımızın plân hedefindeki rakamı ne kadar 
aştığını ifade edegelmiştir. Bu ifadeler mutlak 
rakamların mukayesesi bakımından şüphesiz 
doğrudur. Gözden kaçırılan veya ifade edilmi-
yen nokta, 1 nci 5 Yıllık Plânda, dış ticaret, 
özellikle ihracaat rakamlarının düşük tahmin 
edildikleridir. En önemli nokta budur. 

Diğer taraftan ihracaatımızdaki artışlar, 
kalemler olarak incelenirse; bu artışların gele
neksel ihraç mallarımızdan yani tütün, fın
dık, ve son yıllarda ki pamuktan dolayı oldu
ğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Sanayi mamul 
ve yan mamullerinde hemen hiçbir artış yok
tur. Hâdisenin bu açıdan da değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Sayın senatörler, 
Dış ekonomik ilişkilerimizden önemli gör

düğümüz Ortak Pa^ar ve bütünleşme hareket
leri milletlerarası ekonomik ve malî müessese
lerden, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkın
ma Konferansı üzerinde de durmak isteriz. 

Anlaşıldığına göre, Ortak Pazarla ilişkile
rimiz hızla geliştirilmektedir. Alınan haberler 
ilk dönem olan hazırlık süresinin 5 yıl içinde 
sona ereceği intibaını vermektedir. Bilindiği 
gibi, hazırlık süresi 5 ilâ 11 yıldır. Ankara 
Andlaşmasmdaki esas budur. Sürenin asgari 
müddet olan 5 yıla indirilmesi kararını almak 
için Hükümetin bu konuda inceleme yapmış 
olması gerekir. Türk sanayisinin gelişme de
recesi, tarımımız madenciliğimiz, insan gücü 
ve diğer alanlarımızı kapsaması gereken bu 
inceleme hakkında açıklama yapılmamıştır, in
celemenin mahiyeti ve özellikle varılan sonuç
ları Parlâmentonun bilmesinde büyük faydalar 
vardır. 

Sayın senatörler, 
Diğer konu: Birleşmiş Milletler Ticaret ve 

Kalkınma Konferansıdır. Yine resmî beyanlar
dan ve basından öğrendiğimize göre bu kon
feransta, anamaddeler, sanayi mamuller, kal
kınmanın finansmanı, görünmiyen işlemler gi
bi bizi yakından ilgilendiren konular tartışıla
caktır. 

Burada dikkati çeken husus, gerekçenin 33 
ncü sayfasında işaret edilen, sınai mamul ve 
yan mamuller için az gelişmiş ülkelere rüç-
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hanlar, yani tarife indirimleri tanınması ihti
maline dair bilgilerin bulunmasıdır. Bilindi
ği gibi, Türkiye Ortak Pazarla ilişkilerinde bir 
tarife rüçhan sistemine girecektir. Gelişmiş 
ülkelerin az gelişmiş ülkelere tanıyacağı tarife 
indMmlerinin halen Ortak Pazar ülkelerinde 
sahibolduğumuz ve gelecekte sahibolacağımız ta
rife indirimlerini ne şekilde etkiliyeceği üze
rinde durulması gereken bir husustur. 

Yabancı basında uzun uzadıya tartışıldığı
nı gördüğümüz bu konferans hakkında Türk 
kamu oyuna hiçbir açıklama yapılmamıştır. 

Sayın senatörler, 
iç ticaret konusuna geçerken, önce teşkilât

lanma konusuna değinmek isterim. 
Bugün, gelişmiş ülkelerde firmaların dev 

şirket veya enternasyonal şirket tiplerine yö
neldiği açıkça görülmektedir. Mevcut bilgi ve 
deliller enternesyonal şirketlerin artacağını, 
güçleneceğini ve dünyaya yayılacağını göster
mektedir. Hali hazırda, Kuzey Amerika ve Batı 
Avrupa'da ortaya çıkmış durum budur. 

Bu gerçek, Hükümetin teşkilâtlandırma açı
sından neler düşündüğünü bilmemizi gerek
tirmektedir. 

Türkiye'de ise hali hazırda değişen dünya 
şartlarına önem verilmediği, ticaretimizin aile 
anonim şirketleri, daha doğrusu kişisel işlet
me niteliğinde olduğu bilinmektedir. 

iktisadi ve ticari ilişkilerin durmadan ge
liştiği ve Doğu - Batı bloklarının ekonomik ba
kımdan hızla birbirine yaklaştıkları bu devir
de Türk, iş ve ticaret hayatının 18 nci asır 
modeline dayanan kişisel işletme niteliği kal
kınmada iddialı olan bir memleket için zararb. 
ve tehlikeli bir tutumdur. 

Bu bakımdan, anonim şirketler, üzerinde 
durulacak bir konudur. 

Bu tip şirketleri, çok az sermaye ile hal
kın da iştirakini sağlıyacak ve faydalanıla
cak hale getirmek gerekir. 

18 nci asır modeline dayanan kişisel işlet
me «Dükkândan» hızla ayrılarak, Türkiye'nin 
iç ve dış ticareti ile uğraşacak müesseselerin 
büyük sermayeli kuruluşlar olarak ortaya çık
maları, maliyeti düşürerek ve sermaye toplulu
ğunu saglıyarak bugünün gereklerini gerçekçi 
bir görüşle karşılıyacaktır. 
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Diğer taraftan, birçok milletler ekonomik 
kalkınmalarını kooperatifleşme ile sağlamışlar
dır. Misal olarak, Japonya ve israil gösterile
bilir. 

Köylünün toprağından tam olarak fayda
lanması ve yüksek faizlerden kurtarılmasını 
sağlamak Devletin bu yolda yapacağı çaba ile 
olur. 

Diğer bir husus, üretici, malını ucuza sat
makta ve tüketici ise bu malları pahalı temin 
etmektedir. Aradaki büyük fark ufak bir züm
renin elinde kalmaktadır. Bu grupa mâni ol
mak için, iç ticaret tanzim ve kontrol edilme
li ve bu işi organize edecek müesseseler kurul
malıdır. Bu suretle aracı dediğimiz grupun 
etkileri azaltılmalı veya kaldırılmalıdır. 

Yukarda belirtilen hususlar hakkında da 
Hükümetin görüşünü öğrenmek isteriz. 

Sayın senatörler^ 
Şimdi de ekonomik hayatımızın en önemli 

göstergelerinden biri olan indeksler konusuna 
eğilmek istiyoruz. 

Bilindiği, gibi, halen Ticaret Bakanlığınca 
yayınlanmakta olan toptan eşya ve geçinme 
indeksleri, 30 yıldan fazla bir zamandan beri 
hiçbir ıslâhat yapılmadan hazırlanmaktadır. 
Değişen dünya şartları, değişen tüketim mal
lan, değişen aile bütçeleri bu indekslerde hiç
bir şekilde ifadelerini bulamamışlardır. Bu 
konuda bir misal verebiliriz. Öğrendiğimize 
göre geçinme indekslerimiz hiçbir sınai ma
mulü kapsamamaktadır. Yani, indekslerimiz 
sanki Türk halkı sadece yiyecek maddeleri, 
ısıtma, aydınlatma için harcama yaparmışça-
sına hazırlanmaktadır. Sonuç olarak bu kalem
lerin her hangi birinde bir yükselme, gerçeğe 
aykırı olarak indeksleri şişirmekte ve hayat 
pahalılığı şeklinde yorumlanabilmektedir. Şüp
hesiz bunun aksi de olabilir, indekslere dâhil 
edilmiyen fakat halkımızın harcama yatığı mad
deler yükseldiğinde, fiilen pahalılık artmak
ta fakat indekslerimiz bunu göstermemektedir. 
Burada kamu oyuna bilerek ve bilmiyerek yan
lış bilgi verilmektedir. Aslında, bundan daha 
önemli olan, böyle yanıltıcı indekslerin Hükü
mete isabetli karar alma ve politika formüle 
etme konusunda yarattığı güçlüklerdir, indeks
lerin en kısa zamanda düzeltilmesini ve an-
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lamlı hale getirilmesini istemek görevimizdir. 
Bu aynı zamanda Beş Yıllık Plânın hükümleri
nin yerine getirilmesi bakımından da önem 
taşımaktadır. 

Sayın senatörler, 
Krediler konusuna gelince, söz söyleme ha

zinesi zengin bir konuya gelmiş oluyoruz. Bu
rada sadece bir konuya değineceğim. O da sa
nayici kredileridir. 

Resmî bilgilerden anlaşıldığıma göre, 1967 
yılı Ekim ayında Merkez Bankası kredileri ile 
birlikte toplam kredi hacmi 30,6 milyar liraya 
ulaşmıştır. Özel sektörün bankalardan aldığı 
krediler aynı tarihte 19,8 milyardır. Yine özel 
sektörün Merkez Bankası kaynaklarından kul
landığı krediler ise, 3 milyarın üstündedir. Şu 
hale göre toplam özel sektör kredisi 22.8 mil
yar civarındadır. Önemli olan nokta, böyle bir 
malî kudretten sanayi kesimine düşen kısmın 
nasıl bir büyüklük teşkil ettiğidir. Sanayi kesi
minin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile Sa
nayi Yatırım Bankasından aldığı sanayi kre
dileri 1967 Ekim sonunda sadece 1 milyar lira
dan ibarettir. Ticari krediler içindeki sanayi 
kredileri ise bilinmemektedir. Bir tahmine gö
re ticari kredilerdeki sanayi kredileri % 40 
civarındadır. Bu doğru olsa bile, % 18 e kadar 
varan faiz, komisyon, gider vesaire karşısın
da bu kredi kolaylıklarının sanayiciye ne kadar 
faydalı olabileceği, meydandadır. Sanayimize 
gerçekten hizmet edecek bir vasıta olarak se-
lektif kredi politikasının önemi hepimizce ma
lûmdur. Ancak bugüne kadar şabidolduğumuz 
husus bu konuda fiilen hiçbir şey yapılmadı
ğıdır. Pragramlarda selektif kredilere dair ifa
delere yer vermekle, bu politikaları formüle 
edip yürürlüğe koymak aynı şey değildir. 

Sayın senatörler; 
Buraya kadar izahına çalıştığımız konulan, 

kısaca özetlemek gerekirse, şu ana noktalara 
toplıyarak bir kez daha parmak basmakta fay
da görürüz. 

Bugün, uluslararası ekonomik politikanın 
dış ticaret politikası şeklinde geçerli olduğunu 
rahatlıkla söyliyebiliriz. 

Dış ticaret, günümüzde; sadece mal müba
delesi olmayıp, uluslararası, sermaye, para, hiz
met ve insan mübadelesi şeklinde bir yörünge
ye oturmuştur. 

Ulusların, ekonomik sistemleri hangi yönü 
çizerse çizsin, uluslararası ilişkilerde etkili ol
mak için, devletler çeşitli tedbirler alma yolu
na gitmiştir. 

Ticaret hadlerini, az gelişmiş memleketler 
aleyhine işleme gerçeği gözden kaçırılmamalı 
ve bu suretle, plânda, adı geçen gelişmeyi sı-
nırlıj^an faktör olarak gözüken dış ticaret po
litikasında gerekli ve yeterli tedbirler alına
rak, dış ticaretimiz ümitsiz bir yönde bulundu
ğu kanısından kurtarılmalıdır. 

Dış ekonomik ilişkilerimizde, menfaatleri
mizi koruyabilmek için gerekli incelemelerin 
önceden yapılması ve yasama organlarına da 
bilgi verilmesi sistemini işler hale getirmeyi sa
mimiyetle benimsemek ve önemsemek gerek
mektedir. 

Anayasanın 51 nci maddesinin, Devleti bağ
layıcı hükmünün hangi ölçüde yol aldığı ve 
uygulandığı da izlenmeye muhtaç konulardan 
birisidir. 

Anayasanın bir ilke olarak ortaya koydu
ğu ve her iktidar icraatının bu ilke ile kısıtJan-
dığı konusu da âdeta unutulmuş gibi saf dışın
da kalmakta bu konuya eğilenlere ancak üzün
tü vermektedir. 

Bu konulan gerçekten bilen Bakanlığın va
tansever ve bilgili ihtisas elemanlarının varlı
ğı, bizi bu ölçüde karamsarlıktan uzaklaştır
maktadır. 

Ancak, ihtisas elemanlannın Anayasa ışığı 
altında, parti ve kişisel baskılardan uzak tu
tularak çalışmalannı sağlamak da Hükümetin 
başlıca görevleri içerisinde bulunmaktadır. 

Konu buraya gelmişken bir ticaret gazetesin
deki bir yazıdan bahsetmek istiyorum. Burada 
4 sıfırlı fazlalıklardan bahsetmektedir. Bu yazı
yı bir parlömanterin okuyup da yüreğinin bur-
kulmaması imkân dâhilinde değildir. Tabiat şart
larının biraz zorlaması halinde, bütün ulaşımın 
aksadığı, özellike Şarkta yüzlerce vatandaşımı
zın hastalanıp öldüğü bir ülkede, Başkentin bâ
zı kişilerine 4 sıfırlı değer biçmek Türkiye'nin 
bugün içinde bulunduğu acıklı durumun bir tab
losudur. Tarih makam sahiplerine sıfırlı değer 
biçilme günlerini iyi işaret olarak göstermemiş
tir. Biz ticari kazançları değeri dört sıfırlı kişi
lerin ortaklığına bağlıyanlarm ve tüm bu ortak-
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lığın karşısında olduğumuzu bir kez daha tek
rarlıyoruz. 

Ticaret Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını 
diler, sizlere saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sabahattin 
Orhon. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, 

Yüksek huzurlarınıza A. P. Cumhuriyet Se
natosu Grupu adına, Ticaret Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizi arz etmeden önce Sayın 
Bakanı Bakanlık Camiasının mümtaz erkânını 
saygılarımızla selâmlarım. 

Mal ve hizmetlerin istihsalinden, istihlâkine 
kadar bütün iktisadi hareketleri ihtiva eden mu
amelâtın tamamını ticari faaliyet olarak ifade 
etmek icabederse konunun önemi, hizmetlerin 
vüsat ve şümulü daha mütebayin bir şekilde 
ortaya çıkar. 

Hele iktisaden gelişmekte bulunan memle
ketlerde bu konular halen olduğu kadar, önü
müzdeki yıllarda dahi diğer konulara öncelikle 
ele alınması icabedecek mevzular olarak devanı 
edegelecektir. 

Buna rağmen, Hükümet faaliyetleri arasın
da Ticaret Bakanlığının sorumluluğuna taalluk 
eden, Bakanlığın başlıca iştigal mevzuu olan bu 
nevi muamelâttaki aksamaların bugünkü dünya 
şartları ve Türkiye'miz gerçeklerine göre izalesi 
tedbirlerini toparlayıp yön verecek bir teşkilât 
haline getirebilmesini sağlıyacak Teşkilât Ka
nununun. henüz çıkartılamamış bulunması başlı
ca kaygımızı teşkil etmektedir. 

Bakanlığın diğer bakanlıklar ve bâzı âmme 
kuruluşları ile olan vazife tedahüllerini önliye-
cek, iştigal konularını vuzuhiandırıp hâdiselere 
yetki ile el koyma imkânlarını verecek, sorumlu
ların süratle karar vermesini sağlıyacak, ticari 
muamelâtımızı çok ürkek bulunduğu kırtasiye
cilikten kurtaracak böyle bir kanunun, tedvini
nin daha da gecikmesi, işlerin hallinde zorluk
ların devamını temadi ettirecek endişe ile yıl
lardan beri her iki Mecliste aynı temenniler iz
har edilmiş olması göz önünde tutularak, çok 
müsait bir ortam arz eden bu konunun biran 
önce hallini Sayın Bakandan ısrarla beklemek
teyiz. Daha da gecikmesi halinde, çok çelişik 
mevzuları, zıt menfaatlerin bağdaştırılması for

müllerini ihtiva edecek ve zaman zaman âcil ted
birler alınmasını zorunlu kılacak tasarruflarda 
başka vazifelilere görev tevcihi suretiyle Tica
ret Bakanlığı yetkililerinin daha da kısıtlanarak, 
bu sahada birinci derecede yetkili ve sorumlu 
olması gereken Bakanlığı âdeta kendisinden 
sonra gelmesi icabeden vazifelilerin sekreteryası 
haline getirilebileceğinden endişe duymaktayız. 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler; 
1967 Türkiye'miz iklim şartları bir evvelki yıla 
nazaran bâzı bölgelerde daha müsait bir durum 
arz etmemesine, ekonomik olayları önemle etki
si altına alan bölgemizde israil - Arap Savaşı, 
Süveyş Kanalının kapatılması, Kıbrıs buhranı 
gibi hâdiselerin zuhuruna rağmen, iktidarımızın 
kararlı tutumu ve zamanında alınmış tedbirleri
nin bir neticesi olarak memleketimiz ekonomik 
bünyesine menfi tesirleri haddi asgariye indiril
miş, genel olarak Türkiye'miz ekonomisi, mem
nuniyet verici seyrini devam ettirebilmiştir. Zi
rai ürünlerin desteklenmesi, himayesi, kredi po
litikası, kötü mahsul idrak eden bölgelerde, za
manında alınmış kararlarla, borçların tecili ve 
müstahsilin zor durumdan kurtarılmasını sağlı
yacak yeni kredilerle teçhizi, bilhassa sınai üre
timde daha müstakar ve devamlı gelişmelere bu
radan memnuniyetle işaret etmeyi övünücü bir 
vazife telâkki ederiz, 

Dış Ticaret politikamızda, bünyevi sebepler
le daimî olarak açık veren dış ödeme bilançosu
nun dengeye ulaştırılması amacının takibi, Yük
sek Meclislerce kabul edilen plânla öngörülen 
tedbirler çerçevesinde başarı ile yürütülmekte 
olduğunu memnuniyetle müşahade etmekteyiz. 

ihracatta millî menfaatlerimizin korunması, 
toplum ve sağlık güvenliği mülâhazalariyle bâzı 
maddelerin ihracının yasaklanması ve lisansa 
tabi tutulmasını amaç güderek, rejimin yıllık 
olarak tanzimini isabetli bir tedbir olarak gör
mekteyiz. İktidarımızdan önceki yıllarda bir 
yıl içinde değişik rejimler tatbikatının memle
ketimiz ekonomisine iras eylediği zararlardan bu 
şekilde, tevakki edilmiş bulunulmasına memnu
niyetle işaret ederiz. 

İthalâtın bir nizam altına alınmasına matuf 
tüketim mallarının arzulanan seviyede tutulma
sı, yatırım malları ve hammaddelerde memle
ket kalkınmasını plânda öngörülen hedeflere 
müteveccih yerli imalâtı koruyucu bir gaye ile 
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altı aylık olarak tâyin olunan liberasyon ve kota 
sisteminin başarı ile uygulanmakta olduğuna 
işaret etmek isteriz. 

Bu kotaların, Bakanlıkla ilgili, bakanlıklar 
ve özel ve kamu sektörü kuruluşları ile işbirliği 
halinde tanzimindeki gayret ve yürürlüğe sok
maktaki mesaisini takdire şayan bulmaktayız. 
Son defa hazırlanan ve yürürlüğe giren XX nci 
kotada, piyasada ithal lisanslarının el değiştir
mesi ve gayesinden uzaklaşmaya yön tutmuş 
mutemetlik müessesesinin ıslahı yolundaki ted
birleri memleket gerçeklerine uygun isabetli ka
rarlar olarak mütalâa etmekteyiz. 

Camiasına dâhil bulunduğumz Ortak Pazar 
ülkeleri ve kalkınma için bölgesel işbirliği 
(R. C. D.) memleketleri ile ticaretimize itina 
gösterildiğini memnuniyetle müşahede etmekle 
beraber, ihraç maddelerimizden fındık, kuru 
üzüm, kuru incir ve tütüne tanınan 1967 yılı içe
risinde yeniden artırılan indirimli kontenjan
ların bu yılda artırılması ve bilhassa zeytin yağı, 
şeker, 'pamuklu mensucat, halı, yünden giyim 
eşyası, turunçgiller, taze üzüm, taze balıklar, 
şarap için sürüm kolaylığı hakkında Ankara'da 
varılan mutabakatın biran önce tahakkuk saf
hasına intikalinin sağlanmasını temenni ederiz. 
Bu suretle Ortak Pazar memleketleri ile olan 
münasebetlerimizde de müşahede edilen ihra
catımızda azalmanın klâsik ihraç mallarına 
ilâveten yeni ihraç malları sürmesi ile telâfi 
edileceğine kaaniiz. (R. C. D.) kalkınma için 
bölgesel işbirliğinde bilhassa çok taraflı ödeme 
işlemleri için anlaşmanın müessir yardımları 
olduğuna kaaniiz. Bölge içi memleketlerde ti
caretin olumlu bir şekilde ve geciktikçe artış 
temposu içerisinde bulunması memleketimizin 
özel teşebbüs kuruluşlarının bu yoldaki faaliye
tini memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

ihracaattan sağlanan gelirlerin, kalkınma 
için daha müessir bir şekilde kullanılabilmesi, 
ihracatın serbest dövizle yapılmasını zorunlu 
kılmakla beraber mevcut, ihracat potansiyeli
mize, yeni pazarlar bulabilmek, bu pazarlara 
mütebaki ihraç mallarımızı yerleştirebilmek ve 
bilhassa birikmiş stoklarımızı eritebilmek için 
vâki çalışmalar neticesi son yıllarda aramızda 
ikili ticaret ve ödeme anlaşmaları bulunan mem
leketlerle ticari mübadelelerimizde bir inkişâf 

görülmektedir. Bu memleketlerin birçoğu ile 
bu yıl içerisinde ve önümüzdeki aylarda anlaş
maların yanilenmesi müzakerelerine girişilecek
tir. Son yıllarda alınan tedbirlerle daha iyi 
sonuçlara ulaşılmasına rağmen, serbest döviz 
sahasında rahatlıkla pazar bulabilecek bâzı 
ihraç maddelerimiz üzerinde reesport muamele
lerini önleyici, fakat tedbirlerin alınarak kendi 
ihraç maddelerimize serbest pazarlarda kendi 
elimizle rakip çıkartılması yollarının tamamen 
kapatılmasını temenniye şayan bulunmaktayız. 

Satılmasında güçlük çekilen klâsik ihraç me-
talarımızdan tütün ve fındık gibi maddelerimize 
inhisar etmek şartiyle bu memleketlerden gele
cek taleplere karşılık, bir seneden daha kısa sü
relerle geçici krediler tanınması şeklini hem 
stoklarımızda ferahlama ve hem de ihraç meta-
larımız bu memleketlerin müstehliklerini alış
tırmak gibi sonuçları karşısında faydalı bir 
tedbir olarak mütalâa etmekteyiz. 

1967 yılı içerisinde tatbikatta imkânlarımı
zın daralma neticesini doğuracak alacak ve borç 
durumlarımızın takibinin evvelki yıllara nazaran 
daha dikkatli bir şekilde cereyan etmiş bulun
masından memnuniyetimizi ifade ederken, ilgili 
ticaret ve ödeme anlaşmaları bakiyelerinde ga
yeye uygun bir seyir takibetmiş olduğuna işa
ret etmek isteriz. 

1967 yık ihracatımız, geçici rakamlara göre, 
plânın derpiş ettiği 510 000 000 doları aşarak 
525 000 000 doları bulmuştur. Yüksek malum
larınızdır ki bu miktar 1964 yılının 410 000 000 
dolarlık ihracatından % 28 daha fazladır. 

Tüketim mallarında arzulanan seviyenin tu-
tulabilmiş olmasına hammadde ve yatırım malla
rında pek büyük azalma olmamasına rağmen 
proje kredilerinin zamanında gerçekleştirilme
mesi hasebiyle ithalâtımız plân hedefinin tâyin 
ettiği 800 000 000 doların altında 683,3 milyon 
dolar olarak gerçekleştirilmiştir. Mamafih bu 
azalmanın geçen yılın ithalâtına nazaran % 40,9 
ve 1964 yılı ithalâtından % 27,2 nisbetinde faz
la olduğu dikkate alınır ise, endişe verecek bir 
aksamanın bulunmadığına işaret ederken; geçen 
yıl 227,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiş bu
lunan iç ticaret açığımızın 1967 yılında 158,4 mil
yon dolara düşmüş bulunduğunun dikkati nazar
larınızdan uzak tutulmamasını arz ederiz. 
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Nitekim son iki yılda ödemeler dengemiz deki 
gelişmelerin müspet tesirleri altın ve dövis re
zervlerimizin hızlı artış neticelerini göstermeye 
başlamış bu rezervelerimiz 1967 yılı sonunda 
40,5 milyon dolara yükselebilmiştir. (Evvelki 
iktidar giderken 1965 yılı sonunda 25,1 milyon 
dolar) 1968 yılında daha memnuniyet verici bir 
seviyeye ulaşacağına inancımizı buradan ifs/Jb 
etmek isteriz. 

Muhterem Başkan muhterem senatörler; ik-
tisaden gelişmekte bulunan memleketimizin ta
rım sahasında, ürünlerin fiyat istikrarının sağ
lanması lüzumunun ne kadar önemli bir konu 
olduğunu arza lüzum yoktur. iktidarımızın hu
bubat tütün, pamuk, fındık, ayçiçeği, zeytin ve 
zeytin yağı, incir, çeltik ve çay gibi başlıcaiarım 
tadadettiğimis ürünlere tatbik ettiği taban fi
yat ve destekleme mubayaaları politikası ve 
hayvancılık sahasında aldığı tedbirlerle faal 
nüfusumuzun % 75 ini teşldl eden tanın erba
bında istihsal emniyeti sağlanmış ve fiyat dal
galanmalarını haddi asgariye indirmiş bulun
duğunu arz etmek isteriz. Evvelki yıllarda te
sadüfe terk edilmiş bulunan bu politikaya 
uzun vadeli olarak el atılmasını ve mahsûl 
fiyatları arasında münasebetlerin tesisi sure
tiyle her bölgenin özelliğine uygun tarım üre
timini teşvik yoluna tevcih edilmesini şayanı 
tavsiye bulmaktayız. Bu konuda Ziraat Ba
kanlığı ile yakın bir işbirliği kurularak hangi 
bölgede ne nevi ürünlerin hangi seviyeye 
kadar istihsalinin rantabl olabileceği, teşvik ve 
himayeye şayan bulunduğu memleket gerçek
leri ve dünya pazarlarında sürüm imkânları 
göz önünde bulundurulmak suretiyle uzun va
deli olarak tssbit ve tâyininde büyük faydalar 
görmekteyiz. 

Destekleme mubayaalarında kendilerine gö
rev verilen tarım satış kooperatifleri ve bir
liklerinde bu ürünleri gereken şekilde değer
lendirilip pazarlıyabilmemizi sağlıyacak yeterli 
organizasyona kavuşturulabilmesi gereklidir. 
Yeterli özkaynakiardan mahrum oldukları ka
dar kuruluşları ve gelişmelerine ârıs olan 
bâzı bünyevi rahatsızlıklar üaerine eğilerek 
tedavilerine derhal tevessül edilmesi gerek
mektedir. Memleket ekonomisinde küçümsene-
miyecek etkileri olan bu görevin ifasında te
vali edecek aksamaların açacağı yaralar za
manla gayrikabili şifa bir hale gelebilir. 

Öz kaynaklarının toplamı Eylül 1967 sonu 
itibariyle 166 603 823 liraya yükselmiş bulu
nan tarım satış kooperatifleri birliklerine 
1967 yılında 750 000 000 lira plasman tah
sis edilmiştir. 1968 yılında ise bu plasmanla
rın 1,5 milyar liraya çıkarılacağı programlaş-
tırılmıştır. Böylesine büyük krediler açılan bu 
müesseselerin geçen yıllar borçlarının tasfi
yeleri için evvelki yıllarda çıkartılmış bu
lunan konsolidasyon kanunlarının, koopera
tifçilik eğitiminden ve mesuliyet anlayışından 
yoksun bâzı idarecilerde doğurduğu yanlış an
lama hasabiyle bu yardımların büyük bir is
raf içerisinde kullanılmasından birliklerin or
taklarında ve büyük müstahsil kütlesinde koo
peratifçiliğe karşı bir ürkeklik doğurmakta
dır. Bakanlığın müessir kontrolünü gösterme
sini ve ıslâh edici tedbirlerini geciktirmemesini 
temenni etmekteyiz. 

Himaye fiyatlarının gayesine uygun olarak, 
zaman zaman dış pazar fiyatlarından farklı 
olarak tesbiti zaruretleri karşısında maliyetin 
yüksekliğine Hükümetin sebebiyet verdiği gibi 
bir miktarmm bu idarecilerin rasyonel ol
maktan uzak laubali çalışmalarında kendilerin
de haklılık bulmalarını önlemek lâzımdır. Filha-
k'ika bu sekil işletmelerin masraflarının özel 
teşebbüse göre fazlalığı aşikârdır. Ancak bun
ları haddi asgariye indirmek de mümkündür. Ni
tekim tatbik edilen faiz politikasının bu maliyet 
yüksekliğinde büyük rolü vardır. Merkez Ban
kasınca Tarım Satış Kooperatifleri birlikle
rine intikal ettirilecek krediler için T. C. Zi
raat Bankasına açılan reeskont kredilerine % 7,5 
faiz yürütülmektedir. Bugün banka ve sigorta 
muameleleri, Gider Vergisi ile, bankanın idari 
masrafları da ilâve edilerek satış koopera
tiflerine % 10,5 ile ikrazat yapılması zaru
reti doğurmaktadır. Bu çok yüksek bir nis-
bettir. Halbuki aynı gayenin tahakkuku 
için tütünde Tekel Genel Müdürlüğüne, hubu
bat ve çeltikte; 

Toprak Mahsulleri Ofisine, Merkez Bankası 
kredi açarken % 1 faiz tatbik etmektedir. Aynı 
gayenin tahakkuku için vâki bu değişik tat
bikatın önlenmesi gerekir. Yüksek zararların, 
husulünde mühim bir âmil olan bu halin ön
lenmesi halinde Ziraat Bankasının büyük im
kânlarının tarım satış kooperatifleri birlikleri 
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nezdinde donmasından endişe duymaktayız. Ra
kamla ifade etmek icabederse, E37İÜİ 1967 iti
bariyle Ziraat Bankasının bu kooperatif ve bir
liklerden toplam alacağı 959 445 767 liradır. 
Banka sermayesine muadil bu alacakların doğ
ması endişesi memleket ekonomisinde çok bü
yük hizmetleri bulunan ve Türkiye'mizin en bü
yük tasarruf mevduatını toplamaya muvaffak 
olmuş bulunan bu müesseseyi öz kaynaklardan 
mahrum ederek, âdeta mevduatiyle çalışır bir 
hale düşürmemeye itina etjnek lüzumuna ehem
miyetle işaret ederiz. 

T. C. Ziraat Bankası 1967 yılında gübreden 
sertifikalı tohumluk, tarım makmaları, hayvan
cılık, ihraç mahsulleri istihsali plâsmanlarında-
ki artışlarına ilâveten çevirme, sürüm ve satış, 
tesis ettirme kredilerinden ikraz primlerini 
memleket gerçeklerine göre, evvelki yıllara na
zaran nisbeten uygun bir şekilde ıslah artışları, 
kredi tevziatını süratlendirmek gayesiyle şahıs 
haddi yetkilerinde yükseltme ve kredi teminat
ları konusundaki yeniliklerini, kontrollü kredi 
sistemini daha yaygın hale getirme gayretlerini 
başarılı birer faaliyet olarak tebarüz ettirmeyi 
yüksek huzurlarınızda övücü bir görev sayarız. 

Sayın Başkan ve sayın senatörler; tarım sek
törü kadar, küçük el sanayii ve el san&tlariyle 
uğraşanların ve esnafın karşılaştıkları problem
lerin başında şüphesiz organizasyon sorunu gel
mektedir. Anayasamız ve Hükümet programı
mız uyarınca kooperatifçiliğe bu yönden büyük 
önem verilmektedir. Ticaret Kanununa göre 
kurulan kooperatiflerin memleket, gerçeklerine 
uymıyan hükümlerin kifayetsizliği dclayısiyle 
umumiyetle anonim şirketler mevzuatından fay
dalanılmakta olduğu yüksek malumlarınızdır. 
Gitikçe rağbet görmekte olan ve 1964 te sayı
ları 4 900 civarında iken, 1967 yılı içerisinde 
5 860 a yükselmiş bulunmaktadır. Mevzuat ba
kımından boşlukların doldurulması, memleket 
realitelerine uygun bir hale ifrağı yolundaki ça
lışmalar kemalini bulmuş, hazırlanan tasarı Mil
let Meclisi gündemini işgal etmiş bulunmakta
dır. 

Karşılıklı kefalet sistemine dayanan ve son 
16 - 17 yıldır faaliyet sahasında bulunan esnaf 
kefalet koperatifleri, iktidarımız devresinde bü
yük bir inkişafa mazhar olmuştur. 1964 yılında 

183 iken, 1967 yılı sonunda 365 e ve ortak sa
yısı 88 binden 132 bine yükselmiştir. Henüz bu 
organizasyona ithal edilmemiş büyük bir esnaf 
kütlesi mevcut ise de„ Halk Bankasının bu 
yöndeki teşvik edici çalışmaları sonunda, bü
yük bir merhalenin katedileceğine şüphe etme
mekteyiz. 

Küçük sanayi ve el sanatlarını bir araya top-
lıyarak bunların gelişmelerine müsait bir ortam 
yaratmak, meslekî ve teknik eğitim konularını 
toplu olarak ele almak düşüncesiyle Devlet büt
çesinden Sanayi Bakanlığı emrine tahsis edil
mekte bulunan fonlar 1985 te 2 000 000 lira 
iken şimdi 16 000 000 liraya çıkarılmış bulun
masını dikkatlerinize önemle arz ederiz. Demok
ratik rejimin teminatı bulunan bu kütleye yö
nelen hizmetlerin her yıl bir evvelkinden daha 
ileri götürülmesini, iktidarımızın başarılı çalın
maları olarak görmekteyiz. Bu uğurdaki mesa
isini takdir ve şükranla izlemekte bulunduğu
muz Halk Bankası sermayesinin yükseltilmesi 
hakkındaki kanunun kısa zamanda isdarı lüzu
muna bu münasebetle işaret etmek isteriz. 

Muhterem Başkan ve muhterem senatörler; 
faaliyetleri geniş müstahsil ve müstehlik küt
lelerinin içine alan bu yönü ile memleket ekono
mici ve sosyal bünyesimizi yakmdan etkiliydi 
Toprak Mahsûlleri Ofisinin 1967 yılı çalışma
ları, memnuniyet verici seyrini devam ettirmiş
tir. Çeltik mubayaalarında vukubulagok:~ek-
te olan aksamaların İ3al3si igm gerekli tedbir
lerin alınarak, müstehlik sızlanmasının önlene
ceğini ümidetmekteyiz. 

Üretimci ve tüketicinin çelişik menfaatle-
lerini memleketin ekonomik bünyesine ve kon
jonktür seyrine uygun bir tarzda kaliteli hay
vancılığın teşviki, kasaplık hayvan şevki temi-

| ni başlıca görevleri arasında olan Et ve Balık 
Kurumunun son yıllardaki faaliyeti, sahibol-
duğu potansiyel nisbetinde inkişaf göstereme
miş bulunan hayvancılığımızın geliştirilmesin
de ümit verici olmaktadır. 

I ( 
I Balıkçılık sahasında büyük bir ihtiyaca ce-
; vap vereceğini umduğumuz ve Millet •Meclisine 
I kadar intikal etmiş bulunan Su Ürünleri Ka-
j nununun hâlâ çıkartılmamış bulunması büyük 
I üzüntüdür. 
I Ikticiarımızca alman müspet tedbirlerin 
\ olumlu sonuçlarını idrak ettiğimiz şu sırada 
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Yüksek Meclise sevk edilmiş ve gündeme ka
dar gelmiş bulunan Kooperatifler Kanunu, Su 
Ürünleri Kanununun, Türün Ekicileri Tarım 
Satış Kooperatifleri ve bunların birlik halinde 
teşkilâtlanması hakkındaki kanun tasarılarının 
1968 yılında kanunlaşarak ekonomik hayatı
mıza yeni bir güe getireceğine ve ticari haya
tımızın eşitlik ve açıklık prensipleri çerçeve
sinde ve hürriyet nizamı içerisinde kalkınma
mızın büyük inkişaflar göstereceğine inanmak
tayız. 

Bu inancın verdiği huzurla hepinizi gru-
pum adına selâmlarım. Ticaret Bakanlığının 
1968 bütçelinin hayırlı ve uğurlu olmasını di
lerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 

— Sayın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 
memleketimizin iç ve dış ticaretinin düzenlen
mesi ve geliştirilmesiyle görevli Ticaret Ba
kanlığının 1968 bütçesi müzakereleri dolayısı 
ile görüşlerimi kısaca arz etmek için huzurla
rınızda bulunuyorum. 

Evvelâ, Ticaret Bakanlığının Kuruluş Ka
nunu gereğince piyasanın düzenlenmesi konu
sunda bâzı çalışmaları varsa da bunlar bugün
kü ihtiyaçlar karşısında yetersizdir, diyebili
rim. 

Yurt içinde zaruri gıda maddelerinin fiyat
larında bir istikrar sağlanması lüzumludur. Va
kıa fiyatların yakından takibine Bakanlıkça 
başlanmış ise de yeni bir hareket olduğundan 
istenilen tesiri görülememiştir. 

Bu konu ile ilgili olarak yaş sebze ve mey
venin akm - satımını düzenliyecek olan «top
tancı hal» 1er Kanununun biran evvel hazır
lıklarının bitirilmesi lüzumludur. 

Ticaret Bakanlığı fiyatlarda mutlak bir is
tikrar sağlamak zorundadır. Çünkü fiyat me
kanizması bütün üretim - tüketim ve .kalkın
maya doğrudan doğruya tesir eder. Bunda mü
him olan piyasadaki serbest rekabeti sağlamak
tır. Rekabetin sağlanması için de piyasayı tek 
elden kurtarmak lâzımdır. Sonra bu konuda 
kredi problemi çok mühimdir, üreticiye lü
zumlu olan krediyi sağlamalıyız. 

Rekabet mevzuunda Et ve Balık Kurumu, 
Gima gibi müesseselerin faydaları inkâr edile
mez. 

Ticaret Bakanlığının yurt ekonomisinde ve 
iç turizmin gelişmesinde önemi büyük olan ser
gi ve fuarların açılmasmdaki gayreti takdirle 
karşılarım, 1968 bütçesine bu iş için konan 
600 000 lira az da olsa gecen senelere nazaran 
artışı cihetteki bizleri memnun eder. Sergi, pa
nayır ve fuarların kurulmasını teşvik için ya
pılan ciddî çalışmaları da önemli bir faaliyet 
olarak adlandırabiliriz. 

Yurt içi ve yurt dışı haberleşmelerinde mü
him rol oynıyan borsaların ticari hayatın lü
zumlu kıldığı yerlerde açılmasını temenni ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ticaret Bakanlığının en mühim vazifelerin

den birisi ihracatın geliştirilmesidir. Türkiye 
gerek zirai ve gerekse sınai ürünlerine dış ül
kelerde sağlam pazarlar bulmak mecburiye
tindedir. özel teşebbüsün pazar bulma hususun
daki çalışmaları çok zayıf kalmakta veya üç 
beş kişinin tek elinde verimsiz bir durum arz 
etmektedir, , 

Evvelâ Ticaret. Bakanlığı ihracedeceğimiz 
ürünlerin dış piyasalarda istenilen standartla
ra uygunluğımıı titizlikle kontrol etmeli ve dış 
piyasanın sağlam, istikrarlı olmasını sağlama
lıdır. Sonra ambalaj konusunda da öğretici 
bilgileri üreticilere veya bu işin ihracatını ya
pacaklara aktarabilme!!, nakledebilmelidir. 

Burada memleketimin bir derdinden bahset
mek isterim: Türkiye'nin en iyi vişneleri Af
yon Karahisar'da yetiştirilmektedir. Çiftçimiz 
her sene binlerce vişne fidanı dikerek yeni yeni 
bahçeler meydana getirmektedir. Bu sene mah
sûl 3 000 - 4 000 ton civarında idi fakat üre
tici bunu tam mânası ile değerlendiremedi. 
Dış piyasalardan bilhassa Almanya'dan talep
ler vardı. Üretici evvelâ itimat edemediğinden 
ihracından vazgeçti. Sonra bizde hakikaten 
karşıbk olan mevzuatı bilmediğinden göndere
medi. Az bir miktar yapılan ihracat ise am
balajların basitliği yüzünden vişneler pek faz
la itibar göremedi. 

Bir firma ambalaj kablarını biz gönderelim 
siz vişneleri bunlarla sevk edin talebinde bu
lundu. Vatandaşlarla ambalaj kablarını eli
mize aldık; iki, üç bakanlık dolaştık. Ama 
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müspet bir netice alamadık. Umarım ki Tica
ret Bakanlığı bu konulara da tez elden kısa 
yönden bir çare bulurlar. 

Ayrıca yaş meyva ve sebzelerin nakli ele 
ciddî bir problem oluyor. 1938 uygulama plâ
nında bu islere tahsis edilecek 50 frigorifik 
arabaların ithaline öngören çalışmaları mem
nunlukla karşılarız Yalnız bir noktaya Sayın 
Bakanın dikkatini çekmekte büyük fayda gö
rürüm. 3 - 4 sene evvel, hatırımda yanlış kal
madı ise, yine bu isler için 20 - frigorifik kam
yon ithal edilmişti. Ama bunlar sonra ne hik
metse akar yakıt tankeri oldu. Ve bis ihrace-
deceğimiz yaş ürünleri yine Bulgarlara veya 
Yugoslavlara naklettirmek zorunda kaldık. Ye
ni hamlemizin de aynı akibete uğramaması için. 
işin iyi tezgahlanması ve nakliyeden kâr yeri
ne üreticiye kâr prensibi önde tutulursa ka
naatimce bu problem halledilmiş olur. Koope
ratifçilik müstahsil ve müstehlik i?in dengeli 
bir hale getirilmeli. 

Bis bölgemizde kooperatifçiliğe önem ver
diriyoruz. Bu hususta Muhterem Bakanlığın 
müsamaha ve yardımlarını da memnunlukla 
karşılıyoruz. Bize cidden çok yardımda bulu
nuyorlar, bu kooperatifçilik yönünden. 

Gönül Dış Ticaret mevzuunda da aynı ran
dıman yapılmasını ve gayretlerin lüeumsuz say
dığımız formaliteler arasında boğulmamasmı 
istiyor. 

Türk çiftçilerinin zirai üretimini bu ürün
lerin sürüm ve satışını zirai sanayinin ve bun
larla ilgili her türlü teşebbüsün millî ekonomi 
ilkelerine göre yürütülmesine, ilerlemesine ve 
bunlar için lüzumlu kredileri düzenlemek, da
ğıtmak, ve banka işlerini yapmakla görevli 
olan Ziraat Bankasından bahsetmek istiyo
rum. 

Diyebilirim ki, bugün en geniş halk toplu
luğu ile yakm ilişkileri olan teşekkül Ziraat 
Bankasıdır. Memleket içinde hem tarımsal 
alanda ve hem de ticari alanda mümtaz bil
me vkii vardır. 

Hizmetlerinin önemi ile orantılı olarak güç
lü ve bilgili bir şekilde yürütülen banka hiz
metlerinden dolayı idarecilerine teşekkürü bir 
borç bilirim. 

6 . 2 . 1968 O : 1 

1968 Sirai plasmanın 6 milyar 300 milyona 
yükseltilmesi bizlerin ve dolayıslyle çiftçileri
mizin bu müesseseye karşı olan itimat ve bağ
lılığını artırmıştır. 1965 yılma nazaran zirai 
plâsmanm iki misline çıkartılması küçümsene
cek bir iş değildir, 

İkinci Beş Yıllık Plânın ilkelerine uygun 
olarak tarımı modernleştirmeye yönelmiş olan 
Ziraat Bankasının çevirme kredilerini aynî 
olarak vermesi, kaliteli tohum, yeterli .gübre ve 
ilaçlama yönündeki çalışmalarını takdire şa-

Sayın Bakanımdan bu verimli ve ciddî hiz
metleri}! gölgelenmemesi için önemli bir husu
su rica edeceğim. 

Biraz evvel söylemiştim. En geniş halkla mü
nasebeti olan Ziraat Bankasının bâzı ilçelerdeki 
şubelerinin bilhassa sosyal ve ekonomik yandan 
geri kalmış ilçelerde banka yöneticilerinin 
çiftçi psikolojisinden bihaber bulunmalarıdır. 
Zaten yokluk ve mahrumiyet içinde bulunan 
çiftçilerimizin sert muamele ve işlerin lüzum
sun yere sürüncemede bırakılması morallerini 
bozmaktadır. Bu kabîl mevkilere gönderilecek 
elemanların ciddî bir eğitime tabi tutulması 
kanaatimce yerinde bir hareket olur. Yine be
sicilik kredisinde, traktör v. s. kredilerindeki 
mevzuat biraz daha gerçeklere yaklaştırılırsa 
birçok şikâyeti ve serzenişleri önlemiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım. 

300 milyon lira sermayeli Halk Bankası es
naf ve küçük sanatkâra teşkilâtlı ve kontrol
lü bir sistem içerisinde kredi dağıtarak yıllar
dan beri hissedilen büyük bir boşluğu rahat
lıkla doldurmuştur. Hemencecik diyebilirim ki 
esnaf kefalet kooperatifleri muvaffak GI'ÎIUP1 ve 
gayesine erişmiş bir kuruluştur. 

Beni bankanın rasyonel çalışmaları arasın
daki bir hizmeti çok memnun etmiştir. Söy
lemekte hem bu hareketleri teşvik ve hem de 
küçümsenen bu hizmeti su yüzüne çıkartmak 
için fayda görürüm. 

Küçük esnafı teknolojik bilgelerle mücehhez 
kılmak için küçük broşürler yayınlanması. Çek 
muhterem arkadaşlarım çok önemli bir konu
dur bu teknolojik bilgilerin memleket sathına 
yayılması. Bilhassa küçük esnafın bu bilgiler-
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cvsn istifade etmesi hakikaten verimi artırıcı 
bir unsurdur. Bunda önayak olan Halk Banka
sının çok sayın idarecilerini tebrik ederim.-

Arkadaşlarım, Emekli, dul, yetim ve az ge
lirli vatandaşın yardımına koşan Emniyet San
dığının görevini gereği*gibi ifa etmek imkânı
nı sağlıyacak kanun tasarısı Yüce Meclislere 
gelmiştir. 50 milyon lira sermayeli olarak Zi
raat Bankasından ayrılan bu teşekkülün fay
dalı çalışmalar yapacağından eminim. Bu mü-
essossnm kısa samanda şubelerini çoğalta
rak membkete faydalı olmasını temenni ede
rim. 

Bütçe Yüce Türk Milletine havıriı olsun, Yü
ce Senatoya ve bakanlık mensuplarını saygı
larımla, selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kudret Bayhan. 
KUDRET BAYHAN (Niğde) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; ben Sayın Ticaret 
Bakanı ve Bakanlık erkânından davacı olarak 
konuşmama başlıyorum. 

Arkadaşlar; Türkiye'de kuraklık itibariyle 
birinci sırayı işgal eden vilâyet Niğdedir. Cena-
bıb.ak dahi nimetlerini taksim ederken Niğde 
için kıskançlık göstermiştir. 

Toprağımız verimsizdir, ormanlarımız yok
tur,, akar sularımız çok azdır. Yeraltı servetleri
mizin ne merkezde olduğu malûm değildir, iki 
çobanın tesadüfen keşfettikleri krom madenleri 
halen hususi eşhas tarafından işletilmektedir. 
Bununla beraber halkımız çok çalışkandır. Tür
kiye'de halı satışı işleri hasren hemşehrilerimi
zin inhisarı altındadır. Halk kendi güciyle ufak 
tefek sanayie de yönelmiştir. Diğer taraftan 
Türkiye'de okuma nisbeti bakımından Niğde 
üçüncü vilâyet merkezidir. Türkiyemizde mev
cudu onbeş binin üstünde öğretmenimiz vardır. 
Bu çalışmaların yanında halk bir taraftan da 
meyvalılığa ehemmiyet vermiştir. Yalnız 1967 
yılında Niğde de dikilen elma fidanı 35 binden 
fasladır. Niğde elmacılığı kalite itibariyle yalnız 
Türkiye'de değil bütün dünyada birinci mevkii 
işgal etmektedir. 

Arkadaşlar; elma mahsulü yetiştirilmesi çok 
güç olan bir meyva cinsidir. Mahsul alınması 
için bir senede 7 - 8 defa zirai mücadele yapıl
ması gerekir. Elma istihsali için hem tabiatla 
mücadele ister ve hem de haşere ile mücadele 

ister. Elma ambara girinceye kadar her an teh
likeye mâruzdur. 

1967 senesinde Niğde'de elma mahsulü çok 
fazla olmuştur. Zamanında elmanın satılmaması 
endişesini duyduğumuz için, ilgili makamlara 
müracaat ettik ve elmamıza satış mahalli, pazar 
bulmaları için yardım istedik; hattâ Sayın Baş
bakan Irak'a giderken Başbakana ve Sayın Ti
caret Bakanına telgraf çektim ve Niğde Elma 
müstahsili alıcı bulunmaması hasebiyle perişan 
olmuştur. Başbakan Irak'a gitmektedir. Araplar 
Niğde elmasına aşıktır. Yapılacak anlaşmalarda 
elma ihracının da nazarı itibara alınmasını te
min ediniz dedim. Cevap alamadım. Bugün Tür
kiye'de incire, üzüme, fındığa, fıstığa, tütüne 
hattâ portakala dahi prim verilir, elmaya veril
mez ve üvey evlât muamelesine tabi tutulur. 

Muhterem arkadaşlar, elma satış mahalline 
sandıklara istif edilerek gönderilir, bir istifçi 
günde otuz sandık istif eder ve elli lira ücret 
alır. İstif edilen sandıklardan kamyonla sevki-
yat yapılacaksa 350 sandık bir kamyona yükle
nir; meselâ kamyonla harice elma götüreceksi
niz, hududa vardınız, Gümrük memuru gözünüze 
bakar, yani yolumu bul demek ister, anlamamaz-
lıktan gelirsiniz, derhal rengini değiştirir ve 
sandıklar açılır kaçak meta aranır. Tabiî bulu
namaz ve yere harman edilen elmayı buyurun, 
götürün der, elma bozulması çok kolay olan bir 
meyva olduğu için ve esasen de mütehassıs istif -
çilerin hudutta bulunmaması hasebiyle hudutta 
mahvolur. Birinci mahzur budur. Gümrük mua
yeneleri Niğde'de yapılmalıdır. Diğer bir mah
zur da arkadaşlar, Türkiye'ye elmadan bir kuruş 
dahi döviz girmez, giremez. Götüreceğiniz elma 
dolara tahvil edilir ve bu kadar zaman içerisin
de şu kadar dolar getireceksiniz denir, evdeki 
pazar çarşıya uymaz ve siz dolar kaçakçılığın
dan Mersin kaçakçılık mahkemesine sevk edilir
siniz. 8 ay mahkemede uğraşırsınız, neticede be-
raet edersiniz, fakat ne şerefiniz kalır, ne iti
barınız kalır. Bu vaziyet karşısında elma ihra
cına imkânı kati yoktur. Her ne kadar Gima bir 
miktar elma mubayaa etmiş ise de bu kâfi de
ğildir. Bugün 1967 mahsulünün dörtte üçü satıl-

.mamıştır. Mümkünse orduya, okullara elma ve
rilmesi temin edilmelidir. 

İşte arkadaşlar, elma müstahsili perişan olan 
bir bölgenin temsilcisi olarak Sayın Ticaret Ba
kanı ve erkânından davacıyım. Kilosu 30 kuru-

— 733 — 



C. Senatosu B : 29 

şa mal olan elmayı otuz kuruşa satmaktayız. Sa
yın Bakanlıktan acilen yardım beklemekteyiz. 
Bakanlık dâvaya bir çare bulursa ne âlâ, bulmaz
sa huzuru mahşerde de davacı olmakta devam 
edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 
CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; memle-
leketimiz bugün demokratik bir düzende ve pi
yasa mekanizmasına dayanan hür bir emek ve 
gayret hareketi içindedir. Bu türlü bir ticari 
nizamın ticaret dengemizi sağlamak hareketini, 
belli ve belirli potansiyelimizi en iyi sekliyle kıy
metlendirerek yapılan çalışmaların hedefi, bu 
sahada dengeyi sağlıyarak kalkınma isteğimiz
dir. Maddi ve mânevi sahalarda sağlanacak bü
tün başarıların, hürriyetin ve adaletin hâkim 
olduğu medeni ve demokratik bir toplumda ger
çek değerini bulabileceğine inananların bu isti
kamette yapıcı tedbirlerle çalışmalarını, teçhiz 
etmeleri, tüccarımıza ve ticaretimize doîayısiy-
le aziz milletimize huzur ve saadetin cömert 
kaynağını kazandıracaktır. Ticaretimizin emin 
ve güvenli gelişimini zorlıyacak maddi ve hu
kuki engelleri esaslı şekilde tespit ederek tica 
retimizin devamını emniyette tutmak, aradığı
mız hedefe varmak bakımından bugünden bü
yük bir ehemmiyet taşımaktadır. 

Döviz masraflarından tasarruf temin ede
cek, ticari hayatımıza bu istikamette yeni ve gü
ven verici imkânlar katacak ticari ve sınai 
âmilleri, plân hükümleri içinde tam ve isabet 
le değerlendirmek her zaman ağırlığını muha
faza eden gerçek olarak göz önünde tutulmalı
dır. Sınai mamuller için vergi iadesi; ucuz faiz, 
ihracat kazançlarında vergi indirimi, ihracat 
mallarının pazarlanmalarında ve dış piyasalara 
tanıtılmasında verilen karar ve bu istikamette
ki müspet çalışmalar, ticaret hayatımızın em
niyetle gelişmesine açılan emin kanallar olarak 
daima işler halde tutulmalıdır. 

Bugün ticaret hayatımızın güven verici muh
tevasında yeri ve değeri gerçekten büyük olan 
taze meyva ve turfanda sebze ihracatının düzen
li bir inkişaf içinde olması, bu sahada alıra 
cak yapıcı tedbirlerin gücüne bağlı kalmakta
dır. Bu nisbeti çok iyi tâyin eden Hükümetin, i 
İkinci Beş Yıllık Plânın sevk ettiği hüküm } 

— 734 

6 . 2 . 1968 O : 1 

içinde bu cins malları bozmadan taşıyabilecek 
küçük tonilâtoda yeteri kadar gemi temin et
mek kararı gerçekten yerindedir ve sevindirici 
olmuştur. Karma ekonominin özel teşebbüse 
zaıf değil, kuvvet verici felsefesi içinde ticaret 
hayatımıza emek katarak, üreticinin gayretleri
ni, şekillendirip, kıymetlendiren ihracatçıları
mızın bütün gayretlerine rağmen ambalaj ve 
standardizasyon hizmetlerinin yeteri kadar mü
kemmel olmadığı hakikati gerçekten üzücüdür. 
Batı - Almanya'dan vazifeli bir ataşeden geldi
ğini bildiğim bir raporda, «Türkiye'den gön
derilen narenciye sandıklarının çok iptidai, hâ
lâ ve ısrarla çivili olarak» sevk edildiğini bil
dirişini bendeniz büyük bir üzüntü ile karşılı 
yor ve su anda bu emlerin benim kalbime sap
lanan acısını vazifeli insanlar olarak Ticaret 
Bakanımızın, dış ticaret reisimizin ve alâkalı 
banka genel müdürlerimizin de kalblerinde duy
duklarına gönülden inanıyor bu acımızı dindi 
recek, bitirecek teşvikkâr ve müessir tedbiri; 
rine gerçekten güveniyorum. 

Sayın Başkan, bugün sosyal hayatımızda 
muzaffer bir realite olarak müşahade ettiğimiz 
küçük sanatkârımız ve esnafımızın el emekleri
nin ve bu sahadaki üretimlerinin daha da müs
pet ve mükemmel bir organizasyon içinde ele 
alınmasındaki isabete bilhassa işaret etmek is
tiyorum. İşçi ile işveren arasında orta bir sınıf 
olarak hürrij^et nizamının, refah ve hürriyet 
içinde kalkınma hamlelerimizin temel âmillerin
den ve temel direklerinden biri olan bu insan
ların çalışmalarının kıymetlendirilmesi gerçek
ten isabetli bir davranıştır. Bizim inanışımız 
odur ki; tatbikatta mevcudoldıığunu iddia ettik
leri ve asla mevcudolmıyan yanlışlıkları dü
zeltmek bahanesi içinde, masum isteklerin; 
plânlı ve riyazi bir çalışma düzeninin kuvveti 
ile memleketin hayrına durmadan gayret eden
lere, sömürücü diyerek ve bu nizama da sö
mürü düzen iddiasiyle taarruz edenlerin önün
de, küçük sanatkârımız ve esnafımızın ticari 
ve sosyal yüceliği asla ve mutlaka aşılmaz ve 
yenilmez kuvvetlerimizden biridir. Bu sebeple 
bu hizmet sahasında son yıllarda yaratıcı 
ve bilerek sarf edilen gayretlere ve g-erçekten 
bilerek ve inanarak çalışanlara teşekkür et
mek borcumuzdur. Bu hizmet sahasında canlı 
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bir hamle içinde olan Halk Bankasının serma
yesinin Sayın Başbakanın işaret ettiği gibi bir 
milyara çıkarılmasındaki isabete de şahsan iş
tirak ve işaret ediyorum. 

Sayın Başkan; ticaretimizin millî ve ger
çek hedefi dış ticaret dengemizi düzeltmek sure
tiyle, millî iktisadi hayatımıza haklı olan hu
zuru vermektir demiştim. Bu istikamette Ti-
caret Bakanlığının gerçekten ağır ve gerçekten 
önemli bir vazife ve mesuliyeti içinde olduğu 
aşikârdır. Bu hedefe varmanın belli ve bilinen 
yolunda daima ciddî ve daima cesur bütün ted
birler aranmalı ve mutlaka uygulanmalıdır. Bu 
yolda ithalât mallarının yurt içinde istihsal ve 
imalâtının büyük ehemmiyeti asla unutulmama
lı ve memleketimizde kısmen ucuz olan hanı 
made ve iş gücü âmillerini yeteri kadar dikkat
le kullanarak ihracatımızı artırmak gayretleri
miz asla yavaş!amamalıdır. İhracat kapasite
mizi artırmak, döviz kazanma imkânlarını tak
viye edeceğine, döviz masraflarından tasarruf 
temin edeceğine ve böyle de asıl maksadımız 
olan dış ticaret dengemizi sağlamakta müessir 
olacağına göre; bu mutlak ülke olarak ticari ha
reket ve münasebetlerimize hâkim, en esaslı 
hedefimiz olmalıdır. 

Sayın Başkan; mülkiyet rejimine dayanan ve 
hür bir rejim içinde serbest piyasa mekanizma 
sına istinadeden, fırsat eşitliği içinde hakların 
ve emeklerin değerlendireceği esasını müdafaa 
edip kabul eden demokratik bir nizam içinde 
müreffeh Türkiye'yi kurmak istiyen bir çalış
ma gayretinin, bir fikrî akımın, bir plânlı, 
yapıcı hamlenin önüne durarak, iktisadi yapı
mızı sosyal hayat düzenimizi tamamen yıkarak 
düzen değiştirme iddiası içinde olanlar, memle
ketin tarihini ve millî gerçeklerimizi istihkar 
ederek hiçe saymanın büyük suçunu işlemekte
dirler. En masum hislerin temizliği içinde plâ
na, hesaba, memleket potansiyelinin gerçekle
rine istinadeden bir düzeni, sömürücü düzen ola • 
rak isimlendirenler, hattâ daha da ileri giderek 
demokratik bir ideolojinin hukukî nizamına da
yanan bir çalışma hareketini, bir ticaret âle
mini soyguncu düzen diye damgalayanlar ger
çekte hürriyeti, hürriyetleri boğmak için kul
lanma cüreti içinde, yalnız tüccarımıza, ti
caretimize değil, bütün memlekete taarruz ve 

| tecavüz etmektedirler. Hür piyasa, hür ticaret, 
hiçbir zaman soyguncuların âlemi ve iklimi ola
maz. Tamamen aksine biz diyoruz ki, hürri
yetin her sahada hürmet görmediği bir ortanı 
açıkça istipdattır. Bu memlekette istipdadın 
gelişme ve gelişmesine müsamaha ve müsaade 
etmiyecek imanımız içinde Ticaret Bakanlığı 
bütçesinin, tüccarlarımıza ve ticaret alemimi 
ze ve aziz milletimize hayırlı olmasını diler 
ve Yüce Senatoyu hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, değerli senatör arkadaşlarım; kıymetli ar
kadaşımız Cavit Tevfik Okyayuz arkadaşımdan 
sonra söz alıp aynı mealde bâzı sözler söyle
mek mümkün. Ama kıt bir zaman içinde an-
cak Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde görüş
mek icabediyor. Bunun için kendilerine hususi 
olarak cevap vermeyi mahfuz tutuyorum. 

Muihterem arkadaşlarım; Ticaret Bakanlı
ğının bütçesi müzakere edilirken şu sırada fiyat 
artışlarını ve pahalılığı nazarı dikkate alarak 
birkaç söz söylememek mümkün değildir. Sa
yın Başbakan işe başladığı ilk günlerde fiyat 
yükselişleri itirazı karşısında fiyat yükselişleri
nin canlılık eseri olduğu hakkındaki kıymetli 
mütalâalariyle karşı karşıya kaldık. Bundan 
sonra düşündük taşındık, ne olabilir? Cemiyeti 

i cansız hale getiren artışların canlılık eseri ol
duğu hakkındaki iddialara bir türlü akıl erdi
remedik. Bunun üzerine bir soru sorduk, Baş
bakan adına Sayın Devlet Bakanı arkadaşımız 
cevap verdi, bu cevabını da tatminkâr bula
madık. Bakan, fiyat artışlarının mevsimlere 
göre olduğunu ve bu artışların muvakkat bu
lunduğunu ve mevsimler geçince normal haya
tın avdet edeceğini beyan buyurdular. Halbuki 
her mevsimde, her senede fiyat artışı kendi ha
linde olduğu gibi muhafaza edildi, hattâ gün 
geçtikçe artışlar daha da fazlalaştı. Bu pahalı
lık cemiyet bünyesinde bir felâket halini al
mıştır. 

Muayyen para alan memur, dar gelirli, emek
li vatandaş cidden çok feci bir durumdadır. Hü
kümetin bu kuvstli fiyat artışlarına, pahalılığa 
karş?. bir çare bulmamak hususundaki davranısı-

I nı esefle karşılasak istiyoruz, Ve bu kürsüden 
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bunu dile getiriyoruz. Et fiyatları görülmemiş 
haldedir. Bir vakitler bis et kombinasını iste
miştik ve onu da Erzurum'da yapmıştık. Fakat 
iktidar değişikliği oldu, Demokrat Parti iktida
rı geldi, o saman bu konuyu alay mevzuu hali
ne getirdi. Türkiye'nin her taralında hayvanlar 
vardır, kombinaya ne lüzum vardır, dendi. Fa
kat mesele öyle değildi, Bilâkis kombinalar?; lü-
zum olduğu zamanla anlaşıldı, S t - Balık Euru-
mu meydana getirildi ve bu hata tamir edilmek 
istendi. Et Balık Kurumu ve kombinaları ol
mamış olsaydı, bis eti halen kilosuna 50 - 60 li
radan vermek mecburiyetinde kalacaktık. Eir ko
nu muhalefetten geliyor diye ehemmiyet verme
mek hatadır. Eğer bu teklif, muhalefetten ge
len fikir ve bu teklif değru ise, yarinde ise tu 
nu tatbik etmek iktidar için bir asalet olmalı
dır. 

Muhterem arkadaşlar, ithalât ve ihracat me
seleleri üzerinde kısaca bir, ilci fikrimizi burada 
ifade etmek istiyoruz. Türkiye'mizin en mühim 
dâvası ithalâtla ihracat arasındaki dengenin 
Türkiye lehine çevrilmesini, temin etmektir, is
tatistikler ortada. 1967 senesi ihracat ile itha
lât arasındaki açık fark 290 milyon dolardır, 
Ama bu seyyal bir rakamdır. İşçi dövizleri ve 
turizm dövizleri de bundan tenzil edilirse bir 
miktar daha yükselir. O zaman yine 2C0 milyarı 
dolardan aşağı bir açık olmuyor. Senelerin ger-
terdikleri levha içimize su serpecek durumda 
değildir. Şu halde ne yapıp yapıp ihracatım: ıu 
artırmak zarureti ile kesin olarak kar?ı karşıya 
bulunmaktayız, ihracatı artırmak için birçok 
meta vardır. Bu metalar arasında balıkçılık en 
önemli bir mevkii tutuyor. Su ürünleri Kanu
nunun getirilmemesi, Teşkilât Kanununun vücu
du getirilmemesi bu balıkçılık meselesini tama
men ortadan kaldırmıştır. Ziraat Bankarm~a 
tekne ve donanmaya taallûk eden eşyaların si
gorta teminatı olarak kabul edilmemesi , bu ka
nunun ancak ve ancak gayrimenkulleri teminat 
olarak kabul etmesi bu sektörün inkişafına mâ
ni olmaktadır. Balıkçılık mevzuunda dün bu
rada Millî Eğitim Bakanı tarafından izahat "<?-
rilirken, balıkçılık okulu üzerindeki çalışmaları
mız devam etmektedir, demiştir. Bu çok haşin
dir ve üzücüdür. Türkiye'nin en mühim bir da
vası ve ihracat metaı olan baılkçııık üzerinde: 
hâlâ etütler yapılmakta, hâlâ okul açılıyor, agı-

I lacak. denilmesi çok acıdır, cidden hazindir. 
I x:ürkiyo'nin balıkçılık Herini bütün teferrüatiy-
j la öğretecek ilmî, fenni usulleri anlatacak, bilgi

li insanların yetiştirilmesini sağlıyacak bir oku-
j luıı bulunmaması bizi çok fırsatlardan mahrum 
| etmiştir. Balıkhanelerimiz yoktur, buzhanele-
| rimiz hafiftir. 

Şimdi arkadaşlar buzhane meselesine gelin
ce; bir misal arz edeyim, istanbul'da bir müte-
robbis buzhane vücuda getirmiştir. Buzhane elin
den alınmıştır. Buzhane açılmasına mâni olun
maktadır. Ancak ve ancak buzhane Et ve Balık 
Kurumunun buzhanesi olacak, balık ağalarının 
elinde olacak. Balık ağaları getirecek mallarım 
buzhaneye koyacak ve diyecek ki, başkalarının 

I mallarını alma ve başkaları getirdiği zaman ağa-
j n;n emrinde olmayan, özel r: yapan balıkçılar ge

tirdiği zaman buzhanede 3/er yoktur, de. Bu va
ziyette tutulan balıklar denize dökülecek, balık 
ağası olan o beyefendi bir müddet sonra o balık
lan piyasaya çıkaracak ve birkaç misli para ka
zanacak. E-ealite budur. Bunun böyle olduğunu 
ispata hazırım. Eğer bu öyle değildir denilirse 
vesika ve şahitleri ile ispat etmem mümkündür. 

I Balıkhane yok,, buzhane yok. tek tip tekne-
I 1er meselesi, eğitime yardım edebilir, arama, ta-
i rama tekneni halinde. Yanımızdaki komşular bu 
I meseleyi halletmirisrdir, arama tarama tekne-
I si halinde inşaat yapıyorlar, bu inşaattan az 

prim olarak, az bir ücretle balıkçaiara veriyor-
| 1ar. Ve harb zamanında da bunu derhal alıp 
I arama tarama gemisi halinde kullanıyorlar. 
i Biz yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? İstinye sahilin-
! de aldığımız birkaç gemileri uykuya yatmasına 
i müsade ediyoruz. Yaptığımız iş budur, başka 
! iş yapmıyoruz. İhracatın basitleştirilmesi, ham-
| madde ve ambalaj ithalâtının kolaylaştırılma-
1 sı, can ve mal emniyetinin temin edilmesi, barı

naklar zincirinin kurulması, karasularının altı 
mile, balıkçılık alanının 12 mile çıkarılması lâ
zımdır. Tarım kesimi içinde en büyük artışın 
balıkçılık alanında olduğu muhakkak olması 

I icabeder. 1968 - 1967 arasında üç katına yakın 
I bir artış vardır. Bu artış başka bir tarım alanm-
I da yoktur. Bir iki noktayı söyliyeyim. Elimiz-
| den kaçan fırsatlar büyüktür. Bugün istihsâl 
j 100 bin tondur. Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
i Plânına göre % 300 artış olacağına göre istihsa-
| 1in 300 bin tona çıkarılması lâzımdır. Bunun 
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100 bin tonu dâhilde istihlâk edilsin 200 bin 
tonu ihraç edilecekti. İhracatta tonu 150 do
lardır. Şu halde 200 bin ton balık ihracıyla, tonu 
150 dolardan 30 milyon dolar bir faydamız ola

caktır. Eğer biz bunların hepsini yapmış olsaydık, 
balıkçılığa ehemmiyet vermiş olsa idik bunlar 
temin edilirdi. Maalesef bunu temin etmek im
kânı mevcut değildir. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bu mey an

da bir iki noktai nazarımı da söylemem icab 
ederdi. Ama fırsat yok. Arkadaşımız ihtar 
ediyor, Ziraat Bankasının faaliyetlerini, Halk 
Bankasının son zamanlardaki gelişen faaliyetini 
Emniyet Sandığının halka yararlı oluşunu da 
burada belirtmek isterim. Ticaret Bakanl:.*?. 
Bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ede
rim. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Hazer? Yok. Sayın Ye 

şilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri, Ti
caret Bakanlığı 1968 malî yılı bütçesi kanun ta
sarısı üzerinde şahsi görüşlerimi, kısa olsa, 
arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'misin ticaret 
politikasına hâkim olacak esasları tesbit eden, 
diğer bir tâbirle arz ve talepleri zıt menfaatleri 
telif ederek iktisadi nizamımızı ve ekonomik dü
zenimizi mutlak tanzün eden bir bakanlıktır. Bu 
sebeple müstahsil daima malımın kıymetlen resi
ni ve değer verilmesini, müstehlik ise alacağı bu 
malları as fiyatla olmasını arzu eder. Bu iki zıt 
menfaati telif ederek buna göre fiyat tesbitinde 
bu bakanlığın vazifesinin ne kadar zer ve müş-
kül olduğunu takdir etmekle beraber, bakanlığın 
mutlak anlamda vazifelerini ifade ettiği inancı 
içinde bulunmaktayız. 

Sevgili arkadaşlarım, bir mevzua mutlaka te
mas etmek istiyorum. Gazetelerin uzun uzun 
yazmış bulundukları İzmir'deki zeytin yağının 
içine motorin karıştırılarak yapılan dış satış lıl-
disenin tesbitinden sonra konunun mahkemelere 
intikal etmiş bulunması sebebiyle bundan bahse
decek değilim. Yalnız, mevcut diğer mevzuat 
üzerine eğilerek, bunların yetersizliğine işaret 

kanun tekliflerinin getir'l:ne~i ioin Bakanlığın 
bu iş üzerin3 eğilerek, diğer bakanlıklarla bir
likte çaılsmaları ricasında bulunacağını. Elimiz
deki mevcut bulunan Ce.sa Kanununun üçüncü 
faslında bu husus sarahaten belirtilmiştir. 391 
IIGÜ maddede aynen şöyle denilmektedir; «Hai
lim içeceği sulara ve alelıtlak yiyeceği ve içece
ği şeylere zehir katarak vesair surette bozarak 
umumun sıhhatini tehlikeye düşüren kimse 3 se
neden 10 seneye kadar ağır hapis cezası ile mü-
cazat olunur.» Yine 394 ııcü maddeden itibaren 
bu devam eder, 402 nci maddeye kadar gider. 
Diğer mevzuatta buna ait iki hüküm vardır, Bun
lardan biri Gıda haddeleri Nizamnamesi, diğe
ri de Hıfzıssıhha Kanunudur. Benim hukukî 
görüşüme göre, cezai müeyyidenin az olduğu ka
nısındayım. Hepimizin ve halkımızın sıhhatini 
bozan ve bilhassa zeytinyağına motorin karıştı
rılarak, hattâ tabiplerin vermiş bulunduğu ra
por doğru ise, vatandaşlarımızın ölümüne se-
bebolan kişiler için verilecek ceza bu kanunda 
tasrih edilmiştir, üç senedir. Bunun az olduğu 
kanaatindeyim. Yeni bir kanunla, diğer kanun
larda olduğu gibi, bunun da değiştirilmesi, ar
tırılma:.';. için yeni bir kanun teklifi getirilmesini 
Gay;-.n Bakandan rica ediyorum. 

Ben bu Bakanlığa bağlı bulunan iki Genel 
Müdürlük üserinde duracağım. Bunlardan birisi 
2ara.it Bankası Genel Müdürlüğü, diğeri ise Halk 
Bankası Genel Müdürlüğüdür. Ziraat Bankası 
Gsnsl Müdürlüğünün 1966 yılına nazaran 19C7 
yılında yalnız kredilerindeki artı/darı bir ıı-ilyav 
514 milyon lira bulunduğuna göre, demek ki, Zi-

:at Bankası bugünkü mevcut eleman ve imkân
larını zorlıyarak vatandaşa istediği krediyi ver
mek aşkı içerisinde bulunmakta ve çalışmakta
dır. Ziraat Bankası bugün Türkiye'mizin 32 mil
yon insanından 21 ilâ 24 milyonunu teşkil et
miş bulunan köylülerimize muhatabolan ve on
ların kredilerini, ihtiyaçları bulunan kredilerini 
teinin edan bir bankadır. Kazalarda Ziraat Ban
kasından başka bir banka bulmak ve başını vur
mak mümkün değildir. Bu sebeple Ziraat Banka
sının köylerde yapmış bulunduğu köylülerimize 
ve çiftçilerimize yapmış bulunduğu kredilerde 
bilhassa kredinin azami haddine gelmiş olmala
rını ve köylünün ihtiyacı olan kredileri zamanın
da ve vaktinde vermiş bulunmaları sebebiyle bu 

ederek; yeni maddesi ağır ceza tehdidi taşıyan j Banka Genel Müdürlüğünün basta Genel Müdür 
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olma!?: üzere, diğer ze rafın millete ve memlekete 
hizmet aşkı ile dolu olduğuna inanarak bu hiz
metlerinden dolayı kendilerini tebrik etmek, teb
şir etmek istiyorum. Köylümüzün tek düşündü
ğü bir şey vardır o da borcunu ödemesidir. Zi
raat Bankası marifetiyle köylülere verilen borç
ların köylülerin üzerinde kaldığına ben kaani de
ğilim. Benim Anadolu'da, bozlarında çalışan, 
avuçlarındaki bulunan nasırlar yalnız şahsa ve 
Devlete olan borçlarım ödemenin ifadesi olan 
köylümüzün ta babasından kalma bir adeti var
dı:'. Ona bu iman, bu itikat verilmiştir, öbür dün
yaya giderken kul borcu ile gitme, der. Bu se
beple köylü mutlaka borcunu ödiyen, bunun için 
çalışan, bu inançla dolu kimsedir. Eiraat Ban
kacının bundan conra köylüye dağıtılacak kre
dilerde nasıl ki, âzami had nasıl tesbit edilmişse 
asgari haddinin tesbitini rica etmekteyim. Ben 
sunu isalı etmek istiyorum sevgili arkadaşlarım; 
bu memleketin yarınının müreffeh olmasını, me
sut olmasın' temelini birlikte atacağımız iyi duy
gularla, iyi görüşlerle halledeceğiz. Köylüyü, şu
na inanıyorum ki, tefecilerin elinden, murabaha
cıların elinden, sürekçilerin elinden mutlaka 
kurtarmak likam. Bunun da tek sebebi köylü
ye kredi veren Ziraat Bankasının, bugün içinde 
bulunduğu kredi hacmi kâfi gelmiyorsa, Dev
letçe bütün imkânlarımızı kullanarak, bunlara 
daha fazla kredi vererek köylülerin ihtiyacı bu
lunan kredivi alabilmelerin: temindir. Ben bun
ların asısını çekmiş bir arkadaşınızım, Bundan 
15-20 yıl öncesi düşünülecek olursa, benim köy
lüm 100 lira almalı için kazaya gelirdi, onun 
15 - 20 lirasını kazada yer, köyüne dönerdi, iz
le köylünün bu kaderinden kurtarıldığına ina
nıyorum, daha da kurtarılması için yine bu Ge
nel Müdürlüğün ve Bakanlığın bu inanç içerisin
de çalıştıklarına emin olarak, bunu tesbit ederek 
kendilerini tebrik etmek istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım; Halk Bankası Genel 
Müdürlüğü de bugünkü imkânları ile hakikaten 
sanatkârlarımıza ve küçük esnafımıza hizmet 
eden, onların el emeğini değerlendirmede azimli 
bir çalışma içerisinde bulunmaktadır. Şöyle ki; 
Tarihe bir bakacak ve göz atacak olursak Cn-
manlı imparatorluğu şamamnda Anadolu'daki 
el sanatlarının Avrupa'da değer îivata satıldığı 
ve arandığı bir vakıadır. Biz o memleketin ço
cuklarıyız. Eğer benim küçük sanatkârıma ve 

esnafıma Halk Bankası bugünkü hizmet felse
fesi içerisinde biraz daha gayret temin ederek 
krediler temin ettiği takdirde yine yarm... 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Yes'l-
yurt. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — ikazı
nız üzerine bitireceğim. Türkiye'de bulunan, beş 
kalan işgücünü değerlendirmek şartiyie Türlü
ye'deki boş kalan sanatkârların ve küçük esna
fın yakınlarının, çöküğünün çocuğunun boş ka
lan emeğini değerlendirerek, yakın zamanda Os
manlı imparatorluğunda olduğu gibi, Türkiye 
el sanatları yine Avrupa'da revaç görecektir, sa
tılacaktır. Bu duygu ile dolu olduğumu ifade 
eder, Yüce Senatoyu hürmetle selâmlar, Bakan
lığın bütçesinin hayırlı olmasını gönülden temen
ni ederim. (Alkışlar). 

E AŞK AİT — Yeterlik önergesi vardır, yeter
lik önergesi kabul edildiği takdirde Sayın Ba
kana söz vereceğim. Son söz olarak da sırada 
Sayın Meedi Agun vardır, kendilerine ses 'vere
ceğim. 

Yeterlik önergesini okutup oylarınıza arz 
j edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmelerin yeterli görülerek müzakerenin 

i i-rifayetini arz ve teklif ederim. 
j 

Sabahattin Orb.cn 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 

j arz ediyorum. Kabul edenler,.. Stmiyenler,,. Ka-
| bul edilmiştir. 

j Sayın Bakan ,buyurun. 

j Saym Bakan 45 dakikalık bir süreye konuş
malarım sığdıracaklarını söylemişlerdir. Sayın 

! Bakandan sonra bir arkadaşımız da son söz ola-
> rak konuşacaklardır. Bu konuşmalara değin 

çalışmanın uzatılmadı hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. İnşallah 45 dakikada bitirirlerde üıce -

I re t Bakanlığının bütçesi de bu şekilde bitmiş 
i olur. 
j TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
! (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Se

natonun değerli üyeleri; 
Konuşmamın başında, bütçemize gösterilen 

j ilgiye ve ekonomik meseleleri dile getiren de-
| ğerli konuşmacılara teşekkür etmek istiyorum. 
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Bugün bütün dünyada ve özellikle plânlı bir 
kalkınma içinde olan yurdumuzda, ekonomik 
konular politika içinde ağırlığını kabul ettir
miştir. 

Bu sebeple dile getirilen meseleleri cevapla
madan önce Bakanlığıma ait ekonomik konula
rın 1967 yılına ait kısa bir özetini vermek isti
yorum. 

Bilindiği gibi 1967 senesi, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânımızın son yılı idi. 

1966 yılı içinde ekonomimiz, plânın ilk yıl
larına ve hattâ pek çok memleketlere kıyasla 
hayli hızlı bir kalkınmayı başarmıştı. 

1967 yılında aynı hızın devamı güçlükler 
arz edeceğinden buna göre tanzim edilmiş bir 
program içinde yürünmüştür. 

1967 yılı bu açıdan ele alındığında, hızlı sa
yılacak bir ekonomik gelişmeye rağmen fiyat 
istikrarı korunmuş ve ekonomimizin istikrarlı 
gelişmesini engelliyecek unsurlar kontrol altın
da tutulabilmiştir. Bu gelişmeye yardımcı istih
sal artışını, gelişen kredi imkânları destekle
miştir. 

Zirai, sınai ve ticari kredilerde değişik oran
larda kredi gelişmesi uygulanmıştır. 

Kredilerin ve kaynakların istihsali ve ihra
catı artırıcı istikamette değerlendirildiğini ifade 
etmek isterim. 

özellikle destekleme alımlarına, müstahsil 
malının değerlendirilmesine kadar ihracat geli
rimizin artması istikametinde bu yıl da devam 
edilmiştir. 

r-~ 
Ekonomimizin henüz teşkilâtlanmamış kolla

rında hizmetimiz az olmuştur. 
Bu boşluğun doldurulması için; gerek İkinci 

Beş Yıllık Plânın Birinci yıl programında, ge
rek Bakanlığımızca alınmış organizasyon tedbir
leri ile bu sahadaki hizmetler cabuklastırılacak 
ve değerlendirme sahası genişletilecektir, 

Bilindiği gibi, 1967 yılında bölgemizde önem
li siyasi olaylar cereyan etmiştir. 

Bilhassa dış ticaretimiz üzerindeki tesirleri 
bakımından bu olayların değerlendirilmesi lâ
zımdır. 

1967 yılının ilkbaharında İsrail ile Arap dev
letleri arasında vukubulan harb olayı ve bunun
la ilgili Süveyş'in kapanması olayının ekonomi
mize etkileri olmuştur. 
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Yine aynı yıl içinde, Kıbrısla ilgili durumu
muz da sizlerce malûm olayların ve bunun ini
kasları da yine ekonomimizi etkilemiştir. 

İç ticaret yönünden, bilhassa tabiat şartla
rına bağlı olmak zorunda olan ekonomimize ya
ğışlı bir ilkbaharı takiben geç kalan mahsul id
râki ve pamuk ekimindeki güçlükler şartlara 
menfi bir açıdan etki yapmış ve ekonomide def-
lâsyonist etki meydana getirmiştir. Buna rağ
men moneter tedbirlerle ekonomiyi ferahlatmak 
yoluna gidilmiştir. 

özellikle sanayiin bâzı kollarında mevsim 
başında stok birikmeleri görülmüştür. 

| Zirai hasadı takiben genişliyen kredi imkân-
I lan ekonomide bu istikamette ferahlığa yardım

cı olmuştur. 

Kıbrıs olayının ekonomimiz üzerindeki tesir
leri bertaraf edildiği bir devrede, Sterlink de
valüe olmuştur. 

Sterlin'in beynelmilel tediyedeki önemli ye
rindeki vukubulan bu sarsıntı beynelmilel ticari 
âlemde bir intizar devresi doğurmuştur. 

1967 yılında Türk parası içinde bu tarz şa
yialardan rahatsızlık duymamıza rağmen mem
nuniyetle ifade edeceğimiz husus; dış ticareti
mizde bilhassa ihracatımızın plân hedefi olan 
510 milyon doları aşmış olmasıdır. 

İhracatımıza ait son duruma göre 1967 yılı 
ihracatımız plân hedefini 13 milyon aşarak 523 
milyon dolarda gerçekleşecektir. 

Bu durum; Türk ekonomisindeki gelişmenin 
ve yukarda arz ettiğim şartlara rağmen ekono
mideki istikrar ve güven unsurunun ifadesidir. 

İhracatımızdaki bu gelişmede hizmeti geçen 
resmî sektörde olsun ve özel sektörde olsun her 
vazifeliye huzurunuzda şükranlarımı sunuyo
rum. 1968 yılı içinde daha büyük gayretle daha 
iyi neticeler alacağımıza inanıyorum. 

1967 yılı programındaki hedeften geri kalan 
ithalâtımızdır. Proje kredilerindeki formalite 
gereğinden ve; yukarda arz ettiğim siyasi 
olayların etkisi altında kalacağını kabul etti
ğim yabancı sermaye gelirindeki azalmadan mü
tevellit ithalâtımız 685 milyon dolar civarında 
gerçekleşecektir. 

Dış ticaretimizdeki müspet sayılacak bu ge-
I üşmeye rağmen, daha köklü tedbirlerin de ger-
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çekleştirilmesi zorunluğunu müdrik olarak ça
lışmalarımızı düzenlemiş bulunuyoruz. Bu cüm
leden olarak ihracatımızın gelişmesi ve bünye 
değişmesine imkân verecek tedbirler üzerinde 
çalışmaktayız. 

Mevcut pazarların genişletilmesi ve yeni pi
yasalar kazanılması yolunda esasen kesif bir 
faaliyet devresine girmiş olduğumuzu ifade et
mek isterim. Bu maksatla, 1967 yılında Libya'
da, Suudi Arabistan'da, Danimarka'da, Roman
ya'da yeni ataşelikler açılmış 1968 başında 
Kuveyt'te bir ay sürecek bir sergi düzenlemiş 
bulunmaktayız. Ayrıca Mart 1968 den itibaren 
Kuveyt'te de bir Ticaret Ataşeliği ihdas edile
cektir. 

1967 yılı dış ekonomik ilişkilerimiz açısın
dan da önemli bir yıl olmuştur. 

GATT'ta Kennedy Round çerçevesinde sağ
lamış olduğumuz tâvizler yanında : 

Ortak Pazarda tütün, kuru üzüm, kuru incir, 
fındık gibi geleneksel ihraç maddelerimize ilâ
veten sınai nitelikteki yeni maddelerimiz için 
kontenjan ilâveleri sağlanmıştır. 

RCD Anlaşması dâhilinde İran ve Pakistan 
ile olan ticari münasebetlerimiz hissedilir bir ar
tış kaydetmiştir. Birkaç güzel örneğini de bu 
yıl tesis etmiş bulunyoruz. 

1968 Şubat ayında toplanan İkinci Dünya Ti
caret ve Kalkınma Konferansının dış ticaretimiz 
ve binnetice ekonomik kalkınmamız bakımından 
müspet unsurlar getireceğini ümidetmekteyiz. 

İkili anlaşmalı memleketlerle ticari müna
sebetlerimizi kalkınma plânına ilişkin yıllık 
programlar çerçevesinde ve ekonomimizin icap
larına uygun şekilde yürütmekteyiz. 

1967 yılı içinde yeni pazarlar kazanılma
sı yolundaki gayretlerimiz cümlesinden olarak 
Tunus ve Cezayir ile işarı liste ve serbest dö
vizle ödeme esasına müstenit birer Ticaret An
laşması akdetmiş bulunuyoruz. 

Ortadoğu, Afrika ve Güneydoğu Asya mem
leketlerinde ihraç mallarımız için yeni pazarlar 
sağlanmak yolunda sarfedegeldiğimiz gayret
lerin semerelerini bu yıl içinde göreceğimizi 
ümidediyoruz. 

Bukonuyu bitirmeden bir konuya özellik
le temas etmek istiyorum. Bu mevzu Sayın 

C. H. P. sözcüsü Fikret Gündoğan'm bütçe
nin tümü üzerindeki konuşması sırasında ve 
yine Sayın Şükran öskaya'mn balıanlığımrn 
bütçesinin görüşülmesi sırasında değindikleri 
meselelerdir. Sayın Fikret Gündoğan'm temas 
ettiği birinci husus; (1962 den itibaren dış ti
caret açığına dayanan bir politika devresi baş
lamış ve devam etmektedir) iddiasıdır. 

Evvelâ bu bir kusur ise kendi mensubu ol
dukları partinin de bunda iştiraki vardır. 

İkinci olarak, bu ticaret açığının devamlı
lığının bir sınırı olmak iktiza eder ki, plân 
ilkelerinde bu kabul edilmiştir. Kaldı ki tes-
bit ettiğimiz 32 memleketin 18 inin ticaret açı
ğı vardır. 14 ünde de neticeler tehaluf etmek
tedir. Türkiye kalkman bir ülkedir. Bu du-
ı-iimunu yatırımlarına paralel olarak disipline 
etmiştir. Bu sebeple dış ticaret açığını bu an
layış içinde değerlendirmek lâzımdır. 

2 nci değineceğim husus : (Dış ticaret had
leri gelişmişler lehine ve az gelişmişler aleyhi
ne işliyor. Az gelişmişlerin ihraç .ürünlerindeki 
fiyat artışları ile gelişmişlerin ihraç malları 
fiyatlarındaki artış farkı iki yönlü olarak ya
ni ihraç ve ithalde az gelişmişler aleyhine işli
yor. Misal olarak 1955 - 1966 arasındaki 11 
yıllık devrede bundan dolayı az gelişmiş ülke
ler 2 milyar dolar kaybetmişlerdir) deniyor. 
Bu iddiaya Sayın Şükran üzkaya'da iltifat et
tikleri için bu konuda müştereken cevabımı 
arz edeceğim. Şimdi bu iddianın dayandığı 
mesnet ve sıhhati hakkında düşünmek lâzım
dır. 

Eğer bu iddia Türkiye için söyleniyorsa 
bunu da cevaplamamız lâzım. 

Gerçek şudur; az gelişmiş ülkelerde teşki
lâtlanma her yönü ile kifayetsiz olduğu için 
bundan doğan kayıplar vardır. 

Az gelişmişlerin istatistik doneleri ile ge
lişmiş ülkelerin istatistik doneleri de farklar 
arz eder. Bunun içindir ki plânlı kalkınma ile 
meselelerini disipline etmiş bir ülkede bu iddi
ayı aynı şekilde ileri sürmek güçtür ve haksız
dır. 

Türkiye'de bugün müstahsil mallarında, 
özellikle geleneksel ihraç mallarımızda köklü 
teşkilâtlanma vardır. 
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1968 yılında bu teşkilâtlanma boşluk görü

len sahalarda da gerçekleştirilecektir. 
Misal olarak; fındık böyledir, üzüm böyle

dir, hububat böyledir, tütün böyledir. 
Fındıkta müstahsil teşekkül Fiskobirlik 

destekleme alımları ile 1966 da istihsalin 
% 75 ini mubayaa etmiştir ve 1967 de fındık 
ihraç gelirimiz rekor bir seviye ile' 85 milyon 
dolar olmuştur. 

Üzüm anlaşması ile dış rekabet şartları ha
fifletilmiş ve fiyatlar muayyen bir seviyede 
dondurulmak suretiyle müstahsil lehine fiyat 
istikrarı sağlanmıştır. Üzümden gelen döviz 
gelirimiz artmış ve istikrarlı hale getirilmiş
tir. 

Pamuk için de aynı iddiadayım. Müstahsil 
teşekküller Tariş, Antbirlik, Çukobirlik kredi 
ile donatılacak taban fiyatın üzerinde mubayaa 
gücü bulmuş ve dünya pamuk konjonktürüne 
uyarak evvelce 54 sente pamuk satarken 73 
sente pamuk satma imkânını bulmuştur. 

Bu misaller karşısında yukarıda arz etti
ğim iddianın Türkiye için rahatça savunul
ması, az gelişmişlik vasfını Türkiye için söy
lemenin güçlüğünü belirtmek isterini. 

Türkiye süratle gelişen bir ülkedir ve Tür
kiye modern devlet anlayışı içinde süratle teş
kilâtlanan bir ülkedir. 

Bu gelişmeye paralel olarak; Türkiye dış 
ticaretinde önemli bünye değişikliği olmakta
dır. 

ithalât böyledir, ihracat da böyledir. 
İhracatta yeni yeni madde grupları ihraç 

malları arasında yerini alırken, özellikle zirai 
ürün ihracatçısı olan Türkiye'de sınai mamul 
ihracı hissedilir bir ağırlıkla yerini almakta
dır. 

G-ayrî âfi mîllî hâsılada 1067 yılında tarımın 
yeri % 30,4 iken, 1972 yılında tarımın yeri 
% 26,6 ya düşecektir. Buna mukabil 1967 yılın
da sanayiin yeri % 25,5 iken, 1972 yılında bu 
nisbet % 30,7 ye yükselecektir. 

Bu gelişme ihracatta da kendini gösterecek 
ve 1987 de sınai mamul ihracat payı % 18,6 dan, 
1972 de % 27,8 e yükselecektir. 

İthalâtta da durum buna müşabih bir seyir 
gösterir. Özellikle, umumi olarak ithalât prog-

6 . 2 . 1968 O : 1 
ramının gelişmesinde yani her yıl; yatın m mal
ları, hammadde ithalât hacmi genişlediği halde 
tüketim malları ithalâtı özellikle 1937 ve 1988 
ithal programlarında aynı kalmış ve umumi it
halâtın % 10 u seviyesinde sabit tutulmuştur. 

îçticaretin tanzimi yönünden yapılan çalış
malar arasında belirtilmesinde fayda gördüğüm 
hususlar vardır. 

Üreticinin elde ettiği mahsulü değer fiyatla 
satabilmesine imkân hasırlamak için Borsa ku
ruluşlarının bütün yurtta gelişmesi hususunda 
tedbir alınmaktadır. 

Bu maksatla bu yılki bakanlık bütçesine ilk 
defa 500 000 liralık bir tahsisat konulmuş olup, 
Borsa kurulması yolundaki teşebbüslere bu su
retle malî yönden de yardım yapılacaktır. 

Bölge kalkınmalarında önemli rol oynıyan 
iç turizmin gelişmesi imkânlarını yaratan iç 
fuar, sergi ve panayırların tertip ve tanzimine 
önem verilmekte ve teşvik edilmektedir. 

Bu amaçla, bu yılki bütçemize geçen seneki 
miktarda, 500 000 liralık bir tahsisat konulmuş
tur. 

Perakende satışa arz edilen mallara etiket 
koyma mecburiyetinin bütü:-: yartta uygulan
masını sağlamak hususunda tüccar ve esnaf te
şekkülleri ile yakından ve olumlu sonuç alına
cak şekilde işbirliğine girişilmiştir. 

Zaruri ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketle
rini yakından takip edebilmek için yeniden teş
kilâtlanma teşebbüslerine geçilmiştir. Bu çalış
malar sonunda geniş müstehlik kitlesinin yiye
cek ve içecek maddeleri gibi zaruri ihtiyaçları
nı kendilerini mutazarrır etmeden kolaylıkla 
temin etmeleri yolunda daha isabetli tedbirler 
alınması mümkün olabilecektir. Bu amacı sağ
lamak için GÎMA ile işbirliği yapılmakta, te
şekkül ve şahısların iştirakiyle mahallî G-ÎMA'-
lar kurulması hususu üzerinde çalışılmakta
dır. 

Esnaf ve sanatkârların memleket ekonomi
sindeki yerlerini alacak şekilde teşkilâtlanma
ları konusunda bugüne kadar gösterilen gayret
lere devam olunmaktadır. Bu arada 507 sayılı 
Kanunun tatbikatta güçlük çıkaran hadimle
rinin tesbiti konusunda çalışmalar yapılmakta
dır. 
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veren ve sermaye kaylsmı önlemeyi sağlıyan si
gorta hizmetlerinin değiştirilmesi lıusiısıı üze
rinde ehemmiyetle durulmaktadır. 

Şimdi umumiyetle arkadaşlarımızın ör.e:ııle 
üzerinde durdukları fiyat hareketlerine temas 
etmek istiyorum. 

Toptan eşya ^nel indeksi 1967 yr.Imda İ963 
yılma nazaran % 5,2 oranında olmuştur. 

Bu artışın % 2,4 lük kısmı 1937 baharında 
yapılan kamu gelirlerindeki artırma sadedinde
ki vergi zamları ile bâzı devlet teşekküllerinin 
kaynak yaratmak maksadiyle mamullerine yap
mış oldukları zamlardan ileri gelmiştir. 

1963 - 1966 yılları arasında her yıl için or
talama fiyat artışı % 4,7 dir. 

Bütün memleketlerde olduğu gibi, memle
ketimizde de fiyatların yükselme istikametin
deki seyrinde hakikat payı vardır. Ancak bu
rada önemli olan husus, yükselme oranının ge
çen yıllarla birlikte mütalâa olunması sure
tiyle, fiyat trendine göre yerinin ve şiddetinin 
tâyin edilmesidir. 

Bu açıdan 1967 yılı toptan eşya fiyat endek
si, 1950 - 1965 yılları esas alınmak suretiyle 15 
yılı kapsıyan fiyat trendine göre, trent seviye
sinin 5 puvan altında kalmıştır. 

Ankara geçinme endeksinin 1967 yıllık or
talaması 317 puvan olmak suretiyle, 1966 yılı
na nazaran % 6,4 oranında artmıştır. Bâzı ar
kadaşlarımız daha yüksek olarak göstermişler
dir. Bu ifade ettiğimiz rakamlar doğru netice
lerdir. 

istanbul geçinme endeksinin 1967 yıllık or
talaması 341 olmuş ve 1966 yılma nazaran 
% 14 oranında artış göstermiştir. 

Geçinme endeksleri daha ziyade gıda mad
deleri fiyatlarının etkisi altında kalmıştır. 

1967 yılında 1966 yılma nazaran, Ankara 
geçinme endeksinin gıda grupu % 7,5 ve İs
tanbul geçinme endeksinin gıda grupu ise 
% 15,3 oranında artış göstermiştir. 

Gıda gruplarındaki yükselmeler et fiyatla
rındaki artışlardan ileri gelmiştir. 

Et fiyatlarındaki bu süratli yükselmenin 
özel sebepleri vardır. Bir defa et üzerinde ev
velce ihdas edilen narh sistemi kaldırılmıştır. 
Konu müstahsil malının değerlendirilmesi için
de ve mevsimlik fiyat dalgalanmaları içinde 
ele alındığında bu gelişme normal olarak müta-
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? lâa edilecektir, özellikle diğer ülkelerle kı
yaslanınca Türkiye'de et pahalı bir gıda olarak 
nitelendirilmemelidir. Bununla beraber üreti
min gelişmesine paralel alman tedbirlerin ve 

[ fiyatların tanzimine dair Et ve Balık Kurumun
ca alman kararlar bu konuda müessir netice
ler alınmasında faydalı olmuştur. 

Bu yıl kurumca 7 224 ton canlı ve karkas 
et stok edilmiş ve fiyatların anormal seyri ön
lenmiştir. 

Krediler konusuna geçiyorum : 
Krediler konusu içinde, bakanlığımıza bağlı 

zirai krediler ile ilgili olarak Ziraat Bankası
nın çalışmalarını arz etmekle zirai krediler ko
nusunda bilgi ve cevap vermiş olacağım. 

Ziraat Bankasının zirai kredilerle ilgili ça
lışmaları : 

Tarımsal kredi ihtiyaçlarını karşılamak mak-
j sadiyle bankaca ayrılan zirai kredi plasmanları 
j şöyledir : 

1965 te 3 milyar 287 milyon lira, 
1966 da 3 milyar 992 milyon lira, 
1967 de 5 milyar 160 milyon lira, 
1968 programına göre 6 milyar 924 milyon 

liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 

1965 yılı zirai plasman miktarı 100 kabul 
edilirse bir evvelki yıla nazaran artış 1966 da 
705 mlyon lira ile % 121 e, 1967 de % 157 ye, 
1968 de % 211 e yükselmiştir. 

Plasman artışı yanında kredi dağıtım usul
leri düzeltilmesi üzerinde de durulmuş, aylık 
kredi sistemi geliştirilmiş, kredi birimleri ve 
toprak değer baremleri ıslah edilmiştir. 

Teminat konusunda yapılan değişiklik ve 
j yenilikler getirilmiştir. Üreticilerin kredi temi-
| ninde, teminat bakımından karşılaştıkları güç

lükleri halletmek üzere bâzı kolaylıklar getiril
miştir. 

\ 500 den fazla şubenin toprak değer barem-
j leri yenilenmiş, geri kalanı için de çalışmalar 
| hızlandırılmıştır. 
I Orta ve uzun vadeli yatırım kredilerinde 
j peşin teminat yerine kredilerle yaptırılan bina 

ve tesisler, edinilen araçların teminat olarak 
| kabulü prensibi konulmuştur. 

Tapulama ve kadastro işlemi ikmal edilme-
I miş bölgelerde her çeşit kredilerin müteselsil 
) kefaletle açılması tatbikatına genişlik veril-
j mistir. 
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Zirai krediler için bâzı bakımlardan mah
zurlu görülen tüccar kefaleti ile kredi açma « 
sistemi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kredi birimlerinde de artışlar yapılmıştır. 
Çiftçilerin artan tarımsal faaliyet masrafla

rını karşılamak ve ürünlerini az fiyatla elden 
çıkarmalarını önlemek üzere : Çevirme, sürüm, 
satış, tesis ve edindirme kredilerinde uygulan
makta olan ikraz birimleri % 300 e kadar de
ğişen miktarlarda artırılmıştır. 

Kredi dağıtımının süratini artıran değişik
likler yapılmıştır. 

Çiftçilerin ihtiyacı olan kredileri, zaman 
kaybına meydan vermeden süratle temin ede
bilmelerini sağlamak için banka şubelerine ta
nınan şahıs haddi yetkileri artırılmış p:ühre 
ve sertifikalı tohumluk gibi üretim girdilerini, 
plasmanla bağlı kalmadan kredi ile tevzii pren
sibi kabul edilmiştir. 

Proje esasına göre kredi düzenlenmesi ge
nişletilmiş ve bankaca çiftçilere açılan kredi
lerin üreticiler tarafından en iyi bir şekilde 
kullanılmasını ve üretim kapasitelerini artır
masını teminen hayvancılık, meyva bahçeleri 
ve üzüm bağları konusundaki kredilerin Ta
rım Bakanlığı teşkilâtınca müştereken hazır
lanacak proje esasına göre verilmesi kabul edil
miş ve bu yönde tatbikata başlanmıştır. 

Aynı kredilerde değişme yapılmıştır. Ta
rımda dekar başına verimi artırmak üzere mo
dern üretim girdilerinin çiftçilerce daha geniş 
bir şekilde kullanılmasını teşvik için bankaca 
açılan nakdî çevirme kredilerine ilâveten kim
yevi gübre, sertifikalı tohumluk, zirai mücadele 
ilâcı gibi girdilerin aynî kredi esasına göre ve
rilmesi kabul ve t~şvik edilmiştir. 

Bu konuda açılan kredi miktarları şu şekil
de inkişaf etmiştir. 

(Milyon Tl.) 
1965 1966 1967 1968 

Kimyevi gübre 150 300 600 938 
Sertifikalı tohumluk 20 75 240 300 
Zirai mücadele kredileri 30 50 100 
milyon liraya çıkartmış bulunuyoruz. 

Türkiye'de orta sınıfın teşkilâtlanma ve 
kalkınmasında en müessir unsur T. Halk Ban
kası unsurunu ele almak istiyorum. 

! Halk Bankasının Türk esnaf ve saantkârına 
sağladığı imkânları özet olarak ve 1963 ten iti
baren mukayeseli olarak şöylece arz edebiliriz : 

[ T. Halk Bankasınca, 
Esnaf ve sanatkârlara verilen kredilerdeki 

I gelişme : 
Meslekî kredilerdeki inkişaf şöyledir : 
1963 te 202 milyon 
1964 te 246 milyon 
1965 te 312 milyon 

i 1966 da 426 milyon 
1967 de 796 milyon 
1968 de programlanan ise 1 milyar 5 milyon 

liradır. 
Meslekî kredilerdeki artış, 1963 e nazaran 5 

misli olmuştur. 
Yeni koperatifler kurma yoliyle esnaf züm

resinin kredisi genişletilmiştir. 

Esnaf ve küçük sanatkârlarının kredi ihti-
j yaçlarmı kolaylıkla karşılıyabilmek için koope

ratif kurmaları teşvik edilmiştir. 

1965 te ortak adedi 99 718 ve kooperatif sa-
ı yısı 263 iken, 
! 1987 de ortak adedi 131 237 ve kooperatif 
I sayısı 363 e çıkmıştır. 
ı Halk Bankası bu teşkilâtlanmaya paralel 
; kendi teşkilâtlanmasına girmiş ve 1964 yılında 
| 58 olan şube adedi 1967 de 127 ye ulaşmıştır. 

j T. Halk Bankasının beklediğimiz hizmetleri 
j görebilmesi için malî kaynakları bakımından 

da takviye edilmesi hususu üzerinde önemle du-
! rulmaktadır. Bir taraftan sermayesini tezyidet-

mek diğer taraftan mevduat toplama imkânla
rını artırmak suretiyle takviye edilmeye çalışıl
maktadır. 

Halen 300 milyon lira olan banka sermayesi
nin 1 milyar liraya çıkarılması kabul edilmiştir. 
Bu hususta hazırlanan tasarı yakında Yiice Mec
lise sunulacaktır1. 

Bankanın şube açması hususundaki faaliyet
lerine mütenazır olarak toplıyabildiği mevdu
atı da çoğalmaktadır. 

1963 te 52 milyon lira olan mevduat, 1967 
Kg sim sonunda 288 milyon liraya yükselmiştir. 

Görüleceği gibi bankanın plasman imkânları
nı artırmak suretiyle daha geniş bir esnaf ve 
sanatkâr zümresinin kredi ihtiyaçlarının karşı-

| lanmasma çaba sarf edilmektedir. 
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Krediler konusunda emeklilere, ihtiyaç sahi
bi fakir ve orta hallilere muhtaç olduğu krediyi 
sağlamak maksadiyle 1869 yılında Mithat Paşa 
tarafından kurulan istanbul Emniyet Sandığı
nın ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeır.dsn 
reorganizasyonu üzerindeki çalışmalarımız bit
miş bulunuyor. 

istihlâk kredisi ihtiyaçlarını karşılamak ama-
ciyle kurulan teşekküle müstakil bir hüviyet 
verilmekte ve şimdilik 50 milyon liralık sermaye 
konulmaktadır. 

Bu konuda hazırlanmış bulunan kanun tasa
rısı Millet Meclisinde bulunmaktadır. Komisyon
dan bugünlerde müzakeresi biterek çıkmış ola
caktır. 

Destekleme ve teşkilâtlandırma faaliyet
lerimize de temas etmek faydalı olacak ve bu 
suretle arkadaşlarımıza cevap vermiş olacağım. 

Türkiye'de tarımsal üretim ve gelirleri artır
mak yolundaki gayretler, gerekli tesislerin çok 
yetersiz ve üreticinin teşkilâtsız oluşu yüzünden 
arzu edilen neticeye ulaşamamıştır. 

Nitekim Türkiye'de bir dereceye kadar teş
kilâtlanmış görünen fındık, kuru üzüm, kuru 
incir, pamuk, antep fıstığı ve zeytin gibi istihsal 
sahalarındaki mevcut kooperatif birlikleri nıüs-
tahsılların ancak % 20 - 25 ini kapsamakta olup, 
birlikler tarafından mubayaa edilen ürün nisbeti 
birliklere ortak üretici nisbetinin genellikle 
çok dûnunda bulunmaktadır. 

Bu itibarla bu birlikler dahi üreticiyi ko
ruma fonksiyonunu henüz tam mânasiyîe ifa 
edememektedirler. 

Bu boşluğu gidermek ve müstahsil gelirleri 
ile ihraç edilen tarımsal ürünlerimizden sağla
nan dövizlerin belirli bir seviyede realis-e edil
mesini temin etmek için destekleme tatbikatı su
retiyle Bakanlığımız bu yıl başarılı örnekler ver
miştir. » 

Meselâ 1966 fındık rekoltesi 1965 yılma na
zaran 125 000 ton fazlasiyle 185 000 ton olarak 
realize edilmesine rağmen dönüm babına müstah
sil gelirinin, fiyat destekleme politikamız sâ ê-
sinde yüksek seviyelerde gerçekleştirilmesi müm
kün olmuştur. 

Buna paralel olarak fındıktan sağlanan ton 
başına döviz gelirimiz de yüksek olmuş ve 
1968 ihraç fiyatları, mahsûlün üç misli artrnası-
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Dayanıklı clmıyan birçok ürün gruplarında 
üretici tamamiyle teşkilâtsız olduğundan bu 
ürünleri çeşitli şekillerde islemek, depolamak, 
standardize etmek gibi yollarla kıymetini artır
mak ve israfları önlemek suretiyle çiftçi gelir
lerini artırmak mümkün olamamaktadır. 

Çiftçi gelirlerinin iç ve dış piyasalarda artı
rılması, ürünlerin kaliteli ve standart bir şekil
de üretim ve bolluk zamanlarında çeşitli kanal
lardan değerlendirilmeleriyle kabildir. Piyasada 
tam rekabet şartlarının bulunmayışı ve dolayı-
siyle üreticinin pazarlama gücünün zayıf oluşu 
üreticiyi düşük bir kalite ve gelir fasit dairesi 
içerisine sokmaktadır. Çünkü üretici kalite 
konusunda gerekli gayretleri ekonomik bulma
maktadır. 

Bu itibarla, Bakanlığımız özellikle iki saha
da kesif bir çalışmanın içinde bulunmaktadır. 

Ürün grapları itibariyle teşkilâtsız bulunan 
üreticiler yurt ölçüsünde teşkiîâtlandırılaeaktır. 

na rağmen, 1985 fiyatlarına çok yakın olarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Pamuk ürünümüz, ilk defa 1966 - 1967 yılın
da desteklemeye başlanmış ve bu ihraç sezonun
da da tatbikata devam olunmuştur. 

Tariş, Çukobirlik ve Antbirlik tarafından 
yürütülen destekleme alımları müstahsilimiz 
için memnuniyet verici bir şekilde icra edilmiş 
bulunmaktadır. 

Zeytin yağı, kuru incir ve pirinçte de destek
leme alımları 1966 - 1967 sezonundan itibaren 
uygulanmaktadır. 

Destekleme alımı tatbikatından evvel bu 
mahsuller her hangi bir himaye görmediğinden, 
bahusus mevsim başlarında, fiyatları devamlı 
düşmeler kaydetmekte ve bundan hem üretici, 
hem de ihraç fiyatlarımızın gerilemesi sebebiyle, 
döviz gelirimiz zarar germekteydi. 

Nitekim, 1964 - 1965 sezonunda, 5 asitli zey
tin yağı dâhili fiyatları Kg. 1ar, 385 e kadar ge
rilemiş ve dünya fiyatları tonu 530 - 580 dolar 
iken, ihraç fiyatlarımız 485 - 525 dolar arasında 
seyretmiştir. 

Müdahale alımlarına gidilmek suretiyle 
130 000 ton gibi rekor bir istihsal elde edilme
sine rağmen, 1966 - 1967 ihraç sezonunda dâhili 
fiyatlarımız 455 - 530 Kg. kuruş olarak ve ih
raç fiyatlarımız da dünya fiyatlarına uygun ola
rak 535 ilâ 580 dolar arasında seyretmiştir. 
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Bakanlığımız 1968 yılı içinde elma, narenciye, 
patates, soğan, domates, bakliyat, çeltik, süt 
mamulleri, balık, kümes hayvanları ve yaş üzüm 
üreticilerini yurt ölçüsünde teşkilâtlandıracak 
ve üretici birlikleri kurulmuş olacaktır. Ayrıca 
mevcut üretici birliklerinin daha geniş ölçüde 
üretici gruplarını kapsamasına ve bu birliklerin 
güçlendirilmesine çalışılacaktır. 

Türkiye tarımsal alanda birçok kıymetli 
ürünlerin yetiştirilmesine elverişli olduğu halde 
depolama, ambalajlama, nakliye ve işleme alan
larında gerekli tesislerin çok yetersiz oluşu is
tihsalin kaliteli ve yeterli bir seviyede gelişmesi 
üzerinde menfi tesirler yapmaktadır. Bu mak
satla Bakanlığımızda bir Proje Şubesi kurula
rak faaliyete geçirilmiştir. Proje çalışmaları 
konusunda Bakanlığımız başta Tarım Bakanlığı 
olduğu halde diğer ilgili dairelerle sıkı bir koor
dinasyon içindedir. Halen 24 mahsul grupu 
üzerinde proje çalışmaları devam etmektedir. 
Proje grupları ürünlerin üretiminden tüketiciye 
kadar olan safhalarda Türkiye'nin nerelerinde 
ne gibi tesisler kurulması gerektiğini, rantabi-
lite etütleriyle birlikte, kısa zamanda hazırlı-
yacaktır. 

Bilâhara özel sektöre ve özellikle kurulması 
öngörülen üretici birliklerine maledilecek olan 
bu projelerin finansmanında 1933 sayılı Kanunla 
tesis edilmiş olan fonlar ile diğer kamu kaynak
larından faydalanılacaktır. 

Bu cümleden olarak Bakanlığımızın Doğu -
Karadeniz balıkçılarını bir birlik haline getirme 
ve Doğu - Karadeniz balıkçılığını geliştirme pro
jesi üzerindeki çalışmalar ilk semeresini vermiş 
olup bu çalışma yakında ilgililerin müzakeresine 
arz edilecektir. 

Gerek iç istihlâk ve gerek ihracat konusun
da büyük potansiyele sahibolan balıkçığımızm, 
diğer bölgelerimiz için de üretim ve değerlen
dirme problemleri üzerinde durulmaktadır. 

Balıkçıların kooperatifler halinde teşkilât
lanmaları, lüzumlu tesisler, araçlar ve av malze
meleri yönünden teçhiz edilmeleri konularında 
yardım yapılması üzerinde çalışılmaktadır. 

Balıkçılıkla ilgili kamu hizmetlerinin yeterli 
hale getirilmesi için çalışmalarımız devam et
mektedir. Yüce Mecliste bulunan Su Ürünleri 
kanun tasarısının biran önce kanunlaşması arzu 
edilen bir husustur. 

Kooperatiflerin daha kârlı ve verimli çalışa
bilmelerini teminen Bakanlığımız diğer taraftan 
pazarlamanın son halkası olan perakendecilik 
sisteminin ıslâhı konusunda da gayret sarf et
mektedir. Büyük mağazacılığın teşviki sure
tiyle üreticilerin ürünlerini, pazarlama paylarını 
asgaride tutarak standart, kaliteli ve mâkul fi
yatlarla tüketiciye intikali yolunda başardı bir 
uygulamaya geçilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle büyük ölçüde stoklar yapılması 
ve tüketicinin daha geniş ölçüde korunması 
mümkün olacaktır. 

Sayın senatörler Bakanlığımıza bağlı bâzı 
kuruluşlar hakkında da kısaca bilgi arz etmek 
isterim. Bu cümleden olarak : 

Toprak Mahsûlleri Ofisi faaliyetlerine kısa
ca değineceğim. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, bir taraftan tarım 
ürünleri müstahsilimizin yetiştirdiği mahsulün 
düşük fiyatla değerlendirilmesini önlemek su
retiyle zirai üretimin artırılmasında olumlu et
kide bulunmak, diğer taraftan fiyatların müs
tehlik halkı tazyik ederek yükselmesine mâni 
olmak görevini 440 sayılı Kanun çerçevesinde 
faaliyet alanına almış bir teşkilâttır. 

Ofisin ödenmiş sermeyesi 600 milyon ve sa
bit kıymetleri 587 milyon liradır. 

Ofis, 1967 yılında 989 bin 108 ton hububat, 
pirinç, geltik ve afyon mubayaa ederek karşılı
ğında 774 milyon 449 bin lira ödemiştir. 

Müstahsıldan yapılan bu alımlar, 1966 sene
sine nazaran 76 248 ton fazla olup, nisbetinde 
% 8,5 artış vardır. 

Bu artışla müstahsil mal bedellerinin'hemen 
ödenmesi, personelin hiçbir tatil yapmadan gü
nün erken saatlerinden geç vakitlere kadar mu
bayaa işini devam ettirmesi neticesi olmuş
tur. 

Hububat kararnamesinde bir evvelki devreye 
nazaran yemlik hubabata ikişer kuruşluk zam 
yapılmış ve memleket ihtiyacının yurt içi alım
larla karşılanabilmesi için gerekli bütün ted
birler alınmıştır. 

Çeltik müstahsilini himaye ve çeltik üretimi
ni istikrara kavuşturmak maksadiyle, geçen 
seneden farklı olarak bu sene pirinç yerine çel
tik alımına tevessül edilmiştir. Bu seneM eko
lojik şartların tesiriyle idrâk edilen çeltik mah
sûlünün gerek kalite, gerekse miktar bakımın-
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dan düşük olması sebebi ile umulan seviyede 
çeltik alımı yapılamamıştır. Ancak, kalite dü
şüklüğünün daha ziyade iklim şartlarının uygun 
gitmemesi yüzünden meydana geldiği nazara 
alınarak müstahsilin çeltiğinin değerlendirilme
sini teminen barem şartlarının imkânın elverdiği 
nisbette düzeltilmesine çalışılacaktır. 

Et ve Balık Kurumu faaliyetlerini de kı
saca arz etmek isterim. 

Hayvan müstahsıllannın daha geniş ölçüde 
korunması ve müstehlikin et ihtiyacının elve
rişli bir şekilde temini, et fiyatlarının istik
rarlı bir seviyede tutulması için, Kuram, faali
yetlerine hız vermiş bulunmaktadır. 

Bir taraftan Kurum; et üretiminin mubayaa 
hacminin artırılmasına çalışılırken diğer taraf
tan nedret aylarında fiyatların yükselmemesi 
için daha büyük stoklar tesisine muvaffak ol
muştur. 

Nitekim Kurum'un, et üretimi 1966 - 1967 
yılları arasında % 30,5 bir artışla 26 921 tona 
yükselmiş, 1966 yık sonunda Kurum elinde 
2 923 ton olan canlı ve karkas stoku, 1967 yılı 
sonunda % 147 oranında artışla 7 224 tona yük
seltilmiştir. 

1968 yıkıda Kurumun bu yöndeki faaliyet
leri daha geniş ölçüde olacaktır. 

Et ve Balık Kurumuyla ilgili bir önemli 
konu hayvan ihracatının geliştirilmesi »konusu
dur. 

Yıllardan beri Doğu, Güney ve Güney - Do
ğu Anadolu bölgelerinden komşu devletlere ka
saplık canlı hayvan kaçakçılığının devam etti
ği bir gerçektir. 1967 yılında Hükümetçe uygu
lanan müessir tedbirler dolayısiyle kaçakçılık 
önlenmeye çalışılmıştır. Bununla ilgili olarak 
Et ve Balık Kurumu eliyle RCD Anlaşma çev-
çevesi dâhilinde Kurumla, İran Hükümeti ara
sında 100 000 başlık bir kasaplık canlı hayvan 
ihracı konusunda bağlantı yapılmıştır, iklim 
şartlarının çok gayri müsait seyretmesine rağ
men, bugüne kadar iran'a, bu anlaşma esas
ları içinde, 44 000 baş koyun teslimatında bulu
nulmuştur. Geri kalan teslimat da peyderpey 
verilmek suretiyle tahakkuk ettirilecektir. 

Kurum eliyle yapılan bu kasaplık canlı hay
van ihracatında uygulanan fiyat politikasiyle 
hakiki müstahsil ziyadesiyle memnun edilmiş, 
dolayısiyle doğu müstahsilinin kaçakçı elinden 

kurtarılması sağlanmıştır. Diğer taraftan hem 
kaçakçılığı önlemek, hem de islâm devletleri pa
zarlarına girmek maksadiyle Irak, Kuveyt, Lüb
nan ve Suudî Arabistan ülkelerine canlı hay
van yerine et ihracı yapılmasını teminen gerek
li teşebbüslerde bulunulmuştur. 

Türkiye'de modern bir et endüstrisinin ku
rulması yolunda 1966 yılında büyük adımlar 
atılmış bulunmaktadır. Nitekim, 1960 yılında 
inşaatları yarım kalmış bulunan Elâzığ, Kay
seri, Urfa kombinaları ile Amasya, Gaziantep, 
Eskişehir soğuk depolarının inşaatlarının ikma
line tekrar başlanılmıştır. 

Elâzığ ve Urfa kombinaları ve Amasya, 
Gaziantep, Eskişehir soğuk depoları bu yıl için
de, Kayseri kombinası ise 1969 yılında işlet
meye açılacaktır. 1966 ve 1967 yıllarında yeni 
yatırımlar olarak Tatvan, Kars, Bursa ve İs
tanbul Anadolu yakası kombinaları ele alınmış 
bulunmaktadır. 1968 yılında ise Diyarbakır ve 
Ağrı kombinalarına başlanacaktır. 

Böylece Kurumun, 1971 yılında, 1966 yılına 
nazaran, üretimi % 243, soğuk muhafaza gücü 
% 96, donmuş muhafaza gücü % 88 ve don
durma gücü ise % 206 oranında artmış olacak
tır. 

Bu suretle Kurumun, tesisleri yurt sathına 
daha geniş ölçüde yayılmış bulunacağından 
müstahsil ve müstehlikin korunması ve ihracatı
mızın yeterli bir seviyeye çıkarılması mümkün 
olacaktır. 

Sayın senatörler; mevzuatla ilgili çalışma
larımıza da kısaca değinmek isterim. 

İstanbul Emniyet Sandığı kanun tasarısının 
geçici komisyonda görüşülerek Meclis gündemi
ne intikal ettiğini ve Türkiye Halk Bankasının 
sermayesinin bir milyar liraya çıkarılması için 
hazırlanan tasarının Başbakanlığa gönderildiği
ni yukarıda belirtmiştim. 

Kooperatifçiliğimizin, modern kooperatif 
prensiplerine güre yönetilmesine imkân vermak 
üzere hazırlanan müstakil kooperatifler kanun 
tasarısı Meclis gündemine alınmıştır. 

Müstahsilin T. C. Ziraat Bankasına olan 
borçlarının taksitlendirilmesi amaciyle kabul 
edilen ancak, tatbik imkânı bulunamıyan 776 
sayılı Kanunun, aksıyan yönelerinin düzeltil
mesini teminen hazırlanan tasarı, Meclis ko
misyonlarında görüşülmektedir. 
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Tarım kredi koperatiflerinin mevduat ka
bul etmeleri ve Bankacılık hizmeti yapabilmele
rini sağlıyacak tasarı da Meclis Gündemine alın
mış bulunmaktadır. Bu tasarının kanunlaşması 
halinde zirai kredi ihtiyacı için lâzım olan malî 
imkânlar daha geniş ölçüde temin olunabile
cektir,, 

Su ürünleri, esnaf kefalet kooperatiflerine 
açılan kredilerin vergi ve resimlerden muaf ol
maları, Türkiye Halk Bankasının dış ülkelerde 
şube açması, Tarım Satış koperatiflerinin or
taklarla olan işlemlerinin vergi ve resimlerden 
muafiyeti, uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 
ruhsat sisteminin uygulanması ve kaçakçılığın 
önlenmesini sağlıyacak tedbirlerin alınmasını 
temin için hazırlanan tasarılar Meclis günde-
mindedirler. 

Sigorta Murakabe Kanununun, 507 sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun, 5590 sa
yılı Ticaret Odaları ve Borsaları ve Birlikleri 
hakkındaki kanunların aksıyan yönlerinin de
ğiştirilmesi yolundaki çalışmalarımız da devam 
etmektedir. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi, 933 sa
yılı Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına 
dair Kanımla kaldırılarak komiteye bırakılan 
görevler Devlet Plânlama Merkez Teşkilâtına 
devredilmiştir. Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nununda yapılan değişiklikleri de kısaca bahis 
konusu etmek istiyorum. 

Yabancı sermaye ile ilgili talepler Bakan
lığımız aracılığiyle söz konusu teşkilât tarafın
dan incelenmekte ve sonuçlandırılmaktadır. 

1967 yılı içinde 189 701 407 liralık maddi ve 
80 160 524 liralık da aynî olmak üzere 
269 862 021 liralık sermayenin gelmesi için mü
saade verilmiştir. Aynı yıl zarfında fiilen gelen 
sermaye ise 37 222 314 lira nakdî ve 31 303 872 
liralık aynî olmak üzere cem'an 68 526 183 lirayı 
bulmuştur. 

Bu suretle yabancı sermaye konusunda da 
kısaca bilgi arz etmiş bulunuyorum. Muhterem 
senatörlerin değindikleri hususlara kısaca te
mas etmekle sözlerimi bitireceğim. 

Sayın Nejat Sarlıcalı arkadaşımızın temas 
ettiği bir konuyu tavzih etmek isterim. Bakan
lığımızın almış olduğu ek kadrolardan, 102 
kadrodan 72 si (D) cetveline alınmıştı. Ancak 
bu, Bütçe Komisyonunda tadil edilerek halen 
52 si serbest bırakılmış bulunmaktadır. 

Ataşelikler üzerinde lüzumlu titizliği gös
terdiğimizden emin olmasını isterim, özellikle 
bu yıl uyguladığımız bir yeni husus; ticaret 
ıtaşeleri yeni vazifelerine gitmeden evvel yurt 
içinde muhtelif sektörleri tanıyarak, onların 
problemlerini öğrenerek masa başındaki tatbi
kat ile fiiliyattaki, ticari âlemdeki irtibatları
nı genişletmek üzere bir aylık bir gezi prog
ramına tabi tutulmuş vo yeni hizmetlerine ancak 
bu program uygulamasından sonra gitmişler
dir. Ataşelerin yurt dışına gitmesinde sıra 
esası değil, bilgili ve faydalı elemanların gön
derilmesi prensibi bizim de üzerinde durduğu
muz husustur. Esasen bakanlığımızın yetkisi 
dâhilinde değerli çalışmalarını gördüğümüz 
arkadaşlara seçme hakkımızı kullanıyoruz. 

Sayın arkadaşımızın benden sorduğu bir 
hususa temas etmek isterim. Bütçe Komisyo
nundaki konuşmamı eleştirerek kredilerin bu
günkü dağılımı görüşümüze uygun şekilde ge
liştirmenin mânası; özel sektör ve kamu sek
törü arasındaki dağılımda dengeye giden 
inkişaf ve özel sektörün kredi dağılımında eko
nomide gereği gibi fonksiyon oynıyabilmesine 
güç kazandırmak maksadiyle özel sektör kre
dilerinde inkişaf sağlanmasıdır. Donyağı konu
su üzerinde biz de aynı hassaslıkla duruyo
ruz. özellikle son zamanlarda bir milyon do
larlık bir tahsis ile bu boşluğu hissettirmemek 
için âcil ihtiyaç durumu göz önüne alınarak 
donyağı ithaline gidilmiştir. 

Dış ticaretimizde son zamanlarda görülen 
ikili anlaşmalara doğru kayma endişeniz yüz
de yüz katılacağımız husus değildir. Bildiğiniz 
gibi ikili anlaşmalı memleketlerden özelikle 
Rusya ile bir yatırım kredileri konusunda yapı
lan anlaşma neticesi de bu memlekete yapmış 
olduğumuz ihracatın da bunda,, bu yükselme
de bir payı olduğunu kabul etmeniz gerek
tir. 

ingiliz Devlet Bakanının sözüne biz de katılı
yoruz. Bizde Türkiye'nin dış ticaretinde ve 
Türkiye'nin ekonomik sorunları içinde en mü
him meselenin ihracat meselesi olduğunu ka
bul ediyoruz. Şayanı şükran olan husus ihra
cat konusunda bunun bir millî dâva olarak 
her gün artan ve gelişen istikamette bu dâva
nın benimsenmiş olduğunu görmemizdir, özel 
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sektörde de bu tarz inkişaflar ve kıpırdanma
lar bizim memnuniyetimizi mucip şekilde ge
lişmektedir. 

Fiyatlar konusunda Sayın Nejat Sarlıcalı'-
nın iddialarına az evvel cevaplarımı arz et
miştim. Bu konuyu bizim istikametimizde mü
şahede eden Sayın Enver Bahadırlı arkadaşı
mız da «fiyatlarda halen nispî bir istikrar mü
şahede ediyoruz» demekle bizim görüşümüze 
katılmış bulunmaktadır. 

Sayın Enver Bahadırlı arkadaşımızın te
mas etmiş olduğu yabancı sermaye girişlerinde 
biz de arkadaşımızın ileriye sürdüğü hassasi
yet içindeyiz. Yabancı sermaye yatırımlarında 
millî tekeller yaratılmasına müsaade edilmeme
li, ihracatımızı artırıcı ve ithalâtımızı azaltıcı 
olarak bu ilkelere göre getirilmesi fikrindedir
ler. Esasen bugün uyguladığımız prensipler; 
yabancı sermaye girişlerinde ihracatımıza geti
receği ek katkılar öncelik kazanmakta ve yurt 
dışına çıkaracağı döviz transferlerindeki husus
lar ile ithalâtımızı artırıcı istikamette hammad
de girişlerine vereceği pay bakımından da me
sele eleştirilmektedir. Canlı hayvan borsaları 
tesislerine öncelik veriyoruz. Esasen borsa ku
ruluşlarına Öncelik veriyoruz. Bu maksatla 
yurdumuzda ilk defa bütçemizde 500 milyon 
Türk lirasiyle bu borsa kurluşlarını teşvik un
suru olarak, onlara yardımcı, masraflarını kar
şılayıcı bir imkân olarak yer vermiş bulunuyo
ruz. 

Sayın Şükran özkaya'nın dış ticaret hadle
rine ait iddialarına, Sayın Fikret Gündoğan'-
nın değindiği hususlarla beraber cevaplarımı 
arz etmiş bulunuyorum. Bir hususa değindi
ler. «İhracı yasaklanan veya ihracı kayıtlanan 
madde var mıdır?» sualinin muhatabı olduk. 
İthali yasaklanan madde meselesi tamamen ko
talar içinde ve yurt ihtiyacına göre lüzumlu 
maddelerin ihracında da ancak müsaade siste
mi uygulanmaktadır. Bunun dışında her hangi 
bir politik, siyasi maksat için bir ihraç yasak
laması düşünülemez. Böyle bir anlayışta da de
ğiliz. 

Ortak Pazar konusuna gelince; hazırlık dö
neminin 1969 yılında biteceği malûmunuzdur. 
1969 yılının uzatılması meselesi halen üzerinde 
çalışılan husustur. Ekonominin Ortak Pazara 
intibak şartlarmdaki gelişmelere mütenazır bu 
devrenin uzatılmaması fikrindeyiz. 1969 döne

minin, hazırlık döneminin biterek geçiş döne
nine 1969 dan itibaren girilmesi görüşünü sa-
/unuyoruz. Halen bu noktadayız. 

Sayın Şükran özkaya'nın temas ettiği bir 
konuya da cevap arz etmek isterim; «fiyat en
dekslerinde 30 yıldan beri hiçbir ıslahat yapıl
mamıştır» buyurdular. Halen fiyat endeksleri 
üzerinde geniş bir çalışmamız vardır. Bu en
dekslerin ıslah çalışmalarını gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. Bu husustaki hazırladığımız ra
porlar üniversiten geçirilmiş, Plânlama Teşki
lâtından da geçirilmiştir. Toptan eşya fiyat 
sndekslerindeki kriter 94 madde üzerinden ya
pılmaktadır. Bunu şümul bakımından yeni 
endekslerde genişletiyoruz. Bunu 250 maddeye 
ümdilik, imkânlarımız nisbetinde genişletiyo
ruz. Ve bu maddelerin seçiminde de ekonomi-
ün hareketlerini daha iyi aksettirecek madde
lere Önem veriyoruz. Bu bakımdan yaptığımız 
çalışmaların bâzı hesaplarının bir devreyi kap
saması neticesi biz toptan eşya fiyat endeks
lerinin 1968 Haziranından itibaren yeni kriter
ler üzerinden yayınlanacağını ve özellikle kon
jonktür ve fiyat hareketlerini takibeden daire
nizin bu tarz hareketleri daha iyi izliyecek 
yetişmiş elemanlarla takviyesi yapılmış ve fik
ri hazırlıkları da bu seviyeye getirilmiştir. Ar
kadaşımızın bu hususta müsterih olmasını rica 
ederim. 

Arkadaşımızın temas ettiği bir gazete ha
berine değinmek istiyorum. 4 sıfırlı rakamlara 
ait Ticaret Gazetesinde bir yazıyı ben de oku
dum. Bu gazetenin muharririni tanıyorum. Ba
kanlığımız koridorlarına özel olarak Dış Tica
ret Dairesine sık sık gelen ve iş takibettiğini 
sandığım bir şahıs olacaktır. Bugün şunu söy
lemek lâzım: Bakanlığımızda bir memurun çok 
namuslu olduğu, yine aynı şahsın hırsızın ön
de gideni olduğu söylenebilir. Bu iddiaları bu 
kadar zıt kutuplarda her gün duyduğumuz 
bir gerçektir. Arkadaşımızın bu iddiaları an
cak şöylece değerlenebilir: Mevcut kota siste
mi içinde, mevcut çalışma düzeni içinde, Tica
ret Bakanlığı özel şahıslara acaba ne imkân 
vermektedir? Bu hususu inceledikleri takdir
de bu dört sıfırlı rakamların neticesi ve cevabı 
alınacaktır. Biz kotaların dağıtımında Anayasa
nın da ilkelerine uygun olarak eşitlik, aleni
lik prensiplerini, umumiyetlik prensiplerini uy-
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gülüyoruz. Binaenaleyh özel şahıslara özel men
faatler dağıtılma meselesi bizim bakanlığımız 
dışındadır. Münferit ithamları vesikalarla ge
tirdikleri takdirde, imzalarını attıkları takdir
de değerlendirir ve bunu bir ihbar telâkki ede-
rak, niteliyebilirim. Umumi, müphem ve birta
kım altında şahsi menfaatlerinin olduğu imza
lara bu açıdan değer vermiyoruz. Aksi takdir
de içinden çıkamayız. Yeniden bir iftira, bir 
itham kampanyasına razı değiliz. 

Sayın arkadaşımıza bize getirdiği bu iddia 
hakkında eğer ellerinde bir delil varsa, eğer 
bize ispatlama imkânlarını bahşederlerse üze
rinde önemle duracağımı bildiririm. Onun için 
bize yardımcı olmalarını rica ederim. Bizim de 
prensibimiz kimsenin şeref ve haysiyetiyle oy-
nanmaksızın her memurun, her vazifelinin nor
mal olarak vazifesi ve hizmet rahatlığı olmuş
tur. 

ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabu Üye) — Eliniz
de Ticaret Gazetesi vardır. Tekzibetmeniz im
kânını vermek istedim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Bu iddiaların bize tevsikini rica 
ediyorum. Eğer sizde bir imkân varsa bunun 
bize getirilmesini rica ediyorum. 

Arkadaşlarımız Müşterek Pazar konusunda
ki gelişmelerde şeker ve zeytinyağı indirimin -
den faydalanıldığı tarzında bir hususa değin
diler. Bunu da tavzih etmek istiyorum. Müşte
rek Pazar gelişmelerinde,, bilhassa madde ge
lişmelerinde, kontenjan gelişmelerindeki inki
şafta henüz şeker ve zeytinyağına kâfi imkân 
sağlanamamıştır. Bunun geçiş dönemine bıra
kıldığını bilmenizi arz ederim. 

Şimdi Sayın Sabahattin Orhon arkadaşımız 
ikili anlaşmalarda reeksport konularına değin
miştir. Bu hususta arkadaşımızın müsterih ol
malarını rica ederim. Şüphesiz tedbir yüzde 
yüz elimizde değildir. Fakat bugün uyguladığı
mız sistem özellikle reeksportu önleyici tarzda 
lisans verilmesi, lisansların miktar bakımından 
ve yine lisansların zaman bakımından anlaş
malı memleketlere bu ölçüler içinde kaydırıl
ması suretiyle, anlaşmalı memleketlere yaptı
ğımız ihracatın serbest bölgedeki menfi tesir
lerini izale için üzerinde hassasiyetle duruyo
ruz. Esasen reeksport konusu bizim de müsa
maha ile karşılamadığımız bir husustur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan eğer çok devam 
edecekse ara verelim zira saat 14,00 e gelmek 
üzere. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Sayın Başkan 10 dakikayı teca
vüz etmiyeceğim, izin verirseniz bu suretle de 
mevzuu bitirmiş olacağım. 

Sayın Karayiğit arkadaşımızın yaş meyve 
ve sebze konusunda bu yıl 20 nci kotada bah
settiğimiz 1,5 milyon dolarlık frigorifik kam
yon çekicisi ve frigorifik treyler ithalâtı ile 
alâkalı endişelerini biz de aynı hassasiyetle 
karşılıyoruz. Şunu bilmelerini isterim arkadaş
larımın; bu kamyonlar, çekiciler ve trey
lerler gümrük muafiyeti içinde getirilecektir. 
Aynı bir kuruluşla özel olarak müstahsil te
şekkülleri ve kurduğumuz bir şirketin içinde 
yüzde elliden fazla iştirak imkânı vermek su
retiyle bu vasıtaları yurda toplu olarak bir 
nev'i eksiltme konusu yaparak bu tahsis edi
len dövizi daha çok sayıda vasıta ithaline im
kân verecek şekilde değerlendireceğiz. 

ikinci olarak, kurmuş olduğumuz bu şir
ket vasıtasiyle bunların yarın birer tanker hiz
meti görmesini önliyecek istikamette, bu şirket 
vasıtasiyle çalıştırılması temin edilmek suretiy
le ve bu şirket de özel sektör niteliğinde ağır
lığını müstahsil teşekküllerden olan bir ku
ruluş olarak bu hizmeti müstahsilin hizmeti 
olarak göreceğinden o endişenizin bertaraf 
edilmiş olduğunu ifade etmek isterim. 

Şimdi yaş meyva ve sebze konusunda Sa
yın Niğde Senatörü Kudret Bayhan'ın bize 
olan bir sitemine cevap vermek istiyorum. 

özellikle Niğde'de elmanın değerlendirilme
si konusu arkadaşımızın bize müsamaha ile bak
ması lâzımgelen bir husustur. Şimdiye kadar 
ki yıllarda görülmemiş bir hizmet götürülmüş
tür oraya. Bundan evvelki yıllarda uygula
nan, elma müstahsılına verilen krediler 1967 de 
1 200 000 lira civarında artış göstermiştir. 
ilk defa bu yıl müstahsıla ambalajlama ve pa
ketleme kredisi verilmiştir, ilk defa bu sene 
müstahsilin ayağına tasnif makinaları götürül
mek suretiyle malların standart şekilde depo
lanması imkânı verilmiştir, ilk defa bu muha
fazaya alınmış depoda kredinin muhatabı ol
muştur. Yine ilk defa OİMA herkesin kaçtığı 
ve çekindiği devrede, bakanlığımızın gayretiy-
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le, alıcı sıfatiyie ortaya çıkarılmış ve bu suret
le müstahsil pa t l a r ı hem akcı yönünden bir 
teşvikin içinde olmuş, hem fiyat yönünden bir 
yükselmenin muhatabı olmuştur, işte bu hiz
metler sebebiyle sayın arkadaşımızın bize te
şekkür yerine başka bir ifade kullanmış olma
sını da normal karşılıyorum. Yine, şüphesiz 
biz hizmeti yüzde yüz yapamamışızdır. Bu me
sele Türkiye'de depolama meselelerinin tamam
landığı gün bitirilecektir. İşte demin arz etti
ğim gibi teşkilâtlanma hizmetleriyle müstahsı 
la yapılacak 1968 yılı içindeki bu proje grup
ları içinde yapacağımız hizmetlerle bu mese
leyi inşallah kısa zamanda bitireceğiz. 

Sayın Ekrem özden arkadaşımızın fiyat 
indeksleri ve fiyat artışları konusunu evvelce 
tartışmıştık. Hatırladığıma göre bir sözlü soru 
önergesiyle bu meseleye değinmiştik. Ben ko
nuşmamın içinde bu konuya yine genişlikle, 
lüzumlu önemde yer vereceğim. Bu sebeple bu 
konuya girmiyorum. Yalnız, balıkçılığın teşki
lâtlanması konusundaki fikirlerine katılıyo
rum. Biz de balıkçılığı daha faydalı hale getir
mek için özellikle bir pilot bölge olarak seçti
ğimiz Karadeniz Balıkçılık Kooperatiflerini bir 
birlik halinde birleştirmek ve onları yatırım
larını, donatımlarını geliştirmek için, kredilerle 
teçhiz etmek suretiyle bu meseleyi 1968 yılın
da bitireceğiz. 1968 yılında yaptığımız bu pilot 
bölge çalışmalarının örneklerini diğer bölge
lere de teşmil edeceğiz. Boğaz balıkçılığının 
ayrı bir özelliği var. Ona ayrıca gireceğiz. Bo
ğaz balıkçılığın teşkilât yönüyle, Karadeniz ba
lıkçılık teşkilât yönü ayrı. Oradaki meseleler 
değişik. Bu bakımdan oradaki çalışmaları ay
rıca yürüteceğiz. 

Şimdi arkadaşımızın bir iddiası var; Et ve 
Balık Kurumuna ait depolardaki şikâyetlerine 
ait. Bu iddiaların bize getirilmesini rica ede
rim. Bunların üzerinde önemle duracağımdan 
emin olmalarını rica ederim. 

Şimdi Sayın İsmail Yeşilyurt arkadaşımı
zın zeytinyağı olayı üzerindeki konuşmalarına 
ve bir temennisine cevap vermek istiyorum. 
Zeytinyağı olayı ile biz meseleye ihracatımıza 
yaptığı menfi etkileri izale etmek bakımın
dan ağırlık vererek hâdisenin basında yayıl
masından çok önce girmiş bulunuyoruz. Evvelâ 
bu konuda şu hususu tavzih etmek istiyorum: 

Zeytinyağı ihracatında şimdiye . kadar ancak 
standart kontrolü yapılmakta idi. Standart 
kontrolü ise, yalnız asit kontrolü mahiyetinde 
yapılmakta idi,. Bakanlığımız 20 Ekimden iti
baren bu asit kontroluna yaJo&ncı madde ba
kımından da karışım yapılıp yapılmadığını 
kontrol hususunu eklemiş bulunuyor. Bu suret
le kontrol sahası yalnız standart ve asit kont-
rolundan öteye yabancı madde karışımını da 
şümulü içine almak suretiyle yürütülmektedir. 
Fakat zeytinyağı müstehlikinin korunması is
tikametinde gıda kontrolü lâboratuvarlan ko
nusu bir başka arkadaşımızın da ödenek bakı
mından değindiği artık bizim konumuzun dı
şında kalmaktadır. Bu bakımdan Sağlık Bakan
lığı kendi teşkilâtlarını daha da geliştirmek ve 
yatırımlarını artırmak suretiyle özellikle Ta
rım Bakanlığının muhtelif yerlerdeki kontrol 
lâboratuvarlannı da bu kontrol şümulü içine 
almak suretiyle uygulamalar bu bakanlığının 
çalışmaları içinde değerlendirilecektir. Bakan
lığımızın yatırım bakımından daha geniş bir 
çalışmaya geçememesinin nedeni budur. 

Muhterem senatörler bütçemize gösterdiği
niz büyük ilgiden dolayı teşekkürlerimi arz 
ediyorum. Cevapbyamadığım ve unuttuğum 
mevzular için yazılı olarak arkadaşlarımın ce
vap taleplerini muhafaza ediyorum, onlara ce
vap vereceğim, saygılarımı sunuyorum, teşek
kür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Adalı buyurun. Sualler 
kısa olacak, yeterlik sorulara da şâmil olması
na rağmen... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Başkan
lık üyelerden fazla konuşuyor, hangi sebepten-
se. Müsaade ederseniz bütçeler bakanlıkların, 
Hükümetin kontrol edildiği en mühim konular
dır. Maalesef Anayasa gereğince müddetimiz 
muayyen, fakat tenkidlerimizi, murakabemizi 
yapacağız. 

BAŞKAN — Başkanların konuştuğu keli
meler sayılıdır. Devam edin efendim. 

E&DOĞAN ADALÎ (istanbul) — Şimdi efen
dim, (A/3) sermaye teşkili ve transfer har
camalarında 43.273 ncü maddede yaş sebze ve 
meyva ihracat giderleri ve zarar karşılığı 
olarak Hükümet 400 000 lira getirmiştir. Sa
yın Bakanın da altında imzası var. Komis
yonda bir takrir verilmiş ve 25 bin liraya in-
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dirilmiş ve bu para alınmış büro giderleri kıs
mına aynı cetvelde 15.000 nci bölümde 15.861 
büro giderlerine, 15.862 ulaştırma giderlerine, 
15.864 maddeye eklenerek, büro giderleri 
1 305 000 liradan 1 805 000 liraya çıkarılmış
tır. Bendeniz bir takrir takdim ediyorum, tek
rar eski yerine konulması için. Bu naklin se
bebini anlıyamadım. Sayın Bakan buna nasıl 
muvafakat etmiştir, Hükümet teklifinin al
tında imzaları vardır zira. 

İkinci husus su ürünleri kanununun çılkmı-
yacağı anlaşılıyor. Çünkü bu kadro kanunu 
olmadığı için Vekâlet bunun üzerinde hassa
siyetle durmuyor. 24 saatte çıkaramıyor bunu. 
Bu durum muvacehesinde balıkçılar kendi 
AUahlariyle baş başa kalıyorlar. Sayın Ekrem 
Özden arkadaşımın söylediği gibi İstanbul'da 
bir haftadır balıkçı müstahsilin boğaz boğaza 
geldiği bir husus vardır. O da lâmba ile balık 
avıdır. 18 Ocak 1960 tarihli ve 721 sayılı bir 
Kanun vardır. Bu kanuna göre bu şekilde av
lanmak yasaktır. Bu trol gibi 15 bin 20 bin 
mum kuvvetinde jenaratörlerle yapılan avcı
lıkla balık nesli tükenmektedir. Bununla 
mücadele muvaffak oluncaya kadar balık 
nesli tükenecektir. Ticaret Bakanlığı biç alâ
kadar olmamakta ve hattâ su ürünleriyle alâ
kalı dairesini binasından da atmış, dışarda 
müstakil bir yerde müstakil İM oda içerisin
de oturuyorlar. Bu mevzuda Sayın Bakan ne 
buyuruyorlar? İstanbul Vilâyetinden gelmiş 
yazı da vardır, 968/72 ve 2 . 2 . 19.68 tarihli. 

Bu hususta bir tedbir alacaklar mı, bu 
lâmba ile avlanma hususunda? 

Üçüncüsü; 

Bu (A/3) sermaye teşkili bölümünde 34272 
sayı ile ihracatı geliştirme, meşhur ÎG-M dediği
miz Teşkilât 75 bin lira teklif ettiği halde, Sayın 
Bakanın imzasiyle Vekâlet teklif ettiği halde 
500 000 liraya çıkarılmıştır, Komisyonda. Şim
di yüksek huzurunuzda kabul edilen bu Plâ
nın uygulanmasına ait 933 sayılı Kanunla 
yeni ihracat büroları kuruldu. Ve bütçede muh
telif fasıllara 300 küsur bin lira kondu. Fonk
siyonunu kaybetmiş bir teşkilât yapayalnız 
yaşıyacak. Hayrettin Erkmen'in zamanında 
kurulmuş, proje falan yapacak. Halbuki şimdi 
bâzılarına ek görev temin etmekten başka 
vazifesi yok. Hükümet olarak Sayın Bakan, 

75 bin lira kâfi demiş. Bu niye 500 bin li
raya çıkarılmış? Uygulama Kanunu ile büro
lar kurduk, ihracat büroları kurduk, 500 
bin liraya çıkarmalarının mânası nedir? Bu
nun nedenleri nedir? 

Bir de bu Avrupa ekonomik topluluğu 
mevzuunda Türk Ticaret hayatı Ortak Pazara 
uyabilmek için çok yavaş gitmektedir. Za
manı geldiğinde Ortak Pazara girilmesinde 
müşkülâtla karşılanacaktır. Bu kontenjanın 
1965 yılma nazaran yüzde 41 artırıldığı zik
rediliyor raporda. Bendeniz bunu biraz ha
yali gördüm. Hakikaten bu yüzde 41 artırıl
mış mıdır, kontenjan, artırılmamış mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Şimdi evvelâ arkadaşımızın bir 
ifadesine değinmek isterim. Bakanın muvafa
katiyle Komisyonda artırılmıştır tâbirini yerin
de görmüyorum. 

Bakanlığın muvafakatiyle bu rakamlar ar
tırılmıştır mânasına olan ifadeye iştirak etmi
yorum. Biz Hükümet olarak altına imza attığı
mız bütçeyi savunuyoruz. Komisyonun yaptığı 
tadiller ancak milletvekili ve senatör arka
daşların, raportör arkadaşların getirdiği bir 
husustur. Yalnız arkadaşımız 933 sayılı Kanun
dan bahsettiğine göre meseleyi bununla değer
lendirmesi gerekirdi. Şimdi, yaş meyva ve seb
ze ihraç zararlarına karşılık 1967 bütçesin
de 1,5 milyon lira ödenek vardır. Bu yıl yaş 
meyva ve sebze ihracatı gayet iyi seyretmiş
tir. Ve muhtemelen bugüne kadar hiç öden
mediği gibi bugünden sonra da bu 1,5 milyon
luk ödenekten ihracatçıya zarar karşılığı bir 
ödemede bulunulmıyacaktır. Bu sebeple bu öde
nek halen hiç kullanılmamış durumdadır. Esa
sen bir yönetmelik içinde mesele tanzim edil
diğine göre durumun 1968 ylı için uygulanışı 
başka türlüdür, ihracatçı zararının karşılan
ması meselesi 933 sayılı Plânın uygulamasına 
ait Kanunun muhtevası içinde görüldüğü tak
dirde 10 milyon liralık ödeneğe Maliye Bakan
lığı bütçesi içinde yer veriliyor ve mesele ora
da geliştirildiğine, orada tetkik edildiğine gö
re, Bakanlığımızın bu husustaki fonksiyonu 
artık yer değiştirmiş olduğundan, artık o öde
neğin miktarındaki kısıtlama, Maliye Bakanlı-
ğiyle evvelce mutabık kaldığımız, bilâhara an-
lıyamadığımız, tesbit edemediğimiz bir şekilde 

— 751 — 



C. Senatosu B : 29 6 . 2 . 1968 O : 1 

kasılan dış kuruluşları yayıyorum, fakat bu ya
yılmaya paralel bu kuruluşların bâzı giderle
rini vermiyoruz. Şüphesiz bu lâfta kalıyor. Bu 
kuruluşları yaymanın hakiki mânası buna ye
tecek nisbette bir ödeneğin de tahsisi ile ola
caktır. Binaenaleyh, bu ödeneği bu zarar kar
şılığından aktarmak suretiyle karşılamış isek 
yine bu hizmetin ihracatı artırma istikame
tinde, teşkilâtlanma istikametinde kullanılma 
mânasında değerlendirilmesini rica ederim. 

Şimdi lâmba ile balık avlama konusunda 
mevzu bana intikal etmemiştir, meseleyi ince-
liyeceğim. Yalnız çok iyi takdir edecekleri gibi, 
Bakanlığımızın bu tarzdaki çalışmaları ancak 
muayyen bir çevçeve içinde olmaktadır. Hem 
kadro bakımından, hem teşkilâtlanma bakımın
dan bu konuda büyük boşluklar vardı. Onun 
içindir ki Su ürünleri kanun tasarısının, teş
kilât tasarısının çıkmasını biz de sizler kadar 
arzu etmekteyiz. Şimdi bu meselenin tatbikatı
nı kıyıdan ötede jandarma ile yapmaktayız. 
Bizim teşkilâtımız oraya kadar gidememekte-
dir. Mahdut ve muayyen bir kadro ile hizmet
lerin muayyen ölçüde yapıldığının bilinmesi 
gerekir. 

Arkadaşımızın bir diğer iddiası 500 000 lira
lık ihracatı geliştirme merkezine yapılan yar
dım üzerindedir. Bilindiği gibi İGM. gelirleri 
odaların ve borsaların verdikleri muayyen bir 
yüzde nisbetindeki imkânlarla İGM çalışmak
tadır. İGM nin ihracatımızın gelişmesindeki hiz
metlerini ben şükranla anıyorum, bilhassa yaş 
meyva ve sebze ihracatımızda kıymetli hiz
metleri olıriuştur. Bu hizmetlerin daha rahat ya
pılabilmesi için birtakım ödeme ve malî imkân
sızlıklar meselesiyle bu yıl bütçemize ÎGM nin 
masraflarını karşılamak üzere bir miktar öde
nek konmuştu. Ancak bu çalışmaları daha da 
şümullü hale getirebilmek, İGM yi daha da 
faydalı kılmak için bir tarafta bir kanun ta
sarısı hazırlanırken, diğer tarafta da İGM nin 
malî yönden takviyesi için ve İGM nin araştır
ma hizmetlerini yapabilmesi için bu ödenek 
500 000 liraya komisyonca çıkarılmıştır. 

Şimdi tütün kontenjanlarının artması mese
lesi ve bunun gerçekleştirilmesi üzerinde esa
sen önemle durulan bir meseledir. Bilindiği gi
bi Türkiye'de mühim miktarda tütün stoku 
vardır. Bu stokların süratle eritilmesi ve ar
tan, devam eden istihsale rağmen süratle eri

tilmesi için yapılmış olan bu artırma tedbiri 
nihayet bir karar halindedir. Bilindiği gibi 
evvelce de tesis edilmiş olan kontenjanların 
yüzde yüzü kullanılmamakta idi. Faraza Fran
sa, faraza italya için ayrılmış olan tütün kon
tenjanlarının yüzde yüzü onlar tarafından alın
mıyor Bunu reel hale getirecek müessir bir 
siyasi durum yoktur ortada. Mesele bu yöniyle, 
yani kontenjanların yüzde yüz kullanılması yö
niyle esasen Hariciye Bakanlığının hizmeti 
cümlesindendir. Arkadaşımızın bu hususu bil
mesini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım. 

ZİYA AYRIM (Kars) — Efendim, hayvan
cılık besi kredisi hayvancılığın pek kesif ol
duğu Doğu illerinde verilmeyip, Kayseri, Ma
latya, Eskişehir, Konya illeri gibi illerimizde ve
rilmesi tatbikatına ne zamana kadar devam edi
lecektir?. 

ikincisi; Kars'ta bir et, balık kombinası ile 
bir hayvan pazarı yapılmaktadır. Birisi şeh
rin bir başında, diğeri de öbür başındadır. 
Acaba bunların ikisinin bir arada yapılması dü
şünülmez mi? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De
vamla) — Hayvancılık kredilerinin Doğu böl
gesinde yerleşmesi mevzuu bizim de üzerinde 
çalıştığımız bir konudur. Özellikle Doğu bölgesi 
hayvancılık istihsali yönünden önemli bir böl
gedir. Ve bu maksatladır ki, Doğuda kombina 
yapımı faaliyeti hızlandırılmış bulunuyor. 1967 
programında yer alan Kars, Tatvan, Elâzığ, 
Urf a kombinası, 1968 yılında Diyarbakır ve Ağrı 
kombinaları programı bu bölgenin kazandığı 
öneminin ifadesidir. Buna paralel olarak kom
binaların müstahsılla bağlantısını tesis edecek 
Et - Balık Kurumunun fonksiyonları bu istika
mette geliştirilecektir. Ayrıca hayvan müstah-
sıllarmı yetiştiricilerin hem üretimlerinin de
ğerlendirilmesi, hem de üretim gücünün artırıl
ması bakımından hayvan müstahsılları tarım 
satış kooperatifleri şeklinde bir düzenlemenin o 
bölgede yapılması hususunda çalışmaların için
deyiz. 

Kars'taki kombina ile hayvan borsasının 
birbirinden uzak oluşu konusuna gelince; bilin
diği gibi Kars hayvan borsasının yapımı Tarım 
Bakanlığının çalışmaları içindedir. Kombina bi
zim Bakanlığımızın hizmeti içindedir. Ben ma-
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hallinde bu meseleyi tetkik ettim. Kombinanın 
yanında bir hayvan borsasının teşkilâtlanmasın
da esasen saha bakımından da müsait imkân 
vardır. Bu bakımdan iki kurulusun yanyana ol
masının bâzı faydaları olduğunu kabul ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yutsever. 
ARÎF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 

Bingöl'de senelerden beri hayvan ürünlerinin 
değerlendirilmesi bakımından, et kombinası ku
rulması istikametinde çalışmalar yapılmakta idi, 
müspet netice vermişti. Sayın Başbakan 6 Tem
muz 1967 tarihinde İstanbul'da tertibetmiş ol-
duları basın toplantısında 1968 yılı içinde Bin
göl'de et kombinası açılacağını beyan buyur
muştu. Şu anda Sayın Ticaret Bakanımızın 1968 
yılında açılması kararlaştırılan et kombinaları 
arasında Bingöl'den bahsetmeyişlerini ben şah
san ne şekilde karşılamak lâzımgeldiğini anla
makta güçlük çektim. Bu hususta kati neticenin 
ve Bakanlığın görüşünün bildirilmesini istirham 
ediyorum. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De
vamla) — Bingöl'de et kombinası yapılması ko
nusunu, Kurum ile Plânlama arasında ancak 
programların realizasyon imkânları içinde kıy-
metlendirilmelidir. Kurumun kendi imkânları 
ile yapmış olduğu bu harcamalara bugüne ka
dar kredi imkânları katılmamıştır. Kurumun 
sermayesi de artırılmamış ve eskiden beri kendi 
kaynakları içinde gelişen, hattâ bir miktar yağ 
ithal etmek suretiyle, bir ek kâr etmek sure
tiyle bilânçosundaki kaynak gelişmeleri, Kuru
mun bu yatırımlarına harcanmaktadır. Bingöl 
kombinasının yapımını Kurumun kaynaklarının 
geliştirilmesi ile alâkalı olarak kıymetlendirmek 
lâzımdır. Esasen biz Türkiye'de et endüstrisinin 
süratle kurulması fikrini savunuyoruz. Türki
ye'de hayvan ürünlerinin değerlendirilmesini, 
çok yönlü değerlendirilmesini sağlıyacak olan 
bu et endüstrisinin kurulması suretiyle varıla
cak neticenin millî ekonomimiz için büyük fay
dalan olduğuna inanıyoruz. Bugün canlı hay
van ihracı yoluyla sağlanmakta olan döviz ge
lirimiz büyük bir miktarda değildir. Halbuki 
ziraatimiz içinde hayvancılığımız büyük bir yer 
işgal etmektedir. Aynı seviyenin, aynı nisbetin 
dış ticaretimizde de yer almasını arzu ettiğimiz 
içindir ki, Türkiye'de hayvancılık ve et endüs
trisinin süratle kurulmasını biz prensibolarak 
savunuyoruz. 

6 . 2 . 1968 O : 1 

Şimdi şüphesiz bu Bingöl bölgesi de demin 
arz ettiğim Doğu bölgesindeki yerini ve hayvan
cılıktaki önemli bir bölgedeki yerini her halde 
alacaktır. 1968 programı ancak demin arz etti
ğim şekildedir. 

BAŞKAN — Sayın Yurtsever. 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 

Efendim, bu husus kararlaştırılmıştı. Hüküme
tin Başbakanı tarafından İstanbul'da tertibedi-
len basm toplantısında alenen açıklanmış idi. 
Zannediyorum ki, daha büyük bir şehrin baskısı 
neticesi bu Bingöl'ün en zaruri ihtiyacını karşı-
lıyacak olan kombina kaymıştır. Bu böyle devam 
edecek mi? Sayın Bakanın tekrar cevaplamasını 
arzu etmekteyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De

vamla) — Konuyu tetkik edeceğim, arkadaşıma 
daha sarih cevabı yazılı olarak verebilirim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (Alkış
lar) 

Sayın Mecdi Agun. 
OSMAN MECDİ AGUN (Rize) — Muhte

rem Başkan, sayın arkadaşlarım; su ürünleri is
tihsali bakımından 1968 yılı bütçesinde Hükü
metçe itihaz olunan ciddî ve cesur kararlardan 
ve hazırlanan bâzı projelerden dolayı duydu
ğum memnuniyeti açıklamak istiyor ve bu se
beple Hükümete teşekkür ile söze başlıyorum. 

Su ürünleri kaynaklarımızın zenginliği ve 
dünya birincisi olduğumuz hakkında birçok uz
man beyanlarını sayıp dökmiyeceğim. 

Bu hususta şunu arz etmek isterim. Bugüne 
kadar üretmek için hiçbir gayret sarf etmedi
ğimiz ve fakat dinamit ile ve diğer trol ve sair 
usullerle avlanmak suretiyle tahribettiğimiz 
halde yine de sularımızda balık bulunması ve 
bunun çok zengin görünmesi hakikaten zengin
liğin delilidir. Hükümetin bu sene evvelâ icra 
plânından sonra Köy İşleri Bakanlığında su 
ürünleri istihsali için modern bâzı projeler ha
zırlatması Ticaret Bakanlığının ve Ziraat Ban
kasının bu projeleri ve diğer tasavvurları teş
kilâtlanmak ve finanse etmek hususundaki gay
retleri şüphesiz memnuniyeti muciptir. 

Teşebbüs, istihsal ve ihracatımızda inkilâp 
teşkil edecek bir teşebbüstür. Ticari ve iktisadi 
önemi çok büyüktür. Millî gelirimize, yalnız 
Doğu Karadeniz'deki balıkçılığın, 2,5 milyar 
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katabileceği söylenebilir. Bunun yanında; su 
ürünleri halkın beslenmesi bakımından daha 
büyük bir önem arz eder. Halkın beslenmesi 
mevzuu Türkiye'de işlenmemiş veya ele alınma
mış bir mevzu ise de halkımız istatistiklere gö
re çok az proteinli gıda almakta ve bu yüzden 
çok fazla tahıl tüketmektedir. Proteinli gıda 
noksanlığının, tahıl tüketiminin fazlalığının ze
kâ ve beden üzerindeki tesirleri ve sağlık üze
rindeki tesirlerinin kötü olduğu bilinmektedir. 

Hiç şüphesiz protein ihtiyacının karşılanma
sı halkın daha az miktarda yiyecek ile karnını 
doyurması, geç açlık hissetmesi, çorba ile kar
nını şişirmesi, daha güzel bir nesil meydana ge
tireceği düşünülürse ve belki bu sebeple de ta
hıl tüketimi şimdikinin 1/3 ne düşeceği cihetle 
tahıl ihraceden memleketler araşma katılmamı
zı doğurabileceğinden su ürünleri istihsalini ele 
almakta çok geç kalmamız talihsizlik olmuştur. 

Bu talihsizliği yenecek hamleyi bu sene ge
tiren Hükümeti, icra plânını hazırlıyan plâncı
larını, Köy İşleri ve Ticaret Bakanlığının vatan
perver memurlarını bu düşünceler altında heye
canla tebrik ederim. 

Bu seneki su ürünleri proje ve tasavvurla
rının en mühim unsurunu teşkil eden frigorifik 
kamyonların temini hususunda birkaç söz arz 
etmek isterim. Bu kamyonların 10 adedlik filo
lar halinde ithali düşünülür. Bu filoların itha
linde Devletin fedakârlığı büyüktür. Gümrük 
Resmi ve diğer vergiler almmıy a çaktır. Bu va
sıtalar yalnız su ürünlerinin değil, yaş meyva 
ve sebzelerin de ihracının vasıtaları olacaktır. 

Kanaatimce bunlar olmadıkça su ürünleri 
ihracını, yaş meyva ve sebze ihracını düşünmek 
hatadır. 

Eğer istihsali istihlâk doğurursa istihsalimi
zin varacağı nokta çok yüksek olabilir. 

Bu vasıtaların yerinde, arzu edilen gayeye 
uygun olarak kullanılması; bunları mutlaka o 
gayeye hasredecek şahıs ve teşekküllerin eline 
getirilmeleri ile mümkündür. 

Şunu düşündük ki; bizim koperatiflerimiz 
dev koperatifler değildir. Bilhassa su ürünleri 
mevzuundaki kooperatifler ortaklarına Ziraat 
Bankasının 1 000 liradan 7 000 liraya kadar 
kredilerini a,lıp vermek, tahsil etmek gibi, şöy
le yaşıyabilecek evsaftadırlar. Bunlar 10 luk fi
lolar halinde bu kamyonları alamazlar. Realist 

olmamız lâzımdır. Bu filolar alüminüt şirketler 
kurularak Devletin fedakârlığını bizim kuvvet
lendirmek istediğimiz zayıf kooperatiflerden ve 
zayıf meslekî teşekküllerden alıp faydalanmak 
yolunu bulabilirler. Ticaret Bakanlığının çok 
uyanık ve titiz olması lâzımdır. Bu işi teşkilât-
lamak Bakanlığa aidolmak lâzımdır. Ben te
menni ederim ki; bu vasıtalar, evvelâ bugüne 
kadar su ürünleri istihsali de pazarlamasını ya
pan kooperatiflerle, yaş sebze ve meyva istih
sal veya ihraceden ve pazarlıyan veya bunları 
yapabilecek evsafta teşebbüs kabiliyeti olan 
kooperatiflerin iş bacımlarına göre, ihtiyaçları
na, sonra da diğer şirket ve şahıslara sağlansın. 
Aklımıza gelen bir kriter olduğu için arz ettik. 
Şüphesiz icraat bize ait değildir. Bir inkılâp 
hamlesi olarak kabul ettiğim su ürünleri üze
rindeki proje ve tasavvurlarından dolayı Ba
kanlığı şimdiden tebrik ediyorum. Bu tebrikte 
ihtirazi kayıt bulunduğunu da hemen ilâve et
mek isterim. Çünkü, su ürünleri bahsinde ev
velce birkaç teşebbüs daha olmuştur, fakat bu 
teşebbüsler kırılmıştır veya bırakılmıştır. Bu 
defa da öyle olup olmıyacağını bize zaman gös
terecektir. 

Ayları ve günleri sayacağız, 1969 yılının ba
şında tekrar görüşeceğiz. O zaman istatistik 
rakamlarında teşebbüsün müspet sonunu gör
meyi temenni edij^oruz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçesinin 
tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

— Ticaret Bakanlığı : 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 24 830 671 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 823 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 458 002 

754— 



C. Senatosu B : 29 6 . 2 . 1968 O : 1 

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

B. Lira 
15.000 Kurum giderleri 1 805 000 

BAŞKAN — 15.000 nci bölümle ilgili bir 
önerge vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
T. Bakanlığı (A) bütçesinin 15.000 nci 

bölümde 15.861 nci maddeye yapılan 180 000 
liranın 15.862 nci maddesinde komisyonca ilâve 
edilen 70 000 15.864 ncü maddesine yapılan 
190 bin liralık 15.867 nci ziyafet maddesine ya
pılan 26 000 liranın, 15.869 ncu yapılan diğer 
alım ve giderler maddesine yapılan 14 000 lira
nın tenzil edilmesi suretiyle hem sıkışık vazi
yette olan bütçemize 480 000 lira tasarruf etti
receğimizi, hem de Hükümet programına uygun 
hareket edileceğini ve esasen Hükümet teklifine 
bu ilâvenin sonradan ilâve edilmiş olması dola-
yısiyle hizmet aksaması bahis konusu olmadığını 
arz eder, 

Cari harcamalar kısmından yapılacak bu ta
sarrufun daha doğrusu Hükümet teklifine uy
gun hale getirmenin cari harcamalarda titiz 
davranan Hükümetin, maliyenin ve senatör ar
kadaşlarımızın fikrine de uygun olduğunu arz 
ederim. 

İstanbul 
Erdoğan Adalı 

BAŞKAN — Sayın Adalı'nm önergesi usule 
uygundur. Gider azaltıcı bulunan önerge Ana
yasa ve İçtüzük hükümlerine uygun olduğu için 
Komisyonun ve Hükümetin görüşünü öğrendik
ten sonra oylarınıza meseleyi arz edeceğim. 
Komisyon 15.000 nci bölümün 15.861 den 180 
bin lira, 15.862 den 70 bin lira, 15.864 ten 190 
bin lira, 15.867 den 26 bin lira, 15.869 dan 14 
bin lira ki, ceman 480 bin liranın tenzili isten
mektedir. Gtörüşünüs? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HA
LİL İBRAHİM COP (Bolu Milletvekili) — Sa
yın Başkan bu mevzuda, ilâve yapılmasını ica-
bettiren önergeyi, komisyonda mevzu olan öner
geyi, getirttim, tetkik ettim. Bütçeyi komisyon 
adına tetkik eden raportör arkadaşlarımız bu 
mevzudaki ödeneklerde bir kifayetsizlik, yeter
sizlik görmüşlerdir ve 925 sayılı Kanunla 
verilen kadrolarda çalışan arkadaşların ve yine 

ihracatı teşvik konusunda daha verimli olabil
meleri için bu konuda bası imkânsızlıklar için
de bulundukları komisyonca görüşülmüş, tartı
şılmış ve bu ödeneklerin artırılmasına karar ve
rilmiştir. Ödeneklerin artırılması hususundaki 
komisyon esbabı mucibesiyle bir değişiklik gö
remediğimiz için önerge sahibinin teklifine ka
tılamıyoruz. 

BAŞKAN — Bu ziyafet ve diğer alımlarda 
buna dâhil midir efendim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HA
LİL İBRAHİM COP (Bolu Milletvekili) — 
Efendim hizmetin fonksiyonu için mütalâa et
mekteyiz ve esasen ziyafet giderlerine ilâve edi
len masraf da 16 bin lira civarındadır. 

BAŞKAN — Hayır 26 bin liradır. Büro 14 
bin, tümü 40 bin liradır. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HA
LİL İBRAHİM COP (Bolu Milletvekili) — 

Tümü içinde cüzi bir miktardır efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı

yor. Maliye Bakanlığı? 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE MALÎ KON
TROL GENEL MÜDÜR MUAVİNİ DOĞAN — 
Büro giderleri çok masrafları kapsıyan bir 
şeydir. Burada ataşeliklerin aydınlatılması, 
ulaştırma, yakacak sair bütün masrafları kar
şılanmaktadır. Bizim anladığımız mânada tam 
bir kırtasiye masrafı değildir. Bir sürü masraf
ları içine almaktadır. Yeni açılan ataşeliklerde 
bunun kapsamı içinde olduğu için önergeye ka
tılamıyoruz. 

BAŞKAN — Yani önergeye katılmıyorsu
nuz. Tenzili istemiyorsunuz. 

İlgili Bakan? 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa) — Az evvel bu konuda kâfi derecede 
izahat verdiğimi tahmin ediyorum. Dış kuruluş
larda 1967 den itibaren bâzı memleketlerde me
selâ; Suudi Arabistan, Kuveyt, Kopenhag ve 
sair yerlerde bâzı yeni kuruluşlara gidildiği 
malûmunuzdur. Bütün bunlar için birtakım 
masraflar oluyor. Elbetteki bu 3'eni kuruluşların 
masraflarını karşılamak gerekiyor. O bakım
dan bu ödeneğin muhafazası gerekiyor. 

BAŞKAN — Zaruri görüyor ve katılmıyor
sunuz. Komisyon, Hükümet ve ilgili Bakan ka
tılmıyorlar. Önergenin dikkate alınıp alınma
masını oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınma-
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smı kabul edenler... Etmiyenler... Dikkate alın
maması kabul edilmiştir. 

Bu bölümün aynen kabulünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. Lira 
16.000 Çeşitli giderler 2 999 000 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

34.000 Malî transferler 1 132 196 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşime devam ediyoruz. 

1. — Özel Yüksek Okullar Araştırma Komis
yonunun çalışma süresinin bir ay uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 

28 . 12 . 1967 tarihli 16 ncı Birleşiminde kurul
ması kabul edilen özel yüksek okulları hakkın
daki Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 
İçtüzüğün 136 ncı maddesi gereğince sona er
miş bulunmaktadır. Araştırma sahasının dağı
nık oluşu ve araya bütçe müzakerelerinin de 
girmesi dolayısiyle çalışmalar aksamış ve 2 ay
lık müddet kâfi gelmemiştir. 

Bu itibarla zaman darlığı dolayısiyle tetkik 
edilemiyen bâzı araştırma konusu olan müesse-

B. Lira 
35.000 Sosyal transferler 50 000 

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

36.000 Borç ödemeleri 141 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş
meler bitmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Bakanlığı bütçesinin mü
zakeresine geçilmek üzere toplantıya ara veri
yorum, saat 16 da toplanmak üzere Oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 14.25 

seleri tetkik etmek, konunun açıklığa kavuşması 
bakımından zaruri olduğundan komisyonumu
zun görev süresinin 2 ay daha uzatılması husu
sunda gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 

Refik Ulusoy 
C. S. Özel Yüksek Okullar Araştırma 

Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Kurulmuş bulunan Araştırma 
Komisyonu görevini bitirememiştir. Yüksek He
yetten yeniden iki aylık bir çalışma müddeti, 
mehil istemektedir. Talep, İçtüzüğe uygundur. 

SUPHİ KARAMAN (Tabu Üye) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi? Çok 
kısa olmak şartiyle, aleyhte olmak üzere Sayın 
Karaman, buyurunuz. 

ÎKÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca, (Denizli), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

3. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 
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SUPHÎ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkanım, Araştırma Komisyonunun bu talebi
ni şahsan yerinde buluyorum. Bu kadar önemli 
bir konu üzerinde araştırmayı daha etraflı yap
mak için belki iki aylık bir zaman kâfi gelme
miştir. Bu müddeti biraz daha uzatmakta fayda 
vardır. Ancak, iki aylık bir müddetin şu arz ede
ceğim sebepten ötürü yanlış olduğu kanaatin
deyim. Çünkü Senato kısmî seçimi ve mahallî 
seçimlerden dolayı, Haziran başlarında yapıla-

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/438; Cumhuriyet 
Senatosu 1/849) (S. Sayısı : 1056) (1) 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/431; Cumhu
riyet Senatosu 1/863) (S. Sayısı: 1050) (2) 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/427, Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı: 
1045) (3) 

L. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Büt
çesi : 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (Mület Meclisi 435; Cum
huriyet Senatosu 1/850) (S. Sayısı: 1053) (4) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde grupları adına C. H. P. 
Grupu adına Sayın Şevket Koksal, Güven Par
tisi Grupu adına Sayın Abdülkerim Saraçoğlu, 
Millî Birlik Grupu adına Sayın Vehbi Ersü, Kon-

(1) 1056 S. Sayılı basmayazı 5.1. 1968 ta
rihli 28 nci Birleşim tutanağı somundadır. 

(2) 1050 S. Sayılı basmayazı 5.1. 1968 ta-
ritli 28 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

(3) 1045 S. Sayılı basmayazı 1.2. 1968 ta
rihli 24 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

(4) 1053 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır. 

cak bu seçimlerden ötürü Senatonun Nisan baş
larından itibaren çalışamama durumu bahis ko
nusudur. Saygılarımı sunanm. 

BAŞKAN — Sayın Karaman komisyona sor
duk, komisyon müddetin bir ay olarak düzenlen
mesi hususunu bildirmiştir. Bir aylık yeniden bir 
mehil verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1968 malî yılı Bütçesi kanun tasarısı üzerinde 
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 malî 
yılı Bütçesi kanun tasarısı üzerinde oylama ya
pılamamış ve fakat bunların daha evvel görüş
meleri bitirilmişti. Bütçeler açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

tenjan Grupu adına yok, A. P. adına Sayın Fa
ruk Kınaytürk; şahısları adına ise; Sayın Celâl 
Ertuğ, Sayın Karayiğit, Sayın Ayrım, Sayın 
Uzunhasandğlu, Sayın Bora, Sayın Öztürkçine 
konuşacaklardır. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Koksal. 
Muhterem arkadaşlarım, bugün bütçenin 

6 nci günüdür. Ve bir gün geride bulunmak
tayız. İçtüzüğün 61 nci maddesine göre grup
lar adına ve hükümetler adına konuşmaları ka
yıtlamam âmir hükmüne rağmen Yüksek He
yetinim gruplar adına konuşmaları tahdidetmiş 
bulunuyorsunuz. Buna rağmen sayın bakanla
rın her birisi bir saatten daha fazla konuşu
yorlar. Böylelikle bütçenin de gününde çıkması 
imkansızlaşıyor. Onun için 61 nci madde gere
ğince bütçenin gününde yetişmesi için grupla
rın 25 er dakika ile kayıtlanması dolayısiyle, 
bakanların da birer saat olarak konuşmasının 
kayıtlanmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KOK
SAL (Ordu) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; Sayın Bakan ve ba
kanlığın güzide erkânı; Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı 1968 senesi Bütçesi üzerinde 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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C. H. P. Grupu adına görüş ve temennilerimi
zi arz etmeye çalışacağım. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçe
sinin umumi bütçe içindeki nisbetinin az oldu
ğu senelerden beri matbuatta, Bütçe komis
yonlarında ve Yüce Meclisler huzurunda en 
veciz şekilde ifade edilmiştir. 

Hattâ dünya milletlerinin millî bütçeleri
nin % 10 unun üzerinde bir payı sağlık hiz
metlerine ayırdıklarına ait geçmiş zabıtlarda 
tetkika dayanan dokûmanter konuşmalar bu
gün dahi ehemmiyetini muhafaza etmektedir. 

Bütün bu konuşmalara rağmen bu sene de 
Sağlık Bakanlığı Bütçesi, tam ve mükemmel 
bir şekilde sağlık hizmetlerinin görülmesini 
temin etmek bir tarafa, asgari ölçüde hizmet
leri rahatlıkla görebilecek seviyeye ulaşama
mıştır. 

Nitekim; umumi bütçe içindeki Sağlık Ba
kanlığı Bütçesinin bu seneki nisbeti % 4,8 dir. 

Halbuki, plânlı devrede ekonomik ve sos
yal hayatta önemli etkisi olan sağlık hizmet
lerinin aksamadan yürütülebilmesi bir prensibe 
bağlanmıştır. 

Bugünkü malî tatbikat ve imkânlar karşı
sında, dünya milletlerinin ulaştığı seviyeye 
ulaşamıyacağımızı, ancak daimî gelişmeye tabi 
hizmet olarak bir evvelki bütçeye nazaran 
% 13 artışı 2 nci Beş Yıllık Plân öngörmüştür. 

2 nci Beş Yıllık Plânın ilk tatbik senesi 
olan bu bütçede bunun dahi ehemmiyetle be
nimsenip yapılamadığını belirtmek isterim. 

Sayın senatörler; tetkik ettiğimiz Sağlık 
Bakanlığı Bütçesinin cari masraflar kısmı 1967 
senesine nisbetle % 8 bir artışla 795 milyona 
yükselmiştir. 

Bu artış 1968 deki yatırımlardan feragat 
etme pahasına 29 milyon lirası 30 . 10 . 1967 
tarih ve 981 sayılı Kadro Kanunu karşılığı ol
mak üzere Karma Bütçe Komisyonu, Sağlık 
Bakanlığının hizmet görebilme imkânını temin 
etmeye matuf bulabildikleri yegâne çıkar yol 
olmuştur. 

Zira 1967 senesi cari masraflar faslı, ihti
yacı karşılıyamamaktan mütevellit Sağlık Ba
kanlığının birçok tesislerini personelsiz ve mal
zemesiz hizmete açtığı gerçeği bütün detayiyle 
ortaya konmuştur. 

Cari masraflardaki bu artışlar bakanlığın 
1967 de personelsiz hizmete açtığı tesislerin 

ihtiyacını 30 . 12 . 1967 ve 981 sayılı Kadro Ka
nunu karşılığını, 1968 senesinde hizmete açıla
cak sosyalizasyon programına dâhil Artvin, 
Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşane ve Maraş 
illerinin 226 ocağının personel ve malzeme ihti
yacını, 6 ilde açılacak verem savaş dispanser
lerinin ihtiyacını, Hıfzıssıhha enstitülerinin ve 
sosyal hizmetler tesislerinin ihtiyacını ve ni
hayet ilâve inşaatlarla veya yeniden yapılan 
(yatak adedi 1 025 i bulan) hastanelerin ihti
yacını kısmen karşılıyacağını ümidediyoruz. 

Ancak umumi olarak sadece bir kısmını ifa
de edebildiğimiz hizmetlerin aksamadan yürü
tülebilmesini temin edebilmek oldukça maha
retli bir tatbikat olacaktır. 

Şimdi bu tatbikat şekline geçmeden mevcut 
imkânsızlıklara rağmen, Sağlık Bakanlığının 
cidden çok güzide mensuplarının hizmetlerin 
görülebilmesi için araştırmaları, gayretleri ve 
iyi niyetlerinin her türlü takdirin üstünde bir 
değer taşıdığını ifade etmek isterim. 

Sayın senatörler, yukarıdaki izahatımızdan 
sonra imkânsızlıkların da ışığı altında sağlık 
hizmetlerinin nasıl yürüdüğüne ait görüşleri
mizi arz etmek isterim. 

Bunun için de meseleleri ve tatbikattaki ak
saklıkları vuzuhla ortaya koymak ve değerlen
dirmek sağlık hizmetlerinin daha iyi görülebil-
mesine ışık tutacağı kanaatine samimî olarak 
inanmaktayız. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hak
kındaki 224 sayılı Kanunun 10 ncu maddesin
de (Bir sağlık ocağının hizmeti en az bir he
kim ve yeter sayıda yardımcı personelden te
şekkül eden bir ekip tarafından yürütülür.) 

17 nci maddesinde de (bir bölgede sağlık 
hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütülmesi için 
gereken tesisler, lojmanlar, malzeme, araçlar 
ve personel temin edilmeden o bölgede sosyalleş
tirme plânı tatbik edilemez. 

224 sayılı Kanunun yukarda arz ettiğim 10 
ve 17 nci maddesinin getirdiği bu hükümler 
maalesef 1966 senesi başından itibaren ihmal 
edilmiştir. 

Doktorsuz, hemşiresiz ve araçsız sağlık ocak
ları açmak Bakanlığın yapıcı hizmet anlayışına 
gölge düşüren ve kanuna da aykırı olan bir 
tatbikatı maalesef Bakanlık itiyat haline getir
miştir. 
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Bunun neticesi olarak sosyalizasyon progra
mının başlangıçtaki müspet çalışmalarından ko
ruyucu tababet, tedavi hekimliği ve toplum 
kalkınmasının nüvesini teşkil etmekteki gayreti 
aynı zamanda Devlet hizmetleri bakımından 
diğer bölgelerin seviyesine doğru bir hamle ya
parak, bölgeler arasında sağlık hizmetlerinde 
bir denge tesis etmeye matuf haklı olarak kur
duğu itibar sarsılmaya başlamıştır. 

Bu tatbikat sosyalizasyon programına karşı 
şikâyetleri teşvik etmiştir. 

Hattâ istenilen hizmeti göremiyen lüzumsuz 
bir israf olduğu şeklinde bir havanın yayılma
sına, Sağlık Bakanlığının belki yanlış tatbikat
larının neticesi olarak seyirci kalması üzücü 
olmaktadır. 

Sayın senatörler, yukarda arz ettiğim sosya
lizasyon programının aksamasındaki gerçek se
bepler obiektif bir açıdan tetkik edilirse, Hükü
met politikasında diğer bakanlıkların sağlık 
mensubuna tatbik ettikleri ayrı ayrı ücret sis
teminde bir vuzuh olmayışıdır. 

Bizzat Sağlık Bakanlığının da diğer bakan
lıklarla bir koordinasyon kuramamış olması, bu 
sosyalizasyon programının aksaması ve hizmet
lerin görülememesi neticesini meydana çıkar
mıştır. 

Sosyallestirilen bölgelerde başlangıçta perso
nel bakımından denge sağlanmışken 1965 sene
sinde Sosyal Sigortalar, Devlet Demiryolları ve 
Millî Savunma Bakanlığının kendi sağlık men
subu için çıkardıkları tazminat kanunları Sağ
lık Bakanlığının mahrumiyet mıntakalanndaki 
hevesle çalışan personelleri için maddi cazibeyi 
kaybettirmiştir. 

Bakanlık bu hususta gerekli tedbiri alma
mış, ancak kanunun mukaveleli personelin ayrıl
masını önliyen hükümleri ile bir kısım personelin 
ayrılmasını önliyebilmiştir. 

Bunun hemen yanında Sağlık Bakanlığının 
bizzat kendisinde, ücret sisteminde bizzat ken
di bünyesindeki değişik tatbikata girmesi sos
yalizasyon programının ve hizmetlerinin aksa
masına da ayrıca sebebolmuştur. 

Büyük vilâvetlerde Ml-time'n tatbike baş
laması mahrumiyet mmtakasmda ve sosvali-
zasyon bölgelerinde çalışan personeli maddeten 
tatmin etme özellisini kavbettirmistir. 

Şimdi Bakanlığın, gecikmiş dahi olsa, sosya
lizasyon programının yürütülmesi için persone

lin maddeten tatmini ve lojman gibi zaruri ih
tiyaçlarının giderilmesi hususunda çalışmalarını 
ilgi ile takibettiğimizi bu husustaki faaliyetle
rine yardımcı olacağımızı ilâve etmek isterim. 

Bu mevzuu bitirirken bir temennimizi de arz 
etmeme müsaadenizi rica ediyorum. 

Sosyalizasyon programını tek başına yalnız 
Sağlık Bakanlığının başarabileceğine inanmak 
cidden güçtür. 

Zira bu program ve hizmetin tam ve mükem
meliyete erişebilmesi için Millî Eğitim Bakanlı
ğının, Tarım Bakanlığının, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının ve Köy îşleri Bakanlığının 
bu istikametteki faaliyetlerine öncelik vermesi 
lâzımdır. 

Nitekim 1 nci ve 2 nci Beş Yıllık Plân bu 
istikametteki hizmetlerin yürütülebilmesi için 
koordinasyon zaruretini ortaya koymuştur. 

Halbuki bugün sosyalizasyon mmtakalarında 
bu koordinasyonun temin edilebildiğini iddia 
edebilmek oldukça güçtür. 

Sağlık Bakanlığının bu koordinasyonu temin 
etmekte hassasiyet göstermesine işaret etmek 
isteriz. 

Sayın senatörler, şimdi Yüce Heyetinize 
yukarda kısaca arz ettiğim full-time tatbikatın
dan da ayrıca bahsetmek isterim. 

Full-time sağlık hizmetlerini yürütecek per
sonel ile hasta arasındaki ilişkileri tanzim eden 
bir sistemdir. 

Kanun gerekçesinde hekimin hasta ile alâ
kasını ve temasını çoğaltmak, meslekini inkişaf 
ettirecek zamanı bulabilmek ve dolayısiyle 
muayenehanelerini kapamak, vazifeyi bizzat 
bağh bulunduğu müessesede ifa etmek özelliğini 
getirmiştir. 

Bunun yanında muayenehane ve hastane 
arası müessese ve doktorlara müteveccih itibar 
düşürücü maddi ilişkilere ait ithamları kaldır
mak suretiyle bunun karşılığı olarak tazminat 
vermeyi öngörmüştür. 

Kanun her hususta üzerinde hassasiyetle 
tetkikler yapılarak neticesi itibariyle Sağlık Ba
kanlığı ve personeli için yeni ufuk açan ümit 
veren bir kanun olarak benimsenmiştir. 

Ancak Full - time tatbik eden hastaneleri
mizde kanunun getirdiği özellikler kaybolmuş, 
açılan ufuk daralmış, kanunun tatbikatından 
beklenen ümit de israf olmuştur. 
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Buna eğer yanılmıyorsak bakanlığın değer
lendirme diye başhekimlerden tatbikini istediği 
yönetmenliğin noksanlığı da sebebiyet vermek
tedir. 

Saat 4 ten sonra özel hasta muayenesi ve 
hastaların her türlü masrafları muayene, teşhis 

için röntgen ve lâboratuvar muayeneleri ve ni
hayet yatak ve ameliyat masraflarının tazminat 
dışı pirimli tatbikatı Sağlık Bakanlığını şimdi
den âcil tedbirler almaya sevkedecek bir mahi
yet arz etmektedir. 

Full - time tatbik eden hastanelerimizin bâ
zı servislerinde poliklinik muayeneleri cidden 
üzücüdür. Şayet mesele iyi niyetle, hattâ resmî 
evrak üzerinde tetkik edilirse bâzı poliklinik
lerde hekimle hasta münasebetlerini çoğaltacak 
ve temin edecek olan kanun hekimle hasta mü
nasebetlerini sadece özel hasta muayenesine in
dirdiği görülür. 

Söz bu pirimli özel hasta mevzuunda iken, 
dünyanın hiçbir resmî devlet hastanesinde ol-
mıyan tatbikatı da ortaya koymak isterim. 

Dünyada bir hastayı sadece teşhis için ame
liyat yapan ve bunun için de ücret alan Minik
ler vardır. 

Ancak cerrahi bir müdahalenin zaruri oldu
ğu tesbit edilen özel hastanın ameliyatında ino-
perable durumu tesbit edilerek, yara bir müda
hale yapılmadan kapanır. Ve hasta sahiplerine 
hastanın şifa bulamıyacak bir karsinoın olduğu 
ve müdahale yapılmadan yaranın kapandığı 
söylenir. 

Asıl önemli olan bu Özel hastadan primci ola
rak ameliyat masrafının tamamı alınır. 

Türkiye'mizde özel kliniklerin dahi böyle 
bir durumda hekimliğin ve müessesenin sosyal 
fonksiyonu icabı olarak masraflarda müsama
hayı ve yardımı itiyat halinde yürütürken, Sağ
lık Bakanlığının bu tatbikata seyirci kalması 
üzülerek söylüyorum, insaflı bir hareket tarzı 
değildir. 

Sayın senatörler, özel hasta mevzuunda biz
zat Sağlık Bakanlığının bünyesinde araştırma-
siyle meslekinde Full - time tatbik edilmeden 
veya Full - time tatbik edildikten sonra mesaisi
ni tamamen müessesede değerlendirmeyi benim
semiş hekimler tazminat dışında ne alır? 

Bunlar üzerinde bakanlığın hassasiyetle dur
ması lüzumuna işaret etmek isterim. 

Bugün özel hasta mevzuunda tazminat dışı 
5 - 9 bin lira arasında para alan hekimlerimiz 
olduğu gibi mesaisini özel ve poliklinik hasta
lan ayırımı yapmadan tam devam ettiren he
kimlerimiz vardır M, bunlar tazminattan başka 
bir şey almaz. Bunlar üzerinde de bakanlığın 
sarih bir görüşü olması lâzımgelir. 

Ayrıca, Full - timenin tatbikatı fakir hasta
ların tedavisinde mühim bir içtimai yarayı sos
yal adaletsizliği de ortaya koymaktadır. 

Tazminatları ödemek gayesiyle döner serma
yeye gelir sağlamak mecburiyetini duyan ida
reciler, zengin ile fakir ayırımı yapmaksızın 
her hastadan para almayı usul haline getirmiş
tir. 

Hergün bizzat bakan ve bakanlığın kıymetli 
idarecileri, hattâ Parlâmento üyeleri ferden 
bu fakirleri hastanelere yatırarak veya ayakta 
tedavisi için gösterdikleri gayret gözümüzün 
önünde cereyan etmektedir. 

Hattâ şu anda bakanlığın güzide mensupla
rı Yüce Heyetinizin huzurundadır. 

Hastaneye yatacak veya ayakta tedavi gö
recek fakir hastalar da bizzat bakanlığın kori
dorlarında, bakan da dâhil, bu güzide erkândan 
yardım beklemektedirler. Sayın bakanın ve gü
zide erkânın bu hasletini takdir ederiz. Ancak 
bu, hizmeti vatandaşın ayağına götürme tatbi
katı değildir. Hattâ devlet hayatının hizmet 
anlayışına ve vekarına da uymıyacak bir tatbi
kattır. 

Sağlık Bakanlığı fakir hastaların tedavisin
de bütün Türkiye'deki sağlık teşkilâtına bağlı 
her vazifeli tarafından benimsenen bir hüküm 
mahiyetindeki tatbikatı bulmalı ve uygulama
lıdır. 

Sayın senatörler; sözlerimi bu full - time 
mevzuunda bitirmeden birkaç nokta üzerinde 
de kanaatlerimizi arz etmek isterim. 

Yeri bu bütçe olmamakla beraber Türkiye'
de trafik kazalarının meydana getirdiği can ve 
mal kaybı Yüce Heyetinizin hassasiyetle üzerin
de durduğu meselelerdendir. 

Gerek trafik kazalarının ve gerekse adlî 
hâdiselerin daha açıkça âcil tıbbi vakaların du
rumunu izah etmek istiyorum. 

Bugün âcil vakaların tedaviye alınmasında 
para mevzuunun en son düşünülmesi gibi Sağ
lık Bakanlığının eskidenberi tatbik ettiği ve 
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hassasiyetle üzerinde durduğu anaprensip da
hi döner sermayeye gelir temin edebilmek için 
maalesef unutulmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Koksal 5 dakikanız var. 
C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KOK

SAL (Devamla) Full - Time'i Türkiye'de ilk 
tatbik eden Ankara üniversitesine bağlı Ha
cettepe Çocuk Kliniği olmuştur. 

Bütün bu aksaklıklara rağmen yalmz Full -
time mevzuunda bir husus daha arz edeceğim. 
12 Aralık 1987 tarihli Eesmî Gazetenin 47 nci 
sayfasında 1968 yılından itibaren kamu sektö
rünün yataklı tedavi kurumlarının hepsinde 
Ful - time'e geçileceğine dair bir hüküm ha
linde neşrolunmuştur. 

Sayın bakanlığın Full-time tatbikatının çı
kan kanuna ve ona ışık tutan gerekçe istika
metinde âcil olarak yeniden hazırlanacak bir 
yönetmenlikle âdil bir ölçüde tatbik edilmesi 
hususunda yeniden gözden geçirmesini bilhas
sa rica ediyoruz. 

Sayın senatörler, Türkiye'mizde çevre sağ
lığı şartlarının genel olarak endişe verecek 
mahiyette bozuk olduğu bilinmektedir. 

îşte suları konusunda bakanlığın bugüne 
kadar aldığı değişik kararları üzüntü ile izle
mekteyiz. 

1985 yılının Temmuz ayında neşredilen yö
netmenliğin 1966 Haziran ayında tatbiki icabe
tlerken, sene 1968 olmasına rağmen bakandan 
hâlâ icraatı beklemekteyiz. 

Sayın bakan istanbul Basın toplantısında 
ilmî raporlara dayanarak vatandaşlar mikroplu 
su içiyor diye bizzat kendileri şikâyet eder
ler. 

Bu şikâyeti, bakan olarak icra mevkiine koy
mak üzere radyoda bülten olarak 1965 te çıkan 
yönetmenliğin acilen tatbik edileceğini ilân 
eder, fakat yine tatbik edilemez. 

O halde haklı olarak, sayın bakandan yönet
menlikleri ve^beyanları değil, gerçek hizmeti 
ortaya koymakta hassas olmasını hassaten rica 
etmekteyiz. 

Bütün bu ifadelerimize rağmen, bakanlığın 
içme ve kullanma suları konusunda 1 Mart 1968 
den itibaren tatbik etmeye kararlı göründüğü 
müspet tedbirler bizim için memnunluk verici 
bir başarı olarak değerlendirilecektir, 
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Sayın senatörler, gıda kontrolü konusu üze
rinde de kısaca görüşümüzü - ifade etmek iste
rim. . 

Gıda kontrolü üzerinde matbuatın hassasi
yetle meydana çıkardığı meseleler karşısında, 
belediyelerin mi, Ticaret Bakanlığının mı, yok
sa Sağlık Bakanlığının mı, hangisinin bu mü
him dâvada vazifeli olduğu vatandaşı tereddü
de düşürmektedir. 

Zira teknik elemanlardan çok bakanların 
birbirini tutmıyan ve dolayısiyle ilmî değer de 
taşımıyan matbuata akseden beyanları, gıda 
bozukluklarının sağlığa ve sosyal bünyeye na
sıl zararlı olduğunu ciddî olarak bilmedikleri 
mânasını taşımaktadır. 

Meseleleri detaylandırırsak zeytinyağından, 
tereyağından, süt ve sütlü gıdalardan çikola
taya ve en mühim besin maddesi olan etten 
ilâçlı buğdaya kadar her birisi üzerinde deği
şik bakanların verdikleri beyanlar incelenir
se bu hayatî mevzuun koordinasyondan mah
rum keyfilik içinde yürütüldüğü neticesi mey
dana çıkar. 

Hükümetin beslenme ve gıda kontrolü mev
zuunda mesuliyeti benimsiyen ve hizmeti yapa
bilecek olan teknik bir teşkilâtı âcil olarak kur
ması kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiştir. 

Sağlık Bakanlığının başarmaya mecbur ol
duğu çok yüklü mesaisi içinde beslenme ve la
da kontrolü üzerinde kurulacak teşkilâta ışık 
tutacak çalışmalara öncelik vermesini temenni 
ederim. 

Sayın senatörler, Sağlık Bakanlığı bütçesi 
üzerinde görüşlerimizi tatbikattaki aksaklıkla
rı düzeltmeye matuf gaye ile samimî olarak ak
settirmeye çalıştım. 

Sözlerimi bitirmeden, Sağlık Bakanlığının 
bir özelliğini ifade etmek bizim için bir vefa 
borcu olacaktır. 

Siyasi hayatımızın vatandaşa ümit veren he
men bütün siyasi müessese ve siyasilerimizin, 
hizmeti vatandaşın ayağına götürme sloganını 
söylemekte yarış halindedirler. 

Ancak bâzı tatbikatlar hizmeti vatandaşın 
ayağına götürme değil, bizzat ayağa düşürme
nin yarışından başka bir netice vermiyor. 

Halbuki Sağlık Bakanlığının tarihî seyri ta-
kibedilirse Bakanından umum müdüründen 
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köydeki en küçük vazifelisine kadar hizmeti va
tandaşın ayağına götürme lâfına itibar etme
den gerçek hizmeti vatandaşın ve Türk toplu
munun ayağına götüren bir bakanlık olarak 
özelliği vardır. 

Misal olarak sıtma mevzuunda alınan neti
celerin öncülerinin yarattığı hizmet havası, bu
gün sistem değişmiş olmasına rağmen köyde, 
nahiyede, kazada, hattâ vilâyette aranıyor. 

Bir başka misal: Verem savaşı, oldukça yo
rucu oldu. Ama her gün sadece hizmet etme 
gayretiyle, azim ile büyük mesafe aldı. 

Bugün bu umum müdürlüğün çalışmalarının 
müspet neticeleri elle tutulur hale geldi. Diğer 
Lepra, Cüzzam, Trahom, Frengi mevzuundaki 
muvaffakiyetleri de takdirde değerlendirdiği
mizi ifade etmek isterim. 

Sayın senatörler, sözlerimi önemli gördüğüm 
bir temenni ile bitiriyorum. 

Sağlık dâvasında sadece hizmeti yapmakta 
büyük emeği olan ve çıkan kanunlarla mağdur 
edilen Sıtma' Savaş bünyesindeki elemanlarını 
maddeten tatmin edilecek bir formülün bulun
masını ve onlara başka vazifelerde hizmet et
me imkânım Sayın Bakandan temin etmesini 
diler, bütçelerinin ikinci Beş Yıllık Plân devre
sinde hayırlı olması dileği ile Yüce Heyete say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Saraçoğlu. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA ABDÜL-
KERİM SARAÇOĞLU (Mardin) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Sayın Bakan ve Bakanlığın değerli mensupla
rı Güven Partisi, Senato Grupunda Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı 1968 bütçesi ile ilgili 
görüşlerimizi sunacağım. 

Bütçe müzakerelerinin muayyen bir zaman 
ve müddet içinde bitirilmesi zarureti dolayısiy-
le bu husustaki tenkid ve temennilerimizi müm
kün olduğu kadar kısa olarak arz etmeye çalı
şacağım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yıllardan beri gerek Bütçe ve Plân Komis

yonunda ve gerek Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisinde takibettiğimiz Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bütçelerinin görüşülmesinde 
hemen hemen bütün partilerin ısrarla üzerinde 
durduğu ortak olduğu katıldığı, müşterek bir 
şikâyet konusu vardır. Bu da umumi bütçe içe-
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risinde sağlık ve sosyal hizmetleri mevzuuna 
eteri kadar para ayrılmaması mevzuudur. Hal-

)uki dünyamn ileri gitmiş bütün memleketle-
inde hayati bir ehemmiyet arz eden bu hizmet 
•oluna millî gelir imkânları içerisinde ayrılan 
•say memleketin durumuna göre % 10 ile 20 
ırasında değişmektedir. Geçen sene yine bura-
ia bu kürsüden arz ettiğim gibi maalesef bu se
ne de huzurunuza sunulan ve tasvibi Yüce Se
natodan istenilen Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bütçesi 983 milyon lira olup, bu da 22 
milyar 580 milyon 108 bin 182 lira olarak bağ-

1cınan umumi bütçenin ancak, % 4,6 sı kadardır. 
lu, bizim topluluk olarak sağlık ve sosyal ko-
lulara lâyık olduğu değeri veremediğimizi gös-
ermektedir. Bakanlığın talebettiği bir milyar 

147 milyoıı 500 bin liralık bütçenin 164 milyon 
'İrayı bulan büyük kesintilere tabi tutulması 
iğlik hizmetlerin her yıl olduğu gibi bu yıl da 

aksamasına ve ikinci Beş Yıllık Plâna göre ha
sırlanan 1968 yılı plân hedeflerinden uzaklaş
masına sebebiyet verecektir. Bu durum karşı
cında hizmetlerin aksamasını önlemek bitmiyen 
inşaatları tamamlamak inşaatı biten tesisleri 
hizmete açabilmek tazminatları ek ödeneğe ih
tiyaç duyulmadan ödiyebilmek ve hizmetin çe
şitli programlarını aksatmadan başarabilmek 
için sağlık bütçesinin, Bakanlıkça teklif edilen 
bir milyar 147 milyon 500 bin lira civarında il
gililerce kabul edilmesi lâzımdı. 

Sayın senatörler; bir ferdin veya bir mille
tin medeni seviyesi o fert veya milletin sağlığa 
verdiği önem ve ilgi ile ölçülür. Bunun dışında 
hiçbir durum medeni seviyenin bu kadar müs
pet bir mikyası olamaz. Bir memleketin ve mil
letin ekonomik, kültürel ve sosyal bakımından 
kalkınması o memleketin insan gücünün gerek 
fiziki ve gerekse ruhi durumu ile müspet oran
tılıdır. Sağlık ve sosyal işlerde geri kalmış mil
letler mutlaka medeni olmıyan milletlerdir. Sıh-
hatsiz, hasta bir fert nasıl kendisine ve etrafına 
zararlı ise, sağlık hizmetleri bakımından geri 
kalmış ve bu hizmete lâyıkı şekilde kıymet ve 
değer vermemiş milletler de hem kendileri ve 
hm de komşu memleketler için zararlı bir du
rum arz edebilirler. 

Memleketimizi ve milletimizi bu durumdan 
kurtarmak medeni millet ve memleketler sevi
yesine çıkarmak için fert, cemiyet ve parti ola-
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rak sağlık dâvası üzerine samimiyetle ve hüs
nüniyetle eğilmemiz lâzımgelen yardım ve des
teklemeyi yapmamız lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruldu

ğu günden beri yetersiz çok mütevazi yıllık mu
tat bütçelerine ihtiyaç ve imkânsızlıklarına rağ
men koruyucu hekimlik sahasında şükran ve 
takdire değer çok büyük hizmetler görmüştür. 
Bilhassa yirmi otuz sene evveline kadar, bütün 
yurt sathında yaygın olan muazzam işgücü kay
bına ve onbinlerce vatandaşın ölümüne sebebo-
lan sıtma mücadelesi sahasında bu muvaffaki
yet bariz olarak kendini göstermektedir. Son 
iki senede sıtma vakalarında hafif bir artma 
görülmekte ise de bunlar sıtma eredikasyon sa
hası dışında kalan yerlerin faaliyet sahasına 
alınması ve Irak'ın hududumuza yakın bölgele
rinde meydana gelen sıtma epidemilerinin yur
dumuzun bu bölgeye yakın Uludere, Şırnak, 
Silobi, Cizre ve idil gibi ilçelerimize atlamasın
dan ileri gelmektedir. Bu vakaların da sıtma 
savaş teşkilâtının Irak Sağlık Teşkilâtiyle te
mas ederek yapacağı plânlı ve enerjik çalışma
sı sayesinde yerinde bastırılacağına inanıyor, 
ve bu vesileyle bütün sıtma savaş teşkilâtına 
bu sahadaki başarısından dolayı, samimî tebrik 
ve takdirlerimizi sunuyoruz. 

Verem savaş : 
Koruyucu alanda veremle savaşta da Ba

kanlık her sene olduğu gibi bu sene de övünü
lecek tatbikatiyle Yüce Senatonun huzuruna 
gelmesini bilmiştir. Bu muvaffakiyetli durum, 
Verem Savaş Teşkilâtında çalışan bilgili ve fe
ragatli personelin sistematik ve plânlı şekilde 
çalışması sayesinde olmuştur. "Üç devre halinde 
ve 1953 ten bugüne kadar devam eden tarama
larda 60 milyona yaklaşan sayıda tüberkülin 
testi ile lüzum görülen 20 milyona yakın kişi
ye de BCG- aşısının yapılması bu ba^armm müs
pet rakam ve faaliyetlerindendir. Bütün bu iyi 
ve müspet çalışmalara rağmen hâlâ yurdumuz
da % 2 ile 2,5 nisbetlerinde yani bir milyona 
yakın veremlinin bulunması biz veremden ölüm 
nisbetinin tıbbi imkân ve gelişmelerle çok azal
mış olmasına ve eski veremlilerin de bu sayede 
büyük bir yekûn tutmuş olmasına bağlıyoruz. 
Verem savaşında uzun süreden beri başlamış 
olan ayaktan ev tedavisi faaliyetinin köylük 
mmtakasma kadar görütülmesi dispanser çalış

maları ve mahallî gönüllü derneklerin faaliye
tiyle desteklenmelidir. 

Trahom : 
Doğu ve Güney - Doğu bölgesinde çevre 

sağlık şartlarının bozuk olmasiyl alâkadar bir 
milyon kadar trahomlu hasta vakası vardır. 
Yaptığı komplikasyonlarla yüzlerce kişiyi göz 
nurundan mahrum ederek maddi ve mânevi ıs
tıraplar yaratan ve dolayısiyle ekonomik gücü
müzün de zayıflamasına sebebolan bir hastalık
tır. Bölgeyi bu hastalıktan kurtarmak için: 

1. — Hastane ve dispanserlerin boş müte
hassıs ve pratisyen kadrolarının doldurulması, 

2. — Bölgenin çevre sağlık şartlarının ısla
hı cihetine gidilmesi, 

3. — Sıtma savaşta yapıldığı gbi bu hasta
lıkla da plânlı geniş bir mücadele yapılmalı
dır. 

Çocuk felci : 
Çocuk felci mevzuunda bakanlık dört - beş 

yıldır, başarılı bir aşılama ve dolayısiyle bu has
talıktan korunma çalışması yapmaktadır. Ço
cuk felcinin yurdumuz için tehlikeli hale gel
memesinde elbette ki, bu çalışmaların büyük 
rolü olmuştur. Bakanlığın bu hususta daima 
müteyakkız olmasını temenni ederiz. 

Kolera : 
1965 te iran'da ve 1966 da da Irak'ta görü

len kolera epidemilerinin memleketimize sira
yet etmemesini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının öğülmeye lâyık bir başarısı olarak bura
dan tescil etmek isteriz. Koleranın çevre sağlı
ğı şartları geri kalmış cemiyetlerde çok süratli 
yayılması ve kısa zamanda insan hayatı için 
tehlike teşkil etmesi sebebiyle 1968 yılında ve 
bilhassa Hac mevsiminde alınacak tedbirlerde 
Bakanlığın geçen yıllardaki hassasiyetini aşan 
bir gayret göstermesi gerekmektedir. 

Personel durumu : 
Bugün Sağlık Bakanlığına bağlı müesseseler

de çalışan hekim ve yardımcı sağlık personeli 
her gün biraz daha gelişmekte olan sağlık ve 
sosyal hizmetlerinin çeşitli programlarını yü
rütmeye yeterli değildir. Bugün yurdumuzda 
mevcudolan 11 432 hekimden ancak, 3 836 sı 
yani, % 33,5 şi Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı müesseselerde çalışmaktadır. 
Diğer büyük bir kısmı ise belediye özel idare
lerde diğer bakanlıklarda ve serbest olarak ça-
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lışmaktadır. Bunlardan başka halen yurt dışın
da 2 000 kadar hekim muhtelif devletlerde ça
lışmaktadır. Bakanlık teşkilâtında çalışan 91 
diş hekimi ve 66 eczacı vardır, yardımcı sağlık 
personeli de sağlık dâvasını yürütecek kifayet
te değildir. Ebe, hemşire, sağlık memuru, köy 
ebesi ve hemşire yardımcısı olmak üzere 13 121 
personel kadardır. Buna göre günden güne teş
kilâtlanan ve genişliyen Sağlık Bakanlığı 
programlarını aksatmadan yürütmek için 2 300 
hekim 350 diş tabibi 370 eczacı 3 000 hemşire 
1 000 kadar da köy ebesine ihtiyacımız vardır. 
Hekimlerin yurt sathında dağılışında da bir 
dengesizlik mevcuttur. Başlangıçta 224 sayılı 
Kanunla sosyalleştirilen bölgelerde bu denge 
çok az sağlanmışken sonradan peyderpey çıkan 
Millî Savunma, Devlet Demiryolları, Sosyal «Si
gortalar tazminat kanunları ile Full - Time siste
minin uygulanması mahrumiyet bölgeleri maddi 
makımmdan cazibesini kaybetmiş ve bu bölge
lerin aleyhinde olmak üzere dengenin bozulma
sına vesile olmuştur. Bu durumu düzeltmek ve 
tekrar sosyalizasyon bölgelerini maddi bakım
dan cazip hale getirmek için Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının çıkardığı ve 1 Ekim 1967 
tarihinde yürrülüğe koyduğu tazminat kararna
mesi yerinde alınmış bir karardır. Bu hususta 
sarf edilen mesaiden dolayı Sayın Bakan ve 
Bakanlık erkânını yürekten tebrik ederiz. 

Sosyalizasyon: 
5 . 1 . 1961 tarih ve 224 sayılı Sosyalizasyon 

Kanununun kabulü ile Muş pilot bölgesinde 
tatbikine başlanılan sağlık hizmetlerinin sosya
lizasyon programı 1977 yılında tamamlanmak 
üzere 15 sene için de bütün illere teşmil edil
miş olacaktır. Bugün Doğu ve Güney - Doğu
nun 17 vilâyetinde bu sistem tatbik edilmekte
dir. Sağlık ve sosyal hizmetlerinin sosyalizas
yonu programı hizmeti halkın çoğunluğunun 
bulunduğu köye ve köylünün ayağına götüren 
fertler ve bölgeler arasında sosyal adaleti ger
çekleştirecek olan mühim ve büyük bir proje
dir. Her reform hareketinin uygulanmasında 
görülmesi tabiî olan noksanlık ve aksaklıklar 
sağlık hizmetinin sosyalizasyonu reformunda 
da görülecek, görüldükçe düzeltilecek ve niha
yet bu proje de hatasız hale getirilecektir. Hiz
metin aksamadan yürütülmesi için diğer bakan
lıkların, Sağlık Bakanlığı ile koordine bir şekil
ce çalışarak su, yol, elektrik, telefon emniyet 

gibi alt yapı hizmetlerini peyderpey tamam
lamaya çalışması memnuniyetimizi mucibol-
muştur. Hizmetin muvaffakiyeti için ayrıca 
sağlık sigortasiyle de desteklenmesi lâzımdır. 
Hükümetin veya Bakanlığın bu hususlarda ça
lışmaları var mıdır? Varsa ne merkezdedir? Bu 
hususu öğrenmek isterim. 

Sayın arkadaşlar; 

Konuşmamı burada bitirirken, Sağlık ve 
Sosyal dâvasına feragatle hizmet eden bütün 
Sağlık Bakanlığı mensuplarına Güven Partisi 
Senato Grupu adına en derin şükranlarımızı 
sunar, 1968 yılı Sağlık bütçesinin millete ve 
memlekete hayırlı olmasını 4üer, Yüce Senato
ya saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ersü, buyurun. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA VEHBİ 
ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım, 

Sağlık Bakanlığı bütçesi hakkında Millî 
Birlik Grupunun görüşlerini sunmaya çalışaca-
ğım. 

Bakanlığın, görev, yetki ve sorumlulukları
nı, çeşitli hizmetlerin uygulanmasındaki başarı 
ve noksanları, plân ve programlarla ilişkilerini 
eleştirerek görüşlerimizi arz edeceğim. 

Bakanlığın görevleri şunlardır: 
1. — Koruyucu hekimlik, 
2. — Sağlam kuşaklar yetiştirmesini sağla

mak, 
3. — Sağlık personeli yetiştirmek, 
4. — Tedavi hizmetleri yapmak, 
5. — Tıp alanındaki personelin çalışma şart

larını düzenlemek, 
6. — ilâç fiyatlarını düzenlemek, ilâç ima

lini ve eczaneleri kontrol ve murakabe etmek, 
7. — Korunmaya muhtaç yaşlı, sakat ve ço

cuklara yardımı düzenlemek ve bizzat yapmak
tır. 

Tenkidlerimize esas olmak üzere, kalkınma 
planındaki ilkeleri de bir defa daha hatırlatmak 
isterim. 

Sağlık programında ana ilke «halkın sağlık 
seviyesini yükseltmektir» bu ilkeden hareket 
eden plân, koruyucu hekimlik hizmetlerine ön
celik vermiştir. 

Bu hizmetler de şunlardır: 
i a) Çevre sağlık şartlarının düzeltilmesi, 
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b) Halkın sağlık konusunda eğitilmesi, 
c) Bulaşıcı hastalıkların yok edilmesi, 
d) Beslenme şartlarının geliştirilmesi, 
e) Nüfus plânlaması, gibi hizmetlerdir. 
Tedavi hekimliği ise, koruyucu hekimlik 

çalışmalarının tamamlayıcı bir unsuru olarak 
kabul edilmiştir. 

Bu ilkelerden hareket edilerek; hasta ba
kımı hizmetlilerden, az bir nüfusun faydalandı
ğı ve pahalı bir hizmet olan hastahanecilik ye
rine, evde ve ayakta tedaviyi ye küçük toplu
luklara kadar ulaşan bir sağlık teşkilâtının 
kurulmasına öncelik verilmiştir. 

Mevcut teşkilât ve kadrolarla, Sağlık Bakan
lığının görevlerinden olan bir çok programları 
başariyle yürütmesi beklenemez. Bu sebeple teş
kilât düzensizliklerini gidermek ve kadro mülâ-
hazaiariyle aksıyan hizmetleri tedvire elverişli 
bir duruma gelmesi, kendine verilen görevlerin 
başarılması için ilk şarttır. 

Genel olarak yardımcı sağlık personeli ye
tiştirilmesi bir programa bağlanmış olup, ba
şarılı sonuçlar alındığını ifade etmek isterim. 
Bununla beraber, personel durumu ve personel 
yetiştirme programında gördüğümüz aksaklık
lar vardır. Halen Bakanlık Teşkilâtında 3836 
hekim bulunduğu, bunlardan 1632 sinin koru
yucu hekimlik hizmetlerinde ve 2204 hekimin 
de, tedavi hizmetlerinde çalıştırıldığı raporda 
belirtilmektedir. Aradaki fark 572 dir. 

Programı ve plânı ile, önceliği koruyucu 
hekimlik alanına verdiği, sağlık hizmetlerini, en 
küçük topluluklara kadar götürmeyi amaç edi
nen bu anlayışla, bunun bağdaştırılması elbette 
mümkün değildir. Ayrıca hekimlerin yurt sat
hında dağılışı da dengesizdir. 

Bütçe raporunda sosyalleştirme bölgelerinde 
denge sağlanmış iken, 1965 te bu dengenin 
bozulduğu belirtilmektedir. Bir misal olarak, 
İstanbul'da hekim basma 500 küsur kişi dü
şerken, Doğudaki bir ilimizde hekim basma 
30 000 kişi düşmektedir. Bu bir tek misalden de, 
sağlık hizmetlerinin sosyalleş'tirilmesindeki zo-
runluğu rahatça görmek mümkündür. 

Bütçe raporu bu gerçekleri sıralarken, ma
zeret olarak da çeşitli ücret sistemleriyle ful -
time ve bâzı kuruluşlardaki Tazminat kanunla
rını öne sürmektedir. Bu mazeret tamamiyle yer
siz değildir. Ancak, hükümetlerin programlara 

inancı ve uygulamadaki ciddiyet ve davranışları 
ve ittihaz ettikleri tedbirler başta gelen âmiller
dir. Meselâ: 1963 te, Van, Hakkâri, Ağrı ve Kars 
illerinde toplam hekim sayısı 81 iken, sosyalizas
yon uygulamasiyle, bu sayı 185 e yükselmişti. 
1965 ten sonraki uygulama sonucunda % 30 
azalma ile 113 e düşmüştür. Gene bu cümleden 
olmak üzere, Malatya, Adıyaman, Elâzığ, Bin
göl, ve Tunceli illerinde 93 hekim varken sos
yalleştirmeden sonra ancak 2 hekim ilâvesiyle 
hekim sayısı 95 e çıkarılabilmiştir. 

Diğer bir hususta, 224 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesi uyarınca, çıkarılması gereken tüzüğün, 
bugüne kadar çıkarılmamış olmasıdır. Sonuç 
olarak denilebilir ki, hekimin özel, meslekî ve 
sair durumları dikkate alınmadan istihdamı he
kime güvensizlik vermektedir. Azalmanın başlı
ca sebeplerinden biri de budur. 

Ful - time uygulamasındaki hatalarla, Devr 
let Personel Kanununun ' bâzı hükümlerinin» 
hekimlerin mahrumiyet bölgelerine gitmeleri
ni önlediği doğrudur. Ankara, İstanbul gibi 
büyük şehirlerde de aynı imkânları bulan he? 
kimlerin, mahrumiyet bölgelerine gideceklerini 
düşünmek safdillik olur. 

Duyduğumuza göre, Anakaradaki göğüs has
talıkları hastanesinde otuzdan fazla hekim bu
lunmaktadır. Bu tek branştaki hizmet, otuzdan 
fazla hekime ihtiyaç gösterir mi? Yoksa, başka 
sebepleri mi var? Bunları düşünmek gerek. Bu
gün Ful - temenin uygulanmasının aleyhinde bir
çok şikâyetler vardır. Çeşitli kurumlarda, bilhas
sa Ankaradaki bir büyük hastanede yıllardanbe-r 
rirful-time başarı ile uygulanmaktadır. Hekim
ler ciddî bir görev sorumluluğu ve huzur için
de çalışırken, aldıkları makûl ücretler de ken
dilerini tatmin etmektedir. O hakle, hatalı olan 
sistemin kendisi değil uygulamasıdır. Bu du
rumu Hükümetin de takdir ettiğini ve 1968 prog
ramında, bütün hastanelerde, Ful - time ve dö
ner sermaye sistemini uygulıyacağını belirtmek
tedir. Ancak, genel bütçenin % 5 oranında tesbit 
ettiği bütçe seviyesine ulaşamamış olması bu 
taahhütlerini yerine getirmeye imkân bırak-
mıyacağı kanısındayız. Elbette bu husustalîi 
tenkidlerimiz yalnız sağlık Bakanlığına müte
veccih değildir. Kalkınma çabasına samimî ola
rak inanmış iktidarlar, çeşitli kaygılardan arı
narak gerekli tedbirleri almak zorundadır, B/U 
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tedbirlerden başta geleni elbetteki sağlam gelir 
kaynaklan yaratmaktır, ikinci husus da, zihni
yet ve inançtır. Yukarda arz ettiğim gibi, sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirilmesini bütün şartlar 
zorluyor, iktidar Partisinin başlangıçtaki hatalı 
tutumundan dönmesini memnunlukla karşılıyo
ruz. Ancak, başarılı bir uygulamanın yeterli 
tedbirlerini henüz görmemekteyiz. Nitekim halk 
yararına olmıyan birçok kısır çekişmelere ön 
verirken,' bu alanda Parlâmentolara sevk edil
miş geliştirici ve daha ileri tedbirlere şahidola-
madık. 

Finansman kaynaklarındaki güçlüğü bir 
yana bıraksak bile elde mevcut bâzı imkânların 
kullanılmadığına işaret etmek isterim. Geçen 
yıl mezun olan hemşire yardımcılariyle, tıbbî 
teknoloğlar kadro mülâhazaları yüzünden dev
let görevine alınamamıştır. Burada ciddî bir 
noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Her yıl Tıp 
fakültesinden 500 hekim mezun oluyor. Büyük 
sayıda yardımcı Sağlık personeli yetiştiriliyor. 
Fakat kadro mülâhazalariyle ihtiyacımız olan 
bu personele devlet hizmet veremiyor. Bu hu
sus bize, Bakanlığın ciddî bir personel politi
kası olmadığı intibaını vermektedir. Elbette 
bu, {hususları kabili ihmal telâkki etmek müm
kün değildir. Sayın arkadaşlarım, dış ülkelerde
ki hekimler konusuna da burada değinmek is
terim. % 000 kadar hekim dış ülkelerde bulun
maktadır. Yurdumuzun ve insanlarımızın en çok 
mu'htaçolduğu, bu aydın memleket çocuklarının 
her; ne pahasına olursa olsun yurda dönmelerini 
sağlamalıyız. Bu aydınlarımıza karşı yapılan 
ağır ithamlara katılmak mümkün değildir.. Zan
nedildiği gibi yalnız para-için dışarıya gitmi-
. yorlar. Yurdumuzda hekim her şeyden önce gü
venlik içinde değildir. Şahsi kayırmaların yanm-
'da, zihniyet her bakımdan ön plânda yer alırsa, 
bu seçkin kütle elbette güvenliğin arama çare
lerine baş vuracaktır. Kaldı ki bu husus yalnız 
tıp alanında da değildir. Hekim mühendis ve 
bilim adamlarımıza gerçekten insan gibi yaşa
ma imkânlarını verirsek, mesleki ve bilimsel gü
venliklerini sağlar geleceğe ümitle bakmalarını 
^miri edersek, adil bir çalışma düzenine kavuş-
turursak meslekî çalışmalarında geliştirici ve 
araştırıcı imkânları verirsek elbetteki bu aydın 
vatan çocukları, yurda dönecek ve bütün güçle
riyle kaBanma çabalarımıza katılacaklardır. 

( Bizim saydığımız bu yerinde ve çekici ted
birlere karşılık Hükümetin 1968 yılı programın
daki tedbirlerine birlikte bakmakta fayda var
dır. (Sah. 41) «Türk bilim adamları ile teknik 
ve sağlık elemanlarının dış ülkelerde devamlı 
çalışmalarını sınırlayıcı bir düzen kurulacak
tır. Bütün üniversite mezunlarına bir süre Tür
kiye'de çalışma mecburiyeti konulacak., söz ko
nusu elemanlar belirli süre pasaport verilmesi 
ve sonradan sürenin uzatılmaması., ve ayrıca 
ilgili ülkelerle Türk elemanlarının çalışma izni 
belirli süre ile sınırlanması yabancı ülkede eği
tim ve ihtisas süresini düzenlemek., hususlarında 
imkânlar araştırılacaktır.» işte Hükümetin ge
tirmek istediği tedbirler de bunlardır. 

Aziz arkadaşlarım, burs almadan okuyan 
gençlerimizin dahi belirli bir mükellefiyeti seve 
seve kabul edeceklerine inanıyoruz. Ama Hükü
metin almak istediği polisiye tedbirlerin sonuç 
vereceğine inanmıyoruz. Bu kabîl alışkanlıklar
dan vazgeçilmesini temenni ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığının hiz
met öncesi eğitim konusunda faydalı bir adım 
atmak arzusunu seziyoruz. Bu da Tıp Fakültesi 
mezunlarının İNTERN çalışmalarına tabi tutul
malarıdır. Böylece daha iyi yetiştirilmiş pratis
yen hekim sağlanacağı aşikârdır. Ancak, kal
kınma çabası içinde bulunduğumuz bir dönem
de Tıp Fakültelerinin bir yıl mezun vermeme
leri sağlık alanında büyük bir boşluk yaratacak
tır. 

Daha bilgili pratisyen hekim yetiştirebilme-
sini • memnunlukla karşılarken, metotda Hükü
metle aynı görüşte olmadığımızı da açıklamak 
isteriz. Bugün Türkiye'de Tıp Fakültelerinde yıl
lık' öğrenim süresi 5 - 6 aydan 10 - 10,5 aya ka
dar olanları vardır. Daha muhtevalı ve daha 

i uzun süreli eğitim metodu uygulamak ve öğ
rencilerin son senelerinin büyük bir kısmını has
tanelerde fiilî olarak çalıştırmak suretiyle, hem 
istenilen nitelik kazandırılmış olur, hem de bu 
alanda bir boşluk yaratılmamış olur. Ayrıca İn-
tern çalışmaları için, zaman, personel ve 
malî israfa da gidilmemiş olur. Bu yolda ted
bir alması intern çalışmalarından daha fay
dalı olacağı kanaatini paylaşacağını umarız. 

Sayın arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı perso-
I nel programı hakkındaki görüşlerimize burada 
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son vererek, şimdi de sağlık hizmetlerini sosyal
leştirme programından kısaca bahsetmek istiyo
ruz. 

Personel konusundaki beyanlarımız arasında 
sosyalizasyon bölgelerindeki personel durumu
na da değindik. Diğer hususlara da bütçe ra
porundaki bir paragrafla başlamak isterim. 
(Sah. 4) «Sağlık hizmetini özellikle koruyucu 
hekimlik hizmetlerini en iyi bir şekilde yapmak 
ve köye kadar götürmek yönünden, en iyi bir 
sistem olduğu bir gerçek olan sosyalleştirme
nin uygulandığı illerde eskiye nazaran mukaye
se .edilmiyecek kadar büyük bir gelişme vardır.» 
denmektedir. 

Vatandaş sağlığı konusunda atılmış bu dere
ce önemli bir adımın kösteklenmeye çalışılması, 
büyük aksaklıklar doğurmuştur. Sosyalizasyon 
bölgelerindeki hekim ve personel noksanları git
tikçe büyümüş. Ayrıoa, azimle programın savu
nulması ve yürütülmesi yerine, kasdî ihmalin 
hâkim olması, yatırımları geciktirmiş ve böyle
ce programda iki yıla yakın bir gerileme olmuş
tur. 1968 programına yeni iller alınamadığı gi
bi çeşitli sebeplerle meydana gelecek gecikme
ler bu süreyi daha da uzatabilecektir. Bu cüm
leden olarak Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, 
Gümüşane ve Maraş illerindeki 1967 programı 
1968 e aktarılmıştır. Bunlardan bir kısmının, he
nüz ihalelerinin dahi yapılmamış olması bu pro
gramın da gecikeceğinin açık delilidir. 

Çok iyi niyetlerle başlamış olan sosyalleştir
menin gayesinden saptırıldığını, fakir halktan 
çok varlıklı vatandaşlara hizmet eder duruma 
geldiğini görmekteyiz, öncelikle bu kötü uy
gulamayı giderecek çareler bulmalıyız. 

Sayın senatörler, bulaşıcı ve salgın hasta
lıklarla savaş koruyucu hekimliğin başta gelen 
görevlerinden biridir. Bu husustaki faaliyetle
rimiz çok yetersizdir. Bugün dünyanın, birçok 
yerlerinde kökü kazınmış hastalıklar bizde halk 
sağlığını ciddî bir şekilde tehdide devam etmek
tedir. Bir misal olarak, difterinin aşıyla kolay
ca yokedilmesi mümkün iken yurdumuzda hâlâ 
difteri vakalarına sık sık raslanmakta ve ölüm 
vakaları küçümsenmiyecek bir orandadır. Bu 
arada bilhassa Doğu Bölgesinde, kızamık ve boğ
maca salgınlarının sebebolduğu ölüm haberleri 
iç basında büyük bir yer tutmaktadır. 

Hal böyleyken 1968 programında «Genel ola
rak önemli bir salgın çıkmamıştır» denmesi şa

şırtıcıdır. önsmli bir salgın için bütün Türkiye'
yi Sarmasını mı beklemek gerek. Bilhassa son 
yıllarda, kış bölgelerindeki salgınlar ve bunla
rın büyük ölçüde ölüm vakalariyle sonuçlanma
sı, Sağlık Bakanlığımızı uyarmaya -kâfi gelme
lidir. Bu salgınların büyük kayıplara sebeboldu
ğu gibi iç ve dış basında yer alması suretiyle tu
rizm faaliyetlerimizi de etkiler. Bu konuda en 
müessir tedbirin aşılama olduğunu biliyoruz. 
Halbuki yurdumuzda gerek ası üretimi gerek aşı 
tatbikatı bâzı istisnalariyle yeterli değildir. Ya
kın senelere kadar", boğmaca aşısı üretiminde 
yeterliyken 1967 yılında ithal mecburiyetinde 
kalmamızın sebeplerinin açıklanmasını rica edi
yoruz. Bu arada, yurdumuzda yapılmıyan aşı
lar hakkında Hükümet programında hiçbir işa
rete rastlamadık. Kızamık, felç aşıları gibi hiç 
yapılamıyanlarla, yeteri kadar üretilmiyen aşı
ların kısa zamanda kâfi bir üretim seviyesine 
ulaştırılması zaruridir. Bundan evvelki yıllarda 
olduğu gibi, dışardan gelecek aşıları beklerken 
ağır kayıplara uğrayabiliriz. 

Aziz arkadaşlarım, büyük dertlerimizden 
biri de, çevre sağlık şartlarıdır. Hükümet pro
gramı ve bütçe raporlarında da belirtildiği gi
bi, bu şartlar çok bozuktur. Su, kanalizasyon, 
gıda ve bilhassa büyük şehirlerdeki kirli hava 
şartları vatandaş sağlığını açıktan ve ciddî şe
kilde tehdidetmektedir. Suların ve çeşitli meş
rubatın çok büyük bir kısmı vahîm şekilde kirli 
ve sağlığa zararlı bir durumdadır. Birçok is
kân bölgeleri kanalizasyondan mahrumdur. Gı
da maddelerinin büyük bir kısmı kirli ve karı
şıktır. Devlet eliyle verilen zehirli tohumların 
sebebolduğu ölüm vakaları artmaktadır. Bu şart
lar altında tesadüfen yaşadığımızı ve ilkel bir 
toplum manzarası arz ettiğimizi inkâr edemeyiz. 

Gıda maddelerinde kifayetli bir standart ve 
kalite tesbiti ve kontroluna acilen muhtacız. En 
basit gıda maddeleriyle ihraç malı gıda mad
delerinin büyük ölçüde bozuk ve karışık olduğu 
basınımızda günlük haberler haline gelmiştir. 
Esefle söylemek lâzımdır ki, büyük yolsuzluk

ları görülen firmaların takip ve tecziyesi de 
mümkün olmamaktadır. Bir yandan kontrol ted
birleri artırılırken, öte yandan da halkın ekmeği 
ve katığı ile oynıyan ve bu yoldan büyük kazanç 
sağlamak istiyenlerin süratle ve ağır şekilde ce
zalandırılmaları için gerekli kanuni mevzuat g6-
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tirilmelidir. Bu hususta da Hükümetin görücü- I 
nü öğrenmek istiyoruz. 

Kirli hava büyük şehirlerimizde bilhassa 
Ankara'da ciddî bir problem haline gelmiştir. 
İlgili Bakanlıklarla Ankara İl ve Belediyesinin 
bu hususta çalıştıklarını ve bâzı tedbir ve tek
liflerle Devlet Plânlama Teşkilâtına meseleyi 
götürdüklerini biliyoruz. Devlet Plânlama Teş
kilâtının bu tedbirler karşısındaki tavsiyelerini 
hayretle karşıladık Yakında Irak'la yapılacak 
anlaşma ile tabiî gaz temin edileceği ve ısıtma
nın bu gazla yapılmasını tavsiye etmektedirler. 
Meselenin acele çözüm beklediği bir yana bu ga
zın kullanılacağı ölçüde «sanayi, ısıtma v. s.» 
alanlarda yabancı ülkenin kontroluna düşeceği
mizi en sade bir vatandaş dahi düşünebilir. Her 
hangi bir sebeple bu gazın kesilmesi halinde te
sisat, ısıtma ve enerji ihtiyacının karşılanması 
nasıl mümkün olur** Bu hususta Hükümetin dik
katini çeker böylesine korkunç bir projeye yer 
verilmemesini önemle tavsiye ederiz. 

Sayın arkadaşlarım, çevre sağlığı konusuna 
son vermeden önce çok önemli telâkki ettiğimiz 
bir hususa daha değinmek isteriz. Halk sağlığı
nın korunması için ağır problemlerimiz olduğu
nu gördük. Bunlar koruyucu hekimlik, tedavi 
hekimliği, halkın sağlık bakımından eğitilmesi, 
su, elektrik, yol ve kanalizasyon gibi alt yapı 
tesisleri. Ayrıca, Millî Eğitim hizmetlerinin bü
tün vatandaşlara ulaştırılması için okul ve eğitim 
araçları, tarım alanında halkın eğitilmesi ^örgü I 
ve bilgisinin artırılması, tarım tesis ve aletleri 
ve diğer haberleşme 8 - 10 köyün münasip bir 
yerinde, ortasında bir cazibe merkezi bir kalkın
ma merkezi kurmak suretiyle Devlet yatırım
larının plânlı bir şekilde uzun vâde içerisinde 
cazibe merkezlerine götürebiliriz. En basit bir 
proje uygulamasını şöyle tasavvur edilebilir Hü
kümet programında belirtildiği gibi ortaokulla
ra köy çocuklarının orta öğretim yapabilmele
ri için, köy çocuklarının yararlanabilmesini sağ
lamak için bölge yatılı okulları ve bu okulların 
civarında barınılabilecek pansiyonlar kurulma
sını program derpiş etmektedir. O halde bu ca
zibe merkezlerine okullarla pansiyonlar beraber 
götürülmelidir. Bunun yanında öğretmen ve uy
gulama tesislerini de beraber götürelim. Aynı 
noktalara o yatırımı teksif edelim. 

Sağlık Bakanlığının çok dağınık bölgedeki 
yatırımlarını ve ulaşım gibi kamu hizmet ve ya- j 
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tınmlarînm Türkiye'de gerçekleştirilmesi çok 
zor ve pahalı olduğu gibi bunlara kavuşmak da 
çok uzun bir zamana ihtiyaç göstermektedir. 

Dağınık ve coğrafi şartları elverişsiz köy ve 
iskân ünitelerine kadar Devlet hizmet ve yatı
rımlarını götürmenin ucuz çabuk ve rantabl bir 
metodunu bulmak zorundayız. Kanaatimizce 
en iyi çare iskân ünitelerini azaltmaktır. Sosya
lizasyon çalışmaları da göstermiştir ki, dağınık 
ve gayrimüsait iskân şartları içinde sarf edilen 
emek ve paranın karşılığını yeterince alamamak
tayız. iskân ünitelelerini azaltmak zannedildiği 
kadar zor ve büyük masrafları gerektiren bir 
proje değildir. Şöyle ki : 10 köy için yapılacak 
işleri aynı belge üzerinde teksif edelim. Kanali
zasyon, su ve sû boruları maliyetlerini hesaba ka
talım. Her köy için yapılacak yol ve yol mas
raflarını da bir yana koyalım. Bu arada çeşitli 
kamu sektörlerinin ve diğer bakanlıklara ait ya
tırımların bir nokta üzerinde teksifi suretiyle ya
ratacağımız bir cazibe merkezinde, kalkınma 
mer kezinde daha ucuz, daha kolay yapılabilece
ğini takdirlerinize arz ediyorum. Şart bu olun
ca tedavi hekimliği müessesesinden de büyük öl
çüde kazanılmış olacaktır. Halkın en yakın top
landığı ünitelere kadar sosyal hekimliği götür
müş olacağız. Tarım tesislerinde, Bakanlığın bün
yesi dışındaki tarım tesisleri Millî Eğitim, vesa-
ir bakanlıkların yatırımlarını da aynı noktada 
teksif etmek suretiyle kısa zaman içinde sonuç 
almamız mümkün olacaktır. 

Bu ünitelerin 1/2, 1/4 ölçüsünü tetlrik'cre 
bir alay orum, düşünüldüğü takdirde yatırımlar
daki tasarrufumuzun da büyüklüğünü hesaba 
katmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ersü iki dakikanız var. 
MİLLÎ BİRLİK C-RUPU ADINA VEHBİ 

ERSÜ (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Ayrıca, her bakanlığın kullandığı vasıta ve 
yakıt meselâ Sağlık Bakanlığının tarama, denet
leme ve halkla münasebetleri için kullandığı va
sıta ve yakıt miktarını da Tarım Bakanlığı ve 
diğer bakanlıkların da hizmetlerini bir araya ge
tirirsek göreceğiz ki, çok büyük bir tasarruf 
sağlamak mümkündür. O halde yatırımdaki me
todumuzu cazibe merkezlerine götürmekte fay
da vardır, aksi takdirde nok uzun seneler daha 
uğraşmak zorunda kalacağız. Tedavi kurumları
na gelince: Hastane işletmeciliğinin çok pahalı 
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bir hizmet olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bunun 
için plân hedef ve ilkelerinde de koruyucu he
kimlik çalışmalarını tamamlayıcı bir unsur ola
rak kabul edilmiştir. 

Koruyucu hekimliğin geliştirilememiş olması 
hastanelerimizin yükünü ağırlaştırmakta devam 
edecektir. Yatak adedlerindeki ciddî artışlara 
rağmen hastanelerimizdeki izdiham önleneme-
mekte ve vatandaşın ıstırabı dindirilememekte-
dir. Bu hususta şahidolduğumuz dramatik sahne 
ve misalleri sıralamak istemiyoruz. 

En az ilgi gören hizmetlerden biri de sosyal 
hizmetler dalıdır. Korunmaya muhtaç çocuklar, 
yaşlı ve sakatların kendi kaderlerine terk edil
diği bir ortam içindeyiz. Devlet yardımları 
da yok denecek kadar azdır. Muhtaç çocuklar 
için 6972 sayılı Kanun gereğince bu yıl 13 mil
yon ödenek ayrılması gerekirken 5 milyon lira
sının kesilmesini insafla bağdaştıramadık. 

Görüldüğü gibi gerek hastanelerimiz gerek 
korunmaya muhtaç çocuk, yaşlı ve sakatlarımı
zın durumları her Türk vatandaşına utanç ve
recek bir sefalet manzarası arz etmektedir. Dü
zen bozukluğunun en tipik örnekleridir bunlar. 
Hiç değilse bozuk düzenin kefareti olarak var
lıklı vatandaşlarımızla, haç farizesini yerine ge
tirmek istiyen vatandaşlarımızın hamiyet duy
gularının harekete getirilmesini umarız. 

Son olarak ilâç konusundaki problemlerimiz
den söz etmek istiyoruz. Bu konuda bakanlığa 
düşen sorumluluk; ilâç fiyatlarını düzenlemek 
ilâç imalini ve eczaneleri kontrol ve murakabe
dir. 

Görüldüğü gibi Bakanlığın bu daldaki gö
rev ve sorumluluğu daha azdır. Buna rağmen 
yıllardan beri tür, miktar, kalite ve fiyat 
unsurları üzerinde tartışmalar sürdürülmüş fa
kat bir sonuç alınamamıştır. Her şeyden önce 
yabancı sermaye teşekkülleri ilâç sanayiinde 
gittikçe problemler yaratan bir unsur olmuştur. 
Bilindiği gibi Yabancı sermaye Kanunundan 
bu yana ilâç sanayii alanına gelen yabancı ser
maye 340 milyon liradır. Türkiye'ye giren ya
bancı sermayenin % 40 ıdır. İlâç sanayii kolunu 
en kârlı ve en verimli gördüklerinin delili işte 
bu % 40 tır. Gelmelerindeki amaç ise : Kendi 
imkânlarımızla yapamadıklarımızı üretmek, 
hammadde yapmak ve ihracat yaparak yurda 
döviz kazandırmaktır. Hükümet programının 

83 ııcü sayfasında bunların hiçbiri yapılmadığı 
gibi imkânları daha kıt olan yerli sanayiimizi 
çökertmekte olduğu da ifade edilmektedir. Du
rumun bu kadar açık ve zararlı olmasına ve bu 
gerçekleri hükümetlerin de bilmesine rağmen bu 
sömürü düzenine son verilmemesinin nedenlerini 
anlamak bizler için mümkün değildir. Kaldı ki, 
bu yabancı sermaye kuruluşları getirdikleri 340 
milyona karşılık 800 milyon da kredi almışlar
dır. Bu para ile birkaç ilâç fabrikası kurmamız 
elbette mümkündür. İktidarın yabancı sermaye 
konusundaki görüşlerini bilmemize rağmen, hal
kı soyan haksız kazançlar sağlıyan, yerli sanayii 
çökerten ve çeşitli yollarla bir yandan fiyat ar
tışına sebebolurken bir yandan da yurt dışına 
millî servetimizi transfer eden ve tabi oldukları 
Türk kanunlarını hiçe sayan bu soygunculara 
her vicdan sahibi ve her Türk milliyetçisinin ar
tık dur demesi zamanı gelmiştir. 70 liraya al
dığı ilâç hammaddesini 7 - 8 bin Jiralık fatura
lar karşılığında Türkiye'ye soktukları resmî ma
kamların belgelerinde mevcuttur. Bu bir tek mi
sal dahi nasıl soyulduğumuzu anlamaya yeter de 
artar bile... Fiyatları indireceğim diye her Ba
kanın demeçler verdiğini fakat başaramadıkla
rını esefle izlemekteyiz. Zahiren fiyatlannı in-. 
dirseler bile çeşitli perde arkası hilebazlık ve pa
tent oyunlariyle... 

BAŞKAN — Cümlenizi bağlayınız, yoksa ke
siyorum Saym Ersü... 

MÎLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA VEHBİ 
ERSÜ (Devamla) — Hay hay, efendim. Bağlı
yorum. Daha da yüksek kâr sağlıyacaklarından 
asla şüpheniz olmasın. Bir süre önce ucuz bir an
tibiyotiği isim değişikliği ile eskisinden birkaç 
misli fiyat artırarak Anadolu eczanelerine şarj 
ettikleri gibi, yerli DEVA firmasının hammad
de imaline geçmesi üzerine giriştikleri propa
ganda faaliyetleri ve sömürü niyetleri kirli 
oyunlarından sadece ikisidir. Kapütüler zihni
yetle çalışan ve bunda başarı sağlıyan bu fir
malarla mücadelenin en kesin yolu Türk kanun
larını hiçe saydıkları için derhal geldikleri yere 
göndermektir. 

Saym arkadaşlarım, 
Eldeki dokümanlar ve zaman ölçüsünde ger

çekçi bir tenkid yapmaya çalıştık her türlü mü
lâhazanın dışında ve üstünde olarak halk sağlı
ğının korunmsı ve sağlam kuşakların yetiştiril
mesi için lüzumlu gördüğümüz kısa ve uzun vâ-
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deli teklifleri arz ettik. Yıllık uygulama ve uzun 
vadeli plânlamada dikkate alınacağını umuyo
ruz. Huzurlarınızdan ayrılırken, yurdun en üc
ra köşelerinde vatandaş sağlığını korumak ve 
sağlam kuşaklar yetiştirmek için çalışan hekim 
ve sağlık personeline grupumuzun şükranlarını 
sunar, Bakanlığın değerli, mensuplarına ve Sa
yın Bakana başarılar dileriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Kmaytürk. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; kıymetli Bakan ve ba
kanlık erkânı; 

Sağdık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1968 
yılı bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grupu-
nun görüş ve temennilerini arz etmek üzere hu
zurunuzda bulunmaktayız. 

Bakanlık bütçesini arza çalışırken, şu temel 
fikirler üzerinde tahlil etmeyi uygun görmek
teyiz : 

Bakanlığın vazifelerini, partimizin sağlık 
politikasındaki temel prensiplerini, sağlık 
hizmetlerindeki temenni ve tenkidlerimizi, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının te
mel vazifelerini ilgili raportör arkadaşlar 
mufassalan arz ettikleri için vaktinizi almak 
istemem. Partimizin görüşü de parti progra
mımızda sarahaten izah edild'ği için bu 
nokta üzerinde vaktinizi harcamak istemiyo
rum. 

Değerli senatörler; sağlılf, yalnız hastalık 
ve maluliyet yokluğu değil, bedenen, ruhen 
ve sosyal bakımdan tam bir iyilik halinin mev
cudiyetidir. 

Sağlık hizmetlerinin amacı ve çerçevesi de 
vatandaşlara yurt sathında köy, şehir, ka
saba farkı gözetmeden, eşit şartlar ve geniş 
imkânlarla tıbbın bütün gücünü, sağlık per
sonelini, tıbbi sıhhi malzemeyi, ilâç, motorlu 
vasıta, araç ve gereçlerin dağılmasının sağ-
lanmasiyle sağlıklarının korunmasını, sağlık 
seviyelerinin yükseltilmesini, doğuştan veya 
sonradan olan eksikliklerinin giderilmesini, 
sağlıklarının devamlılığını sağlıyarak vasati 
ömrü uzatmaktır. Bakanlık, bu ağır yükü ve
rilen kısır imkânlar içerisinde halledebilmek 
için koruyucu hekimliği bu hizmetleri tamam-
lıyan bir unsur olarak önplânda ele almak 
mecburiyetindedir. Bunun için 6 Mart 1967 

tarihinde yaptığı koruyucu hekimlik semineri
ni takdirle karşılarız. 

Esasen, Anayasanın 49 ncu maddesinin âmir 
hükmü ve 224 sayılı Kanunda da sarahaten 
ifadesini bulan koruma çalışmaları her geçen 
gün daha tatminkâr bir seviyeye ulaşmıştır. 

Sağlık hizmetlerinde amaca ulaşmak için 
1944 - 1954 yıllarında reorganizasyona gidil
miş ve 1944 t e 10 yıllık bir tatbikat plânı 
hazırlanarak koruyucu hekimlik köy sağlığı 
teşkilâtı ve personel yetiştirilmesi konuları üze
rinde durulmuştur. 

Bu plânın tatbikatı sırasında, yalnız ya
taklı tesisler kısmen tahakkuk ettirilebil-
miştir. 

Bilâharâ vazgeçilerek 1954 plânı ile 40 
köyü içine alan bir sağlık merkezi yerine, ilçe 
merkezlerinde 10 ilâ 25 yataklı ilçe sağlık 
merkezleri açılması ve yatak sayılarının ar
tırılması ve sağlık personeli yetiştirilmesi ön
görülmüştür. 

Böylece sağlık hizmetleri, amacından ve çer
çevesinden ayrılarak köyden uzaklaşılmış, il 
ve ilçe merkezlerinde sağlık kuruluşlarının 
toplanmasına ve hizmetlerin buralardan yü
rütülmesine gidilmiştir. 

Bunun neticesi olarak da köylerde yaşı-
yan vatandaşlarımız, en basit sağlık emniyet
lerini dahi sağlıyabilmeleri için ilçe ve il mer
kezlerine gelmeleri âdeta mecbur tutulmuştur. 

Yalnız, köye devamlı giden ve kalan bula
şıcı ve salgınlar yapan hastalıklarla müca
dele artmıştır. Sıtma, verem, trahom gibi has
talıklarda görülen bugünkü müspet sonuç
lar alınmıştır. 

Bugün, beşeriyet için en korkunç bir has
talık olan kanserin ve ruh sağlığı hastalık
larının Bakanlıkça bir teşkilât olarak ele 
alaınmasmı takdirde karşılamak borcumuzdur. 
Gelecekteki çalışmaları ile bu müdürlüklerin 
Umum Müdürlük olacağından şüphemiz yok
tur. Memleketimizde yaklaşık olarak 10 bin 
lebralı, 25 bin frengili bulunduğu tahmin edil
mektedir. Çalışmalarla bunların sonuçları müs
pet olmuştur. Epidemileri dolayısiyle hastalı
ğın yurdumuza geçmemesi için alınmış bulunan 
koruyucu tedbirler, şayanı tebriktir. 

İhtilâfları itibariyle yurdumuz için öne%mli 
olan Kızamık, Boğmaca ve Difteri ile de, eldeki 
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imkânlar nisbetinde mücadele edilmekte ve has
sas yaş grupundaki çocuklar aşılanmaktadır. 
Ancak, bu aşılar da yeterli değildir. 

Çiçek, Kuduz ve bağırsak parazitleri üzerin
de de önemle durulmakta ve ciddi mücadele 
edilmektedir. Bulaşıcı hastalık vakalarında ya
pılan mücadele sonunda ölüm sayısı son zaman
larda çok azalmıştır. 

Sayın senatörler; koruyucu hekimlikte çev
re sağlığınında önemi büyüktür. Benden evvel 
konuşan değerli arkadaşlarım değindiler. Vakti
mizin darlığı sebebiyle kısaca bu noktaya da de
ğinmek istiyoruz. Bilhassa köy sağlığı çevre
sinin ıslâhı konusunda bütçede her hangi bir 
ödenek konmamıştır. Gelecek yıllarda bu nok
tanın ele alınmasını ehemmiyetle istirham etmek
teyiz. 

Muhterem senatörler; Yurdumuzda koru
yucu hekimlik -İmik sağlığı hizmetlerinin - ye
teri kadar inkişâf etmemiş olmasından hastane
lerin dolması ve tedavi edici hekimlik hizmet
lerinin artması ve hastaların çoğalması önlene
memiştir. Bu yüzden de hekimlerimiz halk sağ
lığı hekimliği yerine mütehassıs hekimliğe kay
maktadırlar. işte hastalık buradadır ve bu sis
temin değiştirilmesi şarttır. 

Batı memleketlerinde ingiltere ve isveç'te 
sağlık teşkilâtının temeli bölge hekimliğidir. 
Bölge hekimliğinde bir bölgede bir hekim ve 
2 hemşire bulunur. Ve her bölge muayyen bir 
nüfus çevresine cevap verir. Meselâ isveç'te 
bölgelerin ortalama nüfusu 6 bindir. Bölge sağ
lık personelleri Devletten muayyen bir maaş al
dıkları gibi, hastadan da para alırlar. Bunun 
sebebi, hekimin hastaya karşı alâkasını sağlamak 
ve hastanın da lüzumsuz yere hekime müracaat 
etmesini önlemektir. 

ingiltere'de sistem başkadır. Her şahıs bir 
doktora kaydolarak, doktorunu kendi seçer, 
hekim de hastasını seçme hakkına sahiptir. 

Devlet hekime kaydolan her şahıs için mu
ayyen bir para vermektedir. Bunu da sebebi, 
serbest tababetin ilerlemesinde mühim bir fak
tör olan rekabetin muhafazasını sağlamaktır. 
Başarı gösteremiyen hekimin tabiiki hastası düş
mekte ve kazancı azalmaktadır. Hekime seçme 
tanıyan hak sayasinde de lüzumsuz yere hekimi 
rahatsız eden hastaların da azalmasını ve kont-
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| rol edilmesini sağlamaktır. Arzu eden bâzı he
kimler de tamamen serbest çalışabilmektedir
ler. 

Her iki devlette de bölge hekimleri tedavi 
ettikleri hastaların ayakta ve evde tedavisi müm
kün olanlarını tedavi etmekte, hastaneye gön
derilmesi gerekenleri bağlı bulundukları tedavi 
kurumlarına göndermektedirler. Bu şekli kabul 
etmeyip, başka bir bölge hastanesine gitmek 
istiyenler, 2 misli ücret ödemektedirler. 

Bizde de yeni bir reorganizasyona gidilerek 
sağlık bölgeleri ihdası ile tababeti vatandaşın 
ayağına götürme ana prensibi kabul edilmiştir. 

Bu önemli durum ehemmiyetle dikka
te alınarak 1947 - 1950 plânlarından sonra 
12 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 224 sa
yılı Kanunla vatandaşın ayağına gitmek için 
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kanunu ile 
yeni sağlık rejiminin tatbikatına başlanılmış
tır. Toplum hekimliği için de reorganizasyona 
geçilerek tatbikata girişilmiştir. 

Bunda da esas, merkezî sistemden uzakla-
şılarak köylerden işe başlanılmıştır. Yalnız, 
sosyalizasyon derken hemen şu kelime üzerinde 
durmamıza müsaadelerinizi istirham edeceğiz. 
Sosyalizasyon devletleştirme, kamulaştırma, 
Devletin buralarda neyi kamulaştırmak istedi
ğini öğrenmek isteriz. Bu tabir dilimize ırkımı
za ve bütün hukuk kurallarımıza aykırıdır. 
Sosyalleştirme değil, halkın ayağına sağlık hiz
metlerini götürmektir. Esasen tatbikatta ak
saklıkları olan 224 sayılı Kanunun bâzı tadilât
ları sırasında Bakanlıktan bizim bünyemize gi
ren sosyalizasyon isminin ıslahı ile beraber bu 
kanunun huzurunuza gelmesini temenni ederiz. 

Sosyalleştirmenin esası olarak şehir, kasaba 
ve köy farkı gözetmeksizin ortalama 2 500 nü
fusu olan köy ve mahallelerin merkezinde bir 
ebesi bulunan sağlık evi 7 bin nüfuslu köy ve 
mahallelerin merkezinde bir tabip ve muayyen 
sağlık personeli bulunan bir sağlık ocağı, 
50 000 - 200 000 nüfuslu 7 - 30 sağlık ocağının 
dağıldığı sahanın merkezi durumunda olan ilçe 
ve il merkezlerinde 50 - 200 yataklı, grup has
tanesi. Sağlık hizmetleri vatandaşın ayağına 
kadar götürülmeye çalışılmaktadır. 

Teşkilâta muvazi olarak da, sağlık perso
neli yetiştirilmesi için gayret sarf edilmiştir. 
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Tedavi edici hekimlik ve tedavi kurumları 
üzerinde duırmryacağım. Ancak, Birinci Beş Yıl 
hk Kalkınma Plânının öngördüğü yılda 1 300, 
ikinci Beş Yıllık Planda da 1 900 yatak artışı 
ve sosyalleştirme programlarının gerektirdiği 
hastane ve sağlık merkezlerini sağlamak üzere 
yatırımlara devam edilmiştir. 1967 de 511 ya
tak tesis edilmiş ve bu tesislerde 42 114 yatak 
sağlanmıştır. Böylece; Birinci Beş Yıllık Plâ 
nın öngördüğü 40 000 yatak hedefi aşılmış. 2 000 
yatak fazlası ile Vekâlet vazifesini yapmıştır. 
Yalnız, plânın öngördüğü özel sektörün her yıl 
800 yatak artışının gerçekleşmemesi dolayısiyle 
yurtta özel sektör vazifesini yapamamıştır. Bu
na da sebep, özel sektöre en az turistik otellere 
tanınan hak kadar bir hakkın tanınmamasıdır. 

Muhterem senatörler; memleketimizin gün
den güne gelişmesi, nüfusumuzun süratle art
ması karşısında bugünkü sağlık politikasının 
anahatlarının tesbitine zaruret vardır. Sağlık 
ıhizmetlerinin sosyalleştirilmesi kanunu da bu 
zaruretin bir neticesi olarak çıkmış bulunmak
tadır. Hemen şunu ilâve etmek mecburiyetin
deyiz ki, bu kanun malî hükümleri bakımın
dan tatbiki güç bir durum arz etmektedir. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, 224 sayılı 
Kanuna göre 15 yılda Türkiye'nin sosyalleştiril
mesi gerçekleştirilecekitir. 

Diğer taraftan, 224 sayılı Kanunun tatbikini 
zorlaştıran ikinci bir sebep de, personel ikmali 
güçlüğüdür. 

Raporun muhtelif tablolarında ve bilhassa 
2 nci sayfa ile ek 9 ncu tablosunda sarahaten 
görüldüğü gibi, bu eksiklik belirtilmiş olup, 
% nisbeti 70 e kadar yükselmektedir. 

Muhterem senatörler, 
Bu iki anafaktör yanında yol, içme suyu 

gibi alt yapı hizmetlerinin de eksikliği, ayrıca 
personelin rahat ve modern imkânlardan mah
rumiyete uzun zaman katlanamaması gibi hu
suslar da göz önüne alınırsa, nazari olarak ta
sarlanan 15 yılda Türkiye'nin sosyalleştirilmesi 
plânının tatbikatta gayrimümkün olacağı bir 
kere daha açıldıkla meydana çıkar. 

Vekâletimiz de bu inkâr edilmez hakikati 
gördüğü içindir ki, 1967 yılında yalnız bir tek 
Maraş ilinde sağlık hizmetlerini sosyalleştirme 
kapsamına almış ve inşaata geçmiştir. 

1968 yılında ise, hiçbir il 224 sayılı Kanun 
kapsamına alınmamıştır. Yalnız, diğer illerde 
sağlık evi inşaatlarının eksik olanları tamamla
nacaktır. 

Bu durum karşısında kanaatimiz odur ki, 
sosyalizasyondan iyi bir netice alabilmek için 
bu temponun zamanının uzatılmasının yerinde 
bir icraat olacağına inanmış bulunmaktayız. 
Böylece hem malî ve hem de personel, araç ve 
gereç ikmalinde ve alt yapı hizmetlerinde ko
laylık sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilme-
diği illerde hizmeti vatandaşın ayağına götüren 
ve sosyalleştirmeyG intikali sağlryacak olan mo-
bil bir sistem de entegrasyon sistemidir. Bura
da ingilizce, Fransızca terimlerle kanunlarımızı 
dolduracak değiliz. Ben entegrasyonun ismini 
mobil bir sistem, gezici bir sistem olarak ifade 
etmek istiyorum. Entegrasyon veya mobil sis
tem sıtma intikalinin tamamen durdurulduğu 
illerde hem hariçten gelecek sıtma vakalarını 
kontrol altında bulundurmak ve hem de sağlık 
personelini ve hizmetlerini tek elde birleştirmek 
suretiyle sosyalleştirmeye benzer bir sistemle 
hizmeti gezici hekimliğe dayanan mobil bir sis
tem olduğunu ifade etmek isterim. 

Entegrasyon programı 1963 yılında pilot 
bölge olarak İçel ve Edirne'den başlamış olup. 
1964 yılında Tekirdağ, Kırklareli, 1965 yılında 
Ordu ve Niğde'de, 1966 yılında Giresun ve 
1967 yıbnda da Kayseri'de uygulanmıştır. 

Halkın gösterdiği büyük alâka sayesinde 
Edirne'de bu sistemle çok iyi neticeler alınmış 
tır. 

Muhterem senatörler; Sağlık Bakanlığı sağ
lık hizmetlerini en iyi şekilde görebilmek için 
muhtelif sistemleri tatbik etmekte ve tecrübeler 
yapmaktadır. Diğer bir sistem de bilhassa te
davi edici kurumlarda hizmeti Vekâlete yük ol
madan en iyi bir şekilde yürütmek inancı, ile 
Full - time sistemini bütün gün çalışma, «tam 
gün çalışma» diye ifade etmek isterim ve Türk-
çemizde bu şekilde ifade edilebilir. Hekim ve 
sağlık personelinin bir kısmını tatmin ©den bu 
sistemde fmasmana hasta iştirak ettirilmekte
dir. Ancak kendi döner sermayesiyle bu sistemi 
yürütebilen hastane sayısı çok mahduttur. Ge
çim imkânı dar ve fakir hastaya tahmil ettiği 
gayriâdilâne yük bakımından bu sistemin n* 
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dereceye kadar doğru olduğu kabili münaka
şadır. Diğer taraftan Tüm mesai Kanunu, Sos
yalleştirme Kanunu ile çelişme halindedir. Ay
nı zamanda kendi mahdut imkânı ile bu usul 
ne kadar genişliyebilecektir? Bu nokta da calibi 
dikkattir. Bu usulle sağlık hizmeti problemi
nin çözümünde mühim ve memleket şümul bir 
çare değildir. 

Görülüyor ki, Vekâlet imkânsızlıklar içinde 
bütün hizmetlere istikamet verebilmek için gay
ret sarf etmekte ve mecburen birçok usulleri de
nemektedir. 

Muhterem senatörler; mevcut sağlık politi
kamızın belli bir hedef ve sınırları içerisinde bu 
geniş çalışmaların değerlendirilmesi ve bünye
mize en uygun bir şekilde sağlığımızın bir siste
me bağlanmasına mutlak bir zaruret vardır. 

Bu sistemin de genel sağlık sigortası olacağı
na inanmaktayız. Nitekim Bakanlık da aynı gö
rüsü benimsemiş ve yaptığı seminer toplantıla
rında sağlık sigortasının tatbik şeklinin ana hat
larını çizmiştir. 

Plânlama da tespit ettiği ilkeler ve uygula
malar bölümünde sağlık hizmetlerinin yürütül
mesi hususunda 3 sistem üzerinde durulmasını 
tavsiye etmiştir : 

1. Sosyalleştirme, 
2. Döner sermaye, 
3. Sağlık sigortası, 

Sosyalleştirmenin aksaklıklarını, döner ser
mayenin umumi şekilde tatbikatının imkânsızlı
ğını ve bütün vatandaşlara eşit hizmet götüre-
mediğini yukarıda muf assalan izah etmiş bulun
maktayız. 

Bu durum karşısında sağlık sigortasını sağ
lık hizmetlerini sosyal adalet ilkelerine en uygun 
bir şekilde bütün vatandaşlara cevap verecek tek 
sistem olarak görmekteyiz. 

Mulhtelif vesilelerle ifade edildiği gibi tatbi
kat bakımından genel sağlık sigortasının pren
sipleri konulacak ve kademeli olarak tedrici bir 
şekilde umuma teşmil edilecektir. 

Prensibolarak kazanca göre tavan ve taban 
hududu belli bir % deyi sigortalı prim olarak 
sigortaya ödiyecektir. 

Fakir ve kazancı muayyen bir sınırın altında 
olan vatandaşların primlerini Devlet üzerine 
alacaktır. 
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I Memleketimizin şartlarına göre geniş nüfus 
kütlesine sigorta tatbikatı ilk bakışta bir hayal 
gibi görülürse de, tedrici ve ciddî tatbikatla bu 
işi halletmemeye imkân yoktur. 

Evvelâ maddî durumu iyi olan vatandaşa, 
geniş vergi veren mükelleflere, serbest meslek 
sahibi kimselere, esnaf ve bilâhara memur kütle
sine sağlık sigortası kademeli olarak tatbik edi
lebilir. 

Tarım işçileri sigortasının kurulması mevzu-
bahsolduğuna ve % 70 i köylü olan vatandaşları
mızın ve /ikir işçilerimizin de sigortaya alına
cakları düşünülürse, sağlık sigortasının kademe
li tatbikatının mümkün olacağı aşikârdır. 

Muhterem senatörler; patronaj hizmeti ile 
ilgili çalışmaların da tamamlanmasında büyük 
faydalar vardır. Gönüllü kuruluşlarla işbirliği 
yapılmasında isabet görmekteyiz. 

Kendi imkânlariyla büyük çabalar gösteren 
ve çalışan derneklere yardımı zaruri bulmakta
yız. 

Muhterem Senatörler; sağlık personelleri hak
kında da görüşlerimizi belirtmek isteriz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında halen 
mevcut hekim ve yardımcı personel miktarı, bü-

| yük bir gelişme halinde olan sağlık hizmetlerinin 
j çeşitli programlarını yürütmeğe yeterli değildir. 
| Bugün memleketimizde 11.432 hekim vardır. 

Tıp mensuplarıyle yardımcıları eşitliğe ka 
vuşturulmalı, gördükleri hizmetin önem ve hu-

i susiyeti bakımından barem sistemleri dahi ayrı 
bir statüko ve kanuıida mütalâa edilmelidir. 
Personel Kanunundan ayrı bir vasatta onları hiz
mette tutabilecek seviyede ücret hakları tanı-

j mak, emeklilik müddetlerine sayılacak yıpranma 
| payı ve serbest olarak çalışılan hekimin geçirdi

ği müddeti hizmete saymak ve mutlaka sağlık 
personelinin hayat standartlarını gereken sevi
yeye ulaştırmak şarttır. 

Hekim, hizmetlerini güvenle yapabilmesi için 
yarınına emniyetle bakabilıneli ve gönderildiği 
hizmet, yurdun neresinde olursa olsun yarının
dan emin Ve hiçbir zaman unutulmıyacağım bi
lerek huzurla sırası ve zamanı gelince daha iyi 

j imkânlara ulaşacağı düşüncesiyle çalışmalıdır. 
1 Nöbet ve âcil vaka gibi mesai dışı çalışmala

rını da değerlendirmek, teşvik edici bir tedbir 
j olacağı kanaatindeyiz. 
] Sağlık hizmetlerinin tam kapasite ile çalı-
j şabilmesi için mecburî olarak saydığımız bu şart-
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lar yanında insan gücünü de düşünmek zorunda- I 
yız. 

Değerli senatörler; dış ülkelere giden hekim 
arkadaşlar mevzuna benden evvel konuşan ar
kadaşlarım değindiler. Ben de bir noktaya te
mas edeceğim. Dış memleketlere giden hekimler 
yalnız kazanç için değil, yetişmek için giderler. 
Döndükleri zaman kendilerine aynı imkân veril- [ 
mediğinden içerde ve dışarıda geçen hizmetle- | 
rini muhtelif sebeplerle ücretli veya barem dışı 
diye saymamamız; hülâsa bir kelime ile her türlü 
yıldırıcı sebepleri önlerine sürerek âdeta dışarı
ya git diye teşvik etmemiz karşısında, mecburî 
gitmektedirler. 

Huzurunuzda ifade edelim ki, Vekâlet sağlık 
konusunda izah ettiğimiz temel prensipleri kısa I 
zamanda tahakkuk ettirdiği an, dışarıda hiçbir 
Türk hekiminin kalacağını sanmıyoruz. I 

Muhterem senatörler, Hükümet Tabipliği ve 
sağlık ocağı hekimlerinin çoğu adlî tabiplik mes
leklerinde çalıştırılmaktadır. 

Adlî tabiplik, hukukçu arkadaşlarmpçok iyi I 
takdir eder ki, önemi nazarı dikkate alınırsa, 
buna ne kadar önem verilmek ve adlî tıp tabibi 
yetişmesi için tahsil çağındaki çocuklara Adliye 
Vekâletinin burslar vererek oraya intikallerini 
temin etmesi ve yetiştikten sonra ihtisasını yapa
rak, büyük kadrolarla hizmeti cazip hale getir-* 
mesi şarttır. 

Değerli senatörler ; 
Radyoloji şubesi üzerine de ciddiyetle eğil

menin zarureti aşikârdır. Bugün tıbbın en mü
him bir teşhis ve tedavi şubesi haline gelmiş bu
lunan bu şubenin mensuplarının da mikdarları 
gün geçtikçe azalmaktadır. Radyodiyağnostik ve 
Radyoterapi şubesini de cazip hale getirmek 
şarttır. Röntgen mütehassısı ve asistanlarının ça
lışmalarının sağlık durumlarına zarar gelmiyecek 
şekilde düzeltilmesi ve evvelce bu maksatla ha
zırlanmış olan 5153 sayılı Radyoloji Kanununun 
3 ncü maddesi gereğince 27 . 4 . 1939 tarih ve 
4464 sayı ile hazırlanan Radyoloji, Radyum ve 
Elektrikle Tedavi Müesseseleri hakkındaki Ni
zamnamenin 21, 22, 24 ncü maddeleri hükümleri
ne göre mesaileri günde 5 saat olarak tesbidedil-
miş bulunmaktadır. Bugün 29 yaşında olan bu 
Kanunun yetersizliği kesinlikle ortadadır. Rad
yologlar ve bu şubede çalışan hekimlerin hafta
da aldıkları enternasyonal (r) in ölçülerek, mesai 
saatlerinin ayarlanması ilmî bir mecburiyettir. I 

Atom Enerjisi Komisyonu ile birlikte hazır
lanan yeni Radyoloji Kanununun biran evvel 
çıkarılmasının şart olduğunu belirtmek isteriz. 

Muhterem senatörler; 
Uzun zamandan beri bir türlü çıkmıyan 1928 

doğumlu 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı hizmet
lerinin tarzı icrasına dair Kanunun biran evvel 
çıkarılmasını sabırsızlıkla beklemekteyiz. Diş 
kalfası ve diş teknisyeni bu kanunun aksaklık
larından istifade ederek, diş tabibi gibi çalışıp 
ve ağıza konmıyan madenleri dolduran ve bu 
şekilde çalışanları önlemiye mecburuz. '5 sene
den beri mâruz kaldığı gecikmeye son verilerek 
biran evvel tasarının kanunlaşmasının önemle 
üzerinde durulmasının şart olduğunu ifade et
mek isteriz. 

İlâç sanayiine gelince : İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının kimya sanayii tedbirler bölümü
nün (B) fıkrasında bu konu sarahaten belirtil
miştir. 

Bu tedbirler büyük bir titizlikle burada açık
landığına göre, ilâç sanayiinin daha ziyade ip
tidai madde (produit chimiaue) imaline yönel
tilmesine itina gösterilmesini ve özellikle yaban
cı sermayeye, bundan böyle ancak bu sahada 
müsaade verilmesine dikkat edilmesini, fiyat
larda sanayi maliyet esaslarının nazarı dikkate 
alınmasını, ruhsat verilmesinde kolaylık, sürat 
ve bitaraflık sağlanmasını, ihtiyaç ve sas-b^a lü
zumlu nadide ilâdarın ithaline müsaade edilme
sini temenni etmekteyiz. 

Muhterem senatörler, bir - iki temennide bu
lunarak sözlerime son vereceğim. 

Sağlık personeli probleminin tek çözümü 
için çalışmalar tatminkâr olmakla beraber he
kim, dis hekimi ve "eczacı yetiştirilmesi konusun
da plânın öngördüğü esaslar dâhilinde sağlık 
eğitim koordinasyon kurulunun bu yıl acilen fa
aliyete geçmesi, 

Sağlık teşkilâtımıza seviyeli hekim kazandır
mak ve milletimize iyi'hizmet verebilmek için 
tıt) fakültelerinden mezun olanlar için 2 nci Beş 
Yıllık Plânın öngördüğü entern çalışmaları
nın mezuniyetten sonra maaşlı olarak bir - iki 
yıl müddetle, sistemli ve mecburi bir şekilde 
hastanelerde dahiliye, cerrahi, kadın - doenm, 
çocuk servisleri eibi umumi şubelerde bilgisini 
ikmal edecek şekilde uygulanmasının sağlan
ması lüzumuna inanmaktayız. 
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Bugün bir problem olarak ortaya çıkan halk 
sağlığının korunması bakımından pratisyen he
kimin bir nevi mütehassıs olması, toplum hekim
liği - halk sağlığı hekimliği - üzerinde önemle 
durulmasını, 

Yararlı hizmetler ve faydalar beklediğimiz 
Full - time sisteminde gerek hekim ve gerekse 
hasta aleyhine Full - time Kanunu ve talimatna
mesinin mevcudolan açık kapılarının ıslahı ve 
böylece sistemden beklenilen randımanın daha 
olumlu hale gelebilmesi için gereken tedbirlerin 
sağlanmasiyle dolaşan şayiaların önlenmesini, 

İkinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü tedavi 
kurumları koordinasyon kurulunun derhal teş
kil edilmesini, tek ücret sisteminin gerçekleşti
rilmesini ve çeşitli kuruluşlara ait hastanelerin 
boş yatak kapasitelerinden birbirinin faydalan
ması için gerekli tedbirlerin alınmasını, 

Sosyallestirilmiş iller dışında mahkumiyet 
bölgelerinde çalışan yardımcı sağlık personeline 
tazminat verilmesi imkânının aranmasını, te
menni etmekteyiz. 

Değerli senatörler; vaktinizi biraz almışsam, 
bizi mazur fförmenizi istirham edeceğim. 

Saflık dâvasının bir tablosunu çizebilmiş VP 
bu dâvanın hallinde grurramuzun görüşlerini if a-
de edebilmiş ve bu görüşler sağlığımızın hallin
de bir hizmet teşkil edebilecekse, kendimizi 
bahtivar addederiz. 

1968 bütçesinin memleketimize ve milletimi-* 
ze havırlı olmasını ve s^lık getirmesini temenni 
ederiz. Savcılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sırada bulunan bir arkadaşımı* 
yerini dicer bir arkadaşına vermiştir. Buyurun 
Sayın Cizrelioglu. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
* Sağlık Bakanlığının 1968 bütçesi hususun
daki görüş ve temennilerimi arz etmek üzere 
muhterem huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sıhhatin, doİayısiyle Sağlık Bakanlığına dü
şen vazifelerin önemini Kanuni Sultan Süley
man en güzel ve en veciz bir şekilde ifade et
miştir. 

Herşeyin başı sıhhattir, sözü; insanın »sağlığı, 
neslin sağlamlığı, sarsılan sıhhatin biran evvel 
iadesi gibi hayati ehemmiyeti haiz konularla va
zifeli bu Bakanlığın vazifelerinin önem ve ay
dınlığını bütü açıklığiyle göstermektedir. 

Sağlık Bakanlığının öteden beri dar imkân-
lariyle uhdesindeki vazifeleri yapabilme husu
sundaki azim gayretleri uzun mücadeleler neti
cesinde, koruyucu hekimlik mevzuunda sıtma, 
trahom ve benzeri hastalıkları hemen, hemen 
tamamen bertaraf etmiş bulunma ve veremi ise 
hem azaltma, hem de bir tehlikeli durumdan çı
karmış bulunma bakımından gösterdiği faaliyet
ler ve gayretleri şayanı takdirdir. 

Verem savaş derneğinin ise, kendine düşen 
yazifeyi ifâ gayreti ve vardığı başarı derecesi 
cidden şayanı tebriktir. 

Zaman zaman zuhur eden ve son günlerde de 
derin akisler uyandıran çocuk felci ile mücadele
de Bakanlığın resmi beyaniyle ifade edilen başa
rı memnuniyet vericidir. 

Sağlık Bakanlığının vazifelerinde gösterdiği 
iikkat hassasiyet ve içinde bulunduğu gay
retleri takdirle karşılıyoruz. Ancak, bu Sağlık 
Bakanlığının bu Bakanlıkla ilgili meselelerde 
esas hedefe varmış ve sağlık işleri tamamen ve
ya tamama yakın bir şekilde halledilmiş demek 
değildir. 

Şurası muhakkatır ki, içinde, bulunduğumuz 
medeniyet asrında Sağlık hizmetlerinin görül
mesi ve başarı derecesi bakımından birçok mem
leketlerden, hem de oldukça gerideyiz ve uzun 
zamandan beri mesele olan birçok hususlar ha
len de ağırlık taşıyan problemler olarak dur
maktadırlar. Evvelâ ehemmiyeti açık ve aşikâr 
olan bu Bakanlığın genel bütçe içindeki pay az
lığı, meselesi çok az bir miktar artış kaydet
miş olmakla sağlık hizmetlerini temelinden ak
satan büyük bir mesele olarak devam etmekte
dir. Birçok ülkelerde bu bakanlık bütçesinin 
nisbeti veya payı % 10 un çok üstünde olduğu 
halde bizde -halen % 5 civarında olup hizmetin 
ağırlık ve önemi ile kabili kıyas olmıyacak ka
dar azdır, artırılması hususunda her şeyden önce 
ciddî gayret gösterilmelidir. 

Koruyucu hekimlik, sağlık hizmetlerinin en 
başta gelen meselesidir. Mühim olan, hastalığın 
tedavisinden evvel, gelmemesini temin, diğer 
ifadeyle hastalığın gelmesine mâni olabilmek
tir. Koruyucu hekimlik halen tamama yakın de
recede halledilmiş sayılmaktan uzaktır. Koru
yucu hekimliğin başarısının esas şartları içme 
sularının temizliği, Gıda maddelerinin kontrolü, 
kanalizasyon işi, sağlık eğitiminin yaygın hale 
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getirilmesi, eleman, personel meselesi gibi husus
lardır. Zaman, zaman içme salarına kanal sula
rının karışması gıda maddelerinin kontrolden 
uzak kalışı ve bir kısım gıda maddelerinin gay
ri sıhhî sularla sulanması, eğitimin dar bir çer
çeve içinde kalışı, eleman azlığı, ilâç. aşı ve 
saire azlığı, gibi hususlar koruyucu hekimliğin 
hizmetlerine ve bu hizmetlerin başarı derece
sine azim derecede müessir olmaktadır, Gerçi 
bahsi geçen hususların bir kısmı beledî hizmet
lerdir, ancak meselenin sağlıkla ilgisi bakımın
dan Bakanlığın bu meseleleri halli hususunda 
belediyelerle yakın ve ciddî bîr işbirliği içine 
girmesini zorunlu kılmaktadır. Bakanlığın bu 
hususlara gereken dikkat ve hassasiyeti göster
mesini temenni ederim. 

Tedavi hekimliği, koruyu3U hakimliği ta-
mamlıyan bir hekimlik şeklinde kabul vs müta
lâa edilerek üzerinde önemle durulması gereken 
bir problem halini muhafaza etmektedir. Dok
tor azlığı, ebe, hemşire, sair sağlık personeli 
kifayetsizliği, hastanelerin ihtiyaca kâfi gelme
mesi, alet ve cihazların yokluğu veya azlığı, ilâç 
meselesi gibi hususlar, tedavi hekimliği gayret 
ve faaliyetlerinden beklenen neticelerin elde 
edilmesine mani olan ve bunu güçleştiren büyük 
meselelerdir. Bakanlığın i m meseleler üzerine 
hassasiyetle eğilerek bunları süratle halletmesi, 
Bakanlık hizmetlerinin hedef ve gaye ağırlığı 
bakımından zaruridir. 

İki binden fasla Türk doktoru hariçte, ya
bancı ülkelerde bulunmaktadır. Bunların kendi 
sahalarında Türkiyeyi hariçte tanıtmaları bakı
mından faydalı oldukları düşünülebilirse de, 
Türkiyenin doktora olan ihtiyacı göz önünde bu
lundurulursa hariçte bulunan doktorların hariç
te kalmalarından ziyade Türkiyeye dönmelerin
de çok daha fayda bulunduğu açık ve aşikâr 
olarak anlaşılır. 

Bu doktorların memlekete dönmeleri husu
sunda Türkiyenin kendilerine olan ihtiyacı vs 
iktisadi durumu itibariyle kendilerinin de bir as 
fedakârlık göstermeleri, elbet teki baklı olarak 
beklenir. Fakat asıl mesele, Bakanbğm bu dok
torların dönmeleri meselesinde imkân ve vasat 
tesisi bakımından gerekli tedbirler alma yoluna 
girmesi meselesidir. Bakanlığın bu mevzu üze
rinde hassasiyetle duracağını ümide&erizn. 

Çocuk sağlığına önem verme gayretleri için
de bulunulmasına rağmen, eğitim eksikliği, ço
cuk sağlığı ile ilgili ilâç v.s. nin azlığı beklenen 
neticenin tam .olarak husulüne imkân vermemek
tedir. Cemiyette çocuğun yeri, neslin sağlamlığı 
iie çocuğun yakın irtibatı gibi hususlar düşü
nülürse çocuk sağlığına çok önem verilmesinin 
zaruri olduğu çok daha iyi anlaşılır. Bu bakım
dan Bakanlığın bu mevzu üzerinde gereken cid
diyet ve hassasiyetle durması iktiza eder. 

Sağlık binaları azdır ve gereken şartları 
hain bulunmamaktadır. Sağlık tesislerinin in
şaatında gerekli hassasiyet gösterilememektedir. 
ihaleler gecikmekte, inşaatlar uzamakta ve te
sislerin inşaasma girişmek hususunda gereken 
formaliteler ikmal edilememektedir. Sağlık 
ocaklarının inşa işi ağır gitmekte, biten bir 
kısım sağlık ocakları ise personel, eleman, araç -
cihaz "ve ilâç yokluğundan çalışmaya başlıyama-
maktadır. 

Hastaneler, ihtiyacı karşılayabilecek sayıda 
değildir. Birçokları ise hastanenin gereken te
mizlik, ihtimam ve bakımına sahip bulunmak
tan oldukça uzaktır. Buna doktor, Ebe, Hem
şire v.s. personel azlığı eklenirse hastanelerin 
bugünkü anlayışa göre iyi durumda bulunma
dıkları daha açık bir şekilde anlaşılır. Bakan
lığın bu meseleler üzerinde daha ciddî ve daha 
hassasiyetle durması gerekmektedir. 

Hastanelerde, halen mevcut muayene ve te
davi sistem ve şartlar halkın iktisadi takatinin 
fevkinde bulunmaktadır ki, bu hal fakir hasta
ları çok müşkül duruma sokmaktadır. Fakir 
hastalar ve iktisaden zayıf hastalar için her 
türlü kolaylığın gösterilmesi elzemdir. Halbuki, 
bugünkü durum denebilir M bunun aksinedir. 
Fakir ve iktisaden zayıf hastalara hüsnü ka/bül 
gösterme bekletmeme, iyi muamele ve hiç ücret 
almama veya çok az ücret alma gibi meseleler 
üzerinde çok yakın, ciddî ve derin bir hassasi
yetle durulması iktiza etmektedir. 

Sağlık hizmetlerinin köylere kadar vatan-
da?ııı ayazma Götürülmesi bakımından sosyali
zasyonun çok iyi bir sistem olduğu şüphesizdir. 

Jlsp türlü şart ve vasatı haiz bir sosyalizas
yon ideal bir sağlık hizmet sistemidir. Ancak 
şart ve vasattan mahrum sosyalizasyon da sağ
lık hizmetlerini aksatan, zorlaştıran bir sistem 
halini almaktadır. 
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Bugün memleketimizin bâzı kısımlarında tat
bik edilmekte bulunan sosyalizasyon henüz bu 
durumdadır. Sosyalizasyonun tatbik edildiği yer
lerde, bilhassa alt yapı (yol, su, elektrik gibi) 
hizmetlerin azlığı, hattâ yokluğu sosyalizasyon 
yönünden beklenen neticelerin husulüne imkân 
vermemektedir. Buna inzimam eden doktor, ebe, 
hemşire ve diğer personel vasıta ve ilâç azlığı 
veya yokluğu ciddî zorluklar meydana getir
mektedir. Her ne kadar doktor, bakımından ra
kamlarda evvelki zamana nisbetle bir fazlalık 
gözükmekte ise de bu daha çok pratisyen dok
tor adedi bakımındandır. Mütehassıs doktor 
bakımından vaziyet tamamen aksinedir. Birçok 
yerlerde doktor yoktur veya kâfi miktarda de
ğildir. Sair personel durumu da hemen hemen 
bunun gibidir. 

Bu bakımlardan bu durumda sosyalizasyo
nun kısa zamanda arzu edilen, beklenen başarı
ya ulaşması için gereken bütün hassasiyetin gös
terilmesi iktiza ettiğini belirtirken, gösteril
miş bütün hanesiyete rağmen sosyalizasyonun 
henüz arzu edilen vasata malik bulunmamış ol
masının nedenlerinin araştırılması lâzımgeldiği-
ni hassaten hatırlatırım. 

Genel sağlık sigortasının kurulması asrımız
da artık bir zaruret halinlîedir. Bakanlığın bu 
mevzuda ciddî gayretler içinde bulunduğunu 
zannediyoruz. Bunun biran evvel kurulmasını 
temenni ederim. 

Yukardan beri arz edilen hususlar üzerine 
Bakanlığın gereken dikkat, hassasiyet ve ciddi
yetle eğilmesini, çok büyük bir önem ve ağırlığı 
olan sağlık hizmetlerinde, asrımızın ilerlemeleri, 
memleketimizin şartları göz önünde tutularak 
sağlık hizmetlerinin her kolunda gereken başa
rıların teminine matuf gayret ve faaliyetler içi
ne girilmesini temenniyle sözlerime son verir
ken 1968 bütçesinin milletimize Sağlık Bakan
lığına, bütün teşkilâtına hayırlı olmasını diler 
hepinizi hürmetle selâmlarım, (Alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karayiğit. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun kıy

metli üyeleri; hizmetlerin en hayırlısı olan 
sağlık hizmetleri Türkiyede temel felsefe ba
kımından daima karışık bir düzen içerisinde yü
rümüştür. 

Anayasamızın 49 ncu maddesi, (Devlet her
kesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşıyabilme-
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si ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevli
dir) der. Bu şartları yerine getirmek için ya
pılan her hamle bu düzensizliği biraz daha ar
tırmıştır. 

1935 senelerinde sağlık problemleri bakımın
dan memleketimizle en uygar bir ülke arasında 
çok küçük bir mesafe varken bugün bu mesafe 
çok açılmıştır. Bunun nedeni batıda hızla ilerli-
yen teknik ve ilmî gelişmeler karşısında bizim 
sistem yetersizliği ve bütçelerde az tahsisat ol
masıdır. 

Bir misal vermek lâzımgelirse; bundan 30 -
35 yıl evvel o günün modern bütün tıbbi teçhi
zatı memleketimizde varken bugün Afrikanm 
bir çok ülkelerinde bulunan modern gamatron-
lar henüz memleketimize girmemiştir. 

j Bütün imkânsızlıklara rağmen sağlık teşkilâ-
i tındaki vazifeli meslekdaşlarımm ciddî çabaları-
! dır ki, bâzı yönlerde başarı sağlamıştır. Veya 
: başka bir deyimle sistemsizlik, parasızlık karşı-
; sında sağlık hizmetlerinde müsbet neticeler alın

mışsa bu, yöneticilerin ciddî çalışmaları ile sağ
lanmıştır. 

İ Yurdumuzda koruyucu hekimliğin başarısı 
İ yanında tedavi hekimliği bir düzensizlik içeri-
; de verimsiz kalmıştır. 

1950 yılından sonra halkın ayağına sağlık 
hizmetlerini götürmesi için yapılan başarılı ça
lışmalar bir yana itilirse rantabl olarak dün-

| yanın sağlık hizmeti anlayışına denk gerçek bir 
faaliyetimiz olmamıştır. 

i İhtilâlden sonra yeni bir sistem getirme he
vesi ile bilim kurallarından mahrum tatbikatta 

! fiyasko ile sonuçlanan sosyalizasyon yürütül-
i mek istenmiş. Bir yandan da batı ülkeleri tak-
j lidedilerek Full - Time uygulanması yapılmıştır. 

Çok garip bir şekilde bizden evvelki iktidarlar 
tarafından yürütülmeye çalışılan bu sistem halka 
hizmet ilkelerinden uzaktı. 

• Sosyalizasyon yol, iskân, bol para ve eğitim 
ister. Bunların tedbirleri alınmadan yapılan uy
gulamalar elbette ki iyi netice vermez. 

Bir örnek vermek gerekirse yine dünyanın 
hiçbir ülkesinde sosyalizasyon bölgesinde kıza
mıktan ölüm salgınları görülmemiş iken biz
de bizzat sosyalizasyon bölgesinde ölenler ol
muştur. 

Yine C. H. P. kendine mahsus orijinal keşfi 
olmalı ki; Full - Time sosyalizasyon bir vilâyette 
hattâ merkezinde beraberce uygulanmış. HeM-
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me verdiği daha fazla ücret yüzünden geri kal
mış bölgelerden büyük merkezlere doğru hekim 
akımı olmuştur. Ve neticede yıllardan beri şikâ
yet konusu olan yara biraz daha derinleşmiş
tir. 

Yine koalisyon hükümetleri zamanında çıkan 
Full - Time Kanun ve tüzüğü hastaların başına 
bir dert olmuştur; Sözde hasta hekimin muaye
nehanesinde soyulmıyaoaktı. Şimdi ne oluyor? 
Hastalar bu sefer tüzüğe uygun olarak hasta
nelerde dört beş misli daha fazla soyuluyorlar. 

Eskiden hasta 100 lira muayene ücreti ile 
hastaneye yatıp ameliyat olma imkânına sahip
ken bugün özel muayene usuleri ile 1 000 lirada 
aşağıya hastaneden yakasını kurtaramamakta-
dır. 

Aslında bu sistem batıda uygulanan modern 
bir sistemdir. Ne varki bu, batıda o kadar uy
gun bir şekilde tatbik edilmiştir ki, hem hasta 
hem de hekim ticari zihniyetten uzak kalmış
lardır. 

Batıda hastaneye müracaat eden hasta ya 
sigortalıdır ücreti sigorta öder, fakir ise ücreti 
özel dernekler öder veya maddi imkâna sahip 
ise kendisi öder. 

Her şekilde de hekimin bu ticari alış - ve
rişle en ufak bir ilgisi yoktur, ve her hastaya 
hastalığının ciddiyeti nisbetinde ilgi gösterir. 

Bizde ise ilgili yöneticilerin bütün ciddî gay
retlerine ve iyi niyetlerine rağmen hasta ile he
kim daima ticari zihniyetle karşı karşıya kal
maktadır. Bunlar acı birer gerçek ama inanıyo
rum ki başta Sayın Vekilimiz olmak üzere Muh
terem Bakanlık yöneticileri tarafından bu ak
saklıkları giderici tedbirler kısa zamanda alı
nır. 

Muhterem arkadaşlarım, sağlık hizmetleri 
hekim, hemşire, ebe, v.s. ücret tevziinde farklı 
sistemler tatbik edildiğinden teşkilâtta daima 
bir huzursuzluk vardır. Bu iktisat kurallarına 
göre verimsizliğe de sebebolur. 

iktisadi Devlet Teşeküllerinde başka, Sosyal 
Sigortalarda başka, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
başka başka baremler tatbik edilirse elbette he
kim ve yardımcılarında huzursuzluk eksik ol
maz. Temennim en kısa zamanda eşit haklara 
dayanan bir sitatikonun vaz'edilmesidir. 

Çok değerli arkadaşlarım; her sene bütçe 
müzakereleri dolayısiyle sayın üyeler görüşleri
ni belirtirler. Sayın Bakanlar da bunlara ce

vap verirler. Yalnız mühim olan konuşmaları
mıza cevap değil, temennilerimizin tatbikatta iti
bar görmesidir. 

Bakanlık evvelâ hekim ve yardımcılarının 
haysiyet ve şerefini korumakla zorunludur. Bu 
da vaitlerle olmaz. Bu söylediğimiz hususları 
yürürlükte olan ve eskiliği ile meşhur 1219 sa
yılı tababet ve şuabatı kanununun günün ihti
yaçlarına cevap verecek şekilde yeniden dü
zenlenmesi ile olur. Zabıtları tetkik ettim. 4 se
nedir her sağlık bakanı bunun değiştirileceğini 
bu kürsüden ifade buyururlar ama bir türlü 
tasarı hazırlanıp Yüce Meclislere sevk edilemez. 
Müsaade ederseniz biz artık bu konuda Sayın 
Bakandan fiilî bir teminat istiyelim. 

Bir dış hekimi muayenehanesinde çalışırken 
sokakta arabanın üzerinde maharetli bir vatan
daş diş çekerse o hekimin zannedersem hem 
onuru zedelenir ve hem de huzursuzlaşır. Ekip
ler halinde köyleri dolaşarak ilimden, hijiyenik 
kaidelerden uzak diş yapmaya çalışırlar. Her 
şeyden bihaber köylümüz ancak protezini kulla
namadığı zaman dolandırıldığını anlar ve diz
lerini döver. Bütün bu gayri nizami hareketlere 
Muhterem Bakanlık erkânı da sadece seyirci ka
lır. Olmaz arkadaşlar. Bu medeni milletlerin hat
tâ dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bunlara son 
verecek mevzuatı getirmemiz lâzım. Hekim hay
siyet ve şerefinin hattâ yıllarca emek verdiği 
meslekî ilminin korunduğundan emin olarak 
hastasının üzerine eğilmelidir. Bu havayı yarat
mak vatandaşı soyulmaktan korumak Sağlık Ba
kanlığının sorunlu olduğu bir husustur. 

Bizde ilâç sanayii de başlı basma bir prob
lem vatandaş haklı olarak ilâç pahalılığından 
şikâyetçidir. Yine bir acaiplik asprin bayer'in 
kilosu piyasada 130 lira yine asprinin hammad
desi asit asetat salisilik 13 lira. ithalâtta b - 6 
vitamini 65 - 70 dolar bâzı ülkelerde 30 - 35 do
lar. Firma daima pahalısını ithal ederek fiyat 
artışına sebebolur. Sağlık Bakanlığı bunları 
kontrol eder mi etmez mi bilmiyorum. Mühim 
olan hammadde Türkiyede artık imal edilmeli
dir. 

Bütün dünyada hekimin yardımcı personeli
nin önemi çok büyüktür. Bizde sayıları maale
sef az olan hemşire, sağlık memuru, benzeri 
teknik personel lâyık olduğu ilgiyi görememek
te veya kadrosuzluk yüzünden sıra beklemek
tedirler. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu çelişik tablolar 
içerisinde sağlık hizmetlerinin rasyonel şekilde 
yürümesi için önce tek bir sisteme dönmeye mec
buruz. Bu sistem örneğini Batı'dan alan koru
yucu ve tedavi hekimliğinde ful - taym siste
mine uygun olmalıdır. 

Vatandaşın hekimle arasındaki münakaşa
nın ve huzursuzluğun önlenmesi için de sağlık 
sigortasının memleket gerçeklerine uygun şekil
de tatbikinin dâvayı halledeceği kanaatinde
yiz. 

Hekimlerin küçük merkezlerden büyük mer
kezlere hattâ yurt dışına akımlarını yine ger
çekleri görerek önlemeliyiz. Yoksa dış ülke
lere çalışmaya giden hekimlerin arkasında mil
liyetçilik nutukları çekerek bu iş hallolmaz. Ve 
bu yoldan hiçbir ülke bilhassa Amerika'ya he
kim akımını önlemeye kalkısmamıştır. Meselâ 
Belçika gibi modern bir ülke hasta - hekim 
münasebetlerini düzenliyerek bu yolu durdur
muştur. 

Son olarak sayın vekilimden 2 sualim var: 
Birisi modern çağımızın en önemli hastalığı sa
yılan kanser konusunda Muhterem Bakanımın 
bir görüşü ve tedbiri var mıdır, bunu öğrenmek 
istiyorum. 

1968 programında tedavi kurumlarının he
men hepsinde Full - time tatbik edilecektir, de
nilmektedir. 224 sayılı Kanunun ve Bakanın 
daima beyan ettiği fakir halkı hastaneden geri 
çevirmeme»nin tam zıddını teşkil eden Full -
Time sistemini Bakanlık bütün hastanelerde 
uygulamayı düşünüyor mu? Düşünmüyorsa ara
daki çelişmeyi ne şekilde bertaraf edeceklerdir? 
Bunu öğrenmek isterim. Mâruzâtım bunlardır, 
teşekkür ederim (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ayrım. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem 

Başkan, sayın senatörler; Sağlık Bakanlığı 
bütün vatandaşların sağlık durumlarını aynı 
derecede düzene kor bir plân ve program içe
risinde olmadığının üzüntüsü içerisindeyim. 
Her ne kadar memleketimizin Doğu bölgesin
deki halkın sağlık durumlarının düzeltilmesi 
için bir çabanın içine girilmişse de bunun da 
yetersiz olduğunu muhtelif arkadaşlar burada 
belirttiler, ilk defa olarak Muş ilinde sağlık 
sosyalizasyonunun tatbiki cihetine gidilmesi 
gizli bir kararname ile tatbik mevkiine konul
muş ve demin Millî Birlikten bir arkadaşın da 

ifade ettiği gibi esasen bu ilde sağlık, millî 
eğitim, tarım, üçü koordine olarak ele alı
nacaktı. Fakat her nedense o zamanın Hükü
meti Muş'taki müspet veya menfi neticeleri 
almadan biran evvel Doğu vilâyetinde bu usu
lü tatbik etmeye başladı. Fakat, bugün gittik
çe sosyalizasyona tabi vilâyetlerin sayısı çoğa
lıyor. Fakat, vatandaşın bundan istifadesi; 
evet eskiye nazaran biraz iyi, fakat masraflar 
o nisbette fazla. O halde benim Sayın Bakan
dan istirhamım şu : Hiç olmazsa bugün mevcut 
ve vilâyetlerdeM sosyalizasyon işlerini tam ra
yına oturtmadan diğer vilâyetlerde tatbikata 
geçilerek boşuna bu milletin parasını israf et
mesin. Ben kendi kazamdan bahsedeyim. 4 
ocağımız vardır. Bunun iki tanesi üç senedir 
doktor yüzü görmemiş harap ve yıkılmaya 
mahkûmdur. Hattâ üzücü bir şeydir. Gezer
ken bâzılarının içine hayvan bağlandığını gör
dük. Acı bir durumdur. Onun için her şeyden 
evvel bu ocaklar arasındaki irtibatı, köylerle 
irtibatı, telefon irtibatının sağlanması başta, 
gelmeli ve diğer bakanlıklarla bu hususta bir 
koordinasyona gitmelidir. Bâzı hastanelerimiz 
vardır; hakikaten güzel yapılmış, fakat bu
gün bir lüks otelden farksız. Bunlardan bir 
misal mi istiyorsunuz? Kars'ın İğdır kazasın
da bir hastane yol üzerinde, gayet güzel. Fa
kat, bir tane mütehassıs doktor iki yıldan beri 
bu hastaneye gönderilmedi. 

Diğer bir konu sayın senatörler; bakan
lık erkânı ile ve muhtelif doktor arkadaşlarla 
temas ettiğimiz zaman mütemadiyen doktorla
rımızın Amerika'ya, Avrupa'ya doğru akın et
tikleri keyfiyetidir. Bu konu, başta Bakan 
olmak üzere, bütün sağlık personelini kara 
kara düşündürmektedir. Fakat bu konunun 
bir hal yoluna konulması doktorlarımızın Av
rupa ve Amerika'ya akın etmemesi için lâzım-
gelen tedbirleri Meclislere getirmelidir. Hattâ 
bugün bir ilgili ile konuştuğumda söylediğine 
göre bugün Tıp Fakültesi son sınıfında bulu
nan talebelerin yüzde 50 sinin cebinde harice 
gitmek için mukaveleleri hazırmış. Ben dok
tor arkadaşlarımızın bu memlekete hizmetten 
asla feragat etmiyeceklerine eminim. Yalnız 
şurası muhakkak M, bâzı prensipler getirilme
lidir ve herkes eşit şekilde hizmet etmelidir. 

Yine ilgililer söylüyor; bir doktor bir mil-
I yon liraya mal oluyor. Evet, bir milyon liraya 
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mal olan arkadaşlar müsaade buyurun benim 
bu fakir milletime hiç olmazsa bakanlığın iste
diği yerlerde iki senecik bir hizmette bulun
sun. Bir milyon az para değildir, beyler. Ha
kikaten bu doktar arkadaşlar bizim memleke
timize hizmet etmek istemiyorlarsa lütfen hiz
met etmek istedikleri memleketin üniversitele
rine gitsinler, orada okusunlar. Çünkü, o ta
rafta iş paralı, burada parasız. Bu milletin 
sırtından okuyacak, ondan sonra hizmet zama
nı geldiği zaman, ben hizmet etmiyeceğim. Bu
rada bir husus vardır. Başta bakanlık, Tıp 
Fakültesine gireceklere hiç olmazsa masrafın 
1/10 u olan 100 000 liraya mukavele yapıp 
öyle almalıdır. Yoksa o zaman Avrupa mem
leketlerine akın etsinler. 

Doğudaki yine bir hususa işaret edeceğim. 
Ne oluyor? Doğuda sosyalizasyon bölgesinde 
doktor, mütehassıs bulunmayınca ne oluyor? Bu 
defa hasta akını ta buraya kadar geliyor. Diğer 
arkadaşlar da öyledir, bütün günümüz hastane 
kapılarında geçiyor. Şu hastayı şu hastaneye 
yatır, şu hastayı yatırmak için falan doktora 
yalvar. Bütün bunun peşindeyiz, İstirhamım 
şu: Hakikaten Doğuda bulunan şu hastane 
kadroları ikmal edilmelidir, öyle tahmin ede
rim ki, Sağlık Bakanlığının getireceği bir ka
nunu içimizde benimsemiyecek çıkmıyacaktır. 

ilâç işinin çok pahalı olduğuna arkadaşım te
mas ettiği için ben bir şey söylemiyeceğim. 

Hakikaten sağlık konusu mühim bir konu. 
Bu bakımdan bunun üzerinde ne kadar dursak 
yeri vardır. Ben yalnız sununla iktifa edece
ğim. Temennimiz şudur ki, Bakanlığımızın bu 
gibi doktor arkadaşları Türkiye'ye bağlamak 
için getireceği bâzı prensipler şunlar olabilir. 
Beş sene bu memlekette hizmet etmeden harice 
çıkamaz veyahut bunlar askerlik görevlerini 
yapmadan harice gidemez, diye veya memleke
tin muhtelif yerlerinde iki sene müddetle hizmet 
görmeden, diye birtakım prensip mahiyetinde 
hükümler getirsinler. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi
nin memleketimiz ve milletimiz için hayırlı ol
masını temenni ederim. Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Uzunhasanoğlu, buyu
runuz. 

SIERI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Sa
yın Başkanlık Divanı sayın üyeler, ben yüksek 
müsaadenizle suçluluk ve hastalık hallerini kısa 
olarak birlikte mukayese ve mütalâa etmek su
retiyle soracağım suallere gelmek istiyorum. 

Memleketimizde milyonlarca insanın mahke
melik olduğu sanık, suçlu, sabıkalı gibi birta
kım hâli hukukî içinde bulunduğunu adalet, büt
çesinin görüşülmesinde öğrenmiyen kalmadı. 

Acaba bu neden ileri gelmektedir? Kısaca 
söyliyelim ki, önce sanık ve tahkikatın bitimin
de suçlu adını alan, muhtelif fiillerin faillerine 
elimizde mevcut mevzuatı uygulayıp ceza ver
mekle iktifa etmek ve derinlere inmekten ekse
riya kaçmaya ve toplumca işin kolay tarafını 
seçmemizden ileri gelmektedir. Sızlandıraıak-
tan çok, asıl marifet olan hâdiselerin derinliği
ne inip filleri doğuran sebepleri kaldırmaktır. 

Bunun gibi birçok hastaları ayakta veya 
hastanede tedavi etmek nisbeten kolay olabilir, 
asıl marifet hastalıkları ve bunların mikropları
nı ve tevlideden sebepleri bulup kökünden 
yok etmektir. 

Suçlar içtimai ve iktisadi kaçınılmaz zaruret
lerden meydana geldiği gibi ruhi, fikri ve akli 
maluliyetlerden veya sebeplerden de doğmak
tadır. 

Bir şeye fazla iptüa, meyil, şiddetli arzu ve 
hattâ çeşitli ihtirasların bile sanat ve ilim uğ
runda olması en makbul sayılmasına rağmen yö
nünü değiştirdiği zaman insanı suç işletmeye de 
şavk edebilen bir hastalık olarak belirebilir. 
Temas edip geçtiğimiz bu noktalar bakımından 
suçluları da hasta katagorisine dâhil edebiliriz. 

Bunca insanın çok kere istemiyerek başına 
gelen suçluluk hallerine, ancak kurnazlıkların
dan veya bir tesadüf ve talih eseri olarak suç
lulukları gizli kalmış ve nedense fiil ve niyetleri 
aşikâr almamışları da katarsak bu yekûn o ka
dar artarki, haricinde kalmış olanı bulmak dahi 
bir mesele teşkil edebilir. Hangi insan, kendi 
vicdaniyle başbaşa kalınca buna içinden biraz
da doğrudur demek mecburiyetinden kendini 
kurtarabilir? 

Ele alınmak istenen şey, olandan çok olupta 
görünmiyendendir. Nasıl ki suçların sebepleri 
kalkmadıkça suçların kalkmıyacağı ve suçlunun 
ceza çekmesi bir vakıa olup kalkmıyan sebep 
hapishanenin dışında irade mukavemeti ve di
ğer zorlayıcı hallerin vahamet derecesine göre 
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aynı veya başka bir suçu işlettirmek için bekle
diğini kabule mecbursak bunun gibi hastalık
ları doğuran sebepler kalkmadıkça hastalığın 
kalkmıyacağı ve hastanın tedavisi ile ancak mün
ferit hastalık vakıası önlenip o sebebin yine has
tanenin kapısında hastayı beklemekte olduğunu 
ve daha nice hastalıkları doğuracağını ta^iî 
görmek lâzımdır. Sebep denen bu suç ve has
talıkların kaynağı bir toplumda mevcutsu, ki 
mevcudolmamasma zaten imkân olmadığına gö
re ancak o toplum bunları kaldırmıyor veya 
kaldırmaya çalışmıyorsa sebeplerin azlığı veya 
çokluğu nisbetinde suç ve hastalıkların vâki ol
masına ve artmasına bile bile o toplum seyirci 
kalmış ve daha nice kimselerin suçlu ve hasta 
olmalarına inanma suçluluk haline muvazi ola
rak haddi zatında hasta kabul ettiğimize göre 
hastalığının daha çoğalmasına ve biran evvel 
ölüme doğru gitmesine sebebiyet vermiş demek
tir. Suçluları çıkardığımız kanunlarla zaman 
zaman af ediyorsak bunda biraz da kendi ken
dimizi de suçlu saydığımızdan ileri gelmekte ve 
onlarla beraber bu bakımdan kendimizi de af 
etmiş saymaktayız. 

Lâkin hastalıkların sebeplerini kaldırmamak 
esasen tamamiyle kaldırmaya maddeten imkân 
olmadığı tabiî olduğundan ancak azaltmamakla 
hastalıkları artan, ağırlaşan ve bu yüzden ölen
lere gelince: Bundan af bizim gücümüzün dı
şında olduğuna ve asla hastanın kurtulması 
mümkün olmıyacağına göre nasıl teselli bulabi
liriz. 

Onlar bizi affederse ne mutlu. 
Bizim bütün millî ve içtimai dertlerimizi öte

den beri alışılıp geldiği gibi, böyle muvakkaten 
morfinle uyuşturup işi geçiştirmeye, sonradan 
tekrar acı çekmeye terk eder gibi bir tutumla 
devam edersek o zaman yarma, istikbale değil 
ancak hale, bugüne cevap vermiş oluruz. Hal
buki memleket yaşayanlardan çok henüz doğ
mamış, gelecek nesillerindir. 

Hiçbir şey bugün için değil, her şey yarın 
içindir. 

Bütün dünya kendi nüfusu kadar suçlu ve 
hastayı üzerinde taşıyor ve Türkiye'de bundan 
beri ise yapılacak bir şey ne olabilir, diye bir 
suale muhatap kalınabilir. Zaten korkunç olan 
gerçek bu ya... 

Nasıl ki ufak bir hakaret ve yaralamaktan 
öldürmeye kadar hepsini suç sayıyorsak, en 

ufak bir ağrıdan ölüm döşeğine yatıran hasta
lıklara kadar hepsini saymak suretiyle nüfusu
muz kadar hasta var diyebilir ve şunu böyle 
özetliyebiliriz: Daha ziyade ufak çocuklar ha-
ricolmak üzere dünyada suçsuz insan yok, 
mahkûm olmamış insan vardır; ve keza hasta 
olmıyan insan yok, ancak yersizlikten, parasız
lıktan veya cesaretsizlikten hastaneye yatmamış 
veya doktora muayene olmamış insan vardır. 
Her insan kendi kendini yoklar ve kendi üze
rinde çok etraflı olarak durur ve düşünürse el-
betteki biraz olsun her hangi bir sebep yüzün
den suçlu veya her hangi bir şeyden anlattığım 
mânada bir bakıma hasta olduğunu hisseder. 

Bu iki dev derdi birlikte mütalâa ettiğimiz 
zaman otuz iki milyona yaklaşan suçlu ve hasta 
yekûnunun yani askıda sallanıp duran halle ve 
izaleye muhtaç bu korkunç problemin karşısın
da hepimizin derinden endişe duymaması ve uy
kularımızın kaçmaması imkânsızdır. Bu mâru
zâtımızın neticesi olarak, her insan az çok birer 
suçlu ve hasta olduğuna göre cemiyette en bü
yük görev Maarif, Dâhiliye, Adalet ve bilhassa 
Sağlık Bakanlarına ve bakanlıklarına düşmekte
dir. 

Esasen bütün bir Hükümet ve bilhassa bu 
saydığım Bakan ve Bakanlık görevlilerinin, 
bunları düşünüp uykuları kaçmıyorsa onları bu 
saydığım otuz iki milyonun içinde ilk sıraya 
sokmamak kabil değildir. 

Bu umumi konuşmadan sonra şimdi Sayın 
Bakandan soruyorum: 

Bu kadar hastanın tedavisine ve hastalıkla
rının ilerlemesini önlemeye yetecek miktarda 
para var mı? Hastane, ilâç ne durumda? 

Hastalıkların sebeplerini kaldırmak için ne 
yapıldı, ne yapılıyor, ne yapılacak? Memleket 
bir uçtan öbür uca kadar hastane olsa yine 
kâfi göremiyeceğime göre, beni nasıl ikna ede
cek? Yoksa ben mi yanılıyorum. Bundan baş
ka ; öteden beri, istisnalar hariç keşmekeş halini 
bildiğimiz Devlet hastanelerinin son zamanlar
da bir nebze düzeldiğini memnuniyetle öğren
mekteyiz. Fakat arzu edilen modern ve insani 
duygularla mücehhez doktorlar ve bilhassa per
sonel kadrosunun bulunduğu ve ticari vasıta 
yapılmıyan Devlet hastanelerinin varlığı ise, 
keza istisnalar hariç, halen bir ümidolmakta de
vam etmektedir. Bu meyanda, geçenlerde gaze-
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telerle muttali olduğumuz bâzı olaylar, değil 
yalnız Sağlık Bakanlığı için insanlık için bir yüz 
karasıdır. Bir genç kan kaybetmekte, acilen 
tedavi gerekmektedir. Buna rağmen hiçbir has
tane bu müstaceliyet karşısında dahi hastayı 
kabul etmez ve neticede genç hasta büyük bir 
şehirin içinde hastane hastane dolaşırken ölür. 

Yine yaşlı bir hastanın hastanelerce kabul 
edilmeyip anbulansla istanbul'da sokağa bıra
kıldığı ve ölmek üzere iken bir polis tarafından 
hastaneye kaldırıldığını gazetelerden öğrendik. 
Sayın Bakan bu olaylar için ne düşünmektedir? 

Bu işin sorumluları hakkında ne işlem yapıl
mıştır? 

Büyük şehirlerde bâzılarının sağlık tesisleri 
yanında kurulan özel anbulans servisleri fahiş 
ücret talepleri ile bir nevi soygun yuvası demi-
yelim de nerde ise o hissi uyandıracak halde 
olduğu yolunda bâzı söylentiler kulağıma gel
mektedir. Halen faaliyette bulunan ve yeniden 
kurulacak bu gibi müesseseler için Bakanlık, 
bunların personel tesis ve teknik imkânları ile 
ücret konusunda ne gibi şartlar aramakta ve 
ne PİH kontrol insiyatifini elinde bulundurmak
tadır? 

Bunlar bisce o-erçekten cevap bekJiyen önem
li sualler telâkki edilmektedir. Beni tenvir 
edecek Hr beyana ihtiyaç duyduğumu belirtmek 
isterim. Takdir nacaklarından umumiyetle kac-
ırayan güç görevleride basarılar temenni ede
rim. 

Maruzatım Mt^is olur» bütçenin de Baka^bk 
ca^ia^ı ve memleket için hayırlı olmasını dile
rim. 

Hürmetlerimle. CAlkr-lar.) 

BAŞKAN — 1050 - 1056 sayılı Kanun ta
sarılarına oylarını kullanmıyan sayın üye var 
mı? Yok. Oylama bitmiştir. 

Buyurun Savın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka

daşlarım, bendeniz de sağlık hizmetlerinin çok 
aksadığı bir bölgenin temsilcisi olarak benim 
de bu bakımdan yüreğim yanık ve şikâyetim 
çoktur. Ama, meseleyi bir lokal mesele olarak, 
bir mahalli mesele olarak arz etmek te istemi
yorum, sadece bunu böylece bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'nin şart
ları içinde sosyalizasyon ve Full - Time birden
bire tatbik edilmemiştir. Ben doktor değilim, 
ama idareci olarak politikadaki hizmetlerim sı

rasında bunu yakından, uzaktan takibettim. 
Sosyalizasyonun bütün aksaklıklarına rağmen 
yine de fayda getirmiş ve halka hizmet etmek
tedir. Full - Time'in aksaklıkları vardır ama, 
ondan evvelki sistemden iyidir. 

Muhterem arkadaşlarım, asıl mühim olan bu
nunla ilgili şikâyetlerin, ıstırapların yanında 
sevindirici bir tarafı vardır. Bilhassa Doğu böl
gesinde vatandaş sağlık şuuruna varmış, sağlı
ğına dikkat etmenin ihtiyacını duymaya başla
mıştır. Şikâyetlerin birçoğu bundan ileri geli
yor. Bütün bu ıstırapların yanında bunun sevin
dirici bir merhale olduğunu görüyorum. Bun
dan evvel bir mmtakada, bir vilâyete bir dok
toru kâfi görenler vardı. Şimdi yedibin nüfus
lu bir mmtakada, bir sağlık ocağında bir dokto
ru vatandaş kâfi görmüyor, doktoru kendi evin
de bekliyor. Bu bir merhaledir. Muhterem ar
kadaşlarım, bütün sağlık hizmetleri çok geniş, 
çok şümullüdür. Biraz evvel konuşan arkadaş
larım detayına inerek anlattılar. Mühim olan 
kaynaktır. İnsan kaynağı, maddi kaynaktır. 
Bu senede malûm bulunduğu üzere bütçe plân 
hedefine varmamıştır. Gelecek sene de varamı-
yacaktır. Maddi imkânlarımız malûm. Onun 
için mecburuz bu hizmeti bir yönü ile paralı 
yapmaya. Yani sağlık sigortasını kademeli de 
olsa mutlak teşmil etmeliyiz. Burada bâzı ar
kadaşlar Batıdan misaller verdiler, bâzıları da 
çalışanların hepsi aşağı yukarı sağlık sigorta
sına bağlanmış, ama Allah kimseyi de Batı'da 
bir doktora düşürmesin. Bilhassa sigortalı ol-
mıyanlar. Orada sağlık hizmeti daha pahalıdır, 
daha da güç şartlar içerisinde yürütülmekte
dir. Ben şahsan bunları birkaç defa gördüm. 
Arkadaşlar, bizde doktor hizmetlilerinde yeti
şenlerin bir kısmı dışarıya gitmekte, bir kıs
mı da yerlerinde istihdam edilememektedir. Bu
gün Sağlık Bakanlığının merkezinde bile bâzı 
idari hizmetlerde doktor istihdam edildiği bir 
vakıadır. Senatomuza bakarsak, âtıl işgücü ola
rak mütalâa edebileceğimiz birtakım doktor 
arkadaşlarımız vardır. Yani doktorların hepsi 
kendi sahalarında toplanmamıştır. Dışarıya 
gidenleri bu kürsüden mazur gösteren arkadaş
lar oldu. Bunların haklı tarafları olabilir. Ama 
büsbütün mazur sayılamazlar. Yine bir hatıra
mı arz edeyim. Nev - York'da dört Türk dok
torunu bir arada gördüm. Bunlardan birisi ciddî 
bir hizmet yapıyor, para kazanıyor. İkisi baş-
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ka doktorların sırasında nöbet tutuyor ve bi
risi de kafe şantanlarda saz çalarak vakit ge
çiriyor. Bunlardan bilhassa sonuncusu, adeta 
büyük şehirlerde yaşamak için oraya gitmiş. 
Kendisini arkadaşları çok teşvik etmişlerdi, 
memlekete dönmesi için. Dönmedi ve dönmü
yor. Yani, başka yerlere giden doktorların hep
si bilgisini, görgüsünü artırmak için gitse pek
âla seviniriz. Ama bâzıları da orada gidip baş
ka sahalara kayıyor. Bunları memnun etmek 
için ıslâhat yapılmalı. Fakat Sağlık Bakanlı
ğında bir tatbikat vardı. Doktorlar mezun ol
duktan sonra bir müddet sicil numaraları ile 
hizmet ederler, diplomaları bilâhara verilirdi. 
Bu belki Anayasaya göre bir münakaşa açabi
lir. Ama bir tedbirdir. Mecburuz arkadaşlar. 
Hizmeti gördürebilmek için ben bir sözlü soru 
da sunmuştum. Mecburuz biz bu hizmetleri mec
buri nöbetleşmeye tabi tutmaya. Şimdi Bakanlık 
zaruret içinde kalmış, bir aylık, iki aylık müd
detlerle bâzı mütehassısları Batı'dan Doğu'ya 
gönderiyor. Bu bir tedbirdir, ama çok etkisiz 
ve çok verimsiz bir tedbirdir. Bunu âdil bir öl
çü içinde ciddî bir tatbikatla devam ettirmek 
lâzımdır. Bu sahada muvaffak olan müesseseler 
vardır. Askerler böyle olmuştur. İdareciler böy
ledir. Her idareci bilir ki, şu kadar filân böl
gede kalacaktır. Her asker bilir ki, şu kadar ka
lacak, ondan sonra da dönecek. Şimdi ne olu
yor? Bir doktor doğuya gitti, orada unutulu
yor. Birisi Batıya gidip orada kalıyor. Bunun 
için de hizmet aksıyor. Âdil bir nöbetleşmeyi 
daimi bir sistem haline getirmek kanaatimce 
zaruridir. Ben doktor değilim ama idareciyim, 
bilirim. Lüzumludur bu. Bunun için Kanun da 
getirilebilir, kanaatimce Anayasaya aykırılık 
da yoktur. Bunu yapmak lâzımdır. 

Bir başka nokta arkadaşlar; bâzı arkadaş
larımız beslenme ve beslenme eğitiminin tama
mını bu Bakanlıktan bekliyor. Bu mümkün de
ğildir. Şunun için mümkün değildir : Besin ve 
beslenme işi üretimden tüketime kadar çeşitli 
tahavvülât göstermektedir. Çeşitli yönleri olan 
bir konudur. Bunu bir merkezî organizasyonda 
toplamak lâzımdır. Yalnız doktorluk tarafı yok 
bunun, fiyat tarafı var, standardizasyon tarafı 
var, ambalaj tarafı var, muhafaza tarafı var. 
Hepsi bir aradadır. Şimdi yalnız Sağlık Bakan
lığına gözler dönmüştür sadece; buna çare bul
sun denir. Bulamaz. Mümkün değildir. Bende

niz naçizane Plânlamaya bu hususta bir de tek
lif yaptım. Bir merkezî kuruluş halinde bütün 
yiyecek maddeleri bugünkünden daha iyi bir 
organizasyona bağlanabilir. 

Sağlık Bakanlığa bütçesi münasebetiyle çok 
şey söylenebilir. Ben yine teklif edeceğim, sağ
lık sigortalarının ne pahasına olursa olsun 
mutlaka şumüllendirilmesi, genişletilmesi lâ
zımdır. Sayın Bakan yeni geldiler basanlarını 
tebrik ederim, iyi çalışıyorlar, iyi denetliyor
lar, fakat idari denetlemenin; af buyursunlar, 
ben biraz daha kıdemli bir idareci olarak arz 
ediyorum; ferdi sahada kalması kollektif bir 
tesir halinde yayılmaması halinde başarı az 
oluyor. Mümkünse bu gayretlerini arkadaşla
rına da vererek, onlarla bölüşerek bir kollek
tif çalışma halinde sağlık denetlemesini, idari 
denetlemeyi genişletmeleri lâzımdır. Faydalı ol
muştur, faydalı oluyor arkadaşlar. Birçok yer
lerde imkânlar da vardır, vasıtalar da vardır, 
fakat murakabe eksikliğinden, denetim eksikli
ğinden hizmetlerin yürümediği bir gerçektir. 
Bilhassa sosyalizasyon bölgesinde imkânlar, 
vasıtalar çok kere genç arkadaşlarımız elinde 
ve verimli kullanılmıyor. Yani başka kelime 
kullanamıyorum, çünkü kırmıyalım zaten ora
lara nazla gidiyorlar. Fazla ürkütmiyelim. 
Ama böyle kullanıldığı da bir vakıadır. Sağlık 
teşkilâtımızın diğer personeli, yani doktor, mü
tehassıs ve pratisyen doktor dışında kalan per
sonelin de durumunu düzeltmek lâzımdır. Me
selâ sosyalizasyon bölgesinde.. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. Gece sabaha kadar vazife 
gören bir idare memuru, hâlâ 20 lira asli maaş
la çalışır. Gece hizmeti var. sosyal adalete uyar 
ne Anayasanın çalışma esaslarına uyar, no de 
insan takati buna müsaade eder. Ona da hiçol-
mazsa bir şey vermek lâzımdır. Geçenlerde bir 
kadro kanunu geldi, ben Sayın Bakandan bu
nu rica ettim. Maalesef yetiştiremedi. Bu acele
dir, hiçolmazsa bu da böyle çıksın dediler. Hü
lâsa muhterem arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı 
hepimizin müşterek derdi, her dert gibi ama, 
bu hayata taallûk eden bir derttir. Sağlık Ba
kanlığında tatbik olunan % sistemlerin ben lehin-
deyim. Yani Full - Time, Sosyaliszasyon iyi sis
temlerdir. imkân ve vasıtalarımız elverdikçe 



O. Senatosu B : 29 6 . 2 . 1963 O : 2 

bunları tamamlamak ve birbirleri ile koordi-
ne hale getirmek mümkündür, inşallah Bakan
lığın bunu yapacağı kanısındayım. Fakat hiç
bir zaman Türkiye'de, hangi iktidar gelirse 
gelsin, bu imkânlarla bu hizmetler bu kısa dev
re içerisinde tam ve mükemmel surette yürü
mesi mümkün değildir. Mükemmelin yakınına 
varalım. Eksikleri azaltalım, hizmetleri biraz 
daha verimli hale getirelim, halkı da hizme
te alıştıralım. Bu yapabilirsek, zaten halk alış
mış, bedava çalışmayı pek de benimsemiyor
du. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Hazer... 
MEHMET HAZER (Devamla) — Kars'ta 

sağlık sosyalizasyonu tatbik edildikten sonra 
özel surette çalışan doktor daha çok kazanı
yor. Yani halk para vermek istiyor. Fakat 
fakirlere de özel muamele yapılabilir. Sözü
mü bitiriyorum Sayın Başkana, teşekkür ede
rim. Basanlar dilerim. 

BAŞKAN — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü 1968 yık bütçe kanun tasarısı üzerinde 
131 sayın üye oy kullanmış 130 kabul 1 çekin-
ser oy tesbidedilmiş, salt çoğunluk sağlanmış
tır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı Büt
çe kanun tasarısı üzerinde 132 sayın üye oy 
kullanmış 132 kabul oyu tesbit edilmiştir. Salt 
çoğunluk sağlanmıştır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçe-* 
si üzerinde dört sayın grup sözcüsü, beş sayın 
üye kendi adına konuşmuştur. Yeterlik öner
geleri vardır. Yeterlik önergelerini kabul bu
yurduğunuz takdirde Sayın Bakana söz vere
ceğim. Sırada bulunan altıncı üye Sayın Nuri 
Âdemoğlu'na da söz vereceğim ve görüşmelere 
devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı bütçesi gö
rüşüldükten sonra Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğına, ara vermek suretiyle, geçeceğiz. 

Şimdi yeterlik önergesini oya sunuyorum, 
eğer kabul edilirse altıncı şahsa söz vereceğim. 
Ve sırada da Âdemoğlu vardır. Altı kişi ko
nuştuktan sonra muteber olmak üzere yeterliği 
o şartla oylıyacağım. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterliğin aleyhinde Sayın 
Karavelioğlu buyurun. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sevgili arkadaşlarım biz grup adına bilhassa 

zaman tahdidinden dolayı arkadaşlarımız adına 
görüşlerimizi arz ederken, gayet seviyeli bir 
plânda politika eleştirmesini yapabilme imkâ
nını bulduk. Bakanın davranışlarına temas et
me imkânını bulamadık. Halbuki ben şahsan 
Bakanın davranışlarında bâzı tashihe muhtaç 
hususlar görüyorum, meselfe, bana imkân ver
seydiniz, ben, Sayın Bakanın davranışını ga
yet samimî hizmet aşkı ile dolu olduğunu ka
bul etmekle beraber biraz sivrice buluyorum. 
Hastaneleri teşhir ederek sanki ortanın solu bir 
halin üyesi gibi.. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu sadede ge
liniz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Doktorların belki de haysiyetlerini zedeliye-
rek, hastanelerin itibarını zedeliyerek bir tet
kik sistemi tatbik ediyor. Müsaade edin, za
man verin; bunu ben eleştireyim. Hastaneler 
çalışmıyorsa Bakanlık çalışmıyor demektir. 
Bakanlık çalışmıyorsa Sayın Bakanın günde 
18 saat çalışması, 24 saat çalışması, hele şah
san çalışması hiçbir şey ifade etmez arkadaş
lar. Evvelâ lütfetsinler Bakanlığı çalıştırsın
lar. Sadece teşhir etmek, sadece bozuk düzeni 
teşhir etmek bir şey ifade etmez. Yapıcı bir 
politika ile, yapıcı bir icraatla ortaya çıksın
lar. ilâhlar pahalı. Alıyoruz. Pahalı. Düzeltin 
lütfen. Gıdalar bozuk düzeltin lütfen. Sadece 
teşhir edip çelişmeli beyanatlar, hastaneler si
gortaların mı olsun, Sağlık Bakanlığının mı 
olsun? At eti yensin mi yenmesin mi? Lütfedin, 
müsaade edin ben bunları eleştireyim. Bir tek 
hastane ile, bir doktorla hastanesinde hakiki 
hastane diye güvenecek, hizmet imkânı yok. 
Elbette teftişlerde bozukluk olur. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu esasa gir
meyiniz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Esasa girmiyorum Sayın Başkan, lütfetsinler 
sayın arkadaşlarım, bana zaman versinler. Sa
tır başlan ile değindiğim bu meselelere temas 
etme imkânını bulabileyim. Lütfetsinler, mü
saade etsinler, Türkiye zehirlenme hastanesine 
döndü. Bakanlık ilgilensin lütfen. Sütten zehir
lenme, etten zehirlenme, undan zehirlenme.. Bir 
buğday zehirlenmesi var. Halk sağlığı için bir 
perişanlıktır arkadaşlar. Bunun sorumlusu Sağ
lık Bakanlığı değil mi? Niçin ilgilenmezler, 
niçin bu politikaya hâkim olmazlar? Müsaa-
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de edin Sayın Başkan, bunları sormama arka
daşlarım imkân versinler. Elmadan zehirlen
me, akümülâtif zehirlenme, bu zehirler vücut
ta birikirmiş, belediyeler yetkili diyorlar. Be
lediyeler yetkilidir demek kâfi mi arkadaş
lar? Belediyelere istikameti kim verecek? Ma
hallî sağlık tabipleri kime bağlı? Kim olacak 
bu politikanın sahibi? Gerçekten icraatını di
namik buluyorum. Ama çok sivri görünüyor. 
Ve şahsan itham ederlerse hekim arkadaşlar, 
hastaneler, bizim sırtımızdan perestij yapmak 
istiyor, şöhret yapmak istiyor diye haklı olur
lar. Nitekim böyle dedikodular var. Keşke di
ğer Bakan arkadaşlar da kendileri kadar dina
mik olsalar. Ama lütfen metotlu çalışsınlar. 
Lütfen evvelâ Bakanlığı çalıştırsınlar. Lütfen 
evvelâ politikaya istikâmet versinler. 

BAŞKAN — Konuşmanızda söyliyeceklerini-
zi söylüyorsunuz... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Bunların izahı için bana imkân verin. Kıy
metli arkadaşlarım hesaplar üzerinde izahlar
da bulundular, benim de bunların gerekçeleri
ni arz etmeme imkân verin.. 

Saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 

konuşuldu, oylarınıza arz ediyorum. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Nasıl oya 

koyarsınız? 
BAŞKAN — Kayıtlı koydum efendim. Al

tıncı üyenin konuşması kaydiyle.. Sırada Sa
yın Âdemoğlu vardır. 

Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan buyurun. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî üye) — 6 arkadaş 

konuşmadı.. 
BAŞKAN — 6 arkadaş oluyor, son söz Mil

letvekilinin oluyor ve 6 üye konuşmuş oluyor. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Fiilen konuştu mu? Olmaz.. 
BAŞKAN — Konuşacak efendim, şartlıdır. 

Yeterlik o şartla oylandı. 
HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — 

Grupların altı kişiye dâhil olduğu zamanlarda 
başka türlü tatbikat gördü. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunda grup
ları altı üyeye dâhil etmiyoruz efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, Senatonun çok muhterem 
üyeleri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde grup sözcüleri arkadaşlarım 
ve şahısları adına konuşan sayın senatörler de
ğerli fikirler serd ettiler. Tavsiyelerde ve ten-
kidlerde bulundular. Bunların her birisi bakan
lığım için birer kıymet ifade etmektedir. Ve 
her birinden ayrı ayrı büyük ölçüde istifade 
edilecektir. 

Tenkidlerinizin, tavsiyelerinizin, hattâ tak
dirlerinizin icraatı için de hepinize teşekkür 
ediyorum. 

Muhterem senatörler, geri kalmış değil, kal
kınmada olan bir milletiz. Bunu bilhassa Sağ
lık Bakanlığının bugüne kadar göstermiş ol
duğu hizmetler ve bu hizmetler neticesinde bu
gün sağlık hizmetleri bakımından vâsıl olmuş 
bulunduğumuz seviye yönünden gayet net ola
rak ifade etmek isterim. 45 senedir sağlık hiz
metlerinde birhayli mesafe aldık. Bir zaman
lar memleketimiz üzerinde, milletimiz üzerin
de korkunç tahribat yapmış birçok hastalıklar 
bugün tamamen eradike edilmiş bulunmaktadır. 
Ama derhal ilâve edelim ki, hâlâ halk sağlı
ğını tam manasiyle teminat altına almak için 
önümüzde, karşımızda büyük problemler hal 
için bizleri beklemektedir. 

Arkadaşlarım, sağlık hizmetleri bilhassa 
Türkiye'mizde topyekûn bütün milleti içine 
alan hizmetlerdir. Bu itibarla bu hizmetlerde 
takibedeceğimiz politika, millî sağlık politika
sı diyebiliriz. Millî sağlık politikamızda ne 
gibi esaslar yürütülecektir, hangi istikamette 
yürütülecektir? 

Size bu mevzuda kısaca izahat vermek isti
yorum. Anayasamızın 49 ncu maddesi «Devlet 
herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşama
sını ve ciddî bakım görmesini sağlamakla gö
revlidir» der. Hıfzıssihha Kanunumuz ise, mem
leketin sıhhi şartlarını ıslâh etmek, müstak
bel nesillerin sıhhatli olarak yetiştirilmesini 
temin etmek, milletin sıhhatine zarar verecek 
bütün hastalıklar ve bütün zararlı unsurlarla 
mücadele etmek ve halkı sosyal yardıma maz-
har kılmakla vazifelidir, der. Ve milî sağ
lık politikası dediğimiz politikamızda takibe
deceğimiz esaslar istinadedeceğimiz kaynak, 
budur. Ve Yüce Meclislere sevk edilmiş olan, 
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vaktiyle sevk edilmiş olan Bakanlar Kurulu
nun programında da bu esaslar bir özet ha
linde yer almıştır. Bu nedir, bu ne maksat 
ifade eder? İşte evvelâ koruyucu sağlık hiz
metlerine, halk sağlığı hizmetlerine, eğitici 
sağlık hizmetlerine öncelik verilecek ve bunla
rın yanında yardımcı bir unsur olarak te
davi edici hekimlik unsurları yer alacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, koruyucu sağlık 
hizmetlerini, halk sağlığı hizmetlerini, hattâ te
davi edici sağlık hizmetlerini bütün yurda yay
mamız gerekir. Bu »hizmetleri ancak halkın, 
köylünün ayağına götürmekle mümkündür, 
geçmişte bunun için birçok sistemler denen
miştir. Fakat memleket şartları düşünülmediği 
için ve elbetteki, iyiniyete istinadeden ted
birler olarak maalesef iyi neticeler vermemiş, 
faydalı neticeler sağlamamıştır. 1963 senesin
den beri uygulanmakta olan sosyalizasyon 
ve onun yanında entegrasyon sistemleri tat
bikatının verdiği neticeler, bizlere gelecek 
için büyük ümitler vermektedir. Arkadaşlar 
sosyalizasyon hakkında Parlâmento içinde, 
Parlâmento dışında, basında, efkârı umumiye-
de müspet - menfi birçok mütalâalar dermeyan 
edilmiştir. Burada bile fuzuli bir sistem ola
rak bir israf sistemi olarak ifadesini bulmuş
tur. Ama arkadaşlarım; şunu ifade etmek 
isterim ki, bilhassa Doğuyu karış karış ge
zen, bu sistemi tatbik edildiği mahallerde 
sağlık evleri, sağlık ocaklarına varıncaya ka
dar teker teker gören bir arkadaşınız ola
rak şunu ifade etmek isterim ki, sosyalizas
yon bu memleket şartlarına en uygun bir 
sistemdir. Ama bugün noksan ve hatalı ça
lışmaları görülmektedir. Bu nedendir? Çünkü, 
henüz başlangıçtayız. Çünkü henüz büyük 
bir personel yoksunluğu içindeyiz. Ve alt 
yapı hizmetleri büyük ölçüde yetersiz du
rumda bulunmaktadır. Yalnız yine derhal 
ifade edeyim ki, muhterem arkadaşlarım biz 
hemşireyi % 2 nisbetinde, doktoru % 50 nis-
betinde, ebeyi % 70 nisbetinde ve sağlık me
murunu % 80 nisbetinde Doğu bölgesinde, te
min etmiş bulunuyoruz. 0 Doğu bölges'nin 
20 sene evvelki halini gayet iyi bilen bir ar
kadaşınız olarak götürmüşüz, bunların ne bü
yük mânalar ifade etmekte olduğunu, ne 
büyük değerler ifade etmek olduğunu tak
dirlerinize bırakıyorum. 

I Muhterem arkadaşlarım; bir sağlık hiz
meti, bunu memleketimin birçok yerlerinde 
söylemişimdir, bir sağlık hizmeti hat bir apan
disiti, trafik kazasına uğramış yaralıları der
hal müdahale edip bakmak değildir. Elbette
ki, o hizmetler de görülecek, anında yapıla
caktır. Yani 32 milyon vatandaşımızın, 32 
milyon vatandaşımızın, 32 milyon yurttaşımı
zın hasta olmasını, sakat kalmasını bekle
mek ve ondan sonra da tedaviye tevessül et
mek, geçer, çıkar istenen bir sağlık hizmeti 
değildir. Sağlık hizmeti, hakiki mânada sağlık 
hizmeti hasta yapmamanın, sakat bırakmama
nın yollarını, usullerini bulmak ve bunu tüm 
bir memlekete uygulama sistemleri bulmaktır. 

Arkadaşlarım, bu itibarla bizim bilhassa 
önem verdiğimiz husus sosyalizasyonun esas un
suru olan sağlık ocaklarını sonuçlandırabilmek-
tir. îşte koruyucu hekimliğin merkezi sıkleti 
burasıdır. Ve biz burayı yeter bir seviyede ça-
lıştırabildiğimiz gün sosyalizasyon karşımız
da büyük, bugünkünden daha sağlam nesil
ler yetiştiren bir sistem olarak belirecek. Esa
sen plân alt yapı hizmetlerini sağlık ocak
larının bulundukları yerlerde öncelik veril
mesi için ikinci plân olarak tavsiyelerde bu
lunmuştur, talepte bulunmuştur diğer bakan
lıklar üzerinde. Ve elbetteki bu alt - yapı hiz
metleri yol, su, okul ve biraz gelecek için elek
trik ve muhabere vasıtaları kurulduğu takdir
de bu sistem daha güzel ve faydalı neticeler 
bölgesi içinde kazandırılacaktır. Personel işi
ne gelince, gerçekten bugün büyük sıkıntı için
deyiz. Ama bu bir eğitim meselesidir. Yardımcı 
personel yetiştirilmesi bir program ve plân için
de yürütülmektedir ve önümüzdeki 10 yıl için
de ise bütün yurt ihtiyacını karşılıyacak nis-
bette yardımcı personel yetiştirmek imkânına 
sahibolacağız. Hekim yetiştirmek elbetteki bi
raz daha güçtür ve bütün hekimlerin de bu
rada vazife almasını mecbur etmek de biraz 
güçtür. Ama, biz sosyalizasyon bölgelerini ken
dilerinden arzulu çalışacak bir saha haline ge
tirme çabası içindeyiz. Bunun için de evvelâ 
arkadaşlarımın haklı olarak şikâyet ettikleri 

I mevzuu bir nebze halletmiş bulunuyoruz. O da 
teminat meselesidir. Sosyalizasyon ilk tatbikata 
başlandığı günlerde ücret bakımından diğer sa
halara nazaran daha tatminkâr idi. Ama 

I FULL-TİME tatbikatı, ama Sosyal Sigorta-
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lara kendi içinde tatbik ettiği bir tazminat sis
temi uygulamaya başlanınca, sosyalizasyon dı
şına bir akıma sebebolmuştur. Biz 1 Ekim 1967 
den itibaren uyguladığımız yeni tazminat sis
temi ile bunun da üzerine çıkmaktayız. Bilhas
sa şunu ifade etmek isterim; bugün geri kal
mış bölge olarak gördüğümüz Hakkâri'de bir 
hekime bürüt olarak 7 300 lira para veriyo
ruz. Arkadaşlar, bu meblâğ bu milletin, bu Dev
letin diğer Devlet sektörlerinden farklı olarak 
verebileceği ve verdiği âzami rakamdır. Bunu 
da küçümsememek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, sosyalizasyondan 
sizlere bir miktar da rakam olarak mukaye
seler vermek isterim. Halen 17 ilde sosyalizas
yon tatbikatı vardır, önümüzdeki 1 Mart 1968 
tarihinden itibaren 1968 in ilk altı ayı içerisin
de altı ilimiz daha bu sisteme ilhak edilecek
tir. Buraya gelmişken Sayın Vehbi Ersü arka
daşımıza altı ilde yatırımların % 98 nisbetin-
de uygulandığını bilhassa ifade etmek isterim. 
Çünkü kendileri burada yatırımlarda büyük 
noksanlık bulunduğunu ifade etmişlerdi. 

Arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarım da ayrıca 
burada Full - Time ile sosyalizasyonun bera
ber çalıştığından bahsettiler. Böyle bir şey 
yoktur. Ancak burada Etimesgut'ta sosyalizas
yon uygulanmaktadır. Ve izmir Torbalı'da bu 
sene sosyalizasyon tatbikatına geçilecektir. Bu
raları Hacettepe Üniversitesi ve Ege Üniversi
tesinin bir eğitim merkezi haline getirdiği sos
yalizasyon tatbikat yerleridir. 

17 ilde 569 sağlık ocağı, 195 sağlık evi, 24 
sağlık merkezi, 43 Devlet hastanesi, 4 doğum
evi, üç trahom hastanesi, bir akıl hastanesi, 
bir cüzam hastanesi, iki göğüs hastalıkları has
tanesi, bir kanser hastanesi, yatak olarak 
7 008 e baliğ olmaktadır. Bu tesisler 5,5 mil
yon vatandaşımıza hitabetmektedir. Altı ilin 
ilâvesi ile bu rakam 7 400 000 i bulacaktır. 

Motorlu araç durumuna gelince, arkadaşla
rım, bâzı arkadaşlarım buna burada temas et
tiler. Motorlu araç kadromuz 950 dir. Halen 
elimizde mevcut 737, % 77 nisbetinde motor
lu araç bakımından bir imkâna sahibiz. Bu ra
kam da katiyen küçümsenemez. Bugüne ka
dar yatırım ve işleyiş olarak son girecek altı 
il dâhil, 465 milyon lira sarfiyat yapılmıştır. 
Arkadaşlarım, Yusuf Ziya arkadaşımın dedi
ği gibi, bu rakam sureti katiyede büyük bir ra

kam değildir. Altı senede 23 ilin yatırımları 
ve işleyişleri dâhil, 465 milyon lira sarf edil
miştir. Ve şu neticeler alınmıştır: 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, görüşme müddeti 
olan saat 19,00 a gelmiş bulunmaktadır. Baş
kanlık Divanı Sağlık Bakanlığı Bütçesinin gö
rüşülmesinin bitimine değin görüşmelerin ara
lıksız devamını, Sağlık Bakanlığı Bütçesinin 
görüşülmesinden sonra, yemek aralığı verile
rek, Tekel Bakanlığı Bütçesi görüşülmek üze
re toplanalım diye düşünmektedir. Sayın Ka-
raöz de bu şekilde bir önerge vermiş bulun
maktadır. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Bakaı^. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, sosyalizasyondan evvel ve son
rası hakkında size kısa bir mukayese vermek 
isterim. Sosyalizasyondan evvel mütehassıs sa
yısı % 10 iken, sosyalizasyon sonrası 227 ye 
çıkmış, pratisyen hekim 182 iken 416 a çık
mış, diş tabibi 13 ten 19 a çıkmış, eczacı hiç 
yoktan 8, sağlık memuru 436 dan 1 108, hem
şire adedi 271 den 670, ebe, 450 den 1 450 ye 
çıkmıştır. 

Arkadaşlarım, görülüyor ki, mütehassıs he
kim ve pratisyen hekim dâhil olmak üzere sos
yalizasyon bölgeleri bütün hekimler ve sağlık 
personeli adedi büyük mikyasta yükselmiştir. 
Ama biz halen şikâyet ediyoruz. Çünkü, sos
yalizasyonun daha iyi çalışmasını tam kadro 
ile çalışmasını istediğimiz için şikâyet ediyo
ruz. 

Bugün sosyalizasyon bölgesinde altı bin kişi
ye bir hekim düşmektedir. Halbuki bu sosyali
zasyondan evvel 13 800 kişiye bir hekim düş-
melrte idi ve Bakanlık plânı sağlık ocakları tat
bikatı bakımından 591 dir. Gerçekleşen rakam 
567 dir. Oran % 93 dır ve aradaki farkın ya
pılmayışına sebep de bası ocakların yapılacağı 
yerlere yolun bulunmayışı ve bu sebeple de iha
le imkânının elde edilemeyişindendir. Arkadaş
ları m, sosyalizasyonun kuruluşundan ve tatbi
kata başlamasından itibaren 15 yıllık bir müd
det içinde bütün yurdu kapsaması icabediyordu. 
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Ama biz bugün bir senelik bir gecikme içindeyiz 
ve 1968 de yapılması lâzımgelen yatırımlar plân
lama ile varılan mutabakat neticesi geri bırakıl
mış, bâzı arkadaşlarımız da esasen bu tavsiye
de bulunmuşlardı. Çünkü daha evvel tatbika
ta geçilmiş sosyalizasyon bölgelerinde yeni açı
lan bölgelere personel akımı bulunmaktadır. Bi
naenaleyh, bir senelik bir gecikmeyi mecburi 
bir gecikme olarak kabul etmemiz lâzımdır. 

Arkadaşlarım, tekrar ediyorum, sosyalizasyon 
hem memleket şartlarına uygun en iyi bir sis
temdir. Hem de bulunduğu bölgedeki toplum 
kalkınmasında gösterdiği büyük faydalar bakı
mından da önemli sağlık hizmetlerini takviye 
edici ayrı bir vazife de görmektedir. Bu bakım
dan da bu sistemi benimsemiş durumdayız. Bü
tün gücümüzle yürüteceğiz ve halkımızın, köy
lümüzün ayağına sağlık hizmetini götürecek 
olan bu sistemi daha başarılı gayretler içinde 
yürütme çalışmalarına gireceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, sosyalizasyon dışın
da yine 1963 ten beri uyguladığımız bir başka 
sistem daha vardır. O da entegrasyon sistemi
dir. Entegrasyon sistemi, sıtmanın eradike edil
miş olduğu bölgelerde boşta kalan sıtma perso
nelinin diğer sağlık hizmetine entegre edilerek 
sağlık hizmetlerini bir elden çalıştırma sistemi
dir. Halen sekiz vilâyette tatbik edilmektedir. 
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İçel, Niğde, Kay
seri, Giresun, Ordu. Buralarda bunlar sosyali
zasyona benzer bir sistemdir. Sağlık istasyonla
rı, sağlık şubeleri ve sağlık merkezleri halinde 
çalışmaktadırlar. Sağlık merkezlerinde, sağlık 
şubelerinde bulunan hekimler her ay bir köye 
uğramak suretiyle, ana - çocuk sağlığı dâhil, 
çevre sağlığı dâhil, bulaşıcı hastalıklar dâhil, 
bütün sağlık hizmetlerini o köyün ayağına gö
türmektedirler. Aldığımız neticeler hakikaten 
güzeldir. Halkımız da, köylümüz de, bu sisteme 
hem rağbet etmekte hem de yardımcı olmakta
dırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, yine sağlık hizmet
lerinde en başarılı olarak yürüttüğümüz verem 
hizmetine geliyorum. Verem halen Türkiye'de 
büyük bir dâva olarak karşılanmakta ve üze
rinde durulmaktadır. Ama 15 yıldan beri haki
katen teşkilâtlı ve güzel bir çalışmanın neticesin
de biz verem mücadelesinden çok iyi neticeler 
almış bulunmaktayız. Bilhassa 1966 - 1967 ve

rem karma neticeleri hepimizin yüzünü güldü
recek bir nitelik taşımaktadır. Sizlere bunu da 
rakamla ifade etmek isterim: Türkiye'de teda
viye muhtaç veremli sayısı nisbet olarak binde 
otuz iken bu nisbet son aldığımız neticelerle bin
de 15 e düşmüştür. Yani her sene milletin huzu
runa çıkıyoruz, bu kürsülere çıkıyoruz, basında, 
radyoda beyanat veriyoruz; diyoruz M, Türki
ye'de 80 000, 1 000 000 veremli vardı. Artık ka
ti olarak Türkiye'de 500 bin veremli vardır, di
yebilecek duruma gelmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu neticeleri diğer 
ilmî neticeler de teyidetmektedir. 0 - 6 yaş ara
sındaki çocuk grupunda verem nisbeti % 13 
iken, % 3,8 e düşmüştür. Türkiye'de her sene 
veremden ölüm nisbeti yüzbinde 262 iken, bu 
sene aldığımız iyi neticelerle nisbet yüz binde 
41 e düşmüştür. Yani 1945 senesinde yirmi mil
yonluk Türkiye'de ölüm adedi 50 bin iken, 1967 
senesinin 33 milyonluk Türkiye'sinde bu nisbet 
13 bine düşmüştür. Arkadaşlarım, vereme her 
sene sarfiyatımız 140 milyon liradır. Bunun 100 
milyon lirası Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığından çıkmaktadır. 

1967 yılında yüz BCG ekibi, yirmi röntgen 
tarama ekibi ve verem savaş dispanserlerinde 
2 300 000 vatandaşa ası yapılmış. 2 700 000 va
tandaş kontroldan. geçirilmiş ve 15 senedir yapı
lan cal^malarla Türkiye üc defa elden geçiril
miş, 15 milyon vatandaş kontrol altına alınmış, 
21 milyon vatandaşa ası tatbik edilmiştir. Yine 
su hususları bilhassa ifade edeyim ki. Türkiye'
de kövün içine, köylünün yanma en müessir şe
kilde giren hizmet bugün verem mücadelesi ol
muştur. 21 milyon asının 15 milyonu köylü va
tandaşlara tatbik edilmiştir. Aşılanması gerekli 
vatandaşlarımızın % 95 i de aşılanmış bulun
maktadırlar. Arkadaşlarım, verem savaş dispan
serleri, verem mücadelesinin temelleridir. Bun
ların en büyük vazifeleri ayakta ve evde tedavi 
etmeleridir. Plâna göre, ikinci Beş Yıllık hedef 
170 dir, dispanser adedi bakımından. Fakat biz 
îkinci Beş Yıllık Plân devresine 171 rakamı ile 
girmekteyiz. Bu rakamı 1968 yılında 180 adedi
ne çıkaracağız. Verem tarama ekipleri için ise 
Plânm 1968 hedefi 16 iken, bugün 20 dir. îkinci 
Beş Yıllık Plânın sonunda hedef 35 olacaktır. 
Verem gezici röntgen tarama ekiplerini 35 e çı
kardığımız gün Türkiye her beş, altı senede bir 
taranacaktır. İşte o zaman Türkiye'de veremin 
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eradike safhası başlıyacaktır. Biz süratle bu saf
haya doğru gitmekteyiz. Bugün arkadaşlarım, 
elimizde otuz hastane vardır. Bu sene hizmete 
giren Yozgat hastanesi otuzbirinci olacaktır. 
10 200 yatağımız olacak ve İkinci Beş Yıllık 
Plân sonunda 14 000 yatağı bulacaktır ve teda
vinin verimini artıran unsurlardan biri de 16 
bölge verem lâboratuvarlarıdır. Bunların hiz
metlerini bilhassa şükranla anmak isterim. Tür
kiye'de ayrıca verem savaşında bizim iştirak 
ettiğimiz, ahenkli olarak işbirliği yaptığımız 
verem savaş dernekleri vardır. Bunlarla çalış
malarımız fevkalâde güzel işbirliği içinde cere
yan etmektedir. Halen verem savaş dernekleri 
elinde de 46 dispanser, 2 göğüs hastalıkları has
tanesi bir sanatoryum, bir aeriyum, bir eğitim 
merkezi ve rehabilitasyon merkezi vardır. Bun
lar fevkalâde güzel çalışmaktadırlar. Veremle 
savaşta, 15 yıl gibi şu millet hayatında uzun ol-
mıyacak bir zaman içinde aldığımız bu başarı, 
hakikaten çok verimli, çok yüz güldürücüdür. 
Bu neticeler bizleri daha gayretli bir çalışmaya 
sevk edecektir. Önümüzdeki senelerde sizlere 
daha iyi rakamlar verebileceğimizi ümidetmek-
teyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan sonra yine 
başarı kazandığımız bir hastalık mücadelesine 
geliyorum, bu da sıtmadır. 

Sıtma, hepinizin bildiğiniz gibi bir zamanlar 
Türkiye'yi kasıp kavuran, büyük tahribat ya
pan hastalıklar içerisinde bulunmaktaydı. Fakat 
biz bugün sıtmayı Türkiye'de üç hudut vilâye
tine sıkıştırmış bulunmaktayız; Siirt, Mardin, 
Diyarbakır. 1946 yılında 1 180 000 sıtmalı, 1956 
yılında 453 000 sıtmalı, 1966 yılında 3 793 sıt
malı ve 1967 yılında da 3 557 sıtmalı vardır. Sıt
ma, biraz evvel bir arkadaşımın da burada ifa
de ettiği gibi, bu köşeye sıkıştırılmasına rağmen 
bilhassa Suriye ve Irak'tan yeni vakalar halin
de bize sirayet etmektedir. Biz, Bakanlık ola
rak bunu da düşündük, Suriye ve Irak ile müş
terek bir çalışma içine girmekteyiz. Bu suretle 
Türkiye'de önümüzdeki yakın yıllarda sıtmanın 
eradike hastalıklar arasına girmesi çalışmaları 
içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, büyük çalışmaları
mızdan bir tanesi de bulaşıcı hastalıklarla olan 
mücadelemizdir. Bu mevzuda büyük hassasiyet 
göstermekteyiz. 

Genel olarak burada bir arkadaşımızın ten-
kid etmesine rağmen şunu ifade edeyim. Tür
kiye'mizde önemli bir bulaşıcı hastalık salgını 
yoktur. Bulaşıcı hastalıklar bakımından Tür-
ki'yede geçmiş yıllara nazaran 1967 yılı, fev
kalâde güzel neticeler alınmış bir yıldır, Bü
tün bu bulaşıcı hastalıklarda 1967 yılında bü
yük bir düşme- görülmüştür. 1965 - 1966 yılla
rında hudutlarımızın hemen ötesinde çıkmış 
olan kolera, o zaman aldığımız hakikaten gü
zel ve müessir tedbirlerle çok şükür ki hudutla
rımızdan girmek imkânını bulamamıştır. Biz 
aynı ciddî çalışmaları o zamandan beri aksat
madan devam ettirmekteyiz. Bunları sureti ka-
tiyede aksatacak değiliz. Koleranın bugün için 
en müessir şekilde çalışması aşı ile olmaktadır. 
Kolera üzerindeki aşılar da devamlı şekilde ya
pılmakta ve 1967 senesinde 5,5 milyon vatan
daşımız koleradan aşılanmış bulunmaktadır. 
Ayrıca aşı istihsalimiz 20 ton olmak üzere her 
sene devam etmektedir. Her ihtimale karşı de
vamlı olarak her sene 10 ton aşı ithal etmekte 
ve bu suretle tedbirlerimiz aksamadan bu mü
cadeleye devam etmekteyiz. Polyomielit müca
delesine gelince; 

Arkadaşlarım, basında, bilhassa 15 - 20 
gün evvel bu mevzuda büyük neşriyat yapıldı. 
Buralara çıktık, sözlü sorulara da muhatabol-
duk. Yine gayet memnuniyetle ifade etmek is
terim ki, polyomiyelit bu sene geçen seneye 
nazaran büyük bir düşüklük göstermiştir. Ge
çen sene 2073 şahıs polpomiyelite yakalanmış; 
1967 senesinde ise bu rakam 794 tür. Polyo
miyelit en büyük mücadele tesiri aşıdır. O hal
de aşıya sureti katiyede inkıta vermeden devam 
etmek mecburiyetindeyiz. Biz bu mücadeleye 
kolera mikrakı olarak tesbit ettiğimiz yerlerde 
esaslı bir şekilde devam etmekteyiz. Gecen sene 
0 - 7 yaş grupu arasında 2,5 milyona yakın ço
cuk aşılanmış bulunmaktadır. 

Çiçek ise tamamen eradike edilmiş bir has
talıktır. Memleketimizde her hangi bir vaka 
yoktur. Aşılanma mecburidir. Her sene altı, 
yedi milyon çocuk, vatandaş aşıya tâbi tutul
maktadır. Kızamık, tetanoz, boğmaca, difteri 
gibi hastalıklarla mücadelemiz de artmıştır. 
Bunlarda büyük düşüş görülmektedir. Tifo, 
bundan evvelki senelerde 5 817 iken bu sene 
1 489, difteri 4 279 iken bu sene 1 730, boğma-
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ca 6 372 iken bu sene 5 149 ki bütün bunlar bu
laşıcı hastalıklar bakımından 1967 yılının mem
nuniyet verici bir yıl olarak geçmiş olduğunu 
bizlere göstermektedir. Ama derhal yine ilâve 
etmek isterim ki elbetteki Batıda bunları bu 
kadar da göremeyiz. Ama biz geçmiş senelere 
göre yaptığımız mukayesede bu güzel neticeleri 
almış bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin 
22 ilinde kendisini müessir bir şekilde hissetti
ren bir hastalığa geçiyorum, bu 'hastalık da 
trahomdur. Trahom, vaktiyle sosyal bünyemiz
de körlüklerle büyük yaralar açmış bir hastalık
tır. Bu hastalıkla mücadele 1925 senesinde baş
lamıştır. 1925 senesinden evvel Türkiye'ce tra
homlu hasta 3 milyon civarında idi. 1958 se
nesinde bu mücadele tesirini göstermiş, 1.5 mil
yona inmiştir. 1966 senesinde bu rakam 1 mil
yona düşmüştür. Arkadaşlarım, yine 1967 se
nesinde yapmış olduğumuz taramalar, trahomda 
da artık virajı tamamen dönmüş olduğumuzu 
ve Türkiye'de trahomlu hasta sayısının 650 bi
ne düştüğünü göstermiştir. Sizlere, m3bet ola
rak vilâyetlerimizden rakamlar vermek isterim, 
Hat?y'da nüfusun % 40 ı trahomlu iken bu nis-
bat % 5 e düşmüştür. Gaziantep merkezi tra
hom bakımından sterilir hale getirilmiştir. Ki
lis'te % 80 - 90 dan % 5 e düşmüştür. 22 ilin 
en kesif bölgesi olan Adıyaman ̂ d a % 70 - 80 
iken bu nispet % 13,15 e düşmüştür ve diğer 
bütün bölgelerde % 5 ilâ 10 arasındadır. Ar
kadaşlarım mücadelemiz daha da artan bir şe
kilde devam edecektir, Burun 5 'h^ane. bir 
trahom enstitüsü, 41 dispanser, 168 trahom te
davi evi, 22 ilde ayrı mücadele teşkil"ti ^e 
5 bölge ba^kanboı halinde çalışılmaktadır. Fer 
sane 9 ilâ, 12 milyon vatandaş ilâçlanmaya tabi 
cim ustur. Bu 650 bin rakamını daha. kiHik 
rakamlara düşüreceğiz. Bunda; büyük ümidi
miz vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de firez 
p.i mücadelesinden de cok ivi neticeler alınmış 
tır. 1936 da 181 415 firengili varken bu rakam 
1946 da 135 000 e, 1958 da 76 C00 e, 1962 de 
36 000 e, 1967 senesinde 19 957 ye düamüstüv 
ama bu arada zaman zaman ve her sene bâzı 
yeni vakalar da ilâve edilmektedir. Sekiz senf? 
içinde 12 730 yenifirengi vakası ilâve edilmiştir. 
valnız yine 1960 da 4 159 yeni firengi vakası 

varken bu rakam 1967 nin ilk dokuz ayı istatis
tiğinde 318 e düşmüştür. Arkadaşlarım size bil
hassa belirtmek isterim ki, dünyanın her ye
rinde firengi vardır. Bunları Bütçe Komisyo
nunda da izah ettim. Nerede fuhuş vardır, ne
rede seks vardır, orada firengi vardır. Bunla
rı kabul etmemiz lâzımdır. Size dünyadan bâ
zı malûmat vereyim. Arjantin'de altı - yedi 
bin, Amerika'da 124 bin, Japonya'da beş bin. 
ingiltere'de 4 500, Yugoslavya'da 5 000. Dün
yanın her yerinde firengi vardır ve dediğim un
surlar olduğu müddetçe de bu daima buluna
caktır. 

Lebra mevzuundaki çalışmalarda yeni bir 
metodun içine girmekteyiz. Bugün onbir dis
panserimiz faaliyettedir. Bir enstitü vardır. 
Halen tedavide olan 3 405 kişidir. 10 000 in üze 
rinde lebralı tahmin edilmektedir, ikinci Beş 
Yıllık Plân içinde lebra bakımından Türkiye'yi 
taramaya tabi tutacağız ve bunun hazırlığı için
deyiz. 

Şimdi 1967 senesinin bilhassa yaz aylarının 
en aktüel meselesi olan çevre sağbğma geliyo
rum. Türkiye'de çevre sağlığını hicMr zaman 
iyi diye vasıflandıramıyaca.ğım. Bunun için bu 
çevre sağlığı üzerinde gerçekten çok esaslı bir 
çalışma yapmamız icabetmektedir. Bakanlığı
mız bu konuya ciddî bir şekilde eğilmiş bulun
maktadır. 

İçme ve kullanma suları hakikaten cok bo
zuktur; tahlillerimizden çok kötü neticeler alı
yoruz. Biz. Sağlık Bakanlığı olarak, üç Mnin 
üstünde nüfusa sahip bölgelerimizin mutlaka 
klorlama cihazlarına sahip kılınmasını mecbur 
tutacağız. Bunun için yönetmeliğimiz hazırlan
mıştır ve bu mevzuda İller Bankasiyle daima 
irtibatlı çalışılmaktadır. Bu klorlama cihazları 
bütün bu illere gönderilmektedir ve diğer mad
di bakımından yetersiz olan belediyelere de 
ayrıca iller Bankası tarafından yardım yapıl 
maktadır. 

Memba sularının otomatik cihazlanmasma 
gelince, arkadaşlar. Bu mevzuda bilhassa Sayın 
Karavelioğiu arkadaşımız burada kifayet aley
hinde konuşurken tarizde bulunarak söyledi ve 
«Bakan çelişmeye düşmüştür» dedi. Arkadaşla
rım, 1965 senesinde bir yönetmelik yapılıyor. 
Bu yönetmelikte deniyor ki, memba sularında 
otomatik cihazlanmaya gidilecektir. Bu, be-
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nim devrime gelinceye kadar her sene erteleni
yordu. Çünkü bu cihazlar 800 000 - 1 000 000 
liraya maloluyor ve ithal edilmesi lâzımgeliyor-
du. Türkiye'de yapılmasına imkân yoktu Biz 
bunu ele aldık, bütün memba suları sahiplerini 
topladık, dedik ki, mutlaka tam otomatik ci-
hazlanmaya gideceksiniz, bunun başka yolu yok
tur. «Temin edin» dediler. îthal yolu ile temin 
güç. Bunun üzerine yerli imalâtçı firmaları 
davet ettik ve memba suları sahipleriyle karşı
laştırdık. İmalâtçı firmalar dediler ki, eğer 
onun üzerinde bir sipariş olursa biz Avrupa öl
çüsünde ve ayarında bir otomatik cihazlanmayı 
temin ederiz ve araya giren Sağlık Bakanlığı 
tarafından mukaveleleri, anlaşmaları yaptırıl
dı. Bugün imal safhasındadır, bâzıları bitmiş
tir, sekizvüz bin, bir milyon liraya malolan 
bu cihazlar bugün 200 - 300 bin liraya malol-
maktadır. 1 Mart 1968 tarihin kendilerine ya
ratılan bu imkânlar karsısında son bir vâde ola
rak tanınmıştır. Bundan sonra da bir ertelen
meye gidilmiyecektir. Bu suretle biz bu memba 
sularının tam otomatik cihazlanmasmı da hal
ledilmiş olarak kabul etmiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, arıda kontrollerine 
gelince : Türkive'de Tarım Bakanlığı gıda kon
trolü vanar. Ticaret Bakanlığı yapar. Gümrük 
Bakanlığı yapar, belediyeler yapar. Sağlık Ba-
kanlı.oı gıda kontrolü ve tahlili yapar. Her biri 
vaktivle çıkarılmış ayrı a,vrı kanunlara, ayrı 
avn müevvidelere istinadederek bu kontrol ve 
tahlilleri yapar. Ebette bu dağınıklık içinde 
hizmetler lâvıkivle görülemez. Ama bütün bun
ların tek sorumlusu efkârı umumivede Sa.ğlık 
Bakanlığıdır. Simdi Sao-lık Bakanlığı büt^n 
bunları düşünerek bir koordinasyona bitmenin 
çalışmaları içine girmiştir. Resmen tal^bettik. 
bu talebimi? bu ilgili bakanlıklar tarafından 
hüsnü kabul ffördü ve bövle bir koordinasyon 
çalışması içine girildi. Halen zaman, zaman top
lantılar vapılmaktadır. Ayrıca Dünva Sağlık 
TesiHlâtivle çevre sağlığı üzerinde işbirliğine 
girişilmiştir, bir proie hazırlanmıştır. Bütün vi-
lâve+lerde halk sağlığı lâboratuvarları kurula
caktır, personel yetiştirilecektir. Cihazlanması 
temin edilecektir. Bunun da 1967 nin son üc 
ayı içerisinde hazırlığına geçilmiştir. 1968 yılın
da tahmin ediyoruz ki, 14-15 vilâvetimiz halk 
sağlığı lâboratuvarlarına bir plân içerisinde ka
vuşacaktır. Bu arada son şartlar muvacehesinde 

mevzuatın, değiştirilmesi üzerinde de durduk. 
Gıda Nizamnamesinin sütle ve sütlü mamuller
le ilgili maddeleri görüşülmek üzere Mecliste
dir, huzurunuza gelmek üzeredir ve süt ve süt
le ilgili mamullere bir pastörizasyon mecburiye
ti koyacağız. Ayrıca rafinasyon muamelesin
den geçmiş tuzun piyasaya çıkmasını temin edi
yoruz. Guatr hastalığında bilhassa Şimali - Ana
dolu'da iyot noksanlığı olan guatr bölgesi halkı 
için iyotlu tuzları yine piyasaya çıkarmaktayız. 

Arkadaşlar, bu gıda tüzüğünde şahsan en 
büyük değişikliği mamalar üzerinde yaptığımız 
son tadillerde görmekteyim. Bugün reklâmların 
tesiriyle, reklâmların kudretiyle mama evsafın
dan uzak fakat ma^a ismivle birçok prenaret-
ler satılmaktadır. Maalesef bu preparetler 
birçok ailenin çocuklarının âdeta tek gıdası ol
duğu için, gelişmelerinde büyük gerilik göster
mektedir. Biz, üniversitelerimizden ve Hıfzıs-
sıhha Enstitüsünden ve fakültelerden topladı
ğımız bir ilmî hevetin önünde yeni ve en son 
modern evsafı haiz bir gıda, bir mama tüzüğü 
hazırladık; Danıstaya gönderdik, Danıstavdan 
çıkmıştır. Bugün yarın, Resmî gazetede ilân 
edilmek suretiyle bu evsafta bulunmıyan ma
maların satısma Türkive'de mâni olunacaktır. 
Bu mamalarda bütün vitaminler vardır. Bütün 
mineraller vardır ve carbon hidratlarla, yağlar
la, proteinlerle 100 gramı 350 kalori verecek 
vüksek evsafta bir mama olarak pivasaya çıka
caktır. Bu suretle bilhassa çocuklarımızın gı-
dalanmasmda bir merhale atlamış olduğumuz 
ka.na atinde viz. 

Arkadaşlarım, ayrıca alkolsüz içM, meş
rubat satışına da değinmek isterim. Bunlar, 
tüzüğümüzde bâzı boşluklar olduğundan cok 
gelişigüzel satılmaktadır. Bu boşlukları doldu
racak tadilleri ve bununla ilgili tüzük tashihle
rini yapmaktayız. Yine, il hıfzıssıhha meclisle
rinin bünyesinde çevre sağlığı komiteleri her 
ilde kurulmaktadır. Bu çevre sağlık komitele
rinin yetkileri geniştir ve bulundukları bölge
lerin sağlık kontrollerini devamlı olarak ya
pacaktır. Bu suretle sizlere çevre sağlığı üze
rinde çalışmalarımızı da nakletmiş oldum. El
bette ki başarı göstermemiz lâzımgelen daha 
pek çok hususlar vardır. Bunların üzerinde de 
ayrı ayrı durmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, ana - çocuk sağlığı 
hizmetlerine geliyorum : Ana - çocuk sağlığı 
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hizmetleri Türkiye'mizde yine başarı gösteren 
hizmetlerdendir. Bir çocuk, ana rahmine düş
tüğünden okul çağına gelinceye kadar, bu 
teşkilât tarafından takibedilmektedir. Anne
nin ve çocuğun sağlığı tam bir kontrol altında 
bulundurulmaktadır. Ayrıca UNİCEF ve 
ÇARE'den temin etmiş olduğumuz birçok 
gıda maddeleri ve vitaminler de bu teşkilât 
tarafından faydalı bir şekilde dağıtılmaktadır. 
Halen 41 ana - çocuk sağlığı merkezi, 46 şube 
ve 570 köy istasyonu da faaliyette bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, burada hemen hemen 
bütün konuşan Senatör arkadaşlarım sağlık 
sigortasından bahsettiler. Her sene bu kürsü
lerden yine sağlık sigortasından bahsedilir ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı buraya çıkar, 
bir' vaitte bulunur ve geçer. Ben, 15 - 20 sene
lik bütçe konuşmaları tarihine baktım, her se
ne bu vazedilmiştir. Arkadaşlarım, sağlık si
gortası yapılacaktır, hazırlığı içerisine girmiş 
durumdayız. Ben size bir vait değil, bir ha
zırlık içerisine girmiş olduğumuzdan ve 4 - 5 
aydan beri bu hazırlıkların tam mânasiyle içe
risinde bulunduğumuzdan bahsedeceğim. Mem
leketimizin sigorta bakamından otorite sayıla
cak şahsiyetlerini Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığında topladık ve bunlar bize bir ön-
rapor verdiler. Bu önrapor üzerine yine Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı içerisinde, bunlar 
dışındaki sigorta otoritelerinden daimî bir ko
mite teşkil ettik ve halen haftada iki toplantı 
yapılmaktadır. Bu toplantılar neticesinde tah
min ediyorum ki, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bünyesinde daimî bir büro kurulacak
tır. işte bu, sağlık sigortasının bir nüvesi ola
caktır ve bu nüveyi yavaş yavaş genişletece
ğiz. Yalnız şu hususu bilhassa ifade etmek is
terim ki, sağlık sigortası kısa bir zamanda der
hal bütün memlekette tatbik edilecek bir sis
tem değildir. Sağlık sigortası en azından 20 
senelik, 30 senelik zamana ihtiyacı olan bir mü
essesedir. Ama elbette ki kademeli bir şekil
de önümüzdeki aylarda, yahut yıl içinde tat
bikine geçeceğimizi tahmin ediyoruz. 

Arkadaşlarım, burada bahsedilmiyen bir 
mevzua geliyorum, o da nüfus plânlamasıdır 
ki, her sene bunun gürültüleri olurdu, bu sene 
çok sessiz geçti. Bu mevzuda da yine Parlâmen
to içerisinde ve dışında müspet veya menfi mü-
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talâlarda bulunulduğu zaman zaman görülmek
tedir. Ama, bilhassa ifade etmek isterim M, 
nüfus plânlaması menfi cereyanların belirttiği 
gibi sureti katiyede bir neslin kısırlaştırılma-
8i değildir. Nüfus plânlaması, bilâkis istenil
diği zaman, istenildiği adadde çocuk yapabil
menin öğretimidir, eğitimidir. Arkadaşlarım, 
Türkiye'de esasen senelerden beri yapılmakta 
olan" bir nüfus plânlaması vardır. Ama bu 
iptidai, gayrifennî yapılmaktadır. Her sene 
mevcudiyetini istatistikî olarak gördüğümüz, 
tesbit ettiğimiz 500 bin düşük işte bunun bir 
örneğidir. 1965 senesinde kanun çıkmıştır, 1966 
senesi nüfus plânlamasının bir hazırlığı olarak 
geçmiştir, 1967 senesi bir tatbikat yılı olarak 
tamamlanmıştır ve 1967 yılında 120 000 ka
dına ağızdan kontraseptil maddeler verilmiş, 
80 bin kadına da rahim aracı takılmıştır. 286 
istasyon halinde mobil ekipler halinde memle
ketimizin birçok yerlerinde çalışılmaktadır ve 
şunu yine memnuniyetle ifade etmek isterim ki 
1967 düşük istatistiği yarı yarıya düşmüştür 
arkadaşlarım. 500 000 den 250 000 e düşmüş
tür ki, bu bii" iki senelik çalışmalarımız dahi 
bize büyük faydalar getirmiştir. Nüfus plân
laması sureti katiyede doğumun kontrolü mâ
nasında değildir, doğuma mâni olma mânası
na da değildir. 

Biraz evvel söylemiş olduğum gibi nüfus plân
laması, fennî bir şekilde istenildiği zaman ço
cuk yapmamanın yollarını öğretir. Arkadaşlar, 
bu nüfus plânlamasında güzel çalışmalarımız 
vardır. Bu mevzuda konferanslar veriliyor, se
minerler tertibediliyor, broşürler dağıtılıyor. Bu 
suretle köye ve köylünün yanına girinceye ka
dar bu eğitim yapılmaktadır. 

Halk sağlığı eğitimi bakımından da iyi bir 
çalışma içerisindeyiz. Halen Türkiye'de 83 sağlık 
eğitimcisi 61 vilâyetimizde faaliyet göstermek
tedir. 11 tane sağlık müzemiz vardır. 1967 yı
lında 917 000 broşür, 77 000 afiş, 100 hutbe 
gönderilerek halk sağlığı yönünden eğitim ça
lışmaları yapılmıştır. Sergiler açılmış, filimler 
gösterilmiştir. Ayrıca istatistik çalışmalarımız 
da mevcuttur. Bugün Bakanlığın istatistikleri 
çok dağınıktır. Bunu bir merkezde toplama
nın hazırladığı vardır ve bir kanun tasarısı, bu 
mevzuda hazırlanmaktadır. 

Arkadaşlarım, akıl ve ruh hastalıkları mev
zuunda halen Türkiye'de üç akıl ve ruh hastane-
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si vardır. Elâzığ, Manisa ve Bakırköy'deki bu 
hastaneler 4 700 yatağı ihtiva etmektedir. Ay
rıca Samsun ve Gaziantep'te de yeni hastaneler 
yapılmıştır. Eski hastaneler yeni hastanelere in
tikal ettiği takdirde derhal buralarda, bu eski bi
nalarda da akıl ve ruh hastaneleri açılacaktır. 
Ayrıca sekiz dispanser de 1968 yılında plânlan
mıştır. Akıl ve ruh hastanesi bulunımyan, hat
tâ hastane bünyesinde servisi bulunımyan yer
lerde bu dispanserler hizmete sunulacaktır. Ay
rıca Gölbaşı'nda 500 yataklı bir ruh sağlığı has
tanesinin inşaatı devam etmektedir, önümüsds-
ki yıllarda bitecektir. 

rindekiler de 1968 yık içerisinde faaliyete geçe
cektir. Tabiî bu arada senelerden beri büyük 
hizmetler yapmakta olan Refik Saydam Müesse
sesi de mevcuttur. Yalnız, Refik Saydam Hıf
zıssıhha Müessesesi, bütün yük bugün üzerinde 
olduğu için, ihtiyaçlarını tam olarak karşılaya
cak durumda değildir. Kapasitesini genişletme 
çalışmaları üzerindeyiz. Esenboğa hava alanı yo
lu üzerinde bir serum çiftliği kurmuş bulunmak
tayız. önümüzdeki aylarda bunun açılışını ya
pacağız. Bu suretle biraz ferahlıyacaktır. Bu 
hıfzısıhha merkezlerinde yeni bir çalışma tem
posu tutturacağız. 

Muhterem, arkadaşlarım, tedavi müessesele
rine gelince: Halen memleketimizde 239 çeşitli 
hastanemiz, tedavi müessesemiz vardır. 270 aded 
de sağlık merkezi bulunmaktadır. Bunların ya
tak mecmuu 42 219 dur ve plân hedefini 2 219 
kadar aşmış bulunmaktayız. Yalnız elbette ki, 
bu yatak adedi memleketimiz için nüfus nisbeti 
karsısında yetersizdir. Bugün için asgari 125 000 
yatağa ihtiyacımız vardır ve 430 kişiye bir yatak 
düşmektedir. Halbuki bu nisbet Batıda 50 -150 
arasındadır. Türkiye'de bütün diğer hastaneler 
ve tedavi müesseseleriyle birlikte 76 000 aded 
yatak vardır. Her sene plân mucibince 1 900 
kadar artış derpiş edilmiş ve biz bu artısı mut
laka bir program içerisinde gerçekleştiriyoruz. 

Arkadaşlarım, bu arada bası suallere cevap 
vermek isterim. Bir kısım arkadaşlar fultaym 
sistemini sordular; Şevket Bey arkadaşım, Fa
ruk Kmaytürk arkadaşım. 

Arkadaşlar, fultaym sistemi iyi bir sistem
dir, elbette ki, sistemlerin tatbikatında bâzı ha
talar olacaktır. Bu hataları biz de düzeltece
ğim, düzeltilmesi yoluna gireceğiz, ama gördüğü
müz hatalar karşısında... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Genel Kurulun al-
dığ-. karara göre beş dakikanız var. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Biz fultay-
mın aksaklıklarını yakından tesbit ettik ve bu 
hataların düzeltilmesi yolundayız. 

Arkadaşlarım, bir talebenin hastaneye kabul 
edilmeyişi mevzuunu arkadaşım Uzunhasanoğlu 
sordular. Bunun hakkında tahkikat yapılmıştır, 
tesbit de edilmiştir. Fakat muhtar olan bir üni-

| versitenin içine giremediğimiz için ancak üni-

Kanserle savaş mevzuunda Sayın Karayiğit 
arkadaşımız bir soru sormuştur. Hakikaten Tür
kiye'de kanserle olan mücadele biraz yetersiz
dir. Bilhassa Ahmet Andiçen Kanser Hastanesi 
bu sene fakülteye devredildikten sonra büyük 
bir boşluk hissettik ve kanserli vatandaşlarımız 
hakikaten boşlukta kaldılar. Bunun üzerin© biz 
Makina - Kimya Endüstrisi Kurumunun yine 
huzurunda takdirde anacağım bir anlayışı ile 
bunların elinde bulunan ve fakat kullanılmıyan 
bir binasını bugün 150 yataklı bir hastane hali
ne getirmiş bulunmaktayız. Bu hastanede Av
rupa'dan davet ettiğimiz birçok hekim arkadaş
ları toplamış bulunmaktayız ve bu ay içinde 4 
radyoterapi cihazı, iki derin ve iki sathi şua te
davisi yapmak üzere 4 cihaz monte edilecektir. 
Ayrıca yine Türkiye'de büyük ebatta ve ilk de
fa olarak iki kobalt cihazı, biri Numune Hasta
nesine diğerini de Kanser Hastanesine monte et
mek suretiyle bu hizmete bir hamle vermek is
tiyoruz. Ayrıca yine Türkiye'nin muhtelif yer
lerinde bulunan radyoterapi cihazlarını bir mer
kezden idare etmek suretiyle Türkiye'ye dağıl
mış bulunan bu merkezleri de halkımızın, vatan
daşımızın ayağında iyi bir şekilde hizmet yapar 
hale getirme hazırlığı içindeyiz. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Hareketlerinizi şükranla karşılarız, Sayın 
Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANjE 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Sağol. 

Muhterem arkadaşlarını, hıfzıssıhha ensti
tüleri büyük vazife gören müesseselerdir. Plâna 
göre Türkiye'de 16 hıfzıssıhha müessesesi ku
rulacaktır. Bunlardan Diyarbakır ve Adana'da-
ki halen faaliyettedir. Erzurum ve izmir ille-
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versite rektörlüklerine yazılmıştır, üniversite 
rektörlükleri de kendi bünyelerinde bir tahki
kata geçmişlerdir. 

özel hastaneler için yeni malî gümrük imkân
ları veren bir kanun hazırlığımız vardır. Bu 
kanun tasarımız Bakanlar Kurulundadır, tetkik 
edilmektedir, yakında sevk edilecektir. 

Arkadaşlarım, ilâç mevzuuna geliyorum, di
ğerlerini her halde anlatamayacağım, ilâç mev
zuunda yeni bir rejim getiriyoruz. Sayın Kara-
velioğlu arkadaşım dediler ki, zaman zaman ilâç 
ucuzhyacak, şöyle olacak, böyle olacak... İlâcı 
ucuzlatıyoruz arkadaşlar ve dediğimiz zamanda 
ucuzlatıyoruz. Kararname çılanıştır, 1 Mart 
1968 tarihinden itibaren ilâç mevzuu Türki- j 
ye'de, artık bundan sonraki yıllarda da müna
kaşa edilemiyecek bir şekilde halledilecektir. 
ilâç için yeni bir sanayi, fiyat tekevvünü siste
mi, sınai maliyet sistemine istinadeden yeni bir i 
fiyat tekevvün sistemi kurulmuştur, hazırlıkla- ( 
rı yapılmaktadır. Kalem kalem ilâçların fiyat
ları tesbit edilmektedir. 1 Mart 1968 tarihin
den itibaren fabrikalarda, 1 Nisan 1968 den 
itibaren depolarda, 1 Mayıs 1968 den itibaren 
de eczanelerde tamamen piyasaya arz edilecek 
ve ilâçlarda % 60 nisbetinde büyük bir ucuzla
ma olacaktır. % 50 nisbetine varan bir nisbet-
te ucuzluk olacaktır, 

Ayrıca ilâç sanayiini, bu yeni aldığımız ted
birler yeni bir inkişafa tabi tutacaktır. Türki
ye'de ilâç sanayii artık bu aldığımız yeni Karar
name karşısında sentez yoluna, iptidai madde 
imali yoluna gitmek mecburiyetini kendisinde 
hissedecektir. Çünkü biz bir endeks fiyatı tâyin 
ediyoruz ve dünyada en ucuz iptidai madde ne
rede ise Türkiye'ye onun ithal edilmesini mec
bur tutuyoruz. Bu mecburiyet karşısında bil
hassa yabancı sermaye Türkiye'de de artık tam 
mânasiyle hammadde imaline geçmeye kendisi
ni mecbur hissedecektir. Hele Türkiye'de pet-
ro - kimya sanayii kurulursa, ondan sonra ilâç
ların biraz daha ucuzladığını hep beraber göre
ceğiz, şahidolacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni bütçenin ka
rakterini de sizlere kısaca anlatmak isterim; 
yeni bütçenin en büyük karakteri koruyucu he
kimliğe büyük bir pay ayrılmasıdır. Bundan 
evvelki senelerde koruyucu hekimlik bütçemiz 
içerisinde % 26 - 35 iken bugün bu nisbet % 40 a 

çıkmıştır. Binaenaleyh, Sağlık Bakanlığı hiz
metlerinde koruyucu hekimliğe tam mânası ile 
gereken ehemmiyeti vermek yolunda olduğumu
zu göstermektedir. 

Sosyal hizmetler mevzuunda hakikaten çok 
büyük bir dağınıklık içindeyiz. 0 - 6 yaş ara
sındaki çocuklara Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bakar. 7 - 18 yaş arasındaki çocuklara 
Millî Eğitim Bakanlığı bakar, Vakıfların elinde 
bakılan çocuklar vardır, Çocuk Esirgeme Ku
rumunun elinde bakılan çocuklar vardır ve hik
metler, bu dağınıklık içerisinde lâyıkı ile görü
lememektedir. Sosyal Hizmetler Kurumu Kanu
nu hazırlanmıştır. Bütün bu hizmetler bir elde 
toplanacaktır. Bu suretle tek elden idarenin bü
yük faydası burada kendisini hissettirecek ve 
çocuklar daha büyük bir bakıma mazhar ola
caklardır. Bu kanun da Bakanlar Kurulunun 
tstkikindedir. Burada, Yenimahallsde bir kreş 
açılmıştır, modern mânada diyebileceğim bir 
kreş. Ayrıca İstanbul ve İzmir'd s. de biror kreş 
bu sene programa konmuştur. Yanlılar bakım 
yurdu 1966 da Konya'da, 1937 yılında da Eski
şehir'de hizmete girmiştir. Bu sene ele İstanbul 
ve Ankara'da birer ihtiyarlık bakım yurdu hiz
mete girecektir. 

Rehabilitasyon çalışmalarımız iyi bir şekil
de ilerlemektedir. Halen dernek ve hastanelerin 
elinde 25 kadar rehabilitasvon tesisleri yardır. 
Örnek rehabilitasyon tesisi belki önümüzdeki 
ay Ankara'da açılacaktır. 1967 senesinde de yi
ne böyle güzel bir rehabilitasyon tesisinin temeli 
İstanbul'da atılmıştı, o da önümüzdeki nene
lerde hizmete girecektir. 

Personel mevzuuna geliyorum; Türkiye'de 
11 bin hekim vardır. Bunun iki bini dışarâadır, 
Biz Türkiye'yi hekimlerimiz için arzu ile çalışı
lan bir vasat haline getirmek çabası içindeyiz. 
Yeni tazminat sisteminin uygulanması, ayrıca 
sosyalizasyon bölgesinde üç senelik mukavele 
müddetinin bir seneye indirilmesi hasırlısı bu 
gayretlerin neticesidir. Son çağınmızdan sonra 
20 - 25 hekim Almanya'dan gelmiş bulunmak
tadır. Büyük hekim sıkıntısı içindeyk. Kalen 
1 500 e yalan bir kadro noksanlığı vardır, Mec
buri hizmet, burslu devam etmektedir, 1937 se
nesinde 165 burslu hekim vazife almıştır. Bir o 
kadar da bu sene vazife alacaktır. Ayrıca en-
ternlik sistemini getiriyoruz, Sayın Vehbi Ersü 
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arkadaşımızın söylediği bu sistemin bu sene ha
zırlık safhasmdayız. Kanım tasarısı hazırlan
mıştır. Üniversitelerde tetkik safhasındadır. 
Önümüzdeki devre zannediyorum ki bunu ka
nunlaştıracağız. 

Ayrıca yardımcı sağlık personelinin yetişti
rilmesi çok iyi bir şekilde devam etmektedir. 
1967 senesinde 1 708 yardımcı sağlık personeli 
mektepten mezun olmuş bulunmaktadır, 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Yer bıünr.a-
mıyor ama. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAZTI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Hepsinin 
yeri vardır. Bu sene Yüksek Meclislerin lütfet
tiği dört bin kadro bize bu imkânı sağlamıştır. 

Dışarda beklemekte olan 900 yardımcı hemşire 
bundan istifade ederek tekrar Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bünyesinde hizmete alınmış 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni bir ça l ı ş la 
devresine girmiş bulunmaktayız. 1967 senesin
de ve 10 ay içerisinde şahsan 67 vilâyeti gezmiş 
bulunmaktayım. Mehmet Haser arkadaşmı d3-
diler ki, tek başına bu murakabe kifayetli de
ğildir. Doğru. Kendilerinin elediği gibi, bağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kolektif l i r 
murakabenin içine girmiştir. Müsteşar, müste
şar muavini, umum müdürler ve Teftiş Heyeti 
bu kolektif testisin içerisindedirler. Türkiye'nin 
67 ili, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının her 
kademesiyle dolaşılmışlar. Bu murakabenin bü
yük neticelerini gördük. Evet ben gidiyorum, 
gördüğüm bir hastanenin pisliğini ilân ediyorum, 
Bu teşhir değildir arkadaşlar. Bu, aksine c has
taneye bir ihtardır. Ben ikinci defa dolaştığım 
zaman o hastanenin kendisine geldiğini, kendi
sini topladığını görüyorum. Sureti katiyede 
hekimlerimizi teşhir gibi bir duygunun içinde 
değilim. Bilâkis, biz sağlık hizmetlerini meslek-
daşlarımla, hakikaten birçok yerlerde büyük 
fedakârlıklarını feragat içinde çalışmalarını 
gördüğüm hekim arkadaşlarımla elbette beraber 
yürüteceğiz. Ama onların çalışmalarına bir isti
kamet vermeye de mecburuz. Bunda Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının kabahati yek mu? 
Var. Ben bir hastaneye «pis» derken evvelâ Ba
kan olarak, kabahati kendimde görüyorum. Çün
kü ben gidip görmemişim. İste onun için muraka
bemiz müessir oluyor. Gittiğim, gördüğüm,» temiz 

bulduğum hastanelerin takdirini yine umumi 
I efkârda yapmaktayız. Bugün iftiharla söyliye-
I bilirim, hastanelerimiz % 98 nisbetinde toparlan

mıştır. Halkımıza lâyik hizmetin içindedirler. 
Yalnız bası cihaz noksanları da mevcuttur. 
Bunların giderek, gererek, bizzat mahallinde 
tesbit ederek giderilmesi hususunda büyük gay
ret içinde bulunmaktayız. 

Tenkidierinizden, tavsiyelerinizden çok isti
fade etmiş bulunuyoruz. Hepinize, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gösterdiğiniz bu 
anlayıştan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, sual 
var, Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Ba
kan, büyük hekim sıkıntısı içindeyiz buyurdular. 
Hakikaten Türkiye'de hekim girmemiş yerleri
miz vardır. Hekime olan büyük ihtiyaç mey
dandadır. Acaba eskiden olduğu gibi istan
bul'da veyahut Ankara'da Tıp Fakültesinin ya
nında bir yurt tesis ederek mecburi doktorluk 
hizmeti tesis edilmez mi? Böyle bir şey düşün
mezler mi? 

ikinci sorum, adlî tabiplikte mütehassıs dok
tor yetiştirilmesi için ne düşünüyorlar? 

Üçüncü sualim, Avrupa'da eczacılık artık 
havan içinden çıkmıştır, Şirket teşkil edilerek 
eczane açılması hususuna müsaade verilir mi, 
verilmez mi? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, yurtlu talebe yetiştirmeyi he
kim yetiştirmeyi biz de düşünmekteyiz. Halen 
1 500 kadar burs vermekteyiz. 1 500 bursun 
tamamı kullanılamamaktadır. Bu da bizim yurt
lar üzerinde durduğumuzu göstermektedir. 
Böyle bir hazırlığımız vardır. 

Adlî tabip yetiştirme meselesine gelince 
arkadaşım, adlî tababete akım yok, rağbet yok. 
Bu bakımdan adlî tabip olmaması bizim pra
tisyen hekimlerimize de büyük sıkıntı vermek
tedir. Bunların yetiştirilmeleri, doktorlarımı
zın bu mesleke rağbeti ile mümkündür. Eczacı 
meselesine gelince; Türkiye'de 351 ilçemizde 
eczane yoktur. Maalesef eczaneler üç büyük 
şehirde büyük ölçüde toplanmış durumdadır. 
Eczanelerin bir şirket halinde toplanmasına bü-

| günkü kanun müsaade etmemektedir. Biz, ec-
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zanelerin bir şirket halinde toplanmasını değil, 
bütün yurt sathına dağılarak eczanesi olmıyan 
yerlere gitmelerini istiyoruz. Tahmin ediyorum 
ki, her sene mezun olan 200 e yakın eczacı, ar
tık büyük şehirler meşbu hale geldiği için, 
Anadolu'ya kayacaklardır. Bizim en büyük sı
kıtımız budur. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Efendim 
ben üçüncü sualimi iyi anlatamadım galiba, iki 
adam bir araya gelse, eczacı olmıyan iki adam 
bir araya gelerek bir şirket tesis etse, bu şirke
tin unvanı da adî şirket olsa eczane açamaz mı? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Meri Ka
nunlara göre eczane açmasına imkân yoktur. 
Hattâ bir eczacı diploması bu işi yapan şahsa 
devredemiyor. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bu şekilde 
bir çalışma var mıdır? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Yoktur. 

BAŞKAN — Sayın özdilek, buyurun. 
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Süt ve 

mamulleri ile alâkalı işler için pastörizeye gidi
leceği veyahut yabancı memleketlerde olduğu 
gibi pülverizasyon ile pastörize işi halledilmiş 
midir? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Pastö
rizasyona gidilecektir. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Müsaade 
ederseniz bu hususta sizi makamınızda ziyaret 
edeyim, daha tafsilâtlı izahat vereyim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Hay hay, 
şeref verirsiniz. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî üye) — ikinci 
sorum, pastörizasyon ile muamele yapıldıktan 
sonra depolama şişelerde mi olmalıdır, veya mu
asır medeni memleketlerde olduğu gibi tetre-
pex sistemine mi gidilmelidir? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Şimdi bi
zim imkânlarımız hangisine elveriyorsa elbette 
ki, onun üzerinde durulacaktır. Bugün için bir 
§ey söyliyemem. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî üye) — Ben bu 
mevzuda da Bakanlığınıza gelip sizi rahatsız 
edeyim öyleyse. 

I SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Buyurun 

I tabiî efendim. 
I BAŞKAN — Buyurun Saym Turan; 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Efendim son 
I samanlarda kalp ameliyatlarında büyük bir ge-
I lişme olmuştur. Hakikaten halk da buna büyük 
I bir ilgi ve itimat göstermektedir. Akın akın 
I Anadolu'dan Ânkaray'a gelmektedir hastalar. 
I Tabiî burada bir hasta izdihamı olmaktadır. 
I ilerisi için acaba Bakanlık, Kayseri, Adana gi-
I bi diğer büyük Anadolu şehirleri hastanelerin-
I de de bu kalp ameliyatı servisini açmayı düşü-
I nüyorlar mı? Bunun için bir çalışmaları var 
I mı? Bunu öğrenmek istiyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YÂRDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Muhte-

I rem arkadaşlarım, bizde kalp cerrahisi hakika-
I ten büyük bir gelişme içerisindedir ve dünya 
I tıp âleminde örnek diyebileceğimiz şekilde gö-
I ğüs cerrahi merkezlerinde kalp ameliyatı yapıl-
I maktadır. Bunlardan birisi Haydarpaşa göğüs 
I cerrahi merkezidir. Elbette ki, bu da kâfi gel-
I memektedir. Ankara'da da Yüksek ihtisas Has

tanesinde ayrıca bir kaip cerrahi merkezi kur-
I duk. Burada da güzel ameliyatlar yapılmakta-
I dır. Bu suretle yetişmiş personelimiz vardır. 
I Yalnız bir kalp cerrahi merkezi kurmak mil-
I yonlar istiyor, büyük maddi külfet istiyor. Hiç 

ummadığımız bir cihaz birkaç milyonun üze
rinde. Onun için biz bu iki cerrahi merkezini 
genişletmek, ikisini de tamamen cihazları ile 

I tatmin eder hale getirmek peşindeyiz. Haydar
paşa göğüs cerrahi merkezine 100 - 150 yataklı 

I yeni ilâve yapmaktayız. Bu suretle önümüzdeki 
I yıl biraz ferahlıyacağımızı zannediyorum. 

I BAŞKAN — Buyurun Saym Bora, 
I ARSLAN BORA (Tunceli) — Efendim, ileri 
I memleketlerde kanser cerrahi ihtisas şubeleri 
I açıldığına göre acaba memleketimizde de vekâ-
I let olarak tedavi, cerrahi ihtisas güftelerinin 
I açılması bakımından sağlık mensuplarından kı-
I sa bir zaman dahi olsa kursa tabi tutulmaları 
I hususunda ne düşünüyorlar? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bizim Etimesgut'ta kurmuş oldu-

I ğumuz yeni Kanser Hastanesini aynı samanda 
I bu maksatla da kullanacağı ve orada hakikaten 
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çok iyi yetişmiş kanser cerrahi mütehassısları 
vardır, Hattâ bir tanesini ayrıca intravenöz ışın
larının tatbikinde kendisini bir aylık kursa tâbi 
tutmak için Paris'e yollamış bulunuyoruz. Bu 
bizim için bir nüve olacaktır. Bundan sonra bu 
hastaneyi de arzu ettiğimiz şekilde geliştireceğiz. 
Bu hastane bu vazifeyi görecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan tamam, 
teşekkür ederim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Âdemoğlu. 

MEHMET NURÎ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun Sayın üyeleri, 
Sayın Bakan. Benden evvel konuşan bir sayın 
senatör, hekimlikle, diş tabipliği ile dahi olsa 
biraz münasebeti olan bir sayın arkadaşımız ko
nuşmasa idi sıram olmasına rağmen konuşmıya-
caktım. Bu sayın arkadaşımın hekimleri istisna
sız olarak hasta soyuculuğu, ve hasta - hekim 
münasebetini ticari bir münasebete benzetmesi, 
ömürlerini insan sağlığına ve insan sıhhatine 
vakfeden, gecesini gündüzüne katan, lâboratu-
varda, klinikte ve mütevazi odalarında bu hiz
met için mesai veren Süleyman Numan'ların, 
Hamdi Suat'larım, Âkil Muhtarların, Neşet 
Ömer'lerin,. Kcmnl Plevnelerin ve Tevfik Sağ
lamların mezardaki kemiklerini tazibettiği gi
bi ruhlarını da muaszebetmistir. Aynı zamanda 
arkadaşımın bu sözleri, muhterem meslekdaş-
larımı, bu memleketin sağlık hizmetlerini ica
bında aç, susuz, icabında uykusuz vazife göre
rek yerine getiren çok muhterem Sağlık Bakan
lığı camiasına mensup muhterem arkadaşlarımı 
da müteessir ve müteellim etmiştir. Büyük bir 
camia içerisinde üç veya beş tane, sayın arkada
şımın tavsif ettiği evsafta kişi bulunabilir. Ama 
bu üç beş kişi için bütün hekimlik camiasını 
yukarda söylediğim ve bir daha tekrar etmek 
istemediğim kelimelerle tavsif etmesi, en azın
dan bu camiaya karşı hürmetsizliktir. Ailelerin 
ve insanların en acılı ve en ıstıraplı günlerinde 
Allah'tan sonra en çok iyilik ümidi bekledikleri 
hekimlik camiasına bu derece, ağır ve bu derece 
pervasız sözlerin sarf edilmesi bence reva görül
memeli idi. Bu vefasızlıktır, kadirşinaslık değil
dir. Zira sayın arkadaşımın da her halde günün 
birinde kendi ailesinden veya bir akrabasından 
veya bir ahbabından bir tanesinin hastalanması 
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\ halinde ve bunun gece saat birlerde, 12 lerde 
| veya yemek zamanında, bir eğlence zamanında 

bir hekimi davet ettiği ve o hekimin de bütün 
ı bu saydığım şartlara rağmen o hastanın imda

dına koştuğu ömrünün bir gününde mutlaka 
olmuştur. 

Sayın arkadaşımın bu sözleri sarf etmesine 
sebep Full - time dediğimiz, tam gün çalışma 
mesai şeklidir. 

Çok muhterem senatörler, 1965 senesinde, 
işte, sayın arkadaşımın hekimleri yukarda söy
lediğim ve bir daha da tekrar etmek isteme
diğim vasıflarla tavsif ettiği o kelimeleri, halk 
nazarından silmek için, halkın ve bâzı kimse
lerin kafasından silmek için, 1965 senesinde 
muhterem Yüce Meclislerin sayın senatörlerinin 
ve sayın milletvekillerinin büyük bir gayret 
sarfiyle çıkardığı bir kanundur. Bu kanunu, 
muayenehanesinde para kazanıyor, hekim mua
yenehanesine hasta aktarıyor, fikir ve düşünce
sini orta'dan silmek için büyük bir gayret sarf 
ederek, Meclislerce büyük gayret sarf ederek 
çıkarmıştık. Ama biz bu Ful - Taym Kanunu
nun hiçbir eksik tarafı yoktur ve ideal bir usul
dür, demiyoruz. Bütün kanunların aksak taraf
ları bilâhara meydana çıkar ve onlar tashih 
edilir. Ama biz diyorduk ki, bu kanun mut
laka hekimin muayenehane ile alâkasını kesecek 
ve hekimlikle alâkası bulunduğu halde biraz ev
vel bu sözleri sarf eden muhterem arkadaşım 
gibi düşünen muhterem kimselerin bu kanaatte
ki fikirlerini silecektir, işte bu kanun onun için 
kabul edildi, Yüee Meclislerden onun için çı
karıldı. Yine sayın arkadaşım, muhtelif sağlık 
müesseselerinde, muhtelif statü tatbik ediliyor, 
dediler. Aziz arkadaşlarım, bu ulu orta söylene
cek bir lâf değildir. Bu, büyük meisai ile ve Hü
kümetin üzerinde durarak halledeceği bir mev
zudur. Bu itibarla burada, bu kürsüden üç beş 
kelime ile halledilecek bir husus değildir. 

Hekimlikle ilgili olarak bizi üzen kelimele
ri defetmek için bu kadarcık konuşmamdan son
ra ben de asıl konuşmak istediğim ve söz aldı
ğım mevzua geçmek istiyorum. Vakit de dar, 
sabrınızı tüketmiyeceğim, isteklerim birkaç ser
levha halinde bitecektir. 

Bunlardan bir tanesi gıda kontrolü mevzuu
dur. Sayın Bakanımız da buna işaret buyurdu
lar. Fakat bu gıda kontrolünün sadece Ankara, 
izmir ve istanbul gibi üç vilâyette yapılıp da 
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çaresinin bulunacağına kaani değilim. 3u, Sağ- [ 
lık Bakanlığı teşkilâtının bulunduğu hemen her 
vilâyette, hattâ kazalarda dahi birer şubsnin | 
bulunması suretiyle ve kontrol edecekleri gıda- j 
ların üzerine damga ve etiket vurmak suretiy
le ancak başarılabilir. 

İkincisi kanser hastalığının erkan teşhisi 
mevzuudur. Bugün kanser vakıalarının % 83 i 
en kürabl yani, tedavisi mümkün olmryaeak j 
safhada hekime gelir işte bu kanser hastalığı- j 
nm aynen tüberküloz gibi erken teşhis edildi- î 
ğinde tedavi imkânı olduğuna göre bu hastaîa- | 
rın da hayatının kurtulmasının mümkün ola- | 
cağı kanısındayım. Bunun için mevcııdolan kan- | 
ser müdürlüğünü, Kanser Umum Müdürlüğü şek- j 
line getirip bunun da teşkilâtlanması suretiy- ] 
le dünyadaki benzerlerine uygun olarak çalıştı- j 
rılmasının teminini istirham ederim. I 

Üçüncüsü, çocuk psikoanalizi? j 
Muhterem arkadaşlarım, bilhassa ya^ı kır- ! 

kını geçmiş arkadaşlarım biliyorlar ki, daha I 
evvelki senelerde cemiyetimizde intihar vâkıaîa- j 
rı şimdiki gibi çok değildi. Lise talebeleri ara- | 
smda ortaokul talebeleri arasında hattâ | 
üniversite talebeleri arasında intihar vâ- \ 
kıalarınm eskiye nazaran daha çoğal- j 
dığı mutlaktır, işte gençlerimizi bir p s i k 
analizden geçirmek suretiyle onların ruhi cin- I 
rumlarını tesbit etmenin ve buna göre eğer bir j 
psikonövrezi mevcutsa, tedavisi cihetine gitme- j 
nin her halde memleket gençliği ve neslimisir. j 
sağlam yetişmesi için şart olduğu kanısındayım, j 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, 1388 \ 
malî yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinin, Sağlık j 
Bakanlığına ve muhterem aziz Türk Milletine I 
uğurlu ve hayırlı olmasını temenni eder, hepi- ! 
nizi hürmetle selâmlarım. j 

AHMET KAS A YİĞİT (Afyon Karalıisar) — | 
Sayın Başkan, bir hususu tavzih etmeme mü- | 
saade eder inisiniz? Kaldı ki, Sayın Âdemoğlu, i 
şahsıma vâki bir sataşmada da bulunmuştur. î 

j 
BAŞKAN — Sayın Karayiğit, şalısınız halı- i 

kında bir sataşma olmadı, dikkatle dinledim, j 
Siz şahsi görüşlerinizi tamamen samimî bir aç:- | 
dan izah ettiniz.. Sayın Âdemoğiu'da görüşle- ; 
rinizi aksine tamamen kendi görüşlerini samimî j 
bir açıdan ifade ettiler. Bu, size bir sataşma ol- I 
madiği gibi size izafe edilmiş veya söylemediği- j 
niz sözleri size yüklemiş te değildir. Sis görüş- ! 
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îerinizi samimî, arkadaşımız da kendisine ait 
görümleri samimî olarak ifade ettiler. Bu size 
bir sataşma olmadığı gibi size izafe edilmiş ve
ya söylemediğiniz sözleri size yüklemiş te değil
dir. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Konuşmalarımı tavzih için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tavzih değil de, ya sataşma, 
yahut ta söylemediğiniz sözleri size izafe ettiği 
için söz istiyebiiirsinis. Ben o kanıda değilim. 
Yani siz kendi görüşlerinizi gayet ciddî olarak, 
kendinize has üslubunuzla ifade ettiniz. Arka
daşımız da aksi görüşü savundu. Bu sebeple siz 
nasıl ki bütün doktorları itham etmediğiniz gibi 
arkadaşım ela «böyle bir vaka yoktur» gibi ko
nuştular. Bu sebepten ben durumu sataşma ve
ya size söylemediğiniz sözleri isnadetmiş vazi
yette görmemekteyim. Direniyorsan^ Umumi 
Heyetten oy istihsal ederek meseleyi hallederiz. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Direniyorum. 

BAŞKAM — Sayın Karayiğit Sayın Âdem
oğlu'nun söylemediği sözleri kendisine izafe 
ederek kendisini töhmet altında tuttuğunu, bu
nun tavzihini istemektedir. Başkanlık bu kanı
da değildir. Sayın Karayiğit'e söz verilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, buyurun sayın 
Karayiğit. Yalnız bsş dakikayı gesmiyecek. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım, 
nıüntesibi olmakla en az Âdemoğlu kadar şe
ref duyacağım bir mesleki topyekûn itham et
mem elbette ki insaf dışı bir hareket olur. Yal
nız biz parlönıanter olarak bâzı hakikatları ra
hatlıkla burada konuşabilmemiz, burada açabil
memiz, burada serebilmemiz ve bunun çareleri
ni bulup çıkarmamız lâzımdır. Ben bir hakikat
ten bahsettim. Fultaym sisteminin tatbik edil
diği hastanelerde tedavi olan bir hasta fazla 
ücret ödemek zorunda kalıyor. Hasta çıktığı 
zaman diyor ki «dün ben hekime yüz lira mua
yene ücreti veriyordum, sonra gidip bir özel 
hastanede veya bir hastanede ameliyat veya te
davi olmak imkânını bulabiliyordum. Bugün 
hastaneye gittiğim saman daha fazla para öde
me zorunda kalıyorum.» Şimdi ortada bir sis
tem meselesi var. Ortada Full - Time tüsüğünün, 
kanunun bugünkü gerçeklere uymadığı meselesi 
var. Ben bunun üzerinde durdum. Yoksa he-
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kim arkadaşlarımı, doktor arkadaşlarımı haki
katen ulvî bir nıesleke, hakikaten mukaddes 
bir mssleks salıibolaıı bütün ıneslekdaşlannıı 
itham etmek gibi, kaldıki namütenahi hürmet 
hissi ile meşbu bulunduğum Sağlık Bakanlığının 
mümtaz simalarını üzmek gibi bir harekete asla 
tevessül etmem. Bunu tavzih etmek, bunu dü
zeltmek için huzurlarınızda tekrar söz almış 
bulunuyorum. Bana bu imkânı bahşettiğiniz 
için çok teşekkür ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara-
yiğit. 

Sağlık Bakanlığı bütçesinin bölümlerine ge
çiyorum. 

(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) 
(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 
11.000 ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 510 713 705 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 103 445 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hismet giderleri 54 725 262 
BAŞEAH —"Kabul edenler... 
Etmiyarder... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 215 971 780 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 9 723 281 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

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

ları ve onarımları 32 784 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

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

iar ^ 5 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 4 895 780 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
35.000 Sosyal transferler 16 230 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

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

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 435; 
Cumhuriyet Senatosu 1/850) (S. Sayısı : 1053) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü bütçesi hakkında Karma Bütçe 
Komisyon tarafından hazırlanmış olan raporun 
okunup okunmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum Okunmasını kabul edenler... Etmi
yenîer... Okunmıyacaktır. Maddelere geçiyorum. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 

yılı Bütçe kanunu tasarısı 
Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü cari harcamaları için (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 4 511 731 lira, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 1 815 000 lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 600 919 lira ki, top
lam olarak 6 927 650 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum; 
(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 
12.000 Personel giderleri 3 452 228 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 599 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 105 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 153 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 201 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 135 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
22.000 Yapı. tesis ve büyük onarım 

giderleri 1 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar " 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 11 927 

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

35.000 Sosyal transferler 273 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 15 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

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

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

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 6 927 650 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum; 

B - CETVELİ 
B / l - Vergi gelirleri 

53.000 Diğer Devlet gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 110 000 

B/2 - Vergi dışı gelirler 
62.000 Genel Müdürlük malları ge

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

63.000 Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

95 000 

25 000 

B/3 - Özel gelirler 
72.000 özel gelirler 697 650 

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

İkinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
ysnler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1968 yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 
1968 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler,.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetli
lerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larını za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5, — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 13 . 5 .1940 
tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı, (1) sayılı 
cetvelde yasalı kadrolardan bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1968 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

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

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödönsğin yetmemesi halinde : 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928-1966 bütçe yıllarına aidolup da, 
Muhasebe:' Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1963 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , (A/2) 
ve (A 3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
cen yılîlar borçları) maddesine, 
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Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi-
lerleıi) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sa
yısı : 1045) (1) 

(1) 1045 S. Sayılı basmayazı 1.2. 1968 ta
rihli 24 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 1058 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun eladır. 

6 . 2 . 1968 O : 3 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü açık oylarınıza arz edilecektir. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesini görüş

mek üzere saat 21,45 te toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,25 

BAŞKAN — Gümrük ve Teksl Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde C. H. P. Grupu adına Sayın 
Arslan Bora, Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Zeki İslâm , Millî Birlik Grupu adına 
Sayın Şükran Özikaya, Kontenjan Grupu adı
na -Sayın Ragıp Üner, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Arif Erdoğan Adalı. 

Şahısları adına Sayın Sarlıcah, Dikeçligil, 
Hazer, Atmaca, Bozcalı, Isıtan ve Alpiskender 
söz almışlardır. 

0. H. P. Grupu adına Sayın Arslan Bora, 
buyurun efendim. Gruplar 25 er dakika, şa
hıslar adına 10 ar dakika, Bakanlar birer 
saatls Yüksek Genel Kurulca kayıtlanmışlar
dır. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saa'i : 21,45 

BAŞKAN — Başkan/ekili Sırrı Atalay. 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 3 ncü oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

M) GÜMRÜK YE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve, Karma Bütçe Komisyonu ra
poru Millet Meclisi 1/410; Cumhuriyet Sena
tosu 1/860) (S. Sayısı : 1058) (2) 
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C. H. P. GRUFÜ ADINA AESLAN BORA 
(Tunceli) Sayın Ba?kan ve saym senatörler; 
C. H. P. Senato Grupunun Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı 1968 malî yılı Bütçesi üzerindeki gö
rüş ve temennilerimizi kısaca arz etmek üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Bugün 
isminden de anlaşıldığı üzere iki görevi olan 
bu Bakanlığın bütçesini de Gümrük ve Te
kel olarak ayrı ayrı eleştirmekte* fayda gör
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Gümrük politikası 
Devletin en büyük gelir kaynağını teşkil eden 
mühim bir konudur. Binaenaleyh bugün 
kalkınma çabası içinde olan memleketimizin 
gerek ithalâtta ve gerekse ihracatta ve hattâ 
muhtacolduğu dövizin sağlanması bakımından 
dış ticaret politikası ile hemahenk olarak da 
mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. 

Ancak, bu açıdan taikibedilecek iyi plânlan
mış bir gümrük politikası sayesinde memleketin 
kalkınmasında ihtiyacı olan gerek zirai ve ge
rekse sanayi bölümlerinde ve aynı zamanda 
âmme hizmetlerinde kullanılacak araç ve ge
reçlere indirimli gümrük vergilerinin tatbi
kiyle memleketin kalkınma politikasında bir 
başarı sağlanmış olacaktır. 

Aksi halde memleketin kalkınmasında güm
rük politikasından fayda beklemek safdillik 
olur. Kaldı ki, hâlâ meriyette olan Personel, 
Gümrük ve Kaçakçılık kanunlarının yetersiz
liği ve teknik eleman kadrosunun azlığı dola-
yısiyle bütçemizin en büyük gelirini sağlıyar. 
bu millî politikanın arzuladığı şekilde tecelli 
etmesine imkân görememekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bugün birçok devlet
ler en büyük döviz kaynaklarını şüphesiz ki, 
turist akınından sağlamaktadırlar. Binaen
aleyh bu devletler akla gelmiyecek şekilde 
turist celbi için çareler ararken kalkınma dev
resinde ve dövize en çok ihtiyacı olan Tür
kiye ise, turist celbi bakımından komşuları
mıza nazaran çok geride olduğumuzu da 
üzüntü ile belirtmek isteriz. Bunun başlıca 
sebeplerinden biri, gümrük muamelelerinin 
ağır şartları ve gümrük memurlarının ehliyet
siz ve kötü muamele yapmaları dışarda fena 
bir propaganda olarak yayılmaktadır ki, bu 
haller de turist akınının azalmasına da baş
lıca âmil olmuştur. 

Saniyen, dünyada en çok tabiat güzellik
lerine ve tarihî turistik eserlere sahibolan Tür
kiye'mizin maalesef dışarda lâyıki veçhile can
landırılarak propagandasının yapılmaması ve 
tanıtılmaması da büyük bir üzüntü kaynağı 
olagelmektedir. 

Ancak, Hükümetin gerek içerde ve gerekse, 
yurt dışında takibedeceği aktif ve kesif bir 
propaganda faaliyeti ile turist meselesinin 
ve yukarda belirttiğim aksaklıkların halledile
ceğine inanmak ihtiyacındayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mühim meselelerden biri de, şüphesiz ki, 

gümrük kaçakçılığı mevzuudur. Bugün mem
leketimizde kaçakçılık hâdiselerinin artması 
da millî gelirimizde tahminlerin fevkinde bü
yük zararlar meydana getirmiş ve getirmek
tedir. Halen meriyette olan Kaçakçılık Ka
nununun da bugünün ihtiyacını karşılamıya 
yeterli olmamasından, kaçakçılığın seneden se
neye artmasına engel olunamamış ve tatbik 
edilmekte olan tedbirlerle de müspet bir ne
tice elde edilememeştir. Binaenaleyh millî ge
lirin azalmasını sağlıyan gümrük kaçakçılığının 
önlenmesi için yeterli tedbirlerin alınmasına 
zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi de Tekel Genel Müdürlüğünün 

Bütçesine kısaca temas ederek sözlerimi bitir
mek istiyorum. Türkiye'nin bugün bir numa
ralı ihraç maddelerinin aynı zamanda büyük 
döviz kaynağını sağlıyabilecek evsaftaki ürün
lerimizin başında tütün gelmektedir. 

T fiilî ekonomimizde de tütüncülüğün bü
yük bir önemi vardır. Binaenaleyh millî geliri
mizin bel kemiğini teşkil edecek nitelikte olan 
bu millî ürünümüzün gerek yurt içinde ve ge
rekse yurt dışında arzulandığı şekilde, lâyık 
olduğu şöhret ve değeri muhafaza etmeye ve 
daima iyi kalitede ve randımanlı tütün yetiş
tirilmesinde gerekli tedbirlerin alınmamasını 
da üzüntü ile müşahede etmekteyiz. Aynı za
manda tütün ekicilerinin hakiki alın teri ile 
meydana getirdikleri el emeklerinin karşılığı
nı da alamamakta oldukları bir hakikattir. 

Yıllardır tütün baş fiyatı aynı seviyede tu
tulduğu halde, sigara fiyatlarına ve tütün ye
tiştirilmede kullanılan ilâç ve ziraat âletlerine 
büyük mikyasta zamlar yapılmıştır. Müstah
sil kütlesinin bir kısım fırsatçıların ve tefeci-
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lerin zâlim pençelerinden kurtarılabilmelsri 
için aşağıda kısaca sıraladığını tedbirlerin alın
masını zaruri görüyoruz: 

1. Tütün piyasalarının zamanında ve müm
kün mertebe erken açılması. 

2. Fiyatların vatandaşların emeğine para
lel olarak tssbit edilmesi. 

3. Tütün piyasası açıldıktan sonra bitin
ceye kadar tütün satış merkezlerinde tütün 
ekspsrleri ile alım memurlarının daima hazır 

undurulrnası. 
4. Tekel, her koçanı verdiği ilk fiyattan 

sonuna kadar alıcı durumunda olmalıdır. 
5. Tütün randımanlarının müstahsıla daha 

önceden bildirilmesi ve her randıman için 
ilân edilecek fiyatın taban fiyatı olduğunun 
açıklanması. 

S. Tesellüm işleri bitinceye kadar piyasa 
açık tutulmalı ve alıma devam edilmelidir. 

7. Müstahsıla parayı ödemiyen alıcılara 
ruhsat verilmemelidir. 

8. Ealen Ziraat Bankasında birikmiş ve 
mevcudu takriben 130 milyon lirayı bulan 
% 5 lerin ekici kredisi olarak kullanılması. 

9. Müstahsili koruyacak olan Tütün Koo
peratifleri Kanununun en kısa bir zamanda çı
karılması. 

işte yukarda madde madde arz ettiğim hu
suslar üzerinden Hükümetin alacağı sıkı ted
birlerle ancak tütün politikasından beklenen 
faydalar sağlanabileceği kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün bilhassa döviz tasarrufu bakımından 

millî ekonomimize büyük katkıda bulunan çay
cılığımızın da günden güne inkişaf etmiş olma
sını sevinçle görmekteyiz. Fakat, yaş yaprak 
istihsaline muvazi olarak fabrika ve atölyele
rin kâfi miktarda bulunmaması ve hâlâ mev
cut fabrikaların da yetersiz oluşu senede asga
ri 25 - 30 milyon lira değerindeki millî serve
tin denizlere dökülmesi üzüntü ile müşahede 
edilmektedir. Yarın memleket için büyük bir 
döviz kaynağını teşkil edecek olan çay politi
kası üzerinde hassasiyetle durulmasını tavsiye
ye şayan buluruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketimizde bağcılık hızla gelişmekte

dir. Memleket ekonomisine büyük katkılarda 
bulanan yaş ve kuru üzümün değerlendirilme
si için yeterince tedbirin alınmadığını görmek

teyiz. üzüm yetiştiriciler maalesef tekel tara
fından desteklenmedikleri için emeğinin kar
şılığını alamamaktadırlar. Şarap ve rakı ima
linde kullanılan yaş ve kuru üzüm piyasasın
da Hükümetin müessir destekleme alımı gerek
tiğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Gerek Gümrük ve gerekse Tekel Genel Mü

dürlüklerinin bütçelerinde kısaca görüşmeleri
mizi arz etmiş bulunuyoruz. Bu millî gelir po
litikamızın biran evvel millet ve memleket ya
rarına tahakkuku için Hükümetin alacağı her 
türlü olumlu tedbiri G. H. P. Senato Grupu 
olarak yürekten destekliyeceğimizi de huzurla
rınızda belirtmeyi bir vazife sayarız. Sözleri
me son verirken Yüce Senatoyu ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının bütün mensuplarını C. H. 
P. Senato Grupu adına selâmlar, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı Bütçesinin millete ve memle
kete hayırlı olmasını temenni ederiz. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Güven Par

tisi Grupu adına Sayın Zeki islâm buyurun. 
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA ZEKİ 

İSLÂM (Gaziantep) — Sayın senatörler, 
Güven Partisinin Gümrük ve Tekel Bakan

lığı 1968 yılı Bütçesi üzerindeki düşüncelerini 
arza çalışacağım : 

Konuşma müddetinin 25 dakika ile sınırlan
dırılmış olması sebebiyle mümkün olduğu ka
dar özet ve kısa konuşmaya gayret edeceğim. 

Maliye Bakanlığından sonra Hazineye % 40 a 
yakın büyük gelir sağlıyan, % 75 si çiftçi olan, 
memleketimizin ürünlerini değerlendirmek su
retiyle millî ve ferdî gelirlerimizi artırmaya ça
lışan Gümrük ve Tekel Bakanlığının faaliyetle
rini, adındaki sıraya uyarak iki kısımda toplı-
yabiliriz. 

1. Gümrük Genel Müdürlüğü faaliyetleri, 
2. Tekel Genel Müdürlüğü faaliyetleri, 

Gümrük Genel Müdürlüğü faaliyetleri, itha
lât, ihracat ve transit gümrük işleriyle kaçakçı
lığın men, takip ve tahkiki işlerini yürütmek 
ve ayrıca, döviz kaynağı olan işçi ve turist hare
ketlerinde kolaylık sağlıyacak yardımcı hizmet
lerde bulunmaktır. 

Bu hizmetler ancak, bilgili, tecrübeli, yaban
cı dil bilir ve yurt sever bir personel kütlesini 
bünyesinde barmdırabilen modern bir teşkilâtla 
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olabilir ki, ne 37 senelik mazisi olan yetersiz 
gümrük teşkilât kanunu, ne kıymet esasına 
müstenit tarife cetvelinin zıddı olan ölçü esasına 
dayanan gümrük kanunu ve ne de kişi ve mal 
emniyetini ihlâl eden, Anayasaya ay kın, kaçak
çılığın men ve takibine dair olan kanun bu hiz
metlerin ifasına müsaidolabilirdi. 

Sınırda cereyan eden kötü muameleler, rüş
vet ve suiistimal iddiaları hep bu yetersiz ka
nunlardan doyuruiamamış kifayetsiz personel
den ileri gelmiyor mu idi? Onun için geçen yıl
lara ait bütçe müzakerelerini okuduğumuz za
man her sözcünün aynı şikâyetleri, tekrarlıya-
rak bu kanunların değiştirilmesini istemiş ol
duklarını görürüz. Yine onun içindir ki, Bakan
lık yıllarca evvel bu konuda yoğun çalışmalar 
sonunda modem tasarılar hazırlıyarak Başba
kanlığa sunmuştur. 

Üzülerek söylememiz lâzımdır ki, bu tasarı
ların bir kısmı Yüce Meclislerimize kadar gel
diği halde kanunlaştırılamamıştır. 

Bu yılki bütçe raporundan anlıyoruz ki, bu 
kanunlardan teşkilât kanunu ile Gümrük ka
nunu tasarıları yeniden Büyük Meclise sunul
muştur. Bakanlığın bu sıkışık durumdan kurta
rılması için bu tasarıların biran evvel kanunlaş
masını temenni etmekteyiz. 

1964 yılından beri bakanlıklar arasında me
kik dokuyan kaçakçılığın men ve takibine dair 
olan Kanunun değiştirilmesi hakkındaki tasarı 
ise bilmem nedense bir türlü Meclise getirilmek 
istenmiyor. 

Anayasaya aykırı hiikünı ve tedbirleriyle şa
hıs ve maî emniyetini ihlâl ettiği için mi? 1956 
yılında sınıra dökülmüş olan mayın sebebiyle 
yüzlerce suçsuz vatandaşın ölümüne ve bir o ka
darının da kolsuz veya bacaksız, sakat kalması
na sebebiyet verdiği için mi? 

Suriyelilerin toplayıp arzularına göre kul
lanmaları ve boşalan yerini tarlalarına katma
ları için mi? 

Bir aşiretin düşman olduğu diğer bir aşiret 
köyünün etrafını mayınlaması için mi? 

Vahşi bir ormanlık haline gelen bu mayınlı 
yerleri Suriyelilerin silâh deposu, mer'a veya 
tarla olarak kullanarak hükümranlığımızı ihlâl 
etmeleri için mi? 

Yoksa, önlenmesine çalışılan kaçakçılığın, 
menfaat karşılığı katar halinde veya kanryon-

îarla sınır kapılarından serbestçe geçmeleri için 
mi? Doğrusu anlıyamıyoruz. 

Esasen sınırla ilgili bütün bakanlıklar bu 
mayınların lüzumsuz ve zararlı olduğunu gözle
riyle görmüş ve kaldırılması için gayret sarf et
mişlerdir. Ancak, her nedense, Jandarma Genel 
Komutanlığına söz geçirememişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kaçakçılığın zecri tedbirlerle önlenemiyece-

ği türlü tecrübeleriyle sabit olduğu halde Sayın 
Hükümetimizin, zecri tedbirlerde, ısrar etmesi
nin hikmetini bir türlü anlıyamıyoruz. Çünkü 
Suriye'nin toprak kanunu uygulamasını bahane 
ederek yurdumuzdaki Suriye mallarına el ko
yup sınırdaki Pasavan kapılarını kapatmış ol
ması da yine güya kaçakçılığı önlemek için alın
mış bir tedbirdir. Fakat yine de kaçakçılık dur
mamış, eksiFmemiş aksine artmıştır. 

Esasen, kaçakçılığın daha çok yurdumuzun 
üç tarafını çevreîiyen deniz yoliyle yapıldığını 
da Sayın Bakanlığın bilmesi lâzımdır. Kanaati
mizce kaçakçılığın önlenmesi için yegâne tedbir 
iktisadi olmak gerekir. Birçok yerlerde, yerli 
eşyanın etiketi koparılarak kaçak diye satıldı
ğını Sayın Bakan komisyonda ifade etmişlerdir. 
Şeker, rakı ve tuz kaçakçılıkları, yurdumuzda 
ucuz şeker, iyi rakı ve temiz tuz istihsal edilerek 
piyasaya sürülmesiyle önlenmiştir. 

Esasen gümrük işleriyle kaçakçılığın ayrı 
ayrı bakanlıklarca yürütülmesi kaçakçılığın 
artmasına sebebolmaktadır. Onun için men ve 
takip işinin de İçişleri Bakanlığından alınarak 
yine eskiden olduğu gibi Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına verilmesi ve jandarma ile değil, sivil 
muhafaza memurları teşkilâtiyle yürütülmesi 
şarttır. 

Vaktin darlığı tafsilât vermeme mâni olduğu 
için konuyu burada kesiyorum. İlgilenmek isti-
yenlerin geçmiş yıllar tutanaklarına göz atma
larına rica ederim. 

Sayın senatörler; 

Tekel Genel Müdürlüğü malî, iktisadi ve iç
timai faaliyetleriyle Hazineye gelir sağlıyan, 
müstahsil, imalâtçı, işçi ve müstehlik olarak 
umumiyetle bütün yurttaşlarımızı yakından il
gilendiren katma bütçeli bir müessesedir. 

Kendi faaliyet sahasının iptidai maddelerini 
teşkil eden tütün, üzüm, çay, arpa ve anason 
gibi tarım ürünlerini, hususiyle çiftçilerimizi 
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koruyucu ve destekleyici bir bedelle satmalarak | 
hem çiftçi vatandaşlarımızın zarar etmemelerini 
sağlar ve hem de kendi millî imalât ve ticaretini I 
yürütür. I 

Fabrika ve işletmelerinde imal etmiş olduğu 1 
sigara, her çeşit alkollü içkiler, çay, kibrit ve | 
tuz gibi mamullerini yurt içinde ve yurt dışın- I 
da satarak millî gelirlerimizin her yıl biraz daha 1 
artmasını sağlar. 

Sayın arkadaşlarım, 
Üzülerek ifade etmek isterim ki, bu genel 

müdürlüğün de teşkilât kanunu eski ve yeter- I 
sizdir. Muhtelif tadillere rağmen bugünün ihti- j 
yaçlarına cevap verememiştir. Tatbikattan edi
nilmiş tecrübeler göz önünde tutularak Genel I 
Müdürlükçe hazırlanıp Yüce Meclise verilmiş 
olan teşkilât kanunu tadil tasarısının biran ev
vel kanunlaşmasını temenni etmekteyiz. 

Genel Müdürlük tarafından tütün, üzüm, 
çay, ve anason gibi çiftçi mahsulleri üzerinde 
yürütülmekte olan ihtiyaç ve destekleme muba
yaaları politikasını baştan aşağı hatalı görüyo
ruz ve tasvibetmiyoruz. 

Meselâ, kendi bölgem olan Gaziantep ve 
ilçelerinde mubayaalara geç iştirak edilmiş 
üsüm mubayaaları maliyetten aşağı fiyata ve
rilmiş ve günlük mubayaa miktarı normalin çok 
altında tutulmuştur. Üzümünü piyasaya dök
müş olan ihtiyaç içerisindeki küçük müstahsil 
ve köylü, Tekel mubayaa memurlarını karşısın
da göremeyince hayal sukutuna uğramış, kö
yüne geri götüremiyeceği üzümünü çarnaçar | 
maliyetinden çok aşağı bir fiyatla, hemen he
men yarı fiyatına, satmaya mecbur olmuştur. 
Asgari bir hesapla bir kilo kuru üzümün mali
yeti 100 kuruşun üstünde olduğu halde bu kim
seler, küçük müstahsil ve köylü, kuru üzümünü 
60 - 70 kuruşa vermiştir. Hiç şüphe etmemek 
lâzımdır ki, bu üzümleri ikinci elden yine Te
kel alacaktır. Fakat 100 - 120 kuruştan. 

Mubayaaya geç giren Tekelin vermiş oldu
ğu 80 - 85 kuruş fiyat da üzümün maliyetin
den çok aşağı bulunmuş ve pek az mubayaa 
ettiği içinde piyasaya pek müessir olamamıştır. 
iki seneden beri devam eden bu hal, önlenmedi
ği takdirde bağcılığın istikbali tehlikeye düşe- j 
çektir. Çünkü, kuru üzümün ikinci müşterisi 
olan pekmezci de sıkı bir kontrola tabi olmadığı 
için, pekmezini kurtlu incir, dut kurusu veya i 

tah denilen çürümüş mikroplu kuru üzümden 
yakmaktadır. 

Sayın Hükümetin zeytinyağında olduğu gibi 
bu tahsis durumunun da önlenmesine gayret 
sarf etmesini rica etmekteyis. 

Tekelin, müstahsili bu müşkül durumdan 
kurtarması ve başka hiçbir tarafa satmasına 
imkân olmıyan kuru üzümünün her halde muba
yaasını sağlaması zaruridir. İlerisi için de şa
rap fabrikalarının miktar ve kapasitelerinin 
artırılması ve meselâ üzüm mubayaasından baş
ka bir işe yaramıyan Kilis Şarap Fabrikasının 
noksanları ikmal edilerek müstakil bir hale ge
tirmesi âzami kapasiteyle çalıştırılmasının bü
yük faydalar sağhyacağı kanaatindeyiz. Ayrıca 
müstahsilin korunması için üzüm satış koopera
tiflerinin kurulmasının fayda, ve lüzumuna inan
maktayız. 

Memleketimizin büyük bir ühraç metaı ve 
döviz kaynağı olan tütününün ekiminden satı
şına kadar türlü muameleleri üzerinde önemle 
durulmasının dünya piyasalarındaki şöhret ve 
ehemmiyetini kaybetmemesi için âzami mesai 
sarf edilmesinin lüzumu aşikârdır. Kalite ve 
fiyat düşüşlerinin derhal önüne geçilmelidir. 
Filitreli sigaranın kalite ve ambalajları düzel
tilerek yeni çeşitleri de imal edilmek suretiyle 
ihraç metaı haline getirilmelidir. 

Amerikan sigaralarının yurdumuzdaki rağ
betini kırmak ve daha iyi kalitede filitreli siga
ra yapabilmemiz için inşa halinde bulunan 
Maltepe Sigara Fabrikasının modern tesisler 
ilâvesiyle biran evvel ikmali cihetine gidilme
lidir. 

Tekel, tütün ve bakım evleri genişletilmeli 
ve ihtiyaca cevap verecek bir hale getirilme
lidir. 

Perişan bir halde olan tütün müstahsilinin 
durumunu düzeltmek için alınması lâzımgelen 
tedbirler ise iki noktada toplanabilir. 

1. Uzun vadeli tedbirler, 
2. Günlük piyasanın işleyişinde alınması 

icabeden tedbirler. 
Uzun vadeli tedbirler için tütün ekicilerinin 

kendi aralarında birlik ve beraberlik sağlanma
lıdır. Bu ancak, kendi aralarındaki birlikle
riyle Tütün Tarım Satış Kooperatifinin kurul-
masiyle sağlanabilir. Bu maksatla hazırlanmış 
olan, Tütün Tarım Kooperatifleri Birliği hak-
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kındaki kanun tasarısının biran evvel Meclisten * 
çıkarılması lâzımdır. \ 

Hakiki tütün ekicisi piyasadan tütününün \ 
randımanı üzerinden değerini alabilmesi için -
ekspertis ameliyesinin bir Mşi tarafından değil ] 
alıcı, satıcı ve Tekel idaresinin temsilcilerin- ! 
den terekkübeden üç kişiden ibaret bir eksper I 
komisyonu tarafından yapılması lâzımdır ki an- j 
cak bu şekilde tütüncü aldatılmaktan ve emeği ! 
nin karşılığından mahrum olmaktan kurtulabi- j 
lir. Tütünün kalitesini de ciddî bir şekilde alı- I 
nacak tedbirlerle korumaya mecburuz. Bu i 
amaçla elde bulunan Tütün Tarım Kanununun j 
biran evvel yürürlüğe konması lâzımdır. Tü- | 
tüncü dikimden pazarlamaya kadar dönüm ba ; 
sına vasati 560 lira masraf yapmaktadır. Hal j 
buki banka, tütüncüye en çek dönüm basma ! 
100 lira vermektedir. İşte tütüncüyü murabaha- i 
cıya ve tütünü de karaborsaya düşüren en baş j 
âmil budur, > 

Tütün denklendikten sonra ekicinin elinde i 
uzun süre beklemektedir. Denklenmiş olan tü- j 
tün sahibine, her halde emtaa karşılığı kredi -
sağlanmalıdır. Bankalar dikimden başlamak 
üzere zamanında ve kifayetli kredi sağlarsa ' 
müstahsil tehlikeden kurtulur. j 

Günlük tedbirlere gelince; tütün pazarlan- ! 
makta bulunduğu sırada alınacak birtakım ted- '• 
birle müstahsili kısmen ıstıraptan kurtarabil!- -
riz. Bunun için de dünya tütün fiyatları ve ! 
memleketimizdeki istihsal maliyeti göz önüne i 
alınarak randıman esasına göre tavan ve taban | 
fiyat tesbit edilmelidir. Ancak, müstahsil böy- ; 
lece malının değerinde aldanmaktan kurtulur. ! 
Bu fiyat ciddî şekilde Tekel İdaresince tutul- i 
malı ve destekleme ehemmiyetle yürütülmelidir. ; 

Müstahsil, «ayakçı» tâbir edilen kapkaççı- j 
lardan idare tarafından yapılacak kontrollarla, \ 
kurtarılmalıdır. Müstahsilin alman malının be- : 
deli hemen ödenmelidir. 

Sayın arkadaşlarım : ' 
Çay işletmeciliğimizin hali hakikaten peri- '• 

şandır. Kalite gün begün bozulmaktadır. Fabri- i 
kadaki memurların partizanca iş görmeleri her ) 
gün biraz daha artmaktadır. Milyonlarca lira ; 
karşılığı alınmış olan çay yapraklarının vaktin- | 
de fabrikasyona tabi tutulmaması yüzünden de- i 
nize dökülmesi haberleri, eğer doğru ise, büyük 
beceriksizlik hattâ ihanettir. Bunun tedbirinin . 
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alınarak tekerrürüne meydan verilmemesi vs 
samanında işlenmesini sağlıyacak miktarda fab
rika yapılmasını temenni ederiz. Yine gazeteler
de okuduğumuz üç çay fabrikasının yari ile il
gili haber hakikaten çok acı ve haşindir. Hazi
neye ait arsa varken büyük meblâğlar ödenerek 
özel kimselerden arsa alınmasının sebeplerini 
izah etmek cidden sordur. Bakanın bu husus
taki izahları da müphemdir. Tatmin edici değil
dir. Filiz çayı ayarında olan çay ürünümüzün 
ehemmiyetle üzerinde durularak araya parti 
tercihleri sokulmadan kalitesinin her gün -biraz 
daha düzeltilerek ihraç metaı haline getirilme-
sini candan temenni etmekteyiz. 

Alkollü içkiler ambalajlarının ve kalitesinin 
daha iyi bir hale getirilmesine ve bugünkü ih
raç durumunun daha da artırılmasına gayret 
sarf edilmesini temenni etmekteyiz. 

Özel sektör tarafından geliştirilmiş olan kib
rit sanayiinin memleket ihtiyacını karşılıyacak 
bir duruma gelmiş olmasından memnunuz. 

Bira fabrikalarında kullanılan .şerbetçi otu
nun yurdumuzda yetiştirilmekte olmasına rağ
men hariçten ithal edilerek birbuçuk milyon li
ra tutarındaki dövizin israf edilmesini ve üreti
cinin korunmamasını memleket ve müstahsil va
tandaşlarımızın menfaatlerine avlun görmekte 
ve tekerrüründen kaçınılmasını hiddetle istemek
teyiz. 

Yozgat Bira Fabrikasının sürüncemede ka
lan inşaatının bir an evvel ikmalini temenni et
mekteyim. 

Kullanılmıyacak kadar bozuk ve tesirsi" olan 
tekel tuzunun bir an evvel ıslahı yoluna gidile
rek sürümünün -artırılmasını lüzumlu görmek
teyiz. 

Güven Partisi Grupu adına Gümrük Tekel 
Bakanlığı bütçesinin büyük milletimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı ve genel müdürlüklerine başarılar te
menni eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — M. B. G. adına Sayın özkaya. 

M. B. G. ADINA ŞÜKRAN ÖZKAYA (Ta
biî Üye) — .Sayın Başkan, sayın senatörler, 

Sayın Bakan ve Bakanlık yöneticileri, 
1968 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile- il

gili bütçe üzerinde görüşlerimizi bildirmek iMn 
söz almış bulunuyoruz. 
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1967 malî yılı, Maliye Bakanlığı bütçesini 
tenkid ve görüşlerimizi bildirdiğimiz zaman, 
gelirle ilgili bölümde Gümrük ve Tekel Bakan
lığı hakkında görüşlerimizi aşağıdaki şekilde 
belirtmiştik. 

Gelirlerin idaresindeki durum ve eğer bir 
politika izleniyorsa bu yön, hiçbir ülkede em
sali gösterilemiyecek niteliktedir. Zira, Maliye 
Bakanlığı dışında Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
ikinci bir Devlet geliri, idare düzeni olarak bu
lunmaktadır. 

Kurulduğu günden beri yetki ve sorumluluk
larının tartışıldığı Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
bir gelir idaresi hüviyetinde bulunmasına rağ
men bağımsız bir bakanlık olarak organize edil
miştir. 

Ancak, Devlet idaresinin düzenlenmesi hak
kındaki bütün raporlarda ve bu arada Sayın 
Başbakanın hazırlanmasında bir uzman olarak 
çalıştığı mehtap projesinde bu Bakanlığın 
kaldırılması tavsiye edildiği halde, bugüne ka
dar, bu görüşe uygulama alanında itibar edil
memiştir. Gümrük idaresinin işleyişinde günde
lik şikâyetler ile Maliye ve Gümrük idareleri 
arasındaki görev ve yetki tartışmaları yukarda 
işaret ettiğimiz istemlerin haklılığına birer işa
rettir. 

Bütçe konuşmacında, bu yıl da bu konuya 
değinilmemiş, malî idari reformu birkaç kelime 
ile geçiştirilmek yoluna gidilmiştir. 

Tekel İdaresinin reformu ise bağlı işletme
lerin İktisadi Devlet Teşekkülleri düzeni içeri
sinde organize edilmesini, tekel malları üzerin
deki vergi miktarının belirli hale getirilmesini 
ve Tekele bağlı işletmelerin iktisadilik prensip
lerine göre çalışıp çalışmadıklarının kolayca 
denetlenebilir duruma, getirilmesini gerektirmek
tedir. 

Bu husus, malî idare için yerli ve yabancı 
uzmanlarca yazılmış pek çok raporlarda, plân
da ve yıllık programlarda yer almış önemli bir 
konudur. Bütçe gerekçesi ile Maliye Bakanlığı
nın Bütçe Komisyonu ve Senatoda yaptığı açık
lamalarda bu konulara değinilmemiş olmanın 
nedenini anlamak oldukça güçtür. Bu konuda 
durumun düzeltilmesi hakkında Hükümetin gö
rüş ve düşüncelerini bilmek ve bunların bir Hü
kümet sırrı gibi kalmamasını istemek, en doğal 
haklarımızdandır. 

Değerli senatörler, 
Geçen malî yıl içinde belirttiğimiz bu görü-

| şe, Maliye Bakanı tarafından esvap verilmemiş 
I olduğundan konuyu biraz daha açmak gerekti-
I ği kanısındayız. 

Sayın senatörler, 
I Mehtap projesinin 227 nci sayfasında Güm

rük ve Tekel Bakanlığı hakkında bilgi veril
mektedir. 

Yukarda verdiğimiz izahat bunun bir özetini 
kapsamaktadır. Burada, yalnız, adı geçen pro
jenin yeniden teşkilâtlanma kısmındaki bir nok
taya değinmekle yetineceğiz. 

«Malî görevi ve idareyi açıkça bölücü nite
lik taşıyan bugünkü teşkilâtlanmanın, rasyonel 
olmadığı ve geçerli bir nedene dayanmadığı so
nucu çıkmaktadır. Bu konuda ileri sürülen Güm
rük ve Tekel Bakanlığının kaldırılması fikrine 
itibar edilmelidir.» 

Esasen gümrükle ilgili görevler, büyük kıs
mı ile «gümrük gelirine» dayandığına göre, bu 
görev malî idarenin kapsamına girmektedir. 

Bu bakımdan Gümrük ve Tekel Bakanlığı bir 
ölçüde Maliye Bakanlığının Umum Müdürlüğü 
şeklinde bulunmaktadır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının kaldırılması 
konusunda, ne bütçe gerekçe ve raporlarında, 
ne Hükümet programında ve ne de 5 Yıllık Plân
da bir işaret görülmemektedir. 

Yalnız 1967 malî yılı programının 384 ncü 
sayfasında «Vergi idaresi ve vergi gelirleri ile 
ilgili tedbirler» bölümünde; vergi idaresi teşki
lâtının bütün kademelerinin düzenlenmesi için 
gerekli çalışmalara derhal başlanacaktır kaydın
dan, bu teşkilâtın kaldırılacağı anlamım çıkar
mak mümkündür. 

Geçen yıl cevabını alamadığımız bu konu 
hakkında Gümrük ve Tekel Bakanının görüşle-

I rini, öğrenmek ve bu konuyu bir kez daha İs
rarla hatırlatarak, cevapsız kalmamasını dile
mek, en içten taleplerimiz arasındadır. 

Sayın senatörler, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının bugünkü du

rumuna göre, diğer iki ananoktaya değinmek is
leriz. 

I Bunlardan birincisi «GATT» gümrük +arife-
I leri genel andlasması ile ilgili Kennedy ticaret 
| müzakereleri sonuçlarının değerlendirilmesidir. 
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Maliye Bakanının 'bütçe hakkında yapmış 
olduğu ilk konuşmasında, bu müzakerelerin ba
şarılı olduğunu belirtmiş ancak, Senatoda ise 
yalnız görüşmelerin sonuçlandığını açıklamıştır. 
Bu bakanlığın tekniği ile yakından ilgili olan 
bu konuyu açıkça dile getirilmesinde büyük fay
dalar olduğu kanısındayız. Bu bakımdan olumlu 
bir sonuca ulaşmadığı kanaati bizde hâkimdir. 
Kennedy ticaret müzakerelerinin sonuçları de
ğerlendirilmiş midir? Sualini sormakta kendi
mizi haklı saymaktayız. 

Sayın senatörler, 
Değineceğimiz diğer konu ise Tekel Genel 

Müdürlüğü ile ilgili bulunmaktadır. Tekel Ge
nel Müdürlüğünün nasıl bir kuruluş olması lâ-
zımgeldiğini geçen yıl bütçe konuşmamızda be
lirttiğimizi yukarda ifade etmiştik. 

Bu konuda da Sayın Bakanın görüşlerini öğ
renmek istemekte mazur sayılmalıyız. 

Bu noktaya gelmişken, tütün konusu üzerin
de kısa da olsa durmak isteriz. 

Zira Gümrük ve Tekel Bakanlığının ilgili ol
duğu başlıca konulardan biri olan tütün hak
kında bugüne kadar yasama organlarında, ba
sında, açık oturumlarda yeteri kadar tartışma 
yapılmış ve bunlar kamu oyuna aksetmiştir. 

Burada, bunları tekrarlamanın ilgili Bakanı 
çok defalar olduğu gibi sonucu alınmıyan ce
vaplara zorlamaktan başka bir fayda sağlama
dığı kanısındayım. 

Bu bakımdan, başlıca döviz kaynağı olan tü
tünün, ekici - tekel - tüccar ilişkilerine uzun 
boylu değinmekte fayda görmüyoruz. 

Bu mesele tüccar yönünden, dünya piyasası
nı yeteri kadar izliyerek kâr sonucuna göre ça
lışma esasına gitmektedir. Bu durum ise ekici
yi etkilemektedir. Böylece, bu konuda çalışan 
firma ve tüccarların, ekici aleyhine insafsız ve 
âdil olmıyan bir ölçüde kâr sağladıkları ve bu
nun sonucunda ekicinin omuzlarına basıldığı 
açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Demokrasilerde, millî iradeyi temsil edenle
rin, ticari kazançlarda az bir zümre lehine, eki
ci istismarına göz yummaları azınlığın çoğunlu
ğa hâkimiyeti esasını yaratmaları hoş görürlük-
le karşılanamaz. 

Demokrasiler, çoğunluğun oyları ile iş başı
na gelen iktidarların yönetim sistemidir. 

Ancak, çoğunluğun oyları ile iş başına ge
lenler gene bu çoğunluğu küçük bir zümrenin 
zengin olması ve refah bulması için bir azınlı
ğın esiri haline getiremez ve ezemezler. 

Demokratik rejimler yalnız iş başına gel
mekle işlemiş olmaz. 

İş başına geldikten sonra yapılan eylemler, 
rejimin anatemellerinden olup onu yaşatan ilke
lerdir. 

Bugüne kadar gözden kaçan veya kaçırılan 
bu önemli nokta üzerinde ısrarla durduğumuzu 
da belirtmek isterim. 

Sözlerimin başında da belirttiğim gibi bu ko
nunun fikren, yeteri kadar işlendiğine inanmak
tayız. 

Önemli olan konu, artan dünya istihsali ve 
sigara imalâtı karşısında, tütünlerimizin ihra
cında aynı seyrin doğru orantılı olarak takibe-
debilme gücüdür. Yukardaki orantının olumlu 
yönden gelişmediği istatistik bilgilerden anla
şılmaktadır. 

Kaldı ki, bugün tütünün teknik işlenmesin
de filitre kullanılarak Türk tütününün koku ni
teliğinin kaybolması karşısında, kuvvetli bir ih
raç malı olma ümidini yitirmektedir. Her yıl, tü
tün ihracında bir ilerleme kaydettiğimiz indeks
lerde gözükmekte ise de, bu, dünya istihsal ve 
sigara sarfiyatı ile doğru orantılı bulunmamak
tadır. 

Tütünlerimizin, kaliteli olmasına rağmen, is
tatistik! bilgiler, bunların dünya piyasasasında 
yavaş yavaş yerini ve önemini yitirdiği sonucu
na dayanmaktadır. 

Sayın Bakan Ege tütün piyasasını açarken 
yaptığı konuşmada, «Tütün tüccarlarımızın, dış 
satış imkânlarını, Türk tütüncülüğü lehine ge
liştirilmesi için, kendilerine düşen görevi göz 
önünde tutarak, 1967 ekici tütün piyasalarında 
gereken dinamizmi göstereceklerini ümit ve te
menni etmekteyim.» diyerek tütünün dış piya
saya satışındaki görüşlerini belirli hale getirdi
ğini kabul etmekteyiz. Zira bu konuda başkaca 
bir görüş açıklanmasına, her hangi bir şekilde 
raslamak mümkün olmamıştır. 

Tütün ihracının bir Hükümet politikası ol
ması gereştiğine inandığımızı belirtmek isteriz. 

Tütün ürününü, çeşitli yıllarda 50 kadar 
memlekete ihracetmekteyiz. 

Bunlardan A. B. D. leri başmüşterimiz ola
rak yer almaktadır. 
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A. B. D. leri tütün istihsal etmekle beraber, 
kaliteli tütünü çeşitli nedenlerle yetiştireme
mektedir. A. B. D. lerinin tütün ekicileri ve 
hattâ parlömanterleri dışardan tütün almmıya-
rak, kendi tütünlerinin kullanılması yolunda, 
isteklerde bulunmaktadırlar. Bu yönde, gelişen 
eğilim, onların iç politikasının dışında, bizi önem
li bir ihraç malımızın kaderi olarak yakından 
ilgilendirmektedir. Amerikan sigaralarında ka
liteli tütün miktarının her 31i düşürülmekte ol
ması tiryakilere ve kendi tütünlerinin alıştınl-
ması üzerine eğilmesi gerekli bir konu olarak 
karşımızda bulunmaktadır. Kaliteli tütünler 
A. B. D. ne pahalı gelmekte ve sigara fiyatla
rını da kolayca yükseltememektedirler. Bu ülke 
insanları, kendi tütünlerine alıştıkları takdirde, 
bizim tütünlerimizin kaderini düşünmek bile 
bir bahtsızlığın açık işareti olmaktadır. Bu ne
denle, Hükümet tarafından dinamik tedbirlerin 
hızla alınarak ihracatın yükseltilmesine çalışıl
ması gerekmektedir. 

Bu konuda Bakanlığın alması gereken ted
birler görüşülmüş ve bunlara ihtiyaç duyularak 
bâzı anaprensipler kabul edilmiş midir, 

Edilmemişse, bu konunun bugünkü durumu 
ile parlak bir gelecek vâdettiğine inanılmakta 
mıdır? 

Edilmişse bu tedbirlerin neler olduğunun 
açıklanmasını istemeyi kendimizde hak görmek
teyiz. 

Sayın senatörler, 
Yukarda kısaca izaha çalıştığımız konuları, 

birkaç noktada özetlemek gerekirse aşağıdaki 
ifadeleri bulacaklardır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının kaldırılması. 
Gümrük Genel Müdürlüğünün 2 nci bir ge

nel müdürlük olarak Maliye Bakanlığına bağ
lanması, *» 

Tekel Genel Müdürlüğü yüksek maliyetle ça
lışarak bugünkü şartlarda denetim imkânsızlığı 
içerisinde olduğundan bunun bir İktisadi Dev
let kuruluşu haline getirilmesi. 

Tekel maddelerinin, keyfe hitabeden madde
lerden olduğu göz önünde tutularak, fiyat tes-
bitinde aşırı davranılmaması, 

Tekel mallarının dağıtılmasında yeni usuller 
izlenmesi. 

Gibi konularda önemle durulması gerelanek-
tedir. 

Bu arada günümüzün aktüel bir konusu olan 
tütün meselesine de kısaca değinmek isteriz. 

Bu yıl, tütün alımındaki dengesizlik sonucu 
olarak, tütün ekicilerinin feryatları başkente 
kadar gelmiş bulunmaktadır. 

Bu bölgelerin iktidar milletvekillerinin bâzı 
vaitlerini, Gümrük ve Tekel Bakanının icraatı 
ile çelişme halinde olmasını ciddiyetle bağdaş
tırmak imkânı bulunmamaktadır. 

Tütün ekicilerinin bu gerçekten hazin hali
ni, Hükümetin izlediği yanlış politikanın bir so
nucu olmasını tabiî karşılıyoruz. 

Köylü ve ekici oylan ile birkao insafsız fır
satçıya imkân hazırlama ve kazanç aktarma yol
ları bugün artık su yüzüne çıkmıştır. 

Zenginin, servetini artırmasında, .kaynak, fa
kirin ekmeğini elinden alma yoluna girmişse bu 
yolun sosyal dengeyi çökerttiğinden şüphe edi
lemez. 

Köylünün, bir yıl bütün umudunu bağladığı 
bir tütün demetini, insafsız fırsatçıların keyfî 
eylemlerine terk etmek, ekici için, vatandaşlık
tan iskat kadar ağır bir işlemdir. 

Hükümetin almadığı tedbirler yüzünden, 
daha tarlada, tütününü satmaya mecbur bıra
kılan ekiciler bu milletin çocuğudur ve onların 
alın terlerinin, bâzı ceplere altın olarak akması 
hoşgörürlükle karşılanamaz. 

Bu yıl, tütün ekicilerini çok müşkül durum
da bırakan, Hükümeti kınıyor, ikaz ve çabala
rımızla en kısa , şekilde, bu yolu terk etmesini 
diliyoruz. Grupum adına hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Kontenjan Grupu adına Sayın 
Ragıp Üner, buyurun. 

KONTENJAN GRUPU ADINA RAGIP 
ÜNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan muhterem arkadaşlar, 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1968 yılı Bütçesi 
üzerinde Kontenjan Grupunun görüşlerini arz 
etmek için söz almış bulunuyorum. 

Konuşmamın başında, Bütçe Karma Komis
yonu oturumlarını büyük bir vukufla idare eden, 
bütün senatör ve milletvekillerinin istedikleri ka
dar konuşmalarını ve istediklerini konuşmalarını 
temin etmek suretiyle hakikî bir demokrasi ör
neği veren Karma Bütçe Komisyonunun değerli 
Başkanlık Divanına teşekkürlerimi sunarım. 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi tetkik I 
edilirse görülür ki, bu Bakanlığın halen mevcut 
Teşkilât Kanunu, Gümrük Kanunu, kaçakçılık 
kanunları eskimiş, demode olmuş ve bugünkü 
medeni ihtiyaçlara cevap verecek mitelikte de
ğildir. Keza bugünkü memur statüsünün ve kad
rolarının çok seneler evvel kabul edilmiş kanun
lar çerçevesinde yürütüldüğü müşahede olunur. 
Bu eskimiş kanunların süratle değiştirilerek 
Bakanlığın çalışmalarında bir rahatlık temin 
edilmesi fikrinde olduğumuzu arz ederiz. Bu ye
ni kanunların çıkarılması için Personel Kanunu 
bekleniyorsa fikrimizce bu bekletilme yapılma
malı, Bakanlık memur ve ücretlilerinin ücret ba
kımından biran evvel tatmini cihetine gidilmeli- [ 
dir. j 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiyeye hariçten gelen bir şahsın seyaha

tinin başında ve sonunda karşılaştığı insan güm
rük memurudur. Bu sebeple memleketimizin en 
büyük propagandasını bu memurların tutum ve 
davranışı yapacaktır. Son yıllarda Hükümetimi
zin ısrarla üzerinde durduğu, büyük döviz kay- I 
nağı olmak istidadını gösteren dış turizmin in
kişafı düşünülürse eğitim görmüş, lisan bilir J 
gümrük memurlarının bu konuda ne büyük bir I 
rolü olacağı kolaylıkla anlaşılır. Turiste kolay
lık göstermek ve bilhassa onu gümrük kapıla
rında bekletmemek ona bir misafir muamelesi I 
yapmak esas prensibolmalıdır. 

Türkiye birtakım uluslararası teşekküllere I 
üyedir. Birçoklarına da üye olacaktır. Diğer ta
raftan yurt dışında çalışan işçilerimizin sayısı I 
günden güne artmaktadır, işçilerimizin geliş ve I 
gidişinde onlara âzami kolaylık sağlanması, Sir- I 
keçi Gümrüğünde bavulları üstünde sabahlıyan I 
işçilerimizin gümrük muamelelerinin tezelden I 
tamamlanması hepimizi memnun edecek bir du- I 
rum yaratacaktır. I 

Gümrük ve Tekel personelinin bilgi ve gör- I 
gülerini artırmak, onlara lisan öğretmek için I 
özel ve kısa kurslar tertibedilebilir. Memleketi
mizde sair devlet müesseselerinin kendi mensup- I 
larını yetiştirmek için açtığı Tapu Kadastro Li- I 
sesi, Maliye Meslek Okuluna mütenazır olarak I 
bu Bakanlığımızın da gümrük meslek okulu ve I 
enstitüsünün kurmasını temenni ederiz. Bilhassa I 
hudut kapılarında vazifeli memurlarımızın lisan I 
bilmesi şarttır. * | 
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Bu arada kaçakçılık konusuna da kısaca de
ğinmek isterim. 

Kaçakçılığın önlenmesi için en müessir vası
ta ekonomik tedbirlerdir. Tecrübeler gösteriyor 
ki, çok pahalıya mal olan mayın tarlaları, jan
darma takibi kaçakçılığı önliyememektedir. 
Şeker tuz ve rakı kaçakçılığı nasıl ekonomik ted
birlerle önlenmiş ise kahve ve sair maddelerin 
kaçakçılığı da bu yolla önlenebilir. Bu suretle 
bir taraftan can ve mal kayıpları önlenecek bir 
yandan da adlî takiplerin sonu alınacak adliye 
ve polis işgal edilmiyecektir. Hudut şehirleri
mizde ve bâzı sahil kasabalarında açılması dü
şünülen fakat bir türlü kurulamıyan (Açık pa
zar) ve serbest limanların kaçakçılığı önliyecek 
başlıca tedbir olduğu kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar: Dikkat edilirse Tür
kiye'de kaçakçılık, casusluk, asayişsizlik, eşki-
yalık hareketlerinin yüzde sekseni Güney ve Gü
ney - Doğu sınırlarımızdan gelmektedir. 

Güney hudutlarımızdan birçok insanların 
Türkiye'ye girip çıkması adeta normal bir hâdi
se sayılmaktadır. 

Bu konuda idari ve askerî mevkilerde bu
lunmuş ve bu mevzularda birçok tetkikler yap
mış fikir sahipleri Hatay ilimizden Hakkâri ili
mize kadar tek veya çift büyük bir devlet yolu 
yapılması halinde bütün bu huzursuzlukların 
önüne geçileceği kanaatindedirler. 

Bu yol bütün gelmiş geçmiş hükümetlerce 
düşünülmüş hattâ bir zaman Jandarma Genel 
Komutanlığı Bütçesine para dahi konulmuş, 
karayollarına aktarılan bu para sonradan baş
ka yerlere sarf edilmiştir. 

Kanaatımızca bu yolun üzerinde ehemmiyet
le durmalıdır. Bu başarılmıyacak bir iş değil
dir. 

Şimdi tekel mamulleri üzerinde biraz dur
mak istiyorum. Türkiye'de imal edilen rakıların 
çeşitleri artırılmalıdır. Fakat standartları bo-
zulmamalıdır. Dünya piyasasında çok tutulan 
Yunanlıların bir nevi sakızla imal ettikleri ayar
da rakı Türkiye'de pekâlâ yapılabilir. Son za
manlarda Tekel tarafından çıkarılan ve rakı 
içenler tarafından çok beğenilen (Altunbaş) ra
kısının meraklılarca toplandığını gördüm, sebe
bini sordum: 

— Bu rakı 30 senedir imal edilen rakıların 
en iyisidir. Fakat belli olmaz ilerde bunun kali
tesi bozulabilir, onun için şimdiden bir miktar 
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depo ediyoruz. Fakat fiyatı fazla olduğu için çok l 
miktarda depo da edemiyoruz, dediler. Bütün bu I 
mülâhazalar göz önünde bulundurularak içki çe
şitlerinde standardizasyon muhafaza edilmeli
dir. 

Likörlerimizin çeşitleri ve nefasetleri hakkın
da söylenecek bir söz yoktur. Bu imalâtı idare 
edenleri ancak tebrik ederiz. 

Çay; 
Çay mahsulü memleketimizin ekonomisinde 

gittikçe önem kazanmaktadır. Yıllar yılı Türki
ye'ye hariçten gelen çayın memleketimizde ye
tiştirilmesi övünülecek bir hâdisedir. Çayın is
tihsali artmış olmasına rağmen onu işliyecek te
sisler kifayetsiz kalmıştır. Çay tesislerinin çok 
acele kurulmasını temenni ederken çaylarımızın I 
nefaset bakımından daha üstün bir kaliteye eriş
tirilmesi için bir çay enstitüsü kurulması lüzu
muna işaret etmek isterim. Çayın kalitesine dik
kat edilmesi meyanmda bilhassa ambalaja çok 
ehemmiyet verilmesini de rica ederim. 

Tütün : Türkiye ekonomisinde başlıca rolü 
oynıyan millî maJhsulümüz ve ihracatımızın te
mel maddelerinden biri olan tütünün durumu 
milletçe takibedilen bir konudur. Her sene 
tütün piyasası açılışı hâdiseli olur. Ekici, tüc
car ve ihracatçı büyük bir huzursuzluk içinde 
kalır. Uyarmalar olur, şiddetli makaleler ya
zılır, fakat hâdise yine her yıl tekerrür eder 
gider. Aslında hâdise bir üretim ve tüketim 
dengesizliğidir. 

Tütün ekici mahsulüm nasıl olsa satılır dü
şüncesiyle fazla eker ve tütün ekimi için müsa-
idölmıyan topraklan ekerse tütün hem kalite
siz olur, hem de ihraç miktarının çok üstüne 
çıkar. Her yıi stokların üstüne bir stok daha 
ilâve edilir. Hükümet tütün ekicinin menfaa
tine olarak fiyatları üstün tutmak ister. Dış 
memleketler fiyat üstünlüğü ve tütün kalite
sinin bozukluğu dolayısiyle başka memleket
lerden tütün alır. 

Bu olayların yegâne çaresi tütün ekiminin 
disipline edilmesi ve ihtiyaca göre ektirilme-
sinin temini, tütün fiyatlarının dünya piyasa
sına göre ayarlanmasıdır. Tütünde eh büyük 
rakibimiz Yunanistan ve Bulgaristan bu ted
birleri uygulamış ve tütün dâvasını halletmiş
lerdir. 

Tütün ekimine müsaidolmıyan topraklara 
tütün ekilmemesine dair bir kanun vardır. Fa- | 
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kat bu lâyikiyle tatbik edilememektedir. Bir 
kanun mevcudolmasa bile kredi ve fiyat poli
tikası ile neticeye varmak ve suni fiyat art
masının önüne geçmek mümkündür. 

Tütünlerimiz kalite bakımından dünyanın 
en güzel tütünü olmasına mukabil imal etti
ğimiz sigaralar maalesef diğer memleketler 
mamullerinden daha fena bir içim özelliği ta
şımaktadırlar. Bu da elde mevcut fabrikaların 
demode olması ve teknik elemanların yeteri 
kadar bol olmamasından ileri geliyor. Bugün 
bütün dünyada sigara içimi bir zevk haline 
gelmiştir. Pakistan, iran, Suudî Arabistan, 
Mısır ve hattâ Japonya'da imal edilen sigara
lar bizimkilerden daha iyi içilmekte ve daha 
güzel ambalajlar içinde piyasaya sevk edilmek
tedir. Bütün dünya tiryakileri tarafından ara
nılan Amerikan sigaraları ayarında ve hattâ 
daha nefîs sigara imal edilememesinin sebebi
ni arayıp bulmak icabeder. 

Tütün konusunda Türkiye için son günler
de bir şans daha doğmuştur. B^zı gazete ve 
dergilerde Türk tütününün kanser yapmadığı
na veya daha az kanser yaptığına ait neşriyat 
olmuştur. Bu fırsattan en iyi şekilde istifade 
etmek mümkündür. Burada Tekel Bakanlığı
na önemli bir vazife düşmektedir. 

Tütünün akciğer kanserine sebebolduğu ve
ya hiç olmazsa mevcut bir kanser istidadını 
20 sene öne aldığı artık tıp fakültelerinin 
ders kitaplarına konmuştur. Hakikaten diğer 
kanser şekillerinde bir artma olmadığı halde 
akciğer kanserleri bugün bütün dünyada yüz
de beşyüz nisbetinde artmaktadır. 1930 sene
sinde Amerika'da bu hastalıktan üç milyon kişi 
ölmüş, 1962 de ise 41 milyon kişi ölmüştür. 
1959 senesinde Amerika'da 456 milyar sigara 
içilmiştir. Bu miktar bugün % 20 nisbetinde 
artmıştır. 

Normal halde kanserojen maddeleri çok az 
olan sigara yakıldığı zaman içinde 800 dere
ce hararet husule gelir. Bu hararet neticesin
de sigarada benzopyren denilen bir grup 
maddeler ortaya çıkar, işte kanser yapan mad
deler budur. Nikotin değildir. Ispanak yap
raklan ve sair nebat liflerinden yapılmış, için
de tütün bulunmıyan sigaralann yanmasından 
da bu benzopyren maddesi husule gelmektedir. 
Sigara içindeki harareti şayet 700 dereceye 
indirmek mümkün olsa o zaman bu kanserojen 
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maddeler husule gelmez. Bâzı ırklar vardır M 
bunlar tütün içemiyorlar. Tütün içinde mevcut 
phenilthiora denilen bir madde vardır ki bu 
çok acıdır ve tütünü zehir gibi yapar. Siyah 
ırkın dilini ve boğazını yakan bu madde beyaz 
ırkta bu acılığı yapmadığı için maalesef beyaz 
ırkta rahat rahat sigara içilebiliyor. Bu sebep
ten beyaz ırktaki sigara içme arzusu bir nevi 
irsen vâki olmaktadır. Kanaatımızca bu ko
nuda derhal harekete geçmek lâzımdır. Türki
ye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, İs
tanbul'da mevcut Tütün Enstitüsü, Ankara, 
İstanbul ve Ege Tıp fakülteleri elele vererek 
deneyler ve lazokronofotoğrafi ile Türk ve 
dünya tütünlerini mukayese etmeli, Türk tü
tünlerinin kanserojen olmadığına dair raporu 
hazırlamalıdır. Bu konu ispat edildikten son
ra basınla, radyoyla, televizyonla, dünya tıp 
mecmualariyle dünya kamu oyuna duyurlma-
lıdır. 

Şimdi de üzüm mahsulümüze geliyorum : 
Türkiye dünyada bağcılık bakımından dör
düncü gelen bir ülkedir. Buna rağmen üzümle
rimizin başlıca mahsulü olan şaraplarımız dün
ya piyasasında ilk sırayı alamamışlardır. Da
ha doğrusu dünya piyasasına lâyıkıveçhile 
arz edilememiştir. Şaraplarımızın imali için 
özel bir üzüm çeşidinin yetiştirilmesinde zaru
ret vardır. Bundan sonra da şaraplarımızın 
nefis bir içime sahibolmaları lâzımdır. Tekel 
Bakanlığı şaraptan başka endüstriyel şıra ve 
üzüm suyu imalini de teşvik etmelidir. 

Burada kısaca Nevşehir Soma Fabrikasına 
da temas edeceğim. Türkiye'nin en çok üzüm 
istihsal eden bir ili de Nevşehir'dir. Yıllık re
kolte 200 milyon kilodur. Mevcut şarap fabri
kaları ve sair ihtiyaçlarla bu üzümün 12 mil
yon kilosu istihlâk edilir. Bir miktarı da Te
kel tarafından satmalınır. Fakat mahsulün 
yüzde sekseni çarçur olup gider. Sayın Baş
bakanımız da ikinci Beş Yıllık Plânın takdim 
konuşmasında Nevşehir üzüm mahsulünün bir 
türlü değerlendirilemediğinden bahis buyurmuş
lardır. 

Yedi seneden beri gerek yazı ile, gerek 
sözle birçok makamlara başvurduğumuz halde 
üzümlerimizi kıymetlendirecek bir netice istih
sal edilememiştir, üzüm mahsulünün yıllardır 
içinde bulunduğu bu elîm durumun izalesi 
için Nevşehir'de bir (Suma fabrikası) lüzumlu 

görülmektedir. Oysa ki bundan 30 sene evvel 
burada bir (Suma fabrikası) vardı. Bu fabri
ka halen bomboş durmaktadır. Hattâ burada 
çalışan işçiler dahi mevcuttur. Nevşehir'de 
bir (Suma fabrikası) nın tesisi ve Ürgüp Şarap 
Fabrikasının tevsi edilmesi ile ezelî derdimize 
bir çare bulmasını muhterem Bakanımızdan 
rica ediyorum. Bu vesile ile grupumuzun say
gılarını sunar Gümrük ve Tekel Bakanlığı Büt
çesinin milletimize ve memleketimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Saym Erdo
ğan Adalı. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ER
DOĞAN ADALI (istanbul) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler, muhterem Bakanlık 
ve genel müdürlük erkânı; Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı hakkında Sayın Özkaya arkadaşımı
zın temas ettiği Bakanlık lüzumlu mudur, lü. 
zumsuz mudur? Bütçe muvazenesi bakımından 
Maliye Bakanlığı sorumludur, binaenaleyh büt
çe gelirlerinin temini Maliyeı Bakanlığının sa-
hibolması lâzımgelir, bütçenin % 36 sının 
gelirinin başka bir bakanlığın elinde bulunma
sı. Muvazenei Umumiye Kanununa bütçe mu
vazenesine uygun mudur? Bunlar çok konuşul
muş hakikaten hakkında rapor verilmiş hu
suslardır. Fakat aradan geçen müddete ait ben
deniz 20 senelik bütçe müzakerelerini tetkik 
ettim, kütüphanede hep bunlar söylenmiş. Sok-
rat'ın dediği gibi güneş dünyayı aydınlattığın
dan beri yeni söylenmiş bir lâf yoktur.» diyor. 
Bu bütçe, Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi 

* hakkında söylenmiş hiçbir yeni lâf yok muh
terem arkadaşlarım. Biz bunları bir tarafa bı-
ralap bugünkü elimizdeki bütçe üzerinde ve 
b~! günkü durum hakkında grupumun görüşleri
ni i:\i-z etmeye çalışacağım. 

Muhterem senatörler, son on yıllık Devlet 
bütçelerinin gelirlerinin % 30 hattâ 1967 büt-
ı asinin % 36 sim Gümrük ve Tekel gelirleri 
teşkil etmektedir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bünyesindeki 
gferek Gümrükler Umum Müdürlüğü gerek 
Tekel Umum Müdürlüğü mevzuları itibariyle 
geniş halk tabakalarını yakından ilgilendir
mekte ve hizmet vermektedir. Aynı zamanda 
bünyesinde geniş işçi kütlesinin bulunduğu 
bu Bakanlık, gerek Devlete, gerek vatandaşa 
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karşı olan vazifelerini başarmak için büyük 
bir gayret göstermekte isede birtakım kanuni, 
idari, nıalî ve teknik sebepler yüzünden iste
nilen seviyeye ulaşamadığıda bir hakikattir. 

Biraz sonra arz edeceğimiz ve bir kısımda 
zaten 1 nci 2 nci Beş Yılhk Plânda yer almış 
olan kanunların çıkarılması ve tedbirlerin alın
ması ile hem vatandaşa daha iyi hizmet arz 
edilecek, hemde gümrük ve tekelin mevcudiye
tinin asıl maksadı olan Devlete gelir sağlamak 
fonksiyonunun çok dab.a iyi işliyeceğine yani 
gümrük ve tekel kanalı ile olan Devlet gelir
lerinin artacağına inanmaktayız. Hemen ilâ
ve edelimki bu hususun anlaşılmış olması ve 
bu yoldaki gayretlere başlanmış olması mem
nuniyet vericidir. 

Muhterem senatörler^ Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı bütçesini Bakanlığa isimlerini vermiş 
olan iki umum müdürlüğü yani Gümrükler 
Umum Müdürlüğü ve Tekel Umum Müdürlüğü 
olarak ayrı ayrı ele alarak tetkiklerinize suna
cağız. 

Gümrükler Umum Müdürlüğü : 
ilk kurulduğu günlerde gümrükler sırf Dev

lete gelir sağlamak maksadı ile hareket etmiş
lerdir. Zamanla değişen iktisadi, sınai ve iç
timai şartlar muvacehesinde gümrükler yeni 
birtakım fonksiyonlar kazanmışlardır. 

Bugün Gümrükler Umum Müdürlüğü vazi
feleri: ithalât, ihracat ve transit gümrük mua
meleleri ile turistlerin ve yolcuların giriş ve 
çıkış işlemlerini yapmak ve kaçakçılığı önleyi
ci tedbirleri almak şeklinde özetlenebilir. 

Muhterem senatörler, halen meriyette olan 
5385 sayılı Gümrük Kanunu gelişen hayat şart
ları, milletlerarası münasebetler ve bilhassa 
turistik münasebetler bakımından ihtiyacı kar
şılamadığı ve kifayetsiz olduğu herkesin itti
fak ettiği bir husustur. Gümrük mevzuatının 
kifayetsiz ve muğlâk olduğu 20 senedir bütün 
bütçe müzakerelerinde üzerinde durulmuş olan 
bir husustur. 

1956 yılında bütçe müzakerelerinde bir 
grup sözcüsü aynen şöyle diyor: «Gümrük 
muameleleri bugünkü hali ile gayet karışık ve 
vatandaşı izaç edecek durumdadır. Bunların 
asrın ihtiyaçlarına göre yeniden gözden geçi
rilmesi ve modernize edilmesi şarttır.» 

Görülüyorki bütün bunlar söylenmiş fakat 
bugünün ihtiyaçlarına oldukça cevap verecek 

yeni gümrük kanunu tasarısı senelerden beri 
çıkarılmamıştır. Halen Millet Meclisinde Ge
çici Komisyonda beklemektedir. Hükümetin ve 
bütün partilerin bu hususta gayret gösterme
sini temenni etmekteyiz. Bu arada sunuda ilâ
ve etmek isterim ki gümrük mevzuatının ve be
yanname muhteviyatlarının vatandaşlar için bir 
bilmece olmaktan çıkarılması ve en basit mua
mele için en ufak eşyanın gümrükten çekil
mesi için dahi mutlaka komüsyonculara müra
caat etmek zorunluluğundan vatandaşın kur
tarılması zarurettir. 

Senelerden beri üzerinde durulan ve fakat 
maaselef netice alınamıyan mevzulardan biri 
de kaçakçılığın önlenmesi mevzuudur. «Kaçak
çılığın bizim için öteden beri çok ehemmiyet
li bir dert» olduğu hususunda hepimiz mütte
fikiz. Millî bir dâva ve ıstırap halini alan bu 
işe artık icabeden ehemmiyeti vererek bu işi 
«kökünden halletmenin zamanı gelmiş ve geç
miştir.» Bu sözleri 1949 - 1955 yılı tekel büt
çesinde grup sözcülerinin söyledikleri sözler
dir. Görülüyor ki o zamandan bu zamana deği
şen fazla bir şey yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, muhakkak olan şu
dur ki: Halen meri olan ve muhtelif tarihler
de tadil edilmiş olan 1918 sayılı Kaçakçılık 
Kanunu kifayetsizdir. Bu kanunun bugünün 
şatlanna uydurulması ve daha realist olması 
zaruridir. Fakat hemen ilâve edelim ki kaçak
çılık sırf kanun maddeleri ile ve zabıta ted
birleri ile ve idari tedbirlerle önlenecek bir 
mevzu değildir. Kaçakçılığı önlemek için ge
niş iktisadi tedbirlere ve çarelere ihtiyaç var
dır. Her şeyden evvel kaçakçılığı aileden mes
lek edinmiş insanlara yeni kazanç imkânla
rı sağlamak zaruridir. Bu arada Hükümetimi
zin Doğu'nun iktisadi kalkınması ve işsizliğin 
önlenmesine verdiği ehemmiyet neticesi ka
çakçılığın da tedricen azalmasında rolü olaca
ğına inanmaktayız. Keza canlı hayvan kaçak
çılığının önlenmesinde Doğu vilâyetlerinde ya
pılmakta olan kombinaların ve deri fabrikala
rının büyük rolü olacak ve vatandaşlarımıza 
malını kendi vatanında değerlendirmek imkâ
nı. sağlanacaktır. Bu arada: 

a) Gümrük muhafazasının ehil ellere ve
rilmesi, 

b) Hayvan kaçakçılığı olan yerlerde hay
van borsaları kurulması, 
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c) Açık pazarları ve limanları gibi tedbir
lerde akla gelebilir. 

Fakat yukarda arz ettiğim gibi asıl tedbir 
realist tedbir iktisadi problemleri halletmek
tir. Vaktin kısalığı sebebiyle bu mevzularda 
daha teferruata girememekte isek de son gün
lerin aktüel bir meselesi olan kahve kaçak
çılığı mevzuuna temas etmeden geçemiyece-

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin yıllık 
kahve istihlâki 5 000 tondur. Tekelin bir yıl
lık ithalâtı ise 1 500 ton civarındadır. Demek 
oluyor ki Türkiye'ye her yol 3 500 ton, yani te
kelin resmen ithal ettiğinin üç misli kaçak 
kahve girmektedir. Bu hususta fiyat ucuzlat
ması v.s. gibi birtakım iktisadi tedbirler alın
madıkça polis tedbirleri ile bunun önüne ge-
çilemiyecek ve kahve kaçakçılığı gazete sü
tunlarını doldurmaya devam edecektir. Bu mev
zuda Bakanlığın ne düşündüğünü ve ne gibi 
tedbirler alınacağını öğrenmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, Tekel Genel Müdür
lüğü mevzundaki mâruzâtımızı üç anakonu ha
linde takdim edeceğiz.. 

Genel Müdürlük ve teşkilât, ispirtolu içkiler 
ve nihayet günün mühim mevzuu tütün ve çay 

Sınai ve ticari faaliyetleri ile Hazineye ge
lir sağlıyan tüzel kişiliği haiz katma bütçeli 
bir Devlet müessesesi olan Tekel Genel Müdür
lüğü muhtelif kanunlarla kendisine verilmiş 
olan görevleri kuruluşundaki Başmüdürlük, 
müdürlük, memurluk, atelye ve tuzlalarla yap
maktadır. 

Tekel Genel Müdürlüğüne verilen hizmetler 
devamlı artmış ve çeşitlilik arz etmiştir. 1960 
yılında iş hacmi 1 792 874 407 lira iken 1968 
yılında iş hacmi 3 727 200 (tahmin) Türk li
rası olmuştur. 

Fakat kadro durumu aynı seyri taMbetme-
miş olduğu için yeteri kadar teknik ve idari 
elemana sahibolmamıştır. Bunun neticesi ola
rak da hem aslî vazifesi olan Devlete gelir sağ
lamak fonksiyonu aksamış hem de çeşitli mev
zularda halka arz ettiği hizmetlerin kaliteli ve 
arzu edilen şekilde olması temin edilememiştir. 

Tekelin uzun yıllar 7424 sayılı Kanunla ka
bul edilmiş olan ve 1967 yılına kadar ancak 
504 000 000 lirası ödenmiş olan 750 000 000 
döner sermayesi büyük ölçüde artan iş hacmi

ni karşıhyamadığı için Hazineye ödenmesi lâ-
zımgelen gelirleri ödiyemiyerek büyük bir kıs
mını sermaye gibi kullanmaya başlamıştır. 

Bu açık zaruret karşılığında 29 . 6 . 1967 
tarihinde çıkan 891 sayılı Kanunla döner ser
mayesi hepinizin malûmu olduğu gibi 1 milyar 
750 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1941 yılında 
yürürlüğe giren 4036 sayılı Teşkilât Kanunu, 
organizasyon ve teşkilât bakımlarından o zama
na göre yeter görülürken 1942 de kahve ve ça
yın, 1946 da kibritin, Tekele ithali ve 4236 ve 
4896 sayılı kanunlarla son olarak çay mevzu
undaki gelişme ve yeni fabrikalar ihdası sebe
biyle 6939 sayılı Kanunla bugünkü şeklini al
mıştır. Ancak memur kadrosu 20 sene evvel 
3 523 iken bugün 3 509 a inmiştir. 

Netice olarak şunu arz etmek istiyorum ki, 
Tekel istihsalden fabrikasyona kadar çok deği
şik mahiyet arz eden faaliyetinin rasyonel ve 
kaliteli teknolojiye uygun yapılabilmesi için 
halen Mecliste olan ve Bütçe Komisyonuna 
sevk edilmiş bulunan teşkilât kanununun biran 
evvel çıkarılması zaruridir. 

ispirtolu içkiler : 
Fermantasyon sanayii içinde mütalâa edi

len ispirtolu içkilerin imalini Devlet 4250 sayı
lı Kanunla Devlet tekeline almıştır. Fakat ge
rek teknolojiye fazla ehemmiyet verilmeyişi, 
gerekse tekel olmanın rahatlığı ve rekabetsizli-
ği yüzünden içkilerimiz arzu edilen kalitede 
değildir. Bu bakımdan İkinci Beş Yıllık Plân
da öngörüldüğü gibi içki sanayiinde tekelin, 
kaldırılması uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Türk çiftçisinin gelir kaynaklarından biri 
olan bağ mahsullerinin daha iyi bir şekilde de
ğerlendirilmesi için kapasitenin yeterli bir sevi
yeye çıkarılması ve ihracat imkânlarının artı
rılması şarttır. Zira yurdumuzun birçok yerin
de tek gelir kaynağı olan bağcılık içki yapıl
mak suretiyle değerlendirilemediği için bağlar 
ve üzüm çeşitleri azalmakta ve yok olmaktadır. 

özel sektördeki içki imalinde kalite kontrol-
ları gereği kadar yapılamamaktadır. Tekelin 
içki ihracatı yeterli değildir. Başlıca ihraç iç
kisi olan şaraplarımız emsallerinden üstün oldu
ğu halde teknoloji noksanı ve pazarlama ve or
ganizasyon noksanı sebebiyle ihraç imkânı ço-
ğaltılamamaktadır. Bu noksan usul ve metot-
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larla ikinci Beş Yıllık Plânda öngörülen şarap 
ihracının % 200 artması asla tahakkuk ettirile-
miyecek bir hedeftir. Bu mevzuda ikinci Beş 
Yıllık Plânda yer almış olan ve kurulması ön
görülen (İçki Sanayii İktisadi Devlet Teşekkü
lü) belki yardımcı olabilecektir. 

Şarap mevzuunda son olarak şunu söylemek 
isteriz İd, ihraç edilebilecek kapasite yaratıl
ması ancak şarapçılığımızı kurtaracaktır. 

Bira mevzuunda üretimin tüketimi karşılama
dığı malûmdur. Geçen yıl ihale edilen Yozgat 
Bira Fabrikası binası ikmal edilmekte ve maki-
naları da gelmekte ve Yozgat'a sevk edilmek
tedir. 

İstanbul'da Malt Fabrikası inşaatı da ikmal 
edilmektedir, istanbul ve izmir'de özel sektör 
tarafından yapılmakta olan bira fabrikaları 
mevzuunda Tekel Genel Müdürlüğünün nazarı 
dikkatini çekerim bu fabrikalar orijinal şişele
ri, teknik ve kaliteli biraları dolayısiyle istan
bul piyasasını kaplıyacak ve Tekel birasını is
tanbul'dan kovacaktır. Tekel birasının istan
bul dışında satılabilmesi ise nakliye dolayısiyle 
idarenin zararına sebebolacaktîr. Bu bakımdan 
özel sektör fabrikalarının plânsız şeklinde iste
dikleri yerde kurulması mahzurludur. 

Tütün ve çay : Tarımsal ürünlerimizin başlı-
cası ve ihracatımızın temel maddesi olan yap
rak tütün mevzuunda ekicisinden tüccarına, ih
racatçısından Tekel idaresine kadar herkesi hu
zursuzluk içerisinde bırakan bir durum içinde 
bulunduğumuz bir hakikattir. Bu yılki tütün 
piyasasının açılışı dolayısiyle meydana gelen 
olaylar bu durumu açıkça aksettirmektedir. Ge
nel ihracatımızın % 30 unu teşkil eden ve yarım 
milyona yakın ailenin 7 000 köyde geçim mev
zuu olan ve dolayısiyle memleket ekonomisinde 
büyük bir yer tutan tütün mevzuunda seneler
den beri bütçe müzakerelerinde tenkidler ya
pılmış, gazetelerde ve mecmualarda sayısız ma
kaleler yazılmışsa da maalesef bugüne kadar hiç
bir ciddî tedbir alınmamış data doğrusu 1965 -
1967 seneleri bütçe raporlarımızda belirttiğimiz 
gibi bugüne kadar Devletin tütün politikası ger
çeklere uygun ve ilmî bir şekilde tesbit edilmiş 
değildir. Her sene tahaddüs eden vaziyete göre 
ve politik organların etkiler ile geçici tedbirler 
ve imkânlar hazırlanmaktadır. Bu tutumun her 
yönden olumsuz neticeleri ortaya çıkmıştır. Tü

tün ekicileri mahsulünü nasıl olsa satacağını dü
şünerek daha fazla ekmek çarelerini aramış ve 
tütün için elverişli olmıyan taban araziye ekim 
yapmıştır. Böylece ihtiyacın çok üstüne çıkan 
üretim aynı zamanda düşük kalitede olmuştur. 
İhracı da mümkün olmıyan bu mallar her yıl 
miktarı biraz daha artan stoklar meydana getir
miş, memleketimizin "son beş yıllık dönem için
deki tütün üretim, tüketim ve ihracat miktarları 
şu seyri takibetmiştir. 

1963 - 1964 yılında 32 633 ton olan tüketim 
1967 - 1968 yılında ancak 39 500 tona çıkmış, 
üretim ise 1963 yılında 132 183 ton iken 1967 
yılında 182 692 tona çıkmış bulunmaktadır. 

Bu iki tablonun tetkikinden üretimin tüke
tim ve ihracata nazaran daha büyük bir hızla ar
tarak istihlâk kapasitemizin ve ihracat imkân
larımızın çok üstüne çıkmış bulunduğu anlaşıl
maktadır. Bu durum önemli miktarda stok te
rakümüne sebebolmuştur. 1963 - 1964 ihracat 
sezonunda Tekelde 7 000 ton, tüccarda 37 000 
ton olmak üzere cem'an 44 000 ton stok olduğu 
halde 1967 -1968 ihracat sezonu başında 85 000 
ton Tekelde, 47 000 ton tüccarda olmak üzere 
cem'an 160 000 ton stok bulunmaktadır. Yani 
1967 - 1968 ihraç sezonunda dış piyasalara arz 
edilen tütün miktarı Türkiye'nin 2 yıllık ihra
cat miktarına muadildir. 

Biriken yaprak tütün stokları içinde Tekel 
elindeki destekleme tütünlerinin miktar ve nis-
beti gittikçe artmaktadır. 1 . 11 . 1967 tarihi 
itibariyle destekleme stoklarına bağlı olan meb
lâğ Tekelde 944 981 874 liradır. Destekleme 
stoklarının tasfiyesindeki zorluklar aşikârdır. 
Bu stokların tasfiyesinde gösterdiği gayret ve 
aldığı netice bakımından Tekel idaresi gerçek
ten tebrik ve takdire lâyıktır. Fakat yüksek 
miktardaki stokların ve buraya bağlanan para
nın tekeli aslî fonksiyonlarını ifa bakımından 
zorluk içinde bıraktığı da bir vakıadır. Aslında 
konu Tekelin imkânlarını çoktan aşmış olan bir 
meseledir. Bu stokların tasfiyesi üzerinde ilgili 
bakanlıklar tarafından özel olarak durulmalı bâ
zı radikal tedbirlere başvurulmalıdır. Bu bir 
zarurettir. Fakat eldeki stokların eritilmesi 
Türk tütüncülüğünü içinde bulunduğu çıkmaz
dan kurtarmaz. 

Türk tütüncülüğünü kurtarmanın başlıca 
şartları kanaatimce şunlardır: 
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1. Her şeyden evvel tütünden politikacı eli
ni çekmeli ve tütünü her yıl istismar mevzuu ol
maktan çıkarılmalıdır. 

2. Tütün istihsalimizin iç istihlâk ve ihra
cata göre kontrol altına alınması, 

3. Keza ekim sahasından itibaren kontrol 
edilerek kalitenin sağlanması, 

4. Tütün ekimine elverişli olmıyan taban 
arazide tütün eîrimi yaptırmamak ve böylece 
kalitesiz ve ihtiyaç fazlası mahsule mâni olun
ması ve bu hususta ekici aydınlatılarak kendi 
menfaatinin ve istikbalinin korunmasının bu yol
da olduğunun anlatılması. 

5. Ekiciyi bu şekilde her türlü arazide fas
la ekmeye sevk etmiş olan 1962 yılındaki gibi 
anormal ve suni fiyatlarla destekleme yapma
mak. 

6. Ekiciyi aracıya ve tefeciye muhtaç et
memek ve piyasanın açılmasından çok evvel yok 
pahasına evvelden satış yapmasına imkân ver
memek için kooperatifler ve ekici bankaları ve 
avanslarla ekicinin desteklenmesi. 

7. Her yıl piyasayı ayrı ayrı günlerde aç
mayıp tütün piyasasının her bölge için muay
yen bir tarihte açılması. 

8. Şark tütünü olarak dünya piyasasında 
bilinen tütünlerimizi satmak ve kaybettiğimiz 
piyasaları kazanmak için büyük gayret sarf et
mek, bilhassa Ortak Pazar kontenjanı üzerinde 
durmak ve reexportu önlemek ve aynı cins tü
tün ihraceden Yunanistan, Bulgaristan ve Ro
dezya gibi memleketlere tevafuk etmenin ve 
bunları yapabilmek için de kaç senedir va'dedi-
len ve halen Millet Meclisinin Geçici Komisyo
nunda yatmakta olan tütün ve tütün tekeli ka
nununun mutlaka yaz tatilinden evvel çıkarıl
ması şarttır. 

Asgari bu şartlar tahakkuk ettirildiği tak
dirde Türkiye'de tütün politikası vardır diyebi
liriz. O zaman ancak (iyi tütüne iyi para) sözü 
bir anlam kazanabilir. 

Hükümetin bu mevzulara bihakkın' vâkıf ol
duğunu ve bu mevzua lâyık olduğu ehemmiyeti 
verdiği muhakkaktır. 2 nci Beş Yıllık Plânın 
tetkiki de bütün bu dertlere ve meselelere çare 
bulunacağını göstermektedir. 

Türkiye'de 5 yüz bin aileyi 7 sinden 70 ine 
kadar bir sene uğraştıran bir ziraat olduğu mu
hakkaktır. işte Devlet olarak 7 den 70 e bir 

I ailenin bütün bir senelik emeğini değerlendir
mek mecburiyetindeyiz. Ekicinin şunun, bunun 
menfaatine alet olmadan alm terinin hakkını ak 
ması A. P. olarak en büjiik arzumuzdur. Bu 

i mevzuu hiçbir şikâyete sebebolmıyacak şekilde 
ve ekici lehine olarak mutlaka hal yoluna koy
maya kararlıyız. 

Sigara mevzuu üzerinde çok durulduğu ve 
herkesçe yakinen bilinen bir mevzu olduğu için 
samanınızı almak istemiyorum. Ancak herke
sin gördüğü gibi sigaralarımızın kalitesi içil-
miyecek kadar bozuktur. Mevcut sigara fabrika
ları, maMnaları çok eski ve takatlarının çok üze
rinde çalıştıklarından maalesef sigaralarımızın 

i kalitesi ve ambalajları çok bozuktur. Harman
ları da iyi yapılmamaktadır. Maltepe Sigara 
Fabrikasının hizmete girmesi lüzumundan fazla 

i gecikmiştir. Geçen seneki bütçe müzakerelerin
de bu mevzudald tenkidlere Sayın Bakan Mal
tepe Sigara Fabrikasının hizmete girmesi ile bu 

| aksaklıkların önleneceği şeklinde cevap vermiş -
se de 2 nci Beş Yıllık Plânda Maltepe Sigara 
Fabrikasının önümüzdeki beş yıllık dönemde ka
pasite ihtiyacını karşılamaktan uzak kalacağı 

| da zikredilmiş bulunmaktadır. 
i Bugünkü durumu ile sigaralarımızın ihraç 

edilmesi düşünülemiyeceği gibi Türkiye dâhilin
de bile Türk sigaraları büyük şehirlerde yerini 
Amerikan sigarasına bırakmaya başlamıştır. 

Bu sebeple Maitepe Sigara Fabrikasının ilk 
elde faaliyete geçirilmesi ve sigaralarımızın ka
litesinin ve ambalajlarının süratle düzeltilmesi 

i şarttır. 
Çay : 
Muhterem senatörler, memleket ekonomisin

de ehemmiyetli rolü olan, bilhassa Doğu - Kara
deniz bölgesinde yaşıyan vatandaşlarımızın ge
çim kaynağını teşkil eden ve bütün vatandaşla-

j rımız tarafından kullanılan çay mevzuunda ehem-
j illiyetle durmak isteriz. 
ı Yüksek malûmlarınız olduğu üzere 1964 yı

lından itibaren çay istihsali yıllık istihlâkimizi 
karşıladığı için hariçten çay ithalâtı dıırdurul-

İ muştur. 1964 yılını takibeden yıllarda ise istih-
i sal dahilî istihlâki geçmiş ve ihraç durumuna 

gelinmiştir. 
1962 yılında 8 644 ton olan üretime muka-

I bil 9 082 ton tüketim var iken 1964 yılmda 
] 10 620 ton üretim, 10 788 tüketim ve bu yıl-
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dan sonra ithalât durduralnraş, fakat 19G6 yılın
da 23 - 24 000 ton çay üretimi olmuş, tüketim 
ise bu hızı takibetmemiş 13 - 14 000 tonda kal
mıştır. Bu rakamlardan anlaşıldığı gibi tüketi
min dengeli bir seyir taMbetmesine mukabil üret
tim 1966 yılında yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. 

1967 yılında ise-yaş çay mubayaası 100 502 
ton olup 22 - 23 ton kuru çay elde edilmiştir. 

Tüketimin aşağı yukan aynı kalması ve fa
kat üretimin tahminleri aşan şekilde artması 
stok problemlerini ortaya çıkarmıştır .Bu stok
ların eritilmesi ise ancak ihracatla yani dış satış
larla mümkündür, ihracat için ise kalite, am
balaj ve fiyat unsuru çok mühimdir. Bu durum
da istihsal fazlası olan ve Tekel elinde stok ola
rak bulunan çayları ihracetmeye imkân yoktur. 
Zira çaylarımız çok pahalıya mal olmaktadır. 
Saniyen kalitesi bozuktur, ihracedebildiğimiz 
çaylar ise 2 lira ile 3,5 lira arasında satılmak
tadır. Geçen yılki çaylarımızın 165 kuruştan 
satıldığını zannetmekteyiz. Görülüyor İd, mali
yeti 21 - 22 lira olan çay 2 liradan ihracedil-
mektedir. Çay mevzuunun halli için kanaati
mizce şu tedbirlerin alınması lâzımdır. 

1. Çay üretiminin planlanması suretiyle üre
tim ve fabrikasyonun plân espirisine de uygun 
olarak Şeker Şirketi gibi bir idare altında top
lanması, zira bugün ekim ve ziraat Tanm Ba
kanlığında, fabrikasyonu ise Tekeldedir. Bu du
rum iyi neticeler vermemiştir. 

2. Mubayaa safhasında gerekli niteliği ve 
çay vasfını taşımıyan yaprakların alınmaması. 
Şurası muhakkaktır M, muhtelif sebeplerle ve 
bu arada eksperlerin kifayetsizliği sebebi ile iyi 
vasıflı olmıyan yaprakların da alındığı bir ger
çektir. Meselâ 1967 yılında Rize Çay Araştırma 
Enstitüsü 1967 yılının mahsulünü 80 000 ton 
tahmin etmişken kanpanya sonunda Tekel 
105 000 ton çay almıştır. Bu aradaki fark işte 
o kalitesiz dediğimiz çay alımı olmuştur. 

3. Kifayetli ve ilmî niteliği haiz tütün eks
perleri gibi iyi yetişmiş eksperlere ihtiyaç var
dır. Bu gün çay eksperliğini o bölgenin çay 
ekimi yapan çocukları yapmaktadır, her ne ka--
dar Tekel tarafından Çay Eksperleri Tüzüğü 
yapılmışsa da maalesef tatbik edilememiştir. Ha
len muayyen mevsimde muvakkat veya . saat 
ücreti ile çalışan ilkokul tahsili dahi buluninı-
yan çay eksperlerinin mutlaka ele alınması çay

cılığımızın istikbali için elzemdir. Eksper mev
zuu hallinin yüzlerce devamlı kadronun konul
ması, kadro bulunsa da yüzlerce ehliyetli tek
nolojiden anlıyan eksper bulunması kolay hal
ledilecek bir iş değildir. Fakat bununla bera
ber biran evvel teşebbüse geçilmesi de şarttır. 

4. Çay ziraatı toplanması taşınması ve iş
lenmesi nazik ve ihtimam istiyen bir nebattır. 
Âzami 6 saat içinde işlemeye girmelidir. Aksi 
takdirde kalitesi bozulur. Bunun içinde çay alım 
yerlerinin yakın muntazam olması ve her ekim 
mıntakası civarında atelye ve fabrikaların bu
lunması ve nakliyatın çabuk olması için de yol
ların biran evvel ikmali şarttır. 

5. Fabrikaya gelen çayın derhal fabrikas
yona intikali ve gerekli soldurma, kıvırma, ku
rutma fermantasyon ve tasnif kapasitelerinin 
sağlanması şarttır. Burada memnuniyetle ifade 
etmek isterim ki; kapasite tevsi programı ve 
yeni çay fabrikaları mevzuunda iki yıldır nor
malin üzerinde bir gayretle çalışılmış ve birçok 
yeni fabrika inşaatı bitmiş ve bitirilmek üzere
dir. Bunları teker teker sayarak vaktinizi al
mak istemiyorum. Fakat fabrikalar ve atelyeler 
mevzuunda yapılan çalışmalar ve yatıranların 
programı geçen tahakkuku için başta Bütçe 
Karma Komisyonu olmak üzere hükümete, ba
kanlık ve Tekel Genel Müdürlüğü yetkililerine 
teşekkür etmek isterim. 1968 kampanyasına ye
tiştirilecek olan bu fabrikaların çaycılığımıza 
çok faydalı olacağı muhakkaktır. 

6. imal edilen çayın iyi bir ambalaja tabi 
tutulması hem kalitenin muhafazası ve hem de 
satış bakımından zaruret arz etmektedir. Çay 
paketleme fabrikası inşaatı devam etmektedir. 
Fabrikanın makinelerinin % 80 nin mevcut ol
duğu anlaşılmıştır.. Harmanlama ve selafonla-
ma makmeleriniıı ithaline çalışılmakta olduğu
nu haber almış bulunuyoruz. 

Muhterem senatörler, bu arz ettiğim husus-
. 1ar birbirlerini tamamlıyan ve biri aksadığı tak
dirde çayın kalitesini bozan hususlardır. Bu ba
kımdan Türk çayının birçok yabancı eksperle
rin raporlarında belirtilen gerçek ve yüksek 
kalitesine ulaştırmak millî bir görevimiz olma
lıdır. Çok kıymetli arkadaşlarım, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşleri
mizi zamanın imkânı nisbetinde arz etmiş bulu
nuyoruz. 
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Bu arada şunu da istitraden sayın bakan 
ve bakanlık erkânından grupum adına rica et
mekteyim. Halen devam etmekte olan toplu iş 
sözleşmelerin biran evvel neticelendirilmek su
retiyle uzun zamandır işçinin içinde bulunduğu 
sıkıntılı ve endişeli durumdan kurtarılmasını 
da temenni etmekteyiz. 

1968 bütçesinin başta müstahsil köylümüze, 
elinin emeğini ve almterini katan işçimize, ba
kanlık ve genel müdürlükler erkân ve münte-
siplerine ve bütün milletimize hayırlı olmasını 
Tanrıdan diler hepsini ve hepinizi A. P. Cum
huriyet Senatosu Grupu adına hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) —Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, bu sene ekici tü
tün piyasasının açılışı yine C. Senatosundaki 
bütçe müzakerelerinden bir hafta öncesine te
sadüf etti. Biz de bu vesile ile Ege'de tütün alım 
merkezlerini dolaştık ve her sene olduğu gibi 
taze havadislerle Cumhuriyet Senatosuna gel
dik, gördüklerimizi, müşahede ettiklerimizi bu 
fırsattan faydalanarak ifade etmeye çalışaca
ğız. 

Arkadaşlar, geçen sene piyasayı takibeden 
günlerde ya da bundan biraz sonra Tekel Ba
kanlığının devlet radyoları ile neşredilmiş bu
lunan tebliğini hatırlamış olacaksınız. Bakanlı
ğın bu tebliği ile müstahsile bâzı öğütler veril
miş ve bu arada tütünlerin yasak mıntıkalara 
ekmemelerini, ekerlerse mubayaa dışı bırakıla
cağı ya da destekleme dışı bırakılacağı ifade ve 
ilân edilmişti. Ne oldu? Bugün, geçen senekin-
den 10 bin ton fazla tütün istihsal edildi. 
Şimdi göreceksiniz bir ay sonra yine Tekel Ba
kanlığı bir tebliğ yapacak, mütahsıl fazla tü
tün ekmeyin, destek dışı bırakacağım, mu
bayaa etmiyeceğim diyecek ve tütün istihsali 
bir miktar daha da fazlalaşacaiktır. Öyle ise 
Bakanlığın ittihaz etmiş olduğu bu tedbir 
gereken faydayı getirememiştir. Üzerinde İs
rar etmekte mâna yoktur. Bizim kanaatimizce 
mıntıkalar tahdidedilmeden ve yasak bölge
lere tütün eken vatandaşların ekilişleri bo
zulmadan «Ben sana vaktiyle söyledim, tütünü
nü destek dışı bırakacağım, sen benim sözü
mü dinlemedin tekrar diktin, ektin cezasını çek 
senin tütününe para vermiyorum» dememeli-
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dir diyememelidir. Müstahsıla kendi kendine 
ceza vermekte isabet yoktur. O itibarla 
Tütün Tekeli Kanunu için senelerden beri bu 
kürsülerde «çıkacaktır, çıkmak üzere, mutla
ka bu yıl kanunlaşacaktır» denir, aradan 
seneler geçer o tasarının içindeki, faydalı hü
kümlerden memleket müstahsilinin faydalan
masına imkân bırakılmaz. Bunun gecikmesi
nin bir mazeret halinde ifade edilmesine im
kân yoktur. O itibarla Bakanlık meseleye cid
diyet verecekse, her şeyden" evvel tasarının 
biran evvel kanunlaşmasını ve tütün ekilecek 
mıntıkaların behemahal tahdidedilmesini te
min etmelidir, tıpkı pancarda olduğu gibi. 
Aksi takdirde köylü bir taraftan istihsal ede
cek, Bakanlık öbür taraftan destek dışı bı
rakacak, ceza verecek ve neticede 12 ay ya
pılan mesainin sonunda hem tütüncü ailesi 
ıstırap içinde kalacak, hem Ziraat Bankasının 
borcu ödenmiyecek, hem bakkalın borcu eda 
edilemiyecek ve bu ağır şartların içerisinde 
bir hafta sonra tekrar mühtahsıl tütün eki
mine başlıyacaktır. Bunun içinden başka 
türlü çıkamayız arkadaşlar, onun için bunu 
söylüyoruz, açıklıyoruz. Tekel Bakanlığının bu 
istikâmette zecri tedbirler almasını istiyoruz. 
Şimdi bu tasarı kanuhlaşmamıştır, ekici tek
rar tütün ekim faaliyetine başlamıştır, yasak 
mmtakalara dahi tütün ekecektir. O mıntaka-
larda istihsal edilen tütünler önümüzdeki sene 
yine 2 - 2,5 liraya satılacaktır. Tütün müs
tahsilinin seneden seneye ki, katiyen kabul et
mek istemiyorum biraz daha fakirleşmesi 
arzu ediliyorsa, tasrih edeyim böyle bir şey 
düşünemem, bunun için başka türlü bunun 
izahına imkân yoktur. Tütüne politika sokmı-
yalım, kabul camiye politika sokmıyalım, 
mektebe politika sokmıyalım, fındığa 
politika sokmıyalım, tütüne politika sokmıya
lım, kabilse Parlâmentoya politika sokmıyalım. 
Bu ıstırabı nasıl ilân edeceğiz? Bu ıstırabı 
nasıl gidereceğiz?.. Bunu söylediğim zaman po
litika yaptığımı iddia etmeye imkân var mı? 

Ben çok sual sormıyacağım, bir sual sora
cağım Tekelin baş fiyatları bu sene 11, 11.50, 
12, 12.75 kuruştan muhtelif mmtakalarda 
açıldı, az da olsa bu seviyeden mubayaa yapıl
dı. Acaba tütün tüccan M, mahsûlün yarısın
dan fazlası mubayaa etmiştir, bir tanesi 9 li
radan bir kuruş fazla mubayaada bulunmuş 
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mudur, bulunmamış mıdır? Acaba Tekel kali
teli tütünleri almış da tüccar kötü tütünleri 
kendi mi mubayaa etmiştir? Böyle bir şey olur 
mu arkadaşlar? Bu bir. 

İkincisi; zannederim Sayın Bakan gittikleri 
mıntakalarda bu hâdiselerin çok şahidi olmuş
tur. Tüccar aralarında varmış oldukları kara
ra göre akşamdan 9 liraya vereceklerine söz bir
liği yapmışlar; akşamdan 9 liralık mubayaalara 
başlamışlr, bunu da kabul edelim, ama ertesi 
gün sabahleyin 9 lira yavaş yavaş sekiz liraya 
inmiş, o sekiz lira birinci gün öğleden sonra 7,5 
liraya, ikinci gün 7 lira aynı tütünü 9 liralık fi
yatı öğleden sonra 6 liraya düşmüştür. Şimdi 
Tekel vermiş, olduğu fiyattan dönmemiştir bir, 
tütüncüye senin tütünün 8 liradır demiştir, fa
kat tütüncü, ekici tüccarda daha iyi fiyat bulu
rum ümidi ile çıkmış, gitmiş bu defa sabahleyin 
9 lira vermiş olduğu fiyatı bir lira kırarak 8 
lira vermiştir. 6 lira civarındaki tütünler için 
arkadaşlar, Sayın Bakanın bunu izah etmesini 
istirham ederim, Tekelde 6 liralık bir tütün dü
şününüz birinci gün sabahı 9 lira tüccar vermiş, 
tütün müstahsili bunu kabul etmemiş, az bul
muş, tütününden emindir, gitmiş Tekel'e fiyatı
nı öğrenmiş bir de bakmış M, Tekelde fiyat 7 
lira. Dönmüş tekrar aynı tüccara ben sana gel
dim 9 liradan tütünümü al demiş. Bu defa tüc
car senin tütünün iki balyası iskarta 8 lira, 7 
lira demiş. 7 lira idiyse, 6 lira idiyse, 8 lira idiy
se o tütüne sabahtan 9 lira vermiş olmanın se
bebi nedir? Bunun izahına ihtiyacımız vardır. 
Mesele ekicinin emeğini hiç şüphesiz değerlen
dirmektir. Ama bu başıbozuk düzen içerisinde 
dünyada bu bütün alışverişinden daha kötüleri 
satış nizamı düşünmeye imkân yoktur. O itibar
la Sayın Tekel Bakanının büyük kudreti ile, 
hiç şüphesiz Meclislerden gereceği büyük des
tekle Tütün Tekel Kanununu ve tütün satış ko
operatifleri .tasarısını biran evvel kanunlaştır
mak ve ıstırap çeken insanların acısına artık son 
vermelidir, hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım, her sene bütçe mü
zakereleri görüşülürken Tekel Bakanlığı Büt
çesi geldimi bir, tütün meselesi ortaya çıkar. 
Bitsin artık, şu tütün derdinden kurtulalım. Sa
yın Hocamız Ragıp Üner Bey tütünün ziyanla

rından konuştu burada. Şu halde faydalı bir şey 
olmadığı anlaşılıyor. Bir taraftan da çok ekili
yor, ihtiyaçtan da fazla. Sayın Bakan ihtiyaç
tan fazla olan bir şeyin aazltılması zaruri. Daha 
doğrusu Batı - Anadolu'da ekilen ne kadar 
mümbit toprak varsa tütün ekilmiş. Bu ekilen 
topraklar bizim Kayseri'de olsa tütün ekmezler, 
pek zavallı yer. Bir buğdayın üzerinde üç dört 
mahsul alan yerde bir tütündür denmiş gidiyor. 
Bunun için zecri tedbir almalıdır, bu sayede biz 
de bu tütün derdinden kurtulmuş oluruz. Efkârı 
umumiye de kurtulmuş olur. Diğer taraftan 
müstahsili kurtarmak için kooperatife doğru 
gitmek lâzımdır. 

Gelelim esas meseleye; gümrükler meselesi
ne, işçi gelir dertli, turisti gelir dertli, arkadaş
larımız gelir dertli, mütemadiyen söylenir. En 
iyisi benim kanaatime göre gümrüğü lâğvetmeli, 
çünkü başka çaresi bulunamamış ve bulunamı
yor. îşçi diyor M, ben gelirken 500 lira verdim 
mi her şeyi öbür tarafa geçiririm. Müşterek Pa
zar mı, Ortak Pazar mı diyorsunuz şimdi her ta
rafta var. Ne tarafa gidersiniz kaçak malı bu
lursunuz.. Bunlar Cenuptan giriyor, şuradan gi
riyor, buradan giriyor, her taraftan giriyor. Bu
nu otadan kaldırmak için ne çare bulunuyor? 
Bir taraftan memurlarımız var, para veriyoruz 
ama samimiyetle söylüyorum bunun esas kök 
meseleleri üzerinde, sebepleri üzerinde durulmu
yor. Bu insanlar niye kaçakçılık yapar? Bunları 
önlemek için ne gibi tedbirlerimiz olmalıdır ik
tisadi mi, içtimai mi? Ne ise bunları iyice düşün
melidir. Benim kanaatimce 300 - 400 lira ile 
gümrük memuru koydunuz mu bu iş olmaz önli-
yemezsiniz. Karşısındaki insan çok kazanacak 
malını getiriyor, elbette % 10 kâr edecek biraz 
verdi mi mükemmelen bu tarafa mallarını geçi
recektir. Hattâ Ulaştırma Bakanı diyor ki, Hac
ca gideceklere şunu yapıyoruz, Hacca gidecek
lerden sızdırıyorlar. Şu halde Sayın Bakan bu
na bir çare bulamıyor ve bulamamıştır. Maliye 
Bakanlığı da bütçe diyor, ama. gümrük memur
ları kalifiye memurlardan seçilse çok para gi
recek biz de rahat ederiz. Hükümetin ciddî ted- # 
bir alması, kalifiye memura doğru gitmesini ben 
canıgönülden arzu ederim. Gümrük memurları
na memuriyet verirken servet beyannamesine 
tabi tutulmalıdır. Bakalım ne olacak Bakıyor
sunuz gümrük memuru aşağı - yukarı geçinebi
liyor. 
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İkinci bir mesele, sayın hocamız üzerinde 
durdular, sigara meselesi. Arkadaşlar Devlet 
vatandaşın her şeyini korumakla mükelelftir. 
Sıhhatini, sağlığını... Sadece Devlet vatandaştan 
gelir temin etmekle mükellef değildir. Bunun 
için tekel üzerinde duruyorum, ben. Bir doktora 
gidiyorsunuz midenizden rahatsızsınız, ilk sor
duğu size içki içiyor musun, sigara içiyor mu
sun? diyor. Hayır içmiyorum. Demek ki bu zi
yanlı. Sıhhat bakımından ziyanlı, ondan sonra 
para bakımından ziyanlı, şu bakımdan ziyanlı, 
bu bakımdan ziyanlı. Gazetelere bakıyorsunuz 
ziyanları çok. 

Muhterem arkadaşlar gelelim esas meseleye; 
gazetelere bakıyorsunuz cinayetler... Bunlar hep 
sarhoşluktan meydana geliyor. Tekel Bakan
lığı radyodan, para temin etmek için içkinin 
reklamını yapıyor,, vatandaşı âdeta teşvik edi
yor. Halbuki bizler vatandaşın sağlığını koru
makla mükellefiz. Eskiden köylerde içM yok
tu, bilmezlerdi, şimdi köylere de içki girdi. 
düğünlerde tabancalar atılıyor, insan öldürü 
lüyor. Köyde kontrol yok, kontrol olmadığına 
göre, asayiş de yok. Kazanayım derken neler 
kaybediyoruz. Sayın hocamın söylemesini is
terdim, okuyorum, tetkik ediyorum, isveç ve 
diğer memleketlerde içki ile mücadele cemiyeti 
kurulmuş ve neslinin dejenere olduğunu açıkça 
görüyor, meydan da bunu söylüyor. Bundan 
dolayı intiharlar da olabiliyor. Sayın Ragıp 
Hocamız gayet güzel teklifte bulundu, dedi ki; 
biraz da şıra yapalım filân... Tekel Bakanlığı 
sadece içki yapıp depolarında birikmiş içkilerin. 
reklâmlarını radyoda yayınlayıncaya kadar di
ğer taraftan bunların şıraya tahvil edilmesi, 
meyvalarımızı değerlendirmek için bir faaliye
tin içine girilmesi elbette çok iyi olurdu. Dışar
dan piyasa arasın. Nasıl olsa vaktiyle Avru
palılar sabahleyin kalktığı vakit burunlarını 
şarapla yıkarmış, alışmış onlar bu işe. Biz de 
bu yönden onlara benzemiyelim ve benzemek 
de istemiyelim. 

Çünkü her cemiyetin bir düzeni vardır, bu 
düzeni bozduğumuz takdirde altından çıkamaz
sınız, kalkamazsınız. Hükümetler bu düzeni 
kurmakla da mükelleftirler. 

Muhterem arkadaşlar, biz bilmeden düzen
leri yıkıyoruz. Türk cemiyetinin bünyesini o 
kadar tahribediyoruz ki... 
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BASK AH" — Bir dakikanız var... 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Biti

riyorum. Kötüye götürüyoruz ki Allah taksi
ratımızı affeylesin. (Âmin sesleri) Güven Par
tili arkadaşlarım bakıyorum galiba bu işi benim
siyorlar, bizim arkadaşlarımızdan da benimse
yen var, tabii onlar biraz Hazineye para gel
sin diyor. Hazineye para daha başka yoldan 
temin edilebilir sıhhatli insan parayı kazanır. 
Anadolu'nun çoğunu Avrupa'ya gönderiyorsu
nuz Avrupa'dan size etek dolusu döviz getiri
yor. Sıhhatli ada,m toprağı işler, kazanır. Ama 
sıhatsiz adam hiçbir şey yapamaz. Türk Mil
letinin çocuklarının, Anadolu'nun çocuklarının 
köylünün sıhhatini korumakla mükellefiz. Ba
kandan rica ediyorum, nasıl olsa istihsal edi
yor fabrikaları, Türkiye'nin radyosunda onla
rın moral bakımından gelişmesini teşvik edici 
yollar aradığımız bir zamanda içkinin reklâmı
nı yapmaktan sarfınazar etsinler... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, doldu vakti
niz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi 
vesilesiyle bir iki noktaya kısaca temas edece
ğim. Güney bölgesinde bir kaçakçılık olduğu 
malûm. Âdeta kaçakçılık Devletin bilgisi ve 
himayesi altında cereyan eden bir muamele ha
line gelmiştir. Fakat bu hastalık esefle ifade 
edeyim, son yıllarda bizim Kars ili hudutları 
içine de sirayet etmiştir. İranla Kars ili ara
sındaki sınırdan bu son yıllarda likör, vita ve 
sana yağı kaçırılmakta, canlı hayvan kaçırıl
makta, iran'dan da birtaJam lüzumsuz eşya 
getirilmektedir, iran bizim dostumuz bir Dev
let, GENTO ya tâbi bir Devlettir. İranla 
Türkiye arasında bir müşterek pazar kurulması 
öteden beri konuşulan konular arasındadır. 
İranla bu mesele için anlaşmak da kanaatimce 
mümkündür. Suriye gibi idaresi dağılmış bir 
bölge değildir. İranla anlaşmak hiç olmazsa bir 
pazarda birleşmek imkânı vardır zannediyorum. 
Hükümet bu hususta biraz gayret gösterirse bu 
kaçakçılık önlenebilir. Bu kaçakçılık sadece ver
gi ziyaı bakımından değil aynı zamanda bölge-
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nin asayişi bakımından da lüzumludur. Bu ka
çakçılığın önlenmesi, zarureti lüzumludur, bu 
yapılmamıştır. Kaçakçılığı Kars ili dahilinde 
de Güney illerimizde olduğu gibi zabıta makam
ları, gümrük makamları ve bütün resmî ma
kamlar biliyor, görüyor ve hattâ halk arasın
da artık bu işin bir resmî muamele olduğu ka
naati yayılmaktadır. Ne mayın ve ne başka 
bir tedbir bunu önleyemiyecek ilerde daha da 
bu artacaktır. Tıpkı Kilis gibi, Kars'da İğdır'
da bir kaçakçılık yatağı olacak. Yani yeni 
Şankaylar teşekkül edecek yeni yeni vurgunlar 
çıkacaktır. Bunu önlemenin yolu vardır. Hü
kümet biraz ciddî tedbir alır, bir koordinasyo
na giderse içişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
bir araya gelirse bu meseleyi halledebilir. Bu, 
bir yeni meseledir. 

Ben de bir başka noktaya, bu tütün mese
lesine değineceğim. Tütün bu sene maalesef 
Ege mmtakasmda büyük şikâyeti mucibolmuş-
tur. Orada memuriyet yaptığım yerlerden son 
aldığım haberlerde ve tahkik ettiğim fiyatlarda 
Tekelin desteklemesi müessir olmamış. Zaten 
Tekel her zaman tamamını destekliyemiyor, bu 
bir vakıa. Ama tüccar da bu gevşek tutumdan 
istifade ederek daha evvel kendisinin kabul et
tiği fiyatı gittikçe kısmış ve halkı aldatma yo
luna girmiştir. Türkiye'de tüccarın halin bu 
kadar aldattığı olmamıştır. Yani orada tüccar 
fiyatları tesbit öder, Tekel baş fiyatı ilân et
tikten sonra tüccarın bir haysiyeti vardı, bir 
itibarı var, bir fiyatı kaliteye göre muhafaza 
ederdi. Son yıllarda tüccar aldığı tütünü an
laşmayı yapıyor, koçan denilen kâğıtları al
dıktan sonra birtakım müşkülât çıkarıyor müs-
tahsîla, müstahsil parasını tahsil edemiyor, 
başka bir yola da müracaat imkânı yoktur. 
Mevcut kanundaki hükümlere rağmen o trans 
ferler filân gayriresmî cereyan ettiği için mah
kemeye de müracaat edemiyor satış fiyatının da 
altında bir fiyata razı olmak durumuna düşü
yor. Bu mesele bu son yılların İM üç yılın me
selesidir. 

Ondan evvel tüccaf biraz daha ciddî biraz 
dalha ahlâklı bu işe kendi haysiyetini zedelemi-
yecek kadar ciddî idi. Bu son yıllarda maale
sef tüccarın bilhassa bir iki iflâs eden firma 
vardır, bu firma ve onun namına alım yapan 
mutavassıtlar böyle hareket etmektedir. Bunun 
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I da çaresi; demin Nejat arkadaşım yetki ile ifa
de ettiler, biran evvel bu Tütün Kanununun, 
Tütün Tekel Kanununun ve yıllardır çiftçiden 
kesilmiş olarak toplanan bu paraların bir ban
ka mı, bir kooperatif mi ne ise bir kanun ha
line getirmek için teşebbüsler vardır. Kanun 
teklifi benim bildiğim İM üç seneden beri Mec
lise verilmiştir, ama taMbedilmediği için çık
mıyor ve çıkmaz, böyle kanunlar tekliflerle 

y yürütülemiyor. Böyle kanunları ancak Hükü
met çıkarır. Yalnız Tekel Bakanı da tek başı
na bunu harekete getirip neticelendiremez. Bu 
bir Hükümet meselesidir. Tekel Bakanına bura
da düşen vazife bu meseleyi Hükümet konusu 
haline getirmek, Hükümeti harekete geçirerek 
bu kanunu biran evvel neticelendirmektir. Ak
si takdirde Ege'de bu şikâyet olacak, yarın 
Marmara bölgesinde olacak, yarın Karade
niz'de olacak ve gelecek yıl yine aynı şey mem
leketin her tarafında, yani bu tütün eken mın-
takalarda duyulacaktır. Tütün mahsulünün 
binbir meselesi vardır, sıhhi meselesi vardır, 
başka politikası vardır, Amerika'nın hâkimive-
ti meselesi vardır. Dış piyasalarla rekabet 
meselesi vardır, tütün yerine mamul tütün sat
ma meselesi vardır, bunların hepsi bilinen mev
zulardır ama asıl üzerinde durulacak konu tü
tüncünün teraküm eden parasını tütüncü lehine 
kullanılacak bir hale getirmek için yapılan tek
lifin kanunlaşmasıdır. Bu. da Hükümete düşü
yor. Tekel Bakanı bu meseleyi takibederse bu 
teşriî devre içinde bu kanun yürürlüğe girebilir 
ve köylüyü destekliyen tek konu olur bu. Çün
kü köylünün başka desteği yoktur. Tüccardır, 
Tekeldir, köylünün müracaat edeceği yollar. 
Tekelin destekleme imkânı mahduttur. Tücca
rın bilhassa son yıllarda birtakım alevereli, da
lavereli bir yola saptığı bir vakıadır. Bunu ön-
liyecek tedbir de şimdilik köylünün kendi top
lanan parası ile yeni bir müessesenin kurulma
sıdır. Bir destekleme müessesesidir, finansman 
müessesesidir. Bunu kurmak için de her şey 

I hazırdır. Yalnız köylüden toplanan paranın 
nerede olduğu belli değildir. Bâzı zamanlar 
Hükümetler bunu destekleme mubayaasında kul
landıklarını söylerler, hattâ yıllardan beri de
vam edegelen mubayaalarda bu paralar birçok 
yıllar hiç kazanç getirmemiş, zannediyorum bir 
iki yıl bir ay kazanç temin edilmiştir bu para 

I ile... 

821 — 
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BAŞKAN — Bir -dakikanız var. 
MEHMET HAZER (Devamla) — 100 mil

yon civarında bir paraJdır bunu biran evvel 
müstaihsıhn hizmetine vermek için kanunun çık
ması lâzımdır, teşekkür ©derim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Değerli 

Başkan, sayın arkadaşlar, Sayın Bakan ve Güm
rük Tekel Bakanlığının saygı değer görevli
leri, 

Türkiye'de tütün üç milyon nüfusun yaşama 
ve geçimini yakından ilgilendirdiği için tütün 
konusunun hassasiyetle üzerinde durulması ge
rektiği inancındayım. 

1967 yılı Ege tütün piyasası 29 Ocak 1968 
tarihinde Sayın Bakan tarafından izmir'de me-

' rasimle, açıldı. Baş fiyat 13,25 olarak ilân edil
di. Ama bu baş fiyat çok sembolik kalmıştır. 
Çünkü, 13,25 liraya tütün satabilen tütüncü 
adedi bir elin parmakları sayısı kadar azdır. 
Sayın Bakanın Ege'de tütün alım merkezlerin
de birkaç gün turistik mahiyetteki gezisi maa
lesef bir netice ve fayda vermemiştir. Çünkü, 
175 kuruşa kadar tütün satıldığını bizzat gör
müş bir arkadaşınızım. 

Yetiştirilmesi büyük emek ve masraf istiyen 
tütün politikasının ekiciyi korumaya yönelik ol
madığı için, ekici her yıl umduğunu bulamamış
tır. Emeğinin karşılığını alamamakta ve bu yüz
den de üzüntüsü her sene artmaktadır. 

Tütün piyasasını Denizli'de yakından izle
dim. Tekel ve tüccarın alım merkezleri önünde, 
kar altında bekleşen tütün ekicilerinin durumu 
gerçekten iç sızlatan bir manzara arz ediyordu. 

Bir baş fiyat ilân edilmişti. Ama tütün üre
ticisi, mahsulünün randımanını kendisi bilmi
yordu. Bir yıllık emeğinin karşılığına verilecek 
değerin ne olduğunu bilmediği için bir meçhulât 
içindeydi. Ekici, Tekel eksperinin ve tüccarın 
insafına kalmıştı. Tütün 13,25 ten fazlaya alma-
mıyacağı resmen ilân edilmiş, ama asgari fiyat 
ne olacaktı? Ekicinin pazarlık etme hakkı yok
tu. Tütün satımında insiyatif tek taraflı olarak 
sadece tüccar ve Tekel idaresi tarafından kul
lanılıyor, bunlar tütüne, köylünün alınterine 
ne değer biçerse köylü vatandaş boynunu eğerek 
tütünü teslim etmek, hattâ parasını ne zaman 
alacağı meçhul olarak teslim etmek zorunda ka
lıyordu. 

Hükümetin daha evvelki beyanları sonucu 
tütün bölgesine ümit dolu bir inançla gittim fa
kat, itiraf edeyim ki, o emeğinin değerini ala-
mıyan vatandaşların üzüntüsü ile geri döndüm. 
Tütün müstahsilini koruyacak tedbirlerin alın
masını, tütün piyasasından çok evvel de defa
larca hatırlattık. Fakat netice vermediğini ge
çen hafta bizzat yerinde gördük. Tekrarında bil
hassa gelecek yıllar için fayda gördüğümüz için, 
tekrar ediyorum. Tütün randımanının tesbitin-
de, ekiciye itimat verecek bir açıklık bulunma
lıdır ve randıman tesbiti tek bir eksperin tak
dirine bırakılmamalı, Teknik Ziraat Müdürlü
ğünden ve ziraat odalarından hiç olmazsa birer 
temsilci ile üç kişilik bir mokisyon marifeti ile 
yapılmalı ve tütün ekicisinin randımanı 70 mi
dir, 80 midir ne ise, kendisine randımanın bu
dur demeli ve koçanına yazılmalıdır. Malının 
değerini bilirse tütüncü gelecek yıllar daha iyi 
tütün yetiştirmek için gayret sarf eder. 

ikinci husus, tütün piyasasında artık tavan 
fiyat ekicinin aleyhine işliyen, hele gizli randı
man içinde bir tavan fiyat tesbiti ekicinin aley
hine işliyen bir sistemdir. Her randımanın ta
ban fyatı ilân edilmeli, Bakanlık bu ilân edilen 
fiyattan aşağı satışa mâni olmalıdır. Bu fiyatın 
tesbitinde de hayat pahalılığı, yetiştirme masraf
ları mutlak surette nazara alınmalıdır. 

Tütün kredileri maalesef köylünün sabun, 
tuz parası olacak mahiyette az olduğu için, der
dine çare bulabilecek bir miktarda olmadığı için 
üretimde değil, günlük masraflarında kullanı
lan ve yok yere onu borca sokan bir kredi sis
temi halinde devam etmektedir. Bu bakımdan 
kredinin yeteri kadar ve gerçek masraf karşılı
ğı olarak ve masrafın yapılacağı zaman veril
mesi yerinde olur. Ekseriya krediler gecikiyor, 
köylü evvelâ faizciden veya sağdan soldan para 
temin ediyor, ondan sonra kredisini alıp oraya 
ödüyor ki, ik idef a hem bankaya, hem de şahıs
lara faiz ödemek zorunda kalıyor. Tüccarın al
dığı tütünlerin bedellerinin ödenmesi teminata 
alınmalıdır. Çünkü, bunu geçen yıllarda çok 
gördük, tütünü deposuna koyan, koçanını cebi
ne koyan tüccar gidiyor, üç beş ay sonra tütün 
piyasasında düşme vardır, % 25 - % 30 yeni 
bir indirim yaptığın takdirde tütününü alırım 
diyor, zaten aldığı üç, dört liralar, yeniden bir 
indirme, yeniden bir pazarlık suretiyle üç beş 
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ay sonra köylü güç duruma düşüyor. Bunlar 
önlenmelidir. 

Tütün ekicisini koruyacak kanunun mut
lak surette 1968 tütün piyasası mevsiminden 
evvel çıkarılması artık köyden yana, tütün
cüden yana bir tütün politikası izliyeceksek 
şart ve elzemdir. 

Tekel konusunda bir noktaya daha değin
mek istiyorum. Köylüden ucuza tütünü alıp, 
pahalıya sattığı sigaraların dağıtımında maa
lesef bâzı aksaklıklar olmaktadır. Eğenin İz
mir dışındaki hiçbir şehrinde ve kasabasında 
filitreli sigara bulmak imkânı olmadığını bu 
gezimde gördüm. 

Değerli arkadaşlarım, bir de yine kıymetli 
ürünlerimizden birisi olan üzüm konusuna 
geliyorum. Siyah kuru üzüm yetiştiren çiftçi
lerimiz de bu yıl aynı şekilde hattâ tütüncü
den daha müşkül durama düşmüşlerdir. 
Emeklerinin karşılığını alamamışlardır. Bu ko
nuda Sayın Gümrük ve Tekel Bakanımız&an 
sorduğum bir yazılı soruya Sayın Bakan 
12 . 12 . 1968 ve 44 ncü cilt. Tutanak Dergi
sinde verdiği esvaptan bir kısmını okuyaca
ğım : «üzüm müstahsilinin korunması hak
kında Bakanlığımıza ve Tekel Genel Müdür
lüğüne kanunlarla veya Hükümet tarafın
dan verilmiş bir mecburi görev yoktur.» diyor
lar. Ben bunun anlamını kavrıy abadım. Vak
tin darlığı dolayısiyle daha fazla durmı-
yacağım. Siyah kuru üzüm piyasası bu yıl 
69 kuruşa kadar düşmüştür. Maliyeti 60 ku
ruşun çok üstündedir. 

Bu yaz Rize'de bulundum. Sahil boyunca 
geçtiğim yerlerde tonlarca çay yaprağının 
denize döküldüğünü gördüm. Hattâ deniz 
dahi bu yapraklara israf olduğu için, Devlet 
malının denize döküldüğü için olacak ki, dal
galar denizden sahile yaprakları atmıştı. Çok 
mübalâğalı şişirilmiş rakamlar söylüyorlar
dı. 5 - 10 milyon liralık yaprak denize dö
küldü diye. Bunlara inanmak güç tabiî ama 
bir vakıa ki, denize yaş çay yaprağı dökül
müştür. Bunun sebebi de yetiştirmeye üreti
me muvazi fabrikasyon ve atelyelerin kurul
maması idi. Devlet kesesinden parası müs-
tahsıla ödenen bu çaylann denize dökülmesi 
bir israf ^3 bir tedbirsizliktir, Gümrük işlerin-
de çalışan personelin hayatları pahasına gö
rev yaptıkları bilinmektedir. 

— 823 
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Her türlü dedikoduya müsaidolan bu görev
de çalışanların seçiminde itina gösterilmeli 
ve tatmin edici bir ücret ve maaş baremine 
kavuşturulmaları lüzumuna inanıyorum. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının değerli men
suplarına başarılar diler, 1968 bütçesinin mil
let için hayırlı olmasını temenni eder, hepi
nizi en derin saygılarımla selâmlarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) —Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, benden ön
ce konuşan bir kısım arkadaşlarımın işaret et
tiği tütün üzerinde bendeniz de kısaca mâru
zâtta bulunmak istiyorum. Bir kısım arkadaş
larım, burada ifrada giderek tütün mevzuunu 
izaha kalkışmış bulunduklarını görerek, biz
zat gördüğüm hususlarda misallerle, bunların 
da bu kadar başıboş bırakılmış vaziyette olma
dığını izah etmek isterim. Hakikaten tütün ze-
riyyatı ekimi, yetiştirilmesi güc olduğu gibi, sa
tışı da ondan daha güc olan bir zirai mahsul
dür. Bir kısım müstahsil elde ettiği tütünün ha
kiki randımanını, bedelini ve değerini öğrenme
den tüccara tütünün satış etmiş ve bilâhare biz
zat kendileriyle birlikte eksperin yanına gidip, 
koçanını çıkartıp fiyatını sorduğumuz zaman, 
satmış olduğu fiyattan çok daha yukarı olduğu
nu kendileri de bizzat ve biz de görmüş olduk. 
Ve bir kısım müstahsilin da bu tütün kanunu
nun çıkmaması sebebiyle istenilen evsafta tü
tünü yetiştirememiş ve yetiştirmiş olduğu tütü
nün de randımanının düşük, evsafının bozuk ol
ması yüzünden takdir edilen fiyatın dûn oldu- ^ 
ğunu görerek ve bir hayli emeğinin karşılığın
da az para alacağını da düşünerek bundan şi
kâyet etmiş bulunduğuna da şahit oldum. Şu 
itibarla ifrat derecede tütün işinde tütün müs-
tahsıllarının zarardide olduğu ve mağdur oldu
ğu yolundaki iddialar tamamen doğru değildir.' 
Bunun içinde doğru olan ve hakikat olan kısım
ları vakaya uygun olan tarafları da vardır. Bu
nun çıkarılmak üzere ve bir kısım arkadaşlar 
da bu kanunun bekletilmekte olduğunu söyle
diler. Biz tütün açılması gününü sayın bakanı
mız bize bildirdiği zaman tahkik ettim, Karma , 
Komisyona verilmiş olduğu ve bugünlerde Kar
ma Komisyonda kısa bir zamanda çalışılarak 
bu Tütün ve Tütün Tekel Kanununun çıkarıl-
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mak üzere olduğunu öğrenerek memnun oldum 
ve bu kanun tasarısından da bir nüsha yanıma 
alarak bunun üzerinde de müstahsıla önümüz
deki tütün ekimlerinde kendilerine faydalı ola
cağı ümidi ile izahatta bulunmak imkânını bul
dum. Meri olan kanun hakikaten çok noksan
dır. Sıkı bir murakabe altında ve tütünün ye
tiştirilmesi, yetişebileceği iyi evsafta tütünle
rin yetiştirilebileceği yerlerin takyid ve tahdi-
dedilmemiş olması sebebiyle her hangi bir mın-
takada tütün ekimi, müstahsil için de, devlet 
için de geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
bir haylice zarara duçar ettiği meydandadır. 
Tütün bir aile ziraatidir. Alıcısı mahduttur. 
Türkiye'de tütün yetiştirilmesi ve satışları 
âdil bir nizam içinde yapılmasında zaruret 
vardır. Çiftçi emeğinin değerini müsavi şart
larla alamıyor. Tütün yetiştirmek de birçok 
hatalar olduğu gibi satışlarında da fiyat fark
ları sebebiyle birçok tütün ekicisi mağdur ol
maktadır. Evvelâ Hükümetin dünya fiyatlarına 
uygun fiyat tesbit etmesi için rekoltenin ve 
mevcut tütünün durumunu bilmiş olması ve 
çiftçiye önümüzdeki yıllar için yetiştireceği tü
tün üzerinde muayyen bir miktarı da bilinmiş 
olması, hiç olmazsa iyi tütün yetiştirilmesi hu
susunda sıkı tedbirlerin alınması zarureti aşi
kârdır. Evet, bakanlıkça radyoda muhtelif za
manlarda, defalarca bunun üzerinde durularak 
çiftçimize iyi kalite tütün yetiştirilmesi husu
sunda tavsiyelerde bulunulmuşsa da maalesef 
tütün ekicisi, sürra öteden beri alışık olduğu 
zeriyyatını azaltmamıştır. Tütün politikasının, 
tütün fiyatlarının değerinde alınıp satılması 
hususunun ancak Mecliste mevcut, Karma Ko
misyonda görüşülmekte olan kanunun çıkma
sından daha önce hal yoluna girmesine imkân 
olmadığına kaani bulunduğum için sayın baka
nımızın komisyonları ve Meclisi takip ve bu 
kanunun biran evvel çıkarılması için gayret
lerini rica ediyorum. 

Bir de gümrük mevzuu üzerinde kısaca dur
mak istiyorum. Türkiye'de her geçen gün sana
yi mamullerimiz artmaktadır. Geçen yıl izmir 
Fuarını ziyaret eden arkadaşlarımız görmüş
lerdir M, Türkiye'de sanayi mamullerimizin 
cidden dünyadaki emsalî mamullerin pek çok
larından üstün olduğu ve Doğu ve Orta - Doğu 
bölgelerinden bunların pek çok talipleri bu-
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lunduğu aşikâr olduğu halde, Gümrük Vergi
si, bunların memlekete faydalı olabileceğini ve 
ihracat durumlarını nazarı itibara almadan 
daha ziyade Hazineye bir gelir sağlamak zih
niyetiyle bir hayli zaman ewel hazırlanmış olan 
nisbetlerle vergilerin alınmakta bulunması sa
nayi mamullerimizin iptidai malzemesinin ucuz 
fiyatla temin edilememesi ve harice de satışla
rımızda onlara rüçhanyet tanınarak, kolay
lıklar gösterilmesi yüzünden gümrük ve tica
ret politikamızda aksaklık mevcudolduğu her 
zaman müşahede edilmektedir. Muhterem ba
kanlığın bu mevzu üzerinde de durmasının sa
nayi mamullerimizin hem inkişafı, hem ihra
cını artırmak bakımından lüzumlu olduğuna 
kaani bulunuyorum. 

Bir de muhterem bakanlıktan şu kısmı is
tirham edeceğim. Posta vasıtasiyle hariçten 
gelen en ufak hediyelerden büyük miktarda 
Gümrük Vergisi alınmak istenmesi veya tatbi
kine imkân olmıyan formalitelerin konulmuş 
olması bir hayli müşkülâtı doğurmaktadır. Bir 
misalle arz edeyim : Avrupa'dan posta vasıta
siyle gelen ufak bir hediyeyi almak istediğimiz 
zaman fatura veya katalog istenmektedir. He
diye gönderen bir kimseye gönderdiğin şu ha
lının veyahut ufak bir saatin faturasını gönder 
diye bir şey söylemeye imkân olmadığı gibi, 
onun nereden ve nasıl alındığını bilme imkânı 
da olmadığı için katalog ibrazına da imkân ol
muyor. Emsali hâdisede en nihayet onu aynen 
iade etmek mecburiyetinde kaldım, ki bir ec
nebiye karşı çirkin bir duruma düştüm. Güm
rük ve Tekel Bakanlığımız gümrük mevzuatı 
ile alâkalı olan bu hizmetlerinde, bunlar üze
rinde tatbiki kabil ve bugünkü ihtiyaçları 
karşılar şekilde düzeltilmesi hususunda da 
alâka ve yardımlarını rica ederim. 

Sözlerimi burada bitirir, 1968 yılı Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin memleketimiz 
için, bakanlık için hayırlı olmasını Cenabıhak-
tan temenni eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAM — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanun tasarısı 
üzerinde 128 sayın üye oy kullanmış, 128 müs
pet oy tesbit edilmiştir. Salt çoğunluk sağlan
mıştır. * 

Beş sayın üye grupları adına ve beş sa
yın üye de şahıslan adına konuşma yapmıştır. 
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Sırada Sayın Rıza Isıtan vardır. Bu arada da 
iki takrir verilmiş, yeterlik için. önergeleri 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yeteri kadar hatip görüşmüş ve konu her 

yönü ile anlaşılmıştır. Kifayeti müzakere ka
ran alınmasına delâletinizi arz ederim. 

içel 
Oavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Diğeri de aynı şekildedir. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Aleyh

te söz istiyorum. («Aleyhte söz istiyoruz» ses
leri) 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Alpiskender, 
buyurunuz. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sırada Isıtan, Alpiskender ve 
Fehmi Alpaslan var. 

önergenin aleyhinde, buyurun Sayın Alpis
kender. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar; vaMt bir 
hayli geçmiştir. Bu itibarla kifayeti kabul et
me temayülü belirmiş ise de yüksek huzurla
rınızda temsil etmekte olduğum büyük bir 
bölgenin bâzı dertlerini dile getirmekte de bü
yük fayda umuyorum. Bu bakımdan kifayete 
taraftar olamamaktayım. 

Bâzı arkadaşlar Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğının lüzumsuzluğundan, şundan bundan bah
settiler. Ben bunun tam aksini düşünmekteyim. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı içtimai hayatta 
fonksiyonunu bulmuş, yerine oturmuştur. Yal
nız bunun bir eksiği varsa o da Maliye Vekâ
letinin halen tahakküm ve vesayeti altında kal
masıdır. Maliye Vekâleti vazifeleri bu ba
kanlığa devrettiği zaman salâhiyetlerini kendi 
uhdesinde tutmuştur. Bu yönden Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı inisiyatifini muhafaza eden 
aktif bir bakanlık olmamaktadır. Meselâ; Al
manya'ya gidip ve orada bir sanat, bir meslek 
öğrenen vatandaşlarımız yurda döndükleri za
man da o meslek ve sanatın icrasını temine ya
rayan dokuma makinaları getiren kimseler 
dertlerini Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile de
ğil, Maliye Vekâleti ile halletmek mecburiye
tinde kalıyorlar. Halbuki bunlar gümrüklerden 
geçiyor, yetkili bakanlığın Gümrükler Bakan

lığı olması lâzımdır. Gümrük Bakanlığı bu hu
susta pasif kalıyor. Adam gitmiş, orada ça
lışmış, safahate vermemiş, kumara vermemiş, 
kazandığı parayı memleket istihsaline, endüs
trisine hadim aletler getirmiş, Hem de nasıl? 
Ayın 24 ünde Türkiye'ye gelmiş olsaydı gire
cekti. Fakat Eylülün 27 sinde geldiği için 
memlekete sokulmuyor. • Ama bu kararname 
çıkmadan önce adam dokuma makinalarını 
yola çıkarmış ve kendisinin yed-i iktidarında ol-
mıyan sebeplerle bu makinalar yolda gecikmiş
tir, marşandizde falan. 23 ünde geleceği yerde, 
27 sinde gelmiştir. Yani, 4 gün sonra geldiği 
için ayda binlerce lira vergi ödemekte ve 
ailesi ile birlikte perişan olmaktadır. Bu iti
barla Gümrük ve Tekel Bakanlığının bu saha
da aktif duruma geçmesi temenni olunur. 

BAŞKAN —• Ve bunun için de yeterliği ka
bul etmiyorsunuz. (Gülüşmeler) 

FERİT ALPİSKENDER (Devamla) — Ve 
bunun için de yeterliği kabul etmiyorum. 
(«Bravo Başkan, devam etsin, bitirsin» sesleri) 
Aynı zamanda Gümrük ve Tekel Bakanı ve re
fakatindeki Tekel Genel Müdürü ve diğer eks
perlerle bu sene Ege bölgesinde yaptıkları se
yahat hakikaten çok verimli olmuştur. Ken
dilerine teşekkür etmemek elden gelmez. Yal
nız bu seyahatler kâfi değildir. Rakibimiz Yu
nanistan ile Bulgaristan... 

BAŞKAN — Çok esasa girdiniz. 
FERİT ALPİSKENDER (Devamla) — Di

siplin altına almışlar tütün ziraatini ve tütü
nün ihracatını ve istihsalini koruyacak mad
deler kabul etmişlerdir. Bu hususu da yülcsek 
dikkatinize arz ederim. Yalnız Sayın Başka
nımızın nezaketini ve yüksek müsamahalarını 
suiistimal etmemek için konuşmamın ancak 
dörtte birini yaparak Yüksek Huzurunuzdan 
ayr^hyorum. 

1968 bütçesinin Gümrük ve Tekel Bakanlığı
na ve bütün memlekete hayırlı ve uğurlu olması
nı temenni eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sırada Sayın Isıtan, Sayın Fe
rit Alpiskender, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın 
Fehmi Alpaslan söz almışlardır. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Hangi usul hakkında? 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Bu oylıya-

cağınız usul hakkında. 
BAŞKAN — Başkanlığın Tüzüğe aykırı 

hareket ettiği hakkında, buyurun. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, sabahleyin de Sayın Başkan ay
nı tutum içine girmişlerdir. Sayın Başkanın 
kanunlara ye içtüzüğe olan vukufu müsellem. 
Bu hususta bir tartışmaya girmek istemiyorum. 
Ama bu usul yerleşmesin meselesi var. içtüzü
ğün 56 ncı maddesi sarih, muhterem arkadaş
larım. Üsttarafım dahî okumuyorum. Madde
nin matlabı şu : «Konuşma sırası yeterlik öner
gesi verilmesi halinde izlenecek yol : Görüşü
len konunun lehinde, aleyhinde ve üzerinde 
en az ikişer üye konuşmadan yeterlik önergesi 
oya konmaz.» demektedir. 

Şimdi Sayın Başkanla ihtilâfımız olan nok
ta şu : Sayın Başkan, «Vekilden sonra en son 
söz Senatöründür» ü dâhil etmek üzere beş ki
şiden sonra oyluyor, altıncı üye dâhil olmak 
üzere diyor. İçtüzük buna müsait değil, tefsi
re de müsait değil, görüşülen konunun lehin
de, aleyhinde ve üzerinde en az ikişer kişi de
yince altı kişi konuşmadan yeterlik önergesi 
oya konmaz. Binaenaleyh, altı kişi konuşacak, 
ondan sonra yeterlik önergesi oya konacak. 
Son söz ayrıdır, o yedincidir. Yeterlik öner
gesinden evvel altı kişinin konuşması şarttır. 
Sayın Başkandan özür dilerim. 

BAŞKAN — Şimdi tatbikat, Millet Meclisi 
ile pumhuriyet Senatosunda aykırıdır birbi
rine. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu
nun bu husustaki içtüzükleri birbirinin aynı
dır. Ama buna rağmen tatbikatta grupları üye 
olarak saymıyoruz ve üyeleri sadece hesabedi-
yoruz. Millet Meclisi için beş veya altı üye 
grup adına konuştu mu, yeterlik derhal işle
mekte ve tatbik edilmektedir. Biz üyelere 
söz verebilmek için grupları bir tarafa bırak
mışız, münhasıran üyeler için işletmeye başla
mışız. Sayın Adaîı'nm okuduğu 56 ncı madde
de altı üye kaydı mevcut değildir. Leh, aleyh 
ve üzerinde altı kişi, leh, aleyh, üzerinde altı 
demiyor, «ikişer kişi konuşmadıkça» kaydı 
vardır. Bunun tatbiki o kadar güçtür ki, leh 
ve aleyhte dediniz mi, yirmi kişi lehte konuş
muş ve iki kişi .aleyhte konuşmamış ise devam 
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edip gidecektir. Altı leh ve aleyhte üzerinde 
mademki ikişer kişi diyor, tatbikatla bunu altı 
diye kabul etmiş bulunuyoruz. Yoksa içtüzük
te altı, sarih altı kişi konuşmadıkça oylanmaz 
diyen bir hüküm yok. Bu gelenekle kurulmuş
tur. Yine gelenekle şu kurulmuştur : Beş üye 
konuştuktan sonra altıncı üyenin konuşma 
hakkı mahfuz kalmak şartiyle yeterlik öner
gesi oylanmaktadır. Bunun geleneği de mev
cuttur. Binaenaleyh, hem altı kişi gelenekle 
kurulmuştur, hem altıncı kişi bilâhara konuş
mak üzere yeterlik önergesinin oylanması hu
susu Umumi Heyet tarafından bir gelenek ha
line gelmiştir. Yüksek reylerinizle bu hususu 
halledersiniz. Sırada Sayın Isıtan, Alpisken-
der, Ömer Ucuzal ve Sayın Fehmi Alpaslan 
vardır. Yeterlik önergesi okundu, aleyhinde 
de bir üye konuştu. Yeterlik önergesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Sekize sekiz. Ayakta halledeceğiz. Ka
bul edenler lütfen ayağa kalksınlar... iki kâ
tip üyeden de ayrıca soracağım. Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Buyurun Sayın Isıtan. 
EISA ISITAN (Samsun) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Her sene Ocak, Şubat ayları geldimi, tütün 

ekicilerinde, Hükümette ve piyasada büyük bir 
telâş bağlar. 

Tütün çiftçileri telâşlanır, bütün yıl çoluk, 
çocuğu ile birlikte gece gündüz çalışarak mey
dana getirdiği ve tek ümit kaynağı olan tütün 
mahsulünü değeri ile satıp satamıyacağını bi
lemediği için. 

Hükümet telâşlanır, tütün müstahsilinin elin
de kalacak tütünleri satmalacak parayı nereden 
ve ne miktarda temin edebileceğini kestiremedi-
ği ve müstahsili memnun edecek bir çözüm yolu 
bulabilmesi için, 

Tütün ihracatçısı telâşlanır, en az para ile, 
daha çok tütün alıp daha çok kazanç sağlama
nın yollarını bulmak için. 

Nihayet tütün piyasaları açılır; herkes bir 
piyangodan ikramiye bekler gibi Tekelin veya 
tüccarın vereceği fiyatı bekler. Daha sonra Te
kelin veya tüccarın tesellümde çıkaracağı aş
malar ve çıkmalarla karşılaşılır ve nihayet hesap
lar görülür. Borçlarını ödiyebilmiş ve eline bir
kaç kuruş alabilmiş bahtiyar çiftçi de yüzde be
si bile bulmaz. 
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Verdikleri tütünün karşılığında Tekel Ba
kanlığına borçlarını ödiyebilmiş olanlar da ken
dilerini memnun sayarlar, çünkü hiç değilse 
bankadan yeniden kredi alma imkânı doğmuş
tur. Bununla da esnaf ve bakkal borçlarını ka
parım, gelecek seneki kaderimi beklerim, der. 
Fakat büyük bir kısım, banka ve tekelden aldık
ları avansları da ödiyememiştir. Bu yüzden kre
di bulma imkânı da ortadan kalkmıştır. Her tür
lü ümitsizlik içinde bunlar da kaderin kendile
rine çizdiği yolda yürümeye mecburdur. 

Her sene bu tablo tekrar eder. Bu sene de 
etmektedir. 29 Ocakta Ege tütün piyasası açıldı. 
Sayın Bakanlarla muhalif muvafık milletvekil
leri, senatörler, çiftçi teşekkülleri, Tekel G-enel 
Müdürlüğü ileri gelenleri, hepsi Ege'ye koştu
lar. 

Beyanatlar verildi, fiyatlar iyi olacak, çiftçi 
memnun kalacak, tütünler son yaprağına kadar 
satılacak, her şey yoluna girecek, dedi. 

, Piyasa açıldı, gösteriş olsun diye birkaç ka
pı tütün 14 liradan satıldı, radyolar, ajanslar, 
köylünün memnunluğundan bahsetti, hepimiz 
bundan sevinç duyduk. 

Aradan bir iki gün geçmeden gazeteler fi
yatların 150 - 200 kuruşa kadar düştüğünü, 
çiftçinin protesto yürüyüşü tertibetmek için ha
rekete geçtiğini, bâzı yerlerde tekel binalarına 
saldırılar yapıldığını, tesbitlerin yanlış yapıl
mış olduğu ve yenileneceğini müstahsıla fiyattan 
başka ayrıca kilo başına prim ödeneceği gibi 
şayialar duyduk. Sonra bunlar da kesildi. 

Anladık ki, piyasa bitmek üzere, çiftçi ezik, 
olumsuz kaderi ile başbaşa. 

Bunun nedeninin, bugünkü piyasa düzeninin 
bozukluğundan, Türkiye'nin bir millî tütün po
litikası olmadığından ve çiftçinin teşkilâtsız 

/oluşundan ileri geldiği, bundan iki sene önce, 
1966 bütçesi sırasında bu kürsüde, yine tarafı
mızdan arz edilmişti. 

Bugün tütün çiftçisi malının sahibi değildir. 
O, sadece 14 ay müddetle gece gündüz çoluk 
çocuğu ile çalışarak tütün yetiştirmeye ve satı
şa hazırlamaya memurdur. Fakat satışta hiçbir 
rolü yoktur. Çiftçinin hazırladığı tütünü tüccar 
görecek, evsafını o tâyin edecek, fiyatı o takdir 
edecektir. Ölçü sadece alıcının insafı ve isteği
dir. Çiftçi sadece alıcı tarafından tesbit olunan 
bu fiyatı kabul veya reddedebilir. Fakat reddet-

j tiği takdirde yine diğer bir alıcının tâyin ede
ceği fiyatı kabul etme mecburiyeti ile karşı kar
şıyadır. Çünkü müstahsilin alıcı karşısında pa-

I zarlık yapma gücü yoktur, işte asıl mesele bu 
gücü çiftçiye kazandırmaktır. Evet bugünkü 
şartlar içinde fiyatı sadece alıcının insaf ve ira
desi tâyin etmektedir. Bu alıcı bazan tüccar, ba-
zan da tekeldir. Fakat sistem aynı olduğu için 
alıcı hangisi olursa olsun netice değişmez. 

Bir misal ile canlandırmak gerekirse, bunu 
işçilerin teşkilâtlanmasından önceki durumları
na benzetmek kabildir. 

O zaman işçiler, işveren karşısında hiçbir pa
zarlık gücüne sahip değillerdi. Her şey işvere
nin insafına kalmıştı. Ne ücret verirse, işçi onu 
kabullenmeye mecburdu. 

Bu işveren, özel bir şahıs olabileceği gibi bir 
devlet müessesesi de olabilirdi ama netice değiş
miyordu. 

Bunlar teşkilâtlanınca hem Devlet müessese
lerinin karşısında ve hem de özel şahısların kar
şısında pazarlık yapma gücünü kazandılar, ve 
emeklerini değerlendirme imkânlarını da bul
dular. 

I Çiftçileri de aynı şekilde teşkilâtlandırma-
dıkça bu konuyu da çözmeye, tütün müstahsili
ni huzura kavuşturmaya asla imkân yoktur. 
Mecliste bulunan Tütün Kooperatifleri ve Bir
likleri kanununu biran önce çıkarmak bunun 
için şarttır ve elzemdir. Bunu böylece tesbit et
tikten sonra çok hususiyeti olan Karadeniz tü
tün piyasasına geçiyorum. 

Karadeniz tütün piyasası da yakında açıla
caktır. Ancak Karadenizin ekonomik durumu 
tamamen ayrı bir hususiyet arz eder. Ege böl
gesinde çeşitli mahsul yetişir. Bu sebeple oranın 
tütün müstahsili, tek mahsule dayanmaz. Tütün
den zarar ederse, pamuktan, incirden, üzümden, 
susamdan geçim imkânları hâsıl olur, yani ta
mamen yıkılmaz. 

Samsun merkez ilçesi ile, Çarşamba, Bafra, 
Alaçam ve Vezirköprü ilçeleri halkının büyük 
bir kısmı sadece tütüne bağlıdır. Bundan başka 
geçim vasıtaları yoktur. 

Ve yine Karadeniz tütüncülüğünde bir de 
dönümden alman tütün miktarı, Ege'ye nazaran 

I daha az, buna mukabil bir kilo tütüne sarf olu-
I nan işçilik, Ege'ye nazaran daha fazladır, 
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Bu nedenle Karadeniz tütün piyasasının açıl
masından önce cok dikkat olunan veya mahallen 
aşağıdaki hususların göz önünde tutulmasını 
Karadeniz tütüncülüğü bakımından zaruri gör
mekteyiz. 

1. Karadeniz tütün piyasasının açılmasın
dan önce Maden, Canik ve Evkaf bölgeleri ile 
Bafra, Çarşamba, Vezirköprü ve Alaçam tesbit-
lerin|n tamamlanması, noksan tesbit ile piyasaya 
girilmemesi. 

2. Karadeniz tütününün vasıfları ile Ege tü
tününün vasıfları aynı değildir. Bu sebeple Ka
radeniz'e, Karadeniz tütününün vasıflarını iyi 
bilen tecrübeli eksperler gönderilmesi ve tesbit-
lerin bunlar vasıtasiyle yaptırılması, 

3. Bir köye bir eksper gönderilince, o kö
yün bütün tesbitleri ikmal oluncaya kadar eks
perin köyden çıkmaması, 

4. Piyasadan önce bölgedeki depoların bo
şaltılması ve tesellümde çiftçiye kolaylık gös
terilmesi. 

5. Karadeniz tütün fiyatları tesbit olunur
ken bu bölge tütünlerinin maliyeti, halkm ge
çim imkânları, ve bölgede başka mahsul yetiş-
meyip, yetişen tek mahsulün tütün olması gibi 
değişik faktörlerin nazara alınması, 

6. Tesbit olunan fiyatların piyasa günü er
kenden her çiftçiye bildirilmesi bu suretle Te
kelden daha yüksek fiyat verecek alıcı çıkarsa 
çiftçinin tütününü ona verebilmesi imkânının 
sağlanması, 

7. Tavan ve taban fiyatları arasındaki bü
yük farkın azaltılması. 

Sözlerimi burada bitiriyorum. Beni dinledi
ğiniz için Yüce Heyetinize teşekkürler eder, Büt
çenin Bakanlığa, Tekel Genel Müdürlüğüne ve 
Türk Milletine hayırlı olmasını dilerim. j(Alkış-
ler) 

BAŞKAN — Sayın Alpiskeııder. 
FERİT ALPÎSKENDER (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar, çok ikısa konuşacağım. Ben
den önce konuşan değerli arkadaşım ve ondan 
önce konuşan arkadaşlar da tütün siraatinin 
disiplin altına alınmasını, ihracat ve istihsa
lin korunmasını hedef tutan tütün kanuniyle, 
tütün satış kooperatifleri kanununun çıka
rılmasını temenni ettiler. Ben de oynen bu 
hususta kendilerine katılıyorum. Yalnız hiçbir 
arkadaşımın söylemediği bir hususa müsaade
nizle temas etmek isterim, O da çu : I nci 

Dünya Harbinden önce İngiltere bizim tütün
lerimize alışkın bir memleket idi. Fakat 1 
nci Dünya Harbinde İngiltere ile husumet ha
line geldikten sonra İngiltere piyasamızın 
kapanmasına müncer oldu. Fakat 2 nci Dünya 
Harbine kadar başta Almanya olmak üzere 
Orta - Avrupa ve Orta - Doğu piyasalarında 
tütünlerimiz tutulmuştu. En büyük müşteri
miz Almanya idi. 

Tekel Umum Müdürlüğünün veya Bakan
lığın birçok kıymetli teşebbüsleri arasında gö
remediğim bir nokta varsa, bu piyasalara tek
rar dönmenin yollarını arayıp aramadıkla
rıdır. Almanya'da birçok işçilerimiz vardır, 
Alman Milleti de henüz Türk tütününe olan 
alışkınlığını kaybetmemiştir. Bu itibarla Al
manya ile olan iyi münasebetlerimizden de 
istifade ederek, Almanya'da ortaklama Al
manlarla birlikte bir tütün fabrikası kurmak 
fakat, mümkün olduğu ikâdar maliyet fiyatına 
satma yoluna gitmek yani kâr,, aramayıp rek
lâm veya piyasalara girmenin yollarını ara
mak, sonra bu vesileyle personelimizi de orada 
daha iyi bir şekilde yetiştirmiş oluruz. Çün
kü fiiitreli sigaralar, maalesef fabrikalarımız
da beklediğimiz ve umduğumuz bir seviyeye 
henüz gelmemiştir ve ne zaman geleceği hak
kında da kesin bir bilgi yoktur. Bu bir tek
nik meseledir. Bugün Japon'vada dâhil olmak 
üzere birçok Avrupa memleketleri fiiitreli si
garaları sigara tiryakisi olmıyanları dahi si
gara içmeye sevk edecek, şekli nefasette ve 
güzellikle istihsal etmektedirler. Ben Alman
ya'da bir fabrikasyona gitmeye taraftar ol
duğum gibi, Orta - Doğu'da ve hattâ Afrika 
piyasalarında da tütünlerimizin reklâm ve pro
pagandasının yapılmasının çok faydalı oldu
ğuna kaniim. Sayın Ragıp Üner'in yaptığı 
çok olumlu bir konuşma da, bu hususta rek-\ 
lâm ile birçok hedeflere varabileceğimize dair 
kesin bir kanaat hâsıl olmaktadır. 

Bir küçüik noktaya daha iki bucuk satırla 
dokunmak istiyorum. Maliye Vekâletinin bir 
zihniyeti var. Gümrüklerdeki, eşya memle
ketten döviz çıkmasına scoebolur diye, bun
ları yağmurun, karın, rüzgârın altında çürüt
mektedir. Seneler geçiyor bunlar satılmıyor. 
Güfarük Tekel Bakanlığının geçenlerde aldığı 
bir karar ve kabul edilen bâzı mevzuat doia-
yısiyle bu eşyaların tasviyesine gitmesi şa-
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yanı şükrandır. Fakat, gönül isterki, bundan 
sonra da sahipsiz olan ve millî serveti teş
kil eden her türlü eşya lüks arabalar yağmur
da, karın altında çürümeys kendi kaderleri 
ile başbaşa bırakılmaya terkedilmesinlcr. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; gecenin bu geç sa-
atında söz almak niyetinde değilim ama, çok 
sevdiğim bir arkadaşımın bu kürsüye yakışrnı-
yacak derecede bir sözü sarfetmesi sebebiyle bu
raya geldim. 

Değerli arkadaşlarım; 20 nci asırda Devlet 
idare etmek hakikaten çok güçleşmiştir. Va
tandaş herşeyi Devletten istemenin, her şeyi 
Devletten beklemenin bir zihniyeti içine gir
miştir. O halde istediklerimizin yerine gelebil
mesi için de vatandaş olarak birtakım külfetle
re katlanmak mecburiyetini de hissetmemiz lâ
zımdır. Üzerinde konuşma yaptığımız G-ümrük 
ve Tekel Bakanlığı raporunu tetkik ettiğimiz 
zaman görüyaruz ki, Devlet gelirinin yüzde 
otuz altısına yakın nisbette bir gelir kaynağıdır. 
O halde bu kaynağı değerlendirme çabası içine 
girmemiz lâzım. Bu kürsüye fikir, getirip, ışık 
tutmak mecburiyetindeyiz. Birtakım eksiklikler 
varsa bunları düzeltmek bizim vazifemizdir. Ek
siklikleri düzeltirken elbette bir hukuk nizamı
na dayanacak. O halde nizamı temin edecek ka
nunu biz yapacağız değerli arkadaşlarım. 

Tütün meselesi Türkiye'de iki yıl içinde 
meydana gelmiş bir mesele değildir. Değerli ar
kadaşım, Erdoğan Adalı Grupum adına konuş
ma yaparken, 20 yıllık bütçe konuşmalarını tet
kik ettiğini ve bu 20 yıldan beri aynı yaraya 
her sene Meclislerde parmak basıldığını ifade 
ettiler. O halde, vakit geçirmeden bize düşen bir 
vazifenin eşiğindeyiz. Meseleyi bu yönüyle ele 
alıp, Hükümetin getirdiği tütün kanununu bi
ran evvel Meclislerden geçirmenin çabası içine 
girelim. Türk köylüsünün almterini değerlen
dirmenin, parti farkı gözetmeden ele alınması 
lâzımgelen bir mesele olduğunu düşünmemiz 
icabeder. Yoksa bu kürsüye gelip, tütün mese
lesi başımızı, kulağımızı doldurdu, bu işten vaz
geçelim diye bir tedbiri söylemeye hiçbir arka
daşımızın hakkı yoktur. Batı Anadolu toprak
ları mümbittir. Her türlü zirai mahsule müsait-
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tir ama, elbetta her insan kendi menfaatini arar. 
Onun için en gelirli kaynak neresi ise o tarafa 
yönelecektir. Hükümetler kendisine düşen ted
biri vatandaşa intikal ettirmeyi zamanında va
zife edinmiş şu yeri ekin, bu yeri ekmeyin, şu 
şekilde yetiştirin, böyle yapmayın gibi birtakım 
ışık tutucu yolları işaretlemiştir. Bunlara yer 
yer uyulmadığı görülmektedir. İstihsal beklenil
medik nisbette fazla gelir, Devletin imkânları 
malûm. Ama tedbirli hareket etmek mecburiye
tindeyiz. Çaresi kanununda. O halde kanunu 
çıkaralım, vazife yapan insanlara da kolaylık 
gösterelim. Burada fukaralık edebiyatı yapma
nın bir faydası yoktur arkadaşlar. Türk Milleti 
kendisine yardım edilirse, daha doğrusu biz el 
ele verirsek bu memleketi bis imar edeceğiz, dı
şardan hiç kimse gelip bu memleketi kurtara
cak değildir. Gümrük meselesi birtakım forma
lite zorlukları içerisindedir, kabul ediyoruz, bu
nun da imkânını mevcut en iyi sistemi bulup, 
aşağı - yukarı bu işlerle meşgul olan insanları, 
daha doğrusu vatandaşın ekseriyetinin anlıyabi-
leceği bir sistem içinde yeni bir kanunla bunları 
da düzenlem&k mümkündür. Değerli arkadaşla
rım, bu memlekette siyasi ve idari sahalarda va
zife alan insanların kaderidir bu. Daima istisna 
teşkil edecek hâdiseler ele alınır, tümü töhmet 
altında bırakılır. Buna hepimiz göğüs gerece
ğiz, bu milleti böyle kurtaracaksın. Gümrükler
de şöyle böyle hâdiseler oluyormuş. Arkadaşla
rım, hepimiz geçtik gümrüklerden, kanunun 
hükmünü icra ederek geçen insanların hiçbiri
sine en ufak bir şey söylenmemiştir. Ama kanu
nun tâyin ettiği haddin üzerine çıkar da bir 
malı getirmeye çalışırsan, karşındaki insanda 
bunu hisseder ve bir oyunun içine girilirse ka
bahati bütün gümrükçülere yüklemeye hakkı
mız yoktur, değerli arkadaşlarım. Zemini ken
din hasırlamışsın, kendin o yola sapmışsın, on
dan sonra gelip teşkilâtı karalamaya hakkımız 
yoktur. 

Zamanımız az, vakit uzamıştır değerli arka--
daşlarım; mesele kanun meselesi ise bu kanun
ları yapmak, idare cihazında çalışan arkadaşla
rımızı gayet rahatlıkla çalıştırmak, bütün töh
metlerin üzerlerinden alınarak onları rahat ya
şatmak bizim vazifemizdir. 

îçki yasağı gibi bir tâbir kullanıldı. Bir de
ğerli arkadaşım, köylerde huzur kaçar derler, 
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içki içildiği zaman. Ya içkiyi yasak edersek ora
da da bir huzursuzluk başlamaz mı? İçkiyi ya
sak ettiğiniz takdirde müstahsil köylü vatanda
şın yetiştirdiği mahsulleri nerede istihlâk edece
ğiz, içki yasağını koyduğumuz takdirde bu büt
çenin kaynaklarını nereden temin edeceğiz? 
Bunlar hep birbirine bağlı mühim problemler
dir. Onun için meseleleri ciddiye alarak bu kür
süye gelmekte büyük fayda olduğu kanaatinde
yim. 

Gecenin bu vaktinde zamanınızı aldığım için 
özür diler, 1968 yılı Gümrük Bakanlığı Bütçesi
nin Türk Milletine ve Bakanlık mensuplanna 
hayırlı olmasını dilerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, buyurun. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin),— Sayın Baş
kan, pek muhterem arkadaşlarım; hep gecenin 
çok geç vakti olduğundan bahsediyor arkadaş
larım. Bana öyle geliyor ki, bu gece daha çok 
erken saatteyiz. Çünkü kaç günden beri sabah 
beşten evvel buradan gitmek bizim için müm
kün olmadı. Bu gece yeni teşrif eden arkadaş
lar için belki vakit gecikmiştir ama bizim için 
daha erkendir. Onun için ben huzur içinde bir
kaç söz söylemekte mahzur görmüyorum. 

Aziz arkadaşlarım, şimdiye kadar mesele
leri dile getiren kıymetli arkadaşlarımız ge
rek gümrükler bakımından olsun, gerek teke
lin mevzuuna taallûk eden hususlarda olsun, 
daima meseleyi müstasılm, halkın lehine olan 
yönü ile ele aldılar ve bu şekilde halktan ge
len ıstarabı dile getirerek, makûl mantıki ve 
zaruri taleplerini ortaya koydular. Filvaki, 
samimiyetle inanıyorum ki, devletler milletler 
içindir. Ama yine inanışıma hâkim olan bir 
nokta vardır, devlette milletindir. O itibarla 
ben meseleyi yine netice itibariyle milletin 
menfaatini hâkim kılacak unsurları ihtiva eder 
tarzda devlet yönünden ele almak suretiyle 
mâruzâtta bulunacağım ve devletin itibari yö
nünden maruzatımı Yüksek Huzurunuza getir
mek isterim. Şikâyetler vardır. Gümrükte suiis
timal yapılıyor, tekelin tatmin etmiyen dav
ranışları oluyor.. Bütün bunlar elbetteki dev
letin itibarını sarsıcı, ona olan güveni, sevgi
yi azaltıcı mahiyette olduğu için bu vasfı ile 
ağırdır. Evvelemirde bu mahzuru izale edici ted
birlere tevessül etmek lâzımdır. Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının asıl dimağı vazifesini gö-
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ren Bakanlık bünyesinde eğer bugün bir kı
sım arkadaşlarımız feragatle, fedakârlıkla ça
lışıyorsa, ben inanıyorum ki, bunların bu tarz 
çalışmaları her insanın kolay kolay kabul ede
ceği bir çalışma temposu içinde değildir. 

Gayet tatminsiz, gayet ağır bir teşkilât ka
nunu içerisinde kıvranıp dururlar. Orada ça
lışan arkadaşlarımı takdir ediyorum ama kusu
ra bakmasınlar, belki daha nice cevherler bu 
bünyede kalabilecek olduğu halde feragatle 
fedakârlığa belki o kadar çok taahammülü ol-
mıyan pek çok kimse bu vekâletten hemen çar
çabuk} ayrılıp gitmektedir. Çünkü vermiyor, 
altın iyumurtlıyan tavuk vasfındaki Gümrük 
Tekel Bakanlığı bünyesinde bu tavuğu besli-
yen insanlar âdeta büyük sıkıntılar içinde ezi
lip durmakta. O halde evvelâ teşkilât kanunu
nu çıkartmanın yoluna girmelidir bu Bakan
lık. Bu bakanlık mevkiini işgal eden kıymetli 
Bakan arkadaşımız meseleyi kendi Bakanlığı 
yönünden mütalâa etmiyecektir. Devletin iti
barı yönünden meseleyi ortaya koyacak, evve
lâ kendi kabinesine, ondan sonra da bizim he
pimize rahatlıkla bu mevzuu kabul ettirerek bu 
mevzuatı çıkartma imkânına sahibolacaktır. 
Bu gayreti Sayın Bakandan şimdiye kadar gö
remedik Bu itibarla huzurunuzda üzüntümü 
ifade etmek isterim. 

Gümrük mevzuatında anormallikler, suiis
timaller oluyorsa ki oluyor, bu gece yemekte 
misafirim vardı, biraz onun için geç geldim, 
daha, bu gece saçağı sıcağına başından geçen 
hâdiseyi adam anlattı, insan üzülüyor. Hele 
ben biraz daha çok üzülüyorum, çünkü hukuk 
tahsilime devam ederken gümrük işlerinde ça
lışmış bir arkadaşınızım ve o itibarla samimî 
bir bağlılığım var. Bunları önleyici tedbir, ev
velâ mevzuatı getireceksiniz. Gümrük muaye
ne memuru diyorsun, bin bir türlü yetki ile 
teçhiz ediyorsun. Adamın eline bir ev kirası ile 
yalnız bir ekmek parasını veriyorsun, ondan 
sonra, dur bak diyorsun. Evet, dünyada namus
lu insanlar vardır ki acından ölse bile bak
mıyor ama yine dünyada öyle insanlar vardır 
ki namusludur ama bir noktaya kadar. Bu na
musunu idare eder ama bir defa alın damarı 
çatladımıydı bir insanın, ondan sonra yevmi
yeyi doldurmadan oradan ayrılmak istemez. 
O halde meseleleri rahatlıkla görüp mevzuat
taki. değişikliği biran evvel getirmek ve bu iş-
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te vazifeli olanları hem tatmin etmek, hem de 
oraya gerçek vasfandaki insanları yerleştir
mek lâzımgelir. 

Tekel bakımından tütün fiyatları üzerinde 
burada her arkadaşımız ıstırabını ifade etti 
memleketin, E, canım efendim,, bu tütünleri ki
min parası ile alacağız, nerede istihlâk edece
ğim, meselesi de bir Türkiye meselesi olarak 
karşımızdadır. Yani Türkiye'nin tütün istihsal 
eden bölgelerinin karşısında daha bin defa 
mustaribolan bölgelerinin bütün imkânlarını 
alacağım, yalnız bir noktaya aktaracağım, bu 
mümkün değildir. O halde Devlet düzenleyici 
rolünü oynıyacaktır, ben bu sene yüz milyon 
kilo tütün alacağım, yüz milyon bir kilo tü
tün almıyorum. Bunu alırken de senin vilâye
tinden şu kadar tütün alacağım, sen de vali ola
rak sana refakat ettireceğim teknik elemanlar
la beraber kazalarındaki, köylerindeki tütün 
miktarını tesbit edeceksin, diye meseleyi tan
zim edecek ve ondan sonra adam, ben senden 
yüz kilo alırım dediğim halde eğer yüzelli ki
lo ekmişse elli kilosu için istediği kadar ba
ğırsın, onun bağırmasına kulak asmak lâzam-
gelmez, çünkü ona kulak astığınız zaman, o 
benim Şarkta, mahrumiyet bölgesinde yani 
beş kuruşun peşinde doksan f defa dönen in
sanların hakkını oraya vermek gibi bir vazi
yet hâsıl olur. Bu itibarla düzenleyici role bi
ran evvel gitmek lâzımgelir kanaatindeyim. 
Bu da bir mevzuat işidir,, teklif vardır, teklifi 
iyi takibetmek lâzımdır ve bu şikâyetleri ön
lemenin yoluna Gümrük Tekel Bakanlığı neden 
bu kadar işi yavaş alarak geçmiyor, doğrusu 
düşünürüm. 

Çay mevzuu benim mensubolduğum bölge
nin meselesidir. Hakikaten demin bir arkadaşı
mız söyledi, denizlere çay dökülüyor, işliyemiyo-
ruz ve plânın öngördüğü fabrikaların kurul
ması ameliyesi maalesef gerçekleşemedi. Çay 
fabrikası deyince gözlerde büyütülüyor. Atel-
ye mahiyetinde ve büyük kısmını, hemen he
men tamamını Makina Kimya Endüstrisi Ku
rumuna yapmak mümkün olduğu halde, mese
leleri galiba biraz az ciddiye aldığımız için bu 
fabrikaları kuramıyoruz. İstihsal çok, hele bi
raz da seçim havasına girdiğimiz zaman yap
rağının sayısı su olacak, vasfı bu olacak mese
lesini de bir kenara atıyoruz. Rahatlıkla ifade 

ediyorum hepimiz icabettiği zaman seçimde va
tandaştan rey istiyoruz ama, yani yalnız rey 
istiyeceğis de memleketin meselelerini bir ke
nara bırakacak değiliz. Ondan sonra tabiatiyle 
rekolte çok, işleme imkânı az. Bir tarafta çay 
içen vatandaş çayın küflü olduğunu çayın 
tatsız olduğunu söyler, şikâyet eder. Halbuki 
mis gibi çay çıkar bizim Karadeniz bölgesin
den, eğer iyi işlenmiş, iyi sundurma ameliyesi
ne tabi tutulmuşsa. O halde bunu da, çay mah
sulünü artık kesip atmak.. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Alp
aslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkanım. 

Onun için gerekli olan fabrikaları biran ev
vel yapmak lâzımgelir. Tamamlamalı ve bu 
şikâyet mevzuları da ortalan kalkmalıdır. Kal
dırılması da gayet kolaydır, mümkündür. 

Bu arada sayın bakandan bir hususu istir
ham edelim. Çok seneler evvel ben şahsan taki-
betmiştiııı. Bu yalnız Tekel Bakanlığının mev
zuu değil, Dışişleri Bakanlığıyla beraber görü
rüm. Ama Hopa, Kemalpaşa bucağı Şart köyün
de bir kapının, bir gümrük kapısının açılması 
yolunda teşebbüs vardı, bu teşebbüs Dışişleri 
Bakanlığının muameielerindeki atalet yüzün
den kesin neticesine varmamıştı. Şimdi Artvin'
de yapılmakta olan elyaf levha fabrikasının 
birçok malzemesi gelecek. O itibarla nasıl olsa 
bir gümrük ameliyesine ihtiyaç var. Çünkü na
renciyelerimize talip olunmaktadır.. Ve Rize'nin 
sahil bölgesinin, Hopa'nın narenciyesiyle Tür
kiye'ye, bilhassa o mıntıkaya bir hayîi paranın 
girmesi mümkün olacak. Bu imkânı hazırlayıcı 
bir kapı a-jma teşebbüsü var mıdır? Bu husus
ta bilgi rica ediyorum, 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Saat 1 i geçmekte. Gümrük ve 

Tekel Bakanlığı bütçesi var. Tekel Genel Mü
dürlüğünün katma bütçesinin maddeleri vardır. 
Eğer sayın bakan kısa konuşacaksa şimdi, de
ğil ise yine bugün saat 10,00 da devam edelim. 
Nasıl istiyorlar sayın Bakan? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana) — Şimdi konuşmak isterim 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHÎM 

TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
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Senatosunun muhterem üyeleri. Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı 1968 bütçesi üzerindeki gö
rüşlerinizi, tenkitlerinizi ve ikazlarınızı dikkat
le dinlemiş bulunuyor. Ben, vekâletim hakkında 
geniş bir izahatta bulunarak vakitlerinizi al
mak istemiyorum. Hükümet programında bulu
nan birkaç kanun tasarısını zikrettikten sonra 
muhterem arkadaşlarımın tenkitlerine kısaca 
cevap vermek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, aşağı yukarı ko
nuşan bütün arkadaşlarımın üzerinde durduk
ları Gümrük Kanun tasarısı Meclisin gündemin
dedir. Ama bu devre çıkarılıp çıkarıiamıyaca-
ğını da katiyetle söylemenin, benim için imkan
sız olduğunu takdir edersiniz. Ayrıca yine üre
rinde bütün arkadaşlarımın ittifakla durduk
ları Vekâlet Teşkilât Kanunu Meclistedir, ko
misyondan geçti, şimdi Plân ve Bütçe Komis
yonundadır. Oradan da geçirildikten sonra Mec
lisin gündemine alınacaktır. Sayın Alpaslan 
arkadaşım bu hususta gayret göstermediğimi 
söylediler. Ama emin olsunlar ki bsn bunu sırf 
kendi gayretimle Sayın Başbakan ve Bakanlar 
Kurulunun muvafakatini alarak istisnai bir 
muamele ile getirdim. Ben inanıyorum ki bu 
Teşkilât Kanunu çıkmadan palyatif tedbirlerle 
bu vekâleti düzeltmek imkânı yoktur. Ben ken
di insiyatifimi ve arkadaşlarımın insiyatifiııi 
kullanarak ve hiç bir şekilde müsamaha etmi-
yerek ve hiç bir kimsenin hatır ve gönlünü din-
lemiyerek bütün tedbirleri alıyorum fakat bü
tün bunlara rağmen her şey yolundadır da di-
yemiyeceğim. Bu Teşkilât Kanunu çıktıktan 
sonra ehliyetli memurları istihdam edebileceğiz 
ve onlara kendi çalışmalarının karşılıklarını ve
rebileceğiz. O zaman da gümrüklerde sırf ver
gi tahsilatından da % 10 - 15 nisbetdnde bir 
artırma da olacaktır. Bu bakımdan Hazineye 
de, bütçeye de bir külfet getirmiyecektir. 

Ayrıca Tekel Teşkilât Kanununda da bir de
ğişiklik tasarısı Tekel Komisyonundan geçmiş
tir. Plân ve Bütçe Komisyonundadır. Ümit ede
rim ki onu da bu devre geçirebileceğiz. 

Üzerinde en çok durulan ve son günlerin en 
çok polemiği yapılan tütün mevzuunda arka
daşlarım bu mevzuun istismarına gitmediler, te
şekkür ederim, bu mevzuda da kısaca durmak 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, tütün mevzuu haki
katen tahriklerle düzeltilemez. Ben de inanı
yorum, hükümet olarak ta inanıyoruz ki koope
ratifler kanun tasarısı, tütün ve tütün tekeli ta
sarısı kanunlaşmadıkça aksaklıklar ve şikâyet
ler devam edecektir. Ama bu şikâyet ve aksak
lıkların çok büyütüldüğünü de burada ifade 
etmek isterim. Ege'de her tarafta, her köyde, 
îıer kazada daha evvelden, piyasanın açılmasın
dan evvel geniş tahrik başlamıştır. Bu tahrik
lerin de ekicinin lehine olmadığını ifade etmek 
isterim. Sayın „Fehmi Alparslan arkadaşım bir 
noktaya dokundular. Halkı düşünüyoruz, eki
ciyi düşünüyoruz, sonuna kadar destekliyoruz. 
Ama maalesef bugüne kadar ne bir senatör ar
kadaşım, ne-de bir milletvekili arkadaşım Mec
lis Kürsüsüne çıkıp ta bana sormadı, 'nasıl 
alıyorsun bu tütünleri bu kadar parayla, diye. 
Gönül isterdi ki, bunu da soran olsun. Muhte
rem arkadaşlarım, ağır bir yükün altındayız. 
Dün akşama kadar 108 000 000 kilo tütün alın
mıştır. Vasati fiyat hiçbir zaman dedikleri gibi 
değildir. Tekel'de sekiz liranın üzerindedir. Te
kelin aldığı 50 000 000 kilonun üzerüıdıedir. Bu
nu depolamanın ne demek olduğunu tütün üze
rinde konuşan arkadaşlarımın benden daha iyi 
bilmeleri icabeder. Ayrıca da bir milyara yakın 
paranın tütüne stok olarak bağlandığını burada 
ifade etmek isterim. Türk Devletinin bu yükü 
çekip eekemiyeceğini de takdirlerinize arz et
mek isterim. Biz bütün imkânlarımızı kullana
rak ekici vatandaşın alın terinin karşılığın: ver
meye çalıştık ve verdiğimizi tahmin ediyorum. 
Ufak tefek aksaklıklar olmuştur, olabilir. Bn-
nun da telafisine gitmeye çalıştık. Bir sayın ar
kadaşım, turist gibi gesideler, dedi. Zanneder
sem Atmaca arkadaşımdı. Af buyursunlar ama 
ben gezerken ne gösteriş için gezerim, ne de tu
rist gibi gezerim. Geziyorsam çare bulmak için 
gezerim, gezmezsem, hiç geznnyeceğim, derim, 
gelir bu kürsüden ifade ederim veya bu Vekil
likten çekilirim. Ben polemik yapan bir kimse 
değilim. Olduğu gibi konuşurum, arkadaşımın 
bu sözünden alındıysam hoş görsünler. Ben 
inanarak oraya gidiyorum. Ben tütün üzerinde 
politika yapmamışımdır, Ege'de bunu iddia ede
cek bir kişinin çıkacağını zannetmiyorum. Bü
tün tahriklere, polemiklere rağmen ben Eğede 
tütün üzerinde politika yapmadım arkadaşla
rım, buna inanmanızı istirham ederim. Ben Tü-
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tün ve Tütün Tekeli Kanunu üzerinde Hükümat 1 
kanaliyle ve Bakanlık kanaliyle mümkün olan
ları yapıyorum, ümidediyorum ki, önümüzdeki 
Cuma günü tütün satış kooperatifleri birliği 
kanun tasarısı Mecliste görüşülecektir. Bu hu
susta Hükümette bu kanun tasarısına öncelik 
vermek için karara varmıştır. Ayrıca Tütün ve 
Tütün Tekeli kanun tasarısı da Karma Komis-, I 
yonda görüşülmesine başlandı, önümüzdeki Cu
ma günü de devam edecek, ümidederim ki onu 
da bir iki hafta içinde Karma Komisyondan çı
karabiliriz. Ondan sonrası başta Hükümet ola
rak bizim gayretimize ve Yüksek Meclislerin 
gayretine bağlıdır ve muhakkak ki, bu mesele
yi de halletmemiz lâzımdır. Burada söyliyeşe
ğim ama üzerinde fasla konuşulduğu için arz 
ediyorum hattâ bu kanun yetişmezse ben şah
san 1 - 2 maddelik bir tahdit kanun tasarısı da 
getireceğim. Belki bunun politik zararları da I 
çok olacaktır. Ama ben de bunu sineye çekme
ye hazırım. 

Kaçakçılık kanun tasarısı Meclise sevk edil
miştir. Uzun müddettir içişleri Bakanlığı ile 
aramızda anlaşmazlık vardı. Bu mevzuda mu- I 
tabakata vardık. Meclise sevk edilmiştir. Mü
saade buyururlarsa arkadaşlarım, gayet kısaca, 
vaktinizi fazla almadan sözcü arkadaşlarıma I 
kısa kısa cevap vereyim. 

C. H. P. sözcüsü muhterem arkadanım Aslan I 
Bora, yeni gümrük politikası, sınai ve ziraat 
aletlerinde kalkınma için indirme, sanayide in
dirme olduğunu arkadanım her halde biliyor-
lardır. Bu bir - iki senelik taksitlerle bizim Ve
kâletimize ayrıca Plânlamadan geçen beş sene
lik taksitlerle temin ediliyor. Kaçakçılığın ön
lenmesi: Muhterem arkadaşlarım, ben de arka
daşımla ittifak halindeyim, iktisadi tedbirler 
alınmadan kaçakçılığın önüne geçmeye imkân 
yok. Polisiye tedbirler alınıyordur ama, bunlar 
daima kifayetsiz kalıyor. Bu sebeple son ola
rak canlı hayvan kaçakçılığının önüne geçmek 
için İranla aramızda bir anlaşma yapıldı, iran'a 
et ihraç ediyoruz. 

Hudut pazarlarının açılması meselesi halen 
halledilmiş değildir. 

Arkadaşım, bir kaç temennide bulundular. 
Tütün piyasasının zamanında açılması.. Bu sene 
öyle zannediyorum ki, zamanında açılmıştır. Fi
yatların vatandaşın alın terinin karşılığında ve- | 

rilmesi. Biz verdiğimiz kanaatindeyiz, bunu söy
lemiştik vermeye de çalışıyoruz. 

Tekel, koçana verdiği fiyatı sonuna kadar 
vermelidir diyor. Nedendir tekrar ediliyor, ben 
de anlamıyorum. Tekel verdiği fiyatı hiçbir za
man değiştirmez, değiştirecek eksper de yoktur. 
Sandınıınm daha evvelden bildirilmesi hususu: 
Bu fiyatları bildiriyoruz. Soranlar daima öğre
nebilirler. Piyasa sonuna kadar açıktır. Ekici
ye para vermiyen tüccar hakkında ancak kanu
ni tedbirler alınır. Biz mevzuatın imkân verdi
ği nisbette tedbir alabiliyoruz. Bunun haricine 
çıkmaya kanunen imkân yoktur. Ekicilerin yüz
de beşleri zaten bu kooperatifler kanun tasarı
sında bulunuyor. Bunlar oraya tahsis edilecek
tir. Bu arada belki birçok arkadaşlarımın da 
tenkid veya suallerini cevaplandırmış olurum. 

Çay mevzuunda muhterem arkadaşlarım, 
biliyorsunuz ki, çay son zamanlarda, son sene
lerde gelişen bir mevzudur. Çay istihsalinin ar
tırılmasına muvazi olarak fabrika ve aıtelyeler 
yapılamamıştır. Bugün için çayı biz yüzde yüz 
işliyemiyoruz. Yüzde 30 un üzerindedir. Geri 
kalan tütün kıyma makinaları gibi makinalar-
da kıyıyoruz. İkinci Beş Yıllık Plânda 11 fab
rika konmuş. Bu 11 fabrikadan ilk senesine dör
dünü aldık. İkinci Beş Yıllık Plân sonunda 
hepsi tamamlansın diye. Ayrıca da atelyelerin 
tevsii için 1968 de yapılacak işleri 1967 sene
sinde Makina Kimyaya sipariş verdik. Makina 
Kimya hemen bütün fabrikaların ihtiyaçlarını 
yapacak durumdadır ve yapıyorlar da. Bâzı 
bulunmıyanların da tek olarak modelini getir
tip Makina Kimya Enstitüsüne yaptırıyoruz. 
1338 de tevsiler, 1967 senesinde sipariş verilmiş 
ve 1968 senesinde hazır olacaktır. Bunların pa
rası 1968 bütçesinden ödenecektir. Bunlara rağ
men, bütün bu fabrikalar bitirilmedikçe çay 
meselesini yüzde yüz halledebileceğimizi ne ben 
burada iddia edebilirim, ne de başka hiçbir 
kimse iddia edebilir. Ama gittikçe düzeltilebi
lir. Bu sene üç fabrika ve paketleme fabrikası 
1969 senesi sonunda bitirilecektir. Fakat, müte
ahhidin işi süratli götürmesi, 1968 senesi sonun
da bu fabrikaları bitirecektir. Bu da bizim için 
Devlet ve millet olarak bir kazançtır. Üç fab
rika ve bir de paketleme fabrikası zamanından 
bir sene evvel hizmete girecektir. Bu sene ça
yın denize döküldüğü doğrudur. Ama muhte-
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rem arkadaşlarım, mübalâğa edildiği kadar da 
değildir. 1 470 ton çay denize dökülmüştür. 
Mevsimin gelişinden tahmin ederek daha evvel
den bir heyet gönderdik. Bütün tedbirleri al
dık. Doğrudur, mezarlıklara kadar çay dök
tük. Mekteplere çay doldurduk. Ama başka yer 
olmadığı için buna mecbur olduk. Mevsim bir
denbire bastırdı. Ayrıca da yağışlar çok oldu. 
Zamanınızı almamak için yağış miktarım bura
da söylemek istemem, fakat arkadaşlar ister
lerse tek tek bastırıp dağıtabilirim. O zamanki 
günlük yağış miktarlarını. 

Üzüm mevzuuna da muhterem arkadaşlarım 
değinmek istiyorum. Bir arkadaşım benim bir 
yazılı soruya verdiğim cevaptan yalnız bir cüm
le okuyarak bu konuya temas ettiler. Halbuki 
gönül isterdi ki, hem altım, hem üstünü oku
sun, bu cümlenin. Evet, Tekel destekleme mu
bayaası yapmıyordur, böyle bir vazife verilmi-
yordur, dedik. Ama, mümkün olan bütün ihti
yacımızı müstahsıla değer pahasım, değer fiya
tım vererek mallarım almaya çalışıyoruz. Ama, 
destekleme vazifesi verirse Devlet, o zaman da
ha başka türlü hareket eder, Tekel, ihraç ve 
satış imkânları arar. Ama, bugün için Tekel 
yalnız kendi ihtiyacım karşılıyacak miktarda 
üzüm mubayaa ediyor. Bunu da mümkün mer
tebe ki, bilhassa son bir senedir üzerinde duru
yoruz - mutavassıttan almadan doğrudan doğ
ruya müstahsıldan almaya çalışıyoruz. Ve sırf 
üzümleri değerlendirilmek için de Türkiye'de 
yetiştirilen üzümlerin bir senede değerlendiril
mesine imkân yoktur, önümüzdeki senede An-
tep fabrikasının kapasitesini artırarak büyük 
ölçüde üzüm işlenmesi yoluna gidilecektir. Ay
rıca Urfa, Orta - Anadolu, Şarköy'de yeni şa
rap fabrikaları kuracağız. Ancak üzümleri bu 
şekilde değerlendirebiliriz. 

Yine Sovyet Rusya'dan resmî olmamakla be
raber bir konyak ithali teklifi var. Eğer bu ta
hakkuk ederse büyük ölçüde yine Cenup, Şark 
ve Orta - Anadolu'da üzümleri değerlendirmek 
imkânını bulabileceğiz. 

Sigaralar ve içkiler mevzuu üzerinde arka
daşlarım durdular. 

Muhterem arkadaşlarım, Maltepe Sigara Fab
rikası bu senenin sonunda yani 1968 malî yılı 
sonunda bitecektir. Ama bunun bitirilmesini 
beklemeden biz peyder pey Cibali Sigara Fab

rikasını Maltepe Sigara Fabrikasına naklediyo
ruz: Biliyorsunuz ki, Maltepe Sigara Fabrikası 
Türkiye'nin bütün ihtiyacım karşılıyacak bir 
fabrika değildir. Diğer fabrikalar da işlemeye 
devam edeceklerdir. Hattâ ikinci Beş Yıllık 
Plânda iki sigara fabrikasının tevsii meselesi 
vardır. Ama bu fabrikalar, Maltepe Sigara Fab
rikası tamamlandığı takdirde geniş ölçüde yük
sek kaliteli sigaralar imâl edecektir. 

İçkilerin kalitesi ve ambalaj meselesi üzerin
de duruldu. Bütün imkânları kullanarak amba
lajı düzenliyoruz. Rakılarda da btma başlandı. 
Hattâ şunu söyliyeyim ki bizde bugüne kadar 
bütün şişeler elle yıkanıyor, elle dolduruluyor-
du. Bu şimdi otomatik usûlle dolduruluyor. 

Şerbetçi otunu memlekette yetiştirmeye çalı
şıyoruz ve gittikçe miktarı her sene biraz daha 
artıyor. Ama bugün dahi ihtiyacı karşılıyamı-
yorus. 

Bakanlığın kaldırılması hususunda ne düşün
düğümüzü soran arkadaşlarımız oldu. Muhte
rem arkadaşlarım, biz bugüne kadar Bakanlığın 
kaldırılması diye bir şey düşünmedik. 

Kennedy Round'da alman neticeleri sordular 
aziz arkadaşlarım. Bâzı şeyler kazanmışızdır. 
Ama arkadaşlarım müsaade ederlerse ben ken
dilerine yazılı olarak da bildireyim. Esasen va
zife bizim değildir. Maliye Bakanlığmındır, 
ama biz de teknisyen olarak iştirak ediyoruz. Ar
kadaşlarım müsaade ederlerse, bütün rakamla-
riyle ben kendilerine bildireyim. 

Ragıp Üner arkadaşımız bilhassa Nevşehir.. 
Ben öyle zannediyorum ki, bu konuşmalarımla 
arkadaşlarımın suallerine ve tenkidlerine cevap 
vermiş oluyorum. Bu sene biz oraya yalnız bir 
depo yaptırabileceğiz. Yalnız Orta - Anadolu 
üzümlerini mümkün mertebe kıymetlendirmeye 
çalışıyoruz. 

Sayın Adalı arkadaşımızın konuşmalarına te
şekkür ederim. 

Yalnız şimdiye kadar konuşmadığım bir mev 
zu var; kahve kaçakçılığı. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu da itiraf et
mek lâzım, kahve kaçakçılığı oluyor ve bugün 
de önüne geçilmiştir, diyemeyiz. Yalnız kahve 
fiyatlarım indirmek için Maliye Bakanlığı ile 
çok şükür bir mutabakata vardık, her halde 
fiyat indirme mevzuunda bir şey yapabileceği
mizi tahmin ediyorum. 



C. Senatosu B : 29 

Yine bir yeni mevzu: Muhterem Erdoğan i 
Adalı arkadaşım toplu iş sözleşmesinin biran 
evvel neticelenmesini söylediler. Bu yeni bir 
mevzu. 

Muhterem arkadaşlarım, bu toplu iş sözleş
mesi meselesi çok uzun zamandan 'beri devam 
etti. Arkadaşım çok haklıdırlar. Ama bu tek 
taraflı olarak bizim kabahatimiz değildir, inşal
lah yakında bunu da hallederiz. Ama burada 
bu mevzu üzerinde daha fazla bir şeyler söy
lemek istemiyorum. Zira, pazarlık konusunda 
bir anlaşmazlık yok da, sendikaların karşılıklı 
anlaşmazlıkları vardır. 

Sayın Sarlıcalı arkadaşını; «tütüne politika 
sokmıyalım, camie, kışlaya, mektebe politika 
sokmıyalım kabul, öyle ise Senatoya da politika 
sokmıyalım.» dediler. Arkadaşım haklıdır. He
defler tesbit edilirken muhakkak politika ile 
tesbit edilir. Bizim politika sokmıyalım demek 
istediğimiz; köy köy gezip tahrik yoluyla müte
madiyen bunun ürerinde konuşup da politika 
yapmıyalım diyoruz. Eğer öyle ise toptancı ha
line gidelim; bu üzüm, bu karpuz niye ucuz 
çatılıyor diyelim. Benim demek istediğim bu
dur. Tütün üzerinde o kadar politika ve istis
mar yapılıyor ki, ben bunu bu kürsüden s-vrb-
mek dahi istemiyorum. Demin de bunu ifade 
etmiştim, bunun ekiciye saran oluyor. Mc-sb i 
tedbiri getirmektir. Tütün Tekel Kanunu ve I 
kooperatifler Kanunu üzerinde ben arkadaşla
rımla beraberim. Bu kanunin? cLkma-Jbkga hal
ledilmez. Ama, sömürÜ7/or."unuz, diğ^vm" -ey
le yapıyorsunuz, altın diğerinin cebine akıyor 
dedikçe bunun ben ekicinin lehine dimdiği ka
naatindeyim. Biran evvel bu tasarıları kanun
laştırmamız lâzımdır. 

Tüccar 9 lira vermiş, Tekele gelmişler 6 lira, 
tekrar tüccara gitmişler tüccar 7 - 8 lira vermiş, 
nasıl olur diyorlar. Muhterem arkadaşlarım 
Tekel tesbitlerinde hata olursa, ekici vatandaş 
itiraz eder. itiraz edince iki ayrı eksper tara
fından yeniden tesbit edilir. Ama, eğer tüccar 
fiyatı düşürüyorsa ben buna bir şey diyemem. 
Kendi kesesine göre, kendi ihracat yapma imkân
larına göre hesabını, kitabını ayarlayıp, ona 
göre fiyat vermektedir. Ama Tekel olarak ben 
Devletin bana verdiği vazifeyi bihakkın ifa et
meye çalışacağım ve bir mubayaa politikasiyle 
tüccarı da piyasaya girdirmeye çalışacağım, j 
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Ama tüccara neden böyle verdin, niçin böyle 
vermedin diye bir zorlamaya gidemiyeceğimi 
her halde arkadaşlarım takdir ederler. 

Her halde üzerinde konuşulan mevzulardan * 
birisi de Sayın DikeçligiTin arz ettikleri reklâm 
mevzuudur. Eer hakle arkadaşım radyodan 
yanlış anlryoriar. Biz Tekel olarak reklâm yap
mayız. Her halde o hususi sektöründür. Ama, 
reklâmdan da alınmayın, bu bir irade meselesi
dir. Bilhassa islâmiyet iradeye çok ehemmiyet 
verir. Bu irade meselesidir, istedikleri kadar 
reklâm yapsınlar, herkes iradesini kullanır, is-
tiyen içer, istsmiyen içmez. Onun için Tekelin 
vazifesi de evvelâ satmaktır. Buna rağmen biz 
reklâm yapmıyoruz. 

İkinci bir husus da, şıra meselesidir. Şıra bi
zim mevzuımnıza girmiyor. Ama, Türk Milletini 
de şıraya alıştırmak lâzımdır. Türk Milleti dün
yada en as meşrubat ve en az içki içen milletler
dendir. Meşrubatı da aç .içeriz, bunu inkâr et
memek lâzımdır. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Şırayı 
daha çok içeriz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Devamla) — Temennimiz odur. İnşal
lah şırayı daha fazla içerler. 

Sayın lîaser arkadaşım kaçakçılık Karsa'da 
sirayet etti diyorlar. İran'la bilhassa anlaşma 
imkânları mevcuttur. Doğrudur, haklıdırlar. 
Gani1, hayvan mevzuunda anlaşma yapıldı, in
şallah diğer temaslardan da bir netice alınabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, öyle zannediyorum 
ki umumi hatiariyie arkadaşlarımın suallerini 
cevaplandırmış bulunuyorum. Eğer noksan kal
mış hususlar varsa arkadaşlarımın sormalarını 
rica ederim. Ben daha fazla vaktinizi almak is
temem, eğ?,r sual soracak arkadaşımız yoksa. 

Beni dinlediğinizden dolayı bu gecenin geç 
vaktinde, bilhassa yapıcı tenkidlerinizden do
layı Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyele
rine saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, Sayın 
Karavelioğlu verdiği bir önerge ile .şu hususların 
sorulmasını istemektedir... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Müsaade ederseniz yazılı lûtfensinler. 

BAŞKAN — Yazılı istiyorsunuz, peki. Buyu
run Sayın Bakan. 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığı büt oesi üze-
rindeki müzakereler bitmiştir. Bölümlere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-

* 1er... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

(Gümrük ve Tekel Bakanlığı) 
(A/ l ) Cari harcamalar 

B. Lira 
11.000 ödenekler 12 000 

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

12.000 Personel giderleri 42 121 843 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

13.000 Yönetim giderleri 4 195 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 750 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 345 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 84 000 

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

36.000 Borç ödemeleri 413 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bakanlık bütçesi bitmiştir. Hayırlı olsun. 
1968 yılı Tekel Genel Müdürlüğü bütçesinin 
müzakerelerine geçiyoruz. Raporun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Etmiyen-
lter... Roparun okunması kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarında arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu 

tasarısı 
Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün cari 

harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 68 590 258 lira, yatırım harcama

ları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 132 020 000 lira ve sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 9 197 C37 lira, ki toplam olarak 
209 807 295 lira ödenek verilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 63 929 256 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 602 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 723 000 
BAŞKAM — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 458 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 878 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 633 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 61 402 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 68 985 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 6 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 327 598 

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

35.000 Sosyal transferler 2 528 438 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 271 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Birinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza su
nacağını. 

(1 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleriyle 

birlikte oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 1 988 086 677 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okuyoruz. 

B - CETVELİ 
B/l - Vergi gelirleri 

B. Lira 
52.000 Tekel gelirleri 1 977 786 677 

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

B/2 - Vergi, dışı gelirler 
63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 10 300 000 

BAŞKAN — Kabul edsnler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. " 

ikinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza su
nacağım. 

(2 nci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okunan cetveliy-
le birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1968 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden 
elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1963 
bütçe yılında da devam olunur. 

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

Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maiddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 25 . 3 . 1957 tarih ve 6939 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1968 
bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1968 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 

(Geçen yıllar borçları) maddesine, 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 

ödenir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum; Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satıüalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum; Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

Madde 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye » 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işareti cet̂  
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 10. — 29 . 6 . 1967 tarihli ve 031 sa- j 
yılı Kanunla 1 750 000 000 liraya çıkarılmış \ 
bulunan Tekel Genel Müdürlüğü döner ssrrna- j 
yesinin 370 368 302,86 liralık ödenmen?;!? kısLiı, j 
Tekelin 1966 yılı bilançosuna göre Kasineye 
borçlu bulunduğu 408 411 422,13 liradan nıah-
subedilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza ars ediyo
rum; Kabul edenler:. Etnıiyenlsr... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Tokel Genel Müdürlüğüne bağ
lı işyerlerinde çalıştırılan işçilere ve hikmetlile
re (Bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) gi
derleri döner sermayeden ödenmek üzere çalış -
t ıklan günlerde günde bir kap yemak ve ekmek 
veya (işçi adedi pişirme masraflarını karşılama
yacak kadar az olan yerlerde çal-san) işçilere, 
heyet raporu ile pehriz yapmaları icabeden veya 
yemek zamanı vazifeten dısarda bulunan işçi
lere yemek ve ekmek bedellerinin tekabül el-
tiği miktarda yemek bedeli verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza zrz ediyo
rum; Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1953 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza ar^ ediyo
rum; Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum; Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 

4. — Ege Üniversitesi 1967 yüı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişikli]: yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet 21 e el isi 1/106; Cum
huriyet Senatosu 1/876) (S. Sayısı : 1.091) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Bsşkankğına 

' 1091 sıra sayısı ile basılarak üyelere dağı
tılmış bulunan Ege, Üniversitesi 1937 yılı Büt-

(1) 1091 S. Saydı basmaya?, tutacağın so-
nundadır. 

çs Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanan tasarısının gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınarak görüşülmesini arz 
ederim. 

Karma Bütçe ve Plân 
Komisyonu Sözcüsü 

Aydın 
iskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Kabul buyurduğunuz bütçe 
çalışmaları programına göre, aktarmalarla ilgi
li teklif ve tasanlar görüşülecektir. Bu kısım
lar alâkalı olduğu için gelen kâğıtlardan gün
deme alınıp görüşülmesi istenmektedir. Gün-
dsme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etnıiyenler.. Kabul edilmiştir. Gün
demde başka bir konu bulunmadığından önce
likle görüş Hee-skfrir. Karma Komisyonunca ha
zırlanan raperun okunup okunmaması hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler.,. Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeleri okutuyorum : 

Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Tıp 
Fakültesi kısmının 12.000 nci (Personel gider
leri) bölümünün 12.590 ncı (Özel kanunları 
gereğince verilen diğer tazminatlar) maddesin
den 16 573 lira düşülerek, mezkûr üniversite 
cari yıl bütçesinin (A/3) işaretli cetvelin rektör
lük kısmının 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölü
münde (Geçen ve eski yıllar karşılıkları borç
ları, «Bu ödenekten harcanmıyan kısmını ertesi 
yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir.») adiyle yeniden açılan 36.350 nci 
maddeye olağanüstü ödenek olarak aktarılmış
tır. " ı 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye.,.? Yok maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelden ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı taşıtlar çıkarılmış, yerine 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiş
tir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

6 . 2 . 1968 O : 3 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Kanun tasarısının tümü açık oyları
nıza arz edilecektir. 

Bugün saat 10,00 da toplanmak üzere Birle
şime son veriyorum. 

Kapanma saati : 01,50 
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Devlet Su "işleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların neticesi 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 131 

Kabul e-clenler : 130 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katıl mıv&nlar : '50 

Açık üyelikler : 2 

'[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Supu Grürs®ytrak 
Suşki Karaman 
KâatM Karavelieğlu 
Sa«d Kmçmk 
S&eai O'Kan 
Fakra Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tuııçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Maasur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarhcah 

_ BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

BURDUR • 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nakit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâecldin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucıızal 

Gavsi Uçagök 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Ab bas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mcbrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburınn 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Osman Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecligü 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet- Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Eteni Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NÎÖDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekenıoğiu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğhı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğltı 

Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Z al oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Çekinser] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Cemal Madauoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Â.) 

İÇEL 
C, Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

O. Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okur er 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEIÎ 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Sadi Koç aş 
Nadir Nadi 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 

(Başkan) 
ORDU 

Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Zihni Be t il 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

C UMHURB AŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Balıkesir 
Bitlis 

Yekûn 

« » » m 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oy sayısı 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 132 

Kabul edenler : 132 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 49 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suplıi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveiioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek „ 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. ivazım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Man sur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Saı-lıcah 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç. 

ÇANAKKALE 
Nahit Altarı 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağh 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
S akıp Hatun o ğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem özden 
Rifat Üztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 
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SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğhı 
Emanııllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maoit Zcren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bckata 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

SİYAS 
Ahmet Çekemoğiu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altımtaş 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Evidoğan 

[Oya katıhnıyanlar] 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Â.) 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. Y.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEYŞEIIİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

[Açık üyelikler'] 

Balıkesir 
Bitlis 

Yekûn 

Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

YAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Ak adla 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Zerin Tüzıün 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların 
sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER İ 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KAR AHİ SAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 128 

Kabul edenler : 128 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 58 

Açık üyelikler -. 2 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sari ıc alı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Km ay t ürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip S omun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 
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ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza İsıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlıı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AĞRÎ 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Reşat Zaloğlu 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
URFA 

İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

[Oya kahlmıyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

GİRLSl'X 
İhsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Â.) 

İSTANBUL 
Tekin Arıbıırun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkeine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Ataiay (Bşk. V.) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
55 eki Kunırulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni, Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hoca oğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAIC 
Akif Eyidoğan 

CUMHURB A ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Aka.dk 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sadi Koeaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Balıkesir 
Bitlis 

Yekûn 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLES 
iv" 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/427, Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı : 
1045) [Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /435) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-640/7706 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar 
30 . 11 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğ 
Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
SüUyman Demire 

Başbakan 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi {S. Sayısı: 1053) 
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G E R E K Ç E 

Masraf bütçesi mucip sebepleri 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1968 yılı (A/l) işaretli cari harmacaları 1967 yılma nazaran 
lira olarak tesbit edilmiştir. 252 632 lira fazlalıktan 78 565 lira noksanlık düşüldüğünde hakiki artış 174 06 

Fazla ve noksanların mucip sebepleri aşağıdadır. 
Fazlalar 

Lira 

42 240! 12.110 ncu aylıklar maddesmdedir. 1, 2, 3 ncü üst dereceler karşı 1 ığıldır. 
1 12.150 nci 819 sayılı Kanım gereğince yapılacak ödemeler madMeisindedir. Yeni tertip açılmasından il 

82 370 12.210 ncu genel idare hizmetiler ücreti maddeşindedir. Yapılan intihale ve ihdaslar sebdbiylıe artırı 
23 920 12.290 ncı gece pratika ücreti mad d ersindedir. Yeni ücret tesibitinden ileri gelmektedir. 

12.370 nci emekli keseneği karşılıkları in a/illesin dedir. Kanuni bir artıştır. 
.12.520 nci kasa tazminatı maddesin dedir. Kanuni ibir artıştır. 
12.590 ncı özel kanunları gereğince verilecek diğer tazminat maddosindodir. 472 saydı Kanun gere 
nat karşılığıdır. 
12.813 ncü geçici görev yolluğu mad'defiindodir. Ödenek yetişnı ediğinden artın İtmiştir. 
12.841 nci tedavi yolluğu maddesindo;lir. ödenek kifayet etmediğinden artırılmıştır. 

5 0O0 13.150 nci yakacak alımları maddeşindedir. Ödenek kifayet etmediğinden artın İni ıştır. 
5 000 13.230 ncu aydınlat/ma giderleri maddosindodir. Ödenek kifayet otm(iliğinden art ın Imıştır. 
5 000 13.430 ncu taşıma giderleri (maddesiildedir. Ödenek kifayet etmddiğinden artınlımıştır. 

20 000 13.520 nci hizmet taşıtları işletme ve onanma im adresindedir. Yeniden hizmete giren iinotor'bot ihtiy 
10 000 13.610 ncu kira bedeli maddeşindedir. Kira ile tutulan ıbinalann kira artışları için konulmuştur. 
3 000 15.67.1. nci böro igiderleri maddeşindedir. Ödenek kifayet etmemesinden artırılmıştır. 

8 
1 
36 

101 
000 
000 

10 000 
1 000 

252 632 Toplaim. 

Hu. ve Sa. Sağ. G-n. Md. Bütçesi (S. Sayışı: 1053) 
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Noksanlar 
Lira 

500 
1 000 
4 000 

565 
2 000 
2 000 

500 
35 000 
10 000 
2 000 
4 000 
1 000 

16 000 

12.310 ncu çjoeuk zamımı maddesindedir. Sarfiyata göne indirilmiştir. 
12.320 nci doğum yardımı maddesin dedir. Sarfiyata göre indirilmiştir. 
12.330 ncu ölüm yardıımı maddesindedir. Sarfiyata göre indirilmiştir. 
12.380 nci Sosyal Sigortalar kurumları, kesenek ve prim karşılıkları mad 
12.811 nci sürekli görev yollukları /maddesindedir. Sarfiyata göre azaltı 
13.190 ncı diğer alımlar ve giderleri ımatklesindedir. Sarfiyata 'göre az 
13.240 ncı bahçe giderleri maddesin dedir. 
14.796 ncı malzeme alım ve giderleri maddesindedir. 
15.616 ncı malzeme alıım w giderleri maddesindedir. 
15.619 ncu diğer abm ve giderlerimaddesindedir. Sarfiyata göre azalt 
15.676 ncı malzome alım ve giderleri maddesindedir. 
15.679 ncu diğer alım ve giderler m addesindedir. Sarfiyata göre azaltılm 
16.810 ncu »bina onanımı ve giderleri maddesindedir. 

78 565 Toplam 

YATIRIM BÜTÇESI MUCÎP SEBEPLERI 

Hudud ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1968 yılı yatırım giderleri 1 815 000 lira olarak Devlet 
olup 1967 yılma nazaran IÖ0 000 lira fazlalık göstermekte ise de 4 421 000 lira noksanlıktan düşüldüğünde 

Fazla, noksanların müfredatı aşağıdadır. 
Fazlalar 

Lira 

15 000 22.912 nci teknik personel ücretleri maddesindedir. 
5 000 22.913 ncü teknik personel geçici görev yollukları maddesindedir. 

80 000 23.611 nci taşıt alımları maddesindedir. 

100 000 Toplamı 
Hu. ve Sa. Sağ. On. Md. Bütgesi (S. &ıyısi: 1053) 



Noksanlar 
Lira 

470 000 
15 000 
5 000 

796 000 
120 000 
15 000 

22.711 nci yapı, tesis ve büyük onarım giderleri maddesindedir. 
22.712 nci teknik personel ücretleri maddesindedir. 
22.713 ncü teknik personel geçici görev yollukları maddesindedir. 
22.911 nci yapı, tesis ve büyük onarım giderleri maddesindedir. 
23.911 nci makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları ımaddesindedir. 
23.912 nci teknik personel ücretleri ımaddesindedir. 

4 421 000 Toplam 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI MÜCÎP SEBEPLERİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1968 yılı sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ait (A/3) i 
lira tesbit edilmiştir. 1967 yılma nazaran 13 226 lira fazlalık mevcut ise de 4 135 lira noksanlık düşüldüğünde 
lasi|yle bağlanmıştır. 

Fazla ve noksanların mucip sebepleriyle tertipleri aşağıdadır. 
Fazlalar 

Lira 

1 246 35.210 ncu % 1 ek karşılıkları maddesindedir. Kanuni bir artıştır. 
7 500 36.400 ncü ilâma bağlı borçlar maddesindedir. Mersin Sahil Sağlık Merkezi kira farkının ödenebilm 

dan ileri gelen kanuni bir ödenektir. 

13 226 Toplam 

Noksanlar 
Lira 

4 135 34.650 nci 7126 sayılı Kanun gereğince sivil savunma fonu maddesindedir. 

4 135 Toplam 
= = Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 
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GELÎR BÜTÇESİ MUCİP SEBEPLERİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1968 yılı geliri 1967 yılma nazaran 4 137 842 lira noksani 
edilmiştir. 

Fazla ve noksanların mucip sebepleriyle maddeleri aşağıda gösterilmiştir. 
Fazlalar 

Lira 

46 000 62.120 nci kiralar maddesindedir. Hizmete açılan lojmanlarımızdan alınacak kira miktarının çoğ 

46 000 Toplam 
! ... " '1 

Noksanlar 
Lira 

4 183 842 72.400 ncü geçen yıldan devreden nakit maddesindedir. 1967 yılından bu miktar noksaniyle naki 

4 183 842 Toplana 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 
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Rapor 
< Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

BİRİNCİ KISIM 

1. Teşkilât ve vazife konulariyle hizmetin şümulü ve plâna uygunluğu : 
Sağlık ve Sosyal Yardım (Bakanlığına bağlı Hudud/ve Sahiller 'Sağlık Genel Müdürlüğü milletlerarası trafik v 

şerî ve .sal-gm hastalıklairâ karşi millî hudutlar, salhiller ve Ihaîva alanlarımızı korumakla ıgörevli olup, Öeriel Mü 
olan milletlerarası 'sözleşmeler ile kanunlar, nizamlar, talimatlar ve Bakanlıkça verilen emirler dairesinde yapmaik 

Teşkilât, 'başlangıçta 'milletlerarası trafiğin icabı olarak belli başlı limanlarımız ile 'hava alanlarımızda kurul 
ğirude ıgiörüleın süratli inkişafa ive Kalkınma Plânına uygun olarak kara hudut (kapılarında sağlık kontrolları yapm 
tay - Oilvegözü, Gaziantep - Ti'bil ve Ağrı - Gürbulak hudut kapılarında Ibirer Hudut Sağlık idaresi kurarak (hizm 
sıklet merkezini teşkil eden Hatay - Cilvegözü hudut kapısında jbir tecrit ve Idezerafek'siyon istasyonu tesis etmek s 
kara ıhudu.t kapılarında da teşkillenmeye ibaşlamış ve bu,'suretle kuruluş gayesine ulaşmıştır. . . 

2. :''^eşİdlât 'licâiıu^âriaıızi* ibtîyaçları 'karğılaiııa bakımından yeterlik derecesi, uygulamada alınan sonuçlar bakın 
kadroların ıslah, ikmal ve tadiline ait düşünceler : 

Sağlık 've Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilât Kanunu içinde mütalâa "olunan katma bütçeli Genel Müdürlü 
la .öngörülmüş liman, hava alanı ve sınırlarımızın giriş kapılarındaki (görev alanının gelişmesine paralel alarak kad 
'bir (seviyeye ulaştırılması zaruridir. Bu maksatla hazırlanmış kadro 'kanunu tasarısı Büyük Millet Meclisine sunu 
^geçirilmekte olan tasarı yakında umumi heyete arz olunacaktır. 

İKİNCİ KISIM 

HİZMETİN İNKİŞAF SEYRİ 

Huhut ve Sahiller Sağlık Oenel Müdürlüğünde hizmetin inkişafına aît «çeşitli istatistikler aşağıda gösterilmişt 
a) Milletlerarası Sağlık nizamnamesi uyarınca .milletlerarası seyahat edenlere uygulanan aşı faaliyetleri Ek 
b) Gemilerin, periyodik teftişleri ile deratizasyon işlemleri Ek : 2, 
c) Yeşilköy - Istan'bul, Esenboğa - Ankara, Adana hava alanlarına yabancı memleketlerden gelen uçaklar il 

kontroluna tabi tutulan yolcu ve 'mürettebat Ek : 3, 
d) Istanfbul ve İzmir Liman ve Şehir Bakteriyoloji müesseselerinin faaliyetleri Ek : 4, 
«) Hac mevsiminde kara, deniz ve ihava yolu ile giden ve avdet eden Hacı adayı ve Hacılar Ek : 5, 

Hu. ve Sa. SUğf Gnf MxL bütçesi (Sf Sayısı: 1053) 
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f) Limanlarımızda iş (gören ve boğazlardan transit geçen gemiler ile tahsil olunan resim Ek : 6 ve Ek : 7 
Görüldüğü gibi geçen yıllara nazaran Genel Müdürlüğün limanlar ve hava alanlarındaki çeşitli sağlık hizm 

dedilmiştir. 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

YATIRIMLAR 
1. Plân ve yıllık programlarda yeralan yatırımların seyri : 
Kalkınma plânına göre yıllık programlarda yeralan yatıırmların'seyri Ek : 8 dedir. 
2. Tamamlanmamış olanlar ve sebepleri : 
Yatırımlardan tamamlanmamış lolanlar ve sebepleri ve güçlükler de Ek : 8 dedir. 
Yatırım harcamalarının .(tamamen Beş Yıllık Plâna ve yıllık programlara uygun olduğu görülmüştür. 
3. Yatırımlardan şimdiye kadar sağlanan faydalar ve bundan sonrası için beklenilebilecek sonuçlar : 
a) Genel Müdürlüğün plân .hedeflerine uygun olarak yaptığı yatırımların başhcaları <: 
1. Doğu ve Güney - Doğu hudut illerindeki toplamı 85 daireyi bulan 14 aded Doktor lojmanları, 
2. Başlıca kara hudut 'kapılarındaki hudut sağlık idareleri, 
3. Personel lojmanları, 
4. Tecrit ve dezenfeksiyon istasyonu ve salgın ve Tropikal Hastalıkları Hastanesi, 
5. Taşıt satın alımlarıdır. 
b) Plân hedeflerine göre yıllık programlarda : 
1. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği hudut bölgelerine hekim teminini kolaylaştırmaya yardımcı olm 
2. Kara hudut kapılarında (milletlerarası trafik dolayışiyle ifası gerekli sağlık kontrollarmı yapmaktır. 
3. Hizmeti süratle artan (merkezlerde sürekli görev yapan personeli heran ıgöreve hazır tutmaktır. 
4. Milletlerarası sağlık (nizamnamesinde derpiş olunan sağlık tedbirlerinin süratle uygulanması k in mil 

nin icaıbettirdiği giriş kapılarımızda tecrid, teşhis ve tedavi yapacak: tesisler kurmaktır. 
5. Belli Ibaşlı limanlarımızda ve bilhassa boğazlarımızda Montreux Sözleşmesine /göre yapmakla sorumlu o 

rollarmı günün şartları ve icaplarına uyan süratle yapmak, bunun için de yeni mıotarlbot tekne ve 'makina satım 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

GEÇEN YIL BÜTÇE TATBİKATI 

a) Yapılan incelemede 1%7 yılında «cari harcamalar için verilmiş 4 333 G64 lira Genel Müdürlüğün tam bi 
ğini göstermektedir. 

b> Kasım 1967 sonu itibariyle cari harcamalardan 3 186 000 lira, yatırım harcamlarından da 4 180 000 lira 
c) Yıl içinde ek (ödeneğe ihtiyaç duyulmamış çok zaruri hallerde maddeler arasında aktarma cihetine gidi 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı:.1053) 
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BEŞİNCİ KISIM 

YENİ BÜTÇE TEKLİFLERİ İLE İLGİLİ İNCELEMELER 
1. Genel Müdürlüğün 1968 yılı ibütçe tasarısı 6 927 650 liradır. Bu miktarın 4 511 731 lirası cari, 1 815 000 

sermaye teşkili ve transfer bütçesindedir. 
1968 yılı 'bütçesinin geçen yılki bütçeye kıyasla 4 137 842 lira eksiği ile bağlandığı; cari harcamalarda 174 06 

camalarında 9 091 lira artışa karşılık, yatırım bütçesinde 4 321 000 lira azalma olduğu görülmektedir. 
2. Genel Müdürlüğün yatırım 'bütçesinde 1967 yılma nazaran 4 321 000 lira azalma vardır. Bu azalma : 
İnşaat yatırımlarında 4 266 bin, makina ve teçhizatta 55 bin lira olarak bölümler arasında dağılmıştır. 
3. a) Cari harcama bütçesinde /görülen geçen yıla nisbetle 174 067 lira fazlalık açılacak tesisler ve 'gelişm 

«D» cetveli karşılığı ile yönetim, hizmet, kurum ve çeşitli giderler 'bölümlerine dağılmış olup bir indirme mevzu 
lb) Geçici hizmetli kadrosu mevcut değildir. 
c) Genel Müdürlüğün görevinin özelliği dolayısiyle mevcut 9 aded deniz aracı (Motorbot) faal haldedir. 
Ayrıca 5 aded kara nakil vasıtasından 2 si Yeşilköy ve Bsenlboğa Hava Alanı Sağlık denetleme merkezleri, 2 s 

ve İstanbul Limanı Sahil Sağlık Merkezi Baştabipliği, biri de Genel Müdürlük merkezi emrindedir. 

ALTINCI KISIM 

TEMENNİLER VE GENEL MÜTALÂALAR 

Netice olarak Hudut ve 'Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi teklif olunduğu şekli ile yeterli görölmüştü 
Komisyonun tasvibine arz edilmek üzere Başkanlığa sunulur. 

Doç, Dr. Halûk Berkol Prof. Sadun Aren 
İstanbul Senatörü İstanbul Milletvekili 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 
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tgtanbul - Yeşilköy, Ankara - Esenboğa ve ÂÜii , lkâv% alanlarına Tabancı memleketlerde 
. uçak adedi ile bu uçakların getirdikleri mürettebat ve yolcu miktarı 

Ek : 3 

Yeşilköy - İstanbul Adana Ankara - Es 

Yılı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1966 (*) 

Uçak 
adedi 

4 919 
5 303 
4 972 
5 437 
5 377 
5 622 
5 726 

Mürettebat Yolcu 
adedi adedi 

37 026 78 209 
42 768 91 654 
40 813 96 881 
44 791 100 740 
40 495 129 824 
41 674 166 490 
43 857 164 429 

Yılı 

I « $ L 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 (*) 

Uçak 
'adedi 

114 
172 
146 
142 
166 

Mürettebat 
âdedi 

(**) 444 
690 
586 
539 
740 

ÎCM&L 

fr^ak 
adedi 

5 m 
'6 090 
5 8İ2 
6 Ö91 
6 137 
6 §67 
6 389 

MHfrettebat 
adedi 

44^52 
48 482 
46176 
50 338 
45 M 
46'674 
48 Ö97 

Yolcu 
adedi 

2 841 
3 880 
4 583 
5 423 
5 985 

Yolcu 
adedi 

94 160 
108 503 
119'601 
124 084 
156 487 
194 Ö78 
124 433 

Uçak 
adedi 

1 036 
787 
756 
682 
614 
603 
497 

Müretteb 
aded 

7 7 
5 7 
5 2 
4 8 
4 3 
4 4 
3 5 

• • > • • • 

(*) 10 aylıktır. 
(**) Adana hava alanı 1963 yılında uluslararası trafiğe açılmıştır. 

Hu. ve Sa. Sağ. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 
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Limanlarımızda iş gören gemiler ile transit geçen gemiler ve tahsil olunan resim 

Ek : 6 

Vapur ve Vapur ve Türk Yabancı Transit 
motor motor vapurlarından vapurlardan gemilerden Y 

Yılı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 (•) 

adedi 

28 640 
28 972 
30 654 
30 606 
34 631 
37 766 
28 464 

tonu 

57 596 374 
62 815 631 
65 481 263 
67 967 488 
74 412 951 
82 333 151. 
59 273 179 

Lira 

510 119 
575 865 
572 405 
706 374 
692 388 
734 430 
559 452 

K. 

18 
87 
60 
47 
86 
90 
21 

Lira 

510 367 
391 026 
527 023 
564 012 
548 917 
606 047 
408 889 

K. 

58 
07 
92 
70 
39 
65 
28 

Lira 

3 837 521 
4 409 338 
4 586 516 
4 813 638 
5 358 639 
6 000 165 
4 180 738 

15 
16 
84 
34 
46 
28 
50 

Li 
4 85 
5 37 
5 68 
6 08 
6 59 
7 34 
5 14 

(*) 8 aylıktır. 
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ili Konusu 

istanbul Bakırköy Salgın ve 
Tropikal hastalıklar 
Hastanesi 

Hatay Cilve gözü tecrit ve dc-
zcnfeksiyon istasyonu 

istanbul Kavak Tahaffuzhanesi 
elektrik tesisatı ona
rımı 

izmir Liman ve şehir Bak. 
müessesesi çatı onarımı 

istanbul Büyükdere motorbotu 
tekne inşaatı 

istanbul Büyükdere lojman in
şaatı 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün yatırımları 

(Bin Tl.) 

Proje 
tutarı 

60 

86 

120 

300 

ihale 
bedeli 

Yapılan harcama 
Geçen Gerçekleşme 
yıllar 1967 Toplam % si 

5 735 5 438 1 889 4 126 6 015 104 

1 200 1 147 1 085 1 085 90 

58 58 

118 

ikm 

ikm 

Ona 
da b 

ilân 
düşü 
mam 

Tek 
yılı 

Bele 
diği 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 



— 16 

Proje 
Konusu tutarı 

Urla Tahaffuzhanesi 
10, 11, 12 numaralı 

onarımı 170 

Yapılan harcama 
İhale Geçen 

bedeli yıllar 1967 Toplam 

159 161 161 

Gerçekleşme 
% si 

94 İkmal 

Hu. ve Sa. Sağ, Gn. Md. 'Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 



— 17 — 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu, 
Esas No. : 1/435 
Karar No. : 97 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . İL . 19'67 tarihinde sunul arak Komisyonumuza havale edilen (Hudut v 
1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı) Sağlık Bakanı, Geneli Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılması 

Hudut ve Sahiller Sağlık Grenci Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısında cari harcamalar için (A/ l ) 
4 511 731 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 815 000 lira, sermaye teşkili v 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 600 919 lira ki, toplam olarak 6 927 650 lira ödenek: teklif olunmaktadır. 

Bu yıl istenen ödenek geçen yıla nazaran 4 147 842 lira noksanlık göstermektedir. Bu noksanlık Hudut ve Sa 
ve yıllık programlarda öngörülen yatırımlarının hemen hemen tamamını 'başarmış olmasından ileri gelmektedir 

Komisyonumuzda, Komisyonumuz adına inceleme yapan Raportörümüzün raporu okunduktan sonra görüşme 
Müdür geniş bilgiler vermişlerdir. Genel Müdürlük hudut ve kıyılarımızdaki giriş yerlerinde hava alanlarında 
olduğu Hudut Sağlık İdareleri vasıtasiyle milletlerarası trafik ve ticaret sdbe'biyle buluşan beşerî ve salgın ha 
hava akımlarında aldığı emniyet tedibirlcriyle memleketin sağlığım korumaya çalışmaktadır. 

Son yıllarda artan beynelmilel münaseibetler, ıbilhassa turizmin gelişmesi sebcibiyle, hizmetlere Cîenel Müdürl 
ğinden dolayı yetişememektedir. Ken'di gelir imkânlariyle tevdi edilen görevini yerine getirmeye çalışan Genel 
karşıilıyan komisyonumuz maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde; tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ucu maddeleri ve bağlı cetvelleri aynen kalb 
'Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 
Ankara 

Y. Köker 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

Başkan V. 
Aydın 

t. Cenap Ege 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Erzurum 
C. Önder 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bay ar 
Aydın 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. Ş. Koç 
Eskişehir 
/. Angı 

Kâtip 
Bolu 

II. İ. Cop 
Balıkesir 
E. Güreli 

Giresun 
1. E. Kılıçoğlu 

Adıya 
M. A. A 

Balık 
F. Islim 

Gümü 
S. Sav 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 
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İstanbul 
H. Berkol 

Kütahya 
M. Erez 
Samsun 
Y. Akdi 

İstanbul 
M. Güven 

Muğla 
T. Şahin 

Sinop 
H. İşgüzar 

İzmir 
1. Gürsan 

Niğde 
R. Soyer 
Tabiî Üye 

S. Karaman 

1. 

İzmir 
Söz hakkım bakidir 

L. Yurdoğlu 
Ordu 

§. Koksal 
Trabzon 

A. î. Birincioğlu 
Yozgat 
Yeşilyurt 

Kayser 
A. Hacıpaş 

Eize 
E. Y. A 

Trabzo 
ö. L. Hoc 

IIu. ve Sa. Sağ. Cm. Md. Bütçesi (.S. Sayısı: 1053) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

ıMADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü cari har
camaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 4 511 731 lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 815 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 600 919 lira ki, toplam olarak 6 927 650 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 6 927 650 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 1968 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin 
tarh ve tahsiline 1968 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 30.6.1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 neu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün ku
ruluşu hakkındaki 13.5.1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna 'bağlı, (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1968 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. •— (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde : 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulur.an borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

Hu. ve Sa, Sağ. Gn. Md 

I BÜTÇE KARMA KOMİSY 

Hudut ve Sahiller Sağlık G 
Bütçe kanu 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci m 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci m 

MADDE 3. —• Tasarının 3 ncü m 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü m 

! MADDE 5. — Tasarının 5 nci m 

! MADDE 6. — Tasarının 6 nci m 
i 
i 
j 

i 
Bütçesi (.S. Sayısı: 1053) 
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(Hükümetin Teklifi) 

b) 1928-1966 bütçe yıllarına aidolup ela, Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 93 ncü (maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1968 yılı bütçesinin ilgili hizmet 
tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödemeklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Malice Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

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

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım ba
kanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
8. Demirel 8. Öztürk II. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
A. Topaloğlu F. Sükan î. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
A. Türkel V. Â. Özkan î. Tekin 

Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
M. Turgut R. Sezgin N. Kürşad 

(Bütçe Karma Komisy 

MADDİM 7. — Tasarının 7 nci m 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci m 

MADDE 9. — Tasarının 9 neu m 

MADDİ] 10. — Tasarının 10 neu 

Devlet Bakanı Devlet B 
K. Ocak 8. T. Müft 

Maliye Bakanı Millî Eğitim 
C. Bilgehan 1. Erte 

Ticaret Bakanı Ulaştırma B 
B. Dağda§ 8. Bilg 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Aylıklar 
12.150 819 sayılı Kamın gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

.12.210 ûV-nel idare hizmetli!er ücreti 
12.280 işçi ücretleri 
12.290 (iece pratika ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk /aman 
12.320 Doğran yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi gideri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları, kesenek ve 

prim karşılıkları 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

.12.520 Kasa tazminatı 

.12.590 Özel kanunları gereğince verilecek diğer 
tazminat 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 453 400 

1 453 400 

1 395 

1 114 
25 
253 
223 

25 
4 
14 
10 

İfifi 

•> 
135 

080 

000 
000 
080 
780 

500 
000 
000 
000 
880 

400 
400 

13 000 

3 255 661 

122 400 

Hu. ve Sa. Sağ. Cin. Md. Bütçesi (S. Sayısı 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 

Lira Li 

3 4 

1 495 641 

1 

1 

1 

10; 

495 '040 

1 
501 370 

T 96 370 
25 000 

280 000 
225 815 

25 000 
3 000 
10 000 
10 000 
174 981 

2 835 
172 400 

14 000 

158 400 

-,3) 



— 22 — 

Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.7.10 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

İ2.8.11 Sürekli1 görev yolluklan. 
32.813 Geçici1 görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 43 000) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARİ 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL Y 
LAR 

>N ÜTÜMLE İLGİLİ AL1M-
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye ahin Um ve gi'd erleri1 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 

3 000 

Kesim toplamı 

ılrfarı 

45 000 

8 000 
25 000 

1 000 

11 000 

154 500 

7 000 
25 000 
20 000 

2 500 

557 000 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

1 

3 000 

54 000 

7 
25 
20 

2 

000 
000 
000 
500 

6 000 
35 000 

2 000 

11 000 

157 500 

599 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 
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Bölüm Madde 

13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 
13.430 

13.520 

Ödeneğin çeşidi 

Yakacak alımları ve giderleri* 
Hizmetli giyim, alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri1 

Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

45 
50 

5 

43 

8 
13 
20 

1 
1 

000 
000 
000 

500 

000 
000 
000 
000 
500 

69 000 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 
Hizmet taşıtları işletime ve onarma gider
leri 

14 000 
30 000 
25 000 

200 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

50 000 
50 000 
3 000 

48 000 

8 000 
13 000 
25 000 

500 
1 500 

74 000 

14 000 
30 000 
30 000 

220 000 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14 000 

15.000 

KİRA GİDERLERİ 
J3.6.10 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından, korunma: ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunim1 3 ııeü ınaddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 110 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 

SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ 
14.796 Malzeme alım ve giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

90 000 

30 000 

25 000 
5 000 

25 000 

85 000 

140 002 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

100 000 

30 000 

25 000 
5 000 

2 

25 000 

50 000 

167 500 

105 

153 

Hu, ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 



Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

SAĞLIK OCAKLARI VE DİĞER SAĞ
LIK KURUMLARI GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

SAĞLIK OCAKLARI GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Sağlık ocakları giderleri toplamı : 96 500) 
BAKTERİYOLOJİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Bakteriyoloji kurumları giderleri top
lamı : 57 000) 
ÇEŞİTLİ GİDSRLEE 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.720 Ağırlama giderleri 

15.611 
.15.612 
15.613 
15.615 
15.616 
15.619 

15.671 
15.672 
15.675 
15.676 
] 5.679 

16.000 

Hu. ve Sa 

— 25 — 

1967 ödeneği Hükümetçe i&tene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira Lir 

25 
1 
15 
15 
45 
7 

000 
500 
000 
000 
000 
000 

25 
1 
15 
15 
35 
5 

000 
500 
000 
000 
000 
000 

167 500 153 500 

14 000 17 000 
4 400 4 400 
4 600 4 600 

30 000 26 000 
6 000 5 000 

217 501 20 

1 500 1 500 

,ğ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 
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Bölüm Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LER t Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina 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 

216 001 

216 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

l i r a Lir 

200 001 

200 000 

3 255 661 
557 000 
140 002 
167 500 
217 501 

4 337 664 

3 452 
599 
105 
15 
201 

4 511 

Hu. ve Sa. Sağ. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesini toplamı 

21.911 Etüt ve proje giderleri 
21.912 Teknik personel ücretleri 
2.1.913 Teknik personel geçir-i görev yollukları 

YAPI, TESİS VS BÜYÜK ONARIIİ Gİ
DERLERİ 

KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
0 Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yollukları 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.911 Yapı, tesis ve büyük onanın giderleri 
22.912 Teknik personel ücretleri 
22.913 Teknik personel geçici görev yollukları 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
23.611 Taşıt alımları 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

135 000 

100 000 
25 000 
.10 000 

490 000 

470 000 
15 000 
5 000 

5 376 000 

5 296 000 
70 000 
10 000 

135 000 

5 866 000 

135 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

1 600 000 

1 500 000 
85 000 
15 000 

80 000 

135 000 

100 000 
25 000 
10 000 

1 6 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

0 Makin a., teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

0 Teknik personel ücretleri 
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 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

135 000 

120 000 
15 000 

135 000 

5 866 000 

135 000 

6 136 000 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bolüm top 
l i r a Lira 

135 

1 600 

80 

1 815 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: :ior>.r 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 

35.000 

/ - Sermaye teshili 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve sat mal ma bedeli 

17 - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kamilinin 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
34.650 7126 sayılı Kanun gereğince sivil savunma 

fonu kargılığı 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.2İ 0 % 1 ek karşılıkları 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

mo ooo 

5 000 

11 062 

112 614 

300 000 

16 062 

267 364 

H ü k ü m e t e istenen 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

300 000 

5 000 

6 927 

113 860 

25 674 '26 920 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 
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Bölüm Madde Ödeneğin, çeşidi 

36.000 

85.220 Emekli) ikramiyesi 
')5.280 Sandık yönetim giderleri 
85.2401 Diğer ödemeler 

MMKK.Ll AYLIKLARI VB DİCİER BEN
ZERÎ ÖDEMELER 

85.810 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

DERNEK, BİRLÎK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLER K YARİ) IM L AB 

85.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
için yardım 

BGÎtÇ ÖDEMELERİ 

86.800 GEÇF5N YILLAR BORC/LARI 

86.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırma
ya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

86.600 Geri verilecek paralar 

1967 ödeneği 
Madde 
Lira 

50 
12 
24 

I 

000 
000 
940 

Solüm toplamı 
Lira 

141 750 

18 000 

2 402 

6 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bolüm t 
Lira Lir 

50 000 
12 000 
24 940 

141 750 

8 402 

17 480 

2 402 

7 500 

6 000 

1 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1058) 
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1967 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü" toplamı 300 000 30 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 16 002 1 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 267 364 27 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 8 402 1 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 591 828 60 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 
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CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1 
1.967 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin ed 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lira 

53.000 

63.000 

/ » / / _____ ye,.gi f,r.!.ir!crİ 
EĞER DEVLET GELİRLERİ 

KESİMLER 

:VU70 Sıhhiye Resmi 
53.180 Kaplı patente 
H3.1.90 Bulaşık Resmi 

B/2 — Vergi dışı gelirler 
GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ 

TAKINMAZ MALLARDAN ALINAN 
GELİRLER 

62.120 Kiralar 

TAŞINIR DEĞERLER GELİRLERİ 
62.200 Taşınır mallar satış bedeli 

Kesim toplamı 6 110 000 

6 '100 000 
5 000 
5 000 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

03.210 Fara cezaları 

44 000 

5 000 

5 000 

6 110 000 

49 000 

25 000 

6 110 

6 110 000 

6 100 000 
5 000 
5 000 

90 000 

5 000 

5 000 

95 

25 

63.300 Çeşitli gelirler 20 000 20 000 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 10'53) 
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1 
1967 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin ed 

Bolüm Madde Gelirin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

B/3 — özel gelirler 
72.000 ÖZEL GELİRLER 4 881 492 697 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit 4 881 492 697 650 

53.000 DİĞER DEVLET GELİRLERİ 
Bölümü toplamı 

62.000 GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ Bölümü toplamı 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

Madde 
Lira 

4 881 492 

Bölüm top] 
Lira 

4 881 

6 110 

49 
25 

4 881 

[.amı 

492 

000 

000 
000 
492 

11 065 492 

Madde 
Lira 

697 

Bölüm to 
Lira 

697 

650 

6 110 

95 
25 
697 

6 927 
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Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

mm 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 

21 . 4 
13 .12 
31 . 7 
31 . 7 
18 . 6 
10 . 6 
30 . 6 

1340 
1935 
1936 
1936 
1947 
1949 
1954 

500 
1864 
3057 
3058 
5115 
5435 
6426 

- Z İ -

C - CETVELİ 

ÖZETİ 

Rüsumu Sıhhiye Kanunu 
Turist gemilerden alınan resimlerden bâzılarının a'Tma ve bâzı 
Rüsumu sıhhiye hakkındaki 500 numaralı Kanunun 1 uoi mad 
Rüsumu sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Karnına ek Kanun 
Rüsumu sıhhiye hakkındaki Kanunini 1 ve 4 neii maddelerinin 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Vergi Mu 
dair Kanun 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 
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D. Memuriyetin nev'i 

6 Kaptan 
» 
» 
» 
» 

Gemi Adamı 
» » 
» » 

Aded 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

600 
600 
500 
500 
450 
500 
700 
700 

D. 

9 
7 
9 

10 
10 
11 
12 

Memuriyetin nev'i 

Gemiadamı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

1 
1 
1 
2 
2 

13 
1 

Ücret 

400 
500 
400 
350 
350 
300 
300 

D. 

12 
11 

7 
8 

Me 

Gemiad 
» 

İtlâfıl'ar 
» 

D. 

L - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

3 Makina Mühendisi 
5 Avukat 

10 Asistan 

Aded Ayhk 

1 950 
1 700 
1 350 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. [Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 



— 37 — 

R - CETVELİ 

1968 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için de uygulanır. 

Bölüm Madde 

13.000 GİYİM - KUŞAM ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
13.160 Pratika ve nakil vasıtaları ile tahaffuzhaneler ve bakteriyoloji personeline verilecek lâstik çizme 

başlık, eldiven, kar gözlüğü, tabip ve tephire! iş gömleği. 

14.000 SAĞLIK OCAKLARI VE DİĞER SAĞLIK GİDERLERİ : 
14.796 Malzeme alım ve giderleri : 

Tahaffuzhanelerde sıhhi tedbirlere tabi tutulan yolcuların iaşe giderleri ile bunlardan vefat edenle 
rin muayeneleri için dışardan getirtilecek tabiplere verilecek ücret ve yol paraları, nakil vasıtaları 

237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar 

Aded Taşıtın cinsi Nerede kullanılacağı 

S .ation Wagon (tenezzüh şase) 4X2 Sağlık hizmetleri kontrolünde 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1053) 
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Cin'si 

Binek arazi 
Binek arazi 

Binek arazi 
Kaptıkaçtı 
Kaptıkaçtı 

Mark-ası 

Jeep "VVı'llys 
Jeep Willys 

Land Rower 
Wolks Wagen 
Wolks Wae:en 

Taşıt cetveli 

Modeli 

1953 
1953 

1960 
1962 
1962 

Şase No. 

26684 
26054 
Seri : 

.144005252 
940560 
940316 

M^tor No. 

ist. T. Ş. 3155 
16527Ö 

151024906 
6735954 
6733073 

Plâ 

35 
34 

34 
06 
34 

Motorlbot 
Motorbot 
Motorbot 
Motorbot 
Motorlbot 
Motorbot 
Motorlbot 
Motorbot 
Motoribot 

(Gürsan) 
(Kaçar) 
(Mersin) 
(îstanibul) 
(Boğaziçi) 
(Marmara) 
(Çanakkale) 
(izmir) 
(Karaköy) 

General Motors 
Bıolinder 
Bıolinder 
General Motors 
General Motors 
Rus mamuiâtı K. 551 
Rus mamülâtı K. 551 
General Motors 
General Motors 6-71/E 

\>m« 
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Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 

1968 YILI 
Tekel G. M. Bütçesi 





Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı v 
Karma Komisyonu raporu (1 /440) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-641/7707 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
30 . 11 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanun 
ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Deminel 

Başbakan 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1053) 
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CARİ HARCAMALAR GEREKÇESİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1968 yılı cari harcamaları 1967 yılına nazaran 315 003 lira fazlasiyle 68 590 258 lir 
haddizatında 1 620 003 lira ise de bâzı tertiplerden düşülen 1 305 000 lira göz önüne alınınca haMîd fazlalık yn 
radan ibarettir. 

Fazla ve noksanların miktat, tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 
Fazlalar : 

Madde Lira 

1 

877 490 

84 300 

€0 215 

,50 000 

100 000 

5 000 

25 000 
5 000 

65 000 

14 999 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince ödenecek avans için açılmış bir tertibolup gereken ödenek Mal 
caktır. 

12.211 Genel idare hizmetliler ücretinde olup yıllardan beri terfi edemiyen bâzı hizmetlilerin ücret 
idereler için'cetvele'ilâve edilen (15) hademe - bekçi kadrosunun tutarı ile % 35 zamlarından 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücretinde olup bu yıl mukavele ile çalıştırüacaık 
dan ileri eglmistir. 

12.270 Teknik personel ücretinden olup işletmelerle ilgili teknik ve idari büro işerini yöneten p 
artmasından hâsıl olmuştu i-. 

12.520 Kasa tazminatında olup tüzükte yapılan değişiklik ile yd içindeki terfiler dolayısiyle öde 
için yapılan zamdır. 

12.813 Geçici görev yolluğunda olup günden güne genişliyen faaliyetlerin icabettirdiği görevlendir 
kakların karşılanması zorunluğuna binaen artırılmıştır. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğunda olup mukavele ile istihdam olun 
yapacağı görev yolculukları için bu yıl bütçede yer almış bir tertip ve ödenektir. 

12.834 Kurs yolluğunda olup iki devreli olan memur kursuna iştirak edeceklerin yolluklariyle öden 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğunda olup bu yıl 3 ay süre 

geliş dönüş yol parası olarak bu yıl bütçede yer almış bir tertip ve ödenektir. 
12.861 Müfettişler yur dışı geçici görev yolluğunda olup bir yıl süre ile yurt dışına gönderilecek 

zammedilmiştir. 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğunda olup çeşitli konularla iştigal eden İdarenin her saha 

lunması dolayısiyle 4489 sayılı Kanun uyarınca yabancı memleketlere gönderilecek persone 

Tekel G. Md. Btütçesi (S. Sayısı : 1058) 



— i — 

25 000 
50 000 
10 000 
15 000 
25 000 
10 000 

13.150 
13:160 
13.190 
13.210 
13.230 
13.240 

**a Madde 

Yakacak alımları ve giderlerinde olup ödeneğin yetişmemesine binaen artırılmıştır. 
Hizmetli giyim alımları ve giderlerinde olup giyim eşyasına müstahak hizmetlilere veri 
Diğer alımlar ve giderlerde olup sağlık merkezine alınacak malezraeler için zammedil mist 
Su giderlerinde olup bâzı belediyelerce yapılmış olan zamların karşılanması için artırılm 
Aydınlatma giderlerinde olup bu miktar fazla il'e aydınlatmanın sağlanacağının anlaşılm 
Bahçe giderlerinde olup inşası tamamlanan Genel Müdürlük binası çevresindeki bahçe i 
tip ve ödenektir. 

20 000 13.420 Telefon giderlerinde olup İstanbul Başmüdürlüğüne alınacak bir santral ile çay bölgesiyl 
nacak teleks için artırılmıştır. 

15 000 13.GJ.0 Kira giderlerinde olup 1968 yılında ödenecek kiraların farkıdır. 
20 000 14.110 Yangından korunma ve sigorta giderlerinde olup (Devlet tarafından kullanılan binaların 

Yönetmelik) gereğince bu yıl bütçede yer almış bir tertip ödenektir. 
9 999 14.341 3225 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderlerde olup hayati önemi haiz te 

rım giderleri için artırılmıştır. 

25 000 14.441 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek bina ve arazi vergilerinde olup ödeneğin tahakk 
dan artırılmıştır. 

10 000 14.510 Kurs giderlerinde olup İdare memurları için düzenlenecek seminer ve konferanslarda k 
İdare elemanlarının katılacakları toplantıların gerektirdiği giderler içiri artırılmıştır. 

10 000 14.540 Araştırına ve inceleme giderlerinde olup eksper kursunun ziraat devresini gören namzet ek 
mek suretiyle tütün üretimi hususundaki çalışmaları yerlerinde görmelerini sağlamak için 
nektir. 

39 990 14.550 Staj ve öğrenim giderlerinde olup 4489 sayılı Kanun gereğince görgü ve bilgilerini artı 
re gönderileceklerin maaş farkları için zammedil mistir. 

15 000} 15.711 Büro giderlerinde olup enstitü ve istasyonlarımızın günden güne artan faaliyetlerinin ge 
5 000 15.712 Ulaştırma giderlerinde olup ödeneğin yetişmemesinden artırılmıştır. 

Tekel G. Md. Külçesi (S. Sayısı : 1058) 
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Lira Madde 

25 OOO 15.714 Kira bedelinde olup yurdun muhtelif bölgelerinde yapılan çeşit, intibak, verim denemeleri 
için bütçede bu yıl yer alınış bir tertip ve ödenektir. 

3 000 15.715 Giyim, kuşam alım ve giderlerinde olup merkez ve taşra teşkilâtında çalışan 70 elemana 
mıştır. 

1 620 003 

Noksanlar : 
1 000 000 

200 000 
20 000 
25 000 
60 000 

1 305 000 

Toplam. 

12.110 
12.370 
12.841 
13.410 
14.130 

Topla] 

Genel idare aylıklarında olup kadro ve üst derecelere fazla omasından düşülmüştür. 
Emekli keseneği karşılıklarında fazla hesaplanmasından düşülmüştür. 
Tedavi yolluğunda olup eski yıllar sarfiyatına göre fazla olmasından temdi edilmiştir. 
Posta - Telgraf giderlerinde olup sarfiyata göre fazla olmasından tenzil edilmiştir. 
Mahkeme harçları ve giderlerinde olup tasarruf maksadiyle düşülmüştür. 

YATIRTM HARCAMALARI GEREKÇESİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1968 yılı yatırım harcamaları 1967 yılma nazaran 30 744 000 lira fazlasiyle 131 52 
Fazlalık haddizatında 56 634 000 lira ise de muhtelif tertiplerden program gereğince düşünlen 25 890 000 lira g 

yukarıda belirtildiği üzere 30 744 000 liradır. 
Fazlanın miktar, tertip ve gerekçesi aşağıdadır : 
352 000 21.000 Etüt ve proje giderleri bölümünün muhtelif tertiplerinde olup çeşitli sektörlere ait yatırım 

işlerde çalıştırılacak teknik personelin ücret ve yolluklarının farkıdır. 
17 036 000 22.000 Tapı, tesis ve büyük onarını giderleri bölümünün muhtelif tertiplerinde olup 1968 progra 

farkıdır. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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Lira Madde 

32 246 000 23.000 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları bölümünün muhtelif tertiplerinde olup 
alınacak makina, teçhizat ve taşıtların farkıdır. 

56 634 000 Toplam. 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI GEREKÇESİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1968 yılı sermaye teşkili ve Transfer harcamal'an 1967 yılma nazaran 4 634 871 li 
bit edilmiştir.; 

Fazla haddizatında 4 636 096 lira ise de bâzı tertiplerden düşülen 1 225 Mra göz önüne alınınca hafciki fazlalık 
liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların miktar, tertip ve gerekçeleri aşağıda gösterilmiştir. 
Fazlalar : 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedelinde olup 2 nesi 5 yıllık program gereğince 1968 yılında 
için artırılmıştır. 

34.230 Türk Standartları Enstitüsüne yardımda olup Uluslararası Tütün Standartlarının hazırl 
rütecek olan Enstitüye yıpılması gereken yardım için bütçede yer almış bir tertiptir. 

34.620 Sivil savunma fonu karşılığında olup 7126 sayılı Kanun icabı bir artıştır. 
34.630 Sigorta fonu karşılığında olup taşıt adedlindefci artış icabı kanuni bir zaçıdır. 
34.720 Uluslararası kurum ve derneklere (katılma payında, olup Avrupa Tetkik Komitesine ödenece 
32.230 Sandık yönetim giderlerinde olup kanuni bir artıştır. 
35.710 Tdked Genel Müdürlüğü Mensupları Yardım Derneği'ne tertibinde olup bülhesap yapılan za 

Toplam. 

35.210 % 1 ek karşılıklarında olup kanuni bir noksanlıktır. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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GELÎR GEREKÇESİ 

• T e k e l (defnet ıMüdürlüğünün 1968 yılı gelirleri, 1967 yılına nazaran 78 922 430 lira faz] asiyi e L ,98Gi'585 177" 
lanın gerekçe ve miktarları aşağıda 'gösterilmiştir. 

1. MAMUL TÜTÜN 

1967 yıbnın 4 aylık mamul tütün satışı 12 370 361 kilo olup gecen yılın aynı devresi zarfındaki sataş m 
zaran ('% 1 ,'90) nislbetinde noksandır. 

1966 yılının satışı 37 676 793 kilo-iıoksan nisbetin bu miktara tatbiki halinde 1967 yılı satışının. 36 960 
göz önünde, tutularak 1968.yıjınd'a 40 000 000 kilo satılacağı bu miktarın nevilere !göre vasati tarife 'bedelinin 3 74 
lirayi bulacağı taıhmin eidilmiştir. 

1967 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 1 850,74 kuruş olarak.hosa'bedilen mamul tütün falb 
kuruş olacağı ıheisafo edilmiştir. 

Aslî .madde 
'Malzeme 
İşçilik 
U. masraf 

1964 
Kuruş 

im 
226 

73 
135 

Bilanço 

1965 
Kr. S. 

1 202,28 
220,70 

74,28 
1)23,61 

1966 
Kr. S. 

1 272 
260 

;• 92 ^ 
92 

Bütçe tahmini 

1966 
Kr. S. 

1325,58 
236,04 

79,24 
145,38 

1967 
Kr. S. 

1 357,35 
250,98 

87,16 
155^25 

1968 
Kr. S. 

1 424 
262 

90 
151 

d 629 1 ı620,87 1 775 1 786,24 1 850,74 1 927 

(Beyiye, ibayi nakliyesi, hakikî nakliye, zuruf amortismanı, Sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret olan s 
diği ,gi)bi 1967 yılı büıtçe tahminlerinde 306 kuru»ş .olacağı hesalb edil misken 1968 yılı için 1966 yılı ıbilânçiütsu ta 
365 kuruş olacağı anlaşılmıştır. 

'Tekel G^Mtl. ;Bütçcsi ' • (B. Sayısı : 1058) 
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Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Z'inııf amortismanı 
Sigorta 
iMuhtelif 

19G4 
Kr. ,S. 

216,12 
7,85 

13,29 
8,86 

12,89 
23,67 

(Bilanço 
1965 

Kr. S, 

231,31 
7,36 

15,58 
10,58 
14,82 
23,45 

1966 
Kr. S. 

243,29 
7,98 

16,91 
11,74 
17,35 
29,23 

1966 
Kr. S. 

216 
9 

14 
9 

13 
24 

Bütçe tahmini 
1967 

Kr. S. 

232 
8 

16 
11 
15 
24 

1968 
Kr. S. 

280 
8 

17 
12 
18 
30 

232,63 303,10 326,50 235 308 365 

Satış miktarı ile vasati tarife bedelindeki fazlahlc ve maliyet bedelleriyle satış masraf larmdaki artış netice 
yılı satış kârına nazaran 211 G06 515 lira fazlasiyle 582 015 515 lira olacağı hesabedilmiştir. Buma ait müf 

Tarife bedeli Fabrika maliyeti Satış masrafı 
Miktar Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tu tan 

Yılı Kilo Kr. S. Lira Kr. S. Lira Kr. S. Lira 

1968 40 000 000 3 746,99 1 498 794 710 1 927 770 779 195 365 146 000 
1967 __ 39 500 000 — 3 094,48—1222 321675 —1850,74 — 7 3 1 0 4 2 675 — 308 — 1 2 0 870 

+ 500 000 + 652,51 4- 276 473 035 -f 76,26 + 39 736 520 + 59 -1- 25 130 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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2. — TÜZ 

1967 yılımın 4 aylık devresinde satılan tuz 161 241 ton, geçen yılın aynı devresinde ise 151 830 tondur. 
1968 yıl satışlarınım da 460 000 tonu bulacağı tahmin edilmiştir. Sofra ve mutfak tuzlariyle birlikte Tuzla va 

olup, 460 000 ton tuzun satış tutarının 14 425 000 lirayı bulacağı hesaplanmıştır. 
Maliyet ve masrafların yıldan yıla artmasına karşılık satış fiyatının sabit kalması sonucunda tuz satışlarında 

üzere, zarar meydana gelmiştir. 
Bu sonuçlar göz önünde tutularak 1968 yılındaki zararın 1966 yılı bilançosuna göre beher ton tuzda 13,70 l 

cağı tahmin edilmiştir. 
Muhtelif yıllar satışlariyle husule gelen zararlar aşağıdadır. 

•Beher tondaki 
Satış miktarı Zarar Zarar tutarı 

Yılı Ton Lira Kr. Lira 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

405 188 
415 981 
441 633 
465 452 
440 000 
460 000 

4 
14 
3 
13 
3 
13 

90 
53 
48 
70 
48 
70 

1 985 406 
6 043 908 
1 533 818 
6 37G 853 
1 531 200 
6 302 000 

Bilanço 
> 
» 
» 

Bütçe 
> 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : Î058) 



— 11 — 

3. — ÇAY 

1967 yılı 4 aylık çay satışı 4 939 770 kilo olup, geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış -miktarı olan 
misbetinde fazladır. 

19GG yılının satışı ise 12 880 472 kilo olup, fazla nisbetin bu miktara tatbiki halinde 1967 yılı satışını 
artışlar göz önünde tutularak 1968 yılı satışının 15 500 000 kilo olacağı, bu miktarın ııev'ilerc göre vasati t 
rının 640 000 000 lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

1967 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 2 183,08 kuruş olarak hesabedilen kura çay m 
olacağı hesabedümistir. 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
ü . masraf 

1964 
Kr. S. 

1 750,30 
88,76 
o3,84 
44,19 

Bilanço 
1965 

Kr. S. 

1 801 
091 
040 
050 

1966 
Kr. IS. 

1 880,69 
121,94 
040,91 
058,01 

»Bütçe 
1966 

Kr. S. 

1 765 
125 
041 
074 

tahmini 
1967 

Kr. (S. 

1 982,69 
112,24 
030.84 
057,31 

1 917,09 1 982 2 101,55 2 005 2 183,08 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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Bey'iye, bayi nakliyesi, hakiki nakliye, zuruf amortismanı, sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret olan sat 

diği gibi 1967 yılı bütçe tahminlerinde 315 kuruş olacağı hesabedilmişken 1968 yılı için 1966 yılı bilançosu taha 
rın 322 kuruş olacağı anlaşılmıştır. 

Bilanço (Bütçe tahmini 
1964 1965 1966 1966 1967 

Kr. ıS. Kr. S. Kr. IS. Kr. IS. Kr. B. 

Bey'iye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
ıZuruf amortismanı 
iSigorta 
Muhtelif 

239 
3 

25 
38 
17 
4 

237 
3 

22 
24 
22 

7 

245 
3 

23 
22 
25 
4 

240 
o 

25 
40 
20 
4 

237 
3 

22 
24 
22 

7 

326 315 322 322 315 

Satış miktarlarmdaki ve vasati tarife bedelindeki fazlalık ve mahiyet bedellerindeki noksanlığa mukabil satı 
de 1968 yılı satış kârının 1967 yılı satış kârına nazaran 36 025 000 lira fazlasiyle 261 790 000 lira olacağı lıesabed 
lo aşağıdadır. 

Yılı 
Miktar 

Kilo 

Tarife nedeü 
Vasati Fi. Tutan 

Kr. S. Lira 

Fabrika (maliyeti 
Vasati Fi. Tutarı 

Kr. S. Lira 

Satış masrafı 
Vasati Fi. Tutarı 

Kr. S. Lira 

1968 15 500 000 4 129 640 000 000 2 118 328 300 000 322 
1967 — 14 300 000 — 4 076,92 — 5 8 3 000 000 — 2 183,08 — 3 1 2 180 000 — 315 

+ 1 200 000 4- 52,08 + 57 000 000 65,08 + 16 120 000 + 

49 910 000 
45 045 000 

+ 4 865 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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4. — İSPİRTOLAR 

1967 yılı 4 aylık ispirto satış miktarı 28 725 359 litre ohıp, geçen yılın devresi zarfındaki satış miktarı ol 
nisbetinde noksandır. 

1966 yılının satışı 21 594 982 litredir. Noksan nisbetin bu miktara tatbiki halinde 1967 yılı satışının 20 351 
göz önünde tutularak 1968 yılında 24 500 000 litre satılacağı bu miktarın ncvilcre göre vasati tarife bedelinin 
lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

1967 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 145,52 kuruş olarak hesabcdilen ispirto fabrika m 
olacağı hesabedilmiştir. 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
U. masraf 

1964 
Kr. S. 

81,46 
4,45 
2,67 
2,74 

10,09 

ıBilânço 
1965 

Kr. S. 

118,17 
2,85 
4,56 
5,34 

15,17 

1966 
Kr. S. 

126,03 
3,04 
4,42 
2,05 

15,58 

[Bütçe 
1966 

Kr. S. 

119,07 
3,03 
4,23 
5,84 

.10,31 

tahmini 
1967 

Kr. IS. 

116,54 
3,78 
4,48 
5,58 

15,14 

191,41 146,09 151,12 148,43 145,52 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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Bey'iye, bayi nakliyesi, hakiki nakliye, zuruf amortismanı, sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret olan sa 
diği gibi 1967 yılı bütçe tahminlerinde 20,30 kuruş olacağı hesabcdilmişken 1968 yılı için 1966 yılı bilançosu 
rın 16,24 kuruş olacağı anlaşılmıştır. 

(Bey'iye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
ıSigorta 
Muhtelif 

1964 
Kr. ;S. 

1,47 
3,80 
9,46 
4,03 

- , 8 1 
--,48 

Bilanço 
1965 

Kr. S. 

1,53 
3,42 
8,59 
1,83 

- , 6 8 
3,32 

1966 
•Kr. IS. 

1,32 
2,68 
9,33 
1,26 

--,99 
— ,66 

(Bütçe tahmini 
1966 

Kr. S. 

1,60 
3,80 
9,50 
4,— 

—,80 
—,50 

1967 
Kr. ,S. 

1,60 
3,80 
8,60 

• 2 , -

—,80 
3,50 

20,05 19,37 16,24 20,20 20,30 

Satış miktariyle vasati tarife bedelindeki fazlalık ve maliyet bedellerindeki artış, satış masraflarındaki noks 
kârı 1967 yılı satış karma nazaran 16 727 600 fazlasiyle 39 050 200 lira olacağı hesabedilmiştir. Buna ait mü 

Tarife bedeli Fabrika ımaliyeti Satış masrafı 
Miktar Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı 

Yılı Litre Kr. S. Lira Kr. S. Lira Kr. S. Lira 

1968 24 500 000 327,16 80 153 100 151,53 37 124 043 16,24 3 978 8 
1967 — 24 100 000 — 258,44 — 62 284 150 — 145,52 — 35 069 250 — 20,30 -* 4 892 3 

400 000 68,72 17 868 950 6,01 2 054 793 4,00 913 4 

Tekel Ğ. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1068) 
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5. — RAKDLAK 

1967 yılı 4 aylık rakı satışı 5 824 054 litre olup, geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarı olan 5 41 
tinde fazladır. 

1966 yılının satışı 15 817 240 litredir. Fazla nisbetin bu miktara tatbiki halinde 1967 yılı satışınm 17 000 0 
satılacağı bu miktarın nevilere göre vasati tarife bedelinin 2 108,93 kuruş ve tutarının 358 518 300 lirayı bulacağ 

1967 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 536,35 kuruş olarak hesabedilen rakı fabrika maliye 
cağı hesabedilmiştir. 

Bilanço Bütçe tahmini 
1964 1965 1966 1966 1967 

Kr. S. Kr. S. Kr. S. Kr. ıS. Kr. S. 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
ıSu, elektrik 
U. masraf 

250,11 
124,18 
14,68 
2,92 

52,94 

262,53 
103,31 
18,69 

3,25 
71,85 

293,46 
96,15 
22,19 
2,5(3 

79,82 

274,67 
97,39 
22,74 

3,23 
89,24 

298,70 
123,59 
23,28 
2,81 

87,97 

444,83 459,G3 494,18 487,27 536,35 
Bey'iye, bayi nakliyesi, hakiki nakliye zuruf amortismanı, sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret olan sat 

ği gibi 1967 yılı bütçe tahminlerinde 230,— kuruş olacağı hesabedilmişkon 1968 yılı için 1966 yılı bilançosu ta 
251,09 kuruş olacağı anlaşılmıştır. 

Bilanço Bütçe tahmini 
1964 1965 1966 1966 1967 

Kr. S. Kr. S. Kr. IS. Kr. S. Kr. S. 

Bey'iye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
'Sigorta 
Muhtelif 

47,26 
100,43 

24,86 
70,90 
5,08 

11,36 

259,89 
Tekel G. 

47,03 
96,70 
25,03 
33,12 
3,19 

28,95 

234,02 
Md. Bütçesi 

47,28 
99,81 
31,64 
56,64 
6,84 
8,88 

251,09 
(S. Sayısı : 

47,25 
105,45 

24,85 
4 0 , -

6 -
12,45 

236,— 
1058) 

48 
97 
25 
35 
4 

21 

230 
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Satış miktariyle vasati tarife bedelindeki fazlalık ve maliyet bedelleriyle satış masrafları ndaki artış neticesin 
yılı satış kârına nazaran 32 443 140 fazJasiyle 224. 372 000 lira olacağı hcsabedilmiştir. Ikına ait müfredatlı 

Fabrika «maliyeti Satış masrafı 
Vasati Fi. Tutan Vasati Fi. Tutan 

Yılı Litre Kr. S. Lira Kr. S. Lira Kr. S. Lira 
Miktîur' 

.Litre 

17 000 000 
16 000 000 

1 000 000 

Tarife 
Vasati Fi. 

Kr. S. 

2 108,93 
— 1 965,90 

143,03 

bedeli 
Tutan 
Lira 

358 518 300 
— 314 544 000 

43 974 300 

1963 17 000 000 2 108,93 358 518 300 538 91 460 980 251,0:) 42 GSÖ 3 
1967 — 16 000 000 —1965,90 - 314 544 000 - - 536,35 -•• 85 815 140 - - 230 36 800 0 

1,65 5 645 840 21,00 5 885 3 

6. — DİĞER İÇKİLER 

A) Kanyak : 1966 yılı satışı 485 506 litredir. Satış seyrine göre 1967 yılı satışının 473 150 ve 1968 yılı satış 
11 612 759 lira satış kârının 7 189 530 lira olacağı talimim edilmiştir. 

ı"B) Votka : 1966 yılı satışı 2 342 909 litre olup, aynı yılın ilk 4 ayında 809 980 litre satılnııştır. 1967 y 
litre satılmış olduğundan satış miktarındaki bu fazlalık nazarı itibara alınarak 1968 yılında 2 800 000 litre 
lira olacağı ve 41 438 980 lira kâr elde edileceği tahmin edilmiştir. 

C) Cin : 1966 yılı satışı 61 027 litredir. Aynı yılın ilk 4 aylık satışı 16 949 litre, 1967 yılının 4 aylık sa 
nuna kadar 91 940 litre ve 1968 yılında 80 000 litre satılacağı ve tutarı 1 240 000 liradan 388 330 lira kâr s 

D) Likörler : 1966 yılı satışı 411 522 litredir. Satış seyrine göre 1967 yılında 398 350 litre satılacağı a 
litre satılabileceği tahmin edilmiştir. Bunun tutar bedelinin 6 003 760 lira ve satış kârının 2 766 600 lira o 

E) Kınakına : 1 000 litre satılacağı ve bandan 1 530 lira kâr elde edileceği hesaplanmıştır. 
F) Vermut : 250 000 litre satılacağı ve bundan 117 780 lira kâr edileceği hesaplanmıştır. 
G) Malt : 1966 yılı satışı 30 182 aynı iyilin ilk 4 aylık satışı 12 442, 1967 yılının 4 aylık satışı ise 11 730 

litre, satış bedelinin 171 300 lira ve satış kârının 2 130 lira olacağı tahmin edilmiştir. 

Tekel fi. Md. Mütçesi (S. Sayısı : i058) 
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H) Viski : 1968 yılında 90 000 litre satılacağı, tutar bedeli olan 8 971 450 liradan 4 522 020 lira kar sağ 

1 
2 
• t 

4 
5 
6 
7 
t,; 

Sonuç 

Kanyak 
Votka, 
Cin 
Likör 
Kınakına şarabı 
Vermut 
Malt 
Viski 

Mikt< ırı 
Litre 

525 
2 801) 

Nü 
440 

1 
250 
30 
90 

-'• 216 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 

Tutarı 
Lir? 

11 612 
57 344 

\ 240 
(> 00)5 

7 
1 982 
171 

8 57.1 

86 94:'. 

760 
000 
000 
760 
400 
500 
:-i00 
450 

160 

M ıliyet ve 
Satış .masrafı 

4 
15 

'1 

1 

4 

30 

Lira 

42:1 220 
905 020 
851 670 
287 160 

5 870 
874 720 
169 170 
049 430 

416 260 

Kâr 
Lira 

7 189 5 
41 438 8 

388 3 
2 766 6 

1 
117 7 
2 

4 422 0 

56 426 9 

7. Bira 

1967 yılının 4 aylık bira satışı 12 755 998 litre olup gecen, yılın aynı devresi zarfında satış miktarı olan 14 
betinde azalmıştır. 

]>ilfmçoiy-a göre 1966 yılının satışı 34 199 501 litredir. Noksan nis betin bu miktara tatbiki luılinde 1967 yı 
sitesi göz önünde tutularak 1968 yılında da 33 000 000 litre satılacağı bu miktarın nev'ilere ^övc vasati tarife 
98 964 000 lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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1967 yılı bütçe tahminle.rinde aşağıda gösterildiği üzere 126,35 kuruş olarak hesabedilen bira fabrika analiy 
olacağı hesabedilnri^tir. 

Bilanço 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, eiekt ı-ik 
I', masraf 

1964 
Kr. S. 

55,67 
8,33 
2,94 
3,62 

15,51 

1965 
Kr. S. 

60,67 
10,99 
4,08 
3,30 

19,23 

1966 
Kr. S. 

62,73 
-11,11 
5,43 
2,94 

24,79 

1966 
Kr. S. 

69,53 
8,81 
4,85 
3,85 

23,54 

Büt çe tahin 

19 67 
Kr. S. 

77,54 
10,96 
5,82 
3,10 

28,93 

mı 

86,07 98,27 107- 10,59 I 2D,OO 

İstihsal Vergisi, bayi nakliyesi, hakiki nakliye, zuruf amortismanı, sigorta ve muhtelif masraflardan ibare 
da gösterildiği gibi 1967 yılı bütçe tahminlerinde 93,—• kuruş olacağı hesab edilmişken, 1968 yılı için 1966 yılı 
masraflarım 96,19 kuruş olacağı anlaşılmıştır. 

İstihsal vergisi 
ıBayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
(Sigorta 
Muhtelif 

1964 
Kr. (S. 

4 0 -
22,67 
1 6 -

9,70 
2,34 

1 1 -

Bilanço 
1965 

Kr. S. 

4 0 -
21,85 
13,61 
10,20 
1,80 
5,29 

1966 
Kr. IS. 

4 0 , -
22,60 
16,17 
11,61 

2,83 
2,93 

IBütçe 
1966 

Kr. S. 

4 0 -
22,75 
16 — 
10,— 
2,25 

12 — 

tahmini 
1967 

Kr. .S. 

40 
22 
14 
10 

2 
5 

101,71 92,75 

Tekel G-. Md. Bütçesi 
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iSatış miktarında bir fark derpiş edilmemekle beraber vasati tarife bedelindeki fazlalık ve maliyet bede 
neticesinde 1968 yılı satış kârının 1967 yılı satış kârına nazaran 14 125 030 fazlasiyle 24 434 680 lira olacağı h 
tablo aşağıdadır. 

Tarife 'bedeli Fabrika ımaliyeti Satış masrafı 
Miktar Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutarı 

Yılı Litre Kr. S. Lira Kv. S. Lira Kr. S. Lira 

1968 
1967 

33 000 000 
— 33 000 000 -

-—• 

299,89 
- 250,59 -

49,30 

98 964 000 
- 82 695 000 -

16 269 000 

129,66 
- 126,35 

o Ol 
o , . ) l 

8. — 

42 786 620 
— 41 695 350 -

1 091 270 

ŞAEAPLAB 

96,19 
93 

3,19 

3 L 742 
- 30 690 

1 052 

1967 yılının 4 aylık şarap satışı 1 825 200 litre olup. geçen yılın aynı devresi zarfındaki satış miktarı 
% 24,91 nisbetinde noksandır. 

1966 yılının satışı 5 503 976 litredir. Noksan uisbetin bu ımiktara tatbiki halinde 1967 yılında 4 132 940 
önünde tutularak 1968 yılında da 6 000 000 litre satılacağı bu miktarın nevilere göre vasati tarife bedelinin 2 
lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

1967 yılı bütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 147,03 kuruş olarak hesabedilen şarap fabrika 
kuruş olacağı hesabedilmiştir. 

Aslî madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su, elektrik 
Uııııuımi 'masraf 

1964 
Kr. S. 

94,90 
15,02 
11,94 
1,62 

17,64 

Bilanço 
1965 

Kr. S. 

99,68 
19,45 
1.1.93 

1,63 
17,10 

1966 
Kr. İS. 

99,8:8 
19,66 
11,98 

1,34 
14,55 

Bütçe 
1966 

Kr. ıS. 

103,68 
19,79 
10,97 

1,72 
14,43 

tahmini 
1967 

Kr. S. 

101,05 
18,90 
12,43 
1,16 

13,49 

141,18 149,79 147,41 150,59 147,03 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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1967 yilı bütçe tahminlerinde İstihsal Vergisi, bayi nakliyesi, 'hakiki nakliye, zuruf amortismanı, sigorta ve m 
satış masraflarının aşağıda gösterildiği gibi 50 kuruş olacağı beısalb edil inişken 1968 yılı için 1966 yılı bilançosu 
32,10 kuruş olacağı anlaşılmıştır. 

Bilanço Bütçe tahmini 
1964 1965 1966 1966 1967 

Kr. iS. Kr. S. Kr. IS. Kr. IS. Kr. IS. 

İstihsal Vergisi 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

20 — 
— 
16,82 
14,57 
'1,82 
7,88 

20 — 
— 
19,,60 
3,49 
1,29 
4,96 

20 — 
— 

2 34 
6,03 
2,28 
1,45 

90 

— 
16,82 
14,58 
1,82 
7,78 

2 0 , -
— 
. 2 0 -

3,50 
1,50 
5 , -

'61,09 49,34 32,10 6 1 — 50,— 

Satış miktarlarının aynı (olmasına mukabil vasati tarife bödelmldeki fazlalık ve maliyet bedelindeki artışa mu 
lık neticesinde 1968 yılı satış kârının 1<9<67 yılı satış kârına nazaran '2 '777 050 fazlasiyle 3 '861 670 lira olacağı bcs 
tablo aşağıdadır. 

Yılı 

1968 
1967 

Miktar 
Litre 

6 000 000 
— 6 000 000 

Vi 

+ 

Tarif 
lisati Fi. 
Kr. S. 

226,57 
215,11 

11,46 

'e b( 

+ 

îdeli 
Tutarı 
Lira 

14 794 000 
12 906 500 

1 887 500 

Fabrika 
Vasati Fi. 

Kr. S. 

150,10 
— 147,03 -

+ 3,07 

>m 

+ 

aliyeti 
Tutarı 
Lira 

9 006 330 
8 821 880 

184 450 

Satış 
Vasati Fi. 

Kr. S. 

— 
32.10 
50 

17,90 

•masırafı 
Tutarı 

Lira 

1 926 0 
— 3 000 0 

— 1 074 0 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 



— 21 — 

9. — KİBRİT 

1967 yılının 4 aylık kibrit satışı 19 623 sandık olup 'geçen yılın aynı 'devresi zarfındaki satış ıniktarı olan 16 
tinde fazladır. 

1966 yılının satışı 50 982 sandıktır. Fazla nis betin »bu miktara tatbiki halinde 1967 yılında 59070 ve yıllık 
tularak 1968 yılında 60 000 sandık satılacağı, vasati tarife beldelinin 500 lira ve tutarının 30 000 000 lirayı 'bul 

1967 yılı Sbütçe tahminlerinde aşağıda gösterildiği üzere 295 lira olarak hesalbedileıı kibrit fabrika maliyet 
hesalb edilmiştir. 

Bilanço IBütçe tahmini 
1964 1965 1966 1966 1967 

Kr. S. Kr. S. Kr. IS. Kr. S. Kr. (S. 

Aslî .madde 
Malzeme 
İsçilik 
Su, elektrik 
Umumi masraf 

117,50 
1,81 

44,61 
7,77 

92,20 

1 2 1 , -
1,50 

45,50 
4,50 

82,50 

113,95 
1,89 

57,08 
8,10 

104,81 

112 
2 

45 
8 

91 

118 — 
1,50 

57,50 
9 — 

1109,— 

263,89 255— 285,83 258 295— 
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1967 yılı 'bütçe tahminlerinde İstihsal Vergisi, bayi nakliyesi, hakiki nakliye, •zuruf amortisini a in, sigorta ve nı 
satış masraflarının aşağıda gösterildiği gibi 198 lira olacağı hesa'bedilmişken 1968 yılı için 1966 yılı bilânçoısu ta 
198,41 lira olacağı anlaşılmıştır. 

İstihsal Vergisi 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

1964 
Kr. S. 

145,81 
49,77 
13,43 
7,75 
Z,oo 

1,41 

Bilanço 
1965 

Kr. S. 

120,75 
43,01 
14,33 
7,91 
3,26 
8,15 

1966 
ıKr. İS. 

120,13 
49,98 
16,26 

9,04 
2,47 

—,53 

(Bütçe 
1966 

Kr. ıS. 

150 
50 
13 
8 
2 
1 

tahmini 
1967 

Kr. 'S. 

121 
43 
14 

8 
3,50 
8,50 

220,50 197,41 198,41 224 198,— 

Satış miktarında bir fark derpiş edilmemekle beraiber maliyet 'bedellerindeki noksaıdık ve satış masrailarıııAlak 
kârının 1967 yılı satış kârına nazaran 575 400 lira fazlasiyle 995 400 lira olacağı hesabedilmiştir. Buna ait müfre 

Satış masrafı 
Vasati Fi. Tutarı 

Kr. S. Lira Yılı 

1968 
1967 

Miktar 
Sandık 

60 000 
60 000 

Tarife 
Vasati Fi. 

Kr. S. 

500 
500 

'bedeli 
Tutan 
Lira 

30 000 
30 000 

000 
000 

Fabrika 
Vasati Fi. 

Kr. S. 

285 
— 295 

maliyeti 
Tutarı 
Lira 

17 100 000 
- 17 700 000 

198,41 
198 

—,41. 

— 

+ 

11 904 60 
11 880 00 

24 60 10 — 600 000 + —,41 + 24 60 
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10. — KAHVE 

19G7 yılının 4 aylık kahve «atışı 861 758 kilo olup geçen ydıu ayni devresi zarfındaki «atış -iniktan olan 608 
de bir artış mevcuttur. 

Bilançoya göre 1966 yılının satışı 1 699 538 kilodur. Artış nispetinin bu miktara tatbiki halinde 1967 yıl 
göz önünde tutularak .1968 yılında 2 000 000 kilo kahve satılacağı tutarının 70 000 000 lira 1967 yılı bütçe tah 
18 lira olarak lıesaîbddilen kahve maliyetinin "1968 yılında 16,18 lira .olacağı tahmin edilmiştir. 

Yılı 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Lira Kr. 

13,99 
19,63 
17,93 
17,41 
I S -
IO,! 8 

Bilanço 
» 
» 
»' 

Bütçe tahmini 
» » 

1967 ydı bütçe tahminlerinde hakiki nakliye, amortisman ve muhtelif masraflarımdan ibaret olarak satış 
üzere 0,38 lira olacağı hcsabedilmişken 1968 yılında 1966 yılı bilançosu tahakkukatına göre bu masrafların 0,33 

Hakiki na 
Sigorta 
Muhtelif 

ki iye 

1964 
Kr. ,S. 

;29 
—,1.0 

1,09 

1,48 

Bilanço 
1965 

Kr. S. 

—.19 
—.18 
—,01 

0,38 

1966 
Kr. İS. 

—,15 
- , 1 3 
—,— 

—,33 

iBütçe tahmini 
1966 

Kr. .S. 

- , 2 9 
- 1 0 

1,09 

1,48 

1967 
Kr. IS. 

-,19 
-,18 
- 0 3 

0,40 
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'Satış miktarındaki artış ve ımuhayaa maliyeti ile satış masraflarmdaki noksanlık neticesinde 1967 yılma na 
1,89 lira fazla bir kâr temin edilmiştir. 

Bunun neticesi olarak 1968 yılı satış kârının 1967 yılma nazaran 7 100 000 lira fazlasiyle 36 980 000 lira olac 
Buna ait im'üfrddatlı tablo aşağıdadır. 

Tarife 'bedeli Mubayaa maliyeti Satış masrafı 
Miktar Vasati Fi. Tutarı Vasati Fi. Tutan Vasati Fi. Tutarı 

Yılı Kilo Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Lira Kv. l i r a 

1968 2 000 000 35 70 000 000 16,18 32 360 000 —,33 660 00 
1967 — 1 800 000 — 35 — 63 000 000 — 18 — 32 400 000 —,40 — 720 00 

+• 200 000 — + 7 000 000 — 1,82 — 40 000 --,07 — 60 00 

Yukarda açıklandığı ve tahlil taîblosımda görüldüğü üzeer satış kârları toplamı 1 2'23 624 365 liradır. Bu mi 
tahmin edilen 145 145 188 lira zarar ile döner sermaye giderleri olarak 45 000 000 lira çıkarıldıktan ve maliyete 
lirler olarak 61 000 000 lira eklendikten sonra tcsıbiit edilen J 454 479 177 lira safi hâsılat geçen yılın tahmini erin 
kel maddeleri (satışlarından tahsil edilecek Savunma Yengileri de satış miktarı ve bedellerine paralel olarak g-eıcen 
lira fazlasiyle 821 806 000 lira ve çeşitli gelirlerin 6 466 562 lira noksaniyle 10 300 000 lira tahakkuk edeceği hes 
/gelirlerinin 1967 yılı geliri .erimden 78 922 430 lira t'azlaısiıyle 1 98C '585 177 lira uda cağı tahmin edilmiştir'. 

Genel Bütçeye ödenecek Hazine (hissesi hesabına gelince : 
1 986 585 177 lira olarak tahmin edilen gelirden cari, yatırım, sermaye teşkil ve transfer harca'malıarınm topl 

ve 4250 sayılı Kamın .gereğince ispirto ve ispirtolu içkiler satış kârından (% 4,5) oranında 15 666 545 lira Tayya 
ıgereğimce Bira, Şarap, Kibrit ve Kahve 1967 satış kârlarını teşkil eden 41. 694 270 liranın (% 35) i Kurumlar 
Kurumlar Vergisi matralhından ('% 3) Tasarruf İBoınıosu olarak 1 250 828 lira ve 5237 sayılı Kanun gereğince T 
nında 46 769 014 lira Belediye hissesi ayrılmak suretiyle Hazine hissesi geçen yıla nazaran 30 000 000 lira fa 
tesıbit edilmiştir. 
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Tekel Genel Müdüriüğünüaı Hazine hissesinden başka sağladığı gelirler 
lirayı '.bulmuştur. Bu da geçen yıla nazaran 43 176 356 lira faızlaıdır. 

1964 
Lira 

Hazine hisseısi J 
Tayyare Resmi 
iKurumlar Verfgisi 
Tasa r ruf 1) om o,s u 
Belediye hissesi 
iBira İstihsal Vergisi 
'Kibrit İstihsal Vergisi 

300 
14 
37 

o 
o 32 

13 
6 

000 
424 
738' 
234 
560 
200 
900 

000 
940 
190 
700 
350 
000 
000 

1965 
L 

1 340 
12 
36 

o 
O 

33 
13 

7 

ira 

000 
757 
043 
089 
153 
200 
500 

000 
220 
620 
470 
858 
000 
000 

Toplam 1 408 058 180 1 445 744 368 

Tekel G. Md. Bütçesi 

aşağıdaki tabloda gösterilmiş ve H 

1966 
Lira 

1 399 055 130 
12 091 691 
16 726 060 
1 433 662 

33 457 846 
13 200 000 
9 000 000 

1 485 ı564 389 

1967 
Lira 

1 670 000 
11 990 
17 930 
1 536 
33 592 
13 200 
7 260 
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Rapor 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısiyle eklerini inceledik. 
İdarenin Genel çalışmalariyle bütçe müfredatı hakkındaki incelemelerimiz neticelerini ve görüşlerimizi Başkanlığ 

gun olarak sırasiyle arz ediyoruz. 

BİRİNCİ KISIM 

GENEL GÖRÜŞMELER 

İdarenin genel çalışmaları hakkında ilgililerle .mahallinde yaptığımız temas ve bütçe hakkındaki incelemelerimizin 
Başkanlıkça t esi) it olunan esaslara uygun olarak •sırasiyle. aşağıda arz ediyoruz. 

Sınai ve ticari faaliyetleriyle Hazineye gelir sağlıyan, tüzel kişiliği haiz katma bütçeli bir Devlet Müessesesi ola 
telif kanunlarla kendisine verilmiş olan görevleri kuruluşundaki başmüdürlük, müdürlük memurluk, fabrika, atöly 

Bunun dışında daimî ve muvakkat olmak üzere işletme ve balam evleri ile ma t mil tütün, şai'ap, bira ve ispirtolu 
ganizasyonu tamamlıyan unsurlardır. 

İş hacmi : 
İdarenin iş hacminin yıldan yıla artmakta olduğu, bilançolarının incelenmesiyle meydana, çıkan bir gerçektir 

açıkç.a gö rülm ektedir. 
a) Yıllar itibariyle iş hacmi : 

Yılı 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1 
1 
2 
o 
2 
2 
o o 
o o 
3 

Lira 

792 874 407 
890 355 945 
037 672 897 
249 003 867 
465 576 854 
735 743 899 
060 433 866 
136 256 280 
727 577 270 
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b) 1968 yılı iş hacminin müfredatı : 

1966 Bilançosuna göre 1968 Bütçesine göre 

Lira % si Lira % si 

1 
2 
o >) 
4 
5 
6 

— Tütün 1 
— Tuz 
— Çay 
—• İspirto ve içkiler 
— Kibrit 
— Kahve 

Toplam •' 

. 8.17 o06 794 
23 750 157 
570 074 562 
564 327 213 
25 491 22L 
59 483 8L9 

3060 433 766 

59,38 
-,78 
18,63 
18,44 
—,83 
1,94 

100.— 

2 295 741 860 
31 804 000 
640 000 000 
659 631 410 
30 000 000 
70 000 000 

3 727 177 270 

61,59 
— 85 
17,17 
17,70 
-81 
1,88 

100 — 

Sermaye : 

Tekel idaresi için 7424 sayıh Kanunla kabul olunarak 1966 yılı sonuna kadar 504 837 2:65 lirası ödenmiş o 
reken Savunma Vergisiyle Tekel safi hasılatından .1965 Malî yılı sonu itibariyle 874 milyon liradan fazlasın 
lanılması üzerine sermayenin 1 750 000 000 liraya çıkarılarak idarenin gerekli sermaye sıkıntısının gider 
lerinin ödenmesi 29 . 6 . 1967 tarihinde Büyük Meclisçe kabul olunan ve 891 numara ile yayınlanan kanun 

Bu suretle idarenin ödenen döner sermayesi 1 379 631 697,14 liraya, baliğ olmakta ödenmiyen 370 368 302 
muzca incelenmekte bulunan Bütçe Kanunu tasarısının 10 ucu maddesiyle 1966 yılında ödenemiyen Hazin 
teminine gidilmektedir. 

Ancak incelenmekte olan Bütçesi ve yukarıdaki taıbloda da görüleceği üzere 1968 yılındaki is hacmi 3 7 
nin, bu faaliyetleri mevcut döner sermaye ile yürütmesi mümkün olamıyacağı aşikâr olduğuna ı^örc, serma 
tiği kanısındayız. Bu konuya teklif ve temennilerimiz arasında ayrıca temas edeceğiz. 
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İdarenin 1 . 11 . 1967 deki tahmini sermaye durumu : 

A K T 1 F P A S F 

1 — Paralar 70 000 000 1 — Ödenmiş sermaye 1 37» 631 697 
2 — Stoklar 1 796 234 833 2 — .'Sigorta 17 507 7,00 
3 — Döner Serinaye sal3.it 

kıymetler 42 767 818 3 — Hazineye borç 686 656 707 
4 — İştirakler 1 269 968 4 — Bonolar 750 000 000 
5 — 'Borçlu hesaplar 175 345 685 
6 — Tasarruf bonosu 9 964 520 
7 — Desteklemeden idare 

alacağı 738 2.13 2<80 

2 833 796 104 2 833 796 104 

Personel durumu : 

Teşkilât Kanununun ihtiyaçlar bakımından incelenmesi. 
Yurt ekonomisinde önemli bir payı olan Tekel Gencd Müdürlüğünün bugünkü Teşkilât Kanunu ve sisteminin iht 

tır. 
Grene 1 Müdürlüğün 1941 yılında yürürlüğe giren 4036 sayılı Teşkilât Kanunu, organizasyon ve kadro bakımlar 

lamakta iken 1942 yılında kahve ve çayın, 1946 yılında kibritin Tekel mevzuuna ithali dolayısiyle, 4236 ve 4896 
son olarak çay konusundaki gelişme ve mühim miktarda Çay fabrikalarının ihdası sebebiyle 25 . 3 . 1957 tarih 
ıgünkü şeklini almış bulunmaktadır. 

Ancak, aradan geçen 20 yılı mütecaviz zaman zarfında Genel Müdürlüğün iş hacmi ve faaliyet «abasında büyük 
mur kadrosu 4036 sayılı Kanunun 3523 adedine mukabil 3509 a indirilmiştir ki, gerek bu husus ve gerekse iştig 
paralel olarak organizasyonda gerekli taihavvülâtın yapılamamış olması keyfiyeti, Genel Müdürlüğün yurt ekono 
rak yerine .getirilebilmesinde büyük zorluklar yaratmıştır. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 10f>8) 
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Bütün bu hususlar ve geçen müddet zarfındaki tecrübeler göz önünde bulundurularak halen mer'i ola 
tiyacına cevap verebilecek en uygun bir şekilde değiştirilmesi için (lenel Müdürlükçe hazırlanmış olan kamun 
sunulduğu memnuniyetle öğrenilmiştir. 

işçi durumu ve sosyal yardımlar 
işletmelerde işçi ve sosyal yardım işleri : 

Tekel Genel Müdürlüğü işyerlerinde halen 
Tütün faibrikalarıııda 
İçki fabrikalarında 
M üt efe r rik f aıbrik alar ınd a 
Oay işletmel erinde 
Müstakil tu zla rl a 
Müstakil Y. T. depolarında 
Merkeze bağlı işyerlerinde 
B asnıüd ürl üklere bağl ı» 

6 620 
3 721 
2 
8 

19 

6 

437 
272 
948 
897 
904 
396 

49 195 
işçi çalışmaktadır. 

eklenen senelik işçilik ücreti 50 000 000 lira civarındadır. Vasati saat ücreti 255, âzami saat ücreti ise 705 
1. 4967 yık takribi hesapları yukarıda çıkarılmıştır. 1968 yılı için gerek ücret, gerek buna iptina eden so 

ler yapılabileceği hakkında (yeni bir toplu iş sözleşmesi devresine girilmiş okluğu ve işçi teşekküllerinin bu 
görüşülmesine başlanmış olması itibariyle) bir bilgiye sahibolmadiğimiz cihetle bu -bapta mütalâa boyanma 
kân görülemediğini arz ederim. 

2. — 1967 malî yılı sosyal yardımlarının tahminî tutarı : 
a) Yemek yardımı 27 000 000 
b) Sigorta tarafından ücret ödenmiyon hallerde yardım 500 000 
e) Evlenme yardımı 400 000 
d) Doğum yardımı 1 000 000 
e) Cenaze masrafı 40 000 
f) Kaza tazminatı 20 000 
g) Teşvik ikramiyesi 100 000 
h) Çocuk zammı ' 10 000 000 
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f) Sair yardımlar ı (süt ve s igara) .1 400 000 
;j) Jübi le masraf ı 3 000 000 

k) Ücretli izin 18 000 000 
1) Giyim eşyası 4 000 000 

m) Yur t dışına çıkacak 5 kişilik sendikaya yard ım 20 000 
n) Emzirme odalar ındaki ve kreşlerdeki çocuklara, ilâç, yemek ve gi

yecek yard ımı 1 750 000 
o) İşei Koruma Sandığı 40 000 
ö) Muvazzaflık hizmeti dışında askere alınan işçilere yard ım H) 000 
p) Ölen işçinin varislerine İş. Ka. 1-1 ncü maddesi, kıdem tamzinat ı esasına. 

parale l olarak, verilecek 250 000 
r) Ücret l i -mazeret izni 50 000 
s) İşçi eğitimi 25 000 
f) K a m p masraf lar ı 400 000 

Toplam 08 005 000 

lira olacaktır ki, bu süratle işçilere ödenecek para toplamı 1967 yılı için 568 005 000 lirayı bulacağı talimin edilm 

ITAZİNEVH SAÖLANAN GYAAR 

Tekel İdaresi Ifazineye üç .-ykvld'e gelir sağlamaktadır 
1. — Safi lıasılat, 
2. — Savunma Vergisi, 
3. — (,'eşit.li gelirler ve cezalar, 
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Safi hasılat : 

İdarenin satışlardan elde ettiği İvarlar .1900 yılından itibaren aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Yılı Lira 

i 900 
1901 
1902 
190;] 
.1 904 
190,> 
.1900 
.1907 
1908 

518 
•{-Ott 
57.') 
029 
58 (5 

790 
90i; 
878 

075 407 
100 590 
:.i:"î7 700 
212 701 
50;; 824 
t---i) 090 
;')•!(; 805 
550 535 
194 000 

Savunma Vergisi : 

Tekele tabi tütün, tuz ve içkilerden alınmakta olan bu verginin muLLelil: ydlara ait tahakkııkatı aşağıdadır. 
Yılı Lira 

1900 
1901 
4902 
1903 
1904 
1905 
1900 
19(17 
1908 

300 
397 
427 
477 
525 
579 
(553 
709 
821 

101 901 
087 112 
157 225 
452 210 
381 038 
172 750 
414 490 
449 405 
800 000 
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Bu suretle İdarece Hazineye temin olunan gelir yıllar i'ti'bariyle ve top'lu olaraik aşağıda güsteritmlştii'. 

Yılı Lira 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

878 177 368 
860 574 708 

1 000 481 925 
1 107 164 941 
1 111 074 880 
1 203 919 149 
1 446 991 331 
1 670 000 000 
1 700 000 000 

Talimin 
» 

İKİNCİ KISIM 

1968 yılı giderleri : 

Kabulü için Komisyonumuza sunulmuş bulunan 1968 yılı ibütçe kanunu tasarısında; İdarenin cari lıaı-eamaları iç 
fazlaisiyle 68 590 258 lira., yatırım. harca'maları iein 30 744 000 'lira fal zatiyle 131 520 000 lira, sermaye teşkili ve 
lira, fazla.si.yl e 8 195 537 lira, olarak toplam 208 305 795 lira teklif edilmektedir. 

1968 yılı gelirleri : 
İdarenin gelir İjalhmini tasarıya ekli (B) cetvelinde de '«•örüldüğü gibi 1967 yılma nazaran 78 922 430 lira fazlas 

datlı gerekçede akeılandığı üzere yapılan 'talim inlerdeki saimimlyet teşekküre değer gürül m üst Lir. 
Hazine 'hissesine gelince İdarece Hazineye ödeneceği lalım in olunan hisse, 821 806 000 lirası Savunma Vergisi 

üzere toplam 1 670 000 000 liradan ibarettir. 
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İdarenin 1968 yılında, Hazine hissesiyic birlikte sağiıyacağı 'diğer gelirler, aşağıdaki tabloda gibiileceği gibi, 1 79 

Lira 

1 700 000 000 
15 666 545 
14 592 995 

1 250 823 
46 769 014 
13 200 000 
7 207 800 

Toplam 1 798 687 182 

Yeni bütçe teklifleriyle ilgili incelcmekM' : 
1. Bütçede yer alan ödenekler, kanunların âmir hükümlerine ve yıllık programı lanı göre be! ir! i kizınotlere tek 
2. İnşaat ödenekleri plân ve p.jordere dayanmıaktadıi'. 
3. Aylık ve ücret tertiplerindeki (»denekler fiilî kadrolara, güredir. An enik kadrolar bugünkü iş bacınına güre 
dönel Müdürlüğün genel iş hacminin ar!ışından başka, çeşitli kanım ve kararnamelerle lah.nı'l olunan hizmetleri 

den İdareyi sıkıntı içine sokmuştur. Bir kısun hbmetlcrdo kadrosuz istihdamlar, yetişme ve İhtida", hniyen bir k ısı 

Kadrosus istihdam : 
Oay alım yerlerindeki eksperlik hizmetleri o yerlerden sağlanan saat ücretli personelle yü, üıühmktedir. Bu hizm 

nın teklif olunan tadil taşınışına İthal edildikleri memnuniyetle öğrenilmiştir. 
Münhal kadrolar : 
İdarede bâzı kadrolar münhal 'olduğundan bu kadrolar vekâlet veye geçici görevle idare edilmek suretiyle hizm 
Kadro imkânsızlığı dolayısiyle bulundukları kadrolarda 466 memurun birinci, 576 memurun ikinci, 1 641 mem 

terfie lâyık olmalarına rağmen kadro bulunmaması dolayısiyle 281 memurun terfi ettirilemediği anlaşılmıştır. 

4. Tekel Genel Müdürlüğü gelir sağlıyaıı bir müessese olmasına rağmen giderlerindi1 tasarrufa, riayet etme 
tasarruf yapılması mümkün görülmemiştir. 

5. Yeniden ihdas edilen idarelerin alt kademe memur ihtiyacı için (L) cetvelinden (20) adcd İdare Memur 
nedar Memur kadrosunu serbest bırakmıştır. 

6. 1968 yılı (D) cetveline dâhil müteferrik hizmetli kadrolarının, yıllardan beri terfi edemiyen bir kısım ele 
tertiplendiği memnuniyetle görülmüştür. 

Tekel G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 

Mazine bi<s-v!si 
Tayyare Resmi 
Kurum'!ar Vergisi 
Tasarruf Bonosu 
Belediyeler hissesi 
Bira Isi'ihH'al Vergisi 
Kibrit İstihsal Vergisi 
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7. Geçici görevler (!<]) cetveli namı al t ında memurin, eksper km;'iı öğretmenleriyle ilk evrenini öğretmenler 
na. uygun bulunmaktadı r . Hu kadrolar ın sürekli İn"/.met kadrolar ı ile ilcisi yoktur . 

8. Ek görevi idarede ek görev 3650 sayılı Kanuna, uygun olarak üç. kişiye» veri lmektedir ki, bunlar dr, 800 lira 
kadrosu olun 2/3 ücretle ku l l andmaktad ı r l a r . 

1). İdarede , Muhasebe1 ve İsletmelerin re Mganizasyon çalışşmalariyle ilgili olarak çal ışmakta olan bir yabancı 
olunacağı, bunun, dışında bir y\\ .süre ile istihdam olunmasında, m u t a b a k a t a varılan bir cay uzmanı ile (3) ay sür 
gereken ödeneğin bütçede yev aldığı görülmüştür . 

10. Bütçe teklifinde staj için dış memleketlere 4489 saydı Kanun gereğince gönderilecek eksperler içbı 15 000 
t u r ki, tü tün gibi çay gibi memleketimizin başlıca ihraç metaı olan maddeler konusunda .staj yapmanın fayda s 

11. Taşıt d u r u m u : Genel Müdürlük yur t sa thına yayılmış bulunan çay, tuz, içki, k ibr i t -ve tü tün l 'abrikalariy 
ilgili ve taahhüde1 bağlanmasına imkân olmiyan. bütün nakl iyat ın 197 aded araçla, yapmak tad ı r ki, bunlar ın kısm 
durmuşlard ı r . 

Bu taşı t lar ın sürat le yenilenmelerini temenni ederiz. 
12. Genel M ü d ü r l ü ğ ü n kı r tas iye ve yayın ih t iyaçlar ı döner sermayesinden karşı landığı eıihetie bütçeler inde 

tur, 
Tekel Genel. Müdür lüğü ya t ı r ımlar ın ın yıl lar i t ibariyle gerçekleşme seyri aşağıdaki mukayesel i tabloda göste 

Yatırımın, konusu 

Tütün ve s igara Sanayii 
Alkollü İçki ler ıSanayii 
Çay Sanayii 
Kimya Sanayii (Tuz, Kibrit 
Sağl ık 

Harcama, toplamı 
Ödenek miktarı : 
Gerçekleşme oranı 

1964 

32 37b 
11 666 
22 083 
3 367 

• — 

69 491 
118 287 
•% 58.74 

1. 000 Tl. 
1965 

45 754 
19 919 
20 224 
3 083 

—• 

88 980 
154 771 
;% 57.49 

1966 

38 
16 
12 

70 
77 

122 
970 
173 
427 
—• 

692 
618 

•% 91.08 

9 

1967 yılı gerçekleşme oranının yıl sonuna kadar (% 90) ı aşacağı umulmaktadır . 
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Sektörler itibariyle 19S7 yılı yatırım tatbikatı 

Tütün ve Sigara Sanayii : 
Bu grupta 22 iş vardır. 
Bunlardan Geyve emanet ambarı inşaatı hariç tamamı ihale edilmiş, ':) iş bitirilerek işletmeye açılmıştır. 
Bu grupta devam eden başlıca iş olarak Maltepe Sigara Fabrikası tesisi, Maltepe Y. T. B. Evi ve Trabz 

dilebilir. 

Maltepe Fabrikası anatesis inşaatlar- tamamen bitirilmiş, makinalarmııı esasım teşkil eden sigara, imal. pake 
yeni harman gibi makinalar yurda gelmiş ve montajları yapılarak işletmeye hazır haldedir. Bir kısım mütefer 
mekte olup, fabrikanın 1968 yılında faaliyete geçebileceği anlaşılmıştır. 

Maltepe Yaprak Tütün Bakım evi ile Trabzon Yaprak Tütün Bakım evi inşaatları da süratle devam, etirilm 
Alkollü İçkiler Sanayii : 
Bu grupta 22 iş vardır. 16 iş mukaveleye 'Dağlanmıştır. 
Başlıca yatırımı, Yozgat Bira Fabrikası, İstanbul Malt Fabrikası, tesisleri teşkil eylemektedir. 
Yozgat Bira Fabrikası makmaları yurda gelmeye başlamış ve bir kısmı Yozgat'a sevk edilmiş bulunmaktad 

rak süratle ilerlemekte ve 1968 yılı sonunda bitirilebileceği anlaşılmaktadır. 
İstanbul Malt Fabrikasının silo inşaatı bitmiş iabrika inşaatı devam etmektedir. Bu fabrikanın 19(59 yılı için 
Bugüne kadar ihale edilmemiş bulunan 6 iş ise mevcut fabrikaların kanalizasyon, ambar ve rıhtım yenil 

ğer süratli gider ve bitirilen işlere tahsis edilmek zorunda kalındığından 1968 yılma ertelenmiş oldukları anla 
Çay Sanayii : 
Bu grupta bulunan muhtelit' işlerin durumları aşağıda arz edilmiştir. 
A) İnşaat işleri : 
1. Çay Paketleme Fabrikası inşaatı devam etmektedir. Ye haylice ilerlemiştir. 
2. Of, Ardeşen ve Salarha Yeni çay fabrikaları devam etmekte ise de 1967 yılı inşaat ödenekleri bitirilmi 

tedir. 

o. Hopa ikmal inşaatı devam etmekte olup fabrika çalışmaktadır. 
4. Ortapazar Fabrikası ikmal inşaatı halen devam etmekte olup, 20 . 2 . 1969 tarihinde ikmal inşaatı tama 
Buna rağmen 1968 kampanyasında faaliyete geçirilecektir. 
6. Fındıklı ikmal inşaatı devam etmekte o kıp işletir.;' ı'adiyc Üao devam edilmektedir. 
6. Arhavi fabrikası ikmal inşaatı devam etmekte ve fabrika çalıştırılmaktadır. 
7. Sürmene Çay Fabrikateı ikmâl inşaatı tamamlanmış olup falbrika işletmeye devam etmektedir. 
8. Kaikandere Fabrikası ikmal inşaatı devam etmekte ise de fabrika çalışmaktadır. 

Tekel G-. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 10&8) 
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9. Tirebolu Çay Atelye&i tevsii için 600 m2 lik bina inşaatı ihale edilmiş ve inşaata devam olunmaktad 
.1.0. Musadağı Çay Atelyesi çatı onarımı 1967 yılı içinde emaneten yaptırılacaktır. 
B) Makina işleri : 
1. Çay Paketleme Fabrikasının makin alarmın % 80 ni mevcuttur. Harmanlama ve selefonlama nıakinaların 
2. Kapasiteleri tevsi edilecek fabrikalar için lüzumlu makin ala r, Ma'kina Kimya Kurumunca ithâl edilmekte 

Bu makinalar 1968 kampanyasına yetiştirilecektir. 
3. Kuru çay tasnif makinalarından Seylân'dan ithal edilecek 3 kalem makinanm ithal muamelelerinim tekemm 

YAPRAK TÜTÜN KONUSU 

Memleketimizin son beş yıllık dönem içindeki tütün üretim, tüketim ve ihracat ımiktarları şu seyri takibetmiş 
Üretim : 

1963 yılında 132 183 Ton 
1964 » 193 668 » 
1965 » 132 374 » 
1966 » 164 196 » 
1967 » 182 692 » (Tahmini) 

Tüketim ve ihracat : 

T-üketim İhracat Toplam 
Yıllar Ton Ton Ton 

1963 32 633 42 983 75 616 
1964 33 283 55 214 88 497 
1965 35 190 64 820 100 010 
1966 37 676 81 660 119 336 
1967 39 500 80 000 119 500 (Tahmini) 

Bu iki tablonun tetkikinden üretimin; tüketim, ve ihracata nazaran daha 'bü)yük bir hızla artarak istihlâk kap 
mızm çok üzerine çıkmış bulunduğu ve bir dengesizlik âımili olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu hal, önemli miktarlarda stok terakümüne sebebolmuştur. 

Tekel G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 



— 37 — 

İhracat sezonu başı itibariyle son 5 senelik stok miktarları şöyledir 
İhracat 

Sezonun başı 

1963 - 1964 
1964 - 1965 
1965 - 1966 
1966 - 1967 
1967 - 1968 

Tekel 
Ton 

7 00ü 
23 559 
62 515 
76 000 
85 000 

% 

16 
26 
42 
52 
53 

Tüccar 
Ton 

37 480 
67 933 
86 764 
71 000 
75 000 

% 

84 
74 
58 
48 
47 

Toplam 
Ton 

44 480 
91 492 
149 279 
147 000 
160 000 

Bu tam!odan şu iki neticeyi çıkarmak mümkündür : 
1. — 1967 - 1968' ihraç sezonunda dış piyasalara arz edilen tütün miktarı, Türkiye'nin iki yıllık ihracat m 
2. — Teraküm eden yaprak tütün stokları içerisinde Tekel elindeki destekleme tütünlerinin miktar ve nisb 

tarihi itibariyle destekleme stoklarına bağlı meblâğ 944 981 874 TL. dır. 

Diğer taraftan ihracat sezonu itibariyle genel tütün ihracatımız ve bunun içinde destekleme tütünlerin pa 

İhracat 
Sezonu 

1962 - 1963 
1963 - 1964 
1964 - 1965 
1965 - 1966 
1966 - 1967 

ihracat 
Ton 

59 265 
32 741 
66 940 
88 285 
83 706 

tüt i 

— 

anü ihracat 
Ton 

900 
9 907 
19 126 
23 000 

Destekleme stoklarının mevcut şartlar içerisinde tasfiyesindeki zorluklar aşikârdır. Bu stokların tasfiyesi m 
yılda gösterilen gayret ve alınan müsbet netice takdire lâyıktır. Fakat konunun, Tekelin imkânlarını aşan bi 
gerekir. Diğer taraftan yüksek stok seviyesinin tevlidettiği problemlerin, Tekeli, asli konfsiyonlarmı ifa ba 
•bıraktığı da bir vakıadır. 

Bu sebeplerle, mezkûr stokların tasfiyesi imkânları üzerinde ilgili bakanlıklar tarafından hususi olarak du 
lere tevessül edilmesi zaruri bir hal almıştır. 

Tekel G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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Tütün konusunda rakibimiz bulunan Yunanistan'ın, son zamanlarda eski sone -mahsulü tütün!'-;'; i';,:/al indirimi 
ması ve önemli miktarda tütünü bu suretle mûtat pazarlarımıza sürmesi., konu üzerinde ehemmiyetle durulmasını 
etmektedir. 

Genel tütün ihracatımızın artırılması ve destekleme stoklarının tasfiyesi maksadiyle yapılacak çalışmaların, Tü 
duğu .müşkül şartları tama-miyle izale etmeye yetmiyeceği peşinen kabul edilmelidir. Bu müşkül' ç artları tevlideden 

Bunun ancak, tütün istihsalimizin istihlâk ve ihracat imkânlarımıza göre düzenlenmesi .sureliyle kabil, olabilec 
olmak üzere bütün ilgili ve yetkililer müttefiktirler. 

Gerçekten tütün istihsalimizin tüketim ve ihracat, kapasitesine göre düzenlenmesi konusu o derecede büyük bi 
gün için tütüncülüğümüzün diğer bütün problemleri bunun yanında tâli derecede kalmaktadır. 

Bu sebeple, geçen seneki raporda da belirtilmiş olduğu veçhile, istihsalin düzenlenmesini mümkün kılacak yeni 
tütün Tekeli Kanunu tasarısı» nm bir an önce kanunlaşması elzemdir. Tütün ve tütün Tekeline ait bütün konular 
nunlaşmasının gecikmesi halinde, tütün istihsalinin düzenlenmesi maksadiyle tütün tarımının ruhsal usulüne bağl 
ele alınmalı ve. bu husus behemahal süratle temin edilmelidir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

TEMENNİ VE TEKLİFLER 

.1 Teşkilât Kanunu : 
Tekel Genel Müdürlüğünün iştigal sahasında monopol kanunlarını da aşan faaliyetlerde bulunması, ve kendisi 

vuku bulan muazzam 'gelişme, 1946 yılında 4896 sayılı Kanunla tadil edilmiş olan, 4036 sayılı Teşkilât Kanunu ile y 
miştir. 

Binaenaleyh, genel, müdürlüğün istihsalden îpzSıŞop 9A ^ı§a5 2fo5 j r e p ^ i2§ıı.'us OA UOA*SI^I.I("|12I mahiyet arz eden 
rasyonel bir şekilde yürütülmesinin sağlanması ve idarenin yurdun ekonomi ve kalkınmasındaki fonksiyonunu gereğ 
len mer'i olan 4896 sayılı Teşkilât Kanununun, günün ve ihtiyacın icaplarına göre, en kısa bir zamanda tadili büyük 
mektedir. 

Bütün bu hususlar ve ilk Teşkilât Kanununun mer'iyetinden bugüne 'kadar tatbikatta edinilmiş (tecrübeler de g 
tiyle genel müdürlükçe hazırlanan ve Büyük Millet Meclisine sunulduğu anlaşılan Teşkilât Kanunu tadil tasarısının 
mini gerekli görülmüştür. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : KB8) 
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2. Yevmiyeli teknik personel kadroları : 
Tekel Genel Müdürlüğü fabrika ve işletmeleri ile yatırım işlerinin selâmetle yürütülebilmesi için, gerek inş 

dürlüğü emrindeki yevmiyeli teknik personel kadrolarının işlerin hacmi ile mütenasibolarak artrıİmasının ger 
nel Müdürlükçe, 1968 yılı için 117 kişilik ek kadronun istendiği anlaşılmış olup, bu isteğin olumlu karşılanma 

3. Döner sermaye : 
891 sayılı Kanunla 1 750 000 000 liraya çıkarılmış bulunan döner sermeyesinin iş haemındaki inkişaf ve her ç 

larında husule gelen yükselmeler ve bilhassa işçi ücretlerinde artışlar dolayısiyle ihtiyaca yetmediği, bu itibar 
ması lâzımgeldıği kanaatmdayız. 

l>u suretle idarenin sermaye kifayetsizliği sebebiyle içinde bulunduğu malî tazyik kaldırılacağı gibi Haziney 
bütçelerle Hazineye verilmesi öngörülen hisseler de zamanında gönderilmek suretiyle gelirlerin günü gününe H 

4. (D) cetvellerine dâhil hizmetlerin 7244 sayılı Kanunla 1 250 lira olarak tesbit edilen âzami ücret hadd 
raya yükseltilmiş bulunduğundan yıllardan beri 1 250 lira ücret almakta olan ve müstahak bulundukları hald 
rini sağlamak maksadiyle kadrolarının 1 500 liraya yükseltilmesini, yıllık fark olan 81 900 liranın 12 211 gene 
nın 12 370 emekli kesenekleri karşılığı, 87 liranın 34 620,Sivil Savunma fonu ve 819 liramın 35 210 % 1 ek ka 
idare gelirinden 52 420 tekel safi hasılatı maddesine eklenmesini teklif ve Tekel Genel Müdürlüğü 1968 bütçe 
1 erine arz ederiz. 

Trabzon Milletvekili R 
A. ihsan Birincioğlu 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/440 

Karar No. : 402 

Cumhuriyet Senatosu Başkanl ığına 

Tiür'kiye B ü y ü k Millet 'Meclisine 30 . 11 . 1987 tar ih inde suınııılnra.k Kom işiyorum] uza, havale edilen (Telkel G 
Kamunu tasarısı) G ü m r ü k ve Tekel Bakamı, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temisilcil erinin de katı lması il 

'Teke! Genel Müdürlıüğii 1968 yılı Bütçe K a n u n u tasarlısında cani ha rcama la r için ( A / l ) işaretli cetvelde g 
ya t ı r ım harcama]an. için (A/2 ) işaretli cetvelde 'gösterildiği üızere 1.3.1 520 000 lira, sermaye teşki l i ve t ransfer h 
cetvelde gösteri ldiği üzere 8 195 537 lira ki , toplam o la rak 208 305 795 lira ödenek teklif olunmalktadır. 

dîn yıl istenen ödenek mik ta r ı geçen yı la n a z a r a n 35 693 874 lira bir ar t ış gös termektedir . ıBu artışın, t ü t ü 
ler 'sanayii ve çay sanayi inin üretim ve tüke t imin in her geçen yıl fazlalaşmasından ve daha mükemmel hale ge 
masını s ağ l amak tan ileri gelmektedir . 

Komlsyo!mum.uszda, Komisyonumuz adına inceleme yapan raportör!erimizin r aporu okunduktan sonra görüşmel 
B a k a n ı -geniş bilgiler vermişt ir . T ü t ü n ve çay üre t imi :1ı er -geçen yıl a r t ı r ı lmaktadı r , Tüketim ve ihraicai, mıkâml 
miktar ın ın çoğal m asma sehebolm aktadı r . Bu husus üzerinde ilki yı ldan (beri yapı lan çalışmalar SKI uncunda olumlu 
ması memnuniyet vericidir. T ü t ü n ve sigara, alkollü içkiler ve çay sanayi i için p rog ramla rda öngörülen yat ı r ımlar ı 
r ikası Ymzgat Bira Fabr ikas ı bu yıl, İs tanbul Mal t fabrikası da 1969 yılı içinde işletmeye; açı lacakt ır . Çay san 
gele ndeki falbr ika ve tesisi erin de yıl içinde bitirilmesine gayret sarf edilmektedir. Bü tün bu faal iyet ler i içerisind 
büyük katkısı olan Genel Müdürlüğüm çalışmaları Komisyonumuzca olumlu hars ı lanmış ve maddeler in müzakeresi 

Maddeler in müzakeres inde; .birinci maddeye bağl ı ( A / l ) işaretli cetvel aynen kabul edilmiştir . 
Hubloiiı tes isat ı için ger.eik.li ödemeği temim amacı ile 221)00 (Yapı, tesis ve büyük onarım gider ler i ) bölümü 

t ö r ü 22.110 (Yapı tesis ve b ü y ü k omarım g ider le r i ) maddesine 200 000 lira, 

A|dı geçen tesisatın makina kırının temini için ele 23.000 (iMalkina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları) bö 
sek törü 23.110 (Malkina, teçhizat alımları ve büyük onar ımlar ı ) maddesine 300 000 lira eklenmek suret iyle (A/2) 
ile kalbııl edilmiştir. 

(A /3 ) işaretl i cetvelin 32.000 bölüm 32.100 (Kamulaşt ı rma ve satınalmalav bedeli) maddesine ıcay sanayii ya 
ma giderlerini 'karışılaraak üzere 1 000 000 lira, 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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Bu ilâveler neticesi olarak 7126 sayılı Kanunun .'17 inci maddesi gereğince Siıvil Savunma fonu karşılığı ola 
Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil savunma lanu karşılığı) maddesine 1 500 lira eklenmek suretiyle biri 
değişikliklerle kalbul edilmiştir. 

İkinci madde, birinci maddeye yapılan ilâvenin kendi hasılatımdan karsı]anmasını sağlamak amaç iyi e 7)2 
latı) maddesine 1 501 500 lira eklenmeik suretiyle bu değişik şekli ile 'kalbul edilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesi bağlı cetveli ile aynen •ka'bul edilmiştir. 
Dördüncü madde, metni aynen, bağlı cetveli değiştirilerdk kabul edilmiştir. 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 ncü maddeler ve bağlı cetvelleri aynen'kalbul edilmiştir. 
Genel Kurulun taısivilbine arz •edilme/k üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 
Ankara 

Y. Köker 

Çanakkale 
§. İnan 

îçel 
C. T. Okyayuz 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Eke 
E. Y. Akçal 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Başkan V. 
Aydın 

İ. Cenap Ege 
Ankara 

M, K. Yılmaz 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

İstanbul 
H. Berkol 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Rize 
C. Yalçın 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Aydın 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. §. Koç 
Erzurum 
C. Önder 
İstanbul 

İV. Eroğan 

Kütahya 
M. Erez 
Sakarya 

O. Salihoğlu 

Trabzon 
A. İ. Birincioğlu 

Yozgat 
N. Tanrtdağ 

Kâtip 
Bolu 

H. t. Cop 
Balıkesir 
E. Güreli 

Eskişehir 
î. Angı 
İstanbul 

M. Güven 

Muğla 
T. Şahin 
Samsun 
Y. Akal 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

Adıya 
M. A. 

Balık 
F„ Isl 

Gire 
t. E. K 

İzm 
1. Gü 

Niğ 
K. Ba 

Sam 
S. K 

Trab 
Söz hakkım 

A. R. 

Tekel G. Md. Biütç.esi (S. Sayısı : 1058) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/ l ) 
İşaretli cetvelde gösterildiği üzere 68 590 258 lira, yatırım harcamaları 
için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 131 520 000 lira ve sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 8 195 537 lira, ki toplam olarak 208 305 795 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 986 585 177 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1968 yılında elde edilecek' 
geliı çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden elde edilecek gelirlerin 
tarh ye tahsiline 1968 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Tekel Genci Müdürlüğünün 30.6.1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe 
kanunu tasarısı İle Türkiye Büyük Mület Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — 25.3.1957 tarih ve 6939 sayılı Kanuna bağlı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1968 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde : 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

Tekel G. Md. Bütçe 

BÜTÇE KARMA KOMİSYO 

Tekel Genel Müdürlüğü 1968 y 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürl 
(A/J) işaretli cetvelde gösterildiği üze 
camaları için (A/2) işaretli cetvelde 
lira ve sermaye teşkili ve transfer har 
cetveld gösterildiği üzere 9 197 037 lir 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlü 
cetvelde göstrildiği üzere 1 988 086 67 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü mad 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü mad 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci mad 

MADDE 6. — Tasarının 6 ııcı mad 

(S. Sayısı : 1058) 



(Hükümetin Teklifi) 

b) 1928 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1968 yılı bütçesinin ilgili hizmet 
tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhi] tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bö'lümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara âit for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici yük 
lenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işartli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 10. — 29.6.1967 tarihli ve 831 sayılı Kanunla 1 750 000 000 
liraya çıkarılmış bulunan Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesini© 
370 368 302,86 liralık ödenmemiş kısmı, Tekelin 1966 yılı bilançosuna 
göre Hazineye borçlu bulunduğu 408 411 422,18 liradan mahsubedi'lmiştir. 

MADDE 11. — Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde çalıştırı
lan işçilere ve hizmetlilere (Bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) gi
derleri döner sermayeden ödenmek üzere çalıştıkları günlerde günde bir 
kap yemek ve ekmek veya (işçi adedi pişirme masraflarını karşılamıyacak 
kadar az olan yerlerde çalışan) işçilere, heyet raporu ile perhiz yapmaları 
icalbeden veya yemek zamanı vazifelen dışarda bulunan işçilere yemek ve 
ekmek bedellerinin tekabül ettiği miktarda yemek bedeli evrilebilir. 

Tekel G. Md. Blu.tc.esi 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu 

MADDE 10. — Tasarının 10 nc 

MADDE 11. — Tasarının 11 nc 

(S. Sayısı : 1058) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanları 
yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
S. öztürk 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. Â. Özkan î. Tekin 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
B. Sezgin N. Kürşad 

Tekel G. Md. Bütçesi 

(Bütçe Karma Komisy 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci m 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü m 

Devlet Bakanı Devlet Ba 
K. Ocak S. T. Müftü 

Maliye Bakanı Millî Eğitim 
C. Bilgehan 1. Ertem 

Ticaret Bakanı Ulaştırma B 
B. Dağdaş S. Bilg 

ar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

(S. Sayısı : 1Ü58) 
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(A / l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 63 862 251 63 92 

AYLIKLAR Kesim toplamı 41 096 430 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Enstitüler aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanım gereğince yapılacak 

ödemeler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Enstitüler hizmetliler ücreti 

(Hizmetliler ücreti toplamı : 13 847 210) 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.270 Teknik personel ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi1 ve cenaze giderleri1 

40 387 
708 

680 
750 

14 195 220 

12 

1 
5 

693 510 
276 210 

112 
45 

500 
000 

068 000 
152 000 

715 000 
59 000 
50 000 
650 000 

40 096 431 

39 387 680 
708 750 

1 
15 217 225 

13 571 000 
276 210 

112 500 
129 300 

1 128 215 
4 952 000 

715 000 
59 000 
50 000 
650 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

İ 2.850 Yakacak zammı 
12.870 Emekli1 keseneği' karşılıkları 
12.880 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıklar] 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 084(5 sayılı Kanuna göre verilecek diğer 

tazminatlar 
İKRAMİYELER YE MÜKÂFATLAR-

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

12.710 Temsil ödeneği 
12.730 443 sayılı Kanun gereğince ilkokul öğret

meni ödeneği 

1967 ödeneği Hükümeti;e istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Lira Lira Lira Lira 

18 000 
8 514 800 

145 700 
807 500 

800 000 

7 500 

1 500 

6 600 

18 000 
8 814 800 

145 700 
857 500 

850 000 

7 500 

1 500 

6 600 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

4 200 

2 400 

2 603 001 

4 200 

2 400 

2 798 000 

/ - Yurt iri yollukları 
YÖN ETİM Y () ELİ JKL ARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.818 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 

150 000 
971 000 

150 000 
1 071 000 

5 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 
DENETİM YOLLUKLARİ 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.834 Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 

12.841 Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 2 563 000) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 285 000) 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hüküm etçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lira 

3:50 000 

707 000 

85 000 

70 000 

330 000 

797 000 

110 000 

50 000 

75 000 

65 000 

75 000 

5 000 

130 000 

1 
60 000 

1 205 000 

300 000 
425 000 

2 457 001 

15 000 
60 000 

1 290 000 

300 000 
450 000 

£1 602 

Tekel G. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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ı.iölüın Madde Ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Lira L 

14.000 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderler. 

OHNtiL YÖNiyrİMLK İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
i3.220 Temizlik giderleri 
.13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri' 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALİMLAR 
13.320 («iyim - kuşam alımları ve giderleri 

ULAŞTİ UMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ : 

450 000 
30 000 

195 000 

40 
40 
85 

30 

20 

1 002 

617 
385 

000 
000 
000 

000 

000 

001 

000 
000 
1 

35 000 

668 002 

500 000 
40 000 

245 000 

55 000 
40 000 
110 
10 
30 

000 
000 
000 

20 000 

997 001 

592 000 
405 000 

1 

50 000 

72 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Lira L 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
İ4.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin. 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarıla'n 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

MALI HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.420 Nisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ik
ramiyeler 
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 

14.441 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek 
bina ve arazi vergileri 

14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 
(Vergi, resim ve harçlar toplamı : 60 000) 

14.490 Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler 

120 000 

160 000 

50 001 

50 000 

313 000 

28 000 

5 000 

30 000 

250 000 

20 000 
100 000 
60 000 

10 000 

50 000 

338 000 

28 000 

30 ooa 

30 000 '•; 

250 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı-: 1058-) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Maddo Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

EĞİTİM; VE ARAŞTIRMA GÎDERLERÎ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520; Burs giderleri 
13.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staıj ve öğretim giderleri 

<••- DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

. TARIM KURUMLARI GÎDERLERÎ 
Kesim toplamı 

TARIM VE TARIMSAL ARAŞTIRMA 
• KURUMLARI GİDERLERİ 

15.711 Büro giderleri 
15.712 Ulaştırma giderleri 
15.714 Kira bedeli 
15.715 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.716 Malzeme alım ve giderleri! 
15.719 Diğer alım ve giderleri 

145 001 

10 
110 

000 
000 

1 

25 000 

385 000 

25 
20 

10 
300 
30 

000 
000 

000 
000 
000 

410 000 

205 000 

20 000 
110 000 

10 000 
40 000 

25 000 

433 000 

40 000 
25 
25 
13 
300 

OCO 
000 
000 
000 

30 000 

450 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1987 ödeneği 
Mndde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

TARIMSAL MÜCADELE KURUMLARI 
GİDERLERİ 

15.726 Malzeme alım ve gi'derleri 

16.003 ÇEŞİTLÎ GİDERLER 

ULUSLxlRARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt i'çi toplantıları giderleri 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
16.630 Gizli haber verme giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

23 000 

000 

20 000 

850 000 

87C 001 

25 000 

000 

20 000 

850 000 

87 

Tekel G. Md. Bütçesi'- • (S! &ryısı'i 1058) 
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1967 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı G3 8G2 251 63 929 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 2 457 001 2 602 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 668 002 723 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 410 000 458 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 878 001 878 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 63 275 255 6C 590 

Efikel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1058) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Bölüm 

21.000 

Madde 

21.311 
21.312 
21.313 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

TÜTÜN VE SİGARA MAMULLERİ 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri' 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Lira 

1 481 000 

10 000 
600 000 

6 000 

Lira 

1 481 000 

Lira 

1 633 000 

10 000 
400 000 

10 000 

L 

1 

21.321 
21.322 
21.323 

21.331 
21.332 
21.333 

21.341 
21.342 
21.343 

(Tütün ve si'gara mamulleri toplamı : 
420 000) 

SİGARA FABRİKALARI 
Etüt ve proje gM erleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici1 görev yollukları 
(Sigara fabrikaları toplamı : 170 000) 
EMANET AMBARLARI 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri! 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Emanet ambarları toplamı : 100 000) 
İÇKİ SANAYİİ 
Etüt ve proje giderleri! 
Teknik personel ücretleri! 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(İçki sanayii1 toplamı : 230 000) 

8 000 
200 000 

7 000 

10 000 
150 000 

10 000 

5 000 
90 000 

5 000 

20 000 
200 000 

10 000 

Tekel G. Md. Bütçesi $B. Sayısı : 1058) 
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Bölfim. Madde 

2.1.351 
21.352 
21.353 

22.000 

21.361 
21.362 
21.363 

21.371 

21.381 
21.382 
21.383 

ödeneğin çeşidi 

ÇAY SANAYİİ 
Etüt ve proje gjdcrlcri! 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Cay sanayii toplamı : 478 000) 
KİMYA SANAYİİ (Tuz) ve (Kibrit) 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretlıeri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Kiraya sanayii1 toplamı : 62 000) 
SAĞLIK 
Etüt ve proje giderleri 
İDARE BİNALARI VE SATIŞ DEPO 
LAJU 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(İdare binaları ve satış depolan toplamı : 

168 000) 

YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

1957 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

9 000 
130 000 

6 000 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

8 000 
425 000 
17 000 

2 000 
47 000 
6 000 

8 000 
450 000 
20 000 

5 000 
50 000 
7 000 

000 

10 000 
150 000 

8 000 

53 827 000 61 202 0 

TARIM SEKTÖRÜ 
22.110 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Tekel O: Ma. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 



Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
K03İ111 toplamı 

TÜTÜN VE SİGARA MAMULLERİ SA
NAYİİ 
5113,6476 ve 7425 sayılı kanunlar gereğin
ce yaptırılacak Y. T. B. ambar ve işleme 
atölyeleri 

22.311 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.312 Teknik personel ücretleri 
22.313 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Y. T. B. ambar ve iş. atelycleri tonlamı : 
3 823 000) 

SİGARA FABRİKALARI 
4898, 7200 ve 260 sayılı kanunlar gere
ğince yaktırılacak fabrika, imal ve dol
durma evleri 

22.321 Yapı, tesl'3 ve büyük onarım giderleri 
22.322 Teknik personel ücretleri 
22.323 Teknik personel geçici görev yolluklara 

(Fabrika, imal ve doldurma evleri tonlamı : 
6 182 000) 

DİĞER TÜTÜN SANAYİİ 
Emanet ambarları 

22.331 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.332 Teknik personel ücretleri 
22.333 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Emanet ambarları toplamı : 1 945 000) 
Tekel G. 
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1967 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira Li 

Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 

53 827 000 61 202 0C0 

11 479 000 3 603 000 
250 000 200 000 
25 000 20 000 

7 470 000 5 962 000 
300 000 200 000 
10 000 20 000 

1 845 000 
95 000 
5 000 
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Bolüm Maddd ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Maddo Bülüm toplamı 
Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 

Maddo Btilüm top 
Lira Lira 

22.341 
22.342 
22.343 

22.351 
22.352 
22.353 

22 361 
22.362 
22.363 

22.371 

İÇKİ SANAYİİ 
4898, 7200 ve 260 sayılı kanunlar gere
ğince yaptırılacak fabrika, imal ve dol
durma evleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik peresonel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Fabrika imal ve doldurma evleri topla
mı : 19 295 000) 
ÇAY SANAYİİ 
4898, 7200 ve 260 sayılı kanunlar gere
ğince yaptırılacak fabrika, imal ve dol
durma evleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Çay Sanayii toplamı : 24 697 000) 
KİMYA SANAYİİ : (Tuz ve kibrit) 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Kimya Sanayii toplamı : 2 523 000) 
SAĞLIK 
Yajji^ tesis ve büyük onarim giderleri 

12 905 000 
275 000 
28 000 

16 080 000 
455 000 
50 000 

2 555 000" 
80 000 
10 000 

18 955 000 
300 000 
40 000 

24 137 000 
500 000 
60 000 

2 433 000 
80 000 
10 000 

25 000 

Tekel G. Md; Bütçesi (0. Sayısı : 1058) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

23.000 

22.381 
22.382 
22.383 

23.110 

23.311 

23.321 

İDARE BİNALARI VE SATIŞ DEPO
LARI 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(İdare B. ve Sat. depo toplamı : 

2 712 000) 

MAKİHA, TEÇHİ2AT VE TAŞIT ALIM
LARI VÜ ONARIMLARI 

TARIM SEKTÖRÜ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
Kesim topla-nı 

MEVCUT TÜTÜN VE SİGARA MA
MULLERİ SANAYİİ 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımlar 
TÜTÜN VE SİGARA MAMULLERİ SA
NAYİİ 
4898, 7200 ve 2G0 sayılı kanunlar gere
ğinde yaptırılacak fabrika imal ve doldur
ma evleri 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

1937 ödeneği 
Maddo Bölüm toplamı 
Lira 

1 725 000 
120 000 

10 000 

45 £68 000 

29 936 000 

Lira 

45 468 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira 

2 497 000 
200 000 
15 000 

68 635 000 

512 000 

14 136 000 

L 

63 6 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayıs ı : 1058) 
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Bölüm Madde 

23.322 
23.323 

23.341 

23.342 
23.343 

23.351 

23.352 
23.353 

O 

23.361 

23.302 
23.363 
23.364 

ödeneğin çeşidi 

Teknik personel ücretleri 
Teknik personel1 geçici görev yollukları 
(Tütün ve sigara mamulleri toplamı : 

12 100 000) 
İÇKİ SANAYİİ 
4898, 7200 ve 260 sayılı kanunlar gere
ğince yaptırılacak fabrika, imal ve doldur
ma evleri! 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(içki sanayii toplamı : 13 073 000) 
CAY SANAYİİ 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
Taşıl; alımları 
(Çay sanayii toplamı : 38 123 000) 
KİMYA SANAYİİ : (Tuz ve kibrit) 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
Taşıt aii'ımları 
(Kimya Sanayii toplamı : 2 647 000) 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

60 000 
4 000 

646 000 
65 000 

5 000 

6 958 000 
200 000 
15 000 

200 000 

200 000 

100 000 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

60 000 
4 000 

12 993 000 
70 000 
10 000 

37 853 000 
250 000 
20 000 

2 487 000 
35 000 
5 000 

150 000 

Tekel G. Mâ. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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:İ3ölüm Madde Ödeneğin eceldi 

1987 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

SAĞLIK 
23.371 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımlar 
23.374 Taşıt alımları 

(Sağlık toplamı : 100 000) 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

79 000 

1 481 000 

53 827 000 

45 4G8 000 

100 776 000 

50 0C0 
50 000 

1 

Gl 

G8 

131 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLl VE TRANSFER HARCAMALARI 

1968 
1967 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 600 000 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.230 Türk standartları enstitüsüne yardım 
34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 

göre millî prodüktivite merkezine yardım 5 000 
FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 

Kesim toplamı 192 970 

600 000 

217 970 

5 000 000 

55 000 

50 000 

5 000 

231 093 

20S 098 

23 000 

5 000 00 

32G 09 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ge
reğince sivil savunma fonu karşılığı 172 470 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gere
ğince sigorta fonu karşılığı 20 500 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 20 000 40 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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Bölüm Madde 

35.000 

35.210 
35.220 
35.230 
35.240 

ödeneğin çeşidi 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.691 Fidelik müsabakaları yardımı 
35.692 Bağ yardımı 
35.693 Kaçakla mücadele yardımı 
35.694 Tekel yardımları 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Tekel Genci Müdürlüğü Mensupları Yar
dım Derneğine (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerine yardımda kullanılmak 
üzere) 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

7 002 

5 000 
1 

2 000 
1 

Hükümetçe istenen 
Maddo Bölüm t 
Lira Lir 

2 354 

540 
1 500 
214 
100 

693 

6G1 
000 
032 
000 

2 471 695 

2 453 436 

539 436 
1 500 000 
314 000 
100 000 

2 59 

7 002 

5 000 
1 

2 000 
1 

110 000 138 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı": 1058) 
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1967 ödeneği 
Maddo Bölüm toplamı 

Hükümetçe istenen 
]\Iadde Bolüm to 

Bölüm 

36.000 

32.000 

34.000 
35.000 

:36.000 

Madde 

36.300 

36.400 

36.600 

56.700 

Ödeneğin çeşidi 

BORÇ ÖDEMELERİ 

Geçen yıllar borçları 

İlâma bağlı borçlar 
(Bu ödeneği1 ihtiyaç ni'sbetinde artırmaya 

Maliye Bakanı yetkilidir.) 

Geri verilecek paralar 

Mütaahhi't bono borçları (A. M. F.) 
KAMULAŞTIRMA VB SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

Lira 

63 000 

200 000 

8 000 

1 

Lira 

271 001 

600 000 

217 970 

2 471 695 

271 001 

3 560 666 

Lira 

63 000 

200 000 

8 000 

1 

Lir 

271 

5 000 

326 

2 598 

271 

8 195 

Tekel Ç. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1967 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin e 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira Li 

B/l — Vergi gelirleri 

52.000 TEKEL GELİRLERİ 

52.410 Tekel maddelerinden alman savunma ver
gileri 

62.420 Tekel safi hasılatı 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

63.210 Para cezaları 

63.300 Çeşitli gelirler 

52.000 TEKEL GELİRLERİ Bölümü toplamı 
63.000 ' ~ ~ " ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

Bölümü toplamı 

1 890 896 185 1 97G 28 

763 449 465 

1127 44G 720 

300 000 

İG 466 56; 

821 806 000 

1154 479 177 

16 766 562 

1 890 896 185 

16 766 562 

300 000 

10 000 000 

10 30 

1976 28 

10 30 

GENEL TOPLAM 1907 662 747 1 98G 58 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Karanname 

» 

» 

> 

» 

30 
30 . 

4 . 
9 . 

10 , 
19 . 

4 . 
17 . 
10 . 
8 . 
14 . 

13 , 

28 , 

10 

. ö , 

. 5 . 

. 4 . 
, 3 . 

, 6 . 
. 8 . 

. 1 . 

. 9 . 

. G . 

. 1 . 

. 8 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 3 

. 1934 
1942 

1945 
, 195İ 

, 1949 
, 1960 

. 1940 
, 1941 
, 1944 
, 1948 
, 1959 

1961 
. 1964 

. 1965 

. 1965 

2460 
422G 

4708 
15823 

5435 
65 

2/12537 
2/16540 
3/ 962 
3/ 6830 
4/12039 

4/12720 
6/ 40 
6/ 2590 

6/ 4267 

6/4434 
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C — CETVELİ 

ÖZETİ 

TÜTÜN 

Tütün ve müs'kira'ttaın alınacak müdafaa vergisi hakkında. 
Fevkalâde vaziyet dolay^siyle bâzı vergi ve resimlere zam icras 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve bâzı vergi ve 
dair kanunun 7 nci maddesi. 
Tütün ve müskirattan alımacalk müdafaa vergisi hakkmda.ki kan 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi hakkındaki 246 
anası ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin 'kaldırılması h 
Para cezalarının artırılması baklandaki kanun 
Kamıbiyo alış ve satış primlerinin ilgası ve yeni dövk fiyatları 
hakkında. 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunuıiıun tatbik sTiretini gösteren niz 
4040 sayılı Kanunun 27 nci maddesi mucibince asker sigaralar 
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 satınaknak ve 
dürlüğüne salâhiyet verilmesi hakkında, 
İnhisarların pipo ithal ve satışı vazifesi hakkında kararname. 
1961 yılı ekici tütün piyasasının desteklenmesi hakkında kararna 
1963 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piyasalarından devlet nam 
tütün alınması hakkında. 
1964 yılı mahsulü ekici tütünlerinin satış piyasalarından Devle 
mahiyette tütün alınması, 
6/4267 sayılı kararname ile alım dışı bırakılan çok düşük evsaflı 
aittir. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 18 . 6 . 1965 6/ 4823 

» 26 . 1 . 1967 6/ 7647 

Kanun 
» 

» 
Tüzük 
Talimatname 

23 
27 

22 
22 
25 

.12. 

. 5 . 

2 
.12. 
. 4 . 

1936 
1941 

1952 
1952 
1956 

3078 
4040 

5881 
3/15890 

9293 

Kanun 9 . 5 . 1955 6551 
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ÖZETİ 

1964 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piyasalarınm desteklenm 
name ile alım dışı bırakılan Karadeniz ve Marmara Bölgelerind 
uygulanacak esaslara ait kararname. 
1963 yılı' mahsulü ekici tütünlerinin satış piyasalarından Devl 
hiyette alınması, 

TUZ 

Tuz Kanunu. 
Fevkalâde vaziyet dıolayıs'.yle bâzı vergi ve resimlere zam icra 
ek Kanunun 27 nei maddesi. 
Tuz Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanun 
Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzlalar hakkında 
Tuz talimatnamesinin 5 nei maddesinin (A) bendinin tadili h 
R. G. 9293 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 

Not : 15 Ağustos 1953 tarihinde meriyete giren 6135 sayılı ate 
Kanunun 2 nei maddesinde, 4374 sayılı Ka:ıunum 2 nei m 
kalmak üzere, ateşli silâhlarla bunlara ait mermilerin v 
bıçakların memlekete sokulması yasak edilmiştir. 

Barut ve teferruatının inhisardan çıkarılması hakkında. 

Tekel O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

» 25 . 5 . 1942 4223 
Karar (Tefsir) 24 . 4 . 1952 1796 

Kararname 
» 

Kararname 

22 . 1 . 1965 
15 . 6 . 1960 
10 .10. 1963 

6/ 4149 
5/ 34 
6/ 2482 

Kamın 

Kanun 
» 
» 
> 

13 . 7 

30 . (5 . 
12 . 6 . 
4.4. 
9.7. 

. 195G 

1934 
, 1942 
. 1945 
, 1948 

€802 

1918 
G829 
G84G 

2460 
4250 
4708 
6237 

» 14 .12 . 1949 5451 
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ÖZETİ 

KAHVE VE ÇAY 

Kahve ve Çay İnhisarı Kanunıu. 
4223 sayılı Kanunun muvakkat 2 ncd maddesinin «B» bendinin 
dair. 
Çay inhisarı reısmû miktarı hakkında. 
Kahve satış ve hasılatı hakkında. 
öıda maddelerinin umumi sağlığı ilgilendiren hususi vasıflarını 
nin değiştirilmesi hakkında 

KİBRİT VE ÇAKMAKTAŞI 

Gider vergileri Kanunu. 

KAÇAKÇILIĞA AİT MEVZUAT 

Kaçakçılığın men ve takibine dair kanun ve bu 
kanunun bâzı maddelerinin tadili hakkında. 

İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER 

Tütün ve müskirattan abnacak müdafaa vergisi hakkında. 
İspirtolu içkiler inhisarı Kanunu. 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi hakkındaki kan 
4250 sayılı Kanunun 43 neti maddesinin özel idare hissesine ait 
maddesiyle kaldırılmış ve 5237 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiy 
niden vaz'edilmiştir. 
4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı kanunun 4658 sayılı 
desinin değiştirilmesine dair kanun. 

Tekel O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
tg.elirler.in dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

» 
> 

» 
» 

Kararname 

> 
> 

» 

14 
9 

9 
9 
1 

16 
15 

1 

.12. 

. 8 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 8 . 

. 1 . 

. 5 . 

. 8 . 

, 1949 
, 1951 

, 1955 
, 1955 
, 1942 

, 1943 
1942 

. 1966 

5451 
6823 

0552 
6553 

2/18435 

2/19329 
3/lö07<6 

'6/ 6747 

4 / 6518 

» 
> 
» 

» 
> 
> i 

24 , 
25 , 

11 , 
23 , 
27 . 

. 3 . 

. 4 , 

. 3 . 

. 1 , 

. 2 . 

— 
. 1950 
. 1954 

. 1966 

. 1967 

. 1967 

4/ 6518 
3/10956 
4/ 2927 

6/ 5975 
6/ 7617' 
6/ 7805 

* 6 . 3 . 1967 6 / 7868 
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ÖZETİ 

4G58 sayılı Kamın 5451 sayılı Kanunun 5 nei maddesiyle kaldırıl 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi hakkındaki 24 
ması ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılması h 
4250 S. Kanunun 1 ve 2 nei maddelerinin değiştirilmesi ve bâz 
4250 S. Kanunun 16 ve 21 nei maddelerinin değiştirilmesi hakkı 
İnhisarlar idaresinin 12/VII/1942 tarihinden itibaren inhisar dış 
hülâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp satmasına izin verild 
Bir kısım sıhhî müesseselrle eczahanelere verilecek ispirtoların 
Makina ve Kimya Endüstrisi kurumuna satılacak ispirtoların m 
resmi ilâvesiyle satılacağına dair (Resmî gazete 8162) 
Ziraî mücadele ile insan ve hayvan sağlığını ilgilendiren müsta 
yiinde ilk madde olarak kullanılmak üzere dış memlekollerd 
Resmi alınması hakkında. 
Isıpirtolu İnhisar Maddeleri Roamine dair olan 25 . 6 .1955 tarihli v 
ait hükmün çıkarılması. R. G. 9237. 
İspirtolu İnhisar Resmine dair olan imalâthanelerinin kontrol v 
Sıhhi Müesseselerle oczahanelere tenzilâtla vcri'ecek sâf ispirt 
Off - chore siparişleri için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurum 
maliyetlerine ilâve edilecek Tekel Resmıi hakkında. 
İhracedileccık ispirto için ihraç ile ilgili firmaya iade edilecek v 
Sâf ispirtonun beher 100 derecelik listesinin satış maliyetine ek 
Dış memlekotlerden getirilen ispirtolu ıtriyat ile tababette ve sa 
lerden yurt içinde yapılan veya dış memleketlerden getirilen a 
yolcu beraberinde yurda sokulan ispirto ve ispirtolu içkilerden 
rafından yurt içinde satılan içkilerin maliyetlerine ilâve edilecek 
miktarlarının tegbiti ve 6/1311 sayılı Kararnamenin kaldırılmas 
İhracedilecek şaraplar için ihracatçı firmaya iade edilecek vergi 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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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 hakkınd 
desinin değiştirilmesine dair Kanun. 

7425 İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gelecek senelere sar 
ki 5113 sayılı Kanunun G47G saydı Kanunla muaddel 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun. 

260 Tekel Grenci Müdürlüğü ihtiyaçları i^in gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 48 
<lair Kanun. 

527 Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair Kanun. 

D - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i 

1 Y. Mühendis, Mühendis Y. 
Mimar, Mimar, Kimyager 
İşletme mütehassısı 

1 » » » 
Teknisyen 
Teknisyea 

,» ' . 
> 

Aded ücret 

13 
o o 

13 
12 
13 
8 
5 
9 
7 

1 750 
1 500 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
000 
500 

D. 

1 

1 

1 

1 

1 

Memuriyetin nev'i 

Sürveyan 

Ressam 

1 Makinist 

1 » 

Aded Ücret 

800 
750 
G00 

1 250 
800 
800 
700 
600 

D. Mem 

2 Usta 

2 » 

2 Kalfa 

2 Kalorifer 

2 Elektrikç 

3 Laborant 

3 » 

3 » 
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E - CETVELİ 

Bölüm Maddo Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12 230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcı

ları ücreti 

L - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık D. Memuriyetin nev'i 

Sivil Savunma Uzmanı 11 1 250 Memur 
» » » 27 1 100 14 İdare Memuru, MuOıaa'p, Mu-

Fen Memuru, Eksper, İstifçi- hasip - Veznadar, Veznedar, 
başı, Öğretomen 10 350 Memur 
İdare Memuru, Muhasip, Mu
hasip - Veznedar, Veznedar, 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 
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R - CETVELİ 

1968 yılı Kknel Bütçe Kanununa bağlı (R) işcretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için de uygulanır. 

CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 PESONEL GİDERLERİ : 
YÖNETİM YOLLUKLARI : 
Fabrika, atelyo, tuzla ve diğer işyerleri kadrolarına d câhil memur ve hizmetlilerin yurt içi süre 
ve dış sorgilore katılacakların yollukları döner sermayeden karşılanır. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.190 Disrer alımlar ve giderler : 
Sağlık servisine alınacak malzeme ve ilâçların paraları bu maddeden ödenir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar : 

Münhasıran idarehane ve büroların 5237 sayılı Kanuna göre ödenecek vergi ve resimlerle bun 
den ödenir. 

14.490 Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler : 
3437 savılı Kanunla tahmil edilen tütün tahmin, yazma, tartma ve itirazları tetkik işlerinde çalış 
tahdit komisyonları ve idare heyetinin gündelikleri, kanuna aykırı olarak ekilen tütünlerin sö 
mesi uğrunda yapılacak kanuni takibata ait giderler bu maddeden karşılanır. 

YATIRIM HARCAMALARI 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
Teknik öğretim yapan ve staj yapmaları mecburi olan stajyer öğrencilerin yevmiyeleri, bölümü 
lerinden ödenir. 
Maltepe Sigara Fabrikasının anryollarla irtibatını sağlıyaeak yol yapımı ve bakımı için gerekl 
lanmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü emrine toptan ödenebilir. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı: 1058) 
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Bölüm Madde 

Tuzlaların anayollarla irtibatlarını saglıyacak yolların yapımı ve bakımları için gerekli para 22. 
retiyle Karayolları Genel MüdürTığii veya iller özel idareleri emrine ödenebilir. 
Çay yolları ve tuzlaların anayollarla irtibatlarım saglıyacak yolların yapımı ve bakımları için g 
karşılanmak suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğü veya iller özel idareleri emrine toptan öden 
Tuzlaların içme ve kullanma sularının tesis, isale ve bakımı için gerekli para 22.371 nci maddeden 
kası emrine toptan ödenebilir. 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLAR : 
Bu tertipten yapılacak harcamalarda yurt dışından mubayaası gereken yatırım ünitelerinin yur 
sımları için de 4896 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü uygulanır. 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
35.0D0 SOSYAL TRANSFERLER : 

35.693 Kaçakla mücadele yardımları : 
Kaçak takibatında koruyuculara ait atların kaçakçı kurşunu ile vurularak veya hastalanarak öl 
lanılmıyacak derecede sakatlanmaları halinde bu atların bedelleri nisbetinde koruyuculara yap 
ödenir. 

3G.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
30İ4OO İlâma bağlı borçlar : 

Döner sermaye muamelâtından mütevellit bulunan ilâma bağlı borçların maliyet ve masraflari 
piderloriyle iadesi gereken depozitolar hariç, diğer kısımları ve bütçeye taallûk edenler bu mad 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 

Aded 

1 
1 
1 
1 

237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar 

Taşıtın cinsi Kullanılacağı yer 

Pick - ü p (Şehiriçi) 4X2 
Arazi Pick - Up (3 kişilik) 4X4 
Arazi binek (4 kişilik) 4X4 
Ambulans 4X2 

Tuzlalar ile şehir irtibatını temin ve 
manda tuzlalarda çalışan memur ve 
rinin temininde 
Hastalanan memurların evlerinde m 
gerektiğinde hastanelere nakillerinde 

Toplam 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 105S) 
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Sıra 
No. 

54 
55 
56 
5T 
58 
59 
60 
01 
62 
'63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

idare 
No. 

55 
60 
86 

247 
148 
254 
314 
72 

188 
190 
193 
308 
300 
108 
111 
292 
310 
299 
186 
317 
'233 
'302 
'373 
•212 
291 
146 
309 
'240 
127 

Plâka No. 

34-AC-753 
34-AC-754 
34-AC-755 
34-AC-756 
34-AC-757 
34-AC-759 
34-AC-760 
34-AC-761 
34-AC-762 
34-AC-767 
34-AC-763 
34-AC-766 
34-AC-764 
34-AC-768 
34-AC-769 
34-AC-770 
34-AC-787 
34-AC-786 
34-AC-778 
34-AC-779 
34-AC-780 
34-AC-782 
34-FF-090 
34-AC-783 
34-AC-784 
34-AC-775 
34-AC-776 
34-AC-777 
34-AC-771 

Mar'kası 

Doç 
» 

Ford 
Fildoç 
Doç 
Jeep 
Mercury 
Ford 

» 
» 
» 

Mercury 
Wolks Wagen 
Ford 

» 
Wolks Wagen 
Mercury 
"VVolks "VVagen 
Ford 
Mercury 
Masseyharis 
W>ollks Wagen 
Fargo 
Jeep 
AV'olks Wagen 
Doç 
Mercury 
Jeep 
Şevrole 

Modeli 

1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1950 
1960 
1942 
1946 
1940 
1946 
1960 
1960 
1942 
1946 
1960 
1960 
1960 
1946 
1960 
1955 
1960 
1964 
1947 
1960 
1942 
1960 
1955 
1942 

Cinsi 

Kamyon 
» 

Kamyon 
» 

Otobüs 
Binek 
Kamyon 

» 
> 
> 
> 
» 

Kamyonet 
Kamyon 

» 
Kamyonet 
Kamyon 
Kamyonet 
Kamyon 

» 
Traktör 
Kamyonet 
Kamyon 
H. Oto 
Kamyonet 
Kamyon 

» 
Kamyonet 

» 

Bulun 

Kibrit Falbrik 
> » 

istanbul Kib 

» » 
ist. Çay Ate 

> » 
* » 
* > 
> > 
» » 

Malzeme Alım 
» » 
» » 

ist. Likör Al 
» » 

ist. Bira Fab 

ist. Tütün F 
» » 

ist. Kutu Fab 
Paşaibahçe iç 

» > 
» » 

ist. Y. T. B. v 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 



Sıra 
No. 

83 
84 
85 
80 
«7 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
10G 
107 
108 
109 
1J0 
111 

idare 
No. 

248 
267 
2>89 
304 
297 
327 
109 
296 
255 
246 
280 
343 
353 
39 

324 
368 
283 
256 
227 
'303 

37 
286 
217 
no". 

247 
301. 
238 
294 
-218 

Plâka No. 

34-AC-773 
34-AC-774 
34-AC-772 
34-AC-750 
34-AC-785 
34-AE-844 
01-AC-091 
01-AG-090 
06-AC-387 
06-AL-455 
06-AL-454 
06-AE-597 
53-AD-169 
06-AD-276 
06-AD-277 
06-AZ-351 
O8-AD-280 
06-AD-279 
06-AD-275 
06-DZ-352 
53-AC-060 
36-AC-053 
35-AD-477 
34-AF-408 
44-AC-259 
44-AC-257 
44-AC-294 
59-AC-097 
59-AC-098 

Markası 

Austin 
Ford 
Wolks Wagen 
Land - Rower 
AVolks Wagen 
Land - Ivower 
Ford 
Wolks Wagen 
Jeep 
Austin 
Jeep 
Ford 
T. Trader 
Doç 
Mercury 
Fargo 
Fortson 
Jeep 
Ford 
Wolks Wagen 
L\>ç 
Land - Rower 
Jeep 

» 
Austin 
Wo'lks Wagen 
Jeep 
Wolks "YVagen 
Ford 

Tekel G. Md. 
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Modeli Cinsi Bulundu 

1955 
1958 
1960 
1900 
1960 
1960 
1944 
1960 
1955 
3950 
1955 
»1960 
1963 
1912 
1960 
1964 
1955 
1950 
1954 
1960 
1942 
1960 
1944 
]963 
1956 
1960 
1955 
1960 
1952 

Kamyon 
» 

Kamyonet 
II. Oto 
Kamyonet 

» 
Kamyon 
Kamyonet 
II. Oto 
Kamyon 
Kamyonet 
Otomobil 
Kamyon 

» 
» 
» 

Traktör 
Kamyonet 
Kamyon 
Mini'büs 
O t d1;) üs 
Kamyonet 
II. Oto 
Kamyonet 
Kamyon 
•Kamyonet 
II. Oto 
Kamyonet 

» 

İst. Y. T. B. ve İ 
» » 
» » 
» » 

istanbul Başmü 
İstanbul Enstit 
Adana Tütün 

» » 
Y. T. B. ve iş. 
Ankara Başmüd 

» » 

Ankara Bira 
» 
» 
s* 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

iyi de re Kereste 
Kağıznran Tuz 
•Gü! şehir 
Bitlis Tütün 
Malatya Tütün 

» »' 
Malatya Y. T. 
Tekirdağ Şarap 

» » 

Bütçesi (S. Sayını : 1058) 
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Sıra 
No. 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
129 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
133 
137 
133 
139 
140 

idare 
No. 

232 
126 
323 
356 
374 
167 
192 
226 
275 
322 
330 
293 
274 
298 
197 
277 
287 
250 
367 

67 
290 
307 
231 
273 
245 
276 
278 
305 
242 

Plâka No. 

59-AC-099 
35-AD-331 
35-AD-380 
35-DR-563 
35-DE-705 
35-AF-668 
35-AF-667 
35-AZ-578 
35-AK-883 
35-AF-636 
35-AF-283 
35-AD-272 
35-AD-257 
35-AD-388 
42-AC-197 
42-AC-605 
42-AC-484 
10-AN-573 
21-AF-609 
27.AC-389 
27-AC-633 
27-AK-387 

61-AC-443 
55-AC-859 
55-AC-858 
16-ACU96 
16-AC-381. 
53-AC-047 

Markası 

Mas'seyharİ3 
Şevrole 
Mercury 
Dodge 
Fordson 
Enter 
Ford 

» 
Jeep 
Mercury 
Ford 
"VVolks Wagen 
Jeep 
Wolks Wagen 
Ford 
Jeep 
Land - Rower 
Fiat 
Desoto 
Şevrole 
Wo'lks Wagen 
Mercury 
Massey - Harris 
Jeep 

» 
» 
» 

Enter 
Austin 

Modeli 

1955 
1946 
1960 
1964 

— 
1946 
1946 
1954 
1955 
1960 
1962 
1960 
1955 
1960 
1946 
1955 
1960 
1955 
1964 
1942 
1960 
1960 

1955 
1956 
1955 
1955 
1960 
1950 

Cinsi 

Traktör 
Kamyon 

> 
» 

Traktör 
Kamyon 
Otobüs 
Kamyon 
II. Oto 
Kamyon 
Kamyonet 

» 
II. Oto 
Kamyonet 

» 
» 
> 
» 

Kamyon 
» 

Kamyonet 
Kamyon 
Traktör 
Kamyonet 
II. Oto 
Kamyonet 

» 
Kamyon 

» 

Bulun 

Tekirdağ Şar 
İzmir Şarap 

» $ 
» » 
* » 

İzmir Çaıma 
» » 
» y 
» » 
» # 
» » 

İzmir Tütün 
İzmir Y. T. 

» » 
Yavşan Tuzla 

» » 
» » 

Bandırma Y. 
Diyarbakır îç 
Gaziantep İçk 

» » 
» » 
» » 

Trabzon Y. T 
Samsun Y. T 

» » 
Bursa Y. T. B 

» » 
» » 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : .105.8) 
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E - CETVELİ 

Bakanlar Kurulunun 13 . 3 . 1967 tarih vo 0-7878 sayılı Karariyle alman kadrol 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmettiler ücrotİ 

Görevl/n adı 

Barem Kanununa tabi kadrolar 

Üc. Tütün Eks. Kurs. Öğretmeni 
> > > » > 
» » » » » 
» Memurin Kursu Öğretmeni 
» » » » 
» » » » 
» Müskirat Eks. Kur. öğretmeni 
» » > » > 
> > > » » 
> > » > > 
» » » » > 

İlköğretim Kursu öğretmenleri 

Barem harici yabancı uzmanlar kadrosu 

Aded 

5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
2 

Ücret 
Lira 

300 
400 
500 
300 
400 
500 
500 
500 
400 
400 
400 
350 

süre 
ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
8 
10 
8 
C 
12 

12.000 12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcı- Ilcsap Uzmanı 
lan ücreti 

4 400 10 

•••»••• »m<( .«... 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1058) 



Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/466; C. Senatosu 1/876) 

T. C. 
Başbakanlık - 24 . 1 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 662/521 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
23 . 1 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanım tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 
Ege Üniversitesi, |rTıp Fakültesinin 1965 yılında yolluk ve tedavi giderlerinden alacakları 

olan istihkak sahiplerine, tertiplerinde ödenek olmadığından, tediye yapılamamıştır. 
Yılı içinde ödenmiyen bu alacaklar karşılıksız borç mahiyetine girmiş bulunmaktadır. 
Gerekli ödemeyi sağlamak üzere, mezkûr fakülte cari yıl bütçesinin 12.590 neı tertibinden 

tasarrufu mümkün görülen 16 573 lira düşülerek, Rektörlük 1967 yılı bütçesinin (A/3) işaret
li cetvelin 36.000 inci (Borç ödemeleri) bölümünde yeniden açılacak 36.350 nci maddeye olağan
üstü ödenek olarak aktarılmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

İkinci Madde : 
Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin taşıt alımları ile ilgili 

kısmıma Tıp ve Ziraat fakülteleri için 1 er aded panel konmuştur. 
Fakültelerin ihtiyacı olan taşıtlar panel olmayıp, kullanılmaya daha elverişli olan kaptıkaçtı 

taşıtlarıdır. 
Bu itibarla; gerekli ihtiyacı karşılıyacak taşıtların temin edilmesi maksadiyle ilişik (1) sa

yılı cetvelde yazılı taşıtların çıkarılarak, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı taşıtların konulmasına 
ihtiyaç duyulmuştur. 

109 



Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/466 
Karar No. : 112 

31.1 .1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tasarısı ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılması ile incelendi, görüşüldü: 

Kanun tasarısı, gerekçesinde belirtildiği gibi, Tıp Fakültesi 1965 yılından tahakkuk eden te
davi ve yolluk giderleri tahsisatı olmadığından, tediyelerini sağlamak amaciylc, aynı fakültenin 
12,590 ncı maddesinden tasarrufu mümkün görülen 16 573 lira düşülerek Rektörlük kısmında ye
niden açılacak 36.350 nci maddeye olağanüstü ödonek olarak aktarmayı, 

1967 yılında alınacak taşıtlardan (R) işaretli cetvelde yazılı 2 adecl panelin ihtiyacı karşılı-
yamıyaeağı anlaşıldığından her ikisinin kaptıkaç'ı olarak değiştirilmesini öngörmektedir. 

Komisyonumuzca yerinde görülen kanun tasarısı cetvelleriyle birlikte aynen kabul edilmiş
tir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/ . Sezgin 

Adıyaman 
M. A. At alay 

Balıkesir 
E. Güreli 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
M. Güven 

Muğla 
T. Şahin 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu 

Başkan V. 
Aydın 

İ. Cenap Ege 
İmzada bulunamadı 

Ankara 
/ . S. Hatipoğlu 

Balıkesir 
F, İslimyeli 

Eskişehir 
î. Angı 

Kayseri 
A. Hacıpasaoğlu 

Rize 
C. Yalçın 

Trabzon 
Ö. L. Ilocaoğlu 

Sözcü. 
Sakarya 

N. Bayar 

Ankara 
Y. Köker 

Burdur 
î. H. Boyacıoğlu 

Giresun 
î. E. Kûıçoğlu 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Samsun 
S. Kılıç 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Kâtip 
Bolu 

H. 1. Cop 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
R. Üner 

Gümüşane 
8. Savacı 

Kütahya 
M. Erez 

Tabiî Üye 
8. Karaman 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1091) 



HÜKÜMET TASARISI 

Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
Tıp Fakültesi kısmının 12.000 nci (Personel gi
derleri) bölümünün 12.590 nci (özel kanunları 
gereğince verilen diğer tazminatlar) maddesin
den 16 573 lira düşülerek, mezkûr üniversite 
cari yıl bütçesinin (A/3) işaretli cetvelin rektör
lük kısmının 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölü
mlünde (Geçen ve eski yıllar karşılıksız borç
ları, «Bu ödemekten harcanmıyan kısmını ertesi 
yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir.») adiyle yeniden açılan 36.350 nci 
maddeye olağanüstü ödenek olarak aktarılmış
tır. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1967 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelden ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar çıkarılmış, ye
rine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar ek
lenmiştir. 

MADDE 3. 
rürlüğe girıer. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

23 . 1 . 1968 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Müfüloğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Silkan 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —• Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

CETVELLER 
Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller 

aynen kabul edilmiştir. 

Güm. ve Tekel Bakanı 
t. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakam 
B. Sezgin 

Turizm ve Ta. Balkanı İmar ve İskân Bakanı 
N. Kür§ad H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1001) 
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(Hükümet tasarısına bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

237 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar : 
Adedi Cinsi Nerede kullanılacağı 

1 Panel (Şehir içi hizmetleri için) 4 X 2 Tıp Fakültesi Yüksek Hemşire ve Sağlık Tek
nisyeni Okulu hizmetlerinde 

1 Panel (Şehir dışı hizmetler için) 4 X 2 Ziraat Fakültesi ve Çiftliği kürsü hizmetlerinde 

[2] SAYILI CETVEL 

237 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar : 
Adedi Cinsi Nerede kullanılacağı 

1 Kaptıkaçtı (Şehir içi hizmetleri için) 4X2 Tıp Fakültesi Yüksek Hemşire ve Sağlık Teknis
yeni Okulu hizmetlerinde 

1 Kaptıkaçtı (Şe'hir içi hizmetleri için) 4X2 '•.'iraat Fakültesi ve Çiftliği kürsü hizmetlerinde 

» e « 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1091) 


