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1. _

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

Birinci Oturum
Devlet Bakanı. Turhan Feyzioğlu, dün gece'
cereyan eden olaylar dolayısiyle hu sabah ya
yınlanan Hükümet tebliği istikametinde Millet
Meclisine izahatta bulundu.
Ankara, Ege, (İstanbul Üniversiteleriyle İs
tanbul Teknik Üniversitesi bütçeleri kabul olun
du.

22 Şubat 1962 ıgününün olayları münasebe
tiyle, Cumhurbaşkanına, Hükümet Başkanı ve
üyelerine ve Kalhramaıı Türk 'Silâhlı Kuvvetle
riyle zabıta kuvvetlerine Millet Meclisinin tak
dir, şükran ve ıgüven duygularının bildirilmesi
hakkındaki önerge oy birliği ile ve alkışlarla
kabul edildi.
Birleşime ara verildi.

1962 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin
kabulü münasebetiyle İrfan Ordusunun fedakâr
mensuplarına Millet Meclisinin sevgi ve güven
duygularının ifadesine d'air önerge okundu, oy
birliği ile ye alkışlarla kabul ediMi.
Bayındırlık Bakanlığı 1962 yılı bütçesi ka
bul olundu,
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Başkan
Başkan vekili
Mekki

Keskin

Malatya
Nurettin
Akyurt

Kâtip
Bolu
Zeki Baltacıoğlu

İkinci
Devlet Su İşleri,
Karayolları,

Oturum

lanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Van

Ticaret Bakanlığı 'bütçeleri kabul olundu.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi
nin tümü üzerinde bir müddet görüşüldü.
24 . 2 . 1962 Cumartesi günü saat 10 da top

Ömer Zekâi Dorman

MusliTı Görentaş

Kâtip
İstanbul
Ferruh Bozbeyli

SORULAR
Sözlü soru
Amasya Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün, or
manlarımızdan yılda ne kadar kereste istihsal
edildiğine ve hariçten ithal olunan kereste mik-

tariyle mukabilinde ne kadar döviz ödendiğine
dair sözlü soru önergesi, Tarım, Ulaştırma ve
Sanayi bakanlıklarına gönderilmiştir (6/221)

2. — CHHLEN KÂĞITLAR
Tasanlar
1. — 6077 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun tasarısı
(1/141) (Millî Savunma ve Maliye komisyon
larına)
2. — Askeri Yargıtay kuruluş 'kanunu tasa
rısı (1/142) (Millî Savunma ve Adalet komis
yonlarına)
3. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 87.01 po
zisyonuna dair traktörlerin Gümrük Vergileri
nin % 15 nispetine indirilmesine dair Bakanlar
Kurulu Kararnamesinin ^onanması hakkında
kanun tasarısı (1/143) (Gümrük ve Tekel ve
Bütçe komisyonlarına)
4. — îstanibul Elektrik, Tramvay ve Tünel
İdareleri teşkilât ve tesisatının İstanbul Beledi
yesine devrine dair 3645 sayılı Kanunun 10 ncu
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı (1/144) (İçişleri Komisyonuna)
Teklifler
5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve iki arkadaşının, Eğitim
cilere meslek tazminatı, mahrumiyet zammı ve
yıpranma ödeneği verilmesi hakkında kanun
teklifi (2/151) (Millî Eğitim ve Bütçe komis
yonlarına)
6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Meihmet Ali Demir ve uç arka'daşmm, Devlet
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair
olan 3656 sayılı Kanunun, 4598 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesi ile değişik 8 nci maddesinin

1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun
te'klifi (2/152) (Bütçe Komisyonuna)
7. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi
Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicil binaları inşası
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi
(2/153) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına)
Raporlar
8. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe
Kanununa ek kanun tasarısı ve Karma Bütçe
EJomisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/131, C. Senatosu 1/30)
(Gündeme)
9. — Cumhuriyet 'Senatosu Erzurum Üyesi
Nihat Pasinli ve iki arkadaşının, Yüksek Mura'kabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle uzman ve
uzman yardımcıların*, ve denetçilerine ödenek
verilmesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mir ile Aydın Üyesi Fikret Turhangil 'in, Yük
sek Murakabe Heyeti B'aşkan ve üyeleriyle uz
man ve uzman yardımcılarına ödenek veril
mesi hakkında Ikanun teklifi ve Bütçe Komis
yonu raporu (2/60, 2/61) (Gündeme)
10. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdareci Üyelerinin, Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisi Başkanları ve Divan Üyelerinin
temsil ödenekleri hakkındaki kanun teklifine
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi
ile Millet Meclisince ve Cumhuriyet Senatosun
ca kabul olunan metinler (M. Meclisi 2/102,
C. Senatosu 2/7) (Gündeme)
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11. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdareci Üyelerinin, Meclis Hesaplarının Tet
kiki Komisyonu üyesinden Denetçi olan zata
ödenecek Denetçi ücreti hakkındaki kanun tekiifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ile Millet Meclisince ve Cumhuriyet Se
natosunca kabul olunan metinler (M. Meclisi
2/103, C. Senatosu 2/6) (Gündeme)
12. — Millet Meclisi-İdareci Üyesi Şevki Gü
ler ile Cumhuriyet Senatosu İdareci Üyesi Meh
met Ünaldı'nın, Başbakan ve Bakanların tem
sil ödenekleri hakkındaki kanım teklifine dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ile
Millet Meclisince ve Cumhuriyet Senatosunca
kabul olunan metinler (M. Meclisi 2/108, C. Se
natosu 2/5) (Gündeme)
13. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi l/fl.13, 1/119; C. Se
natosu 1/27) (Gündeme)
14. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması

~»
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hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi : 1/132, 2/150; C. Senatosu :
1/29) (Gündeme)
15. — İstanbul Üniversitesi 1961 yılı Bütçe
Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/110, C. Se
natosu : 1/25) (Gündeme)
16. — Yüksek Adalet Divanının Muhakeme
Usulüne ait 3 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Anaya
sa ve. Adalet komisyonları raporları (1/22)
(Gündeme)
17. — 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil
usulü hakkındaki Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (1/93) (Gündeme)
18. — Halit kızı Nermin Akmansü'ye vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları
raporları (1/89) (Gündeme)

»>••<(

BÎRÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 10,00
BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin
KÂTİPLER : Kadri özek (İzmir), Zeki Baltacıoğlu (Bolu)

BAŞKAK — Birleşimi açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Muş milletvekillerine kadar yoklama ya
pıldı.)

BAŞKAN — Ekseriyetimiz
başlıyoruz efendim.

var,

gündeme

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1- — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
tezkeresi ve
Karma Bütçe Komisyonu
raporu (M. Meclisi
1/5, C. Senatosu 1/9) (S. Sayısı : 2, 23)
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a - SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
BAKANLIĞI BÜTÇESİ
2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu raporuna dair
Cumhuriyet
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/12, C. Senatosu
1/16) (S. Sayısı : 11, 30) (1)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. Söz
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adma Sa
yın Rıza Ünal'ındır.
Muhterem arkadaşlar; Sayın Cumhurbaşka
nımız Meclisimizi şereflendirmişlerdir. Kendisi
ni hürmetle selâmlıyoruz. (Şiddetli, sürekli al
kışlar)
(Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, milletvekil
lerinin ayakta alkışları arasında toplantı salo
nuna girerek locadaki özel yerlerini aldılar.)
Y.T.P. MECLÎS GRUPU ADINA HALÎT
RIZA Ünal (Bingöl) — Muhterem milletvekil
leri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçe
si üzerinde Y.T.P. nin tenkid ve temennilerini
arz etmek üzere huzurunuzu işgal etmiş bulu
nuyorum.
Sağlık hizmetleri, dünyanın bütün topluluk
larında aynı önemi haiz, ciddî çalışmaları ve fe
dakârlıkları gerektiren bir hizmet koludur.
Umumi sağlık. meselelerini sağlam bir esasa
bağlıyamıyan cemiyetler, içinde bulundukları
devreleri ıstırap cinde geçirmekle kalmayıp, is
tikbalde de, çeşitli ve tamiri son derece güç iç
timai problemlerle karşı karşıya kalmaya mah
kûmdurlar.
Millet olarak sağlık işlerinin siyasi polemi
ğe, istismarlara asla müsaidolmadığı, iktidarda
olsun, muhalefette bulunsun bütün siyasi par
tilerin bu millî meselede aynı ciddiyet ve' has
sasiyet içinde bulunmaları zaruretine inanmış
bulunan Y.T.P. nin tenkidleri böyle bir görü
şün tabiî neticesi olacaktır. Kritiğimize sağlık
dâvamızın bugün içinde bulunduğu hali ve se
viyeyi bir objektif sadakatiyle tesbit etmekle
başlıyacağız.
(1) C. Senatosu 11 ve 30 S. Sayılı
zîlar tutanağın sonundadtr.

tasmaya-

O: 1

1923 yılında kurulan ve 1936 da bir teşkilât
kanuniyle çalışmalarını reorganize eden Sıhhi
ye Vekâleti geçen 40 yıllık zaman içinde küçümsenmiyecek birçok hizmetler ifa etmiştir. Bil
hassa 1942 - 1960 devresi içinde ele alınan Sıt
ma Savaşma harcanan birkaç milyonluk küçük
denebilecek meblâğı cemiyetimize temin •ettiği
netcesinin iktisadi karşılığı milyarların üstün
dedir.
1950 - 1960 devresi içinde yapılan verem sa
vaşındaki son derece enerjik hamle sitayişle
anılmaya değer vaziyettedir. Yine bu devre zar
fında ele alman sağlık
merkezleri projesiyle
sağlık hizmetlerini halkın ayağına götürme te
şebbüsü takdirle karşılanacak bir hizmet olıuştur.
Muhterem arkadaşlar; bu kıymetli netice
ler daha ziyade Türk hekiminin feragatkâr ve
memleket sever zihniyet ve fedakârlığının bir
mahsulüdür. Bu vesile ile Türk hekim ve sağ
lık personelini takdir ve minnetle anmayı ve
selamlamayı borç biliriz.
Başarılmış bulunan bâzı neticelere rağmen,
sağlık hizmetleri umumi durumu itibariyle mat
lup seviyeden çok uzak, az gelişmiş memleketler
normlarına göre bile eok düşük bir manzara arz
etmektedir.
Mukayeselerimize esas olarak alacağımız ista
tistik! bilgiler, bilhassa sağlık meselelerinde hu
susi bir teşkilât olmadığı için sıhhatlerine inan
mak çok güçtür. Sağlık Bakanlığının elinde mev
cut rakamlar umumiyetle ihmalleri gizleyici, kö
tü neticeleri küçültücü istikamettedir. Çarnaçar
mukayeselerinim bu güvenilmesi mümkün olma
yan rakamlara istnadettirmek mecburiyetindeyiz.
Bu şekilde tesbit edilmiş istatistik! malûmata
göre :
Türkiye'de ölüm, umumi nüfusa nisbetle me
deni memleketlerin iki buçuk mislidir. Bu ted
birsizlik yüzünden her sene 250 - 300 000 vatan
daşımızın fazladan ölümüne sebebolmak demek
tir. Yine memleketimizde süt çocuğu vefiyatı
Amerika'ya nazaran 7 - 8 mislidir.
İleri memleketlerde veremden yıllık telefat
100 bin nüfusta 4,54 olduğu halde Türkiye'de
100 civarındadır.
Muhterem arkadaşlar : Medeni âlemin hasta
lıklar ve salgınlar karşısında ilmî ve disiplinli
tedbir ve metotlar sayesinde elde ettikleri neti
celerle bizim durumumuz arasında göze batan
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sı ile karşı karşıya bulunduğumuzu göstermek
tedir.
Bütün bu tabloların yanıbaşmda vicdanları
sızlatan, içtimai ve beşerî adalet duygularını
perişan kılan daha feci bir diğer tablo Şark'm
elim durumudur.
Memleketimizin Doğu Bölgesi veya mahru
miyet bölgesi dediğimiz geniş bir vatan parçası
ve nüfusu 10 milyonu bulan bir vatandaş kütle
miz yukarda arz ettiğim ve kifayetsiz bulduğum
şartlardan ve hizmetlerden de mahrumdur. Ha
len Doğu'da öyle vilâyetlerimiz mevcuttur ki, bu
ralarda yapılmış 15 - 20 yataklı sağlık merkez
leri sadece levhaları değiştirilmeik suretiyle Devlet
hastanesi hüviyetine bürünmüş ve fakat hakla
rından mahrum kalmıştır. Nüfusu itibariyle
mülhakatiyle birlikte 100 bini aşan miktarları
ihtiva eden bu vilâyetlerimizde yatak kifayet
sizliğinin yanıbaşmda hastane, hekim bulunma
yışı da işin diğer trajedik tarafıdır.

bu farkın yanıbaşmda sağlık müesseselerimizle
personelin onlarınki ile nisbetine bakıldığı an
da içinde bulunduğumuz üzücü halin sebepleri
kendiliğinden ortaya çıkar.
Memleketimizde mevcut sağlık teşekküllerindeki hasta yatağı 47 bin civarındadır. 28 mil
yon nüfusa olan nisbeti 10 bin kişiye 17 hasta
yatağı düşmektedir. Halbuki Batı - Almanya,
ingiltere ve Filândiya 'da 10 bin nüfusa 100 - 160
hasta yatağı, Amerika, İsrail gibi memleketler
de 50 - 100, komşumuz Balkan memleketlerinde
vasati 50, Irak'ta bile 10 bin nüfusa 21 hasta
yatağı düşmektedir.
Güney - Doğu'nun 6,5 milyon nüfuslu 19 ilin
de 181 bin trahumlu mevcut bulunduğunu Sağ
lık Bakanlığının kayıtları söylemektedir. Eahat
rahat bu rakamın yarım milyon civarında oldu
ğunu iddia edebiliriz. Yine Sağlık Vekâletinin
tesbit edebildiği ekserisi Doğu'da 40 bin Fren
gili, 25 bin cüzzamlı vatandaşımız vardır. Ve
remli sayısı ise yarım milyona yakındır, işte aziz
arkadaşlar bu çeşit sosyal hastalıkların çokluğu,
bugün dünyada geriliğin ve bakımsızlığın bir
ölçüsü olarak kabul edümektedir.
Sağlık elemanlarının adeden kifayetsiz duru
mu ise, sağlık tesislerinin kifayetsizliğinden da
ha üzücü ve daha ümit kırıcıdır. Türkiye'de ka
yıtlı 12 650 Hâkim mevcuttur. Bunun 2 000 ni
dış memleketlerde, 3 000 küsürü terki meslek
etmiş, ancak 7 bini faal hizmettedir. Halbuki
Türkiye'nin asgari hekim ihtiyacı 28 bindir. Ec
zacı sayısı 1 400 civarında olup ihtiyaç 4 - 5 bin
dir. Hemşire, Ebe, Sağlık memuru ve yardım
cı personel sayısı 11 bin ihtiyaç ise 70 bindir.
Personelin sayı itibariyle son derece kifayet
siz bir durumda bulunmasına karşılık mevcutla
rın yurdun muhtelif bölgelerinde dağılış tarzı da
ayrı bir derttir. Türkiye'de sanat icra eden 7 t)00
hekimin bölg^elerarası dağılışı istanbul'da 650
kişiye 1, gelişmiş 15 ilde 2 600 kişiye 1, diğer 51
ilde 9 400 kişiye bir hekim düşmektedir. Doğu'
nun birçok il ve ilçelerinde 30 - 40 bin kişiye
bile bir hekim düşmemektedir.
Sağlık Bakanlığının Doğu bölgesinde münhal
kadrolar nisbeti % 51 dir.
Muhterem arkadaşlar : Bütün bu rakamlar
başarılması ne kadar ^güç olursa olsun behemahal
zayiatımızın ve vatandaş ıstırabının asgari had
de indirilmesi gereken muazzam bir sağlık dâva-"

Aynı şekilde yine Doğu'da 60 bin hattâ dahaf azla nüfusu bulunan ve senenin sekiz ayı
yolu bile kapalı olan, ancak geri kalan aylarda
belki birkaç arazi vasıtasının gidebildiği öyle
ilçelerimiz vardır ki, bunlarda halen bir sağlık
merkezinin bulunmayışının ve maalesef 1960 yılı
bütçesine konulduğu, ihtiyacın bir zaruret oldu
ğu tesbit edildiği halde, 72 sayılı Kanunla o
yıl inşasına başlanamıyan sağlık merkezlerinin
bu yıl inşa durumu hakkında mevcut bütçede
miktarı kâfi tahsisat görememiş olmaklığımız
bizlerde haklı olarak büyük endişeler yaratmış
tır. Daha i£i yıl Önce büyük bir zaruret olduğu
tesbit edilen ve yaptırılmasına karar verilerek
tahsisatı bütçeye konulan, mezkûr kananla ya
pımı geri kalan ve bugün için artık tehirinin ta
miri gayrikabil bir mazeret halini alacağına
inandığımız mahrum doğu ilçeleri sağlık merkez
leri inşası hususunda Vekâletin ve bilhassa Sağ
lık Vekilinin âzami hassasiyet ve gayret göster
mesini bekliyoruz.
istikrarlı bir kalkınmaya ve gerektiği takdir
de bizler de tasarruflu bir bütçeye hattâ prog
rama taraftarız. Fakat aziz ve muhterem ar
kadaşlarım. Sağlık dâvasında âzami tasarrufun
ihtiyaçların bir an evvel önlenmesi suretiyle ola
cağı kanaatindeyiz. Zira her halin tehirinde ve
ya her hangi bir tesisin bir, iki yıl sonra yapıl
masında belki iktisadi düzen bakımından muh-
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tacolduğu bir zaman mefhumu düşünülebilir.
Fakat artık-amanı kesilmiş sağlık dâvamızın
hallinde zaman mefhumu yok edici, imha edici,
ıstırap verici mâna taşır. Bu itibarla bir an ön
ce yapılacak sağlık tesislerinde muhterem Hükü
metimizin âzami hassasiyeti göstermesini temen
ni etmekteyiz.

üzüntü ile karşıladığımızı belirtmek 'mecburiye
tindeyiz.
Hizmeti, fakir vatandaşlarımızın ve köylünün
ayağına götürmenin başlıca yolu sosyalizasyo
nun tecrübe mahiyetinde dahi olsa as'gari veciber
leriyle tat'bika konması ve personel meselesinin
süratle ele alınmasıdır.

Muhterem arkadaşlar: Maalesef öteden beri
memleketimizde imkânlar ve hizmetler içtimai
adalet prensipleri gözetilmeden taksim edilmek
te ve Doğu bölgesi yukarıda arz ettiğim veçhile
korkunç bir ihmal ile ve kendi kaderiyle başbaşa bırakılmış bulunmaktadır. İktisadi, kültürel
ve içtimai şartlar bakımından birkaç asır geri
kalmış bu bölgenin içinde bulunduğu sağlık du
rumu yürekler acısı hattâ utanç vericidir. Mem
leketin muhtelif bölgeleri arasında vücut bu
lan çok farklı hayat seviyelerini bertaraf etmek
üzere harekete geçmekte çok geç kalmış bulu
nuyoruz.

Muhterem arkadaşlar, personel meselesi sağ
lık hizmetlerinin 1 numaralı meselesidir. Bunun
için tedris istikametinin galip veçhesi koruyu
cu hekimlik olmak üzere Güney - Doğu ve Or
ta - Anadolu'da olmak üzere 2 Tıp Fakülte ve
okulunun açılmasında katî ve âcil zaruret var
dır. Bu fakültelerin yanıbaşmda Eczacı ve Diş
çi okullarının açılması da aynı derecede önemli
ve zaruridir. Sağlık Bakanlığının Profesör Sa
bahattin Payzın'a Diyarbakır Tıp Fakültesi
mevzuundaki etütlerine ait raporda bu fakül
telerin üniversitelere" bağlı olmadan Sağlık Ba
kanlığınca açılması ve idare edilmesinin daha
pratik neticeler sağlıya cağı görüşüne iştirak
ediyoruz.
,

Bu tutum Anayasayı ihlâlden çok ötelerde,
insanlık duygularına aykırı, Millî Birlikle bera
berliği gözetmiyen bir tutumdur.
Muhterem arkadaşlar: 1962 yılı Sağlık Ba
kanlığı bütçesi dile getirdiği meseleler ve malî
portesi itibariyle kifayetsiz bir bütçedir. Dün
yanın ileri ve geri bütün memleketlerinde, sağ
lık bütçeleri umumi bütçenin % 10 undan aşa
ğı tutulmadığı halde Türkiye'nin bugün içinde
bulunduğu son derece gayrimüsait
sağlık
ve ona paralel problemlere rağmen elimiz
deki bütçe, umumi bütçenin % 4,58 i me
sabesindedir. Bu nisbet geçen yıllardan da
düşük bir nisbettir. Bu teklif sağlık dâ
vamızın henüz iyi takdir edilmemiş oldu
ğunu gösteren bir delildir. Sayın bütçe ra
portörlerinin de ifade ettikleri gibi Hükümet
programında sağlık hizmetlerinin köylünün aya
ğına götürülmesi, koruyucu hekimliğin geliş
tirilmesi, personel dâvasının halli ve 224 sayılı
Sağlık Sosyalizasyonu Kanununun bu yıl tatbika konması gibi birtakım angajmanlara rağmen
bütçenin 78.1 nci maddesine konan 2 milyonluk
hafiflik iddia eden bir tahsisattan ki, bu tahsi
sat Bütçe Encümeni tarafından 10 milyon lira
ya çıkarılmıştır. Başka bir yeniliği ihtiva et
memesi bizi hayrete ve inkisara sürüklemiştir.
Daha üzerinden 3 ay geçmeden Hükümetin prog
ramına bağlılıktan bu nisbette ayrılmasının

Mahrumiyet bölgelerinde bütün bu eleman
kifayetsizliği arasında ikinci büyük dert de
eleman bulup gönderebilme meselesidir. Ka
naatimizce bunun en müsait çaresi mukave
leli hekimlik ihdasının artık kaçınılmaz bir
zaruret olduğu keyfiyetidir. İhtisas sahibi
herkes gördüğü işle mütenasip bir ücret al
makta iken sadece tıp mensuplarını adetâ bir
müstahdem ücretiyle çalıştırılması, uzun ve
çok yorucu bir tahsilin mesuliyetü bir sıfatın
hakkı değildir. Diğer ihtisas sahiplerine ta
nınan ölçü ve zihniyetler Tıp mensuplanna
da tanınmadığı müddetçe mütehassısı ve hat
tâ hekimi hakiki ihtiyacın olduğu sahada veya
mahrum bir bölgede bulmak, vazife vermek
elbette ki, güç hattâ imkânsız olacaktır. Bu
itibarla arzu ve temenni ettiğimiz mukaveleli
hekimlik ihdası için, başka bir deyimle ha
kiki ihtiyacın olduğu yere hekimi mukavele
yapmak- suretiyle gönderebilmek için Bakan
lığın âzami gayreti göstermesini ve bu hususta
Sağlık Bakanlığına âzami imkânın verilmesini
Yüksek Meclisten arz ve temenni etmekteyiz,
Muhterem arkadaşlarım : Y. T. P. nin Sağ
lık hizmetlerindeki görüş ve temennilerini ni
rengi noktaları ile ve özet halinde bu şekilde
Büyük Meclisin Yüksek takdirlerine sunarken-,
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önümüzdeki yıl bütçesinde. Sağlık Vekâleti*
nin. plâna bağlanmış olarak esaslı reform ve
reorganizasyon tedbirlerini
bekliyeceğimizi
arz eder, 1962 yılı bütçesinin Türk Milletine
hayırlı olmasını temenni ederiz. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu
adına Sayın Ahmet ihsan Kırımlı.
A. P. MECLİS GRUPU ADINA AHMET
ÎHSAN KIRIMLI (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, Millet Meclisinin Sayın üyeleri ve Sayın
Hükümet temsilcileri.
Aziz milletimizin sağlığını koruyacak, sos
yal dâvalarını düzenliyecek bütçe, Yüksek Hu
zurunuza gelmiş bulunuyor. Adalet Partisi
adına kanaat ve düşüncelerimizi arz edece
ğim.
Aziz arkadaşlarım,
însan sağlığına hizmet, hizmetlerin en ulvisidir. ilim, sanat, feragat ve fedakârlığın
tâ kendisi olan bu hizmet bütün politik dü
şüncelerin üstünde tutulduğu nisbette, insan
lığa ve asil milletimize yararlı olur. Sağlık me
seleleri dünyanın her yerinde millî bir mesele
olarak ele alınmış ve günlük politikanın dışın
da kalmıştır, işte biz bu anlayış içinde gö
rüşlerimizi arz etmeden evvel bugünkü sağ
lık durumumuzun bir panoromasmı çizmek is
tiyoruz.
Üzülerek söylemek gerekir ki, bugün Türkiyemiz dünya memleketleri arasında az ge
lişmiş, daha doğrusu çok duraklamış bir mem
lekettir. Bunun diğer bir mânası, yirminci as
rin medeni imkânları vatandaşa en az ulaştıfılabilmiş demektir. Vatandaşın sağlık endi
şesi, karşılaştığı müşküller ayniyle iş gücümüze
aksetmekte ve millî gelirimizde milyarlara
yükselen zararlara sebebolmaktadır :
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Bu durumda sağlık tesislerimizin durumu
kifayetten çok uzaktır. Resmî ve hususi has
tanelerdeki yatak adedi 47 bin civarında
olup, onbin ü ş i y e 18 yatak düşmektedir.
Sağlık dâvasını yürütecek sağlık personali,
maddi imkânsızlıklar içerisinde her geçen gün bi
raz daha önem kazanmaktadır. 12 bin Türk heki
minden ancak 7 bini meslekî faaliyette bulunmak
tadır; Bunlann da kısmı âzami istanbul, Ankara,
izmir'de toplanmıştır. Memleketimizin muhtelif 49
kazasında hiç hekim yoktur. Bunların nüfus
tutarı bir milyon dokuzyüz bindir, Bu vatan
daşlar ıstırapları ile başbaşa kalıp Allah'a
dua etmekten başka bir şey yapmamaktadırlar.
Bunun dışında halen 367 il ve ilçede 132 mü
tehassıs ve 483 pratisyen hekimlik münhal olup
490 kadro da ek görevle çalışmaktadır.
Yardımcı sağlık personeline gelince; 8 he
kime bir yardımcı sağlık personeli düşmekte
dir ki bu da dâvalarımızı halletmekten çok
uzaktır. Sosyal hizmetler sahasındaki çeşitli
kuruluşlar ne ihtiyaca, ne de medeni anlayışa
cevap vermemektedir.
Kıymetli arkadaşlarım,
Bu manzara karşısında 1962 yılı bütçesin
de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ayrı
lan kısım katiyen " hastalığı tedavi edecek du
rumda değildir. Ferden ferda bütün vatandaş
ların faydalandığı bu Bakanlığın bütçesi umu
mi bütçenin normal faizi bile olamıyacak ka
dar azdır. Gönlümüz isterdi ki aziz milletimi
zin her şeyden üstün sağlığı için daha .'büyük
imkânlar ayrılabilsin.
Hükümet programında (Sağlık hizmetleri
nin köylünün ayağına götürülmesi) konusunun
yer almasını medeni bir anlayış ve isteğin yer
alması olarak kabul ediyoruz.
Karşı karşıya kaldığımız sağlık ve sosyal
meselelerin müspet yolda hallolması için evvelâ
yıllarca evvel o günün şartlarına göre hazırlan
mış Teşkilât Kanununun bugünkü şartlara gö
re tekrar gözden geçirilip tertiplenmesi sağ
lık ve sosyal hizmetlerinde bir reform yapıl
ması lâzımdır.

-Halen memleketimizde ölümlerin % 40 nı
4 faşından küçük çocuklar teşkil etmektedir.
ölüm sebeplerinde intani hastalıklar, bakımaızMç, tedbirsizlik basta gelmektedir. Birçok
Qwp memleketlerinde artık görülmeyen tifo,
paratifo, trohum, firengi, cüzzam, parazit has
lıkları, dilteri, tetanos, boğmaca gibi hastalık
lar ne hazindir ki, zaman zaman memleketi
Sağlık Bakanlığının çalışma prensibi artık
miz için felâket olmaktadır. Tüberküloz, en
vaz'edilmelidir.
îyiflöre* rakamlarla yarım milyonun üzerin
Muhterem arkadaşlarım,
de ölüp, memleketimizde adetâ millî bir felâ- ]
Bakanlık hizmetlerini sağlık hizmetleri ve
fc& Min-dedir.
sosyal yarc]jm hizmetleri diye ayırdıktan son-
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ra sağlık hizmetlerini de iki bölümde mütalâa
edeceğiz.
1. Koruyucu tedbirler.
Bugün medeni memleketlerdeki istatistik
ler bize gösteriyor ki koruyucu tedbirlerle alı
nan netice hastalık halinde alınan tedbirlere
nazaran çok daha iktisadidir. Başlangıçtaki
yatırımlar ilk nazarda lüzumsuz gibi görünür
se de esasında aziz milletimizin sağlık yatırı
mıdır.
Gürbüz, sağlam bir nesil, ana - çocuk sağ
lığına verilen kıymetle olur.

A) Sağlık tesisleri,
29 milyon nüfusa karşılık hastanelerin ya
tak adedi çok kifayetsizdir. Mecburen bâzı
yerlerde bir yatakta iki kişi yatırıldığı bir va
kıadır. Hastane bakımı dünyanın her tarafın
da pahalıdır. Bu sebepten mümkün olduğu ka
dar, ayaktan ve evde tedaviye yer verme im
kânları aranmalı, maliyeti yüksek olan az ya
taklı hastane ve sağlık merkezlerinden çok mec
bur olma.dıkça kaçınılmalıdır.
Hastaneler sağlık merkezleri mutlak su
rette ilmî teftişe tâbi tutulmalıdır.

Salgın hastalıklarla mücadele, eğitimin de
ğeri büyük olduğu gi'bi aşıların bilgili ellerde,
sıkı takiple, hattâ icabederse kanuni müeyyi
delerle tatbik edilmesi mühimdir. Çiçek hasta
lığının Türkiye'de olmayışının sebebi asırlar bo
yunca gelenek halinde aşı tatbikatmdandır.
Bugün çeşitli aşılanıl ciddî tatbikatiyle mem
leketimizdeki birçok hastalıkların kökünü ka
zımak kaabildir. Keza koruyucu olarak çalı
şan veya mücadele yapan hekimlere mutlaka
vasıta temin edilmelidir.

Verem hastanelerinin modern mânada kıy
met ifade etmesi için mutlaka cerrahi servisle
rinin, çocuk servislerinin, rehabilitasyon te
sislerinin kurulması şarttır. Aksi halde ya
pılan masraf ve hizmetin hiçbir kıymeti olma
maktadır. Sanatoryumlar bir otel olmaktan
ileri gidememektedir.

Bunların yamhaşında sosyal hastalıklarla
mücadele, muhit hijyeni, gıda maddelerini
kontrol ehemmiyet taşımaktadır.
Tedbirlerin alınmasına büyük değer taşı
yan istatistik işlerini daha ilmî ve mecburi
şekle getirip yurdumuzun sağlık haritası ar
tık yapılmalıdır.
Bakanlık' asıl hizmetlerini koruyucu vas
fına yöneltmeli ve diğer Bakanlıklarla mutla
ka korporasyon ve koordinasyonu sağlamalıdır.
Koruyucu hekimliğin gelişmesine öncelikle
önem verilmelidir.
2. îyi edici tedbirler,
Yıllardır noksan imkânlar içinde çırpman
vatandaşlarımızın nâçar müptelâ oldukları
hastalıklarla mücadele etmek, onları huzura
kavuşturmak en basitinden insani bir vazife
ve organizasyonu bakımından başta gelen bir
Devlet hizmetidir, teabmda bu topraklar için
kanını verecek, bu milletin hizmetinde, her
vatandaşın bilhassa yoksul vatandaşın ıstırap
larını dindirmek, ona şefkat ve himaye elini
uzatmak Hükümetimizin başta gelen vazife
lerinden biri olduğuna inanıyoruz.
Bu yönde karşılaştığımız meseleler şunlar
dır :

Hastane hekimini hastaneye tam mânasiyle
maddi ve mânevi şekilde bağlamak, imkânla
rını aramak ve bulmak lâzımdır. Bir saatte
70 - 80 kişi muayene edilen bir poliklinikte
netice almanın, faydalı olmanın imkânı yok
tur. Bir insan kapasitesinin çok üstünde bir
çalışma sebebiyle vukua gelen maddi ve mâ
nevi zararlar hesapsızdır. Dikkat nazarınıza
arz etmek isteriz ki her ihmal, istemiyerek
yapılan her hata bir veya birçok vatandaşla
rımızın hayatı ile ilgilidir. Bu hayatı kendimi
ze tercih ettiğimiz zaman acının büyüklüğünü
tasavvur edersiniz.
Son yıllarda Türk hekimlerinin tıp dün
yası ile münaebetleri çok artmış, bütün yeni
likleri memleketimize tatbik edebilecek yük
sek-ihtisas sahibi elemanlar çoğalmıştır. Bun
lardan faydalanarak ihtisas şubelerinin kol
larını değerlendirmek lâzımdır. Böylece Av
rupa'ya, Amerika'ya gidemiyecek maddi durum
da olan hasta vatandaşlarımıza daha fazla ya
şama imkânı sağlanacaktır.
Aldığı neticelerle dünya çapında şöhret ya
pan yüksek ihtisas şubeleri ile çalışan, Ankara
Üniversite Hacettepe Çocuk Hastanemiz gibi,
yüksek ihtisas hastanelerinin çoğalmasını gön
lümüz istemektedir. Böylece birçok döviz tasar
rufu sa'ğlânacak, yetişmiş meslekdaşlara çalış
ma, genç elemanlara yetişme imkânı verilecek
tir.
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Hususi sağlık
müesseselerinin (kurulması
teşvik edilmeli, kolaylıklar gösterilmelidir.
Hidroloji şubesine kıymet verilerek, memle
ketimizin müstesna tabiî kaplıcaları değerlen
dirilmelidir.
B) Sağlık personeli
Bugünkü durumda sağlık personeli mahdut
kadrolar içinde feragat ve fedakârlıkla çalış
maktadır. Uzun bir tahsilden sonra geçim sı
kıntısına düşen hekimler ya dış memleketlere
gitmekte veya mesleki bırakmaktadır. Bilhassa
mahrumiyet bölgelerinde hekim bulunamamak
tadır. Bu sebepten hekimlere, hiç olmazsa em
sali mesleklere tanınan hakların tanınması, ted
bir olarak mahrumiyet bölgeleri için anlaşmalı
hekim kullanma yoluna gidilmelidir.
Günün 24 saatinde çalışmak mecburiyetinde
olan hekim ve yardımcısı personele her işte ol
duğu gibi fazla mesai tazminatı verilmelidir.
Yardımcı personel olarak çalışan hemşire,
ebe, sağlık memuru ve yardımcıları her an ye
ni bir heyecan, yeni bir ıstırapla karşı karşıya
çalışmasına, korkunç hastalıklarla kucalklaşmasma rağmen hiçbir teminatı olmıyan kimseler
dir. Böylece sağlık teşkilâtımız yardımcı sağlık
personeli sıkıntısı içindedir. Sağlık personeline
rlaha fazla imkânlar tanımak ve mesleki daha
cazip hale getirmek zamanı gelmiş ve geçmekte
dir bile. Hekim ve yardımcı sağlık personelinin
ilmî seviyesini yüksek tutabilmek ve yeni bilgi
lerden faydalandırmak amacı ile tedbirler alın
malı imkânlar sağlanmalıdır. Yeni mezun olan
bir hekim, ancak bir yıl hastanelerde tecrübesi
artırıldıktan sonra mesuliyet verilmelidir.
C) Tıbbi malzeme
Hastane ve sağlık merkezlerindeki malzeme
standart hale getirilmeli, bakım tamir ve te
min için de mutlaka bölge depoları kurulmalı
dır. Bu husustaki yerli sanayi teşvik edilmeli,
imkân verilmelidir.
D) îlâç meselesi
İlâç mevzuu karşımıza daima bir mesele
olarak çıkmıştır. Ticari gayelerle çeşitli tonik
ler bol bol ithal edilirken, hayati ehemmiyeti
haiz bâzı ilâçlar veya tıbbi malzeme az kâr bı
raktığından dolayı ihmal edilmemelidir. îlâç
mevzuu da standardize edilmelidir. Yerli ilâç
sanayii himaye edilmeli, yapılamıyan ilâçlar it
hal edilmelidir. Bununla - beraber istismar ve
inhisara katiyen meydan verilmemelidir. Yaban-
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eı firmaların taahhütlerini tutarak en kısa za
manda antibiyotikleri memleketimizde yapma
larını temine çalışılmalıdır, ilâç kontrolünü
yapacak geniş imkân ve mütehassıslara sahip
bir müessese hemen kurulmalı veya bu husus
ta Kefi'k Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü tak
viye edilmelidir. Koruyucu veya tedavi ediei
ilâçların ucuz temin edilmesi için alınması lâ
zım birçok tedbirler meyanında lüzumsuz kü
çük lüks ambalaj masraflarından kaçınılmalı
dır. Bugün ihtiyaca cevap vermiycn Eczacılar
Kanununun demokratik esaslara göre tekrar
ele almak artık bir zaruret haline gelmiştir.
Aziz arkadaşlarım,
Yukarda sağlığımız ve dilediğimiz husus
ların medeni bir anlayışla tatbik edilebilmesi
için (Sağlık hizmetlerinin1 sosyalleştirilmesi)
Kanununun tatbik edilmesi gerekmektedir.
Bugünkü malî şartlarımızla 'bu ideal şeklin
tahakkuk edebileceğine inanıyoruz. Zengin ve
rejimleri bu sisteme uygun memleketler bile
bu işin altından kalkamayıp bâzı tedbirler
almaktadırlar. Biz bugün için sağlık sigorta
sının kurulmasmr, evvelâ Devlet memurların
dan başlayıp işçilere ve halka intikal ettiril
mesini uygun buluyoruz. Böylece hem serbest
tababete yer verilmiş, hem de Devlet bütçesi
ne büyük bir yük olmadan tedavi edici bakım
yapılmış olacaktır. Yükü hafif üyen Devlet
bütçesi koruyucu tedbirlere daha fazla imkân
bulabilecektir. Sosyalizasyon Kanununun tat
bikatı için bütçeye konulan miktar çok azdır.
Kifayetsiz tatbikatla fikir itibariyle çok mü
kemmel olan bu kanunun dejenere olacağından
kork m ay t ayız.
Tabip topluluğunun sosyal ve ilmî organi
zasyonunu yapacak olan Tabip Odaları Bir
liği imkânsızlıklar içinde çırpınmaktadır. Bir
an evvel işler bir 'kanunla Tabip Odaları Bir
liğinin ele alınması elzemdir.
Bakanlığın sosyal yardım hizmetlerine ge
lince.
Memleketimizde tam mânasiyle ele alnımıyan bir mevzudur diyebiliriz, Muihtelif mües
seseler kurdukları tesislerle program ve plân
dan uzak bir şekilde günlük ihtiyacı karşıla
maya çalışmaktadır. Bütün bu gayretlere mil
letçe elbette ki minnettarız.
Kanaatimizce yapılacak iş : Bu yönden ça
lışan müesseseler yardımlar bir elde toplanıp
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cı tedbirleri sağlıyarak vatandaş sağlığını sos
Devletin himayesi altında daha ilmî, daha
yal güvenliğin temel unsuru haline getirmeleri
programlı bir şekilde genişletilmelidir. Yapı
önde gelen vazifderindendir. önlenmesi müm
lacak şahsi yardımlar teşvik bakımından önöre
kün birçok hastalıkların çalışma gücünü azalttı
edilmeli, isimlerine yatırımlar, yapılmalı, ve
ğı ve zihnî faaliyetleri kısırlaştırdığı düşünü
bu yardımlar vergiden düşülmelidir!
Cemiyetimizin yürekler acısı bir meselesi . lürse süratli kalkınmaya muhtaç memleketimiz
de insan gücüne olan ihtiyacın sağlık dâvasına
olan kimsesiz yavruların yetiştirilmesi ve ba
verilmesi gereken ehemmiyeti belirteceği muhak
kımı ele alınmalı, geri zekâlıları ve sakatları
kaktır. Sadece 1945 yılında sıtmalı vatandaşları
en iptidai şekilde yolb oylarında avuç açmak
mızın yalnız harman mevsiminde memlekete kay
tan kurtarmalıdır. Kurulacak ^ tesislerde bir
bettirdikleri iş gücünün 12 711 360 gün oldu
çok memleketlerde olduğu gibi, bu kimseler
ğunu söylemek suretiyle kalkınmamızda ve ya
çalışarak kendileri için yapılan masrafları da
tırım politikamızda sağlık meselelerimizin ne
karşılıyacaklardır. Bu zavallılar dilenci şir
kadar önemli bir yer işgal ettiğini de belirtmiş
ketlerine sermaye olmaktan, kötü itiyatlar
edinmekten kurtulacaklardır.
oluruz.
ömrünün son günlerini yaşıyan biçare za
540 bin açık ve faal veremlinin yaşadığı, yıl
vallı ihtiyarlara hiç olmazsa bir sıcak çorba
da 5 bin kişinin ya'lnız veremden öldüğü memle
bir saçak altı temin etmeliyiz. Şanlı tarihimi
ketimizde, sağlık bütçesinin millî bütçeye ma
ze şöyle bir bakacak olursak dedelerimiz bu
betle % 4,58 i teşkil etmesini bu konunun öne
nu yapmıştır. İnsanlık ruhu ve haysiyeti yük
miyle bağdaştırmak mümkün değildir. Bizim
sek asîl Türk Milletine zaten bu yakışır. Bu
için sağlık meselelerinde ileri bir hamle yapma
nun esas çaresini do ihtiyarlık sigortasını kur
nın zamanı geldiğine inanıyoruz. Bu inancın
makta buluyoruz. Bu mevzuun daha fazla de
ışığı altında ve bugünkü imkânlarımızla yerin
rinliğine girmeden hemen söylemek isteriz ki
de alınacak tedbir ve teşebbüslerle vatandaş
bütün bunların toptan yapılabilmesi büyük
sağlığının daha müessir bir şekilde korunması
maddi imkânlara bağlıdır. Bizim arzumuz ilmî
mümkün olabilecektir kanaatindeyiz. Sağlık
ve plânlı olarak en mübreminden başlamaktır.
hizmetlerinin memleketimizde bilhassa koruyu
Ve sıra ile tesislerin kurulması genişi etilmecu ve tedavi edeceği hekimlik personel ve ilâç
sidir.
meselelerini ön plâna geçirdiği yüksek malûmu
Aziz arkadaşlarım,
nuzdur. Koruyucu hekimlik alanında sıtma ile
Sözlerime son vermeden evvel bu kürsüden
savaşın müspet bir neticeye ulaştırılmış oldu
fazilet ve feragatin en güzel örneklerini veren
ğunu memnuniyetle ifade etmek icabeder. Mem
meslektaşlarıma, hemşire, ebe, sağlık me
lekete şâmil tam bir istatistiğe sahibolmamakla
muru ve yardımcılarına insanlık hizmetinde
beraber Verem Umum Müdürlüğü kanaliyle bir
sonsuz gayretlerinden dolayı şükranlarımı arz
çok bölgelerde yapılan ilmî taramalar göstermiş
etmek isterim.
tir ki, nüfusumuzun % 2 si faaliyet halinde ve
Sayın Bakan ve sağlık ordusuna muvaffa
rem hastasıdır. Böylece Türkiye'de halen 540
kiyetler dilerken Allah'tan 1962 bütçesinin
bin veremli hasta bulunduğu ve bunların da
milletimiz ve memleketimiz için uğurlu ve ha
dörtte üçünün taze ve mikrop saçan veremliler
yırlı olmasını dilerim.
olduğunu söylemek suretiyle, mevzuun önemini
Sonsuz saygılarımla. (Alkışlar)
belirtmek isteriz. İnkılâp İdaresi Hükümetle
BAŞKAN — C. H. P. Meclis Grupu adına Sa
rinin yerinde bir hareketi olarak ayrı bir Umum
yın Kemal Demir.
Müdürlük haline getirdiği Verem Umum Mü
dürlüğü, mahdut imkânlariyle geniş bir verem
C H. P. MECLİS GRUPU ADINA KEMAL
tesbit ve tarama kampanyasına girişmiş, bölge
DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, muhterem ar
bölge bütün Türkiye'yi taramak ve faaliyetleri
kadaşlarım, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ni de köylere kadar uzatmak suretiyle veremli
ğı 1962 yılı bütçesi üzerinde C. II. P. Meclis
yi
tesbit ve-halkı verem hastalığına karşı aşıla
Grupunun görüşlerini arz ediyorum.
ma kampanyasını geliştirmiştir. Verem müca
Vatandaşın yaşamak hakkını, Hükümetlerin
delesinde yalnız koruma ile görevli bu Umum
emniyet altına almaları ve insan ömrünü uzaltı-
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Müdürlüğü kaldırmak yerine çalışma sahasına : memleketimizde her on bin kişiye 15 ilâ 18 ya*
tedavi müesseselerini 'de dâhil ederek veremle • tak düşmektedir. Az gelişmiş memleketlerde bu
rakamın her 10 bin kişi için 30, çok gelişmiş
yapılan savaşı koruyucu ve tedavi edici bir
memleketlerde ise, 100 - loO civarında olduğu
Umum Müdürlük kanaliyle .yürütmekte fayda
olduğu kanaatindeyiz. Verem Umum Müdürlü 1 düşünülürse, hasta yatakları bakımından tedavi
imkânlarımızın ne kadar sıkışık olduğunu ii'ad^
ğünün esasen başlamış bulunduğu mahallî ve
ü'Lmiş oluruz. Az gelişmiş memleketler seviyesirem savaş dernekleriyle iş birliğini geliştirmek
suretiyle köylere kadar uzanan bir sistemin içi , ne çıkabilmemiz için dahi, 40 - 50 bin yatağa
ne girmesi gerekmektedir. Türkiye'de Vekâle
ihtiyacımız bulunmakta, bu âcil ihtiyaç da yeni
tin 71 dispanserine mukabil Verem Savaş Der
telisler inşasını gerektirmektedir. Bayındırlık
neklerine ait 39 dispanserin bulunduğunu bil-.
Bakanlığı bütçesinde bu fasla konan li) milyon
mek bu dernekleri geliştirmek suretiyle yapıla
liranın program gereğince yerinde yatırımlarla
cak iş birliğinin müspet neticelerini göstermeye , değerlendirilmesi temennimizdir.
kâfi gelecektir.
Yeni tedavi müesseselerinin inşalarında kü
çük hastane tipleri yanında büyük bö^ge hasta
Verem dispanserlerini gördükleri vazife iti
neleri sistemini de getirmenin fayda ve zarurebariyle veremli hastaların kesafet peyda ettiği
yerlerde inşa etmek lüzumuna da işaret etmek i ti aşikârdır.
İstatistikler, Bakanlık hastanelerinde günlük
isteriz.
hasta maliyetinin 20 lira olmasına mukabil, Sağ
Verem tedavi müesseseleri olan verem hasta
lık merkezlerinde bu miktarın 150 liraya .vardınelerinin kifayetsizliği aşikârdır. Halen mev
cut verem yataklarının adedi 10 bin kadar gö , ğmı göstermektedir. Buna ilâveten küçük has
tane lerimi'zin her türlü lâboratuvar ve mütehas
züküyorsa da, birçok Devlet hastanelerine ek
sıs hekim noksanı yüzünden esasen verimli ola
verem paviyonlarmdaki yatakların diğer servis
madığı, sağlık merkezlerinin ise, maksat dışı va
lerin hizmetinde kullanıldığı ve esasen bü f)aviyonlarm çoğunda ayrıca mütehassıs hekim bü- , zife gördüğü bir vakıadır.
lunmadığı için verem tedavisinde hizmet gören
Sağlık merkezlerinin kuruluş sebebi bilhassa
yatak adedini 7 - 8 binin üstünde mütalâa et . koruyucu hekimlik ve âcil vakalara müdahale ol
mek doğru değildir.
masına ve' hizmeti personelleri eliyle köylünün
ayağına
kaiar uzatmak gayesini taşımasına rağ
Verem hastanelerini artırmak ve bilhassa/ da
men, bugün bu müesseselerin 10 - 30 yataklı bi
ha iktisadi olan çok yataklı bölge hastaneleri
rer küçük hastane olarak çalıştığı hekim ve lâ
sistemini veremle mücadele alanında da tatbik
boratuvar noksanı yüzünden bu görevi dahi iyice
etmek lâzımdır. Mevcut verem hastane ve dis
panserlerin lâboratuvar kifayetsizliği acilen ele .yerine getiremediği de bir gerçektir. Sağlık mer
alınmalı her imkâna sahip bölge lâboratuvarları
keplerini birer âcil müdahale müesseseleri haLnaçmak ve mevcutları da geliştirmek suretiyle bu"
da maksadına uygun şekilde çalıştırmak ve te
ihtiyacı karşılamalıdır.
davi müesseselerini de çok yataklı tam kadrolu
Uzun bir tedaviyi gerektiren verem hastalı ;ve lâböratuvarlı birer bölge hastaneleri halin
de mütalâa ederek inşa etmek hem dar bütçe imğında verem ilâçlarının ucuz olarak temini bu
ilâçların satmalına gücü az olan geniş halk küt ' kânları içinde iktisadi ve hem de hastaya fayda
lelerine ulaştırılmasının tedbirleri de alınmalı
bakımından daha randımanlı olacaktır.
dır.
Eski devrin politik mülâhazalarla plânsız ola
rak serpiştirdiği ve çoğunu da çalıştıramad:ğı
Verem savaşı için bütçede eski yıllara naza
ran bir fark bulunmamakla beraber, iyi bir or
sağlık merkezleri tesislerinin Karma Hükümeti
ganizasyonla zamanında ve yerinde tedbirler
mizce bir program dâhilinde ihtiyaç esaslarına
düşünerek daha geniş ve tesirli neticeler alına
•göre hizmete konuia'cağı ve bu itibarla da mem
bileceğine inanıyoruz.
leket ve millet için daha verimli neticeler sağlıyacağı ümidindeyiz.
Muhterem arkadaşlarım;
Muhterem arkadaşlarım;
Verem yatıkları dışında 50 bin civarında has
ta yatağı mevcudolup bunun 34 bin 558 i Sağ
İlâç, sağlık davasının en hayati unsurudur.
lık Bakanlığına bağlıdır. Bu rakamlara göre
Tedavide her çeşidinin mevcudiyeti kalitesi ve
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ta, 2 000 i mütecaviz hekim de yurt dışına -çık
her vatandaşın alabileceği fiyatta olması esas
mış bulunmaktadır. Bu vakıa yeni yetişecek he
meselemizdir. Yerli ilâç sanayiimizi geliştirmek
kimler bir yana, yetişmiş olanların dahi mevcut
ve teşvik etmek imal edilen ilâçların Bakanlıkça
kontrolünü sağlamak ve piyasaya ucuz fiyatla .şartlar altında Devlet hizmetinde vazife almak
tan kaçındıklarının bir işaretidir. Çok güç şart
sevkını temin etmek başlıca vazife olmak gerekir.
lar altında yetişen hekimler uzun ve yorucu bir
Yerli ilâç sanayiimizin yüz güldürücü. ıukı^aıı
tahsil devresi sonunda, şöhret yapnrn pek azı
memnuniyeti muciptir. Bu sanayie her bakım
müstesna, umumiyetle feragat ve mahrumiyet
dan yardımcı olmak suretiyle artık Türk vatan
içerisinde geçen bir çalışma devresine girerler.
daşının en hayati ihtiyacı olan ilâcını bulabil
mek , için şehir şehir dolaştığı ve bulamadığı
Kendisinden halk sağlığı adına feragat iste
ilâcı yüzünden kaybettiği hastasının ıstırabını '
diğimiz insanlar birçok bölgelerimizde çoğu
çektiği günlerin bir daha geri gelmemesini te
zaman maddi sıkıntılar içinde günün 2-1 saa
menni ediyor ve Hükümetin bu konuda dairm)
tinde gördüğü hizmetin mânevi mükâfatlauyanık bulunacağına da inanıyoruz.
riyle yetinmeğe mahkûmdurlar. Maaş bord
rosunda şoförün kendisinden fazla tutan maa
Muhterem arkadaşlarını; şına her ay imza koyan Hükümet, tabiplerinin
Sağlık dâvası, ancak sağlık personelinin
mevcudiyeti bir muvazenesizliğin kâfi delil
imanlı ve fedakâr ellerinde halledilebilir. Nok
lerinden sayılmalıdır. Bu durum hekimi va
san ve kifayetsiz personelle sağlık hizmetlerinin
zifesi dışındaki zamanlarda serbest kazanç sağgörülebilmesi imkân dışındadır. Personel dâva
lıyabilecek bölgelere çekmekte, böylece de
sı bugün dahi ele alınması gereken en mühim
memleketimizde istanbul'da 635 kişiye bir he
konu olarak devam edegelmektedir.
kim düşerken, meselâ Gümüşane'de 34 800 ki
Memleketimizde halen 12 bin hekim ve bir o
şiye bir hekim düşmektedir.
kadar da yardımcı personel mevcuttur. Az ge
lişmiş memleketler bakımından en azından daha
10 bin hekim ile 50 bin yardımcı personele ihti
yacımız vardır. Yardımcı personel yetiştirmek
bakımından okullarımızın kifayetsizliği meydan
dadır. Bu yıl sağlık kolejlerinden mezun olaca'k talebe adedinin 200 - 300 arasında, Ebe
okullarından mezun olacakların ise 100 civarın
da bulunduğu düşünülürse yeni ilâve okullar
açılmadığı takdirde, ancak 30 sene sonra ihtiya
cın tamamlanabileceği bir hakikat olarak ortaya
çıkacak ve bu 30 sene içinde artacak nüfusumu
zun ilâve ihtiyaçları da nazara alınacak olursa
bu tempo ile dâvanın halledilemiyeceği anlaşıla
caktır. Çoğu hastanelerimizin çatı katında veya
kiralık eski binalarında tedrisat yapan okullara
bu yıl 5 000 ni mütecaviz talebe müracaat ettiği
halde, ancak 650 sinin alınabildiğini de belirt
mek suretiyle bâzı kanaatlerin aksine, gençleri
mizin biı meslek okullarına karşı gösterdikleri
alâkayı da meslekin istikbalinin teminatı olarak
ifade etmek isteriz.
Hekimlerin durumu ise, tamamen ayrı bir
tetkik konusu olacak ehemmiyettedir. Halen
mevcut 12 bin hekime daha 10 bin ilâvesi'gcrçcği bir yana, mevcut 12 bin hekimin 5 809 ıı
„ Devlet hizmetinde 2 405 i ise, serbest çalışmak-

«Halen yurt dışında 2 binden fazla Türk
hekiminin bulunduğunu ve yabancı memleket
lerinde dışarıdan getirdikleri hekimleri muka
vele ile çalıştırmayı tercih ettiklerini hattâ
son yıllarda giriş şartlarını yok mertebesine
indirdiklerini bilmekteyiz. Kanaatimizce bu,
hazır yetişmiş masrafsız sahibolunmuş ve ken
di ölçülerince daha az ücretle çalıştın I abil en
bir hekime kavuşmak avantajından doğmakr
tadır. Bu hakikatler, plânlamanın raporları
na göre, Devlete 900 bin liraya mal olmuş bir
insanın hakkı olan daha iyi şartları sağlayıp
kendisinden memleket için âzami randımanın
elde edilmesi icabettiği lüzumunu ortaya koy
maktadır. Halen her biri Devlete bir mil
yon olmuş iki milyarlık bir gezici yatırımın
yurt dışında çalıştığı, âcil ve büyük ihtiyâcı
mıza rağmen kısır hesaplar yüzünden bu
imkânlardan faydalanamadığımız çok acı ve
ibret verici bir gerçektir.»
Hekimi mahrumiyet bölgelerine gönderebilmenin çaresini ona asgari hayat şartlarını
sağlıyabilmekte bulmaktayız. Hasis düşünce
lerle hareket etmek suretiyle esasında kay
bettiğimiz şeyin halk sağlığı ve Devlet geliri
olduğu meydandadır,
. .
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Aziz arkadaşlarım,
Buraya kadar belirttiğimiz hususlar sağlık
teşkilâtlanması yönünden esaslı bir reforma ih
tiyacımız olduğunu göstermektedir. Cesaretle
bu konunun ele alınması ve halle çalışılması
kaçınılmaz bir zarurettir.
Birçok memleketler uzun yıllar süren bir
deneme devresinden sonra hal yolunu sosya
lizasyonun tatbikinde bulmuşlardır,
inkılâp
Hükümetinin ciddî tetkikler sonunda İsveç'
teki sisteme yakın bir sosyalizasyon sistemi ge
tirecek olan 224 sayılı Sağlık işlerinin sosyal
leştirilmesi hakkındaki Kanun memleketimize
birçok yenilikler getirecek ve tatbik kabiliyeti
bakımından da kademeli uygulamayı mümkün
kılabilecek ileri bir kanundur. Bu kanunun
tatbikatiyle o - 4 köyde bir ebe hemşire veya
köy ebesiyle her 5 - 10 bin nüfuslu bölgelerde,
içinde, bir hekimin de bulunduğu sağlık ocak
ları teşekkül ederek, böylece her köy ünitesi
için bir ebe ve her 15 - 20 köy için de bir he
kim halk hizmetinde vazife almış olacaktır.
Geri kademelerde sağlık merkezleri 100 ya
taklı hastaneleriyle bu hizmeti destekliyecek
500 - 1 000 yataklı, tam teşkilâtlı bölge hasta
neleriyle, bölge lâboratuvarları da nisai tedavi
müesseseleri olarak vazife alacaklardır. Çok
kısa olarak çizilen bu teşkilâtlanma tablosu
dahi hizmetin köye ve köylünün ayağına ka
dar ancak bu sistem ile uzatılabileceğini gös
termektedir.
Hükümet programında açıkça ifade edilen
sağlık hizmetlerinin köylere götürüleceği vaa
dinin başka bir sistem içinde daha verimli ve
daha iktisadi olarak tatbik edilebileceğini san
mıyoruz.
Yalnızca mevcut sağlık merkezlerini geliş
tirmek ve hekimi buralardan köye ve köylü
nün evine kadar ulaştırmak hem güç ve hem
de daha az masraflı olmasa gerektir. Sosyali
zasyon Kanununun tatbiki ile memleket reali
telerinin görüldüğü ve en faydalı adımın
altıldığı kanaatindeyiz.
Kademeli olarak 10 yılda tamamlanabile
cek olan bu sistemin tatbikinde sağlık sigorta
sını da kademeli olarak yerleştirmek sure
tiyle millî bütçeye nisbetle 10 yılın sonunda
% 7 buçukluk bir sağlık bütçesinin, bu cidden
önemli konuyu, halledebileceğini de belirterek
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altından kalkılaraıyacak bir malî portresi bu
lunduğu fobisini bertaraf etmek isteriz.
Millî Kurtuluş Savaşından sonra kurulan
Türkiye Cuumhuriyetinin idare sorumluluğu
nu yüklendiği andan itibaren C. II. P. hükü
metleri, vatandaşı hasta olduktan sonra teda
vi etmek yerine, onu hasta olmaktan alıko
yacak koruyucu hekimliği ön plâna almayı,
yurdun bölgeleri ve iskân mmtakaları arasm.daki büyük eşitsizliği gidermeyi ve bilhassa
en çok muhtaç vatandaş topluluğunun ayağı
na bu hizmetleri götürmeyi kendisine temel
fikir olarak benimsemiştir. Bu fikrin ışığı al
tında arzulayan her hekime serbest kalışma
imkânı sağlıyan hususi hastanelerin hizmet
lerini de teşvik eden insan hakları ve demok
ratik preinsipleri ihlâl etmeden
tababeti
devletleştiren ve böylece de Türk toprakların
da yaşıyan her ferde eşit tedavi imkânı sağ
lıyan, hizmeti köye, köylünün ocağına ka
dar ulaştırabilen bu sistemin, inanmış vekâ
let kadrosunun elinde şekilleneceği kanaatimiz
sıhhatli ve sağlam müstakbel Türkiye'nin te
minatı olacaktır.
Muhterem arkadaşlarım,
Netice olarak, sağlık hizmetleri konusunda
ki görüşlerimizi hulasaten iki ana prensibe
bağlamak mümkündür. Bunlardan birincisi,
hizmeti Devletin ve vatandaşın maddi gücüne
uygun kademeli, vadeli, ciddî bir plân içinde
mütalâa etmek ve bunun icabından olarak da
sağlık
sigortası
sistemini
kademeli
ola
rak geliştirmek, ikincisi : Tedavi edici
he
kimlik sahasında hususi teşebbüse mühim bir
iştirak payı bırakan ve tıp meslekinin serbest
karakterini muhafaza eden yani her yönden
rekabete imkân veren bir prensip görüşünü
hâkim kılmaktır. Bu iki prensibin sağlık hiz
metlerinin sosyalleştirilmesinin başarısını sağlıyacak yardımcı unsurlarından olduğuna da
inanmaktayız.
Sağlık dâvasına çok güç şartlar altında ve
dar imkânlarla hizmet etmek için çırpman fera
gat sahibi sağlık ordusu mensuplarını bu vesile
den faydalanarak C. II. P. Meclis Grupu adına
selâmlıyoruz.
1962 yılı bütçesinin Türk milletine sağlık ve
mutluluk getirmesini diler, hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir.
Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum.
Mîllet Meclisi Başkanlığına
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı okulları
her çeşit masraflarına ait 416 ncı bölümün hu
dut ve şümulünü ve ne gibi masraflara taallûk
ettiğjhi gösteren (R) cetvelinde bu okullarda
ders veren personele ödenecek istihkakların ve
kira bedellerinin dâhil edilmediği anlaşılmıştır.
Bu sebepten hizmetin ifası için adı geçen 416
ncı bölümün (R) cetveline (Ders ücreti ve kira
bedelli) terimlerinin de ithalini de arz ve tek
lif ederiz.
24'. 2 . 1962
Yozgat;
Kırşehir
Dr. Celâl Sungur
Ahmet Bilgin
BAŞKAN — Üzerinde müzakere açılamıyaeağı yüksek malûmunuz olduğundan bölümler
geldiği zaman oylarınıza bu değişiklik önergesi
sunulacaktır.
Şimdi şahısları adına söz alan arkadaşlara
söz vereceğim.
BAŞKAN — Sayın ihsan önal.
, ÎHSAN ÖNAL (içel) — Sayın Başkan ve
Meclisin muhterem azaları;
Temas edeceğim bir iki noktayı 5 dakikada
bitirebilmek için biraz acele konuşacağım için
özür dilerim.
En yorucu ve en üzücü bir tahsil ve ihtisas
hayatı geçiren meslekdaşlarrmızın yüksek bir
hayat seviyesinde yaşamaları tabiî hakları ol
malıdır. Halbuki büyük bir ekseriyeti yokluk
içerisinde olan doktorların % 90 ı bile çok za
man mahalle bakkalının kazancına gıpta ile
bakmaktadır. Milletimizin acı ve tatlı günle
rinde memlekete en ulvi hizmet numuneleri ve
ren feragatkâr ve fedakâr doktorlarımızın han
gi zaruretler ve mecburiyetler altında dış mem
leketlere gittikleri acı hakikatleri üzerine bu
güne kadar kimse eğilmek istememiştir. Vaktin
kısalığı dolayısiyle bunların derinliklerine giremiyeceğim. Ancak, şu birkaç sözü söylemekle
yetineceğim. Bugün hademe
maaşiyle hattâ
50-100 liraya iş yeri hekimi çalıştırılmaktadır.
Yine dağ başlarına hayvan sırtında keşfe giden
orada kokmuş ceset üzerinde otopsi yapan dok
torun yevmiye harcırahı 10 liradır; acaba dok
torun aletini taşıyan ameleyi 10 liraya tutabi-
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lir imisiniz ? îş Kanunu muvacehesinde işçiyi 5
dakika fazla çalıştıramazken doktorun bazan
her 3 günde bir gelen gece nöbeti ve sık sık ça
ğırıldığı âcil vakalar için bir kuruş bile fazla
mesai ücreti ödenmez.
Doktor bir mevsim açan çiçeğe benaer, ilkmezun olduğu zaman çocuk derler, kimse itibar
etmez. Biraz yaşlanınca da bunak demeye ka
dar da ileri giderler. Kazancı kendi mevcudi
yeti ile kaimdir; yerine kimse çalıştıramaz,
hastalık, ihtiyarlık ve* istirahat hallerinde ka
zancı durur tabiî o da varsa... Yapılan sosyal
bir ankette mütehassısların % 13, pratisyenle
rin % 8 nisbetinde bir meskene sahibolduklan
görülmüştür. Refah bunun neresinde?... Ev
yaptıran bir doktora halkın
fena nazarlarla
baktığı maalesef bir hakikattir, ama başka bir
vatandaşın yaptırdığı birkaç apartmanı takdir
le karşılarlar.
Amerika'ya gitmiş ihtisas yapmış ve iki li
san bilen bir doktorun 800 liraya çalıştırıldı
ğı, buna mukabil kollejin 2 - 3 ncü sınıfından
ayrılmış bir tercümanın bâzan 2 - 3 bin lira
ücret aldıklarına ben şahidoldum. Hal böyle
iken doktorlara fikir işçilerine tanınan hak ta
nınmaz, diğer taraftan asgari geçim indirimi
de 2 500 liradır ki çok zaman bu, doktorun
telefon masrafı bile değildir. Serbest tababet
ve hususi teşebbüsler memleketimizde bugün
lere kadar çok darbelenmiştir. Bunu da ya
pan maalesef, en ziyade Sağlık Vekâletidir.
Serbest tababet ve hususi teşebbüsün teşvik
gördüğü ve yükseldiği memleketlerde sağlık
hizmetleri iyi gitmektedir. Türkiye'de ise
Devlet kendi yapamadığını hususi müteşeb
bislerden istemiştir. (Kendisinin 4 yatak koy
duğu bir odaya hususi hastanede iki yatağa
bile müsaade etmez.) Böylece memleketimizin
mühtacolduğu modern sıhhi müesseselerin ku
rulmasına mâni olduğu gibi kendisi de bunları
tesis edememiştir. Sağlık Bakanlığında serbest
tababet ve hususi teşebbüsler için beliren ye
ni müspet zihniyet bizleri memnun etmektedir.
Sağlık sosyalizasyonunun! tatbikine geçil
mek istenilen memleketimizde bunun kolay
muvaffak olabilecek bir mesele 'olmadığına
işaret etmek isterim. Sosyalizasyonun aleyhin
de değilim, ancak bunun her şeyden evvel
malî imkânla/, teşkilât ve personel ve zihni
yet meselesi olduğuna kaaniim. Bunların han-
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benden evvel konuşan grup sözcüsü arkadaşla
rım durdular, bendeniz de bu mesele üzerinde
titizlikle durulması kanaatindeyim. Yine arka
daşlarımız hekimlerin dağılış nisbeti üzerinde
durdular, meselâ istanbul'da müte-kâsif bir he
kim zümresi ; bulunduğunu tebarüz ettirdiler.
Bendenizin bizzat yerinde yaptığım tetkikat ba
na göstermiştir ki, orada fazla hekimin bulun
ması bir zaruretin icabıdır. Oradakilerin kimisi
mütekait, kimisi hoca, kimisi orada yaşamak za
ruretinde bulunan insanlardır. Bu arkadaşların diğer şehirlerimize gitmiyorlar diye bir ithamda
bulunmayı
doğu bulmuyorum. Fakat ne yapmak
600 liraya çalıştırdığı bir pratisyen hekime
lâzımdır?
Memlekette
13 bin hekime ihtiyaç ol
bir günde 50 - 100 işçi hasta muayene ettire
duğuna
göre,
Sağlık
Bakanından
bir ricam var.
rek sağlık hizmetini gördüğünü iddia eden işçi
istanbul, izmir, Ankara'daki Tıp Fakültelerin
sağlık sigortasının iyi bir vazife yapmadığı
deki talebe sayısını imkânlar dâhilinde artır
na kaaniim. Bir doktor bir günde yalnız 50
mak için takviye ve Güney - Doğu'daki Ziya Göreçeteyi bile isabetli yazamazken ona 100 has
kalp
Üniversitesi gibi, tıp fakültelerinin açılta muayene teşhisi ve sonra da 'bunların reçe
masmrdüşünmek
lâzımdır. Bu mevzu hakikaten
tesini yazdırmak demek doktorun mesaisini is- :
Sağlık Bakanlığını doğrudan doğruya ilgilen
tismar ve halkın sağlığını ancak istihkar olur.
dirmez ama, benim sayın Bakandan ricam; ken
işte bütün bu maddi imkânlarına rağmen bu
dilerinin ellerinde çok kıymetli mütehassıslar
şekilde çalışan bir sosyalizasyon zihniyeti içe
vardır.
Ve bugün çok memnunuz ki, başta ken
risinde sağlık işlerimiz büsbütün bir çıkmaza
dileri
olmak
üzere yanlarındaki erkânı harbiye
sokulabilir. Bir pilot bölge için istenen 30
memleketimizde hem ilim sahasında hem pratik
milyon liraya mukabil çetin mücadelelerden
sahada muvaffak olmuş arkadaşlardan müteşek
sonra koparılabilen 10 milyon lirayı veren bir
kildir.
Binaenaleyh kendilerine başarı dilerken
malî imkânsızlık ve zihniyet içerisinde bu iş
benim
ricam
şu olacaktır : Hastanelerimizdeki
ler başarılamaz.
elemanları eylemsiz doçent yapmak suretiyle
ingiltere 100 senelik bir hazırlık devresin
ilerde Diyarbakır'da Millî Eğitim Bakanlığının
den sonra sağlık sosyalizasyonunu tatbik et
açacağı üniversiteye şimdiden personel yetiştir
miştir. 10 senede 4 defa kanunu tadil etmiş.
mek suretiyle yardım edebilsinler. Ve bu eylem
Bütçesinin % 15 ini tahsis etmektedir. Bizde
siz doçentler günün birinde oraya gidebilirler.
bu % 4, 5 tir.
Doğrudan doğruya bir tıp fakültesi açmanın
Memleketimizin malî imkânsızlıklarını na
ne kadar zor olduğunu bilirim. Memleketimiz
zarı itibara alarak İsveç ve isviçre ve Ameri
nüfusunun artması karşısında böyle bir tedbire
ka'da olduğu gibi serbest tabip, hususi mü
başvurmanın bir zaruret olduğu kanaatinde
teşebbis ve hastanelerden istifade ederek bir
yim. Bunun yanında bilhassa iki noktanın göz
sosyalizasyon tatbik etmek suretiyle kısmen bu
önünde bulundurulmasını rica edeceğim. Doğu'dâvamızı başarabileceğimize kaaniim. Bugün
ya giden hekimlerimizin terfih ettirilmesi, mes
Amerika'da yalnız 65 yaş üzerindeki şahısla
ken.ve nakil vasıtalarının sağlanması, sağlık
rın hastalık sigortası için 160 hususi sigorta
merkezlerinin ve gezici sağlık ekiplerinin çoğal
mevcudolduğunu burada işaret etmek isterim.
tılması zaruretine inanmaktayım. Bunun gerçek
(Alkışlar)
leşmesi için almış oldukları kararın bilhassa mu
BAŞKAN — Sayın Fahrettin Kerim Gökay. '. kaveleli hekim yollamanın isabetli olduğu kana
atindeyim. Bunu Yüksek Meclisinizin de tasFAHRETTİN KERlM GÖKAY (istanbul)
vibedeceğine
emin bulunuyorum. Yine üzerin
— Çok muhterem arkadaşlar, nüfusu her yıl
de
durulacak
mühim mevzulardan birisi de akıl
700 bin artan memleketimizde sağlık elemanları,
i
sağlığı
mevzuudur.
Türkiye'de bu hastalıkları
bilhassa hekim sayısı kifayetsizliği üzerinde '

gisi bizde vardır? Bizde sağlık sosyalizasyonu
kısmî olarak frengi, trahom, sıtma ve verem
mücadeleleriyle çoktan başlamış bulunmakta
dır. ' En son işçi hastalık sigortası ile olduk
ça geniş bir tatbikat sahası bulmuştur. Yal
nız esefle söyliyeyim ki işçi hastalık sigortası
geniş malî imkânlarına, teşkilâtına rağmen
hiç muvaffak olamamıştır. Bilâkis serbest ta
babete büyük bir darbe olması dolayısiyle
sağlık dâvamızda menfi bir rol oynamıştır.
(Bunu Çalışma Bakanlığı bütçe müzakerele
rinde izah edeceğim.)
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tedavi etmek üzere iki büyük hastanemiz mev
cuttur. Birisi istanbul, diğeri de Elâzığ'dadır.
Memleketin yeni bölgelerinde, yeni akıl hasta
neleri açmak mecburiyetindeyiz. Bundan baş
ka, pisikopat çocuklar ve zihnen geri kalmış ço
cukları tımarhanelere yatırmak doğru değildir.
Bu çocuklar için ayrı müesseseler kurulması za
ruridir. Bu hususta Sağlık Bakanlığının düşün
celerini öğrenmek isterim.
Diğer mühim bir-nokta daha var, o da, Doğu'daki sağlık camiasının yanıbaşmda bulunan
bölge doğum evlerinin ve çocuk bakım merkez
leri durumudur. Bu mevzuda ne derece ilerle
me kaydedilmiştir? Çalışmalar ne safhadadır? .
Bu hususta bizi aydınlatmalarını kendilerinden
bilhassa rica ederim.
Sosyalizasyon. meselesi memleketimizde ilk
•" defa tatbik ediliyor. Fakat bu sosyalizasyonun
serbest hekimliği kösteklemiyeceği ve serbest
hekimlerin de rahatla çalışabilecekleri bana an
latıldı. Sayın Bakan bu hususta bizi aydınla
tırlarsa Meclisi Âli tenevvür etmiş olur. Bakan
lığın sağlık mevzuundaki çalışmaları şimdiye
kadar çok müspet olmuştur. Türk hekiminin bu
memlekette sıtmayı kaldırması bir hakikattir.
Ve bunun bu memlekete çeşitli sahalarda, yap
tığı hizmet elbette çok büyük olmuştur. Nüfus
artışı çalışma veriminin artırılması bakımından
çok önemlidir. Bu mevzuda Merhum Başbakan
Refik'Saydam ve arkadaşlarını hürmetle huzu
runuzda anmayı bir vazife bilirim. (Alkışlar)
Bu muvaffak olduktan sonra bugün.Sağlık Ba
kanlığının icra teşkilâtında, idari teşkilâtında
çalışmış, muvaffak olmuş Bakanımızla mesai ar* kadaşlarınln bu sosyalizasyon yolunda muvaffak
olacaklarım ümit ediyorum. Şurasını ısrarla be
lirtiyorum. Sosyalizasyonun hiçbir vakit serbest
hekimliğe mâni olmaması lâzımdır. Biliyorsu"riüz memleketimizde çeşitli Bakanlıkların sıhhi
• tesisleri vardır. Bu mevzu üzerinde benden ev
vel 'konuşan arkadaşlarım da durdular. Bende
niz de bu mühim mevzu üzerinde durulması lâ
zım olduğu kanaatindeyim. Sağlık Bakanlığının
üniversite - klinikleri müstesna olduğu halde
memleketin sağlık teşkilâtının ilerlemesi ba'kı;
mffldan bir elde tutulması lâzımdır. Hastaneler
deki- üniversite kliniklerinin devam ve çalışma
ları mevzuunda iş birliğine ihtiyaç vardır. Da' ha evvelce bu hususta Millî Eğitim Bakanlığı
'ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı arasında
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bir konkordato imzalanmıştı. Bunun da göz
önünde bulundurulması bir zarurettir. Bu çalış
malarda muvaffakiyetler diler, hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Şükrü Çavdaroğlu. (Yok
sesleri) Sayın Hasan Erdoğan.
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Kıymetli
arkadaşlarım, muhterem hatipler senelerden
beri dile getirilen mevzuları bir kere daha hu
zurunuzda tekrarladılar. Türkiye'de sağlık me
selesinin teşhisini koymıyan insan yoktur.
Hekimlerin veyahut bu camianın dışındaki in
sanların bunu teşhis etmiş olmalarına rağmen
maalesef bugüne kadar ciddî bir tedavi müm
kün olamamıştır. . 1923 yılmda 400 e yakın he
kimi bulunan memleketimiz bugün 10 bini ..geç
miş ve ekserisi mütehassıs, dışarda yetişmiş
elemanlara salhiptir. Bu calmianm sağlık mese
lesi Anadolu'nun 4 te 3 bölgesinde .1923 şartla
rından ileri gitmemiştir. Bu durum cidden
esef vericidir.
Sağlık Vekâletinin bütçeleri senelerce taz
yik edilerek 'birçok mahrumiyet mmtakalarına veya civarlarına tesisler yapılmıştır. Yal
nız 'başına binal'ar (hiçbir şey ifade etmemekte
dir. Hizmetler ise hakikati itiraf etmek lâzım
dır .ki görülmemektedir. AnadoluWn çorak
ikliminde yetişen nadide bir çiçeğin başkala
rına ikramı gibi Amerika, Almanya bu fa
kir milletin yetiştirdiği hekimleri cüzi im
kânlarla memleketlerine çekmektedir. Anado
lu'da hekimlerimiz en iptidai şartlar içinde
çalışmaktadırlar.
Sonra, hekimliğin bir de ticari tarafı oldu
ğunu artık hiç kimse inkâr edemez. Bakan
lık olarak, Devlet olarak vatandaşa karşı en
zaruri, en mecburi hizmetlerimizi ifa etmek
mecburiyetindeyiz. Bir kaza tasavvur buyuru
nuz ki, orada insanlar kaderleri ile başbaşadır.
Aynı hastalıklar büyük şehirlerde daha büyük
imkânlarla daha iyi bir şekilde tedavi ediliyor.
Şu halde, hekim dâvasını hallederek, sağlık dâ
vasını halletmek mümkündür. Fakat bunun ana
noktasının seçilmesi gerekir. Bir mütehassıs en
iptidai şartlar içinde dahi bir kazada icrayı ta
babet edebilir. Fakat bu kazada yalnız başına
bir bina hiçbir şey ifade etmez. Şu halde sağ
lık meselesini halletmek için bugün Sağlık ve
Sosyal Yardim Bakanlığının elîüde bulunan has-
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rinde, konuşurken, memleketi» Mnyetfnlû ye
tanelerin, mahremiyet smp,takalamnda, bulunan^
imkânlarının ölçüsünü gözden gejçmneclen,
sağlık ^merkezlerinin,. hiç ol,mazs$,,,vatandasın asÎ gari 4htiya^lariHi.,;|;ar§Uaja:feilççek Surumda ol- . memleketin buraya verebileceği şeyleri verip
ması lâzımdır. Aksi halde burada çkfra çok söy vvei'emiyeceğini tetkik etmeden ve bütçenin umu
leriz fakat yine Doğu - Anadolu'da güç şartlar-: mi tutumu üzerinde durmadan Sağlık Bakanlığı
îa karşılaşan bîr ;kîmse öldüğü zaman .'«eceliy-; nı bütçesinin kifayetsizliğinden bahseden i ve
!e öldü» denilir. Kârnına kurşun yiyen bir; Hükümet programını iki ayda çiğnedi, diyen
kimseye ancak 15 - 20 saat sonra müdahale edi-; arkadaşımızın beyanlarına iştirak etmediğimi
beyan ile görüşlerimi açıklıyacağım.
İlebilir ve o kimsÖ ölür^.. §ü halde memleketi
mizde eleman rar; müt©hÖssîs vardır. Biz hâlâ
Bugün Türkiye'de sağlık konularına verilmesi
en basit bir hakikati kabul etmiyoruz. Bir mü
lâzımgelen önem vef aynlması- lâzıöiigelen, bütçe
kellef gibi bunları' çaliştirmâk. istiyoruz. 'Mermi*
tutarı hakikaten verilmemiş ve ayrılmamıştır.
ru, öğretmeni ve diğer elemanları dahi mahra-; Buna katılıyoruz. Yalnız sağlık konusu değil
miyet mıntakalârında• tutabilmek için evvelâ
T ürkiy e Hükümetinin 1962 yılı bütçesi bütün
orada hekimi tutabilmek J lâziradııy Meselenin'
karşılıkları itibariyle gönlün arzuladığı miktarı
sosyal tara'ifi yanihda bir de maddi tarafı oldu-, bulmamaktadır. Bu da bu fakir milletin insan
günü görmemek dâvanın Kaîledilmemesi demek-,
larının bu kadara gücünün yettiğinin bir ifadesi
tir. Sosyalizasyon güzel şeydir, çok güzel şey-; dir. Sağlık müesseselerimizin büyük ihtiyacı bu
dir. Ama, para meselesi'dir. Bu işe her yil bir; gün, lüzumlu doktoran »vatandaşın yattığı hasta
milyar lira tahsis edemiy^ceğimize göre, sadece! ne ve sağlık merkezine temin .edilehilmesıdir. Bu
birkaç filâyete 30 - 40 milyon lira tahsis etmekj yapılamıyorsa, her halde sebebi* yalnız bütçe ki
suretiyle tecrübe mahiyetinde, bu meselenin tat- ! fayetsizliği olmasa gerektir. Hekimliği terk et
bikini, istemek de doğru; değildir, Sosyalizas miş veya^ yurt dışına çıkmış olan-hekim, arkadaş
yon için, pilot gölgelerine :büyü,k tahsisat ayrı-: lara bu Meclis kürsüsünden demek isterim ki;
lacağına,Yüksek Meclis hekimlerimizin imkân-: vatanımızın çok hassas bulunduğu, ferden ferda
larını biraz artırırsa, bu arkadaşlarımız, Anado-; bütün vatandaşların fedakârlığa katlanması Jâlu'nun en ücra köşelerinde dahi hizmet almaktan
zımgeldiği, hepimizin bâzı güçlükleri yenmek zo
kendilerini alamıyacaklardiroBu çok* şerefli va-; runda olduğumuz nazarı itibara alınarak, ıstırap
zifçye; geleceklerdir. Çünkü hekimler en müşkül'; lı kimselerin ah ve vahları üzerinde apartman
şartlar içinde' mesleklerini başarmaya çalışan; yapmak veya onun iniltileri üzerinde otomobil
İnsanlardır. Bu; .meslek' erbabına tatbik edilen
yürütmeyi arzulamak, şu devrin, bu zamanın, öz
Barem Kanununa kifayetsizliği sebebiyle maa
lenen, beklenen netice olmasa gerektir. Oturup
lesef meslekdaşlarimız Almanya'ya, Amerika'ya
dinlesinler, «Olmaz olmaz» diyen arkadaşım, kür
gitmektedirler. Asırlardan beri Anadolu'da
süye geldiklerinde tezlerini savunsunlar. (Devam
kendi kaderlerine .terk-edilmiş olan hastalar da; sesleri). Eğer bugün, bir hekim, Van'da, Kars'ta,
yine ecelleri ile ölmektedir,; j biz; de burada bu
Jlakkâri'de çalışıyorsa, onun kanaatkar olusunda
mevzuları konuşuruz, dajıaı çok konuşuruz.
vatanperver bulunuşundadır.Pnlann müşkülleri
ye
dertleri halledilmez ise: meselenin; gözümü
Meslekdaşlanıı bu durumunu, Hükümet er
mümkün
olmaz. Memleketin birçok vilâyetlerinkânı,. Sağlık Bakanlığı , »temsilcileri de biliyor
de,
ü%
kutusunu
alıp, eczaneye getirerek, «bu
lar. Sayın Jîakan bu yarşsya, parmak;bastıkları^
. takdirde, Püyük M Millet Meclisinin .. kendilerini; kutunun içinde bulunan ilâcı,istiyorum»•'• diyen
vatandaş vardır. Bu hâdiseyi yakînen müşahede
desteklememesine imkân yoktur. :
etmişimdir. Vatandaşın bu hareketi doktora viziHepinizi hürmetleselâmlarmı^ Wkışlar)
ta
parası veremiyeceğini ifade etmektedir. Böyle
(Sayın CumhuTbaşkanınan Meclisten ayrılış- <
bir
memlekette refah istemek, huzur istemek, ellan, sayın üyeler tarafnidan hararetle alklŞİanJbette ki,'doğru olmasa gerektir. Bu kürsüde
miŞtir.);
, ' ••;.;; ,'..", , BAŞKAN - - S a y ı n Ajaöv. . •- • .. • .... [ .milletvekili arkadaşlarım düşüncelerini ifade et
İBŞAN, ATA0 V, (Antalya).,; T - ..:' MuJıteı em i, tiler. Eğer, buradaki arkadaşlarımızın hepsi de
•bu husustaki görüşlerini ifade 'etseler zaman, ge
miHetvejcUteri, ı^emdeketin hayati konuşu olan
.Sağlık ye Sosyal, Yar4ımnBakanlığı bütçesi üze-' lir geçer, yine mesele halledilmiş olmaz, Onun
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için birw,ş^1^<<>te.lıy^.Bukîlrs^^miJUıtTekili
a $ ^ a $ § n m ı n düşjiiteeve kanaatlerini ifade ettikleri Mr Wwsii<^ Bğ«? buradan/herkes aynı
dtiştiı^yiJl^e edecek olsaydı, ayrı ayrı konuş
mama^
•..-..
; lOnujıJSİn biraz saınimî olmauyıa. U$tgün;]>ir'I
Jıekçnı nıaajlı; olarak Devlet hastaneler^-şlgf^a i
hastaneleri, özel hastaneler ve: muayenehanesine j
galerini;tahsîa etmiştir.
; d ; >< J.d / d f
Bir insamii M saMhf ^feıgf'jiâ^ayS'^i^ek!
şekilde buralara nasıl verdiğirferâlteNâiîöce^'kok-j
- Öhü^i$hdir ; :ki;5bfe: îiuıgfeii^a;İltİ ^tieŞseSeİe-;

mak, fakir vatandaşları' cMtör' taMâsı iİftndân
M>€B(^fcjfa$^g$rö&' ^«tn>a]£)(ijinfiQ(bft%etînden
. 0 k u r t a r ^ i ? p j ^ ^ a y ^ j A 4 9 S ^ > i rA -ut^n-:,

:. : derede (esaeliaprMaipleretoğLa&ıgttsoTObüpı-ıe
kadar tftâîdtii^agpttlaj» >Atjlm»jtıji;i--Mfiirk»adft• Re
fik,, Sflydftînj, HA&iBSihh» InstitüsündeiL ititoen
.muhtelif tti&m jeeza<& f aMteleri^yenî yeni has
\ taneler ve sıhhi müesseseler açılmıştır? Ferimle
mücadele, kanserle mücadek vfe. öaireı gibi ku- ımmlarJö^B*^;;^
-sosy&l: töşekkMeimi •memlekefce ı büyük 'hizmetleri
'0İmn5felirJl6*uzı-yıti mütficayk zamandanırböri
.ffa-matzvtffavbpi&tiı büyük hamlelere; râğntçn
- &ağbkıvb sosyal imüeöseselerJmi^ gereği fjibiımâyjdan»l'g>tir11fimemiştir,' tktüadîi^ve; malî rviaaijaeı tim&iıiidnüs'aadesıaöği ile beraberi nüfusumuauh
-çüialmtei;ddlaymyie\iahh£ 'müesseseler*- oküÜh-v
iÜyaç-, Igünde» sgün* /Artmaktadır* ? Bununla; rbisraibeobâirf l^arılMı-minnetle iyadetmeyi^alzife
thâ&mgL®aadıewtrjaj^^S!İ6ydana getirgîdnisi^nai ariüıci^^e/te^MMfomaii) muvaffak bîr hettiee "yleimiîşf;tif.r>Sİtmâtea>imealekiffl;'i ieibi bfc^'2aöttahla^<îlaîy- fiîâyürrv'i»; şehinliyi ne kadar >feci. bir şekilde ;tah-^riiaettiğİııi iy^Emenî!biliyo3*um. • Şükrana i.• şaya*hodıriîkijrbrögitoro vaâiyet yoktuii i Biri zamanlar
-isİLfcniacîdoli&^Bİylrii ko-rkalraki uğraabğımız: 'yerfer
^günihayJErtîkayMağı.olmuştur;; ' ; •i--n --HI

ier'knrAâftadMİr; 'M? i#&hep5rV W gazaya ka- i
''da¥%tntee3ir. I m Û a l r m ^ t ^ k l Ö i 1 ^ ! ! nıer-1
^kez&rı ;el&«ân:feayeMzli|öıden:^e^ştreİer Îİattı-i
s'fiis^.iîaa^
Bugün mücâdele halinde^^^ülun4ug^muz ve
ifetiJaft^^&ğfrii--k<^ezBri' Mr^Kemştrenlh'•' ida-! rem hastalığı vardıi'. Bu hususta da iyi netice
^iüdMiK%ûg3^ Vâlö öfürâcaatİelrtîel- feişire j alabilmek için hastanelerde yatak âdedini ço* t a t ^ ^ ı t o ^ M a r i ^ a ^ ^ ^ l i ^ - ^ k e z ! 4ârdıf>> j
' dîy^-Made<ieî^te§kr M^e^-^rİn*ffieMedMe>.|
i r&ftık^s6ğl& « ^ l e s e l e l M * fantaM ;ça1*Jitta^ını \ -d^yizy Hast&h'elereterilen tahsisat* "kâfi ^elme•^oi^mmtt
igorefcek?&ema%[laıHn> ve Orada1 bu-; "Mcfete^ve liistalârıii üâzı ilâçlâMm dışaiidan: te-tunâur^a^döf^^
1 'mro & m e ^ m e ^ r i ^
:vnJ
kânlarım düşünmeye, sağlamaya mecburla.
! -yîAFViÛ&e vetiârasiz olan bir kıslm hkîk^Bü^sedi 3T»pılmjş;<danrınae«se53elerl^ birlikte' yakılacak i ^e^ıhüşfeykiây^te^kalmaktadır. Îfes4;an^er><îtotojd^b^r sfejlieitt^bağlamlüjyızrv? ]u)i<-:-::A ^'bu-riott^yr
\
fcazâri itibara akarak ;daha'$azîa
i i«r; :J^rba#ftj& bunlardan"! übâiöt; olup;.: Kepinizi j"kkiM^iâ ve^e^'gerekmektedir. " ;
'' ,; ;Li
-;hn>me11fer«elâmtoi»; (Alkışlöir^JrsAitv;. r;;;r.\i j
MfIS

İlLİ

kafalı, ^ m ^ t e r ^ ı n . .kr&adagİar, tmjguji: Saflık ı
Y
;
' V^:S^al [; Yardim^'Sâkât
^--- f bütçesinin
'-^-^' ?:: -- U mü-1
'" !
Bâkâhliğının
J
zakeresine başlamış bulunuyoruz.
. .
:

: ,. tCb§mj§te ^e bug^n b^^(^^mek:mtî

eden-'
^ I ^ ^ ^ ^ ^ D ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ? hürmet Ve"
..mjtaj^ije ^ a J ^ r k e ^ ^ u ^ u M t y ^ ı ^ â ı ^ ı , tşamaam!
ihtiyaç ye düşüncelerine göre Sağlık vftjSösyalsjgğj&i ; ^ t j k ş $ n ı n ^ Ç«B^r|y^^,d»Mmsinde |
. k ^ B $ § r M 4 i & n J ^ ^ ştmejfeM<Pİm^Hetmk-1
, : J ^ ^ İ M R .^ğİıfe-jw^: sosyal ^esej^^rinin hallj.-buı!
1

o- Qa^%vişîerİai:dâlia büyökbir ktrvyetie köye
götiköiefe/icftb^tmektedir. Yetiştirilen sağlıfciûB»ı^Tİart/btt/yaldö!ha.yırlı îşler gömlektedir >Bu.imınlö'j-beçabeîr rseyyatrı heldmleriiB'.tedaviyi TkÖye
.ıfea4â*g^tüfmefe rihtiyiaci görülmektedir ı Çünkü
tedavi; rgeharliye. olükığu gibi köylüye idahfc 4<&pahaliy4> imaİolaaktadû*. Köylünün > İktisâdi J^C
. mtajli 3«etersii!iliğit karşısında .mesele:1 'daha'^ müşs kül yvajBİyeJk acz;fetnuektedir.Hattâ -^aSast •• ilçeieri•î 5iıizdfe sjş^ltk merkeâ yoktur; t. Tedavi; için' vilfit - yet ; 'nî^ez^ne • iuzun mesafeler \ Isat : edörek .çila
aranmaya gidilmektedir. 'Buf^ebe\ple bâzı ilçeter
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sağlık merkezi için arsalarını almaya ve bina
sını yapmaya hazırdırlar. Sağlık Vekâletimizin
zaten bilmesi lâzımgelen bu hususu bir defa da
ha hatırlatmakla vazifemizi yaptığımızı tahmin
ediyoruz.
Sayın arkadaşlar,
ilâç sanayiimiz bugün iftihar edilecek bir de
receye ulaşmıştır. Müstahzar halindeki ilâç sar
fiyatımızın çok büyük bir kısmı yerli ilâç sana
yiimiz tarafından temin edilmektedir. Bû saha
daki serbest teşebbüsü takdirle karşılamak tlâzımdır. Bu mühim hususun her cihetçe daha mü
kemmele gitmesi için Vekâletin daha büyük bir
alâka ve yardım elini uzatması lâzımdır. Müs
tahzarların esaslı, ilmî ve kısmen kontrola tâbi
kılınması icabetmektedir. Salahiyetli bir dergi
den öğrendiğime göre nüfus başına senede vasa
ti ilâç bedeli olarak 4 lira düşmektedir. Halbu- ki sağlık vaziyeti daha ileri memleketlerde 6 lira
görülüyor, geqen seneki rakamlara göre memle
ketimizde nüfus başına 15 lira vasati tedavi mas
rafı düşmektedir. Diğer ileri memleketlerin ve
meselâ Filistin'in bu husustaki tahsisi bizimki
ne nazaran âdeta astronomiktir. İktisadi ve sos-,
yal kalkınmamızın bu boşluğu yakında doldura
cağını ümit ediyoruz.
Değerli arkadaşlarım,
Bâzı tedavi edici su kaynaklarından gereği
gibi istifade edilememektedir. Meselâ Köyceğiz
köyü kenarında ikibin beşyüz sene evvel çok
ehemmiyet verilen bir ılıca vardır. Harabesinden
bu hakikat anlaşılmaktadır. Kıymetli bir kim
yagerin tahliline göre radyoaktivite derecesi iki
yüzün üstündedir. Fakat bugün çok iptidai va
ziyettedir. Modern sıhhi ihtiyaçlara göre tanzi
mi için çok zaman evvel düşünülmüş fakat bir
türlü tahakkuk ettirilememiştir. Bir müddet ev
vel plânı yapılmış fakat bu plân hakikat haline
gelmemiştir. Muğla Sağlık Müdürlüğünde ve
tahmin ederim ; bir sureti Sağlık Vekâletinde
mahfuz bulunmaktadır. Bu ılıca yalnız Köyce
ğiz'in değil Akdeniz mıntakasınm ve belki bü
tün memleketin sağlık kaynağı olacak bir va
ziyettedir. Sayın Sağlık Bakanımızın bu husus
la alâkadar olacağını kuvvetle ümidediyoruz.
1962 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçe
sinin memleketimiz için hayırlı olmasını ve aziz
milletimize sağlık getirmesini ve daha iyi bir
hayat temin etmesini candan diler, Saygılarımı
arz ederim. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Sayın 'Yüzbaşıoflu.
ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon Karaihisar) — 'Muhterem arkadaşlar;
Bütçenin enoümenlerdeki müzakeresini yakınen takibetmiş bir milletvekili olarak ^ gör
düm ki, hatipler her Bakanlık bütçesinin o Ba
kanlığın vazife ehemmiyeti ve hizmet yüküne
göre çok az olduğunu 'belirttiler. Bu durumu
bildiğim için ben, Sayın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından bütçeye dayanan bir hizmet
telefoetmiyeceğirn.
Benim isttirlhamım, Sayın Sağlık Bakanının
Taba'bet ve ŞuaJbatı Kanununun cezai müeyyi
delerini günün şartlarına, göre değiştirmesi ve
umum müdürlüğün neme lâzımcılıktan, uyu
şukluktan kurtarmasıüır.
Bugün tababetin her dalını öyle parazitler
sarmıştır ki hakiki tababet mesleki ölmek üze
redir. Pazar ve panayırlarda- çığırtkanlar, ter
kibi meçhul bâzı ilâçları foaş ağrısından vere
me, romatizmadan kansere '"kaçlar, her derde de
va olduğunu bağıra, 'bağıra satmaktadırlar.
Eline her şırınga alan hekimlik,yapmakta, ge
lişi güzel ilâç tatbik etmektedir. Yine eline
kerpeten veya anestezik maddeli pamuk alan
lar, gizli yerlerde diş çekmekte veya yapmak
tadırlar. Bunlar kanun di;şı çalışmalarını ve
gayrimeşru kazançlarını son yıllarda partizan
idarelerin partizanlığında gizlemişlerdir. Gizli
oldukları için de hiç'bir vergi ödememektedir
ler. Bunların adedinin çok olduğuda acı bir 'ha
kikattir.
Tababet ve Şuatbatı Kanununun cezai hü
kümleri çok hafif olduğu için bugün önleyici
yeterlikte değildir. Esasen ne Sağlık Bakanlı
ğının vazifelileri ne de müşterek vazife göre
ceği diğer ilgililer de takip vazifelerini yapma
maya alışmışlardır. . Sayın Ba'kandan kanun
hükümlerinin şartlara göre, değiştirilmesini ve
adli cihazla işlbirliği halinde sıkı takibini bek
liyoruz.
Aksi halde Almanya'ya ve diğer yerlere
akın akın giden hekimlerimizi, bir taraf ta mad
deten bir tarafta manen vazifesini yapmıyan
cemiyet ve Bakanlık olarak itlhama hakkımız
yoktur.
Almanya Va hekimler gidiyorsa, Almanya'-nııı hekime bizden daha çok ihtiyacı olduğun
dan değil Hükümet ve cemiyet olarak he'kime
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Hellimleri-gördükleri büyük hizmetlerine lâyık >'
maddi ve mânevi varlığa kavuşturmak lâzım-.
dır.
10. Beri bir çare olarak derim ki döner ser
maye teşkil ederek her muayene edilen ve te5,dâvi: edilen hasta için hekime* prim vermek,
•hem hekimi hastaneye bağlıyacak, hem de he»
(kimlerin* •'birtakım dedikodulardan kurtulmaslBAŞKAN — Sayın YaYuzkan.
inı mümkün kılacaktır. Bu yolun Vekâletçe in-*
NADlR YAVU2KAN «• (Burdur) — Sayın
melenmesini, -fakat muhakkak '•(bir çare (bulun-1
arkadaşlar.
mâsını rica ediyorum.
1. Türk milletinin sağlığının korunması
11. Hastanelerimizdeki yatak sayısının ge*
vazifesi * kendilerine tevdi edilen Sağlık Ba
ri kalmiş milletler seviyesinin dahi bulunmadı*
kanlığı mensublarinı hürmetle selâmlarım.
;ğiîir biliyoruz.
2. Milletimizin sağlam ve sihhatli olması
Bu1'bahiste özel teşebbüsü desteklemek oria f
sağlam kafanın iyi çalışmanın-verimli çalışma»-'-'
kolaylık sağlamak Devletin temin edemediği':
mn> dolayısiyle millî kalkınmamızın' temelidir.
'birtakım'- vasıflar aramak suretiyle özel teşeb- !
3. Bu yönden sağlık ordu mensuplarının
büsü kösteklemekten çekinmeliyiz.
gördükleri müstesna hizmeti takdir etmek va
Bu arada 20 küsül* milyonun uzun seneler
zifemizdir.
den beri Verimsiz olarak yattığı yüksek ihtisas
4. Türkiye'mizde dört başı' mamur sağlık
hastanesini 'biran evvela faaliyete geçirecek ted
çalışması; kanunu çıkmış bulunan sosyalizas
birler almalıdır.
*
yonun tam tatbikatı ile mümkün olacaktır. Fa
kat bugünkü- maddi ve malî imkânlarla bunun
12. Türk ilâç sanayiinin takdir edilecek
tam gerçekleşmesi uzun zamana bağlıdır. Bu
seviyede oluşu bizleri sevin'dirmektedir. Fakat
imkânı kusa zamanda gerçekleştirmek'yollarını' %. 70 kapasite ile çalışan bu müesseseyi tam
Hükümet've Büyük Meclis olarak aramak zo
kapasite ile çalıştırıp ihraç imkânlarına kavuş
rundayız,
turmak bu bahiste" Sağlık Vekâletinin Ticaret
Vekâleti ile teşriki mesai etmesinde fayda var
5. Koruyucu hâkimliğin köylere "kadar git
medi, bunun* Şartlarının (bir an evvel temini Ba dır kanaatindeyim.
kanlıkça dikkatle takibed^melidir.
13. Türk eczacılığının, bir âmme hizmeti
gördüğünü kajbul ederken bu hizmetin karşılı
7. Köylünün gelir seviyesinin çok düşük
ğını bu mesleke vermek, bu meslek sahasındaki"
olması- öriuh tedarik imkânlarını zorlaştırmakparazitleri
temizlemek Bakanlıkça ele alınma
tadif..' Çok zamâM - istihsal vasitâlamnı satarak
çift hayvanını satarak ailenin gerideki -fertleri- • lıdır. (Alkışlar)
nin sağlığım tehlikeye düşürerek, Ihastasmı te
BAŞKAN — Sayın Soyer.
davi ettıYdiği bir gerçektir.
RUHÎ SO^ER (Niğde) — Çok muhterem
8. Buna çare olarak sağlık sigortasının
Başkan, aziz arkadaşlarım, Sayın Bakan ve
gerçekleştirilmesi yönünde "ciddi çalışmaları
SağHk Bakanlığının çok değerli erkânı.
bekliyoruz.'Hükümet programı ile Sağlık Vekâleti büt
Bu sigortanın teşkili ile içtimai yardım bah
çesini karşılıklı olarak tetlkik ettiğimiz zaman;
sinde sağlam bir adim atılmış olacaktır bilhas
programdaki taahhütlerin bütçeye akis ve in
sa* fakirleri sevindirecektir.
tikal etmemiş bulunduğunu üzüntü ile görüyo
9..- Devlet "kapısında görev alan hekimleri
ruz.
mizi çok zaman dedîko'duya mevzu olan bir
Hükümetin sağlık mevzularınldaki taahhüt
durumdan muayenehaneye ge'lmîyenin hastane
leri şunlardır'::
ye ^yatırtadîğî lâfından kurtarmak, ona Devlet
1. Sağlık hizmetleri köylünün aıyağına ka
dar
götürülecektir. Bunun tahakkuku için, ya
eliyle mad'di imkânlar vermek, tatmin edici
Sosyalleştirme Kanununda düşünüldüğü gibi
geÜTe kaıfuşförmak zorundayız. Hekimi mahru
10 - 15 köyden müteşekkil gruplar yapılıp bunmiyet bölgelerine çekmenin çaresi de «budur.

değer -ve 4mfcâii vermeyi bilişleridir. Eğer he
kimlerimizin bu gidişlerini önliyemiyorsak bu
da eemiyet olarak, bilhassa vazifesini yapamıyan Bakanlık olarak bizim hatamızdif.
Hekimlik feragat ve fazilet meslekidir, ye
ter: -ki onların bu özelliklerini bilelim.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
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maya adeta i$>ar eder. Bug-iln üç bine y a t a '
iara heikim tâyiıı -edilecek veyahut da sağlik
mertalerine: bağlı seyyar ekipler kurulacak hekim y u r t dışında çalışıyor. Almanyanın ha
riçte/n hekim kabul etmeye mecbur kabşınln se
tır. Her ikisi de; ancak hekime serbest mes
bebi; bugün memleketimizde hekiımleria mâruz
lek icra etmekten vazçeçirecek miktarda bir
ücret ödemek ve kâfi miktarda motorlu vasıta .bulunduğu sebeplerin aynıdır. Sayın Bakaarbu
sebeplerin - izalesi için ne düsüMy-orîar
Bil
temin etmekle; olur. Halbuki Bakanlığın mu
mek isterim.
kaveleli hekim, istihdam ve ücret mevzularında
bir karan olup olmadığını bilmediğimiz giltf,
Yardımcı personele gelince: ihtiyaç-32 Ö00,
'bütçenin taşıt satmalma fash beyanında da
elde bulunan miktar ise 9 000 den ibarettir.
köy hizmıeti için vasıta satınalınaeağı yazılı deı Bunların sayılarının artırılması için, Hükümet
ğilclir. Bakanlık neşriyatından köylerde beb^k
^programında yazıldığı gibi* bu u ğ u r d a her şe
ölüm nisbetinin binde; 165 olduğunu öğreniyo
yin yapılması lâzimdı. f a k a t bütçede geçen yıJ
ruz. ,Bu nisbet: Hindififtan'da bile binde. 120 ye
hastaneler faslında olan câri masrafları ayrı
kadar indirilmiştir. Bebek ölüm nisbeti Mr
bir bölüme aktânmftktaîn başkabfa*' şeyi ya]>ılmemleketteki sağlık hizmet; seviyesinM ölçüle imann^âr;-''•"•'-/?• •;--'-'-'-.'-•,-:--"- '•••'• ••>••-:,;•* ~.:'• <bilmesi için en iyi kriteridir. Binaenaleyh'Hü • 4. H'üikümet koruyucu tabalbe t ;&îariııfettorîkümetimizin k % sağlığı hizmetinde çok aceŞe > ; nin g e H ^ e s i n o özel b i r ehemmiyet yereeeğlnî
h a rokete geçmesi millî davamızdır.
>
açıklamıştır. Bu, para -ve ipersonel işidir. BÜt•2. Sağlık Mzmetlerinin ^syaflleştirilınesi ;çede bu taaihlhüdü gerçekleştireeek yeni imkârihuisusunda denemelere girişilmesi H ü k ü m e t ;1 ara. rastlamak mümflcün < olöiaaJaagtm ödeneğin
programına alınımlştır. Ancak, bütçeye küçtjlk ^koruyucu 've tedavi edici hizmetler arasındaki
bir deneme için bile güçlükle yetişebilecek ka ^dağılışı • geçen yıldakinin âynıdin -Sayın Baka- -.•
tlar az ödenek konmuştur. Bakanlığın elimiz ;nın bu* şartlar altında koruyucu hikmete nasıl /
de" ıpevcııt kitafDindav iki plân teklif jedîlraeh?t^e- 'önem verebileceklerini öğrenmemiz enteresan
dir. Devlet Plânlama teşkilâtının da kabul i t 
tiği ildnci plâna gorc: Yatırımlar dâhil sağ
; •• .Soıvra Anikara Verem 've G6ğüs Hastalıklıkbütçesine aynlacaiktahsisat tedricen artırı
îları Hastanesinin göz, asabiye ve cildiye kföriiît>r
larak on yıl sonra genel bütçe yekûnunun yüjjZ-., jlerini kiradan ve kifayetsiz' binadan kurtarde 7,5 miktarına yanı bir milyar liraya çıka-, f<m«k'-vö A t a t ü r k Saııatoryumunâ 200 yatak ilâçaktır. Halbuki Sayın Bakan Senatodaki ko- Ivesi gerekçelerimle' lâğvedillffneik' düşünüldüğüm i ş M s m d a b u i ^ n 18 milyar gibi bütçe imkan ; nü: işitiyorum. Tüfberkttlozua memleketimizde n e
ları %aricfcıdo : bulunduğunu söylemişlerdir. < kadar çok yatağa ihtiyaç gösteren bk> âfet oj- ,>
Haligisl doğrudur? Tavzihini rica ediyorum. Ött ^duğıınu Sayın Bakan i y i Mlirlej!, ^ a l d ı 4u\ Mv>. t
iş ı p i ! bütçeye konulmuş bulunan 10 milyar , i göğüs hastalıkları .kliniği ile sanatforyumların
lira ile Marttan itibaren Muş pilot' bölgesinde ;fonks4yonlannııı: tamamen ayrı: olduğu a^Skâr- .
gi'dişilecek faaliyetin .programı hazırlanmış niıdır. Sayın Bakanın böyle; bir ^attoika yer ver- ,
d ı ^ l rTıenvir buyursunlar 1 Sağlık fcizmetieriuln |ımjyeceklerini ümide^erim., ;
soşyajl^irilım^sî bu hizpaçtin, ifasında bir Re
:;/ : :, ; ;
' "' - ' ;'.' i " : ^ :; formdur. O evşek ve pilânşız. bir. hareket yüzrüfi- j '-Azlz.milMetvöMller^:^"
Sözlerime son verirken memleketimin Her
dçş,j/Şen€(m© başarısızlığa; uğrarsa vebali büyük
olaj^t^r- xBuwi' tolıemmiyetle hatırlatmak istje- Şosesinde, her^ t ü r l ü hayat İe&liIkösiUö' v« maih:i
rim^ .v^ ,.•..•',• -w<.,-.• '•.'-•• • .-V••-...-! •.•?..- -, TiDmiyetlere" göğüs gererek' feragatle çölıfan ve
. ^.nM Hükümet; sağlık personeli yetiştirilmeli •muztarip milletlimizin . • dertlerfee yo^ssuzluklar
ne önem verecektir. Memleketimizde nisibeten, 'içittde çare buhnaya çabalıyau.bütün' t ı p mensuplarınt yüksek- huzurlannızda hürmetle • yad
kâfii Atfktardâ helrim yetişmektedir; F a k â t v Hü
ederim. 1:%2 bütçesinin «yurt sağlığı uğrunda.•:•
kümet mühendislerden, atom enerjisinde, Devı
letuPlânlama Teşkilâtında çalışanlardan esir- .'jveri»ıwli .ve başanlı olmasını: TalüJıda»! dilerim.^ /
!
göme<Jâği i mâtkul ücret politikasını her nedense Hepinizi &üıtmetle telâmlarım. ( i i k l ç l a r )
f
h<^î|^ler&.; tatibik etmez ' v e hekimi hayatını •> y a
B A Ş K A N — Efendim» bir yeterlik Önergesi
sertfeeöt, sahada veyahut d a yurt, dışında katan-* vardır, şimdi onu okutuyorum : •
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'"'••>z'^-~yl Y ^ ^ B a § k â n h ğ a a '
&a]ğlık bütçesi hakkında konuşmalar, sağlık
mesellerimizi Şümulüîle dile getirdi; Programı
mızda 'çök ilerimiz vardır. Kifayeti müzâkereyi
ati! ^HeldSr'ederiz^'' •
•-.VJy'x>;. ••:.; i W; : r/.-:.:^
24 : ! 2 . 1062 •
Adana
•''^•'•'"-- : '-* v ;X<jK!âeli''"
}l
Yusûf Aktimur
"
CeihalBabaç
-~, önergeyi oyunujza rsunuyc^rum,
Kajjul, eıdenler... , ^miyenler.,,. Kabul edilmiştir.
i t Birr değişiklik. önergesi vardı, onun hakkın
da,,J^e^îmçjimenMen konuşmak istiyen var
^ î j i ^ u i . - t

•,•••:.•<;•-

: , : ; , ' ; • • - : 'i 1 . . -

..

•.

:

' B ^ r ü n llyas Seçkin.
-&ARSİA $ÜT§E KOMİSYONU SÖ20ÜSÜ
l£¥AS ; !SEÖKÎN (Ankara). -^ Muhterem arkââaşlary sayın Ahinet Bilgin ve Oelâi7 Sundur
arkttÖâşlârmızin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakâ^iğı ^bütçesinin 416 ncr bölümü ile ilgili bir
değişiklik-; teklifleri var/ Eİu (teklifte, 416 ncı
bölümün' sureti tatbikini ve sarf yerlerini gösteNnRR) cetvelinde yakmak istedikleri bir değip&lijğe mütedairdir. Yapmak istedikleri deği
şikliği • m^ıihi^^ bu tahsisatın kullanılması
sıramda kira bedelleri ile sağlık okullarında
ve^S^IIık Ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı
diğer okullarda vazife alan öğretmenlere ders
üotetlörinin bu • fasıldan verilmesini temin et
mek: 'maksadını matuftur. Filhakika}ı hizmetin
iyi•'gtolefMlmösi-için bu fasla yapılması'isteni
len1 ' ilâvece encümenimiz '• iltihak etmektedir.
Y&lni£'3üfitt>d:a arz : edelim ki ; bu önerge, 416
nctîrbplümün reye konulması sırasında oylanamaz, Bütçe Kanununun 15 rici maddesinin rriüzakietösi «ırasında oylarınıza arz1 edilmesi lâzım^dır^ Htr^e^lerlmle.'
1
&A$KAtt — İSâyıh Bakan.
' 'fetÖIiIİC Vf SOSYAL TARDÎM BAKANI
SUAT SEREN (İsparta , Cumhuriyet Senatosu
Üj^ifcr —" Sayın [ Başkan, çok muhteremL irkadiâşlârınİ'' $â$İık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
bUİ^örf! \nİnase;betiyÎĞ:, gerek partileri adına ve
gerekse şahısları âdinâ söz alan arkadaşlaıım,
sâ$$îdavaîârfcıii milİt |)ir - memleket dâvası
olduğu İiz6rnlde ittifakla Ve ısrarla durdular.
Hâ^İltateft ' inaneimiza tftm uyan bu fikirdeki
• ark^âailahmiza* çoV teşekkür ederim. Sağ olsunjfar,' hieiîîleket sağlığ^ıin büyük bir insan
yâti^tnı öldü^ı ^eftİnizce bilinen' bir gerçektir.

; İki ^ydien1'ledâkârlik" e-demeyiz: 'Bunlardan 0
IbirlsiÜhnf diğerr W^ağliktlr; B ü i k r şey, inil- r
\ lefferin; maddi Ve tû&rievi çücünfr artırarak, öîi!larriaylaikta; tutan ;ve varlıklarını riesildeh nesîte '
İ deVain" ettirieır,- 'eh^lnniîyeti ^üyük' birer kitvvet-;
j t i r l e r . '-'* •' • î ' l:j _:'-1'-' ' '; :

' ,"-"",! ,:

i:

'.;"'-•' '"'

'

J

\ "' '$û ^ İ l e t i n ' ^rtlerı,' teker tekeF savlam ye
\ sıhhatli olmazlarsa. t»ü rnillptîn ' lıeyeti; umumiI yesi /sağlam- ve şjlihatlî plmaz^önun'içindir ki,
îbiz' mılîşt igiicümüzün jdeştekİeyıeisi ve tiayana,- '
İği ölari,sâg^ik'dâvasını başta gelen millet dâvaj larindatı b'İri olarak ^abut eiJiyoru^:. Bu sebeple
! gerek* !karmâ'^Ömisyondâ, gerek' Senatpdâ ye,
Ş gere^; DÜgun^ü, konuşmalarda; arkâdaşlarİmıh,
| sağlık dâvalarına ' büyük bir sempati ve alaka
! göstermelerini şükranla karşılarım.
,
| iMuhıt^rem iarkaıiaşlaElm> sağlık dâvasının:
* ana hatlarmı. <sk&; izah -. etmekle; ;sö^lerime başlan
i nıak • işiyorum, J Bütün v arkadaşların üzerinde i.
] ittifakla durdukları noktalan itesbit ettim. Kein^
j dilerinin münferit W suallerine de 'eevap veröoe- i.
j ğimy i Eakafc hepMÜm^ raügtereken' üzerinde: dur- \
| dukları < ıdâvalâr > tamamen >ihirbirinin aynı> •> Ms-i
I leri ye, fikirleri^tajh-âmön: birbirine•;benzer^ JTa-*
;yırlinVeıbiee;'işık tutan hfâkap've fikirlerdirv •
Sağli^"davaşım, üç esas, temel üzerine oturt
mak mümkündür. Bunlarş; personel, teşkilât,.
yani müesseseler ve bîr de para meselesidir. Bu
;üç temel esas birbirine muvazi gittiği müddetçe
\ sağlık davası ayakta durabilir. ; Bunların biri
J zayii vöyâ biri 'daha âz ihtiıname : lâyık g^iülİ düğü takdifder>bu muvazene bozulur; Sağlık inie-'
I selelerini iki' 'esas1 üîzeriiid^ tbplâniak 'mümkün-''
! düiv ' Öîrîsî/ &bruy^cu ! hekimlik»^ dikeri '«iyi
| edici hiekiinlikiji Dİr ârkada^itai biıhâ; sosyal hlzi illetleri' de ilâve l ettiler' kî; sosyal' hizmetlerin
i son dünya litöratüfüiid^kî arilayışi? memleketîj nilzcle henüz ikkişaf 'etnıfemekle betâber, biz bu
j ahlay^a ; taöaniiyle irtih'ak'e^yorüzV Türkiyii'de^l
S sağrfk hitnietterînîh ifası; köriiyticü ' hekimlikle
|teö^vr!;edici |he1irmîiİiîi 'bir âr'adâ' almasını itab| ettirdiği rçittj 'bunlar'! b^r-aradas ele; alınmıştif.
| ; OüMurr^etîrt! ilânından sonifa;'"memlekette '
İpek çt»k hastalMahti!btılüriduğu, rniİlötî pekî$ok'!
j hâ'stâllklkfin1 kasip ; ^âVdrdüğu'' igerçeğiyife kar$''
| karşıya kalihişizdır. Bu sebeple; sıtma ifiückde;[ lesîj]frengi öiü'caîdelesi trahom' hiÜe'aâelesi^ yej reiti ve xjü^zaniiüüdadelesı ğibî[ «çeşitli mttcaojele
\ teşkilâtlar!"-k^rultoı^ttlr. Bu te^kilâtİarüf:' seBö-
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bi vücudu, bu memlekette âdeta yaygın bir ha
le gelen hastalıklardan vatandaşları kurtarma
amacına yönelmişti. Bu sebepledir ki, bir yan
dan hastaları tedavi ederken bir yandan da has
talıkların sebeplerini ortadan kaldırmak ve hal
kın sağlığını koruyucu tedbirler almak ieabetmiştir. Bilhassa sâri hastalıklar için alınmış olan
tedbirler çok müessir olmuştur. Kendi aşıları
mızı kendimiz yapmak için bir Refik Saydam
Enstitüsü kurulmuştur. Bugün Türkiye'de çıka
bilecek bütün câri hastalıkların, verem dâhil, aşı
larını bu kıymetli müessesede yapabilmekteyiz.
Koruyucu hekimliğin çok pahalı bir hizmet
olduğu herkesçe malûmdur. Ama bu pahalı hiz
meti memlekete getirmek zarureti de bir vakıa
dır..
Memleketimizde koruyucu hekimlik tedbirle
rinin alınmasını gerektiren en mühim âmil bu
gün için çocuk ölümleri olarak görülmektedir.
Bir memleketin doğmuş çocuklarını yaşatamamak gibi bir ıstırabın içinde kalırsak, bu mem
leketin istikbalini emniyet altına almamış olu
ruz. Onun için biz çocuk ölümlerinin önlenmesi
ni, koruyucu hekimlik hizmetlerinin başında
görüyoruz. Bu maksatladır ki, hemen Türkiye'
nin her yerinde bilhassa doğum evleri bulunan
yerlerde anaNve çocuk sağlığını korumak bakı
mından yeni yeni tesisler yapmak gerekmekte
dir. Mevcutlara önümüzdeki yıllarda yenilerini
ilâve edeceğiz.
Pek çok arkadaşlarım, sıtma mücadelesinin
muvaffak olduğundan bahsettiler. Bunun mu
vaffak olduğu bir hakikattir. Bu sıtma mücade
lesi kurulduğu günden itibaren halkı sıtmadan
kurtarmak ve sivrisineği yoketmek ve bataklık
ları kurutmak gibi çok zor bir işe başlamıştı. Fa
kat bu mücadele istenilen verimi vermekten
uzaktı. DDT hin keşfedilmesi ve bilhassa Dün
ya Sağlık Teşkilâtının Devletimize yardımı ve bu
teşkilâtla iş birliği yapılması, sıtma hastalığının
kökünden kazınmasına ve bu teşkilâtın bu saha
da büyük başarı elde etmesine fırsat vermiştir.
Bu sahada takjbedilen yol bir taraftan sıtmayı
nakleden sivrisinekleri yok etmek bir taraftan
da sıtmanın bulaşmasını önlemektedir. Bu iki
mücadele birbirine paralel olarak yapıldığı için
bugün sıtma çok cüzi bir miktara inmiştir. 16
milyon kan muayenesinde 5 - 6 bin sıtmalıya
raslanması bu mücadelenin müessir neticesini
anlatmaya kâfidir, inşallah birkaç yıl içinde
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.sıtma alâlâde bir klinik hastalığı haline- gele
cektir.
Memleket hastalığını tehdideden mühim bir
hastalığın da verem olduğunda şüphe yoktur.
Verem bilhassa 15 - 45 yaşındaki gençleri pen
çesine aldığı için bu hastalık üzerinde çok dik
katle durmamız gerekmektedir.
Ankara, İstanbul, Yozgat bölgelerinde halk
iarasında yaptığımız bir denemede; verem nisbettinin yüzde iki ile yüzde 2,5 arasında bulundu
ğunu gördük. Bunlar arsında bâzı hastalar an
cak muayene olduğu zaman hasta olduklarını
farkına varabildiler. Bu hâdise bize gösteriyor
ki, arkadaşlarımın, Türkiye'de nüfus nisbetine
göre 500 000 den fazla veremli olduğu üzerinde
ki mütalâaları doğrjıdur, yerindedir. Şu halde
veremi, memleketin sosyal hastalıklardan biri
olarak ele almakta fayda vardır. Bakanlığımız
bunun üzerinde önemle durmaktadır. Bu husus
ta her hangi bir endişeye mahal yoktur. Veremin
tedavisinde, takibinde iki yol mevcuttur. Verem
sosyal bir hastalık olduğu için mutlaka sosyal
tedbirlerin beraber alınmasını ve bâzı program
ve plânların hazırlanmasını icabettirmektedir.
Bunun için, ilk iş açık veremlilerin bir an önce
tedavi etmektir. Bunun için verem hastanelerin
deki yatakların adedini artırmak kararındayız.
Bu yolda aldığımız tedbirler vardır.
Verem yataklarının münferit bir şekilde şeh
rin şurasına burasına dağıtmakta büyük fayda
görmüyoruz. Çünkü bu yerlerde nqksan tedavi
ye tâbi tutulan hastalar «iyi oldum» diye çıkı
yor, bir müddet sonra tekrar hastalanıyor, ev
velce ilâç aldığı fakat kati tedavi yapılmadığı
için iki taraflı bir tedaviye tâbi tutuluyor,. Bu
suretle hem tedavi pahalı oluyor hem de hasta
lar şehir şehir dolaşmak zorunda kalıyor. Bu se
beple verem hastanelerini büyük hastaneler ha
linde muayyen bölgelerde toplamak kararında
yız ve toplamaktayız.
İkinci husus, mücadele ypludur. Mücadele
yi bir taraftan veremli hastalan aramak, tara
mak suretiyle bulmak ve, tedavi etmek dispan
serler vasıtasiyle tedavilerini takibetmek, ve bu
suretle veremin yayılmasını. önlemek bir taraf
tan da BCÖ. aşısı ile bütün vereme müsait va
tandaşları vereme yakalanmaktan kanıyoruz.
BCCf. aşısının halkı üç ile beş sene içinde verem
den koruduğu bir gerçektir. Aşının hiçbir mah
suru yoktur. Türkiye'de bir tur yapılmıştır. He-
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men hemeâ Türfdjrej^ W.ün P$fm± „tea$f;|âbitutulmuş ye veremü olduğu şan*lanÎ2jja&y$m,
yakın ingana aşı yapılmıştır. Bu tur hitam bul- -j
muş ve, yeniden bir beş senelik turun tatbifcato-,
na geçilmiş bulunmaktadır, Bu <^a bir? hayli iler
lemiştir.
Veremden. sonra trahom* davası; bu memle
ketin Cenup ve Doğu illerinin bir kısmında
yaygın halde bulunan biç jtf$%: olması. pakımından dikkatle üzerinde du^il^naşı lâzımgelen bir
hastalıktır* öteden beri ; trahomla yapıjan^ mü
cadele, bu memleketteki körlükleri önlemek.
bakımından bilhassa muvaffak .olmuş bir müba
deledir. , Antibiyotiklerin tatbijdyle bu miicar,
dele büyük bir başarı kazanmıştır. Antibiyotik-,,
lerle trahomu 3 ay içinde. zararsız Mle * getirme^,
ve vatandaşı kqrlükten tamamiyle korkmak im*
kânı mevcuttur. Yine Dünya Sağlık Teşkilâta
iş Birliği ve Anlaşması gereğince bu sahadaki
çalışmamızı bir plân ,ve; programa bağlıyoruz.
Bu plân ve programımızı bütün Cenup vilâyet
lerimize ve Doğu'da trahomlu olduğunu bildiği
miz bir kısım vilâyetlerimize teşmil ediyoruz.
Frengi mücadelesi; memleketimizde büyük i
bir tehlike halinde bulunmamakta olan frengi
hastalığı ile başa çıkacak vaziyetteyiz. Frengili
eski1 kronik, devamlı tedavi tarzından kurtul
muş ve tamamen yeni tarzda tedavi altına alın
mıştır.
Bir kısım arkadaşlarımızın, cüsam hastalığı
üzerinde durduklarını müşahede ettim. Cüzam,
memleketimizde çok az olmakla1 beraber Doğu?da bâzı vilayetlerde görülmektedir. Bu hususta
büyük bir tarama yapılmamış olmakla beraber
endeks taramalarına göre memlekette 20 bin
kadar cüzamlının bulunduğu neticesine varıl
mıştır.
Bu neticeyi aldıktan sonradır ki* bu memle
kette cüzamla mücadele programını ortaya, koy
mak zarureti hâsıl olmuş ve bu program bir
plân dâhilinde tatbikat sahasına intikal ettiril-,
mistir. Bu şene Sivas'ta dört ekip tarafından,
tarama ve tedavi faaliyetine girişilecektir.
Üniversitelerimizde de bir cüzamın .araştırma.
enstitüsü kurulmaktadır. Binası inşa halinde
dir. Kısa zamanda bitirilebilecektir.
Elâzığ ve Kars havalisinde bâzı cüzam vaka-,
lan tesbit edilmiş ye, oralara açılan dispanser^
ler vasıtaşiyle savaş bu bölgelere de teşmil edi
lecektir. Bu suretle cüzam kısa zamanda bu-

gi&]$ usuljerle t a m . telvisi;: sağlaştacftktır,
Bujjtot.şonrArcüzamm, memleketteki eski korkuAS Şöhreti*, tajnamen ortadan. kalkmış ola
caktır»
Bir; kısım,.arjsadaşlarım, hizmetleri köylünün.
ayaj&na nasıl götüreceğimiz^ sordular... Bu hu
susta, şunu arz edeyim : Hizmetleri köylünün.
ayağına ka4ar götürülmesi Hükümet progra
mınca yer .,almıştır. Bu, hükümetlerden hükümetlere, intikalj edecek, bir ana prensiptir. Bu
nun böylece bir .ana prensibolarajk kalması ve
gelen idarelerin bunu böylece devam ettirmesi
arzusundayız,
Bu hizmetleri bugünkü bütçenin imkânlar*
içince nasıl yapacağımız konusuna kısaca temas
etmek istiyorum. .Elimizde, sâri ; hastalıklarla,
sıtma, ile, frengi ile, trafom ile, veremle. müca
dele teşkilâtlara ve. bunların- bir kısım müca-.
dele vasıtaları esasen mevcuttur. Biz, bu dar
bütçenin, imkânları içinde çok iş yapmak pren- )
sibimizden hareket ederek ;bu ayrı ayrı kuv?
vetleri yer yer teksif ederek bir kuvvetle mev
cut imkânları toplıyacağız. Bunu bir.misalle
açıklamak isterim, Meselâ, trahom, mücadelesi;
yapacak olan ekiplerimiz, bugünden program:
larmı hazırlamışlardır. Bunlar trahomlu arar-.
ken yanlarında bulunan frengi mücadele ekiplerindeki hekimler de karşılaştıkları frengi va
kalarını tesbit ye tedavi edeceklerdir. Keza
frengi mücadelesi, yapan Karadeniz bölgesin
deki bir kısım ekiplerimizde ayrıcaj^ekatorla
mücadele • ede«eHerdjr. '•'
Emrazı sâriye araştırma ekiplerimiz, aynı
zamanda çiçek ve diğer hastalıkların aşılarını'
yapacaklar ayrıca; çocuk ishalleriyle de müca- ,
dele,edeceklerdir. Ama^ temennimiz şudur ki,
bütün bu ekiplerimizin vatandaşlara faydalı ola
bilmesi için, bunların takviyesinde, de zaruret
vardır, bu takviyenin yapılması lâzımdır.
Koruyucu hekimlik sahasındaki bu izahatım- ,
dan sonra teciavi ediei hekimliğin meselelerine
kısaca temas ederek . arkadaşlarımın üzerinde
durdukları,noktaları.tavzih etmek arzusunda-...
yım. Tedavi edici hekimliğin en. önemli unsuru
hastaneler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tür
kiye'de filyâkı 47 bin hasta yatağımız varçıır.
Ama bunların hepsinin aynı kuvvette ve aynı
randımanla çalıştığın* iddia etmiyorum. Hasta-,
nelerde!» yataklarımız İstanbul, Ankara ve iz
mir gifei l?üyijk şehirlerimizde yüzde 90 - 95
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mabetinde--&OİU bulunmaktadır. ^îhtiyaei başat:
baş karşılamaktadır. Yânî müracaat » edenîeriri(
ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Bunun dışın*da müracaat odemiyen veya müracaat edip cta
yatma imkânını bulamıyan vatandaşlarımız da
vardır. Bunların küçükŞehirlerde sağlık meri•keşlerine müracaatları lâzımdı*. Bilhassa şunu
tebarüz ettirmek Merim ki, evvelce sağlık meri
kezlerine ç>k az1 olan müracaat yıldan yıla- art4
makta ve'bugün sağlık merkezlerine hasta yaU
tırımı faaliyeti* yüzde '42 y& kadar yukseMi^bulunmaktadır. Bunun bizde yüzde 16 - 20 ali v
duğu devirleri de biliyoruz. Bu bakımdan hail
kımızın sağlık* merkezlerine gösterdiği bu rağbetin daha da arta'cağınaJkaani bulunuyoruz. •<'
Sağlık merkezlerinin hastane gibi çalışması
üzerinde- duran arkadaşlarıma bilhassa şunu' be
lirtmek isterim ki; TürkİiyeMe koruyucu hekimi
likle, tedavi edici hekimliğin yanyana yürütül
meşinde zaruret'vardır. Bu zaruret dolayısiyle^
dir ki, bilhassa sağlık merkezlerinde hem koru
yucu hizmet ve hem de tedavi hizmeti birlikte!
yürütülecek personel ve malzemeyi bir atada
bulundurmaya çalışıyoruz. • Bunun içirt bütüri
kazalarda sağlık merkezlerinin mutlaka yapıla
ması şarttır.
Sağlık merkezleri yapıldığı takdirde bunlar*
nahiyeler ve köylerde açacağımız sağlık ocakları
vto evlerine bağlıyacağız. Bugün köylere ve nahi-*
yelere kadar inmiş bir tıbbi teşkilâtımız yoktur,'
Bu güçlükleri'halletmek'için şimdilik ilk merha
le olarak sayısı pek az olan seyyar teşkilâtı kuv
vetlendirmek zaruretindeyiz.
1962 yılı programında okumuşsunuzdur. Bu
seyyar teşkilâtın sağlık merkezleriyle, koy ve *a-,
sabaları birbirine' Bağlıyacak kuvvette organize
edilmesine çalışacağı?. "Öu yolu ihtiyar etmemi
zin Sebebi şudur : Bugün için sabit sağlık tesis
lerine yatırılacak paranın henüz bütçemizde yeter
miktarda bulunmamaktadır. '$uıtu bilhassa belirtmek isterim ki, sağlık tesisleri bir okul gibi, bir*
küçük ev veya daire gîbi telâkki edilemez. Bina
nın' ttçte bir masrafı,' binaya gittiği halde, üçtö
iki masrafı tesisat! ve malzemelere gider. Bu bW'
kundan 'Sft&lık binalarının inşaasınâ çok para 'har
camak ieabeder. Halbuki bütçemizde göreceksiniz] '
binaya ayrılan sadece 19 milyon liradır ve bu da'
evvelce yapılan birçok inşaatlara verilecek bdrçi
larctır. Onun için'bu seneki bütçemizde yeni îh-r
saat gorülmiyeoektir. Bu sebepledir ki, biz arada-
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j kt Boştuklârı dolduracak binalar yerine îrîraîık
* binalaıtâân- vo seyyar teşkilattan istifadeye çalışa\ cağız. Bir taraftan da mevcut sağlık merkezlerini
; hekimlerle5 takviye eimek suretiyle daha verimli
\ hale' 'getireceğiz. Araçla îyi çalışmıyan müessesel leri de çalışır hale getirmek mecburiyetindeyiz.
İ Bu noktaya gelmişken) verem -yatakları üzerinde
l
f de bi*'nebze durmak isterim. '
l 'Verem yatakîarinm on'bin civarında olmalına
| mukabil, bu yataklardan istifade etmesi gereken
hastalar f>Q 000 clert fazladır.1 Bunlar açik vehrem- •
lilerdir. Bu yataklar, bugün İhtiyaca hiçbir suret j te'Cevtfp verememektedirler. Bunların en'kısa bir
zamanda artırılmaları mecburiyeti vardır. Bize,
3 büyük, mükellef hastaneler yapmak değil, basit
jucuz/iıMıi pavîyonlarvasıtasiyle bölge hastanej leri yapmak kâfidir. >Onurt için de gerek Bayın
dırlık 'Bakanlığı ve ge*rek İmar ve' îskâh Bakan| ligi'ile temaslarla bu'plân ve projeleri hazırlat-1
j mak'gayemizdir. Slh*hi müesseselerin durumuna
| böyleee kısa bir surette işaret ettikten sonra, bilI hassa'personel meselesi üzerinde durmak isterim.
i Muhterem 'arkadaşlarım; 'Türkiye'de bugünkü
I hekim'«mevcudu; birçok- değerli'arkadaşlarımın tej barüa'ettirdikleri gibi, hakikaten'memleket ihtijy&çlarma cwap - verecek durumda değildir. AnIcak bunun yanında, mevcutlardan da hâkMylc isjtifade etmemedeyiz. Bunuh iki sebebi vardır; bijrisi, hekimlerin dış memleketlere gitmeleri veya
j memleketimizin muayyen bölgelerinde meslekleri| ne devam etmeleri diğeri hekimliğe' gerekli' itîbai rın • verilmemeğidir.
j • Hekimler dış1 memleketlere niçin gidiyor? Bujnu muhtelif'konuşmalarımda izah ettim. Hekmajler' dışarıya ya »maddi zorluklar yüzünden veya
Imânenr yükselm'ek lisan Öğrenmek ve'ihtisas yai>
j mak için gidiyorlar.
! Biz, okuldan çıkan bir hekime 450 lira maaş
î veriyoruz. Bn 'para' kazadaki bir şoförün maaşın|dan!az"dır. Buna bir'kanun tasarısı geiirdiler im- '
|za'etmedim. Tasarıda daktil'oya'050, hekime ise
f450'life konmuş. Şu' vaziyette bir hekimin bin
'daktilo kadar ^kıymetii olacağını takdir etmek
i ieabeder. (Alkışlar)
Bütçe raporunda bu husus Bütçe Karma Kol misyonu tarafı'ndan acı bir üslûpla ifade edilmiş
tir. Üzün olmasına rağmen iki satırlık bir kısmı
'okumama müsaadenizi istirham edeceğim.
' «Bilindiği gibi îkinci Dünya'Harbinden beri
memuHârin aldıklkrı 'i-eel' Ücretler her gün biraz
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dâ&a ^salmış* yaptıkları işlere W- mtSyaçlarina •
/her^-kb^ğum^&t>b&e #fa^
göre âdeta'-sembolik mahiyet almıştır; Biı^üniver- sufiaS K e l ^ r ^ a n ^ â ^ y
W inandır. Hesîte mezununun ayda 350 lira île hizmet görmesi
kM:u^küsiiz ölür, yorgun olu*, hasta olur ama
istemûektedİr. Bti gerdeklere, aykırı bir şeydir. ; buttun j%fcpİİîii MrferatM&ek? ; vâtanda# fciz:
Dl^r^rafmn4iı? J ö^^
m£t etmek gibi insanî bir vazife ile karşr karkarv bir aylıkla İktisadı Devl€t Teşekküllerinde • siyadır. Hattâ kanuni ai» daM onu yardıma mecvazife alması da mümkündür, öğretmenin ekserî; I bur küâr* Hiç kimse gece yarısı bir kasamalı
aihvalde büjfck şehirlerdeki seyyar satıcının ka- ! evinden kaldırıp-bavulunu tartamaz. Anka bir
zâtieııiiri yansı kadar ücret âlmödiğr bir memle
hekimi kaldırıp,Mediği yere^ h^aatasma/götü^'
keti» istikbaline emniyet içinde bakmak hayal ! rebilir; O halde hekimi lalettayin bir: memur
olur>
j telakki etmemek lâzımdır. Hekimi her an vazijBina^naleyh vakit kaybetmeden vasıflı perso ; fedV nöibefeteolan bir insan telâkki etmemiz '
nel davasını ve ücret politikasını müstakar bir | lâzımdır. Bu takdirde.nekiminmesâisini bir me*
hala getirecek kanunları yürürlüğe koymakta za j murun; mesaisi gibi 6: aaatt değil; bütünr gün caruret vardır. Komisyonun bu hakikati görüşü, du- I lışan, iedakirca- jrazife gören insanın emeği karnönu daiha acı ve daha fecî -bir- surette riifeydaıia İ şıhğv olarak değerlendirmemiz ieaheder. Benim
çıkarmaktadır; Onun içindir >ki| evvelâ hekimle j temennim: Yüksek Meclis de ;bu, değeri takdir [
rin hiç değilse hâkimler seviyesinde bn? tazminatax; i etmesidir., Diğer, bütçelerde ve, gelecek ka&unkavaftrçırulmaisi Jhususimda > VBakanlığa ^iîfc 'igelâi^ ! | larda-,. hekim haklarının; yer, almasını sağlamağimtgünde bir kanun tösansi''>h^rladib>bunu; • i ya yardım etmeleridir. Personel dâvasında, heBakanlıklara arz ettim. Hekimlerin en' az kendi jkimlicrin, dışında kalan en »mühim mesellerden,
akranları kadar bir ücrete kavuşturulması ama-- [birisi 4e hemşire ve ebe meselesidir;
cim gütmekteyim. Bu tasarı Yüksek Meclise gel
Muhterem arkadaşlarum, bugün memleketidiği takdirde, bunun sempati ile karşılanacağını, • i mkde İki bân civarında hemşire mevcuttur. Buarkadaşlanmın bu sahadaki kbnuşmalanna -güve inun 1 60Ö küsuru Bakanlığımız hün*etind<e çanerek, tahmin ve ümidediyoı^^
I lısmaktadır. Geri kalanı münferit teşekküller-,
I>iğ«r Mr husus mahrumiyet bölgelerine he 1 dedir. Bu şu demektir: Memleketimizde 28 - 30
kim göndermek meselesidir ki, >bu da Meclisin i yatağa bir hemşire. düşüyor. Bir insanın kendi
aldığı günden beri birçok arkadaşları meşgul i evindeki üç yatağa bakmakta ssorluk çektiğim
eden ve kıymetli tekliflerle Meclise gelmelerini î düşünürsek, çok ağır, hastalar ihtiva eden o/tuz
saik olan amillerden birisidir.
yatağın işini bîr hemşirenin başarmasına imkân
Bugün Bitlis'te hiç hekimimiz yoktur. Bingöl% olaanıyacağmı takdir buyurursunuz, O nalde ya
delıir tek hekim yardır. Hakkâri'ce bütün Peylet ; hemşire, sayısını artıracağız, veya onları, gece
demeden, gündüz demeden hekim gibi, bir nevi
ilerini ve hastane işlerim gören tek bir hekimimîşş vardır. Buraya hekimlerin gitmeyisin^ se ; ecir. gibi, devamlı çalışmaya . tâbi tutacağız.
bebini hekimin;. vatan severîiğinden şüphe etme i Devamlı çalışmaktan yıknayan hemşireler, haf- !
mizde aramak doğını x>lmaz.f ,Hekinv de her, vatanf( Itada^bir gîin dahi izne çıkmak imkânını buladag gibi yatan severdir. Hekim de herkes kadar jmamaktadırlar. Buna muikabil^ kendâlerinî gece,
gündüz 25 lira maaşla çalıştırınz. Gepe polisi.
memleketinin İhtiyaçlarına ıstıraplarına; kulak
gece bekçisi tazminat aldığı halde; hemşireler
koyan bir insandır.
!
için
böyle bir kanun derpiş edilmemiştir. Bîz
(Üstelik hekka, her ferdi teker teker dinliu
kîsa ztitöiMa''hemşirelere ;taMütat''vdrllnıesî;;i
yen, fher ferdim nabzım tutan,, onların dertle
hükmünü de huzürlarriiıza getireceğiz.
ri ; t e l ı e m \ l e ^ t o m ^
Ebe meselesi;
;';.".
nmızı anlatmamaya imkân yoktur. Ö kendisi
Memleketiıinlzde doğuimun değerleridİriîmesî,
ne her koşanın derdine deva bulur. Fakat biz
kendilerine safladığımiz imkânlarla ' maalesef doğaıi çocukların yaşanılması ve dıoğumçlan doonfârnı' 4ör&iheî}d*yva l)uilâT3^z.rBf^ hefem" İJU layı ölen. kadınlarımızın ıkurtari^nâsi hean inşaşartüarla çalışamaz. Hekim bir nevi insanüstü jnî, hfeın'de büyüfk çapta nüfus^ dâvamızı alakade:'Öefcım bizim ricalariımızı iMdetnüez. Gece i dar'eden bfe sosyal mesele blarak Ortada bnlun-'
derâfez, igüAdüz; demez ıstırap çeken her' insana (maktadır. Bugün şehir ebblerimâz- ihtiyiaeı kar-
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S^anııyacak derecededir.:Koca vilâyette, bir teik
vilâyet ©besi, veya İM/ tane belediye ebesi mey- cuttur. Bunun dışında birçok ebelikler boştur.
Köy ebe okulları programımız, bilhassa köy
lerde her türlü yardımdan malhrum kalan, köy
kadınlarımızın korunması amaciyl'e bundan 7
sene evvel.ele alınmış.ve o zaman 14 köy ebe
okulu açılmıştır. Bunlardan her birinde 25 ta
lebe yetiştirmek suretiyle senede 300 e yakın
köy e'besi çıkmaktadır. Ama bu ihtiyacı karşı
lamaktan çok uzaktır. Bu okulların 20 ye çı
karılması için tertip almış bulunuyoruz. Her
okulda' yetiştirilecek talebenin 100 kişiye çık
masına ve talhsil süresinin uzatılarak bunların
daha'bilgili bir şekilde yetiştirmesine gayret
ediyoruz. Onun içindir, ki 'bütçede arkadaşla
rım ders ücretleri üzerinde 'küçük bir tadil tek
lifinde bulundular. Bu suretle onları yetişti
ren hocaları tatmin etme imkânını bulacağız.
Bunun dışında diğer yardımcı personele bilhas
sa teknjk malzemelerimizi onaracak ve onları
işletecek yardımcı personele şiddetle ihtiyaç
vardır. Bunları sağlık personel okulları vasıtasiyle yetiştirmeye gayret ediyoruz. Fakat, de
min bir arkadaşımızın işaret ettiği gibi hu tem
po ile biz daha yü'Z sene sağlık personeli yetiş
tiremeyiz. Bunun içindir ki Millî Eğitim Ba
kanlığı ile yaptığımız 'bir anlaşma gereğince
kız teknik okulları dört seneye çıkarken bir
kısım talehelerin hemşire olarak çıkmasını te'ihine çalışıyoruz. Bu hüküm, şûrada da kabul
edilmiştir. Bu sene tatbikata geçilecektir. Bu
takdirde biz 4 veya 5 kız teknik okulundan
dört sene sonra senede 100 e yakın talebe gele
ceğini taihmin ediyoruz. Bu suretle iki senelik
bir munzam tedrisatla kaliteli hemşire yetiştir
mek imkânına sahip olacağız. Keza erkek tek
nik: okullarında yetişeceklerden teknik işler ve
hastane idarecileri temin etmeyi düşünüyoruz.
Bu suretle, kısa zamanda eleman ihtiyacımızı
karşılıyacak derecede personel ele geçmiş ola
caktır. Bir arkadaşımız okullarımıza 5 - 6 bir
müracaat olduğu (halde* ancak 300 tanesinin alı
nabildiğine işaret ettiler. Burada ufak «bir zü
hul • olduğunu tahmin ediyorum. Filhakika er
kek talebeler sağlık memurluğu "okullarına mü
racaat ediyorlar. Fakat kızlardan hemşire -oku
luna ' müracaat çok azdır. Kızlar için mektep
yok gibi hir intiba hâsıl olmasın.. Ne kadar mü-
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racaat eden, olursa hepsini hemşireliğe' almaya
amadeyiz. Kadrolarımız da mevcuttur.
Muhterem, arkadaşlarım, bir kısım arkadaş
larım münhasıran ilâç sanayii üzerinde durdu
lar. Vaktinizi almak istemememe rağmen bu me«
seleyi de kısaca arz etmek, Bakanlığın bu me
seledeki tutumunu belirtmek isterim. .
Türkiye'de yerli ve ya'bancı stermaye ile
kurulmuş 'birtakım ilâç fa'brikaları vardır. Bi
zim tetkiklerimize göre bu fabrikalarımız'Tür
kiye'nin hütün ilâç ihtiyacını karşılıyacak kud
ret ve mükemmeliyettedir. Ve hepsi şayanı tak
dir ve tahriktir. Biz bu falbrikaları hangi ser
maye ile kurulursa kurulsun, yerli müesssese
ve yerli sanayi olarak ka'bul ediyoruz. Hepsi
nin de Hükümetin himayesinden faydalanması
meşru olacaktır. Biz bu faydalanmayı prensibolaralk ka'bul etmiş bulunuyoruz. Yerli sanayii
mizin henüz yüzde 70 nisbetinde bir kapasite
ile çeliştiğini biliyoruz. Ancak % 30,"bir kapasi'ter açığımız vardır. Bu yüzden 30 açığı da
doldurmak suretiyle, yakında girmemiz kuv
vetle muhtemel olan Müşterek Pazarda, bizim
de bilhassa ilâç sanayii safhasında bir yer işgal
etmemiz mümkün olacaktır. Bu vesile • ile ilâç
sanayii üzerinde iki noktaya işaret etmek iste
rim. Birincisi; ilâç fiyatlarının Türk halkının
tahammülünü aşmâmasıdır. Bunun üzerinde
bilhassa dikkatle duruyor ve bunları kontrole
tâJbi tutuyoruz. Bu yola deVam edeceğiz.
ikinci nokta çıkan ilâçların kalite 'Bakımın
dan emniyet verici olması meselesidir. Bunun
içinde bir kontrol lâboratuvarı açmak suretiyle
bütün ilâçları yapımından sonra ve piyasaya
çı'kmadan kontrol etme imkânı elde edilmeli;
dir. Eczacılar Birliğiyle yaptığımız konuşma
larda kısa zamanda bu işin tahakkuk safhasına
'konulacağı sonucuna vardık, Bunun için yakın
da 'bir kanun tasarısı getirilecektir.
Bir çok arkadaşlarım sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesi hakkındaki kanun üzerinde
mütalâa serd ettiler ve temennilerde, ve dilek
lerde bulundular. Hakikaten muhtevası itiba
riyle ideal hir kanun olmasına rağmen, bugünkü
şartlar altında bu yatırımları yapmaya, bu hiz
metleri bütün memleket ölçüsünde, tatbika koy*
maya im'kân yoktur. Üçbuçuk milyar liralık bir
yatırım hemen gerekmektedir. Bunun senelere"
taksimi mümkündür. Fakat bir taahhüde•* gir-
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dikten sonra bunu parça parça yapmakta fay
da yoktur. Senelik birbuçuk milyar liralık bir
işletme masrafı tesbit edilen yatırımlar ve te
sislerle birlikte ilâç dağıtımını da nazarı itiba
ra aldığımız takdirde; Senatoda da arz ettiğim
gibi; 10 seneliği 18,5 milyar civarında bir nisbete varmaktadır. Senede 1 milyar, 800 milyon
civarındadır. Bugünkü sağlık bütçesinin aşa
ğı yukarı 4 - 5 misli mertebesindedir. Bunu
bildiğimiz için, evvelâ bu sistemin memlekete
faydalı olup olmıyacağmı etüt etmek zarureti
ile karşı karşıya bulunuyoruz. Esasen kanun
bizi 4 sene müddetle böyle bir tecrübe yapma, ya medbur etmektedir. İngiliz Sağlık Bakanlığı
Müsteşarının, memleketimizi tetkikleri sonu
cunda verdiği raporda da, bu cihete işaret edil
miş ve gelişi 'güzel tatbikata girilmemesi ve
esaslı bir tetkik mevzuu yapıldıktan sonra te
şebbüs edilmesi yolunda olduğuna tavsiyeler
yapılmıştır. Çünkü onlar bu işi tecrübe ettiler.
Bütün tesislerin evvelce mevcudolmasma rağ
men senede 650-700 milyon sterling sübvansi
yon vermek suretiyle plânı tatbika çalıştılar. Çok;
sıkıntı çektiler ve halen de çekmektedirler. Ama;
biz bu külfeti bütçenin ve halkımızın takatiyle ka- i
. bili telif görmedik. Bunun içindir ki; Doğu'dakii
, mahrumiyet bölgesi saydığımız Muş vilâyeti çer
çevesi içinde bir deneme yapmak kararındayız, i
Ve bugün de bütün plânlarımızı hazırlamış bulu-;
nuyoruz. Bu plânlamada Nafıa Vekâleti îmar ve <
îskân Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım \
Bakanlığı bizimle iş birliği halindedir,, yani bu;
plânın hem sosyal, hem de sağlıkla ilgili konu- \
lan müştereken ele almak kararındayız. Şimdilik |
yapılan yazılı ve nazari etüdleri, saha üzerinde,
sürplas tetkikler yaparak yeniden plânlamak';
üzere çalışıyoruz. Çalışacağız. Bu deneme bize şu- \
' nu öğretecektir : Bir köyde hastalık veya sağlık^
mevzuuna giren meseleler nelerdir? Bunu ,'ıer'
köylüye bir sağlık fişi tahsis etmek suretiyle tet
kik ve her köy evini bir sağlık ünitesi olarak fiş-'
lere bağlıyacağız. Her 5-6 köy arasında bir köy
sağlık evi bulunacak, bu sağlık evlerini camiasın
da toplıyan sağlık ocakları olacak. Sağlık ocak
larını da kazalardaki sağlık merkezlerine bağlıya
cağız. Bu teşekküller kademeli bir şekilde hasta
lık arama, tedavi etme ve hastalıklardan koruma
faaliyetine girişeceklerdir.
Muhterem arkadaşlarım; bu iş için ve bunun
tecrübesini yapabilmek için dar ölçüde de çlsa.
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iki milyon lira bütçeye* konmuştu. Yüksek Karma
Bütçe Komisyonu, buna 8 milyon lira daha ilâve
ederek bize 10 milyon liralık bir imkân sağlamış
oldu. Bundan dolayı kendilerin© bilhassa teşek
kür etmek isterim. Bu miktar bizim bu yıl* için
sabit tesisler yapmamıza imkân vermiyor. Ancak
bununla mukaveleli hekim ve sağlık personeli ça
lıştıracağız. Malzeme ve vasıta satınalacağız. Ve
aradaki boşlukları seyyaı* ekiplerle doldurmak su
retiyle bu üniteleri (deminde arz, ettiğim gibi)
birbirine bağlamaya çalışacağız. Bunun menfi bir
netice vereceğini tahmin etmiyorum. Çünkü sabit
bina masrafları olmamasına rağmen icabeden yer
lerde kiralık, ama daha âz konforu olan, daha az
dayanıklı olan başka binalardan istifade etmek
suretiyle bina noksanlığını telâfiye çalışacağız.
Bu iyi netice verdiği takdirde bölge, bölge teşek
küllerimizi geliştirecek ve ilerde bir Karadeniz
bölgesi, bir Orta - Anadolu bölgesi, sonra bir
Akdeniz bölgesi gibi çeşitli yerlerde tatbik etmek
suretiyle tecrübeye devam edeceğiz. Bunda fayda
vaTdır.'Büyıik yatırımlar yapıp muvaffakıyetsizliğe uğramaktansa küçük tecrübelerle bunu önce
den tesbit etmekte faydalar mülâhaza ediyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, bununla da memleke
tin sağlık dâvasının hallolunacağına kaani deği
liz. Çünkü bugün şikâyetimiz sağlık bütçelerinin
gayrikâf i olduğundandır. Geçen seneden bütçemiz
umumi bütçe rakamlarına nisbetle biraz daha dü
şüktür.- Bugün bundan şikâyet ediyoruz.
Yarın gene aynı şikâyette, öbür gün yine
aynı şikâyette bulunacağız. Bunu halletmek için
gereken tedbiri ele almak şartır. Bunun için tutu
lacak yol şudur. Birçok arkadaşlarımın da bilhas
sa işaret ettikleri gibi Türkiye'de kademeli bir
sağlık sigortası yapmak imkânı mevcuttur. Sağ
lık sigortalarına, evvelâ memurlardan başlayıp,
ailelerini, ondan sonra Gelir Vergisi mükellefle
rini istihdaf edecek bir şekilde genişleteceğiz, da
ha sonra da Zirai Gelir Vergisine tâbi olan kim
seleri sigortalamak suretiyle 5-İO ' senelik bir
programla bu işin tahakkuk ettirilmesine çalışa
cağız. Şimdiden tekliflerimizi Devlet Plânlama
Dairesine verdik. Onların yardımını rica edece
ğim.
Bu işin tetkikini net'icelendiremezlerse, o tak
dirde hususu bir komisyona bu işi etüt ettirmek
karâhndâyiz.
Bu sigortalar' da memlekette teşekkül ettiği
takdirde, demin arkadaşlarımızın işaret ettiği gi-
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[ de ihtiyacı karşılamaktan uzaktnv bilhassa AnI [kara ve civarında büyük çapta bir akıl hasta
nesine ihtiyacolduğu kanaatindeyiz.
Sosyalizasyonun serbest hekimliğe mâni olI mıyaeağmı, serbest hekimliğin sosyalizasyon
I kanunu tarafından menedilmediğini bu vesile
II,: ile arz etmek isterim,
Bir arkadaşım, Şükrü Yüzbaşıoğlu; Tababet
I
II Şuabatı Kanununun değiştirilmesi ve mütata.bI ı biplerle b âzı şantaj cılann, parazitlerin ilâç &atII malarını önlemek lâzım, buyurdular. Bu kanun
II için bâzı değişiklikler düşünülmüş, kanun tfcşaII rısı hazırlanmıştır. Fakat, geçen Meclisten çıkII madan, kanun tasarısı kadük olmuş, Bakanlığa.
I geri gelmiştir. Tekrar bu kanun tasansı üzerinII de çalışılıyor. Yakında Yüksek Meclise sevk ediçektir,"';••"••
'
,
•
II ilecektir.
;
Esasen kanunen yasak olan bu gibi hareket• Serbest tababetin inkişafında bilhassa Hükü- I
met teşekküllerine bağlı* yani hastanelere bağlı I ; lerin takibedilmesi için daha esaslı tedbirlere
hekimlerin dışarda muayenehane açmaları serbest, II -ihtiyaç, vardır. Bizim için de, savcılar için de
hekimler için bir nevi dezavantaj teşkil etmekte- II .yürürlükteki kanunun tatbiki kolay olmuyor.
dir. Onun içindir ki, serbest hekimlerimiz çoğal- II ^ajtajananjar az. bir para cezası ile kurtuluyprmaktan ziyade Devletten-bir vazife bulma çare- II jjjar. Yeni taşarı ile bu önlenmiş olacaktır,, ,v
leri ile DevMteıi aörev alma: gayretleri ile çırpın- I
"•'- Tip fakültelerinde fazla personel yetîştirilmaktadırlar.
I
I mesi amacını belirten 8aym Öökay Hocamızın
©una son vermek doğrudan doğruya mütohas- I Diyarbakır'da bir tıp fakoltesi açılması temensis hekimleri hastaneye bağlamak için muayene- II nişi daha çok Sağlık Bakanlığını değil, 'Millî
1
hanelerini kapatmak, bunun için de tazminat ka- II Eğilim Bakanlığını ilgilendirmektedir: Memlt nununda bu esası göz'Önünde tutmak suretiyle II kette açılacak olait her irfan müessesesi değerhükümler koymak icabetmektedir. Tazminat Ka- II 'lidiıv'bizim- için >vo bu'değer memleketin Uerert
nunu (löğruclan doğruya muayenehanelerin kapa- II 3jnne- götürülürse orada'bir ışık ve nur olafeağiUa
tılmasını istihdaf ediyor.
I1 inanıyonî^.

Jetin «dalaktır. Bir candan, sosyal ve sağdık sigor(talangoligii»ken bir .yandan da eğer tecrübeleri
miz .muvaffak olursa1 sağlık hizmetlerini ;sosyalles/
tiril-mlş- olduğu bölgelerde;; fakir halkın sağlık
kaltonmasıuı temin etmiş oluruz. Ve bu iki, bizmeti bir nokrada birleştirmek suretiyle memleket
sağlığını emniyete alınış oluruz*
Sağlık meselelerinin hallinde akla, gelebilecek
bütün- noktacı tebarüz ettirdiğimi tahmin ediyorum.; l$u sırada bilhassa. sağlık sigortaları iîe
yakın alâkası, olan hususi hastaneler ve serbest
tababet meselesine de temaji etmek İsterim.
..Hükümet programında 4a izab edildiği üzere
husûsi hastaneler katıundaki birçok noksanlar giderüecek ve yeni bir kanun huzurunuza getirile-

Sayın Hocamız Fahrettin Kerim Gökay, bilhassa kendi şubeleri olan akıl hastalığı üzerinde, çok haklı bir teklifte bulundular, hakikatpn
bugün bu sahada ıstırap çektiğimiz j memleketlerden birisi de psi^a^ıik, meselelerde, ruh sağlığını koruyucu .müesseselerin yokluğudur. ;Şu
iş memleketimizde, bc/nüzî anane tyaJinp.gcLaemistir, .Küçıüfk .bire? üuit# olarak bulunmakta,djr. Mftatesef akli mu-VAzenesj: bozpl^ulaj^has, talan »diğerleriyle,, tyv a^da^bulunjdurınak-gi^i
hiçbir yer^e,,plmıy'an;ubir .durum k^rşısındayyz.
Kendilerine teşekkür ederiz. Yakında hiç, eleğilse Ankaja^^stanjml tîgibi- .şehirlerimizde
jp^igiyatri .poîijcliuik^ri aç^ıakf niyetindeyiz jye
bunun için hazırlıklar yapmaktayız^-A^ıM^te{; ne4eri^ flı hjr m^ljşlşfijtfe Ajij^tt^tfcarapıl-.
,ma^4»r ^ u v # f e

II j • Memleketimizde yüksek ihtisas hastaneleri
I .ljturulm^sifhakkındaki , temenniler yerindedir.
II [Ama bnnun, jçin her safyada imkânları ve. malII ^ m e ^ ^ m - i n , eÇmiş, değiliz, Jlk ujtarak, açacağı
II jmuı tahmin ettiğim ye Birleşmiş Mille,tlor;le
I vâki ,aı?:laşmamızç|ant da 'istifade, edeceğine krçani
I jbulundı^;umuz bir hematoloji ve bir .kaırçfiyıoII ^Qji servisf .tfthmin (ediyor,ıun &, bu, yılf içinde
IL'veya, buralın, sonunda. Türkiye'de .faaMyete.geI J.g,ee$lk<tir.,$umı takiben ,bir $röro,tŞiırür,ü servjsiII .ni 4e,'aç,m>ak «iyetindeyU. Eleman ve (imj«uı
II ,buinr«ak™ Bu takdirde, Avrupa'ya, ve Amerika'II ; ya tedavi-için, giden birçok - vatandaşlarımız
L.jVuıjt jçirUflo tedavi imkânını bulacak,ve oralarI da perişan olmaktan kurtulacaklardır, ,- IL ^ - g o ^ m u h t e r c ^ a$ta$a§larnn^ ;;y>ak$n^zi çok
II rjjujiş$mal;^tim,r^^^I^inizden ;özürvdilerin^ Mem^

.'•
leket flâvaları çok, uzun konuşmakta fayda T&L-< > , ? € h e ı ^ m m l e ^
lâhaza ediyorum. Çünkü, bu dâva birimizin,, be-• .: ma*&as*' içliı; bâ#ka< çar&: nedjr i, Arkadaşlar, & simizin değil/ >hef>inTİzini*ibıi)memlebeltin: dâvası, • ;aaa©ğlununoiştjrftbJ Bazretiı Aetem'd&ı ballar.
^tihj^oyûnea^imaddi ve ruhî* Jmmofcfeh:,.:
* 'bu dâvalar konuşulurken, hepimiz" t aynı acıyı,
nun ıstırabını giderecek, çare bulacak din adamaynı heyecanı dûyıtyofuz* Reylerinizin bu acıla
tara v, şaJrököttMk vazifesinde te*çok< elemanlar,
rımızın iyi olması^yökıhda ^tecelli: /.edeceğine
emin olarafc. IhrazurunukdaH Mlianetlö, "•" say gi ile 1 yeiâş#u§târ»a jS : /
i Bugünkü medeni dünyada hekimsiz kalan
aynlıyorum;? (Alkışlafe)^ !<; ; •. .>(>;.•;>
uuo BAŞKAN — Bakandan sonra;, soriolarak bir; bölgeleM bedbaht bölgelerdir. Derdimiz, dâva
mız budur. Tasavvur ediniz, bugün, tbic tek hearkadaşımıza.söz vereceğini;
V..L", •\".H
kimi bulu»raıyau ilçemiz kırkı gec^orv £örkuBuyurun Saym:Kâzım: Arar. (Yok, sesleri)
Sayın Zeki &etfenv >« •,-!?.•: u;-. i^-;.,^ '-vr: ; m>uz nedir, biliyor musunuz arkadaşlar! Bu böl-:
Relerde birtakım istismarcılar, büyücüler, kırık
Sayın Zeki iZei,eıı/;beşfiâaMkarkoauşîae,ağınızı
çılar», çıkıkçılar* oeakh üfürükçüler faaliyettedŞp.
hatırlaüyoınîm>r§imdifbu^ran\;> <vi ,i
v Xi
;Hekimryo>X
Hükümet ne yapsan» insan oğlu
' ZEKİ ZEREN (İstanbul) — Sayıti başkan,;
,
î i
;
,
imecbüsdur;kendisine
bir teselli çaresi aramayiu
aziz arka^İşld¥i ifl;' b üfcön! mBsleMtfşlarırmız, he
1
İşte
^fcotfkumuz
buradadır.
Hem doktor bülundupimizi ilgilendir^'şeflik ktfnustt kizerifııde ge
,
>!
^ramflyûBU^^iJonıi idüşünüyoruz, hh\ taraftan da
nişliğine ye 6^riMiğ'hıe;i^ikdi»Ierin4«sa^îl^ile^.^e
mutatiöbbipkrin, .fırsat: bulmalarına,, karşı da
bilhassa bu* dâvanın•<.^fâsiMbri.ryei-ba^a-rii^.çarele
.
*çök ıstırapM çekiyoruz; Binaenaleyh bu bedbaht
ri üzerinde ılîardıitlah h lavı a ^ a ıX -,; iv.
mintakayı»
ıstııraplan >Üe>. bir, arada bırakmak,:
Balkan &*&tt£tt§$mı# •Ictö'^b&yufc bih vukufla tansa
bilhassa
Sağlık Baknlığındaki arkadaş
^^(eni^ek^lkler ve hem'^^EVeSe^-'-Szerîhlde bizi:
tatmin edici ^Me'r'&Sylöditer. Öen, :'şahsan iki', larıma bir tecrübeme istânadönji-Refik Saydam ,
nokta üzerinde-^yine^ hepinizi ilgilendiren sos-; iZ^manın^a/hastptelerjde! çalışmış bdr .^kadaşıorjKâUiki ınesele üzerinde • If^trç^aimvVV Yalnız. . jm ^ı;fatiyle: bir; noktaya iş/aret edeoeğim, f^â(^JijV^yal^.lıeJ^m kullapmiE|.k»»'
şunu söyMy^yimlkî,;sösyalzasyö^işiı^ûk para
ya taallûk ediyor, ,tifiöpya>ihâyali muhali üzerin-; r. -î ^rlcad^şlair, \ askerlik, şubesi başkanının - buGüte Uğraşmamalıyız. Bakan .^kada^ısıtfei daihu-: ı J u n m ^ ğ i ; İngb^ ilçemiz^ yokturj müddeiumu-T
nu çok; iyiıbüHrî)ti,!:mîiyarıîrara Uailû^âden sos-: "minin ^u^uüniadığı hifibiı* ilçe yoktur, her ilçeyalizasyon bi^.igfay5dâk,hfakltt.kjlıu;/başarı ii e : de bir askerlik şubesi başkanı, her ilçede bir
cumhuriyet savcısı vardır. Bizzat müşahade et
yürüten milletler .biziım utnumi „ bütçemiz ka
1
dar yardım yaftârak ,, milyarlar sarf'ederek mu-; tim, ^n'a-bağlv İpir ilçede,; çağİayanlı, pınarlı
bir ismi olan bir ilçe vardır, adı Gürpınar'dı...
vaffak oluyorlar. Biz*' da|ıa, malî ^urı^ujrnıız
Zâıihediyorum. Bir kirli dereden başka su diye
bu seviyelere gelinceye" kaiclâr b â # a , çareler
j
bir
şey yoktu, belki burada, burası mahrumiyet
^ram'âlıyız^ sağlık sigortaları ve saire gibi.' Benbölgelerimizin
en mahrum ifçesidirl Baktım, şu
deniz bilhassa İizüîd^üûi ^bir' nokta üzerinde;
duracağım. Yüzbinîercö vMâJldaşımız hekim- be başkanı memnun. Savcı memiran. Doktor
(Dtıiltiimıya^ı böljgeferâe 'y^amaj^tadıt. Mutlaka: yok; Bu niçin böyle? Çünkü oraya gelen sayci"
kanuni w \^^k^^^"'t^\Â^^'fû02Lk
bu-< lar, şube' başkanları, ne zaman başka yere alı- ,
(;
!
nun üzerinde dttrma^iyiz.' ' feekîmsız' bölgelere; nacaklarını biliyorlar. .
Şube başkanıediyor kiv neden, memnun olmı^
' tttel$m gonderanek,'• bliğiinkü' ş A M a 1 paraya^
bağlıdır.- ¥a^mina1; 'Vferme^ a^îaş^nayâ bağlı yayım, 2 hafta sonra* buradaki vazifem sona eri
dır. Yakında ^ttz^riııiuiabu hulûsta kanunlar: yor. Savcı diyor My:neden memnun olmıyayım,
gelecek. Mahrümiyiet' v • bölgfclerifode ça>Mşaai: Ke- </K ^scûlna, Bakanlığım, beni başka tor uygtın.
(iikîmîeTİmize birtakım avantajlar ; '.sağüanuyor.' yere alacağını vadetti. Zannediyorum, diğer
Himmetinizle'bili = likahııhlar - çıkar^' Ö zaman bakanlıklara -batğlı elemanların ço^u böyle. BuSağhJk BakanhğmiıdaLgenaş imkânlara* kavuş-! •?,rad^hiŞTdoktor yok. Doktorlarımı^ nraaafe bftkir
Oîtürrüüş olacaksınız. înışaallah I bu 'kanunlar^ ıs mmdan mahrumiyet bölgelferindM -kaç^ömazlar,
tırabını dföydulîmriuz'MıOflâvadâ; ~güM! neftice- vatan severlikleri onlardan aşağı kalmaz. Mahler vereceiktirr: '-fvn-••, !;,; ;^ . ,•• ,.L•;.- v1;
ınımiyet bölgelinde çalışmak için vatan?!perVeı%-
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lik kâfidir. Fakat genç hekim umutsuz bırakı
lacak olursa ne yapsın ? Tenzih ederim sizleri.
Oraya gidecek, olan genç, korkuyor unutulaca
ğından. Onun için, bu meseleye, bu işe el atmak
gerek.
Derseniz ki, bir gence, ne tazminat, ne fazla
para, ne şu, ne bu değil, fakat «seni sonra asis
tan yapacağım» derlerse; sayın bakanlık arkadaş
larımız, buralara, bu mahrumiyet bölgelerine he
kim bulurlar.
îkinci noktayı da kısaca söylüyorum, istan
bul mıntakasmda bir kanaat şeklinde yerleşen
bir dedikodu vardır. Bu da muayenehanelerle
klinikler arasındaki trediyyondur. Bu da bir ıs-;
tırap mevzuudur. Bir doktor olarak; yetiştirdi
ğimiz talebelerin hocası olarak, bu belki çok'
mübalâğalı bir şekilde zihinlerde yer etmiş olan;
üzücü vaziyet hakkında da vekâletin nazarı dik-i
katini çekmeyi vazife bilirim. «Muayenehaneden i
geçmedikçe yatak yeri bulamıyoruz» kanaati j
zedelenmeli, baltalanmalı ve bunun bir çaresine i
bakılmalıdır, ^efendim.
*
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
j
BAŞKAN ,— Sağlık ve Sosyal Yardım BaJ
kanlığı ve Hudut ve Sahiller Sağlik Genel Mü,-;
dürlüğü bütçelerinin tümü üzerindeki görüşme-;
ler bitmiştir. Şağlik ve Sosyal Yardım Bakan
lığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini kabul!
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.'
Bölümleri okutuyorum.

Lira
bunlara yardımcı personelin
ücretleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
2
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Kanunun 14 ricü^
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
13
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Temsil ödeneği
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler. .. Kabul edilmiştir.
Ek görev tazminatı
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

206

207

209

210

217

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
B.

Lira

301
.

Birinci kısım - ödenek ve
', benzeri özlük haklar
101 Bakan ödeneği
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

12 000

302

îkinci kısım - Personel
giderleri
I • - Maaşlar ve ücretler
201 Maaşlar
133 063 375
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
202 Ücretler
72 169 280
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle

303

;

0:1

B.

304

305

3?8 —

Üçüncü kısım - Yönetim
giderleri
Merkez daireleri büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Vilâyetler büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Posta telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Kira bedeli
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

516 720

546 000

9 000

295 000

4 200

629 900

151 000

513 500

60 000

562 000

668 300
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27 450
306 Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
307 Yolluklar
9 631 520
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
yollukları
170 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
309 Taşıt giderleri
4 218 500
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
403 Temsil giderleri
15 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
405 1262 sayılı Kanunun 10 ncu
maddesi tatbik giderleri
10 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
408 Huzur ücretleri
37 750
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
415 Sağlık müzeleri genel gider
leri
50 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
416 Okullar, kurumlar genel gider
leri
8 936 500
BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir arka
daşımızın önergesi var. 15 nci maddenin (L) cet
veli oylanırken, bu önerge oya konacaktır.
BAŞKAN — 416 nci bölümü
kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
B.
Lira
421 Cüzamla savaş genel gider
leri
420 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
422 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla
savaş genel giderleri
2 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

I B.

0:1
Lira

423 Trahomla savaş genel giderle
ri
800 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
424 Zührevi hastalıklarla savaş ge
nel giderleri
625 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
425 Sıtma ile savaş genel gider
leri
6 400 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
426 Veremle savaş genel giderleri 10 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
427 Hastaneler, sağlık ve sosyal
yardım kurumları genel gi
derleri
116 414 175
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
428 Hıfzıssıhha müesseseleri genel
giderleri
3 310 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
429 Sosyal hizmetler enstitüsü,
Akademisi, okulu ve merkezi
genel giderleri
410 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
432 1593 sayılı Kanun gereğince
çok çocuklu analara verilecek
mükâfat
1
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve»
rilecek burslar
3 660 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
451 ilmî ve meslekî yayın gider
leri
470 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et*
miyenler... Kabul edilmiştir.
452 Staj giderleri
80 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

— 879 —
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453 Milletlerarası münasebetlerin
gerektirdiği giderler
5 736 301
BAŞKAN — Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir.

604 Kan Bankası mütedavil sermaye
sine yardım
200 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

KARMA BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANI
ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — 453 ncü
bölüm üzerinde söz istiyorum.

606 Cüzam Savaş ve Araştırma Der
neğine yardım (Cüzam Ensti
tüsü inşaatı için)
800 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Buyurun, efendim.
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — Sayın arkadaslar, 453 e 30 dan, Senatoda 1 milyon 300
bin liralık bir tenzil yapılmıştır. Buna göre, 425
e 21 e 1 milyon, 307 ye 25 e de 300 bin lira ilâve
edilmiştir.
Bu itibarla, bölümlerin bu değişik şekliyle,
tenzilli ve ilaveli şekilde okutulmasını rica edece
ğim.
BAŞKAN — Efendim, zaten tadilleriyle oku
tuyoruz; komisyonun değişikliğini nazarı itibara
alarak okuyoruz.
,
Lİra

B.

457 Kongre ve konferanslar
285 000
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
476 Kurs giderleri
500 000
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Beşinci kısım - Borçlar

614 Korunmaya muhtaç çocuklar
hakkındaki 6972 sayılı Kanun
gereğince birliklere yapılacak
yardımlar
6 475 500
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
616 Amerikan ÇARE teşkilâtı tara
fından yapılan ilâve gıda yardı
mı dolayısiyle Türkiye'de yapa
cakları idari ve her türlü giderler
karşılığı olarak Merkez Banka
sındaki ÇARE'in fon hesabına
yardım
250 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
653 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Memur ve Müstahdemleri
Yardımlaşma Derneğine (memur
ve müstahdemlerin öğle yemekle
rine yardımda kullanılmak üze
re)
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

75 000

«01 Geçen yıl borçlan
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

17 000

502 Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edenler... Et*
miyenler... Kabul edilmiştir.

5 500

Yatırımlar
I - Küçük onarmalar
701 Bina onarımı
4 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Altıncı kısım - Yardımlar
601 Readaptasyon müesseseleri tesis
ve işletme giderleri
600 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
603 özel kurum v6 derneklere
30 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

III - Transfer edilen
yatırım fonları
726 Hastane, hemşire okulları ve «ağ
lık merkezi yaptırmak üzere te
şekkül etmiş müteşebbis dernek«
lere yardım
3 500 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

380
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VIII • Sosyal sermaye
yatırımları ve esaslı
onarımlar
781 Sağlık hizmetlerinin sosyalleşti
rilmesi hakkındaki'224 sayılı Ka
nunun icabettirdiği fon karşı
lığı
10 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
IX - Makina ve teçhizat
satmalımı ve esaslı
onarımları
792 Makina ve teçhizat
20 870 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

24 . 2 .1962

207

209

210

211

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
1962 yılı Bütçe Kanunu

221

AA - CETVELİ
lira
ikinci kısım - Personel
giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
1 175 002
201 Maaşlar
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Ücretler
779 700
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar-

m

Lira

B.

BAŞKAN — Sağlık, Sosyal ve Yardım Bakanlığı bütçesinin müzakeresi bitmiştir.
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.

(Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan giderleri, için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 3 447 400 lira ve yatırım gider
leri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 1 960 000 lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Bölümleri okutup oylarınıza su
nacağım

O :1

218

dımlar
41 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı
1
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Kanun gereğince T.
C. Emekli Sandığına yapılacak
ödemeler
231 540
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Temsil ödeneği
3 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Gece pratika ücreti
225 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
7458 sayılı Kanun gereğince öde
necek kasa tazminatı
,
9 450
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Emekli, dul ve yetim maaşları
141 750
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

Üçüncü kısım - Yönetim
giderleri
301 Merkez daireleri büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
302 Vilâyetler büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
303 Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve
giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
305 Kira bedeli
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir
306 Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir,

-38i —

37 500

70 000

90 000

22 000

40 000

55 000
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307 Yolluklar

27 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları
11 500
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
309 Taşıt giderleri
175 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
407 Geriverilecek paralar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

10 000

408 2490 sayılı Kanun gereğince ar

tırma ve eksiltme komisyonların
da bulunacak gayrimuvazzaf be
lediye azalarına verilecek huzur
ücreti
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
412 îlâç ve lâboratuvar giderleri
BAŞKAN — Kpbul edon'er... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir.
414 Eşya taşıma ambalaj ve sigorta
giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
417 Vergi ve resimler
BAŞKAN — Kabul edenler...
miyenler... Kabul edilmiştir.
418 Para taşıma giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
miyenler... Kabul edilmiştir.
419 Mahkeme giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
ırnvmlor... Kabul edilmiştir.
421 Sağlık temizleme giâ 3rleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
ınivenler... Kabul edilmiştir.
447

B.

Lira

451 Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
454 Sigorta giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Beşinci kısım - Borçlar
501 Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları
.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Altıncı kısım - Yardımlar
653 Memur kantinlerine yardım (Me
mur ve müstahdemlerin öğle ye
meklerinde kullanılmak üzere)
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

2 500

15 000

2 400

2

13 105

A/2 - CETVELİ
1 000

3 000

7 500

40 000

Et1 000
Et20 000

Et252 000
Et-

7126 sayılı Kanun gereğince Si
vil Savunma Fonu karşılığı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

O :1

5 450

-882

Yatırımlar
I - Küçük onarımlar
701 Bina onarımı
200 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
VI - Yeni yapı ve esaslı
onarımlar
751 Yeni yapılar ve esaslı ona^mlar 1 500 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
IX - Makina ve teçhizat
satmalımı ve esaslı onarımı
791 Taşıtlar satmalımı ve onarımı
260 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutu
yorum.
(Birinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı giderlerine kar
şılık olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 5 407 400 lira olarak tahmin
edilmiştir.
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Birinci kısım
1 Resimler
4 551 274
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ikinci (kısım
2 Çeşitli varidat
66 168
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Üçüncü »kısım
4 Geçen yıldan devrolunacak na
kit
789 958
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — ikinci maddeyi tekrar okutu
yorum.
(İkinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — İkinci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1962 bütçe yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline
1962 bütçe yılında da devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle ıbirlikte
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Hudut ve Sahiller Sapık Genel
Müdürlüğünün 30. 6 .1939 tarihli 3656 sayılı
Kanunla 19 ncu maddesine giren hizmetlileri
ne ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle Ibirlikte
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13.5.1940

Ö: 1

tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli
cetvelde gösterilenler 1962 bütçe yılında kulla
nılamaz.
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde.6. — Geçen yıl borçlan bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin
aldolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten
ödenir.
1929 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar 1962
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya
3 ve 4 noü kısım bölümleri ile yatırını bölümle
ri bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümü
ne Maliye Bakanlığınca aktarılacak: ödenekten
ödenir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle ıbirlikte
oylannıza sunuyorum. Kabul edenler.'.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Efendim, son maddeyi okutmuyorum. Çün
kü bu tasarı açık oya arz edilecektir, öğleden
sonraki Birleşimde maddeyi okutup açık oyla
nnıza arz edeceğim. Bugün saat 15,00 te top
lanılmak üzere oturumu kapatıyorum.
Kapanma saati: 13,45

ÎKÎNCÎ

OTUfiUM

Açılma saati: 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman
KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Fetruh Bozbeyli (îstanbul)

BAŞKAN — 55 nci Birleşimin îkinci Otu
rumunu açıyorum.
Yoklama yapılacaktır.
(Yolklama yapıldı.)

(A/2) işaretti cetvellerde değişiklik yapılması
hakkındaki kanun tasarısının ehemmiyetine
binaen bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için
gündeme alınarak öncelikle görüşülmesini arz
ve rica ederim.
Kanma Bütçe Komisyon Başkanı
Elâzığ
Ömer Faruk Sanaç

BAŞKAN — Çoğunluk vardır. Müzakereye
başlıyoruz.
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
bütçe Kanununun 9 ncu maddesinde kalmıştık,
şimdi onu okutuyorum.
Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık
ve Sosyal Yançlıım Bakanları yürütür.

BAŞKAN — Evvelâ bu kanun tasarısının
gündeme alınması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Kanunun tümü açık oylarınıza arz edilmiş
tir. Kutular gezdirilecektir. Lütfen oylarınızı
kullanınız.
Tarım Bakanlığı bütçesinin müzakeresine
geçmeden evvel, âcil bâzı kanunların müzake
re edilmesi hakkında takrirler varıdır, müsaade
nizle şimdi onları okutuyorum.

Takrirde bu kanun tasarısının öncelikle gö
rüşülmesi istenmektedir, öncelikle görüşülme
si hususunu reylerinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Esasen bu kanun tasarısı Cumhuriyet Sena
tosunca. bastırılıp üyelere dağıtılmış, bulunmak
tadır. Kanun tasarısının tümü üzerinde konuş
mak istiyen var mı1?.. Yok. Maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler..
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir.
Maddeleri okutuyorum.

3. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi: 1/113, 1/119; C.
Senatosu: 1/27) (S. S. 41)
Yüksek Başkanlığa
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan
1961 »malî yılı bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve
(1) 41 S. Sayılı basmayazı bu tutanağın
sonundadır. C. Senatosunun 30 S. Sayılı bas'
mayazısı C. Senatosu 39 ncu Birleşim tutanağı
sonundadır.

1961 malı yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında Kanun
Madde 1. — 1961 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin,
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri ara
sında 361 000 liralık aktarma yapılmıştır.
BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum.
Karana Bütçe Komisyonunun değiştiricine
bağlı cetveller

*—* 884
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[1] SAYILI CETVEL
B.

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

Eklenen

Başbakanlık
309 Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kalbul edenler... Ettaıiyenler... Kabul edilmiştir.

70 000

Danıştay Başkanlığı
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluklan
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir.
452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderilecedclerin harcırahlan ile başka her çeşit giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etaniyenler... Kabul edilmiştir.

5 000

5 000

Diyanet işleri Başkanlığı
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
302 Vilâyetler büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluklan
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
476 Memur ve hatyrat hademesinin kurs giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

60 000
60 000
2 500
2 500

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
305 Kira bedeli
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
306 Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
307 Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
476 Kurs ve okullar umumi giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...

30 500
Kabul edilmiştir,
20 000
Kabul edilmiştir.
80 500
Kabul edilmiştir.
30 000
Kabul edilmiştir.

Tanm Bakanlığı
301 Merkez daireleri büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
307 Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluklan
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
427 6893 sayılı Kanun gereğince verilecek prim ve para mükâfatı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
428 Toprak - Su hizmetleri genel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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15 000
12 000
42 000
6 000
15 000
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ödeneğin çeşidi

Düşülen

Eklenen

Sanayi Bakanlığı
2 000

202 Ücretler
206
303
307
403

453

BAŞKAN — Kabul edenler...
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Milletlerarası münasebetlerin
BAŞKAN — Kabul edenler...

Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir.
gereğince yapılacak zam ve yardımlar
Etmiyenler.^. Kabul edilmiştir.

2 000

2 000
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5 000
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2 000
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
gerektirdiği giderler
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

5 000

[2] SAYILI CETVEL

201

202

206

209

201

209

Lira

B.

(A/l) Cetveli
Lira

B.
Adalet Bakanlığı
Maaşlar
7
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Ücretler
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle, 34, 38 ve
39 ncu maddeleri gereğince T.
C. Emekli Sandığına yapılacak
Ödemeler
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Millî Savunma Bakanlığı
Maaşlar
4
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) ve 15 nci maddesi
nin (E) fıkrasiyle 34, 38 ve 39
ncu maddeleri gereğince T. C.

600 000
231
220 000

409
150 000
411

414
200 000

145 000

Emekli Sandığına yapılacak öde
meler
41
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
182 sayılı Kanun gereğince öde
necek hizmet eri tazminatı
1
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Muayyenat
4
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Harb malzemesi, teçhizat ve
tahkimat karşılık ve giderleri 1
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Taşıma giderleri
25
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

350 000

410 000

500 000

500 000

000 000

Birinci anaddeyi tekrar okutuyorum.
(Birinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — Birinci maddeyi cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — 1961 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin,
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine
218 527 000 liralık ek ödenek verilmiştir.
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Lira

Adalet Bakanlığı
201 Maaşlar
7 600
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
202 Ücretler
220
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar
150
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle, 34, 38 ve
39 ncu maddeleri gereğince T.
C. Emekli Sandığına yapılacak
ödemeler
200
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. *
Millî Savunma Bakanlığı
201 Maaşlar
4 145
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) ve 15. nci maddesiTidn (E) fıkrasiyle 34, 38 ve 39
ncu maddeleri gereğince T. C.
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler '
41 350
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
231 182 sayılı Kanun gereğince öde
necek hizmet eri tazminatı
1.410
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
409 Muayyenat
4 500
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir,
411 Harb malzemesi, teçhizat ve
•tahkimat karşılık ve giderleri 1 500
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
414 Taşıma giderleri
25 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

0:2
Lira

Devlet borçlan
000.

804 5434 sayılı Kanun gereğince T.

C. Emekli Sandığına yapılacak
ödemeler
18 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

000

000

000

000

Millî Eğitim Bakanlığı
201 Maaşlar
38 700 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve
39 ncu maddeleri gereğince T.
C. Emekli Sandığına yapılacak
Ödemeler
2 320 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı
307 Yolluklar
250 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
309 Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

150 000

422 Bulaşıcı, ve salgın

hastalıklar
la savaş genel giderleri
600 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

000

(A/2) Cetveli

000

Maliye Bakanlığı
778 5591 sayılı Kanunun 6 ncı mad

desi, gereğince sermayesine mah
suben Makina ve Kimya Endüst
risi Kurumuna
45 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

000

000

000

780 Sermayelerine mahsulben İktisadi
Teşekkül ve benzeri müessesele
re yapılacak ödemeler
27 432 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum :
(Birinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Kanunun tümü açık oyunuza arz edilecektir.
4. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisi İdareci Üyelerinin, 1961 malî yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi
1/132, 2/150, C. Senatosu 1/29) (Gündeme) (1)
BAŞKAN — Efendim, diğer bir önerge daha
var, okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan
(1)
B.
453
453/A
453/E

O: 2

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun tasarısının ehemmiyetine binaen bir an
evvel kanuniyet kesbetmesi için gündeme alına
rak öncelikle görüşülmesini arz ve rica ederim.
Karam Bütçe Komisyonu Başkanı
Ömer Faruk Sanaç
BAŞKAN — Efendim, gündeme alınmasını
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul olundu.
öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edildi.
Bu tasarı Cumhuriyet Senatosunca kabul
edilip, basılıp heyetinize dağıtılmıştır.
Tümü üzerinde konuşmak istiyen var mı i .
Yok... Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
olundu.
1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
Kanun
Madde 1. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/l) işaretli cetvelin (Kurucu Meclis)
Büyük Millet Meclisi kısmının ilişik (1) sayılı
cetvelde yazılı tertipleri arasında 90 000 liralık
aktarma yapılmıştır.
BAŞKAN — Cetveli okutuyorum .

SAYILI OETVEL

ödeneğin çeşidi
Ahdî münasebetler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
iştirakler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimize ge
lecek ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Düşülen
Lira

Eklenen
Lira
90 000

25 000

65 000

(1) 43 S. Sayılı basmayazı bu tutanağın so- nundadır.
C. Senatosu 34 sayılı basmayazısı ise 22 2. 1962 tarihli 39 ncu Birleşim Senato tutanağı sonuna bağlıdır.
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BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum :
(Birinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle beraber oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı
cetvelde yazılı bakanlık ve daireler kısmının
sonunda yeniden açılan tertiplere, hizalarında
gösterilen ceman 50 771 567 lira olağanüstü
ödenek konulmuştur.
BAŞKAN — 2 numaralı cetveli okutuyo
rum :
[2] SAYILI CETVEL
B.
Başbakanlık
505 Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçlan
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Danıştay Başkanlığı
Geçen
ve
eski yıllar karşılık
505
sız borçları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İstatistik Genel Müdürlüğü
505 .Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

lira

115 000

398

2 041

Diyanet İşleri Başkanlığı
505 Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları
333 525
BAŞKAN — Ksbul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
505 Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları
35 515
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Adalet Bakanlığı
505 Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Millî Savunma Bakanlığı

240 445

0:2

B.

Lir»

505 Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları
26 479 369
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İçişleri Bakanlığı
505 Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları
986 604
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü
'
505 Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları
1 58Ç 532
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Jandarma Genel Komutanlığı
505 Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları
859 303
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dışişleri Bakanlığı
505 Geçen ve eski yıllar karşılık• sız borçlan
441 760
BAŞKAN — Kabul edenler... .
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maliye Bakanlığı
505 Geçen ve eski yıllar karşılık*
sız borçları
333 597
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı
505 Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları
3 311 137
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bayındırlık Bakanlığı
505 Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları
252 599
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ticaret Bakanlığı
505 Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçlan
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

121 136

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
505 Geçen ve eski yıllar karşılık-
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sız borçlan
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
505 Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tarım Bakanlığı
505 Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ulaştırma Bakanlığı
505 Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

75 600

2 731

30 513

83

İmar ve İskân Bakanlığı
505 Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları
485 866
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Toprak ve îskân işleri Genel Müdürlüğü
505 Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları
15 077 813
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN -^ 2 nci maddeyi tekrar okutuyo
rum :
(2 nci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — Maddeyi eetvelleriyle birlikte
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde cetvelle birlikte kabul edilmiş
tir.
Madde 3. — Bu ödenekten harcanmıyan kıs
mını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

Madde 5. — Bu kanunun hükümlepi&i Ma
liye Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum.
5. — İstanbul Üniversitesi 1961 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi: 1/110, C. Senatosu:
1/25) (44) (1)
BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1961 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna dair
bir önerge vardır, okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan
îstanbul Üniversitesi 1961 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının ehemmiye
tine binaen bir an evvel kanuniyet kesbetmesi
için gündeme alınarak öncelikle görüşülmesini
arz ve rica ederim.
Karma Bütçe Komisyonu Başkanı
Elâzığ Milletvekili
Ömer Faruk Sanaç
•

BAŞKAN — Tasarının gündeme alınmasını
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Tasarının gündeme alınması kabul
edilmiştir.
öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öncelikle
görüşülmesi kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde konuşmak istiyen arkadaş
var mı?. Yok.
Tasarı Cumhuriyet Senatosunda müzakere
edilerek kabul edilmiş ve basılarak Heyetinize
tevzi edilmiştir.
(1) 44 S. Sayılı basmayazı bu tutanağın sonundadvr.
dadır.
29 S. Sayılı C. Senatosuna ait basmayazı ise
22.2.1962 tarih ve 39 ncu Birleşime ait Senato
tutanağı sonuna bağlıdır.
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Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddele
re geçilmesi kabul edilmiştir.
İstanbul Üniversitesi 1961 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında Kanun
Madde 1. — istanbul Üniversitesi 1961 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin
206 ncı (4598 sayılı Kanun gereğince yapıla
cak zam ve yardımlar) faslının 30 ncu (ölüm
yardımı) maddesinden 3 000 liranın düşülerek,
aynı cetvelin sonunda (Karşılıksız borçlar) adı
ile yeniden açılan 506 ncı fasla olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. —İBu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanun hükmünü Maliye ve
Millî Eğitim Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi -oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Tasarının tümü açık oyunuma arz olunacak
tır.
6. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet ^Meclisi
idareci Üyelerinin, Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Başkanları ve Divan Üyelerinin tem
sil ödenekleri hakkındaki kanun teklifine dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi üe
Millet Meclisince ve Cumhuriyet Senatosunca
kabul olunan metinler (M. Meclisi 2/102, C. Se
natosu 2/7) (1)
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Başkanlan ve Divan Üyeleri tem
sil ödenekleri hakkındaki kanuna dair bir tek
lif var, okutuyorum.
(1) 16 ya ek S. Sayılı basmayazı tutanağın
sonundadır. C. Senatosu 33 S. Sayılı basmayazı
Senatonun 22 . 2 . 1962 tarihli 39 ncu Birleşim
tutanağı sonuna eklenmiştir.
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Yüksek Başkanlığa
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulu
nan Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi
İdareci üyelerinin, Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisi Başkanlan ve Divan üyelerinin
temsil ödenekleri hakkındaki kanun teklifinin
ehemmiyetine binaen biran evvel kanuniyet
Ikesbetmesi için gündeme alınarak öncelikle gö
rüşülmesini arz ve rica ederim.
Millet Meclisi Bütçe
Komisyonu Başkanı
Ömer Faruk Sanaç
BAŞKAN — Gündeme alınmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
'Kabul olundu.
öncelikle müziakere edilmesini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edildi.
Kanunun tümü üzerinde konuşacak var mı?
Yok... Maddelere 'geçilmelini oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Tasarı Cumhuriyet Senatosundan tadilen
gelmiştir. Bu kısmı müsaadenizle okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi
Başkanları ve Divan Üyelerinin temsil ödenek
leri hakkındaki kanun teklifi Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunun 22 . 2 . 1962 tarihli
39 ncu Birleşiminde tadilen kabul edilmiştir.
Arz olunur.
Suad Hayri Ürgüplü
Cumhuriyet Senatosu Balkanı Y.
Sırrı Atalay
BAŞKAN — Maddeleri okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanları ve Divan Üyelerinin temsil ödenekleri
hakkında Kanun
Madde 1. — Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Başkanlarına (1 500) er, Başlkanvekillerine (600) er, İdare Âmirlerine (500) er ve
Divan Kâtiplerine (300) er lira aylık temsil
ödeneği verilir.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Madde 2. — Birinci maddede yazılı ödenek
lere, vazifeye başlama tarihinden itibaren hale
kazanılır ve bu ödenekler (her ay peşin olarak
çekle ödenir.
BAŞKAN — Maddeyi «oyunuza «unuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu.
'Madde 3. — Bu kanun 25 Ekim 196İ1 tari
hînden itibaren yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Mladdeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Bu kanunu Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu.
Kanunun tümünü oyunuza arz ediyorum..
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
7. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
si İdareci Üyelerin, Meclis Hesapların/m Tetkiki
Komisyonu Üyesinden Denetçi olan zata ödene
cek denetçi ücreti hakkındaki kanun teklifine [dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ile Mil
let Meclisince 've Cumhuriyet Senatosunca kabul
olunan metinler (M. Meclisi 2/103, C. Senatosu
2/6) (1)
BAŞKAN — Denetçi ücretleri hakkında ge
len bir teklif var okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulu
nan Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi
idareci Üyelerinin, Meclis Hesaplarının Tetkiki
Komisyonu Üyesinden Denetçi olan zata öde
necek Denetçi ücreti hakkındaki kanun tekli
finin ehemmiyetine binaen biran evvel kanunîyet keşfetmesi için gündeme alınarak önce
likle görüşülmesini arz ve rica ederim.
Millet Meclisi Bütçe
Komisyonu Başkanı
Ömer Faruk Sanaç
BAŞKAN — Gündeme alınmasını oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
öncelikle görüşülmesini kalbu'l edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
(i) 17 ye ek \&. Sayılı basmayazı bu tutanağtn sonundadır.
C. Senatosunun 31 S. Sayılı basmayazısı ise
22 . 2 . 1962 tarihli 39 ncu Birleşim Senato
tutanağı sonuna eklenmiştir.
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İvedilikle görüşülmesini kabul
Etmiyenler... Kabul edilmiştir...

edenler...

BAŞKAN — Basarının tümü üzerinde gö
rüşmek istiyenler? Yok ,mu efendim. Yoksa
maddelere geçiyorum. Bu da tad'ilen gelmiştir.
Tad'ilen1 gelen kısmını okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 386-,2/6

22.2.1962

Millet Meclisi Başkanlığına
Meclis Hesaplarının TetJkikı Komisyonu
üyelerinden denetçi seçilenlere ödenecek denet
çi ücreti hakmdaki kanun teklifi Cumhuriyet
Senatosu Genel Kumlunun 22 . 2 . 1962 tarihlî
39 ncu Birleşiminde tadil en kabul edilmiştir.
Arz olunur.
Suad Hayrı Ürgüplü
Oum'huriyet Senatosu Başkanı Y.
Sırrı Atalay
BAŞKAN — Maddelere geçmiyorum.
1

Meclis Hesaplarının Tetkiki Komisyonu üyele
rinden Denetçi seçilenlere ödenecek denetçi
ücreti hakkındaki Kanun
Madde 1. — Meclis Hesaplarının Tetflrikı
Komisyonu üyelerinden Denetçi seçilenlere ay
da 500 er lira denetçi ücreti verilir.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza 'arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 2. — Birinci maddede yazılı ücret
lere, vazifeye başlama tarihinden itibaren hak
kazanılır ve bu ücretler her ay peşin olarak
çekle ödenir.
Denetçiye vekâlet eden diğer bir denetçiye
bu Vekâleti dolayısiyle ayrıca ücret verilmez.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 3. — Bu kanun 25 Ekim 1961 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
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Madde 4. — Bu kanunu Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının tümünü oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul
edilmiştir...
8. — Millet Meclisi İdareci Üyesi Şevki Gü
ler ile Cumhuriyet Senatosu İdareci Üyesi Meh
met 'Ünaldı'mn, Başbakan ve Bakanların temsil
ödenekleri hakkındaki kanun teklifine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ile Millet
Meclisince ve Cumhuriyet Senatosunca kabul
olunan metinler (M. Meclisi 2/108, C. Senatosu
2/5) (1)
BAŞKAN — Efendim, Millet Meclisi İda
reci Üyesi Şevki Güler ile Cumhuriyet Senatosu
İdareci Üyesi Mehmet Ünaldı'mn, Başbakan ve
Bakanların temsil ödenekleri hakkında bir öner
ge vardır, okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan
Millet Meclisi İdareci Üyesi Şevki Güler ile
Cumhuriyet Senatosu İdareci Üyesi Mehmet
Ünaldı'mn, Başbakan ve Bakanların temsil öde
nekleri hakkındaki kanun teklifinin ehemmiye
tine binaen bir an evvel kanuniyet kesbetmesi
için gündeme alınarak öncelikle görüşülmesini
arz ve rica ederim.
Millet Meclisi
Bütçe Komisyonu Başkanı
Elâzığ
Ömer Faruk Sanaç
BAŞKAN — Gündeme alınmasını kabul
edenler... Etmiyenler... Gündeme alınması kabul
edilmiştir.
öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... öncelikle görüşülmesi kabul edil
miştir.
Efendim, bu tasarı Cumhuriyet Senatosunda
müzakere ve kabul edilmiş, basılarak da arka
daşlara tevzi edilmiştir.
(1) 18 e ek S. Sayılı hasmayazı bu tutanağın
sonundadır,
32 S. Sayılı C. Senatosu basmayazısı ise Se
natonun 22. 2.1962 tarihli 39 ncu Birleşim tu
tanağının sonuna eklenmiştir.
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Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Söz ist!yen olmadığına göre maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etml-*
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
Şimdi Cumhuriyet Senatosu tezkeresini oku
tuyorum :
Millet Meclisi Başkanlığına
Başbakan ve Bakanların temsil ödenekleri
hakkındaki kanun teklifi Cumhuriyet Senatosu
Genel Kurulunun 22. 2.1962 tarihli 39 ncu Bir
leşiminde tadilen kabul edilmiştir.
Arz olunur.
Suad Hayri Ürgüplü
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y.
Sırrı Atalay
BAŞKAN — Birinci maddeyi okutuyorum :
Başbakan ve Bakanların temsil ödenekleri
hakkında Kanun
Madde 1. — Başbakana ayda 1 500 ve Ba
kanlara da ayda 1 000 er lira temsil ödeneği
verilir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
Madde 2. — Birinci maddede yazılı ödenek
lere; vazifeye başlama tarihinden itibaren hak
kazanılır ve bu ödenekler her ay peşin olarak
ödenir.
Diğer bir bakanlığa vekâlet eden Bakanlara,
bu vekâletleri dolayısiyle ayrıca bir ödenek
verilmez.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul olunmuştur.
Madde 3. — Bu ödenekler aidolduğu Ba
kanlık bütçesinden ödenir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul olunmuştur.
Madde 4. — Bu kanun 25 Ekim 1961 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul olunmuştur.
Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul olunmuştur.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olunmuş
tur.
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9. — 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil
usulü hakkında Kanuna geçici oir madde eklen'mesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe
komisyonları raporları (1/93) (1)
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum
Yüksek Başkanlığa
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan
6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsili usulü
hakkındaki Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısının ehemmiyetine bina
en bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için gün
deme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve rica ederim.
Millet Meclisi
Bütçe Komisyonu Başkanı
Elâzığ
Ömer Faruk Sanaç
BAŞKAN — Gündeme alınmasını oyunuza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Tümü üzerinde konuşmak istiyen var m i l
Yok... Kanunun basılıp dağıtılmasından 48 saat
geçmediğinden görüşülmesini tasvibinize arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
ivedilik karan vardır, ivedilikle görüşül
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
6183 sayılı Amme alacaklannın tahsil usulü
hakkında Kanuna geçici bir madde eklenmesine
dair Kanun
Madde 1. — 6183 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici 4 ncü madde eklenmiştir :
GEÇİCİ MADDE 4. — Gelir, Kurumlar, Dâhilde alman istihsal, Nakliyât ve Banka ve Si
gorta muameleleri vergilerinden, 1.1.1962 ta-

(1) 46 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.
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rihinde vâdesi geçmiş borcu bulunanlardan 48
nci maddeye göre yaptıkları tecil talepleri bu
kanunun yürürlüğe girmesinden önce reddedil
miş olanlar ile haklarında aynı madde uygu
lanmış bulunanların (iktisadi Devlet Teşebbüs
leri hariç) bu kanunun yürürlük tarihinden iti
baren bir ay içinde tahsil dairesine yazı ile mü
racaat etmeleri şartı ile; son durumları yeni
den incelenir.
Bu inceleme sonunda, zor durumda bulun
dukları anlaşılanların, bakiye borçlan (bu ka
nunun şümulüne giren borçlardan 1 . 1 . 1962
tarihi ile kanunun yürürlük tarihi arasında
cebren veya rızaen tahsilat yapılmış ise taksitlendirilmek suretiyle tecil edilecek miktar borç
bakıyesidir.) Maliye Bakanlığınca, 48 nci mad
dedeki iki yıl kaydı ile bağlı olmaksızın; 1962
bütçe yılı sonunu tecavüz etmiyecek şekilde;
taksitlendirilmek suretiyle münasip müddetle
bir defaya mahsus olmak üzere tecil olunabilir.
Kanunun, teminat istenmesi, faiz aranması,
haczedilmiş malların teminat yerine geçmesi,
teminatın değiştirilmesi ve değerini kaybeden
teminatın tamamlanması ile ilgili hükümleri
mahfuzdur.
Maliye Bakanlığı bu madde ile tanınan tecil
yetkisini kısmen veya tamamen mahallî teşki
lâta devredebilir.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi; tahsil
dairesince yapılacak yazılı tebliğ üzerine 15 gün
içinde değerini kaybeden teminatın veya mah
cuz mallann tamamlanmaması veya yerine baş*
kalarmın gösterilmemesi hallerinde âmme ala
cağı muaccel olur.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer..
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu.
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi.
Kanunun tümünü oyunuza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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10. — Halit Kızı Nermin Akmansü'ye vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına. dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/S9)
(1)

hum Kurmay Albay Halit Akmansü'nün kızı Ner
min Akmansü'ye, hayatta bulunduğu müddetçe,
vatani hizmet tertibinden (500) lira aylık bağlan
mıştır.

BAŞKAN — Halit kızı Nermin
hakkında bir teklif var, okutuyorum.

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımım takibeden ay
başından yürürlüğe girer.

Akmansü

Yüksek Başkanlığa
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan
Halit Kızı Nermin Akmansü'ye vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı
nın ehemmiyetine binaen bir an evvel kanuniyet
kesbetmesi için gündeme alınarak öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve rica ederim.
- .
Millet Meclisi Bütçe Komisyonu
Başkanı
Elâzığ
Ömer Earuk Sanaç
BAŞKAN — Efendim, gündeme alınmasını
oylarınıza sunuyorum (Bu kimdir sesleri), (ra
poru görelim sesleri) (Bu şahıs hakkında izahat
verilsin sesleri)..
BAŞKAN — Efendim bunun hakkında Büt
çe Komisyonu raporu var, müsaade edin okuta
yım.
.
(Bütçe Komisyonu raporu okundu.)
«

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Maliye
Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının tümünü işarı oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Efendim şimdi Tarım Bakanlığı bütçesinin
.görüşülmesine geçiyoruz.
B — TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
O — DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ
11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları
tezkereleri (M. Meclisi 1/10, C. Senatosu 1/J.S)

BAŞKAN — Basılıp dağıtılmasından 48 saat
geçmediğinden gündeme alınması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler...
Kabul edilmiştir...
12. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Büt
öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Etmi
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
yenler... Kabul edilmiştir.
raporu ile 1962 yûı Orman Genel Müdürlüğü
ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... EtıriiBütçe kanunu tasarısında yapılan
değişikliğe
. yenler... Kabul edilmiştir.
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Arkadaşlar bu da dağıtılmasından 48 saat
Karma Bütçe Komisyonu
raporu (M. Meclisi
geçmediği için karar alıyoruz. Oyunuza sunuyo- |
1/16, C. Senatosu 1/19)
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- ı
mistir...
j
BAŞKAN — Efendim, şimdi Tarım Bakanlığı
Tümü üzerinde görüşmek istiyen yok mu efenbütçesinin görüşülmesine başlıyoruz.
, dim? öyleyse maddelere geçiyorum. Maddelere
C. K. M. P. Meclis Grupu adına Sayın Mus
'geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
tafa Kepir.
*
edilmiştir.
C. K. M. P. MECLÎS GRUPU ADINA MUS
Kanun tasarısına ait birinci maddeyi okutu
TAFA K E P Î R (Yozgat) — Sayın Başkan, Millet
yorum.
.
.
Meclisinin
değerli üyeleri;
Madde 1. — Millî Mücadele tümen kumandan
Tarım
Bakanlığı
bütçesini vesile sayarak ikti
larından olup, fevkalâde hizmetleri görülen mersadi ye malî varlığımızın kaynağı, millî kalkınma
gayretlerimizin istinad alanı olan meselelerimiz
(1) 47 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunhakkında evvelâ, mütearifelerden bahsedecek,
. dadır.
11-Sıra Sayısı 32 Birleşim 56'ya eklidir
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muhterem Meclisin ve muhterem umumi efkârın
bu 1 numaralı dâvamız üzerine bir kere daha has
sasiyetle eğilmelerini temine çalışacağız. Sonra
da, 1962 yılı bütçesinin bu alandaki ümit kırıcı
kifayetsizliğine işaret edeceğiz.
Muhterem arkadaşlar, yüksek malûmlarıdır
ki, memleketimizin yüzölçümü 77 700 000 hektar
dır. Kültür arazimiz (üçte biri takriben 8 ilâ 10
milyon hektarı) ormanların tahribi ve meraların
tahvilinden elde edilmek üzere, 25 milyon hektar
mera ve çayırlarımız 29 milyon, ormanlarımız 11
milyon, kültüre müsait arazimiz de 2 milyon hek
tar olduğuna göre bugün 67 milyon hektara ula
şan bir arazi üzerinde tarımsal çalışmalar yapı
yoruz demektir. Bunun mânası şudur ki, Türki
ye, değişik iklim şartlarına tâlbi, değişik topoğrafik yapıda ve çeşitli mahsuller veren, uçsuz - bu
caksız bir tarla, bir bağ, bahçe, bir meralar ülke
sidir. Vatan topraklarının hemen hemen tümü
tarımsal bir alan olunca millet de ister istemez
büyük kütlesiyle çiftçi ve çoban olacaktır. Evet,
manzara da zaten budur. Filhakika, 28 milyon
nüfusun 20 milyona yakın bir kısmı bizzat ve bil
fiil toprakla uğraşmakta, geriye kalanın mühim
bir kısmı da geçimini yine topraktan sağlamakta
dır. Bu sürekli gayretlerin tabiî neticesi olarak
da millî gelirin yüzde 45 ilâ 4$ i, dış ticaretini
zin de yüzde 80 ilâ 90 ı zirai mahsullerden elde
edilmektedir, Istidraten şurasını da arz ve işaret
etmek isteriz ki, dünyada hiçbir millet çiftçilik
ve çobanlıkla arzulanan refaha ulaşamamış, mua
sır medeniyet seviyesine çıkamamıştır.
Muhterem arkadaşlar, ziraat denince, vehle
ten, hatıra 7 ana faktör gelmektedir.
1. İklim,
2. Toprak,
3. İnsan gücü,
4. İstihsal araç ve gereçleri,
5. Hayvancılık,
,
6. Ormanlar,
7. Ve nihayet bütün bu kaynakların anah
tarı olan sermayece yatırımlar. Şimdi müsaade
ederseniz, bu temel faktörlere ana hatlariyle te
mas ederek acı gerçekleri hep beraber tesbit ede
lim.
1. İklim : Denizlerle büyük sıradağlar ara
sında kalan kıyı şeritleri hariç, Türkiye'de, umu
miyetle, bir çöl iklimi hükümfermadır. Bu sebep
ledir ki, Türkiye'nin iktisadi, hattâ içtimai kade
rini asırlardan beri gök - kubbenin rahmet dolu
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bulutları çizmektedir. Yağmur varsa mahsul var,
bereket var, Anadolu çiftçisi için yaşamanın tadı
ve biraz mânası var. Yağmur yoksa kıtlık var, aç
lık var, hicranlar ve hicretler var. Bundan çıka
racağımız ilk netice, topraklarımızın suya olan
ebedî hasreti ve mutlak ihtiyacıdır. Şayanı şük
randır ki, Türkiye, hidrolojik potansiyel bakımın
dan dünyanın bahtiyar ülkelerinden biridir. Yer
altı sularını yer üstüne çıkarmaya; küçük, orta
ve büyük yerüstü sularını bentler, regülâtörler,
barajlarla dirije etmeye ve onları bir bereket ik
siri halinde tarlalarımıza akıtmaya mecburuz.
Milyarları barajlara bağlamak elbetteki müspet
bir gayrettir. Ancak, onları 8 -10 türbinlik hidro - Elektrik santralleri içine hapsetmek ve hele.
küçük sulamayı ihmal etmek de bir gaflettir. Bu
gün Türkiye'de sulanabilecek arazi miktarı 5 mil
yon, halen sulanabil en kısım ise 1 milyon hektar
dır. Büyük kütlelerin günlük rızklariyle alâkalı
küçük sulamalar üzerinde, Cumhuriyetçi Köylü
Millet Partisi Meclis Grupu olarak inat ve ısrar
ile duruyoruz. Karma Komisyonun himmeti ile
53 milyona çıkarılan bir para ile bu sahada umu
lan gelişmelere ulaşılamayacağını da samimî ka
naatimiz olarak arz.etmek isteriz. (Alkışlar).
£ Toprak : Bugün milletçe bilinen bir ger
çektir ki, topraklarımız bünye itibariyle hastadır,
marizdir, Ölümün eşiğindedir. Rüzgâr ve su erozyonlariyle de mütemadiyen bu eşikten içeriye
doğru itilmektedir. Asırlardan beri dertlerine de
va, hastalıklarına şifâ aranmıyan, mütemadiyen
cehlin tahrip ve istismariyle bu hale getirilmiş
olan bahtsız toprağın bir de kıyım kıyım kıyıl
ması, döl vermez parçacıklar haline getirilmesi fa. ciası vardır. Gerçekten, 20 yıl evvel 100 dekarlık
bir tarladan 5 ilâ 7 kişilik bir aile geçimini sağlı
yordu. Bu tarla şimdi veraset voliyle 24 er dekar
lık 4 parçaya bölündü.
4 dekar da aralarında sınır olarak boş, bırakıl
dı. Yarın bunlar da üçe beşe bölünecek, üç ilâ beş
dönümü de sınır olarak boş bırakılacak. Sonra ne
olacak? İzaha lüzum yok. Bu cünce aile işletme
leri sahiplerini doyurmıyacak, yorganlar sırtlanacak, şehirlere rızık tedarikine çıkılacak, gece
kondulara yerleşilecek... Gecekondu sefaletlerinin
mebde ve menşei budur, arkadaşlar. Bugün tak
riben 250 - 300 bin hektar arazi sınır halinde
bomboş yatmaktadır. Bu faciaya seyirci kalmak,
zirai, iktisadi ve sosyal bir intihar olur. Buna
cesaretle bir hal çaresi bulmaya mecburuz. Coğ-
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raf i bölgelere, toprak cinslerine, mahsul nevileri
ne göre bir aileyi geçindirebilecek asgari işletme
ünitelerini tesbit etmeyi ve bunların parçalanma
sına asla ye kat'a müsaade etmemeyi bu marazdan
kurtulmanın ilk basamağı saymaktayız.
Ayrıca, mülkiyet haklariyle, sosyal adalet za
ruretlerini bağdaştıracak bir toprak reformunu,
âcil bir tedbir olarak tavsiyeye değer bulmakta
yız. istihsal araçlariyle teçhiz edilmemiş, küçük
'bir işletme sermayesine sahip kılınmamış kimse
lere 50 ilâ 100 dekarlık arazi vermek, gerçek anlamiyle bir toprak reformu sayılamaz. Dağıtıla
cak toprağı, istihkak sahiplerinin kuracağı kifa
yetli kılınmış istihsal kooperatifleriyle işletmekte;
her bakımdan fayda mülâhaza etmekteyiz.
Toprak, kendisinden bir şeyler almak gayre
tinde ve bilgisinde olanların elinde ise millî ser
vete bir şeyler katar. Demek oluyor ki, toprak
meselesi, daha doğrusu, toprağın ilk meselesi,
kendisini, verimli kılmaya müsait bir işletmeler
rejiminin, bir işletmeler statüsünün tesisi mesele
sidir. timin ve sosyal realitelerin ışığı altında
sağla'm temeller üzerine oturtulmuş fiilî ve huiîuki statülerle, küçük, orta ve büyük arazi işletme
lerini tanzime mecburuz.
'Toprağı, nizasız, fasılasız, tam bir huzur ve sa
lâhiyetle işletecek ellere teslim ettikten sonradır
ki, onun hastalığını giderici ve verimini artırıcı
tedbirlere, işletme sahiplerinin de büyük çapta
yardımiyle, başvurabiliriz.
Asırların ve nesillerin özünü sömürüp bi
tap düşürdüğü topraklarımızın tedavi çarele
rinin başında su gelir. Bilgisiz ve hele gübresiz sulama sürekli bir deva olamaz. Toprak
larımızın su ile müterafik ana ihtiyaçlarından
biri de tabiî gübredir. Tabiî gübre, yani top
rak hayatiyetinin baş unsuru.. 100 milyon ba
şa yakın hayvanın ahır ve ağıt gübrelerini
yılmadan, usanmadan kültür arazisine serp
meye bir zarureti mutlaka vardır, ölmüş top
raklarımız ancak böyle bir gayret ve himmet
ile «bâsübadelmevt» e ulaşabilir. Bu takdirde
de, tezeğin yerine ikame etmeye mecbur ola
cağımız bir millî yakıt dâvası ile karşı kar
şıya kalırız. Elbette ki, bu dâva, sadece bir
Tarım Bakanlığı dâvası değildir. Tabiî güb
renin ulaşamadığı yerlerde yeşil . gübre ve
suni gübreye ihtiyaç vardır. . Bugün bilhassa
hububat çiftçisi, - ki ölmüş topraklar onun
istismarında, yokluğun ağır yükü de onun
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omuzlarındadır - gübre kullanamaz.
Çünkü
gübreye alışamamıştır. Çünkü gübre kâfi
miktarda yoktur. Çünkü gübre pahalıdır.
Çünkü gübre peşin paralı ve binaenaleyh bir
lükstür.
Acı gerçek odur ki, topraklarımız potas
" ister, fosfor ister, azot is*ter. Yüz yıllardan be
ri kantar kantar verdiklerini miskal miskal al
mak ister. Gübrelemeye esas olmak üzere ne
zaman başlayıp, ne zaman biteceği belli olmıyan toprak tahlillerimiz yapıla dursun, bize,
çok acate olarak bol, ucuz ve kredili gübre
lâzım. Bu gübrenin nasıl kullanılacağını öğ
retecek gayretli ziraat teknisyenleri lâzım.
Türk köylüsünü gübreye alıştırmak lâzım.
Bunun için de mümkünse her köyde bir kaç
dönümlük gübreli tecrübe ekimleri yapmak
lâzım. Bu suretle hem ekimi öğretmek, hem
müspet neticeyi bizzat göstermek lâzım. Unutmıyalım ki, 19 ncu asırda Almanya gibi uya
nık bir memlekette dahi halkı gübreye alış
tırmak için, tam 20 yıl harcanmıştı*. Suni güb
re için arz ettiğimiz şeyleri zirai mücadele
ilâçları için de aynı hararet aynı" zaruret ve
müstaceliyetle temenniye değer bulmaktayız.
3. însan faktörü : Bugün Türkiye'de 20
milyon insan geçimini toprağa bağlamış bu
lunmaktadır. Ancak bu 20 milyondan 11 mil
yonu elinde olmıyan sebeplerle istihsale mües
sir bir şekilde iştirak edememekte, işsiz bir müs
tehlik olarak kifaf-ı nefse çalışmaktadır. Ge*riye "kalan 9 milyon insan da senenin sadece
85 günü çalışabilmekte, 280 günü de köy kah
velerinde ve duvar diplerinde boş oturmak
tadır. 30 milyona yakın bir kütlenin 9,5
milyon tona varan yıllık hububat ihtiyacı, iş
te bu 9 milyon insanın yılda 85 günlük emeği
ne bağlı... Bu zavallı emeğin hâsılası da yıl
da 7 milyon tonu bulmakta ve Türkiye ar
tan nüfusu ile birlikte her yıl 2 - 2,5 milyon
ton istihsal açığı vermekte yani Türkiye kendi
sini bugün besliyememektedir.
Bu açlığa mahkûm işsiz milyonları, bu boş
geçen milyar saatleri nasıl kıymetlendireceğiz?
Mesele burada, arkadaşlar...
'Meyvalı, meyvasız ağaçlar dikimine, orman
yetiştirilmesine, bağ, bahçe, zeytin, fıstık ve
saire üretilmesinle, hulâsa, elkonom'ik ve sosyal
hizmetler alanına bu milyonları nasıl sevk ede
ceğiz ? Anadolu, ufuklarında bir «Sûr-u israfil»
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de bulunduğumuz sosyal vasat bakımından
ne zaman, kimin tarafından ve bilhassa nasıl
tehlikelidir. Zira tarımdan artacak
nüfusu
öttürülecek? Geç/imini toprağa bağlamış ol ân
sevk edecek yeter derecede sınai tesislerimiz
20 milyondan 1 milyonunun hiç toprağı yok
yoktur. Bugünkü usul ve vasıtalarla ziraate
tur. En sefil bir hayat içinde sözde ziraat işçi
devam etmek de bir nevi harakiridir. Yapıla
liği yaparlar. Bir miktar toprağa güya bir zi
cak şey, bizce, şiddetli erozyona ve binnetice
rai işletmeye saıhibolanların da yüzde 76 sı 1 bir daha dirilmemek üzere ölüme mahkûm 8 75 dekarlık bir araziye sahiptir. Bu kadar kü
10 milyon hektarlık gayritabiî kültür arazisin
çük bir işletme, ailenin bütünü iş gücünü ikapden sapanı çekmeli. Buralarını mera ve otlasayamamakta ve işsizlik buradan doğmaktadır.
kiye olarak millî servetimizin ç>ok mühim bir
Bugün memleketimizde, tarih öncesi devri, ma
kolu olan hayvancılığa terk etmeliyiz, iklim,
ğara devrini yaşayan kütleler var. Bunlar çı
coğrafî bölüm ve bitki karakteristiğini de göz
rılçıplak dağlarda otururlar, kazma ikı geven
önüne alarak kültür arazisini hayvancılılk, hu
söküp yerine yin'e aynı aletle arpa ekerler, ve
bubat, narenciye, pamuk ve saire gibi tarım
bununla karınlarını doyurmaya çalışırlar. Bu
dallarına, bölgeler ayırmalıyız. Her karış top
kazmalı arpa e'k'ieiler, 'bu kazmalı rençbcrler,
raktan tahsis edilecek maksatlar alanında âza
bu 'hayvanların bile, yadırgadıkları için yaşa
mi verimi elde etmeye gayretler sarf etmeliyiz.
yamadığı dağın çilekeş sakinleri ne olacak?
Ayrıca bölgelerin istihsallerini muntazam ulaş
Malî imkânlarımızın müsaadesi veya müsait
tırma vasıtalariyle ihtiyaç ve talep sahalarına
•bir dış yardım temini yoliyle en güç, durum
süratle yetiştirmeli, ekmeksiz veya
katıksız
da olanlarından 'başlamak üzere bir iç. iskan
kalma endişelerinden vatandaşı kurtarmalıyız.
île 'bu yürekleri ve vicdanları tırmalayan sefa
Tâbir caizse, otarşik aile ekonomisine paydos
let ve ce;haİ£t bölgelerini, asgari mânada olsun,
borusu ealmalıyız. Bir nevi ziraatte sınıflaşma
insanca yaşama seviyesine çıkaramaz mıyız?
veya istühsalde ihtisaslaşma diyebileceğimiz
insan -faktörünün ilk meselesi de bir iç is
böyle bir düzenden sonradır ki, kooperatifleş
kân ve muazzam bir mesken meselesidir. Bu
meye gidebiliriz. Verimi 'artırma, emeği kıy
nokta üzerinde şimdilik durmıyacağız.
metlendirme, âtıl gücü hareketlendirme ancak
Bizce vatan evden, millet aileden başlar.
ilmin ve tekniğin klavuzluk ektiği kooperatif
Bu aslî ünitelerin ıstırapları üzerine edilmek.
lerle mümkün olabilir. Zirai istihsal koopera
millî varlığımızın kaynağını gürleşlirmek olatifleri elivle şuurlu bir" makinalaşma "mümkün
ca'ktır. însan ve toprak münasebetlerinin^ top
alabileceği
gibi, bakımı, beslenmesi, üretimi,
rak ve istihsal münasebetlerinin tanzimi Tür :
neslinin
ısla.hı
ve veriminin çoğaltılması gaye
kiye'nin baş meselesidir. Birincisi mutlak* bir^
siyle
kurulacak
hayvan yetiştirme ve satır koo
toprak reformu, ikincisi de behemahal bir zi
peratifleri sayesinde memleket hayvancdv^ımn
rai reformla ıslaha muhtaçtır. Sosyal yapımızın
gelişmesi de'sürat ve emnivetle-tahakkuk ede
her yönünü titizlikle dikkate alarak şuurlu ve
bilecektir. Öküz peşinde gürde 1 ilâ 2 dekar
cesaretli hamlelerle bugünden, kesin hedefi i
lık
toprak rdemek için hrlâk olan insanı -k;
bir kurtuluş yoluna çıkabilmeliyiz. Aksi halde
bunlar milyonlardır- bağ, bahçe, orman, yo],
ya aç kalmaya, yahut kendimize yeni bir yurt
köy inşası gibi, sosyal ve tarımsal hizmotlo—lp
bulmaya mahkûmuz.
'kullanarak
muattal insan gücünü millî kal
4. istihsal araç ve gereçleri : Türkiye'nin
kınmamızın
temel harcı haline
getirmemiz
karakteristik istihsal aracı - affedersiniz - öküz.
'
mümkündür.
Malî
imkânları
bir
cüce.
fakat
gereçleri de ka^nı ile sapandır. Bugün, zirai
beşerî
potansiyeli
bir
dev
olan
memleketimizin
nüfusun yüzde 90 ı bu tarihî vasıtaları kul
bu gücünden mutlaka faydalanmalıyız. Birinci
lanmakta devam ediyor. Bir tarafta bakımsız
Büyük
Millet Meclisi Türk istiklâlini ve Türk
gıdasız, âdeta iskelet halinde bir çift ök'-z...
vatanım
kurtardı. Kurucu Meclis, kim ne der
Di.^er tarafta, bu vasıta ile günde 1,5 ilâ 2
se
desin
tarih hükmünü verecektir, bu Meclise
dekar tarla eiziktiren, canından bezgin, mil
vücut
verdi.
Millî iradenin yegâne mümessili
yonlarca Türk çiftçisi... Karşımızda da ejder
olan bıı muhterem Meclisin de, miletimizi ikti
ağızlı açlık tehlikesi... Bu. acı gerçek karşısında
sadi ve içtimai sefaletten ve beşeri ataletten
ne yapacağız? Gelişi güzel makinalaşma; içîn-
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kurtarıcı bir Meclis olmasını Ulu Tanrıdan ni- 1
yaz etmekteyiz.
5. Hayvancılık: Millî servetlerimizin en
önemlilerinden, millî kalkınmamızın temel di
reklerinden biri olan hayvancılığımız da, ta
rımın diğer kolları gibi, elem verici bir ipti
dailik içindedir.
Hakikatte Türkiye, Rusya'
dan sonra Avrupa'nın en çok hayvana sahip
olan bir memleketidir Hâlen ortalama 80 mil
yon büyük ve küçük baş hayvanımız, bir o ka
dar ela kümçs hayvanatımız mevcuttur. Tjfıkin,
ibret ve dehşet verici bir gerçektir ki, ette;, süt
te, peynirde, yağda, yumurtada, yünde, tiftik
te, kılda, hulâsa, hayvan basma her nevi verrnd", maalesef Avrupa'nın en geri memleke
ti olmakta devam ediyoruz. Maamafih, gönül
lerinizi birazcık olsun ferahlatmak için hemen
arz edeyim ki, yağsız ayranda, deri ve bağır- I
sakta re'kor bizimdir. 13u ve buna benzer büt- I
çeler sayesinde, _ bu rekoru elimizden alacak
başka bir devlet de yoktur. Hangi mevzua dokunsak kendimizi bir eılkma.zın mihrakında bu
luyoruz. Hayvancılığımız da elbette ki, emsali
meselelerimizin karakterini taşıyacaktır. Bu ni
çin böyledir? Çünkü, Türkiye'de yaşamak için
yemek, içmek, bakılmak, hastalıklardan ko- I
rvnmak ihtiyacında olan her canlı /mahlûk; I
•korkunç bir kaderle, onmamak ve fakat (»İme- I
mek kaderiyle doğmuştur. Bu ilâhi kaderin te- I
celliyatından olarak hayvanlarımız da tâbiatiylo ve ilk mesele olarak açtır. Çağdaş milletle
rin 0,5 - 1 hektar merası mevsiminde sıhhatli
bir hayvanı bol bol doyurmaya kâfi iken, biz
de, 5 - 6 hektar mera daha zayıf bir hayvanı I
ölmîyecek kadar doyurabi ilmektedir. 29 milyon 1
h«ktar sözde merada 80 milyon hayvana doy
diyoruz, o zavallılar da doymuyor tabiî... Ya
hayvan yemi istihsallerimizi. O da ayrı bir yürokler acısı... Filhakika, yıllık dane yem ihtiya
cımız asgari 9 milyon ton, istihsalimizde, küs- I
pe ve kepek dâhil, 6 milyon -ton olduğuna gö
re, dane ye/m açığımız yılda .1 milyon tondur. I
Bunun gibi asgari 67 milyon ton kaba ota. 26 I
milyon ton kes ve samana ihtiyaç varken JSinil- I
yon ton kaba ot ve 14 milyon ton da kes ve sa- I
man istihsal edebildiğimiz tahmin edilmektedir. I
.î*te ihtiyacın asgarisi, işte istihsalin, âzamisi... I
Aradaki muazzam farkın hayvanlarımızı açlı- I
ğm gayyasında bulundurduğu yürek sızlatıcı I
bir gerçektir. Ayrıca, bu ihtiyaç sadece hay- [

vanların doyması içindir. Verimini artırmak
için bu ihtiyaçları iki misline çıkarmak da bir
zarurettir. Bakım, hastalıklarla mücadele, hay
ran neslini ıslah v. s. gibi meselelerle de eidlî ve bilhassa kifayetli şekilde meşgul o l a m ı v
voruz. Esasen halkımızın ruhunda bir, verme
lin alma ihtirası ve itiyadı da vardır. Toprakta
öyle, hayvanda öyle, ormanda öyle.. Ne yapa
cağız, arkadaşlar? Bu dertler bizim dertlerimiz.
devasını da hep beraber aramaya mecburuz.
Akla ilk gelen tedbirler şunlar olabilir: 1. Ya
hayvanları azaltacağız, - ki Amerika'da bunun
tecrübesi yapılmış ve müspet netice alınmıştır -,
ya da meraları çoğaltacağız, daha doğrusu hay
vanlarımızın hayat sahasından gasbedip tarla
yaptığımız araziyi hayvanlarımıza iade, yani
hâli aslisine irca edeceğiz. 2. timin ve tecrü
belerin ışığı altında memleketi hayvancılık ve
ekim - dikim bölgelerine ayırarak her bölgeden
kendi istihsal sahalarından âzami verimi alma
ya ve bu suretle hayvanlarımız için bir barın
ma bölgesi veya bölgeleri ayırmaya gayretler
sarf etmeliyiz. 3. Yem fabrikalarını ve onların
istihsallerini çoğaltmalı, yağlı tohumlar, pan
car, kepek gibi kuvvetli hayvan gıdalarını ucuz,
süratli ve emnliyetli vasıtalarla hayvancılık
bölgelerine ulaştırrnkya çalışmalıyız. 4. Hal
ka çok hayvan yerine, sıhhatli, bakımlı ve bin
it etice bol verimli hayvancılığı öğretmeye uğ
raşmalıyız. 5. Bunun tabiî neticesi olarak da
hayvan yemi, yonca, çayır ve diğer yemler ye
tiştirilmesini teşvik ve bilhassa ahır besiciliği
fikrini bütün memlekete yaymaya çalışmalıyız.
6. Hayvan mahsulleri için mutlaka istihsali
teşvik edici bir fiyat politikası tesis etmeliyiz.
7. Kontrollü hayvan yetiştirme kredileri aç
malı ve bir yetiştirme sermayesinin teessüs ve
teşekkülüne çalışmalıyız.
Muhterem arkadaşlar, bütün bu acıklr man
zarasına rağmen bugün hayvancılığımız millî
gelire yılda 17 milyar lira katabilecek kabili
yettedir. Halbuki bugün her nevi tahıllarımızın
mecmu geliri 7 milyar lirayı geçememektedir.
Gönülleri ümit ve huzur ile dolduran bu du
rum hayvancılığa vermemiz lâzımgelen ehemmi
yetin derecesini büyük bir vuzuhla ortaya koy
maktadır.
6. Ormancılığımız: Halen orman diyebile
ceğimiz sahalar yekûnu takriben 11 milyon
hektardır. Bu miktar Türkiye yüzölçümünün
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ortalama bir hesapla yüzde 12 ilâ yüzde 13 ü i ü
kapsamaktadır. Bir memleketin tatmin edici
bir ormana sahibolduğunu iddia edebilmek içân
(bu nis'betlin ilmen yüzde 30 u bulması şarttir.
Türkiye'miz için ilk hedef yüzde 25 e ulaşa
bilmektir.
Demek oluyor ki, Türkiye'yi orman bacı
mından barınılabilir bir yurt haline getirmek
için mevcut ormanlarımız kadar daha yeni
ormanlar" yetiştirmeye mecburuz. Bu hedefe
ulaşmak için de her yıl bütçemizden 120 mil
yon lira ayırmaya ve tam 100 yıl heyecanlı
ve şuurlu bir gayret sarf "etmeye zaruret var
dır. 1962 yılı bütçesinde ağaçlandırma için
ayırabildiğimiz para 30 milyon olduğuna görle,
bugünkü tempo ile <fevam edersek 400 yıl son
ra ilk hedefe ulaşabileceğiz demektir. Yirmin
ci asrın üçüncü rulbu... Feza çağı... 400 seme
sonra çöl olmaktan kurtulacak bir vatan ha
yali...
. ,
I
Bu niçin böyledir? Çünkü :
1. Onbir milyon hektarlık ormanlarımı
zın verim kapasitesi yılda 7 milyon metre küb,
faizim aldığımız ise 17 milyon metre kübdür.
Demek ki her yıl, 10 milyon metre kübü zor
la alıyor, yani ormanları Devletim de müsaade
ve müsamahası ile resmen ve alenen tahribediyoruz.
. 2. Millî felâketlerimizden biri olan yangın,
güya millî servetlerimizden biri olan keçi her
yıl 50 bin hektar ormanımızı muntazaman yok
etmektedir.
3. Selçukiler devrinin tabiî ve insiyaki
konuşu ile bugün ormanlık bölgelerimizde
20 500 köy mevcuttur. Vaktiyle bu köylerin
hepsi de ormanların içinde iken 6 500 köyün
ormanları tedricen yok olmuş ve bu zavallılar
çırılçıplak dağların zirvesinde fakat cehalet
ve sefaletin eteklerinde sürünmeye mahkûm
edilmişlerdir. Geriye kalan 14 bin köy ise, İm
len ormanların içindedir. TesMti kabil olabilen
nüfusları da takriben 7 milyondur. Nüfus ar
tımı bakımından Türkiye'nin en verimli köyleri
de galiba bunlardır.
4. Tarih bir tekerrürden ibaret olduğuna
göre, gün gelecek - ki Prof. Albert'e göre 50
sene sonra o meşum gün gelmiş olacaktır - bu
14 bin köyün sığındığı ve halen barındığı or
manlar, da mintarafillâh yok olacak, onlar da
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6 500 köylük komşuları gibi dağbaşlarmda
kendi kaderlerini yaşıyacaklardır.
5. Ormansızlık yüzünden iklim . insafsızlaşmakta, kuraklık korkunç bir âfet halinde
vatanı sarmakta, millî topluluğumuz tehlikeli
uçurumların kenarına doğru koşmakta, her yıl
500 milyon metre kiib vatan toprağı topla, tü
fekle değil, su erozyonlariyle elimizden alın
makta, her avuç toprağı şehit kaniyle sulan
mış bu aziz vatan mütemadiyen çoraklaşmakta
ve biz münevverler, fburadan vatan, millet nu
tukları çekmekteyiz. Bana öyle, geliyor ki,
dünyanın en bahtsız ve en günahkâr aydınları
bizleriz. Yedi Uyurların asırlık uykusundan
silkinemezsek Allah huzuruna, tarih huzuruna
ve millet huzuruna ak alın ve açık yüzle çıka
mayız arkadaşlar. Ruhlarında karamsarlığa
yer vermemiş, davranışlarında ümit ve cesa
retin semlbolü olmuş i n s a ı l l a r i T 1 safmdayım.
Suni ve trajik sahneler sunmadım. Vicdanı
mın ıberaet kararı vermediği bir dâvanın savu
nucusu olmadım. Sadece ve vus'um nisbetinde
çıplak hakikatlerden bahsetmeye çalıştım. Mil
letçe var olmanın ilk ve hayati unsurundaki
asırlık marazları güya gidermek iddiasiyle ge
len Tarım Bakanlığı bütçesinin 10 milyarın
içindeki rakam payı 363 milyondur. Bu ra
kam bu yılki bütçenin yüzde 3,6 sı kadardır.
Halbuki bu sektöre geqen yılki bütçenin yüz
de 4 ü tahsis edilmişti. Demek bu alanda bariz
bir gelişme olmuş ki, biz yavaş yavaş paracıklarımızı o sahadan çekmeye başlamışız. «Men
çi gûyem, tanburam çi gûyem?..» Ecnebi mü
tehassısların, Devlet Plânlama Teşkilâtının ve
nihayet bizzat Tarım Bakanlığı teknisyenleri
nin hesaplarına göre, her yıl tarım alanına 3
milyar yatırmaya mecburuz. Hal böyle iken
363 milyonun 245 milyonu cari1 masraflara,
kalan 118 milyonu da lütfedip yatırımlara ay
rılmıştır. Her çeşit korunma tedbirlerini ke
sin olarak almak kayıt ve şartiyle sadece or
man mevzuuna her yıl 120 milyon lira yatıra
bilirdi! orman konusunda ancak 100 sene son
ra Hk hedefe ulaşabileceğimizi yukarda arz
etmiştim. Durum bu kadar açık ve açık oldu
ğu kadar da vahim iken IDU bütçe hakkında ne
söylenebilir ? Yokun tahlili ve hiçin terkibi ile.
uğraşmak üzere, kelimeler, kelimeler, kelime
ler, değil mi .. Onu Hamlet'e bırakır, bütçe
nin Bakanlık için hayırlı, yılın çiftçiler için
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uğurlu ve bereketli olmasını diler, hürmetle
huzurunuzdan ayrılırını. (Şiddetli alkışlar)
BAŞKAN — Yeni Türkiye .Partisi Meclis
(Irapu adına Sayın Ümit.
Y. T. P. MECLÎS GttlTPU ADİNA FUAT
•ÜMtT (Bolu) — Muhterem arkadaşlarım; Yeni
Türkiye Partisi Meclis Grupuımn, 1962 yılı Ta
rım Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş, tenkid
ve temennilerini arz etmek üzere huzurunuza
«yıkmış bulunmaktayım.
Bütçe vasfını kazandığı tarihten bugüne ka
dar, muhtelif şahıs ve siyasi, partiler tarafından,
bir sürü yapıcı tenkid ve temennilere mevzu teş
kil etmiş olmasına rağmen, taşıdığı zihniyet itiba
riyle yine de bir arpa boyu mesafe katetmiyen bu
bütçe üzerindeki görüşlerimiz, mevcut imkânlar
la seferber etmekten ziyade, gelecek yıl büt
çelerine hâkim olmasını istediğimiz zihniyet re
formuna matuf bulunmaktadır. Memleketimizin,
bu sahada özlenen hamleleri bir türlü yapamamış,
milletimizin, geri kalmış milletler seviyesinden,
açlık VB sefaletten kurtulmamış olmasını, gelip
geçmiş Hükümetlerin, birtakım kısır zirai poli
tika, görüşleri ile sıkı sıkıya ilgili bulmaktayız.
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bütçesini ele aldığımız Vekâlet, böylesine mühim
bir tabiat unsurunu insanlığın ve medeniyetin
emrine sevk etmekle vazifeli bulunmaktadır. Tenkidlerimiz acı olduğu takdirde Hükümetimiz bu
temennilerimiz istikâmetinde dertlerimize deva
olmaya çalışmalıdır.
Sayın Milletvekili arkadaşlarım;
Yatan topraklarımızın coğrafi ve umumi ik
tisadi durumu hepinizce malûmdur. İleri ve me-"
den i bir millet olmamız için muhtacolduğumuz
her şey, bu vatan sathının altında ve üstünde
mevcuttur. -Memleketimizi üç taraftan saran de
nizler, değişik ve mutedil iklim şartlan içinde
ve en medeni bir şekilde yaşama imkânlarını bi
ze bahşetmiş bulunmaktadır. Esefle ifade edeyim
ki, bu namütenahi iklim ve tabiat şartlarına
rağmen, şimdiye kadar, ileri.ve müşahhas bir
iktisadi karakter iktisabetmiş değiliz.
Y. T. P. Meclis Grupu olarak görüş ve kara
rımız, mevcut ve müzmin içtimai huzursuzluk
larımızı bir an evvel ortadan kaldırıp, asıl me
selelerimiz olan zirai ve iktisadi dâvalarımıza
süratle ve emniyetle el uzatacak samimi hükü
metlerimize yardımcı olmaya matuf bulunmak
tadır. Şimdi, Parti Meclis Grupumuzun, Tarım
Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş, tenkid ve
temennilerini sırasiyle arz edeceğim.

Aynı görüş ve zihniyetin hâkim bulunduğun
da şüphe olmıyan 1962 yılı Tarım bütçesinin de,
evvelkilerden farklı ve hamleci imkân ve kareli
Aziz arkadaşlarım;
ler taşımadığını üzüntü ile beyan etmek isterim.
Memleketimiz, bugünkü şartlar içerisinde ve
Cumhuriyet tarihi içinde cereyan eden bütçele
bugünkü haliyle, bir ziraat memleketi olmaktan
rin tetkiki, imkân ve ihtiyaçlar arasında müna
sebet kurma bakımından, bütçeyi yapanların ka
uzak bulunmasına rağmen, mevcut imkân!arla
falarında hiçbir değişikliğin vukubulmadığını
bu hedefe ulaşabilecek durumda ve buna mecbur
açıkça, göstermektedir.* 40 yıla yakın bir zaman- I dur. 77 698 000 hektar yüz ölçümü bulunan
dan beri devam edcgelen ve her yıl yeniden ele
memleketimizin : 24 972 000 hektarlık kısmını
alınan Devlet bütçelerimiz, sadece kalıp numa
işlenmeye müsait topraklarımız, 10 548 000 hek
rasını değiştirmek suretiyle aynı karakteri muha
tarın1. orman veya orman karakterinde toprakla
fazaya devam etmektedir. "Son derece hayatî bir
rımız, 29 000 000 hektarlık kısmını çayır ve me
ehemmiyeti iktisâbetnıiş bulunan \ e memleketin
ralarımız, 1 089 000 hektarlık kısmını ıslaha
bir numaralı dâvası haline geldiğinde şüphe ol
muhtaç, arazilerimiz ve geri kalan 11 188 700
mıyan ziraat politikamızın değişmezliği, bu gö
hektarlık kısmını da göller ve ürün getirmiyen
rüşümüzün doğruluğunu açıkça ispat etmektedir.
kayalık sahalar teşkil etmektedir.
27 800 000 olan nüfusumuzun 19 500 000 ine
Muhterem arkadaşlar, ziraatin temeli toprak
tır. Toprak; su gibi hava gibi insan hayatının
tekabül eden 3 250 000 çiftçi ailemiz, işlenmekte
temel unsurlarından biridir.. Millet dediğimi.î
olan bu 24 972 000 hektarlık topraklarımız üze
beşer topluluklarının var oluşları, kürreyi-arzı I rinde yaşamaktadır.
teşkil eden kayalıkların sathındaki ince ve müm- I
Mühim bir kısmı itibariyle erozyona mâruz
bit toprak tabakalarınıı^nevcudiyetiyle mümkün- I bulunan ve yanlış işlemeler neticesinde kısırladür. Hepiniz bilirsiniz ki, tarihi, göçler, bu in- I şan bu topraklar üzerinde mevcut zirai işletme
ce toprakların, buzullarla vadilere ve göllere I ler üç milyon civarında bulunmaktadır. Bu üç
sürüklenmesi neticesinde vukubulmuştur. îşte | milyonluk zirai işletmeler, umumiyet itibariyle

-401-

.,

M. Meclisi

B : 55 24.2,1962

her türlü teknik bilgi ve imkânlardan mahrum
bulunmaktadır, istihsal vasıtaları noksan ve ip
tidai, işletme sermayeleri yetersiz ve düzensiz
. bulunan bu işletmelerin elinde, bugün bir kısmı
muattal vaziyette sundurmalara çekilmiş bulunan
sadece 42 OOO traktöre mukabil, iki milyonun
üstünde karasapanm işlemekte olduğunu söyler
sek, zirai faaliyetlerimizin, ne derece iptidailik
ve çiftçi vatanlaşlarımızm ne derece -perişanlık
içinde bulunduğunu ifade etmiş oluruz.
Sırası gelmişken temas etmek isterim. Trak
tör, modern ziraat anlayışı içinde, zirai işletme
lerin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.
1950 hut+â 1948 yılından itibaren takibedilen
zirai politikada, çayır ve meraların büyük çap
ta ekin sahalarına intikal ettirilmesiyle genişle
yen ziraat sahalarını işliyebilmek, o zamana göre
> ıbol' miktarda ithal edilen traktörlerle mümkün
olabilmiştir. Ancak zaman, traktörün lüzumuna
inanan görüşün değil, traktör ithalinde takibedi
len yolun isabetsizliğini ispat etmiş bulunmakta
dır. Son ondört yıl içinde, birçok firmalar tara
fından, 66 muhtelif imalâtçıdan 250 değişik tip
ve modelde traktör ithal edilmiştir. Bu imalât
çılardan bir kısmı-fabrikalarını kapatmış, bir kıs
mı değşik imalâtlara gitmiş, bir kısmı da, kota,
gümrük ve dçviz meseleleri yüzünden satmış ol
dukları traktörleri, lüzumlu yedek parçalarla
takviye etmek imkânını bulamamışlardır. Bu
hafi ise, büyük fedakârlıklar ve borçlanmalarla
traktör satmalmış bulunan fakir çiftçi vatan
daşlarımızı, ziraatin bu bir numaralı işleyicisi
olan traktörden, bütün nimetlerine rağmen so
ğutmuştur.
işte (bütün bu mahzurları bertaraf etmek ve
memleket ziraatinin bu büyük ihtiyacını kasşıla' mak üzere, 1954 yılında, 20 milyon sermaye ile
hir Türk Traktör Fabrikası' kurulmuş ve gayesi
istikametinde faaliyete geçmiştir. Halen, kalifiye
Türk usta ve_ işçilerini yetiştirmiş, fabrika bina
sını kurmuş, lüzumlu tesisleri kısmen ikmal etmiş,
% 42 si yerli imalât olmak üzere bugünkü haliy
le yılda 2 500 ilâ 3 000 civarında Türk traktörü
imal edebilecek bilgi ve imkâna ulaşmış, pulluk,
diskaro, merdene, döner çapa, haçbay m akması
ve 3 inçlik motopomplar imal etmekte olan, ihti
yaçları temin edildiği ve lüzumlu müzaherete
onazhar olduğu takdjrde, imalâtının % 80 ini
memleket içi imkânlariyle temin ederek ve yılda
imal edeceği 5 ilâ 6 hin traktörle Türk çiftçisinin
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yardımına en müsait şartlarla koşacak, olan bu
müessese, ilgililerin lüzumlu itina ve alâkayı gös
termemeleri sebelbiyle, kapanmak veya muattal
kalmak • tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır.
Muhterem Ziraat Vekilinden kendi sahasını bi
rinci derecede ilgilendirmesi hasebiyle, yensiz
ve zamansız bulduğumuz devrim otomobiline rağ
men, Türk motor sanayiinin de nüvesini teşkil1
edecek olan bu müessese üzerinde ciddiyetle ve
ehemmiyetle durmasını ve bu mevzuda bizi ten
vir etmesini hassaten istirham edoriz.
. Türk köylüsü, toprağını, hâlâ ecdattan kal
ma usul ve geleneklerle işlemektedir. Bu im
kânsızlık, bu iptidai vasıta ve telâkkilere mer- ,
butiyet, artan nüfus karşınsunda tatbika koymaya
mecbur olduğumuz, entansif ve rantabl ziraatin
yolunu kapalı bulundurmakta devam etmekte
dir. Türk köylüsünü, Türk çiftçisini, hem kendi
sine, hem memleketine, hem de insanlık âlemine
faydalı bir unsur haline getirmek, ancak, zirai
politikamızın imkân ve müspet yoldaki görüşle
riyle mümkün olacaktır. Ziraat Vekâletimizin
başında bulunanlar, bil müspet ve medeni görü
şün sahibi olsalar bile, bu medeni görüşü-tatbik
' edecek imkândan, maalesef mahrum bulunmakı tadırlar. Halen, hakiki insan gücünün üçte hati tâ dörtte biriyle çalışmakta olan ve büyük bir
: ekseriyeti-müstahsil değil, müstehlik bulunan
bu kesif vatandaş topluluğu üzerine,-bütün dik: katimizle eğilmek mecburiyetindeyiz. Hükümet,
köylü borçlarının,tahsili, Arazi Vergisinin tat
biki-mevzularında, sübjektif değil, bu vatan; daşlarımızın hayat seviye! e'rini yükseltici, onla'•• rı refaha kavuşturucu istikamette objektif ve
dikkatli olmalıdır. Onları, şimdiye kadar oldu
ğu gibi, lâfta değil, hakiki mânada yapmak
: efendi yapmak için büyük ve ciddî gayret sarf
: etmelidir. Hayvan yerine yük ve karasaban çe: ken Türk kadınının, tezek tandırı altında ay larca kış,uykusuna dalan insanların karşısına ge
çip : Hanımefendi, efendi demek, onlarla alay
! etmekten, başka bir mânaya gelmez.
Nüfusunun % 72 sini toprağa bağlıyan, 54
\ milyarlık gayrisâfi millî hâsılasının % 42 ilâ
; 47 sini bu sektörle temsil ve ihracatının' % 80
j inden fazlasını bu sahadan temin eden bir mem; leketin Hükümeti, bütçesinin sadece %3,6 sini
! ayırdığı bir Vekâleti karşımıza çıkarıp «buyu\ run efendiler tenkid ediniz» derse, bize' düşen
, vazife de,- «meyvasız ağaca taş, yaralıya kurşun
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atılmazi demek olmaz mı muhterem arkadaşla
rım.
- Birçok arkadaşlarımız,* İsrail mucizesinden
bahsetmekte, İsrail'e gıpta ile bakmaktadırlar.
Daha dün çöle gelip yerleşmiş, tabiat kuvvet
lerini ilmin ve tekniğin emrine ustaca sevk et
meyi bilmiş'küçük bir milletin muvaffakiyetini
takdire şayan bulmamak mümkün delildir. An
cak, takibedeeeğimiz yol, ağızlarımızı şapırda
tarak bu çöl sihirbazlarını seyre dalmak değil,
mevcut imkanlarımızı, ilmin ve tekniğin ışığı
altında seferber edip, üzerinde yaşadığımız va
tan topraklarının tabiat kuvvetlerini, soylu bir
millete yakışır şekil ve cesarette, emrimize tâbi
kılmak yolunda gayret sarf .etmek olmalıdır. İs
rail mucizesi denilen hâdise, haddizatinde bir
mucize olmayıp, idare eden hükümetlerin, mem
leketin, mevcut imkânlarını, hangi sahaya teksif
edeceklerini iyi tâyin etmiş olmaları hadisesidir.
Bütçelerinin % 50 sini zirai sahalara teksif eden
küçük bir çöl memleketinin, bütçesinin sadece
% 3,6 sim aynı sahaya, onu da lütfen ayırabi
len memleketimize buğday satıcısı olması, garipsenecek ve uzun uzun düşünülecek bir husus
olmasa gerektir. •
Memleketimizin zirai kaderine hâkim olan res
mî ve nim resmî Devlet teşekküllerinin çalışma
tarzı, hedefe ulaşmaktan, çok uzak bir perişanlık
arz etmektedir. Tanın, Ticaret ve Tekeyi Bakan
lıklarının. ziraatle ilgili faaliyetlerinden dolayı
toprak ve toprak ürünlerimiz üzerindeki tasar rufrufları, bize sütten kesilmiş bir annenin etekleri
ni durmadan çeliştiren huysuz çocuklarını hatır-""
latmıaktadır. Bu manzara içinde Ziraat Bankası
âdeta, mesuliyetsiz dadı rolünü oynamaktadır.
Ziraat Bankasının, ismi ile müsemma olduğu
şekilde, Ziraat Vekâletinin tesbit edeceği esas
lar dairesinde, kuruluş gayelerine doğru sevk
etmek zamanının gelmiş olduğuna, muhtelif
vekâletlerin ziraatle ilgili faaliyetlerini de
müşterek ve müstekar bir fiyat politikasına
müteveccih plânlı ve koordine bir çalışma dü•zenine girmelerini, arzu ettiğimiz zirai politi
kanın tahakkuku için zaruri bulmaktayız.
Teknik bilgi ve entansif ziraatin tahakku
kunda mühim bir yer işgal edecek olan bu
sulu ziraat, bugünkü hali ile son derece yer
siz bulunmaktadır. Mevcut ekilebilir arazi
mizin 4,5 - 5 milyon hektarlık kısmının su
lanabilir arazi ve bunun için de lüzumlu su-
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yun meveudolmasına rağmen bugüne kadar,
geçmiş hükümetlerce ikmal edilebilen su
lama şebekeleri ile, 100 000 hektarlık arazi,
sulanabilir saha haline getirilmiş bulunmak
tadır. Sulu ziraatin tanı m ân asiyi e tahakkuk
edebilmesi için ayrı vilâyetlerin
bünyesinde
teşekkül eden Devlet Su İşleri Genel- Mü
dürlüğü ile Topraksu Genel müdürlüklerinin
muayyen maksatlara matuf müşterek ve koor
dine faaliyetlerde bulunmaları, faydalı
ve
lüzumlu görmekteyiz. Ancak bu şekildedir ki
büyük sulama, merkezlerindeki imkânlar kü
çük sulama merkezleri halinde imtidaden
inkişaf imkânı bulacaktır. Birçok noktalar
da görüşlerimizle mutabakat halinde bulu
nan Baade raporunda da zikredildiği üzere,
her yıl sulama şebekesini ikmal etmeye mec
bur olduğumuz 250 000 hektar araziye kar
şılık, Hükümet sadece 5 000 hektarlık kısmını
plânlamış bulunmaktadır. Bu miktar hakiki
mânada bir sulu ziraate geçişten ziyade, olsa
olsa mecazi mânada sulu bir geçiş ifade et
mektedir,
^ Zirai faaliyetlerin mühim unsurlarından bi
rini de gübre teşkil etmektedir. Kısa zaman
da, vatandasın eline bol, ucuz ve uygun gübre
geçine imkânları- sağlanmalıdır. Darıca ve
İskenderun suni gübre fabrikalarımız - randı
manlarının son derece dununda çalışmakta
ve ihtiyaca, fiyat miktar, kalite ve tevzi şekli
itibariyle de cevap vermemektedir. Azot sanayiimizlc birlikte, bu tesislerin de elverişli
bir şekilde hizmete girmeleri ziraatmizin istik
bali ve kaderi için son derece mühim bulunmak
tadır. Bu mevzu açılmışken dikkatlerinizi bil
hassa bir noktaya, çekmek isterim.
Büyük bir vatandaş .topluluğu, medeniye
tin yıldızlararası sahalara, doğru şahlandığı
böyle bir zamanda, yukardan beri sayıp
geldiğimiz mahrumiyet, imkânsızlık ve bilgi
sizlikler yüzünden, hâlâ Ortaçağ hayatı ya
şamakta devanı etin ektedir. Birleşmiş Millet
ler Gıda ve Tanın, Organizasyonunun neşretti
ği bir bülten ile, Ankara Ziraat Fakültesinde
yapılan Etüt ve Plânlama Dairesinin 1960 en
vanter çalışmalarından edindiğimiz malûmata
göre Türkiye'de 14 milyon nüfus, insan ba
şına takriben 1,2 ton olamak üzere, yılda 67
milyon ton yaş gübre muadili 16 800 000 ton
o
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kuru tezeği, ev yakıtı olarak kullanmakta
dır. Her vesile ile, birtakım fikirsizlikler uğ
runa fikir münakaşaları saparak lâklakiyatla
ömür geçirdiğimiz bu memlekette, milletimi
zin âdeta bir yüzkarası 'halinde devam eden bu
tasarrufun, vicdanlarda yarattığı mânevi ezin
tiyi bir an için unutup kenara itse bile, bu
halin, iktisadi bünyemizde açtığı rahne üze
rinde eğilmeye medburuz.
14 milyon vatandaşımızın ev yakıtı olarak
kullandığı 67 milyon ton gübreyi, beher de
kara bir ton olmak üzere 67 milyon dekara
serptiğimiz zaman, dekar başına 20 kilo fazla
hububat istihsal etmek' suretiyle, bugünkü
fiyatlarla, yılda, 804 milyon Türk lirası de
ğerinde 1 340 000 ton buğday fazlası elde et
memiz mümkün olacaktır. Şayet bu miktar
gübreyi patates ziraatine tahsis etmek imkâ
nını bulabilseydik, elde edeceğimiz fazla pata
tes mahsrrlünün değeri, daha da büyük rakam
lara. baliğ olacaktı. Istidraden arz ve ifade
edeyim ki, hususi teşebbüsleri teşvik edici bir
maden bankasının kurulmayışı Sanayi Vekâ
leti, Maden Dairesinin, toprak altında yatan
cevherleri toprak üstüne fışkırtıcı reel görüşlü
bir zihniyete sahibolmayışı neticesinde, daha
yüz yıllar boyunca ihtiyaca cevap verecek du
rumda bulunduğu sabit olan görünür ve -muh
temel 1,5 milyar ton rezervli taş kömürü ve gö
rünür, muhtemel ve mümkün 860 milyon ton
rezervli linyit yataklarımız arzu edilir şekil
de işletilmemekte ve bu yüzden de, esasen fa
kirleşen ormanlarımız odun, gübrelerimiz ise
tezek olarak heder olup gitmektedir.
Zirai faaliyetlerimizde olduğu gibi, hayvan
cılığımız da hiçbir medeni ölçüye dayanma
maktadır.* Memleketimizin sahip bulunduğu 76
milyon baş hayvan, küçümsenemiyecek bir ra
kamdır. Ancak noksan olan taraf, bunların mu
hafaza, bakım ve ıslahlarıdır, ilgili umum mü
dürlüklerle katma bütçeli anonim şirketlerin
imkânları yetersiz bulunmaktadır. Ziraat Ve
kâletinin veteriner teşkilâtı, bilgili, fedakâr
ve çalışkan elemanlara sahip bulunmakla be
raber, hayvan, hastalıklariyle yapılacak müca
dele için lüzumlu teçhizat ve bütçeden mah
rum bulunmaktadırlar. Bu arada, yem sana
yiimizin inkişafını da memnuniyetle müşahede
etmekteyiz.
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Tarım Bakanlığının bünyesi içinde' bulu
nan ve iktisadi hayatımızın mühim bir unsu
runu teşkil eden oranan mevzuuna da kısaca
temas etmek isterim.
Memleketimizin yüz ölçümünün yüzde 13,7
sini teşkil eden. ormanlarımızın, 10 548 000
hektarlık p\v saha ' kaplamakta olduğunu yukarda arz etmiştim. Ormanla ilgili resmi ve
ga.yriresmî faaliyetlerin, ormaıüarırrıi'Z aleyhi
ne cereyan etmekte olduğu, esefle takibettiğimiz bir "vaka 'halinde devam etmektedir. Ana
yasamızla tahkim edilen ormanlarımızın kaderi
üzerindeki alışılmış Hükümet
politikasının
yanlış bir görüşe sahibolduğu kanaatini kuv
vetle muhafaza etmekteyiz. Tarım Bakanlığı
mıza ve dolayısiyle ormanı teşkilâtına hâkim
görünen ormanlara tasarruf zihniyetinin şekli,
ormancı ile ormanla ilgili vatandaşı, birbirine
hasım etmiştir. Yüzde 36 sı itibariyle iyi va
sıflı ve yüzde 64 ü itibariyle de ıslaha muh
taç bozuk karakterde bulunan ormanlarımız,
orman içinde ve civarında yaşıyan 9 milyon
vatandaşımızla orman teşkilâtı arasında, men
faat çarpışmalarının vükubulduğu bir muha
rebe sahası- haline gelmiş bulunmaktadır. Y.
T. P. Meclis Grupu olarak, kanaatimiz, teşki
lâta hâkim olan zihniyette rasyonel bir deği
şiklik vukubulmadığı, yaşama imkânlarını or
man içindeki ve yanındaki sahalarla orman
ürünlerine bağlamış bulunan vatandaşlarımı
za, ormanı tahribetmeden yaşama imkânları
sağlanmadığı müddetçe, daha bir misli artır
maya mecbur olduğumuz bu paka. biçilmez
vatan ziynetimizin "tatlı hâtıralarla gruba, da
lıp giden akşam güneşi gibi, her yıl yeni bir
vatan ufku terk ederek dönmemesiye çekilip
gittiğini görmek, milletimiz için çok acı, fakat
mukadder bir akıbet olacağı merkezindedir.
Şimdi, Muhterem Vekil Beyefendiden öğ
renmek istiyorum, yeni yıla bütün bu endişe
lerimizi bertaraf edici, yeni zihniyette, imkânlı bir zirai reform plânı ile gelebilecek ve
Türk Milletinin kaderine hâkim olan bu kötü
gidişe dur emrini verebilecekler mil
Çok muhterem ve aziz arkadaşlarım, sade
ce umumi hatlarına temas etmek imkânını bu
labildiğimiz Tarım Bakanlığının bütçesi üze
rindeki tenkid ve temennilerimize burada ni
hayet vermekteyim.
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Bu tenkid ve temennilerimizin, Hükümet
ve ilgili Vekâlet nezdinde bir yağmur duacı
sının niyazları şeklinde telâkki edilmemesini
istirham eder, bütçenin milletimiz ve memle
ketimize saadet kaynağı olması dilekleriyle
huzurunuzdan hürmetle ayrılırım. (Alkışlar)

:

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu
adına Sayın'Ataöv.
A.P. MECLİS , GRUPU ADINA İHSAN
ATAÖV (Antalya) —L 'Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri,
Tarım Bakanlığı 1962 yılı bütçesi üzerinde
A.P. Grupu adına düşünce ve temennilerimizi
arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. Bu itibarla cümlenizi Grupum adına saygı
ile selâmlarım...
Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisi olarak
hedefimiz koalisyon Hükümetinin parolası ola*ı
istikrarlı kalkınma anlayışı içerisinde millî is
tihsali artırmak, millî geliri çoğaltmak, dolayısiyle hayat seviyemizi yükseltmektir.
- Bu hedefe giderken bütçemizden Tarıma ay
rılan ve umumi bütçenin % 3 onda 6 sı olan pa
ranın bizim gibi tarım memleketinde, ihracatı
nın % 90 ı tarım ürünlerinden olan ekilebilecek
»bütün arazisi ele alınmış memleketimizde, çok
(kifayetsiz olduğunu arz etmek isterim, Tarım
da ileri gitmiş ülkeler" bu arada dün kurulan
israil /genel bütçesinin % 50 sini tarıma ayır
mış bunun da % 25 ini sulamaya tahsis etmiş
tir. Bugün Türkiye'de zirai ürün, tarımda ileri
memleketlerin zirai ürünlerinin yarısı ile 5/1 i
arasında değişmektedir. Bu da bize gösteriyor
ki prodüktüviteyi artırmakla kısa zamanda zi
rai ürünlerimizi % 50 ariırmak mümkündür.
Tarım hâlâ bünyesinde büyük imkânlar ve po
tansiyel saklıyan bir sektördür. Ancak bu hede
fe varmak temenni ile değil bu sahaya yapıla
cak yatırımla mümkündür. Bugün Türkiye'de
üzerinde durulan köy kalkınması da bütün faktörleriyle ekonomik kalkınmaya bağlıdır. Bu
kalkınma temelinde • zirai istihsal temin edecek
tir. Bu da bu sahaya realist bir görüşle yapıla
cak yatırımla mümkün olacaktır.
Çok muhterem arkadaşlar, zirai kalkınma
mızın esasının zirai yatırımla mümkün olacağı
nı arz ettim. Ancak bu yatırımın aynı zaman
da entellektüel yatırımla
beraber yürümesi
şarttır. Bugün çiftçilerimiz büyük kısmı ile es
ki dededen kalma usullerle
ziraat yapmakta
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bir kısmı da görenekle yeni usuller denemekte'dir. Ekilebilecek arazileri ele alınmış olan mem
leketimizde; mütemadiyen artmakta olan nüfu
sumuz da nazara alınarak dekar başına millî
geliri artırmak yollarını aramak mecburiyetin
deyiz. Bunun için de ilmî ziraata
gitmemiz
şarttır.
Bu neyle olur aziz arkadaşlarım?
Bugün
yurdumuzda mevcut 7 teknik ziraat, 3 aded de
bölge ziraat okulu bizi bu gayeye götürür mü? Bizden 38 defa küçük olan ve bir çöl 'ortasında
ziraat memleketi
haline gelen israil'in 101
aded ziraat okulu olduğunu, akşam ziraat okul
larından 32 000 talebe mezun olmakta bulun
duğunu arz edersem durumumuz daha açık an
laşılmış olur.
Lise tahsilinin lüks olduğu yani mezunları- -'
mu her türlü ihtisastan uzak yalnız yiyici un
sur bulunduğu göz önünde tutularak bilhassa
ziraat alanında meslek okullarına doğru git
mek, Ziraat Fakültesine bu okullarda eli nasır
laşmış güneşten bağrı yanmış insanları alarak
bu sayede toprağı, hayvanı, güneşi, tarlayı, or
manı seven innsanlar yetiştirmek mecburiyetin
deyiz. Ziraat tekniğinin derin bilgi ve metot
ları ile teçhiz edilmiş bir çiftçi camiası kurmak *
zorundayız. Bunun için yetişkin çiftçi aileleri
nin eğitimi, köy kadınlarının ve yetişeceklerin
eğitimi, üzerinde durulacak problemlerimizden
olmalıdır.
Arkadaşlar, biz bu yolları ararken maalesef
fakültelerimizden mezun ziraat mühendisleri
miz, masa başında kâğıt tomarları arasında ve
ya kendi sahaları dışında çalışmak mecburiye
tindedirler. Meselâ Devlet Su işlerinin mühendişlerinin büyük ekseriyeti ziraat- mühendisi
bulunmaktadır. Hal böyle iken ne yazık ki
bugün ,367 kaza ziraat teknisyeni mevcut
zirai bilgilerini köye ve tarlaya götürecek
vasıtadan mahrum bulunmaktadır, işte makam
arabaları edebiyatı yapıldığı şu sıralarda bâ
zı makam sahiplerine lüzumlu olmadığı hal
de araba tahsisi yerine 367 teknisyene birer
jeep temin ederek 'ilmî ziraatin değil, hiç ol
mazsa çiftçiyi ikazın imkânlarını aramalıdır
lar.
Muhterem arkadaşlarım, topraklarımızın ta
rım haritasını yapmadan, bu toprakları tahlile
tâbi tutarak ^karakter ve kabiliyetlerini tesbit
etmeden, 'ihtiyacına göre sulama dâvası, lüzu-
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muna göre gübre konusu ele alınmadan muhi
tin ihtiyacına göre vereceği ürün cinsleri tesbit edilmeden vatandaşın tesadüfe1 ve göre
neğe göre yapacağı ziraatle zirai kalkınma
olamaz. Artık prensiplerde birleşmek lâzım
dır. Yalnız buğday eken yalnız pamuk eken
çiftçi değil elindeki toprakların verim kabi
liyeti muhitin ihtiyaçlarına göre hepsini ya
pabilecek işletmeciliğe giden çiftçilere sahibolmak bu güzel vatanın her karış toprağı
nı değerlendirerek kalkınmak mecburiyetin
deyiz.
Aziz arkadaşlarımız, genel olarak Tarım Ba
kanlığından her türlü zirai istihsalin ihtiyaca
göre çiftçi tarafından temini istenmekte fakat
hizmetlerin bir politika içerisinde koordine edil
mesinde ve çiftçiye bir program götürülmesin
de en mühim unsur olan fiyat politikasında,
standardizasyonda, pazarlamada, değerlendirme
de maalesef Tarım Bakanlığı- söz sahibi bulun
mamaktadır.
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Tarım Bakanlığınca yapıldığı halde Et - Balık
Kurumunun Ticaret Bakanlığına bağlı bulunma
sında fayda, mülâhaza etmemekteyiz. Bugün
bol miktarda hayvana sahip olan memleketimiz
de elinde geniş imkânlar bulunan bu Kurumun
devamlı zarar içerisinde bulunuşu ve bir mezbahacılıktaıı ile-ri gidemeyişi zamanında muba
yaa yapmadan bugün kombinelerini ve depoları
nı boş bırakışı, Doğu'da kuraklık-ve yem sıkın
tısı yüzünden ölümle mücadele eden hayvanla
rın beside olduğu aylarda bu müessesenin uyku
da bulunuşun un eseridir. Ehliyet ve liyakati
meslekî ihtisası «dört başı mamur kimselerin
böyle müesseseler başına getirilmesi başındaki
değerlerin indî mütalâalarla' uzaklaştırılmasını
müesseseler selâmeti için zaruri sayarız.
Kredi meselelerimiz sebebiyle Ziraat Banka
sının Tarım Bakanlığı ile sıkı irtibatını mecburi
saymaktayız. ' Bu müesseseyi kendi kırtasi ça-lışma sistemi içerisinden çıkarıp Tarım ve Vete
riner mütehassıslar ve müşavirlerle takviye ede
rek şahıs hadleri toprak baremleri ile kalıplaş
mış formüllerden kurtarıp kredi hacminin dar
lığı barem konjonktürünü takip ve ona uymak
zarureti gibi ihtiyatlı tutma formüllerini ıslah
ederek bugünün realitelerine uygun Tarım Ba
kanlığı direktifleri ile tarım kredisi tevzi eden
bir müessese görmek istiyoruz.

Memleketimizin en önemli "tarım ürünlerin
den olan tütün, şeker pancarı, hububat, et fi
yatlarının tesbitindo bunların istihsal politika
sında lütfen dahi bu Bakanlığın fikri alınma
maktadır. Bugün tarımda ileri gitmiş Amerika.
Kanada, İngiltere, Hol ânda, Almanya gibi dev
letlerde ziraat politikası arazi ve mülkiyet po
Aziz Milletvekilleri,
litikası tamamiyle Tarım Bakanlığına bağlıdır.
Tarım mahsullerimize ki, bunun en büyük
Bizde ise bir tarım ürünü olan tütün Tekel Bnkısmı döviz sağ.hyan ihraç mallarımızdandır, her
kanlığı, şeker pancarı Sanayi Bakanlığı, hubu
yıl çeşitli haşere ve hastalıkların verdiği asga
bat ve et'- balık Ticaret Bakanlığı sorumluluğu
ri zarar iki milyar liradır. Biz dekar başına
altındadır. Zirai kredi iş1 eri de Ziraat Banka
millî geliri artırmayrvarzularken temin edilecek
sının kendi usul ve mevzuatı içerisinde yürü
mektedir. öyle ise aziz arkadaşlarım Adalet •millî gelirin bütçemizin 5/1 nisbetindeki muaz
zam kısmım haşerelere tevzi etmiş bulunuyo
Partisi olarak deriz ki :
ruz. O halde üzerinde en hassas duracağımız bir
Bu Bakanlığın Türkiye tarım politikasının
dâvamızda, zirai mücadele olmalıdır. Bugün sa
tesbit ve icra yetkileri ile teçhiz ve bundan "so
yısı l-'jO u bulan haşere ve hastalık memleketi
rumlu tutacak teşkilât kanununu derhal Büyük
mizde mevcuttur. \ r e bunlarla mücadele için
Meclise sevk etmelidir. Bu kanunda araştırma.
her türlü fedakârlığa, katlanmak zorundayız.
yayım işlerinin okulların ve diğer hizmetlerin
yurdumuza girip çıkan ve yurt içinde bölge de
âdemimerkeziyet esasına dayanan ve ziraat
ğişikliği yapan mallar üzerinde karantina koy
bölgelerine göre yürütülmesini derpiş eden hü
mak zaruridir, (lifıei bu yönden de bilgi ile teç
kümler konmalıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi bu
hiz ve her türlü ekipmanlarla takviyede fayda
Bakanlığa bağlanarak Tarım Bakanlığı hizmet
mülâhaza ederiz.
leri ile istihsal edile-n hububat fiyatlarının tak
I
dirini de Ticaret Bakanlığından alıp esas sahibi
Mahsullerimizin dış pazarlarda yer bulama
ne vermelidir. ' Hayvan ürünlerimizden olan j
masının başlıca, bir sebebi de hastalıktır. Mese
yün, yapağı, deri, süt,- tiftik, istihsal mevzuları j
lâ narenciyelerimize musallat olan Akdeniz si-
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—'-"Yurt topraklarının aşınıp taşınmasının
önlenmesi,
,— Mevcut yağışlardan âzami istifadenin
sağlanması,
— Toprak verimliliği ve prodüktviyesinin
artırılması,
— Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının in
kişaf ettirilerek bilgili ve ekonomik bir sula
nmanın tatbiki,
— Çiftçinin toprak ve su kaynaklarını iyi
kullanması için öğretimi ve eğitimi,
Hulâsa zirai kalkınmamızı yağmur duası ve
göz yaşı ile değil Allah'ın nimetlerini ilimle
Zirai ürünleri artıran faktörlerden birisi de
kullanarak
sağlıyaeağımızı
unutmamalıyız.
zirai sanayiin inkişafıdır. Bğer bir memleketle
Akdeniz kıyısının büyük Serik ve Manavgat
süt sanayii kurul m; mıssa süt hayvancılığı geli
o'/asının bir mevsiminden üç. mahsul verdiğini
şemez, konserve sanayii kurulma mıssa sebzecilik' , yapılacak yatırımın bir yılda amorte ettiğini
ilerlemez. Onun için Tarım Bakan'ığmın ele al
tesbit edenler hâl âl bu ovalara el atmamışması gerekli konulardan birim de gıda teknolo
larsa elbette, ki, rantabl bir çalışma yapmış
jisidir. .Bu aıvada şu noktaya da temas etmek
olmazlar. Devlet arazilerinin Topraksu Teş
isterim ki, Marnı ar; , Ege ve Akdeniz kıyıların
kilâtınca ziraate elverişli hale getirdikten son
daki yamaçları kaplıyau yabani zeytin orman'ara çiftçiye tevzii lâzımdır. Zira işletme serma
rının üzerinde durularak ecdadımızın oralarda
yesinden mahrum çiftçi elinde bu araziler ran
kurduğu yağ sanayiini karalardan gemilerin
dımansın kalacaktır.
depolarına yağ akıtacak inşaatın izVrini îerkik
Sayın milletvekilleri, yurdumuz tam bir
. ederek mazinin muvaffakiyet sırları üzerine eğil
hayvancılık memleketidir. Hayvan miktarı de
mek ve onun yollanın tekrar ede; ele yeni mu
vamlı artmaktadır. Fakat gayemiz hayvanın
vaffakiyetler kazanmak zorundayız.
miktar artışı olmayıp ırklarının ıslahı, iyi
cins. havan yetiştirmektir. Bugün 76 milyon
Muhterem Milletvekilleri,
baş hayvanımız var, ama bir inek senede 500
Zirai kalkınmamızın önemli unsurlarından
kilo süt vermemektedir. Hayvanlarımızın et
birisi de toprakların -sıılanmasıdır. Sulama
nın randımanı yüzde yüz artıracağını düşüne
ağırlığı da düşük olup 100 kiloyu bulmamak
rek bunun üzerinde çok durmak mecburiye
tadır. Hayvan sağlığı bakımından uğraşa
tindeyiz. Onun için Bayatıdırlık Bakanlığı ile
cak elemanlarımız maalesef çok azdır. Bu
Tarım Bakanlığının koordine bir çalışma için
gün 82 bin hayvana bir veteriner isabet etmek
de bulunması büyük sulama
mevzularında
tedir. Hayvan miktarı mütemadiyen
artar,
Tarım Bakanlığının tercih sebeplerine uyul
şartlar da bugünkü gibi devam ederse mevcut
ması şarttır. Küçük sulama topraksu teşki
meralarımızda" ot bitmez birer çöl haline gel
lâtı olarak bu Bakanlığa esasen bağlanmıştır.
meye mahkûmdur. Bugün bilgiye dayanmıYalnız 7457 sayılı Kanun hükümlerinin Mali
yan geçici tedbirlerle iktifa eden hayvancı
ye Vekâletince yerine getirilmesi Ziraat Ban
lığımız hiçbir zaman randımanlı olmıyacaktır.
kası sermayesine mahsuben her yıl 20 milyon
Nitekim Ege'deki çiftçiler gelmekte olan teh
liranın fona yatırıb/nası zaruridir. Zira çift
like karşısında ellerindeki damızlıkları dahi
l i l e r i m i z tasarruflarından uzmı vadeli yatı
çıkarmaya çalışmaktadırlar. Hayvan mahsul
rımlara para, ayı rn ulamaktadırlar. .Bugün top
lerinin fiyatları böyle kaldıkça hayvancılğımız
rak ve su kaynaklarımızın değiştirilmesi ve
gerilemeye mahkûmdur. Arkadaşlar, bugün
ekonomik esaslara göre kullanılması için is
Doğu'da- hayvanlar açlıktan ölürken Ege'de
tihsale direk tesir eden faktörleri ön. plâna al
ı ılhassa pamuk işi iyen fabrika sahipleri elle
mak ve halletmek zorundayız.
* j rindeki küspeleri satacak mahreç aramaktaneği, memleketlerinde karentina usulü bulunan
dış pazar hudutlarından içeri girmemizi engelliyor. Bugün Almanya'ya sevse edilen bir saıulık
portakal ambalajında görülen ağaç kurdu izi
o ambalajla malı Almanya'ya sokmaya mâni
oluyor. Zirai müeacLeleye" önem veren devletler
sınırlarında yurtlarına gelen insanlardan yanla
rında meyva bulunup bulunmadığını sormakta
ve bir salkım üzümü topraklarına hastalık ge
tirir diye sokmamaktadır. Biz de alacalımız
tedbirler ve yapacağımız mecburi .sıkı mücadele
ile her yıl heder olan iki milyar liralık millî ge
liri, kurtaracağız.
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durumu insan ve hayvan münasebetlerinin tan
dırlar. Hayvancılık dünya üzerinde o kadar
ziminin yeniden organize edilmesi zaruridir. Or
ilmî esaslar dâhilinde yapılmaktadır ki, biz
manlarımızı mevcut arazinin % 25 ine çıkarmak
deki hayvancılık ancak ba§ sayısı itibariyle
hayati, bir zarurettir. Orman tahribatını yalnız
bunların listesine girebilmektedir. Halbuki
kültürsüzlüğe ve cehalete bağlamak doğru değil
ırkı ıslah edilmiş hayvanlara verilecek yem
dir, bunun aynı zamanda ekonomik olduğunu da
ler her cins yemin vereceği randıman tesbit
edilmiş, süt sığırına verilen yemle et sığırına . kabul etmek zorundayız. Bugün 9 milyon orman
köylüsünü kalkındırmak için 1956 senesinde çı
verilen yem et tavuğuna verilen yemle, yu
karılan 68'31 sayılı Kanunla bütçeye Maliyece ay
murta tavuğuna verilen yem ayrılmıştır. Bi
rılması gerekli 50 milyon liralık fon bir lirada
zim hayvan besliyen köylerimizin ağıl ve ahır
tutuldukça bu köylüler yerleşmiş bulundukları
durumları ve sıhhi şartları içerisinde bunlarla
orman içlerinde geçinmek ve ellerindeki hayvan
mukayese imkânımız maalesef yoktur. Devlet
ları hayatlarının idame vasıtası bildikçe ona ekin
çiftliklerinde yem sanayii ile beslenen hayvan
de bir mevzuat, omuzunda bir silâhla orman as
larla çiftçimize örnek olmalıdır. Bu yemler
keri, orman koruyucusu göndermekle onu iki
köylüye ucuz fiyatla intikal için bakanlıkça
.dal kesti diye ceza evlerine sokmak ve zaten fa
bir fon ayrılmalıdır.
kir olan kesesindekini ceza olarak almak değil,
Aziz Milletvekilleri,
idam dahi yapsanız o yine ormanda eski hayatı
Bugün kültür arazisi olarak kullanılan
na devam etmek mecburiyetindedir.
(Sağdan
24 972 000 hektar arazinin 8 972. 000 hektarı
bravo sesleri ve alkışlar)
ormanların tahribi, meraların açılması ile el
de edilmiştir. İşte buna eklenen ağır otlatıl
Şu halde aziz arkadaşlarım; yapılacak iş ne
ması neticesi de en büyük âfet olan erozyon
dir? Büyük âfet olan erozyonu önlemek ve milli
tehlikesi karşımıza çıkmıştır. Bunun neticesi
servet olan ormanları korumak için vaktinde çı
bâzı topraklarımızda ot bitmez hale gelmiştir.
karılmış çok kıymetli bir kanunun hükümlerini
Bugün ziraat arazilerimizin 12 milyon hektarı
yerine getirerek orman köylüsünü kalkındırmak
şiddetli, 5 milyon hektarı orta erozyon tehli
tır.
kesine mâruzdur.
Uüleryüzlü, tatlı dilli idareyi orman köylü
Aziz arkadaşlarım, işte bu büyük tehlike
süne götürmek, onun Ataları yadigârı- olan or
iledir ki, kıymetli vatan toprakları, suların
man içi kültür arazisinden çıkarmak- için tazyik
rüzgârların tesiri ile aşınıp sürüklenmekte her
yapmamak, bulunduğu yerdeki orman mesuli
yıl milyonlarca ton toprak denizlere akmak
yetlerini omuzlarına yükliyerek onun geçimini
tadır. Bugün en münbit alüvyon ovalarımız
daha iyi temin edecek imkânlar sağlıyarak orman
kum ve çakıllarla dolmakta ağır otlatılan me
ları, toprakları kurtarmak lâzımdır. Bu işler
ralarımız erozyon tesiri ile, ot bitmez hale gel
devam ederken boş, arazilerin ağaçlandırılması
mekte, birçok yerler çıplak kayalıklar halini
çok zaruri gördüğümüz bir husus olmalıdır. An
almış bulunmaktadır. Bunun başlıca sebebi
cak ağaçlandırmayı turfanda yetiştirdiğimiz kül
mera ve çayı?]arın. ağır otlatılması, hayvan
tür topraklarında tahdit komisyonlarınca tâyin
yetiştirme sistemindeki gelişi güzel ve bilgi
ettiğimiz ve orman ^olarak gösterdiğimiz kasaba
siz yol takibedilmesi, yem nebatlarına münacivarındaki nafaka tarlalarında değil, dağ baş
r
A ebede yer verilmemesi, yaz nadasının yanlış
larında,
yamaçlardan başlamak ve vatandaş hu
tatbik edilmesi ve meyilli arazide toprak muha
sumeti üzerine olmayıp gönül birliğine varmak
faza tedbirleri alınmadan işlenmesi fakat her
mecburiyetindeyiz. Bu çalışmalarımız belki dağ
şeyden evvel orman tahribidir.
başlarında daha meşakkatli olacaktır. Üst ma
kamlara kabarık rakamlar verilemiyecektir. A m a '
"Çok muhterem arkadaşlarını;
gayeye çabuk gidilecektir. Bugünkü orman ka
Memleket yüzölçümünün ancak % 13,7 sini teş
nunu
ve mevzuatı ile ormanları kurtarmak ve
kil eden ormanlarımız gerek saha gerekse bünye
bakımından çok fakirleşmiştir. Orman içi ve ei- j orman köylüsünü kalkındırmak asla mümkün
vanndaki 9 milyon çiftçi nüfusu ve bunların j değildir. Günün realiteleri üzerine eğilmek ve •
geçimini sağladığı 18 milyonu aşkın hayvanın I ormanları yalnız ormancıların değil, büyük mil-
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letimizin ve aziz vatanımızın yegâne serveti
evlâtlarımıza bırakacağımız en büyük mirası ola
rak ele almak mecburiyetindeyiz. Bunun için
Maliyece Ziraat Bankası sermayesine mahsubedilecek fonun özel bir fonda Ziraat Bankası ser
mayesi değil, top'lanmasıdır. Kredinin köylüye
faizsiz verilmesini, ferdî kredi yanında toplu
kalkınmayı sağlamak maksadiyle yapılacak tesis
ler için tahsisat ayrılmasını, krediyi yerinde,
kullananların kalkınmada teşvik olmak maksa
diyle bir kısım borçlarının affedilmesini temin
.suretiyle orman içi köylülerine geniş, imkânlar
sağlamayı zaruri görüyoruz. ,
Muhterem arkadaşlar;
Toprak veriminin artırılmasında başlıca fak
tör olan su ve gübre bizi gayeye götürmez. Top
rağın bugün uzvi maddesi çok. azalmıştır. Hay
van gübresi memleketimizde hâlâ yakacak olarak
kullanılmakta, bitki bakiyeleri hasattan sonra
toprağa verilecek yerde hayvanlara yedirilmek
tedir. Bunun için takviye edici bakliye yeşil güb
re çeşitlerinin ithali zaruridir. Suni gübre ile
bu eksikler tamamlanamamaktadır. Memleketi
mizde her yıl 120 milyon ton hayvan gübresi ya
kılmakta, bu da 86 bin ton arpa, 67 bin ton
buğday mahsulüne mal olmaktadır. Vatandaşla
rımızın yakıt ihtiyacı karşılanmadıkça hem top
raklarımızın bünyesi zayıf Uyacak ve hem de mah
sullerimiz böylece azalacaktır.
ZÎRAt SİGORTA :
Gübre konusu bizde çiftçiye .tanı mân'asiylo
henüz yeni intikal etmiştir. Bu yönde büyük ça
lışma 1950 den sonra başlamıştır. Nitekim 1927
yılında bir hektara 585 kg'., 1945 yılında 582 kg.
verim isabet ettiği halde gübreyi öğrenen çift
çinin 1952 yılında aynı araziden aldığı verim
1 241ı kg. dır. 1953 yılında 1 -295 kg. a çıkmıştır.
Muhterem Milletvekilleri;
Adalet "Partisi Grupu olarak Tarım Bakanlı
ğı bütçesi üzerindeki düşünce ve temennilerimizi
kısaca arz, ettiğimiz şu sırada bâzan cehalet ve
kültürsüzlük, bâzan da tembellikle itham edilen
aziz ve kıymetli Türk köylüsünün zirai istihsali
mizin en verimli bir varlığı olduğunu, onun
ataletini imkânsızlıkları sıhhi sebepleri, gıda nok
sanı gibi ve daha bir sürü faktörün tesirinde
bulunduğunu, imkânlar verildiği takdirde zekâ
sı ve çalışma gücü ile dünyaya kabiliyetini ve
varlığını ispat edeceğine emin bulunuyoruz. Onun
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-yanı sıra bir taraftan nüfusumuza canlı varlık
lar katan, sırtında bağlı çocuğu ile çapa çapalamaktan en ağır ziraat işine kadar erkeğinin ya
nında yer alan köylü çiftçi kadını da zirai istih
şalimizin aziz varlığı bulunmaktadır.
Yüksek huzurunuzda Türk Milletinin bu bü
yük çiftçi camiasına Adalet Partisinin en iyi di
leklerini ulaştırırken 1962 yılı bütçesinin mem
leketimize hayırlı ve Tarım Bakanlığına başarılı
olmasını diliyerek Parti Grupum adına Muhterem
Heyetinizi saygı ve muhabbetle selâmlarım. (Al
kışlar)
BAŞKAN — C. H. P. Meclis Grupu adına
Sayın Ahmet Şener.
"c. H. P. MECLİS GRUPU ADl'NA AHMET
ŞENER (Trabzon) — Sayın arkadaşlar,
Türk çiftçisinin dertleri ve memleket zi
ra atinin meseleleri pek çoktur. Tarım Bakan- .,
lığı bütçesinin müzakeresi vesilesiyle bize ve
rilen zaman, içinde bütün bu dertlerin dile ge
tirilmesinde ve meselelerin aydınlatılmasına im
kân yoktur. Ancak, burada ziraatimizin başlı
ca ana dâvaları ve bu dâvaların bâzı önemli
meseleleri üzerinde duracak, Hükümet ve
Tarım Bakan) ığmın çalışmalarına ışık tutmak
üzere O. H. P. si Meclis Grupunuru görüşlerini
açıklamakla yetineceğiz.
Muhterem milletvekilleri,
Tarım Bakanlığının faaliyetlerinin ziraat,
hayvancılık ve ormancılık olmak üzere üç bü
yük alana yaygın olduğu "malûmunuzdur. Her
iic; alanda ana istihsal kaynaklarını kavramak
tadır. Bu kaynakların devamlı, ve rasyonel
bir şekilde işletilebilmesi ve plâna bağlanması
için bâzı ana dâvaların önceden gerçekleştiril
mesi ş'arttır.
Ziraatimizin başlıca ana dâvaları, toprak •
dâvası, donatım dâvası, bilgi dâvası, kredi
dâvası, teşkilâtlanma dâvası olmak üzere sıra
lıya biliriz.
Toprak dâvasının hem statüer, hem teknik,
ekonomik ve sosyal karakterleri vardır. Mem
lekete öteden beri var olan topraksızların ve
toprağı yetmiycnlerin topraklandırılması işle
rinin bir an evvel ele alınması ve bitirilmesi
şarttır. Bu arada dağınık arazinin toplulaştırılması, arazi mülklerinin parçalanmasının ön
lenmesi ve toprakların devamlı ve" düzenli şe
kilde işletilmesi için bir seri kanunların çıka
rılması gerektir. Bütün 'bunlar memleketimiz-
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BAŞKAN — Peki.
de yeni şartlara ve zaruretlere uyar bir toprak* |
ZHKL BALTACIOĞTAJ (Bolu) —
statüsünün tanzimi demektir.
.'
BİLGİ : ~
Yüz yıllardır yurt topraklarının bakımsız,
Sayın arkadaşlar,
gübresiz ve teknik imkânlardan mahrum
Türkiye ziraati bugün de hâlâ amprik bilgi
kullanıldığını biliyoruz. Bu yüzden toprakları
lere göre yönlenmekte ve görenek usullere uy
mız verimsiz bir hale düşmüştür. Erozyonlar
gun olarak işlemektedir. Amprik bilgi hayattan
toprak 1 arımızın gıdai unsurlarını sürükleyip
kazanılan ve babadan oğula intikal eden iptidai
götürmektedir. Kuraklıklar ise ekinleri yalap
bir bilgidir. Bu bilgi çiftçilere
sirayeti çok
kavurur, sonra hayvan gübresini ise tezek ya
ağır ve bâtıl bir şekilde ilerler, onun için böyle
par yakarız. Topraklarımızı bitıuez, tükenmez
bir bilgi ile yürütülen ziraat asla
dinamik
bir ambar gibi kullanmaktayız. Bunlara kar
olamaz. Ziraatimizi hamle hamle ilerletebilmek
şı toprak koruma, toprak bakımı ve muhafa
için, çiftçilerimize müspet ilimlerden doğan,
zası, gübreleme ve sulanmasının sağlanması
meslek bilgilerinin ve teknik usullerin mal
islerini Türkiye ölçüsünde genişletilmesi, köy
edilmesi lâzımdır. Bu gayelerle vaktiyle kurul
lülerimizin bu teknik tedbirlere çabuk alıştı-muş olan Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık okul
rıİması zarureti vardır. Bu çalışmaların köy
ları ihmal edilmiş ve gayelerinden uzak bı
aile işletmesine kadar ulaştırılmadıkça bir kal
rakılmıştır. Yeni "okullar da' açılamamıştır. Böl
kınmanın mevcut olacağına Grupıımuz olarak
ge Ziraat okulları da oluruna bırakılmıştır. Hal
inanmamız mümkün değildir.
buki ziraatimizin ilerlemesi için müspet meslek
DONATTM :
bilgilerinin ve teknik usullerin ziraatimize yer
Muhterem ar'kadaşlar,
leştirilmesi gerekmektedir.
Bu düşüncelerle
Bilirsiniz, memleketimize son yıllarda kül
Hükümetin ziraatin bilgi dâvasına hak ettiği
liyetli miktarda makin a girmiştir. Fakat çift
önemi vermesini temenni ediyoruz. Halbuki
çilerimiz yine de gereci gibi ve yeteri k-ıd-,!'
Tarım Bakanlığı yüksek kademeli elemanla
teknik istihsal vasıtaları ile donatılmış değil
rını, yetiştirilmesine çok önem vermiş ve bun
dir. Bugün de zirai istihsallerin kaderi 2 mil
ların ilmî bilgilerini köye götürecek olan alt
yon-i yakın kara sapana ve tahta döğene bağh
kademedeki bulunan teknik elemanlara gerek
kalmıştır. Türk çiftçilerinin yeni ve iyi tek
liği kadar önem verilmediğini görmekteyiz.
nik istihsal vasıtaları ile teçhiz edilmesi, güb
re, ilâç maddeleri ve ısla-h edilmiş tohumluk-KREDİ :
lfHn, takviye edilmeyi ziraatin sürekli büyük
Sayın milletvekilleri,
işleridir. Bu işlere ait meselelerin hiçbiri de
Memleketimizde zirai kredi bir türlü zaru
kesin olarak çözülmüş değildir. 400 bin ton
retlere ve eşyanın tabiatına uygun olarak dü
tohumluk ihtiyacımıza mukabil Tarım Bakan
zenlenmemiştir. Çiftçilerimiz yeteri kadar kre
lığı ancak, 60 tonunu verebilmiştir. Bu alan
di alamamaktadır. Bilhassa uzun vadeli kre
lardaki teşebbüsler ya yarıda kalmış yahut da
dilerden mahrum bulunmaktadır. Zirai kredi
çığırından çıkmıştır. Elverişli şartlar .içinde
ler çiftçilerimize pahalı gelmektedir. Çiftçile
başlıyan makin ah ziraat dâvası dahi kesin bir
rimize Hükümetimiz yeteri miktarda düşük
başarıya ulaşamamıştır.
Çünkü, makinalar
faizli kredi temini için gerekli tedbirleri ala
yurt içine isabetle dağıtılmamış, yedek parça
cağına ve verilen kredilerin yerine masruf et
tedarik edilememiş, onarılmaları sağlanamamış
mesini zımnında gerekli talimatların verilme
ve senenin ancak bir iki ayı çalışabil mistir.
sini bekliyoruz.
Çiftçilerimizin donatımını sağlamak için ku
1062 yılı bütçesine Ziraat Bankası serma
rulan Zirai Donatım
Kurumu gayelerinden
yesine katılmak üzere 101 milyon lira ayrılma
uzaklaştırılmıştır.* Şimdi Koalisyon Hüküme
sın ve tohumluk borçları için de bütçeye 40
tinin bütün bu işleri yeni baştan düzenlemesi
milyon lira konmasını memnunlukla karşılı
ve yürütmesi şayanı arzudur.
yoruz. Toprak barem değerlerinin
bugünkü
Sayın Başkan, gözlerimin rahatsızlığı hasc- | rayiçlere, ve yevmiyelere uygun olarak yeni
len tanzim edilmedikçe ve bankacılık zihniye
biyle okuyamıyorum, bir arkadaşımızdan ricatiyle
tevzi edildiği müddetçe bu kredilerin fayedeceğim.
i
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da temin edeceğini kabul etmemiz bizce müm
kün değildir.
Bu hususta Hükümet olarak fiyat politi
kasını tanzim etmedikçe çiftçinin
istikrarlı
bir istihsal kampanyasına girmesi bizce müm
kün görülmemektedir.
Biz zirai kredi alanında bâzı ciddî tedbir
lerin alınması zamanının geldiğine kaani bu
lunuyoruz. Her şeyden evvel memleketimi
zin biricik. zirai kredi müessesesi olan Ziraat
Bankasının Tarım Bakanlığına bağlanmasını
şart görüyoruz. Bununla birlikte bankanın ser
mayesinin de artırılması gerektir. Çünkü Ta
rım Bakanlığı yürüttüğü
ziraat politikası
için böyle bir malî manivelaya muhtaçtır.
Bundan başka Ziraat Bankası ile birlikte
zirai kooperatiflere ait işlerin yönetimi ve de
netimi de Tarım Bakanlığına devredilmelidir
ve bu kooperatiflerin çoğalması ve yurt içinde
yayılması çok faydalıdır.
Muhterem arkadaşlar,
Ziraat işleri diğer bütün iktisadi teşebbüs
lerden daha ziyade tehlikelere ve zararlara
mâruzdur. Don, dolu> taşkın, sel, kurak ve
türlü salgınlar çiftçilerimizi her yıl ağır za
rarlara uğratır bu zararlara karşı çiftçileri
miz korunmuş, teminat altına alınmış değil
lerdir. Bu zararlara karşı çiftçilerimizin ko
runmasını temin bakımından zirai sigortala
rın kurulması zamanı gelmiştir. Hükümetin
zirai sigortalara ait kanun lâyihasını bir an
evvel Meclise getirilmesini ve sonrada hemen
bu müesseselerin kurulmasına başlanmasını
dileriz.
TEŞKİLÂT :
Aziz Arkadaşlar,
Türkiye ziraatinin teşkilât dâvası daha zi
yade bekletilen bir hale gelmiştir. Bu Bakan
lığın daha ziyade geciktirilmeden bugünkü
realitelere ve ihtisas gruplarına ve çiftçilerin
arzularının yerine getirilmesi bakımından mer
keziyetçi sisteminden uzaklaşarak âdemirnerkeziyete doğru gidilmek üzere salâhiyetleri
ve mesuliyetleri şahıslara veren ve bölge üni
telerine teksif eden Teşkilât Kanununun bir
an evvel çıkmasını temin bakımından Bakan
lığın süratle harekete geçmesini bekliyoruz.
Muhterem arkadaşlar,
Memleketimizin tabiî, iktisadi ve sosyal
şartları ve zaruretleri Türkiye'nin enerjik bir
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zirai istihsal politikasını yürütmesini zaruri kı
lıyor. " Bu zaruret yıllardır bizi zorladığı hal
de'zirai istihsallerin yeteri kadar canlandırıl
ması mümkün olamamaktadır.
Bunun bir
kısım sebeplerini daha önceden belirttiğimiz
ana dâvaların şimdiye kadar gerçekleştiril
memiş olmasında aramalıdır. Aslında ziraat,
zirai istihsallerin canlandırılması bu alana bü
yük miktarda devamlı yatırımların yapıl
masına bağlıdır. İtiraf etmek lâzımdır ki, ziriaatimize öteden beri sürekli ve külliyetli ya
tırımlar yapılamamıştır. 1962 yılı bütçesinde
Tarım Bakanlığına 363 milyon lira verilmiş- ,
tir. Fakat bu ödeneğin büyük kısmı cari
masraflar karşılığıdır. Yatırımlarda kullanı
lacak miktarı azdır, önümüzdeki yıllarda Ta
rım Bakanlığı bütçesinin daha kabarık ola
cağını ümidederiz.
Sayın Milletvekilleri,
Türkiye ziraati zamanımızda bünyesi ola
rak bir istihale geçirmektedir. Bu istihalenin
zaruretleri çoktan belirmiştir. Ancak, şartları
henüz olgunlaşmamıştır. Ziraatimiz bir isti
hale ile görenek usullerden kurtularak teknik
usulleri benimsemeye yönelmiş
bulunuyor.
Amprik bilgiden müspet teknik ve meslekî bil
gilerine göre zirai işletmeler çalışmaya çaba
lıyor; diğer bir bakımdan Hükümet programın
da belirtildiği gibi entansif bir ziraat siste
mine gelmeye ve girmeye mecburuz. Ancak, bu
bünye değiştirmeye şartlar elverişli bulunmadı
ğından istihsale ağır ilerliyor. Ve büyük öl
çüde de duraklamalar geçirmektedir. Çünkü,
Türkiye'de hızlı bir gelişme için teknik, eko
nomik ve sosyal şartlar pek iptidaidir.
Türkiye ziraatini hızla geliştirmek için önce
yalnız bir toprak reformunu değil daha ziya
de topyekûn bir zirai reform gerçekleştirmek lâ
zımdır. Küllî bir zirai reform teknik ekono
mik ve sosyal karakteri olan şümullü ve radi
kal bir reformdur. Bunun için ziraatle ilgili
bütün mevzuatın teşkilâtın tesislerin baştan
sonuna kadar değiştirilmesi yeni şartlara ve
zaruretlere göre ayarlanması gerekmektedir.
HAYVANCILIK :
1962 bütçe tasarısında Tarım Bakanlığı
nın memleket hayvancılığının geliştirilmesin
de yeni ve verimli bir çalışma sistemi geliş
tireceğine veya diğer bir görüşle köyde bu
lunan bir çiftçi ailesinin hayvanına bir yenilik
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veya vasıf getireceğine dair her hangi bir de
lile raslanmamıştır.
Tarım Bakanlığı bu tarihe kadar Devlet
müesseselerindeki, hayvancılığı üzerinde dur
muş ve bu çalışmasının köydeki akislerini
esefle söylemek isterim ki, ne kendisi görmüş
ve ne de bizler görebilmişizdir.
Gerçi nazari olarak hayvancılığımızın mil
letimize büyük servetler vadettiği söylenir.
Gerçekte ise hayvan mahsullerimiz millî ihti
yaçları karşılıyamaz bir durumdadır. Çünkü
hayvancılığımız hâlâ iptidai şartlar içerisinde
bulunmakta amprik bilgiler ve görenek usuller
ile yapılmaktadır.
Resmî müesseselerde tatbik edilen teknik
usuller henüz daha halkımıza mal edilmemiş
tir. Başka memleketlerde bir inek bir lâktasyen devresinde 10 bin litre süt verdiği
halde bizde Orta - Anadolu'da bir inekten or
talama ancak 600 litre süt alınabilmektedir.
îleri memleketlerin besili sığırları 500 hattâ
1 000 kilo ağırlığı bulmaktadır. Bizde ise,
125 ilâ 200 kilo gelmektedir. Hayvanların et
ve süt verimleri çok azdır. Ve kaliteleri de
düşüktür, bunun böyle olmasının sebebi hay
vanlarımızın soysuzlaşmış ve iptidai bir şe
kilde bakılmasından ileri gelmektedir.
BAKIM :
Muhterem arkadaşlar,
Hayvancılığımızın geliştirilmesi için de
bâzı ana dâvaların önceden gerçekleştirilmesi '
gerekmektedir. Bu hususta bakım
dâvası
basta gelmektedir. Bakım dâvası için de hay
vanlarımızın barındırılması ve yemlenmesi me
selesi bulunmaktadır. Bizde hayvanlar sağlık
şartlarına haiz ahırlarda ve ağıllarda barındı
rılmaz. Bizim ağıllarımız ve ahırlarımız ta
mamen iptidaidir.
Bu dâvada asıl önemli olan yemleme me
selesidir." Türkiye'de çeşitli hayvan y«mi ye
tiştirmek ve hayvanları maksada uygun ola
rak yemlemek âdet olmamıştır. Bizim hayvan
larımız sadece ölmemek için yemlenir. Hay
vanlarımız doyasıya yemlenmediği için çelim
sizdir. .Yeteri kadar gıda almıyan hayvanla
rın zaman geçtikçe soysuzlaşacağı ve verimden
düşeceği pek tabiîdir.
Hayvancılığımızın çabuk geliştirilmesi için
Önce çeşitli yemlerin yetiştirilmesi mera ve ça*
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yırların bakıma tâbi tutularak zenginleştiril
mesi zarureti vardır. Bundan sonra da rasyo
nel bir yemlemeye halkın alıştırılması lâzım
dır. Hükümetimizin yem yetiştirme, yemleme ve
besi işlerine önem vermesini - temenni ederiz.
Buna dair Mera ve Yaylaklar Kanununun bir
an evvel Meclise getirilmesini temenni ederiz.
ISLAHI :
Hayvancılığımızın diğer bir ana dâvası da
hayvanlarımızın ıslahı için seleksiybn, m el ez
icine ve kültür ırklarının benimsenmesi yolla
rına gidilmesidir. Türkiye hayvancılığının ıs
lahı için pek çok çalışmalar yapılmıştır. Fakat
itiraf etmek lâzımdır ki, büyük ölçüde netice
ler alınamamıştır. Bugün bilgimiz de, tecrübe
miz de vardır. Fakat ıslah işlerinde büyük bir
hamle yapılamamaktadır. Bunun sebebi beslen
me ise de bu hususta büyük yatırımların yapıl
maması en önce gelen, âmillerdendir. 1962 yı
lında hayvancılığımıza ayrılan
Ödenek yeter
miktarda sayılamaz. Bundan ıslah işlerine dü
şecek miktar ise pek azdır. Hayvan ıslahı mas
raflı bir iştir, bu işi Türkiye ölçüsünde yürüte
bilmek için önümüzdeki yıllarda büyük yatı
rımlar göze almaktan başka çare yoktur. Bu
gün hayvanlarımızı ıslah için yetecek damızlık
temin edilemiyor. Köy işletmeleriyle mukaveleli
damızlık işlerine gitmek zarureti vardır.
Hayvan nevilerine göre yılda her ttıarigi ne
vi için birkaç yüz damızlı'k vermekle bu mem
leket hayvanları ıslah edilemez. Islah müesse
selerimiz henüz yeteri kadar tesislere ve cihaz
lara malik değildir. Bunun için suni tohum
lamaya ehemmiyet vermek zarure'tindeyiz ve
bu tohumlama müessesesini teşkilâtiyle birlik
te süratli olarak ele alınması ve gerekli nakil
vasıtaları verilmesi şarttır.
Hayvancılığımız için diğer ana dâva hasta
lıklarla mücadele davasıdır.
Salgın hastalıklarla mücadele Devlet teşki
lâtımızın ve onun içerisinde veteriner hekim
lerimizin muvaffakiyetlerini överek belirtiriz.
Ancak, at vebası ile mücadelede de kesin başa
rılara ulaşmalarını bekliyoruz.
Aziz arkadaşlarım,
Memleket hayvancılığının tek elden gelişti
rilmesi vazifesini üzerine alan Veteriner Umum
Müdürlüğünün hayvancılığın ana dâvalarını
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beti % 20 den aşağı düşerse orada orman yet
mezliğinin bütün musibetleri başgösterir. Tür
kiye'nin orman nisbeti ise % 13 tür. Bu ölçü
süz düşük orman nisbeti karşısında derin de
rin düşünebiliriz. Çalılıklar harap ormanlar
dâhil Türkiye'de 10,5 milyon hektar orman
vardır. Memleketimizin yeteri kadar orman
varlığına sahibolabilmesi için daha bir misli
orman yetiştirmemiz gerekiyor. Bu orman sa
hasının içinde ve yakınında 20 233 köy mev
cuttur. Bu köyde yaşıyan insanların yekûnu
9 - 10 milyon nüfustur. Bu nüfusun bilfiil
geçim kaynağının % 60 - 70 sini orman teşkil
etmektedir. Bu fecaat karşısında ormanları
mızın muhafazasının ve istikballerinin hususu
Heyeti Âlinizin takdirine kalmıştır.

gerçekleştirecek bir kuvvette olmadığını söyle
mek zorundayız. Bu Umum Müdürlüğün gerek
tirdiği müesseselerin ve teşkilâtın yeter sayıda
ve kuvvette bulunmadığı da bir hakikattir.
(Bundan ayrı olarak bütçe imkânsızlığı dolayısiyle de bu Umum Müdürlüğe yeter ödenok
verilmediğini de işaret etmek yerinde olur.
işte bu sebeplerle Veteriner Umum Müdür
lüğünün dalha iyi teşkilâtlandırılmasını ve ona
göre de teçhiz edilmesini tavsiye ederiz.
Hayvancılığımızı çabucak geliştirmek için
Tarım Bakanlığı bünyesi içinde bir «Hayvan
cılık işleri Umum Müdürlüğü»1 kurulması ka
naatindeyiz. Bundan başka Et ve Balık Kuru
munun da Tarım Bakanlığına bağlanmasını uy
gun bulmaktayız.
Buraya kadar arz olunan tedbirler Türkiye
Muhterem arkadaşlar,
ölçüsünde alındığı takdirde hayvancılığımızın
Bu gerçekler bize Türkiye'nin ana orman
millî gelirimize ve Türkiye iktisadiyatına güm- , dâvasının var olan ormanların korunması dâ
rah bir servet kaynağı haline geleceğine ina
vası olduğunu anlatıyor, her şeyden önce el
nıyoruz.
deki orman varlığını korumak lâzımdır. Yok
1
sa bu vatan çölleşebilecek oturulmaz bir hale
ORMANCILIK :
gelecektir.
Sayın Milletvekillerimiz,
Evet arkadaşlar, işte bu çelimsiz orman
Tarım Bakanlığının hizmet alanlarından
varlığı da tehlikededir. Buna misal olarak ordiğer biri de- ormancılıktır.
Ormanlarımız
manlanmızm istihsal kapasitesi 3,6 milyon met
vatanımızın tabiî varlıklarıdır. Vatanımız va
re kübtür. Halbuki kesilen kısım ise 17 - 20
tan olabilmesi için şart olan bir varlıktır.
milyon metre küb kesilmekte olduğu bir ha
Ne yazık ki bugün için ormanlarımız aynı
kikattir. Bu varlığı bir yandan yangınlar, ya
zamanda bir servet kaynağıdır, diyemiyoruz,
layıp yutuyor öte yandan balta yıkıyor, ve
çünkü ormanlarımız her ne kadar kendileri
açmalarla kazma da kökünü kazıyor, işte bu
bir servet ise de bundan da öteye bir servet
sebeplerle orman koruma dairesini kesin ola
kaynağı olmaktan çıkmışlardır. Hepimizin de
rak gerçekleştirmek zorundayız. Hükümetin
bildiği üzere Türkiye ormanlarının büyük
kısmı haraptır. Bu yüzden verimleri de dü orman koruma işlerini sıkı tutmasını istiyo
ruz. Bu da yetmez, biz milletçe de orman bek
şüktür.
çiliği yapmak zorundayız.
Diğer bir görüşle bugün Türkiye için daha
Biz millet olarak ayrıca orman yetiştirme
ziyade faydalar kaynağıdır. Ormanlar bu fay
ye
mecburuz.- Bugünkü orman varlığı bize
dalan varlıklariyle yaratırlar ve devam et
yetmez.
Bu yetiştirmeyi*her ağaç yetiştirildiği
tirirler. Ormanlar bu faydaları vatanın ikli
yerde yapmakla beraber birinci derecede
mini, su rejimini düzenlemek, sağlığını, şen
orman içi ağaçlandırılmasının ön plânda tutul
liğini, toprak muhafazasını ve güzelliğini te
ması tavsiye ve arzudur.
min etmek suretiyle yaratırlar. Esefle söy
lemek lâzımdır ki bugün Türkiye'nin elinde
Ana orman dâvalarından diğer biri de or
kalan orman varlığı bu faydalan da vatanın
manların işletilmesidir. Ormanlann işletilmesi
her yânında sağlıyacak bir'durumda değildir.
sömürülmesi ve yağma edilmesi dâvası değil
dir. Bu dâva ormanın varlığını tehlikeye
Bir memleketin zengin orman varlığına
düşürmeden mahsullerinden faydalanmak da
sahibolabilmesi için yüz ölçümünün % 30 nun
vasıdır ve ormanın devamlılığını gözeten pren
ormanla kaplı olması şarttır. Eğer bu nisbet
% 25 olursa durum iyidir. Fakat orman nis- sibe dayanıyor. Son zamanlarda ormanlan-
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mız işletilmemiş yağma edilmiş ve sömürüîmüştür.
Bugün yeni Anayasamız Devlet ormanları
nın ancak, Devlet eliyle işletilmesi prensibini
koymuştur. Ormanlarımızın devamlılık pren
sibine uygun olarak işletilmesinde Hükümetin
titiz ve uyarıcı davranacağından şüphe etmiyo
ruz.
Muhterem arkadaşlar,
Son olarak arz etmek istediğim bir husus
ise Tarım Bakanlığının birçok şube ve umum
müdürlüklerle ihtisas kollarının ihdas edilerek
yürütüldüğü hepinizin malûmudur. Bu meyaıida -yeni sayılabilecek ev ekonomisi şubesinin
ve ziraat sanatları şubesiyle birlikte köy ailie
işletmesi için çok yararlı çalışmalarla memle
ket ölçüsünde faydalı olacağı kanısı ile bu
şubelerin tâli kollarını bütün vilâyetlerde, ka
zalarda icab ediyorsa nahiye ve köylere kadar
uzatılmasının çok faydalı olacağına kaaniim.
Yazı ile veya broşürle kurslarla yapıl
mak istenen zirai yayınların bizzat köye gidi
lerek köylüye mal edilmesinin temini husu
sunda gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyo
ruz.
Muhterem arkadaşlar,
Tarım Bakanlığının içine aldığı ziraat,
hayvancılık, ormancılık, mücadele ve toprak
bölümüne ait görüşlerimizi ve düşüncelerimizi
yüce huzurunuza sunmuş bulunuyoruz. Son
olarak bu zirai sektörlerde millî iktisadın ta
biî kaynaklarını teşkil ettiğini bir kere daha belirtmek isteriz. Millî % ekonominin ana
kaynaklarını kavrayan bu, bölümlerin fâaliyet
alanında uzun zamanlar bakımsız kaldıkları
ve bugün de iptidai durumda bulunduklara
inkâr edilemez. Memleketimizin bu tabiî kayjnaklarınm rasyonel bir şekilde işletilebilmesi
için lâfta ve kâğıt üzerinde kalmamak üzer$
yeniden bu mevzuları ele alarak kurulmalaf
rını ve düzenlenmelerini arz eder, 1962 yılı
bütçesinin Tarım Bakanlığına ve milletimize
hayırlı olmasını temenni eder Hükümet ve Ba*
kanlık erkânına C. H. P. Meclisi Grupu adına
başarılar dilerim. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Grupları adına konuşanlar so
na erdi. Şimdi şahısları adına konuşacaklardan
söz sırası îçel Milletvekili Sayın İhsan önal'm-i
dır.
;
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İHSAN ÖNAL (îçel) >— Çok muhterem Baş
kan ve muhterem arkadaşlarım, Tarım Bakan
lığının geniş mevzularından zirai kredi ve zey
tincilik politikamıza temas edeceğim.
Muhterem arkadaşlarım, bugün memleketi
miz nüfusunun % 85 ini köylerde oturan ziraat
ve hayvancılık ile uğraşan köylüleri teşkil eder.
Bu kütle Türk milletinin millî gelirinin en az
% 80 ini temin eden kütledir. Memleketimizin
kalkınması, refahı ve saadeti bu kütlenin istih
salinin artmasına bağlıdır. Dövletin zenginliği
ni milletin zenginliğinde gördüğümüze ve mille
tin ekseriyetinin de ziraatle uğraşanlar olduğu
na göre bu kütlenin istihsalinin artmasına ma
tuf kredilerin memleketimizin kalkınmasını te
min edecek en mühim âmil olduğunda şüphe
yoktur, fakat maalesef bugüne kadar zirai kre
diler tatminkâr olmaktan çok ve çok uzaktır.
Bir tüccar 100 bin liralık karşılık gösterip
50 - 100 lira krediyi alır. Buna
mukabil
500 bin liralık tarla ve bahçe karşılık gösteren
bir vatandaş Ziraat Bankasından yalnız ancak
5 000 lira kredi alır. Bu kadar karşılığı olması
na rağmen malûm mevzuat diğer bankaların
toprağa kredi vermesini imkânsız kılmıştır. Bu
nasıl bir znihniyettir ? Tüccarın, ticari kazancı
çok zaman millî gelir olarak memlekete hiçbir
gelir "temin etmez, ancak Ali'nin, Hasan'ın sır
tından emeği ve faaliyeti karşılığı şahsi bir ge
lir temin eder ve memleket hayatiyetinde bir
kazancın rolü, memlekette, istihsal ile gelir te
min eden vatandaşınki ile kıyas kabul etmez.
Bütün gücümüzle topraklarımızı daha iyi işliyerek istihsalimizi artırmaya çalışmamız bugün
memleketin kalkınması için en çıkar yoldur.
Halbuki ekim mevsimlerinde bankadan kâfi mik
tar kredi alamıyan çiftçi % 30-40 faizle mura
bahacılardan para temin etmektedirler. Acaba
% 30-40 faiz ödeyen, o da 6 aylık için, hangi
çiftçi kalkmabilir. Ve kaç çiftçi böyle yüksek
faizle kredi alabilir, ve toprağını daha - fennî ve
verimli şekilde işliyebiljr? îşte kredi bulamıyatı köylü tarlasına ekmeğinden ayırdığı tohu
mu bile atamaz. Halbuki bugün başka memle
ketler 3 - 5 senelik uzun vadeli kredilerle köy
lülerin topraklarını imar edip daha verimli hale
getirmelerini temin etmektedirler. Böylece
tarlayı, fundalığı 'bağ, bahçe, zeytinlik haline
getirerek tarlanın 5 - 10 misli daha gelirli hale
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getirmektedirler. îşte bir memleket böyle geli
şir. Halbuki bizde bu memleketin kalkmmaması için bâzı müeyyideler konmuştur. Bu mem
leketin ilelebet kalkınmaması için yani ziraatin
verimli olmaması için çok az kredi ve sanayiin
de kalkınmaması için de, Muamele Vergisi gibi
kanunlar Meclisten veya Devlet dairelerinden
nasıl çıkmıştır? «Desti gaipler» tarafından vaz'edilen ve memleketi kalkmmamaya mahkûm
eden bu gibi memleketin iktisadi hayatı üzeri
ne çok menfi tesirler .yapan bu gibi mevzuatın
üzerine Yüksek Meclisin ve aidoldukları Bakan
lıkların artık dikkatle eğilmesi zamanı çoktan
gelmiş ve hattâ geçmiştir. En geniş kredi zirai
ve küçük sınai sahalarına olmalıdır. Ve yatı
rım politikamızın parolası bu olmalıdır.
ZEYTİNCİLİK MEVZUU :
Bir gün şöyle döner, Anadolu'nun tarihine 'ba
karsak, dünyanın en ileri medeniyetleri Ana
dolu'nun ve bilhassa Akdeniz, Adalar Denizi ve
Marmara sahillerinde kurulmuştur. Buna sebep
de Anadolu'nun zenginlikleri iklim ve sularıdır.
Bu meyanda bu medeniyetlerin meydana gel
mesinde birinci derecede rol oynamış olan zey
tincilik olmuştur. Muhterem arkadaşlar, bugün
sahillerimizde 6 milyar harap zeytin ağacı mev
cut. .Biz Türk milleti olarak bunun bir milya
rını aşılıyamaz mıyız? İşte bunu yaptığımız gün
iklim müsait olduğu için bu ağaçlar 3 sene için
de meyva verecek ve 5 - 10 sene içinde de her
bir ağaç senede 50 - 300 lira arasında bir gelir
temin edeceğine göre millî gelirimiz asgari 50
milyar hattâ iki, üç yüz milyar artacak demek
tir. Bu bir hayal değildir. O halde bir milyar
harap zeytini aşılamak, imar etmek için, hiç za
man kaybetmeden harekete geçmemiz memle
ketimizi en kısa zamanda refaha götürecektir.
Şimdi muhterem Tarım Bakanına hitabediyorum, bu çok mühim dâvaya el attıkları ve bu
nu başardıkları gün Türk. milletinin-kaderi de-ğişecek ve Türk milletinin kalkınma tarihinde j
kendisi şükranla ve ebediyen anılacaktır.
Evet muhterem arkadaşlarım, bu hayalperest
bir görüş değildir. Bugün 51 bin nüfusu olan
Tarsus şehri Milâttan evvel iki milyon nüfuslu
bir şehir idi. O zaman deniz 15 kilometre daha
şehire yakındı ve arası daha azdı. Acaba bu
kadar nüfus ne ile beslenetûlmiştir? Silifke ya
nında yatan muazzam bir Viranşehir var işte
bunların esas servet kaynağını zeytinler teşkil I
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etmiştir. Silifke - Mut istikametinde zeytin ya
ğını 50 kilometre mesafeden denize akıtan ka
nalların bakiyeleri bugün hâlâ mevcuttur. Sa
hilden 80 kilometre kadar derinliklere uzanan
uçsuz bucaksız bu harap zeytinlerin aşılanması
3 s«ne içinde bile memleketin kaderini değişti
rebilir. Bunun için döviz ve fazla bir bilgiye
ihtiyaç yoktur. Silifke'de açılacak bir zeytin
cilik enstitüsü ile bu dâvanın temeli hemen atıl
malıdır. Çünkü âzami 5 sene içerisinde bir mil
yar mamur zeytinin geliri asgari 50 milyar ola
caktır. Artık Ankara, Eskişehir, Kayseri gibi
çöl ortasında yalnız birer pazar yeri olan şehir
lerin betonlarına yapılan ve neticede mömleketin iktisadi hayatının çökmesine sebebolan
sakîm ve akla, mantığa sığmaz yatırımlar yeri
ne istihsali artıracak yatırım sahalarına yönelelim. Aksi takdirde Yakın - Şark'm en fakir bir
milleti olmaktan hiçbir zaman kurtulamıyacağız. 20. asırda hâlâ daha Türkiye'nin kaderi ka
rasabana bakıyor, Çünkü işlenen 23 milyon hek
tar arazinin 18 milyon hektarı halen karasaban
la işlenmektedir.
BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur.
İHSAN ÖNAL (Devamla) — Maruzatım bu
kadardır, hepinizi hürmetle selâmlarım (Alkış
lar)
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan var mı?
Bolu Milletvekili sayın Zeki Baltacıoğlu.
ZEKİ BALTACIOĞLU (Bolu) — Muhterem
aıkadaşlarım; bu defa huzurunuzu kendi adıma
ve asaleten işgal etmiş bulunuyorum. Bu itibar
la tekrar huzurunuza çıktığımdan dolayı özür di
lerim.
Şimdiye kadar konuşan hatip arkadaşlarım
zirai dâvanın bütün meselelerini vuzuhla ve te
ferruatla açıklamış bulunuyorlar. Bendeniz de
beş dakika gibi kısa bir müddet içinde dâvanın
yalnız bir noktasına, belki de seçim bölgemi çok
yakından alâkadar ettiği için, orman dâvasına
dokunacağım.
Muhterem arkadaşlarım; orman varlığımızın
geliştirilmesi ve korunması mevzuunda, şimdiye
kadar bu Meclis kürsüsünden söylenmiş olan söz
leri zabıtlardan tetkik buyurursanız, her yıl büt
çesinde hemen hemen hep aynı dertlerin, aynı te
mennilerin söylenmiş olduğunu görürsünüz. Bun
dan çıkarılacak netice orman dâvasının gelişti
rilmesi ve korunması mevzuunda Hükümetlerin
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senelerden beri hâlâ aynı noktada bulundukları
dır. Bu mevzuda bilhassa Cumhuriyet devrini
ele alıyorum. Bugüne kadar yaptıklarımız neden
ibarettir ve neye vâsıl olmuştur. Bugüne kadar
orman varlığımızın korunması bakımından yap
tıklarımız yalnız ve yalnız yasak ve cezalar koy^
maktan ileriye gidememiştir.
Orman varlığının geliştirilmesi yönünden her
hangi bir çalışma yapılmamasına karşılık, orman
koruma faaliyetini yalnız orman içinde ve kena
rında yaşıyanlar için birtakım yasaklar koymak
olarak telâkki etmişizdir. Yasaklar ve cezalar
la orman koruma faaliyetinin 40 yıl sonraki ne
ticesi; acıklı neticesi meydandadır. Orman içe
risinde ve kenarında yaşıyan köylümüz, esasen
ormandan açılmış bulunan verimsiz tarlalarda
ziraat yapan köylüdür. Ormandan açılmış zira
at arazisi bütün ziraat mütehassıslarının ittifak
la söyledikleri gibi, verimsizdir. Günden güne
bu köylerde de, Türkiye'nin bütün diğer yerle
rinde olduğu gibi, nüfus artmaktadır. Esasen
verimsiz ve bakımsız bulunan arazide ziraat ya
pan orman köylüsü yeni arazi ihtiyacı dolayısiyle hemen yakınında bulunan ve dedelerinin
kendi öz malı olarak tasarruf etmiş bulunduğu
ormanda yaşıyabilmek için faydalanmak zarureti
içindedir. Arkadaşlar, orman köylüsünün içindo bulunduğu zaruretleri, fakirliği Devlet ola
rak görmemezlikten gelirsek, bugün vâsıl oldu
ğumuz neticeye 40 sene sonra daha vahim bir şe
kilde vâsıl oluruz.
Bu itibarla her şeyden evvel orman köylüsü
nü iktisaden geliştirmek ve kalkındırmak, onu,
orman varlığına muhtaç bir durumdan çıkar
mak icabetmektedir.
Orman köylüsünün iktisaden kalkınmasını
temin için, Orman Kanununun 13 ncü maddesin
de her yıl Ziraat Vekâleti bütçesine 50 milyon \
lira konulacağına dair hüküm vardır. Hüküm ka
nunun esbabı mucibe lâyihasında da belirtildiği
, üzere; ormanların varlığının korunması her şey
den evvel orman köylüsünün fakirlikten kur
tarılmasına bağlı olduğu için konulmuştur, fa
kat bütçe kanun tasarılarını tetkik ediniz, (bu
yıl bütçe kanun tasarısında vardır. O da zan
nedersem 18 nci maddedir.) Orman Kanununun
13 ncü maddesi bu yıl tatbik edilemez, denilmek
tedir. Arkadaşlar, biz orman korunmasını Batı
memleketleri gibi anlamıyorsak, meriyette bu
lunan 13 ncü maddeyi kaldıralım. Eğer, orman
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varlığının korunmasını, Batı anlamında ele ala
caksak yani, Orman Kanununun 13 ncü madde
sini tatbik etmekte, orman varlığını koruma
bakımından bir fayda varsa - ki vardır - bu 13
ncü maddeyi tam mânası ile tatbik edelim. Bu
yılki bütçe için Hükümete bir diyeceğim yok,
ama bir temenni olarak arz ediyorum, şimdiden
hazırlıkları yapsınlar, önümüzdeki yıldan itiba
ren Orman Kanununun 13 ncü maddesinde yer
alan ve orman varlığının korunması için hakiki
yol olan prensibi tatbik jçin şimdiden gerekli
tedbirleri alsınlar.
Bu mevzuda bir önemli mesele de orman köy
lüsü ile Orman İdaresini dost kılmak meselesi
dir. Orman köylüsiyle Orman idaresi, menfaat
leri birbirine zıt gruplar halinde bulundukları
müddetçe orman varlığımızın geliştirilmesi ve
korunması mümkün değildir, idarenin almakta
olduğu tedbirler maalesef ormanlarımızın ya
rını hakkında bizi endişeye sevk etmektedir.
Kesim ücretlerinin bilhassa son senelerde indirilmesiyle orman köylüsünün kazancına vurul
muş olan büyük darbe orman varlığının zararı
na olmuştur, olur. Yine ormandan kesim, çe
kim yapan köylünün % 25 kanuni pazar ihti
yacı, kanundaki (Maliyet fiyatı), (ihale fiyatı)
olara'k kabul edilmek suretiyle fiilen iptal
edilmiş bulunulmaktadır. Bunlar, orman var
lığının korunması açısından faydalı tedbir ve ta
sarruflar değildir. Tarım Bakanından hassaten
rica ediyorum. Orman köylüsü ile Orman ida
resinin dost kılınması için gerekli tedbirler alın
malıdır. Keza orman köylüsünün kanuni hak
lan olan ihtiyaçlarının zamanında verilmesi me
selesi üzerine titizlikle eğilmek lâzımdır. Hür
metlerimle... (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Hasan Erdoğan.
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, benden evvel konuşan hatip arka
daşlar meseleleri teferruatiyle izah buyurdular.
Senelerden beri, aynı yerde dolaşıyoruz, ilim '
adamlarımız, Hükümet erkânı, toplanan komis
yonlar, konferanslar, kongreler, aynı meselele
ri dile getiriyor. Fakat ne ormanlarımızı koru
yabildik, ne de ismi ziraat memleketi olan mem
leketimizde kendimize yetecek kadar bağdayımız, yiyeceğimiz var. Hayvancılıkla iştigal eden
geniş bölgelerimizin Joir taraftan saman ve ot
fiyatına, hayvanını değişirken, memleketin diğer
tarafındaki vatandaşlar, o bölgelerin 8 -10 mis-
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li fiyatı ile et yemektedirler. Bu memleketin
zirai durumunu, bilhassa hayvancılıkla iştigal
eden mmtakaların durumunu bütün cepheleriyle artık ele almak mecburiyetindeyiz. Kanaati
mizce ilmî bir şekilde Türkiye hayvancılığı des
teklenirse, bütün Orta - Şarkın esaslı bir pazarı
olur. Ne yazık ki, zaman olmuştur, Amerika'dan
et, yağ getirtilmiştir. Fakat biz Türkiye'de,
Anadolu'nun dörtte üç bölgesinde hayvancılık
la iştigal eden insanlara; hayvanlarının kemik
leri ile derileri arasına bir gram et koyma usul
lerini öğretemedik.
Arkadaşlar, bu bilgi meselesidir. IŞirçok
külfetlere katlanarak veterinerler yetiştirdik.
Fakat, bunların birçoğu, 'bugün meslekleri ile
hiç ilgisi olmıyan yerlerde çalışmaktadırlar. İn
sanın gönlü buna razı olmuyor. Bakanlıktan
istirham ediyorum. Bu elemanları kendi bünye
sine toplıyarak, bunlardan istifade yoluna git
sin. Bu veteriner arkadaşlardan birisinin sivil
savunma uzmanlığı yaptığını gördüm. Mesleki
veteriner hekim olan bu arkadaş savunma uz
manlığı yapıyor. Tasavvur buyurun arkadaşlar.
Savunma uzmanlığını yapacak insan bulunabi
lir. Ama veteriner... Bugün birçok yerlerde vete
riner yoktur. "Vatandaşlar kendilerine rehber
lik edecek bu mütehassısları beklerken, seneler
ce kendi mesleki uğruna göz nuru döken bir in
sanın gidip de bir dairede savunma uzmanlığı
hizmetini ifa edeceğine ben kaani değilim. Çün
kü, kendisine savunma hizmeti Öğretilmemiştir.
Bu hususa bu kadarcık temas • ettikten sonra,
biraz da orman mevzuuna temas etmek istiyo
rum.
Sayın Vekâletin bu şube ile alâkadar arka
daşların liyakatlerini her zaman takdir ederim.
Kendilerine şahsan da dert yanmıştım. Köylü
diyor ki: Biz suç işlediğimiz zaman Devlet bize
ceza veriyor. Ama hakkımı niçin vermiyor? Ma
demki, cezamı veriyor, kanuna göre benim hak
kımı da versin. Orman mıntakasma yakın köy
lerin zatî ihtiyaçlarının verilmesi gerektir. Ay
nı işletme müdürü veya şefi, 40 seneden beri ve
rilen hakkı, dört senedir bulunduğu mıntakada
ayrıı köylere verir, fakat bu sene vermez. Sebe
bini sorarsanız; köyün orman mıtakasma olan
mesafesini gösterir. Köyün işletme şefi, isterse
köye ormanın en yakın köşesini ölçer verir, canı
ister, en uzak köşesini ölçer vermez. Gani is
terse de senin mesafen ormana uzaktır alamaz-
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sın, der. Arkadaşlar bu v farkb muameleye mâ
ruz kalan vatandaşın, Devlete olan itimadı sar
sılır. Buy üz den de her gün birçok kaçakçılar
ormanı tahribetmeye kalkışır. Bir taraftan da
hayvanının gübresini, soğuk dolayısiyle, tarla
sına dökmemenin üzüntüsü içindedir, gübresini
yakmaya mecburdur. Diğer taraftan mevcut
şeraite riayet etmiyen memurlar yüzünden kö
yün orman hakları verilmez. Maalesef, orman
ların hududu hakikaten gittikçe küçülüyor. Bel
ki işletme şeflerinin de hakları vardır. Bir neb
ze hak vereyim onlara. Çünkü 30 - 40 sene ev
vel ormana beş kilometre mesafesi olan köylerin
bugünkü mesafesi, maalesef 15 kilometreye çık
mıştır. Köylerin yeri uzaklaşmadı arkadaşlar,
.ormanlar küçüldü. Gittikçe de küçülüyor.
Ardahan'a ait enteresan bir ismi şimdi hatır
latmak isterim. Ardahan'ın bir kısmına Meşe
Ardahan, bir kısmına da düz Ardahan derler.
Meşe Ardahan olan kısmı bir zamanlar tamamen
ormanlıkmış. Ardahan kısmı ise ormanlık de
ğilmiş. Fakat şimdi, Meşe Ardahan olan kısım
da tek bir ağaç göremezsiniz. Oralarda arazi,
çırılçıplak kalmıştır. Orman mıntakasmda olan
vatandaşlar kanuni haklarının verilmesini isti
yorlar. Kendilerini cezalandırdıgMnız insanlara
haklarını da verirsek onların itimadı da kazanıl
mış olacaktır. Vaktim bitti. Hürmetlerimle. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Buyurun,
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhte
rem iarkadaşlar; 1948 tarihinde Arazi Komisyon
larınca topraksız köylüye toprak dağıtılmış, ta
puları da verilmiş ise de, köylünün bir kumı da
ğıtılan toprağa bugüne kadar bilfiil tasarruf
edememiş, mahkeme kapılarında sürünmektedir.
Bu hale son verilmesi lâzımdır.
Nüfusu iki binden aşağı olan kasabalarla'-köy
sınırları içindeki zeytin delicelerini aşılıyan va
tandaşlara tapularının verilmesi hususunda ko
laylık gösterilmesi çok faydalı olur kanaatinde
yim.
Ziraatçilerin maalesef masalarına bağlı bu
lundukları bir hakikattir. Bu kıymetli eleman
ların masa hizmetinden ziyade köylerde çiftçile
rimizi irşat etmeleri daha faydalı olur.
Şehirlerde taplanmış olan bu kıymetli ele
manların çiftçinin yardımına koşmasını temin
edecek tedbirin lalınmasını Vekil Beyden rica
©diyorum.
-
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Muhterem arkadaşlar; 6831 sayılı Kanunun
13 ncü maddesi : «Devlet ormanları içinde veya
kenarında bulunup da civarlarında'ki ormanlar
dan geçimlerinin sağlanmasına imkân olmıyan
köylerde ve dağınık evlerde oturanlardan;
A) Bulundukları yerlerde -muhitin icapla
rına ve ımuhtelif suretlerle kalkındırılmaiarı
mümkün görülenlere Ziraat Vekâletinin izni dile
Tüıikiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından kal
kınma kredisi açılır. Kalkınma kredisi için 2ü
yıl müddetle Ziraat Vekâleti bütçesine senelik
miktarı 50 milyon liradan aşağı olmamak şartiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası serma
yesine mahsulben ayrıca tahsisat konulur.
Kalkınma projesinin miktarı, faiz nisbeti,
müddeti ve diğer şartları Ziraat, iktisat ve Ti-.
caret Vekaletleriyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası tarafındaın müştereken tâyin ödilir.
B) Bulundukları yerlerde kalkındırılması
na imkân olmıyacağı anlaşılanların daha müs
tahsil 'bir hale getirilmeleri gayesiyle ve kendi
istek ve muvafakatleri üzerine başka yere kal
dırılmalarına İcra Vekilleri Heyetince kurar ve
rilebilir. Bu takdirde bunların bir bıraktıkları
gayrimenkuller orman mefhumuna girer. Bu
malların umumi hükümler dairesinde takdir edi
lecek 'bedelleri sahiplerine ödenir veya nakil ve
yerleştirmeler İskân ve Toprak Kanunları ıhü
kümlerine göre yapılır bu iç iskân işi Devlet vo
Ziraat Vekâletlerince müştereken hazırlanacak
ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek plâna göre yapılır.»
Muhterem arkadaşlar; okumuş olduğum bu
maddenin a'hkâımı Ziraat Vekâletince 'kabul ta
rihinden bugüne kadar tatbik edilmemiştir vt:
bütçeye bu sene de karşılık konmamıştır. İcra
mevkiinde bulunan Bakanlık fbu maddenin tat
bikinde ne gibi mahzur görmelktedir ? Vâzıı ka
nun orman içindeki köylünün kalkınması husu
sunda ıbu «raddeyi vaz'ettiğinde elbette Devle•tin ve milletin menfaatlerini birlikte mütalâa
etmiştir. Bu maddenin âtıl 'bırakılmaması husu
sunda Yüksek Meclisin kararı 'Orman içindeki
vatandaşların derdine şifa olacaktır.
Muhterem arkadaşlar; orman havzalarının
topyekûn ele alınarak sosyal ve ta'biî yönlerden
kalkınmasını temin edecek tedbirin alınmasıinı
sayın Ticaret Vekilinden temenni ediyoruım.
Muhterem arkadaşlar; yine Orman Kanunu-
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nurn 7 nci maddesini okuyorum. «Devlet orman
larının veya ormanların içinde ve bitişiğindeki
otlak, yaylak, kışlak, sulak ve her nevi arazi ve
diğer ormanların hudutlarının tâyin ve tesbiti
orman tahdit (komisyonları tarafından yapılır.
Bu komisyonlar Ziraat Vekâletinde tâyin oluna
cak bir orman 'başmühendisinin veya yüksek
orman müheindisinin * reisliğinde Adliye Vekâle
tince tâyin olunacak en az beş sene hâkimlik
veya avukatlık yapmış bir hukukçu âza ile i'ki
yüksek orman mühendisi ve orman mühendis
muavini yüksek ziraat mühendisi veya ziraat
teknisjyeni ile tahdidi yapılacak vilâyetin umu
mi meclisince ve belediye hudutlarında belediye
ve köy hudutlarında köy ihtiyar meclislerince
aralarmdajn seçilecek bir /asil bir yedek azadan
teşekkül eder.
Asil ve yedek âza isimleri Orman Tahdit Ko
misyonu Reisliğine bildirilir. Komisyon Reisliği
emrine lüzumu halinde teknik memur ve kâtip
verilebilir. Yasak bölgelerdeki ormanların tah
didi sırasında Millî Müdafaa Vekâletinden bir
mümessil bulundurulabilir. Tahdit komisyon
ları mürettep adedin yarısından bir fazlasiyle
toplanabilir. Reis hukukçu âza yüksek ziraat mü
hendisi ve müntehip âza bulunmak şartiyle mev
cudun ekseriyetiyle karar verilebilir.»
Muhterem arkadaşlar, 6831 sayılı Kanunun
7 nci. maddesini okumuş bulunuyorum. Mezkûr
madde yapılacak muameleleri sarahatle ve te
reddütlere ve yanlış hareketlere meydan bırakmıyacak şekilde tâyin ve tesbit etmiş iken tatbi
kat maalesef tamamen aksi istikamette ve idari
takdirlere müstenidolarak cereyan etmiş ve et
mektedir. Mezkûr maddedeki kayıt ve şart dâ
hilinde tesbit edilmiyen arazi orman olarak gö
rülmekte kadastro işlemesinde köylü, Hazine ve
orman idaresiyle karşı karşıya gelmekte ve bir
çok ihtilâf' ve mağduriyetlere sebebiyet vermek
tedir. Bu durum kanunun ruhuna uygun değil
dir. Kanunda* zikredilen komisyonlarca tahdit ve
tesbiti yapılmıyan ve ormanla ilgisi dahi bulunmıyan bu gibi yerlerde orman idaresinin müda
halesinin doğru olmıyacağı kanaatindeyim.
Sayın Ziraat Vekilinden bu ciheti' nazara alrak köylünün mağduriyetine meydan verilme
mesi hususunda gereken tedbiri almasını istir
ham ediyorum.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)

- mn

M. Meclisi

B : 55 24 . 2 .1962

O: 2

I
Gerçi yeni kurulan Devlet- Plânlama Teşkilâ*
BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu.
ti
dahi
memleket hayvancılığının ehemmiyetini
İSMAİL HAKKI YILANLIOÖLU (Kasta
idrak
etmiştir.
Fakat Devlet Plânlama Teşkilâtı
monu) — Muhterem Başkan, kıymetli arkadaş
içinde
bu
işi
plânlayıp
tahakkuk ettirebilecek bir
larım. Beş dakika içinde uzun yıllar duyurama
tek
ekonomi
nosyonu
olan
veteriner hekim yok
mak yüzünden ıstırabını çektiğim ve şahsan
tur. Tarım Bakanlığının bu hususta teşebbüste
memleket için çok mühim ve hayati saydığım
bulunması faydalı olur.
dert ve dâvaları maalesef etraflı şekilde anlat
Bir de çiftçilerimize temas edeceğim. Türki
mak mümkün olmıyacak. Türkiye'de durum kı
ye'de
üç milyon çiftçi ailesinin durumu ortada
saca şudur :
dır. Üç milyon çiftçi ailesinin dörtte üçü karasa
Her yıl Tarım Bakanlığı, millî geliri artıra
banla ziraat yapmaktadır. Karasabana koştuğu
cak kaynağa gereken ilgiyi göstermemekte, bü
hayvan ise at ve öküzdür.
yük yatırımlarla çok az gelir getirecek sahalar
Çiftçilerimizin yüzde 93 den fazlası 10 dö
da fuzuli yere uğraşmaktadır. Memlekette hubu
nümle 100 dönüm arasında araziye sahiptirler.
bat istihsali son haddine ulaşmış bulunmaktadır.
Bunlar küçük çiftçidir. Traktörle bu araziyi sü
Amerika'nın hububat istihsalinin nüfusa nisbeti
remezler.
yüzde 13, Türkiye'nin yüzde 34 tür.
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, efendim.
Binaenaleyh, memlekette gıda rejimini de
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam
ğiştirmek zorundayız. Dünyada en çok hamur,
la) — Binaenaleyh, çiftçilerimizi karasaban ye
ekmek yiyen millet biziz. Halbuki bütün medeni
rine pulluğa kavuşturmak ve beslenmesi zor ve
ve güçlü milletler bizim aksimize eti çok, ek
az iş verimi olan öküzden kurtarıp; çevik ve bes
meği az yemektedirler. Halkımız hayvani men
lenmesi
kolay, daha ziyade kolaylıkla iş görebilen
şeli gıdaları çok sever, sever ama bulamadığı
katıra sahip kılmaya çalışmalıyız. Bunun için»
için ekmekle karın doyurmaya mecbur kalır.
Devletin elinde bulunan çiftliklerin bu yolda bir
Eğer Bakanlık bu kaynağa yatırım yapar, her
çalışmaya
gitmesi faydalı olur.
yıl ölen 9 milyon hayvanı ölümden kurtarır, Ve
Sözlerimi
bitirirken; tarım sahasında vukuf,'
teriner Umum Müdürlüğü teşkilâtını genişletip
samimiyet ve bilgisine güvendiğim başta Sayın
bu teşkilât mensuplarına çalışma imkânlarını
Tarım Bakanı olmak üzere Bakanlık mensupla
bahşeder ve hakikaten büyük bir feragat, feda
rına başarılar dilerim. Hürmetlerimle.
kârlık ve vatanseverlik hisleriyle çalışan vete
(Alkışlar)
riner hekimleri maddi sıkıntıdan kurtarırsa, çok
kısa zamanda bu kaynağın altın yumurtlayan ta
BAŞKAN — Sayın Küreli.
vuk gibi millî gelire milyon değil, milyarlar ve
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Pek muhte
rebileceğini arz ederken, bir hakikati ifade etti
rem
arkadaşlarım, beş dakikalık zamanın kifaye
ğime kaani bulunuyorum. Memlekette hayvan
ti
miktarında
Ziraat Vekâletinin bütçesiyle alâ
cılık «saldım çayıra, mevlâm kayıra» kabilinden
kalı
bir
kaç
hususa
temas etmek istiyorum.
çok iptidai vaziyettedir.
1962 bütçe gerekçesini tetkik eden arkadaşla
Bu bütçeyle mevcudu korumak dâhi mümkün ' rım görmüşlerdir. Hattâ bütçeyi tetkika lüzum
değildir. Bulaşık hastalıklarla mücadele için ay
yok, zira bir realitedir. Memleket nüfusunun %
rılan tahsisat kifayetsizdir. Bu yıl memleket
70 inden fazlası çiftçi, Millî gelirimizin % 45
hayvancılığına ve dolayısiyle Hazineye büyük
zirai ve ihracat metaımızm % 90 ı keza ziraidir
zararı dokunan şap hastalığını önlemek üzere
Hükümet programına bakarsan istikrarlı,
kurulmasına teşebbüs edilen şap enstitüsü için
süratli kalkınmadan hususiyle zirai kalkınma
Maliye Bakanlığından istenen 7 milyon lira ve
dan bahseder. Bu nikbinlik içinde bütçe rakam
rilmemiştir. Şap yüzünden uğradığımız zarar 379
larına baktığımız zaman üzülmemek elden gel
milyondur. Bu nasıl zihniyettir anlıyamadım.
mez. Ziraat bütçesinde direk 126.000.000 bir ya
Maliye Bakanlığı, kaz gelen yerden tavuk değil
tırım görülür. Bu miktar üç buçuk milyarlık va
deve gelecek yerden serçeyi sakınan bir zihni
tının bütçesinin % 3 - 4 ünü teşkil eder. Bu ha
yetle hareket etmektedir..
liyle 'bütçe, gerekçesiyle - Hükümet programiyle
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tezat halindedir. Bu itibarla denebilir ki Hükü
Aziz arkadaşlarım; Maalesef münevver kütle
met "sözüne gidilir, arkasından -gidilmez hoca
büyük çağunluğu ile orman dâvasını bir odunla
lar durumundadır."
kereste dâvası zanneder. Dâvanın esasını kavra
Arkadaşlar sabahtan beri konuştular. Ben bu
yamamışlardır. Orman dâvamız memleket çapın
sırada gerek Vekil Beyin gerekse Vekâlet erkâ
da ehemmiyetli, bu toprakların vatan olup olma
nının pisikoloj ilerini tetkik ettim. Yüzlerindoki
ması haysiyetiyle alâkalı bir meseledir.
mimikler âdeta "vermezse mabut neylesin Mah
Orman Genel Müdürlüğü bütçesinde bizi hüs
mut" diyorlardı. Doğrudur. Gerek Vekil Beyi ge
rana sevkeden bir tahdit işi vardır. Arkadaşlar
rek Vekâlet erkânının şu bütçe karşısında daha
bir çiftliğin dahî hudutları tesbit ve tayin olun
fazla tazyik etmek insafsızlık olur. Bendenizin
madan onun muhafazası ^mümkün değildir. 1937
bu bahiste sözüm şu olacaktır. Bu memlekette
yılından bu yana Orman kanunlarında tahdit
her zaman olduğu gibi bütçeleri yine Maliye Ve
hükmü olduğu halde bu iş bir türlü intacolunkili bağlıyacak olursa; 20.000.000iun üstündeki
mamış, ormanların hududu gittikçe içerlere kaç
fakir çiftçinin yamasına yama ilâve olunacak,
maktadır. Bu seneki bütçede tahdit işi için kü'-ük
kaderinin mahkûmiyeti devam edecektir. Gönül
bir meblâğ ayrıldığına bakılırsa bu iş yine hal
ister ki bundan sonra Kabinede bütçe hazırlanır
yolunda değildir. Alâkalılardan aldığım izahata
ken son sözü Tarım Bakanı söylesin. (Bravo Resgöre hukukçu üye bulamadıkları için tahdit işi
ler i)
ni başaramıyorlarmış. Arkadaşlar bu memlekette
Bu arada Ankara Gazi Çiftçiliğinde bir Trak
hukukçunun enflâsyonu vardır. Diğer taraftan
tör fabrikası vardır. Buna da temas etmek iste
Orman Genel Müdürlüğünün bir mazhariyeti
rim. Tavsiye ederim arkadaşlarım. Bir güneşli
vardır, her sene beş, on ormancı hukuk tahsil
günde gidiniz, siz de görünüz.
eder, halen 100 ün üstünde ormancı hukuk tahsil
Bu fabrikayı görmeden önce bendeniz dışar
etmiştir. Teşkilâtta kaç kişi vardır bilirmisiniz.
dan sandıklar içinde gelen parçaları birleştirip
Taşrada iki kişi, Merkez Hukuk Müşavirliğinde
civatalarını sıkıştırıp piyasaya süren bir monte
ise hiç. Nerede bunlar acaba, ilk mesleklerine ve
fabrikası zannederdim. Fakat gidip gördüğümde
faları mı yoktur? Hayır arkadaşlarım hiç de öyle
'tahayyülümün yanlış olduğunu anladım. Bu Mü
değil. Üzülerek ifade etmek lâzım ki bizim halâ
esseseye ehemmiyetle temas etmiş olan Bütçe En
şarklı tarafımız galiptir. Âmme hizmetlerini ka
cümenine teşekkür etmek isterim. Filhakika bu
nunlar değil, şahısların zihniyetlerini şevki idare
fabrika yanlız monte değil aynı zamanda parça
eder. Orman Umum Müdürlüğü Hukuk Müşa
ların % 50 sini imal eden bir müessese haline
viri işte böyle sakim bir zihniyetin mümessilidir.
gelmiştir. Makineli Türk ziraatinin çekirdeğini
7244 sayılı kanun çıkıncaya kadar Orman
teşkil edecek olan bu fabrikanın Türk zjraatme
Umum
Müdürlüğü Hukuk Müşaviri her sene üc
büyük faydalar getireceğine kaani bulunuyorum. ,
reti
Vekâlet
merkez hissesi olarak ve maaşından
Ancak 20 - 25 milyon liralık bir işletme serma
hariç
50
60
bin lira alagelmiştir. Türkiye'de
yesiyle takviyesine ihtiyaç vardır, maalesef bu
hiç
bir
makam
böylesine bir çiftlik gelirine sa
bütçede yine bu temin olunmamıştır. Bu fabri
hip değildir. îşte Müşavirlik böylesine yağlı bir,
kanın sermayesinin % 70 i millî, % 30 u yaban
kuyruk olduğu içindir ki ileride bu makam elim
cıdır. tşin garibi fabrikanın ortaklarından buiu^
den
gider düşüncesiyle Sayın Müşavir hiç bir or
nan Ziraî Donatım Kurumu yabancı memleket
mancı
hukukçuyu hizmete almamıştır.
lerden ithal ettiği traktörlerle ortak bulunduğu
bu müesseseye rekabet eder.
Denebilir ki Orman Umum Müdürü emrinde
bir şube Müdürü durumunda* olan müşavir na
• Sayın Vekil Beyefendiden çok istirham edi
sıl vaziyete hâkim olup inisiyatifi elinde tutabilir.
yorum. Tenkitleri cevaplandıracakları sırada bu
İnsanlara hulul ve nüfuz etmekte mahir olan bu
müesseseye yakın bir alâka göstereceklerini be
zat daima direk olarak vekille münasebet kurup
yan ederlerse samimi olarak ifade ediyorum bu
âmiri durumunda olan Umum Müdüre caka sagece rahat bir uyku uyuyacağım.
tagelmiştir.
Ziraat Vekâleti âmme hizmetleri içinde bulu
nan Orman Genel Müdürlüğüne de kısaca temas
Bu zat aynı zamanda nabza göre şerbet, at
edeceğim.
mosfere göre fetva vermektâ de mahirdir. Şimdi
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/vekil beye bir tamim takdim ediyorum. Lütfen
tetkik ederlerse göreceklerdir, gerek bu taniim
gerekse bu tamimde zikri geçen diğer iki tamim
île orman açanlar aleyhine ikame olunan dâvalar
kanunsuz ve mesnetsiz olarak durdurulmuştur.
Tamimde Orman Umum Müdürünün imzası da
yoktur. Müşavirin Servisinden Vekilin imzasiyle
çıkmıştır. O zaman acaba Orman Umum Müdürü
yokmu idi. Bu sebeplerle mezkûr tamimden dola
yı Müşavirin mes'uliyeti .de mevzuubahistir.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN —• Sayın Muhlis Ete.
MUHLÎS ETE (Ankara) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — Efendim; kifayeti müzakere
takriri vardır. Buna mukabil durumu şöylece
arz edeyim. 3 C.H.P. sinden, 3 C.K.M.P. sinden,
1 de A. P. sinden arkadaşımız konuşmuş oldu
lar. Eğer münasip görürseniz onları da 3 e ib
lâğ edelim, böylece hakkaniyete riayetkar ola
lım. (Böyle şey yok, sesleri) (Devam edelim
"sesleri) öyle ise devam edelim, efendim.
FERDA GÜLEY (Ordu) — Burada parti
meselesi yoktur.
BAŞKAN — Efendim; Devlet Üretme Çift
likleri vardır. (Kifayeti reye koyunuz sesleri)
Onlar da dâhil mi efendim? (Dâhil, dâhil ses
leri) Katma bütçeleri de bağlamak suretiyle mi?
(Evet, evet sesleri)
Takriri okutuyorum.
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına
Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde kafi de
rece konuşulmuş ve maksatlar anlaşılmıştır. Ki
fayeti müzakereyi arz ederim.
Zonguldak
Zonguldak
M. Ali Pestilci
Kenan Esengin
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Karma Bütçe Komisyonu görüşecek mi efen
dim? Görüşmiyecek. Buyurun Sayın Bakan.
TARIM BAKANI CAVtT ORAL (Adana) —
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, bütçe
müzakeresi dolayısiyle sayın milletvekillerinin
ciddî ve esaslı etütlerine dayanan konuşmaların
dan gerçekten istifade etmiş bulunuyoruz. Bu
fikirler ve samimî kanaatler hiç şüphe etmeyi
niz ki Tarım Bakanlığımıza ve tarım camiası
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içinde çalışan arkadaşlarıma ışık tutacaktır.
Bundan dolayı bilhassa teşekkürlerimi arz ede
rim.
Bir memleket tasavvur ediniz ki; nüfusu
nun yüzde 68,3 nü köylü teşkil eder ve toprak
formasyonu daha çok ziraate elverişlidir. Millî
gelirde ziraatin büyük payı vardır.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika mü
saade eder misiniz? Oylama bitmiştir, kutular
kaldırılacaktır.
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Devamla)
— İhracatının büyük kısmını toprak mahsulle
riyle yapan, tam mânasiyle bir ziraat memle
ketiyiz. Elbette böyle bir memlekette ziraat her1
şeyin başında ve önünde gelmesi icabeder. Fa
kat üzülerek işaret etmek mecburiyetindeyim
ki bu dâva lâyık olduğu yeri ve lâyık olduğu
mânayı kazanamamıştır. Fakat bugün şükranla
ifade edeyim ki, gerek Yüksek Mecliste, gerek
Yüksek Senatoda ve gerek Hükümet olarak ve
gerek efkârı umumiye ve matbuat olarak tarım
dâvası ön plâna alınmış bulunmaktadır. Bu,
tarım camiası içinde çalışanlar için, Tarım Ba
kanlığı mesuliyetini üzerine almış bir Vekil için
hakikaten gurur verici bir şeydir. Hakikaten
bizim enerjimizi ve inancımızı çok takviye edi
ci bir mahiyettedir. Türkiye'de tarım problemin
den, tarım politikasından bahsederken, iki rea
liteyle karşı karşıya kalırız. Bunlardan birisi
toprak meselesi, ikincisi de nüfus meselesidir.
Bugün topraklarımız maatteessüf bir taraf
tan su, bir taraftan da rüzgâr erozyonuna mâ
ruz kalmaktadır. 25 324 000 hektarlık kültür
arazisinin 7 milyon hektarı hiç veya çok az, 6
milyonu orta derecede, 4 milyonu şiddetli ve
8 milyon hektarı da çok şiddetli şekilde eroz
yona mâruzdur. Ancak derhal bir noktayı ilâ
ve etmek mecburiyetindeyim ki; bendeniz bu
rakamları, memleket gerçeklerini yüksek huzu
runuza arz etmek için ifade etmiş bulunuyo
rum. Yoksa son zamanda herkesin dilinde ve
herkesin gözünde hazin ve acıklı bir mevzu
olarak ele alınmış olan bu erozyon meselesi
gerçekten ciddîdir ama bu tehlikeyi bertaraf
etmek de bugünkü medeni dünyada elbette ko
laydır ve mümkündür. Bu rakamları ifade eder
ken Tarım Bakanınızın karamsar ve bedbin ol
duğu zannedilmesin. Bu durumları birçok mem
leketler de geçirmektedir. Bunun çaresini de

m-

M. Meclisi

B : 55 24.2.196*

Û:*

tedavisinde
bulmuşlardır. Biz de bulacağız.
Çünkü, medeni teknik bir dünyada yasıyoruz.
Elbette ileri milletlerin tatbik etmiş, oldukları
usulleri tatbik etmek suretiyle biz de kendimi
zi erozyon tehlikesinden kurtarmış olacağız ve
muhakkak ki, kurtaracağız. (Bravo sesleri ve
alkışlar)

ki bizim bu sene Şark'ta çektiğimiz kuraklığı
biliyorsunuz, memleket çapında bir heyecanı
mucJbolmujtur. Ve bir gerçektir ki, bu husus
ta dış yardım görmemiş olsaydık bu kış ortasın
da Doğu vilayetlerimizdeki büyük vatandaş küt
lesini beslemek bizim için hayli güç birşey ola
caktı.

Şimdi biraz da nüfus probleminden bahset
mek isterim.
Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de, biraz
evvel ifade ettiğim gibi, yüzde 68,3 gibi bir nü
fus kütlesi ziraat arazisi üzerinde yaşamakta
dır. Şimdi buna bir de her yıl yüzde 3 nisbetmde artışı da nazarı dikkate alacak olursak,
meımieket ziraat-jııln bu nüfusun sııkleti altında
ne 'kadar müşkül vaziyette olduğunu kolaylıkla
anllaımış bulunuruz. Kaldı ki, bizim memleket
ziraatinin bugünkü vaziyeti göz önünde bulun
durulursa, bir taraftan nüfusu artarken diğer
taraftan büyük hammaddelerimiz üzerinde istihsaLn artmadığı 'birlikte mütalâa ve mülâhaza
edilirse o zaman bu nüfusu memleket ziraatinin
kolay kolay kaldıramıyacağı şüphesiz daha sa
rahatle anlaşılmış olacaktır. Biz bu vaziyette
nüfusumuz artarken ona göre, ona paralel ola
rak bütün zirai istihsalimizi artırmak, süratle
artırmak mecburiyetindeyiz. Kaldı ki (bugün
Türk milleti için en başta gelen gıda problemi
vardır. Ekmek meselesi : Maatteessüf bugün is
tihsal ettiğimiz buğday miktarı mevcut nüfusu
doyurmaktan çok uzak bulunmaktadır. Ve her
yıl 1,5 milyon ton açık vermektedir. Bu açığı
ka-rşrlajmak için artık entansif bir ziraat siste-mine Ngi!tmekten başka çare kalmamıştır. Bu da
ancak elimizde mevcudolan sulardan istifade et
mekle toprağı iyi işlemekle mümkün olacaktır.
Bırakınız büyük barajları, küçük sulamadan
istifade etmek, her çeşit gübreyi ziraatimizde
tatbik etmek, suni gübreden faydalanmak ve
arkadaşlarımın acı acı üzerinde durdukları hayvalı gübresini de suiistimal etmeden bunu yakıtlıktan kurtararak- toprağın kuvvetlenmesine
hasretmek, sarf etmek mecburiyetindeyiz.

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de her yıl
12 872 000 hektar çeşitli hububat ekilmektedir.
Bunun 7 700 000 hektarı buğdaydır. Fakat,
1961 senesinde bu 7 700 000 hektardan aldığı
mız buğday miktarı ancak 7 ımilyon tondan iba
rettir. Çünkü Türkiye'nin buğday vasatisi ancak
900 - 1 000 kilo arasındadır. Ve bu verim dün
yanın en geri verimlerinden birini teşkil eder.
Birkaç misal arz edeyim : Avusturya : 2 090,
Bulgaristan 1 520, Yugoslavya 1 530, Danimarka
3 560, Fransa 2 080, Batı - Almanya 2 830, Yu
nanistan 2 610, italya 2030, Polonya 1 580, İn
giltere 3 080, Birleşik Amerika 1 840 dır. Görü
yorsunuz ki, verim bakımından Türkiye en geri
kalmış bir memleket durumundadır. Buna mu
kabil Türkiye bütün bu saydığım memleketler
den de en fazla ekmek istihlâk eden bir memle
ket durumundadır. Başka memleketlerde mese
lâ en âzamisi olan Belçika'da 102, Holânda'da
90, Birleşik Amerika'da adam başına 58, Avusturalya'da 86 dır. Kaİdıki Türkiye'de 240 kilo
gramdır. Buğday istihsalinin azlığı ve bilhassa
istihlâkin fazlalığı ortada olduğuna göre, elbette
bu durum, içinden çıkılmaz bir şey halini alır, .
doğrusu kolaylıkla içinden çıkılamaz da.

Maalesef hakikat şudur k i ; kurak seneler
Türkiye'de bizi âdeta felâket denecek bir man
zara ile karşı karşıya bırakıyor. Halbuki bu
kuraklık birçok memleketlerde de zaman zaman
vâki olmaktadır. Fakat onlar ancak bilançoyu
zararla kapatmak neticesine varıyorlar. Halbu-

Eğer biz bu dâvayı gereken ciddiyetle, önem
le ele almazsak, yakın gelecekte Türkiye, haki
katen sık sık ekmek darlığı ile karşı karşıya ka
lacaktır. Bu bir realitedir. Bunu şimdiden ifade
etmemde büyük fayda vardır.
Biraz evvel işaret ettiğim gibi, memleket ziraatini enstansif bir sisteme sokmak mecburiye
tindeyiz. Gübre, çeşitli sulama, toprağı iyi ve
fennî bir şekilde işleme tarzı ve bunun yanında
şüphe yok'ki, bir de tohumluk meselesinin halli.
Saym arkadaşlar, Türkiye'nin çeşitli şekilde
2 milyon ton tohumluğa ihtiyacı var; yalnız
buğday olarak 1 milyon 200 bin tona ihtiyaç
duymaktayız. Eğer biz normal olarak tohumluk
miktarını 5 yılda bir değiştirmeyi nazarı itiba
ra alırsak, her yıl bizim, kaliteli, iyi cinste, iyi
vasıfta 240 bin ton tohumluğa ihtiyacımız var
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Vakit çok dar, ayrı ayrı, pamuktu, zeytindi
v. s. bunlar üzerinde durmadan geçeceğim, vak
tinizi almamak için. Ve daha çok saym arkadaş
larımızın üzerinde durdukları noktalara konuş
j mamı hasredeceğim.
I
Yüksek Heyetinizce de ımalûnı olduğu gibi
bu sene muhterem milletvekili ve 'muhterem se
natör arkadaşlarımızın en çok üzerinde durmuş
oldukları 'bir mevzu da ticari gübre meselesidir.
Hakikaten bizim gibi toprakları kısırlaşnnş, ve
rimini kaybetmiş bir memlekette ticari gübre
nin ehemmiyetini takdir etmemeye imkân yok
I
tur. Ne yazık ki, ticari gübrenin kullanılması
i
bizde çok geç kalmıştır. Bir hâtıramı.arz etmek
isterim : Bundan 11 - 12 sene evvel Ziraat Ve
killiği yaptığım sıralarda bu memleketin istih
lâk ettiği ticari gübre 5 - 6 en fazla 10 bin ton
I
dan ibaretti1. Gerçi o zamandan ıbu zamana 'bü
yük bir terakki 'kaydedilmemiştir, denemez ama
bununla beraber Türkiye'de hakikaten ihtiyaç
duyulan gübrenin de istihlâk edildiği asla nıevTarım Bakanlığının kontrolü altında iyi cins
zuubahis değildir. Basit bir 'misal arz edeyim.
tohumluklar vermek, ektirmek ve bu yolla to
Bugün Türkiye'de istihlâk edilen gübre, hek
humluk istihsalimizi artırmak lâzımgeldiği ka
tar başına 5 kilogramdan ibarettir. Bu miktar,
naatindeyim. Size bir şey söyliyeceğim, belki ga
Portekiz'den 27 defa, Holânda'dan 207 defa
ribinize gidecektir. Bu memleketin halen 6 bin
daha azdır.
selektöre ihtiyacı vardır. Fakat elde ancak 1 300
demektir. Halbuki Devlet Üretme çiftliklerinin
bize vermiş olduğu 40 - 50 bin ton buğday to
humluğundan ibaret kalıyor. Bunun dışında ka
liteli tohum temin etmek asla mümkün olmuyor.
O halde biz de başka memleketlerin yaptığı gibi tecrübe edilmiş bir şeyi ele alacağız ve bunda muvaffak olmaya çalışacağız ki, bu da tohum
endüstrisini bizim memleketimizde de tatbik et
mek ve muvaffak olmaktır. Haddizatında mem
leketimizin araştırma istasyonlarının bulmuş ol
dukları iyi cins tohumlar vardır. Ama bunların
istihsal miktarı az olduğu için geniş sahaya
yaymak ve bunları ektirmek mümkün olmamaktadır. Bu sebepten Devlet Üretme çiftliklenin temiz, kaliteli tohumluk istihsalini artırma
ya çalışırken ki, bu sene eğer çok eskimiş olan
makinaların yenilenmesini temin edebilirsek bu
50 bin tonu 80 bin tona kadar çıkarmak mümkün
olacaktır. Bir taraftan da sertifikalı tohumculu
ğa giderek müstahsıla doğrudan doğruya yar
dım etmek lâzımdır.

selektör mevcuttur. Bu sene bütçemizden ayıra
bileceğimiz para ile ancak 76 selektör alabilece
ğiz. Bu durumdayız, daha fazlasını almaya im
kânımız yoktur.
Muhterem arkadaşlarım, bir taraftan tekni
ğin icabettirdiği bütün şeyleri yaparken, diğer
taraftan müstahsili fiyat bakımından da koru
ma, ona ümit vermek, onu teşvik etmek durumu
•ile de karşı karşıyayız. Her memlekette, fiyat
politikasında en kuvvetli, en çok sözü geçen bir
•Bakanlık varsa o da, Tarım Bakanlığıdır. Ama,
•maatteessüf üzülerek ifade edeyim ki, bizde bu
•politikayı yürüten Toprak Ofistir, Ticaret Ba
kanlığıdır. Artık, öyle sanıyorum ki, bu memle
kette gerçek bir zirai kalkınmayı hedef tutu
yorsa ve bunda muvaffak olmak istiyorsak, Ta
nrım Bakanlığını eski zihniyetten ayırmak ve
ona yapılması lâzımgelen bütün işleri yaptırmak
•ve" bunun için de Toprak Ofisi Tarım Öakanlığına bağlamak ve buğday fiyatlarını da doğru
dan doğruya Tarım Bakanlığının tesbitine im
kân vermek lâzımdır ve bunun zamanı da çok
tan gelmiştir. (Bravo sesleri)

Görülüyor iki, memleketimizde müstahsil ti
cari güıbrenin ehemmiyetini anlamış bulunuyor
ve müstahsil da teşkilâtlar vasıtasiyle, koope
ratifler yolu ile taleplerini artırmıştır. Bu gi
dişle hem gübre istihlâki artacak, hem de bu
yolla istihsal süratle artırılmış olacaktır, gidi$
bunu gösteriyor.
Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, bi
risi iskenderun'da, diğeri de Yarımca'da olmak
üzere iki süper - fosfat gübre falbrikamız vardır.
Bu iki fabrikanın senelik istihsali 200 bin' ton
dur. Fakat bu fabrikalar kurulurkeın, süper fosfatın hammaddesini teşkil eden asit sülfüri
ğin unutulmuş olması, ^azarı dikkate alınma
mış olması bu fabrikaların maliyetini çoik yük
seltmiş ve bu yükselme haklı olarak suni gübre
kullanmaktan müstahsili kaçırmıştır. • Fakat
şimdi süper - fosfat 300 liradır. Ve hattâ 250
liraya 'kadar indireceğimizi ümidediyoruz. Esa
sen, son kotada liberasyona dâhil edilmiş olu
yor. Bizian için biraz sıkıntı teşkil eden azotlu
gübredir. Çünkü, Azot Sanayiinin pahalı fâtih-

•
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sal yapması maliyeti yükseltiyor ve dolayısiyle
fiyatlar üzerine tesir yapıyor. Son olarak. Sa
nayi Bakanı arkadaşımızla mutabık kaldık,
Azot Sanayii 55 kuruş olarak direnmişti, fakat
45 olaraık mutabakata varmış bulunuyoruz. Bu
günlerde Kararnameyi çıkaracağız. Azotlu'
gübrenin de 110 bin tonunu Azot Sanayii istih
sal edecek, 100 bin tonunu da dışardan ithal
etmek suretiyle bu ihtiyacı karşılamaya çalışa
cağız. Mamafih sumu da arz edeyim ki, bilhas
sa süper fosfat fiyatları dışarıya nazaran pahalı
değildir. Bizde 33 - 34 kuruşa satılabilecektir.
ingiltere'de tonu 300 lira 14 kuruş, İtalya'da
274 lira 96 kuruş ve Fransa'da da 256 lira 20
kuruştur. Bu misallerden de arada büyük bir
fark olmadığı görülür. Gübre istihlâkinin yıl
dan yıla artacağını tahmin ediyoruz. Bu sene
çeşitli gübreler olımak üzere 450 bin 'ton hesabediyoruz. Fakat bunun 8 - 10 sene içinde 2 mil
yon tonum üzerine çıkacağı düşüncesindeyiz.
Hakikaten bu miktarı bulduğumuz takdirde
memleket hesabına sevinilecek bir şey olacaktır.
Meyvacıli'k ve sebzeciliğe de büyükbir ehem
miyet veriyoruz. Yalova'da bir Araştırma İs
tasyonu kuruyoruz. Çok esaslı bir istasyon ola
cak. Bina inşaatı ihale edilmiş, 405 gün sonra
bitirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu ikmal edildi
ği takdirde, memleket meyvacılığma, sebzecili
ğine çok büyük faydalar sağlıyacaktır.
Diğer taraftan meyvalanmızm yabancı mem
leketlerde de lâyık olduğu kıymeti bulması için,
ambalaj işleri, soğuk hava depoları gibi ted
birler alınacaktır. Aynı zamanda nakliyat iş
lerine ve pazar işlerine de çok ehemmiyet veri
yoruz. Bu sahada çalışan kıymetli mütehassıs
arkadaşlarımız vardır.
Vaktinizi almaktan çekmiyorum, bilhassa bu
işlerle uğraşan Profesör Sabahattin Özbek, bu
hususlarda çok güzel bir rapor hazırlamış bulu
nuyor. Bu raporda bizim narenciye, şeftali gibi
meyvalarımız hakkında geniş malûmat veriyor.
Almanya'da, İngiltere'de meyvalarımız, lezzet,
koku ve tat yönlerinden çok ilgi gördüğünü ifa
de edivor ki eğer, biraz önce söylediğim gibi,
ambalaj işine, pazarlama meselesine, soğuk ha
va tertiplerine önem verirsek
meyvacılığnınz
yakın bir zamanda Türkiye'nin başlı başına dö
viz kaynaklarından birisini teşkil edebilecektir.
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Narenciye, şunu söyliyeyim ki büyük bir ge
lişme kaydediyoruz; son 10 yıl içinde naren
ciye sahasında % 75, istihsalde % 232 ve de
kara verimde % 88 bir artış kaydedilmiştir.
Narenciyede Türkiye
bugün dünyada 5 ncî
gelmektedir. Birleşik Amerika ve ispanya'da
bir azalma görüldüğü halde, Türkiye'de % 33
İtalya'da % 10 ve İsrail'de % 13 bir artış na
zarı dikkati çekecek hal almıştır, öyle ümidediyoruz ki yakın yıllarda, bugün 155 bin küsur
dekar olan narenciye sahamız 300 bini bulacak
günün birinde istihsalimiz de 800 bin tona yak
laşacaktır. Bu bizim için hakikaten ehemmiyet
li bir şeydir. Yalnız dediğim gibi ihracatı kuv
vetle teşvik etmek ve desteklemek memleket
içindeki istihlâki de o nisbette desteklemek lâ
zımdır. Aksi takdirde bir sürprodoksiyon bizi
kritik bir durumla karşı karşıya getirebilir.
Muhterem arkadaşlarım,
ziraat öğretimi
üzerinde de ehemmiyetle durdular, Çok haklı
ve çok yerinde bir duruştur. Çünkü bir mem
leket tasavvur buyurunuz ki; nüfusunun büyük
ekseriyeti çiftçi ve ziraatçidir. Fakat buna mu
kabil çiftçi çocuklarını
ziraatçı yapabilecek
mekteplerden mahrumdur. Elimizdeki mektep
ler hepinizce malûm; Teknik Ziraat, Teknik
Bahçıvanlık ve Makinist Mektebi olarak şun
lardan ibarettir : Gökhöyük Ziraat Mektebi,
Ulaş Teknik Ziraat Mektebi Kocaş, Alata,- Çayırova, Konuklar, İstanbul, Bursa, Adana böl
ge ziraat okulları vardır.
Arkadaşlar, bu memlekette biz hakikaten
bir zirai kalkınma yapmak istiyorsak, her şey
den evvel, öğretime, ziraat eğitimine büyük ya
tırım yapmak ımecıburiy etin deyiz. Bu memleket
te, ziraatin ehemmiyeti aşikâr. Bunun yanmdaziraat mühendisi, orman mühendisi, veteriner
hekim gibi personele büyük ihtiyaç vardır. Bu
nun yanında tarım mekteplerine de bilhassa
ehemmiyet vermek lâzımdır. Ne kadar kısa za
manda bu zirai öğretime yatırım yaparsak, o
kadar kısa zamanda bu yatırımın neticesini al
mak mümkün olur, kanaatindeyim. Bu memle
ketin zirai istihsali o nisbette süratle gelişecek
ve gümrahlaşacaktır.
Medeni dünyanın ziraatte, teknikte bu kadar
inkişaf ettiği, ileri gittiği bir devirde, zirai öğ
retim ve eğitime yatırım yapmadan ziraatin ge
lişmesini beklemek ancak bir hayalden ibaret
kalır.
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fa koordinasyon sağlama bakımından buna ih
tiyaç vardır. 2 ncisi : Artık bu merkeziyetçilik
ten kurtulmak zamanı çoktan gelmiştir. Bizim
düşüncemiz; memleketin tabiî şartlarına uygun
bir bölge teşkilâtı meydana getirilmesi ve bu
bölge teşkilâtı içinde ihtiyaçların araştırılması,
toprak lâboratuvarları v. s. aklınıza gelebilecek
herşeyin kendi bölgesi içinde temin edilmesi ve
orada çalışacak olan insanlara yetki vermekle
beraber mesuliyet yükliyeeek bir ademimerkeziyetçiliğe giderek, her bölgenin ayrı ayn kal
kınmasına imkân ve fırsat vermek; artık her şe
yi merkezden beklemeye, her şeyi merkeze yaz
maya ve hattâ doğrudan doğruya vekâletin ar
zu ve direktiflerini almak suretiyle bir zirai kal
kınma sağlamak devri çoktan geçmiştir. Bu
Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz ki ça- ' memlekette böyle bir teşkilât kurulduğu vakit,
lışan~ ve Amerika'dan alınıp tatbik edilmekte
memleket ziraati kendisini bilecek, kendisini bu
olan bir de 4 K teşkilâtımız vardır. Bu teşki
lacak ve bu suretle daha süratli bir kalkınma
lât hakikaten genç çiftçilerimizi yetiştirmekte
temin edilecektir.
bize çok kıymetli bir saha teşkil ediyor. Ve şa
yanı şükrandır ki; 4 K teşkilâtı köylümüz tara
önümüzdeki sene ehemmiyetle üzerinde du
fından da, aklı başında münevver tarafından da
racağımız diğer bir meselede Bakanlık içerisin
ve bâzı müesseselerimiz tarafından da benim
de ekonomik bir büronun kurulmasıdır. Tarım
senmiş bulunuyor ve destekleniyor.
Şimdilik
Bakanlığının bu büronun kurulmasiyle dünya
4 K ya intisabetmiş kimseler vardır. Fakat
ekonomisiyle alâkası artacak, fiyat değişmele
bunların adedi önümüzdeki seneler süratle arrinden fiyat hareketlerinden sıkı ve süratli bir
şekilde haberdar olacaktır. Fakat maalesef bu
» tacak ve artırılacaktır. Bir taraftan da yetişkin
gün Tarım Bakanlığında böyle ekonomik bir
çiftçileri öğretime ve eğitime tâbi tutmak mevbüro mevcut değildir.
zuumuz var. Bu, geçen seneden başlamış bulu
nuyor. Bu sahada Amerikalılar da bizi çok
Gıda teknolojisi hakikaten bu memleket için
. destekliyor: Nitekim bu sene yetişmiş insanları
en hayati bir mevzudur. Biz yetiştirdiğimiz meykurslara tâbi tutarak yetiştirmek için bize 18
vaları memleket dâhilinde konserve haline getir
milyon liralık bir yardımda bulundular. Hakika
meye süratle mecburuz. Bu hazırlık hem kötü
ten Halkalı Ziraat Mektebine gittiğimiz zaman,
gelebilecek yıllar için hem de ihracat bakımın
orada böyle bir kurs ile karşılaşmıştım. Baktım
dan göz önünde tutulması lâzımgelen ehemmi
kursta, sadece genç insanlar değil, yaşlı başlı in
yetli bir konudur. Bunu yaptığımız takdirde,
sanlar da var. 40 yaşma kadar-kurs talebeleri
memleket istihsali arttıkça, her sahada süprogördüm. Bu yaşa gelmelerine rağmen, kendi is
doksiyon ile karşılaşacağız. Böyle olunca da bir
tekleri ile bu vatandaşlar kursa gelmişlerdi, is
çıkmaz içine girmiş olacağız. Onun için, bu mem
tikbal bakımından, bu sevinç duyulacak bir hâ
lekette hammadde üzerine dayanacak istikrarlı
disedir.
bir endüstri politikasının tatbik edilmesini canı
gönülden arzu ediyoruz. Ve Tarım Bakanlığı da
Muhterem arkadaşlarım, bütün işleri topar
bu sahada kendisine düşen ve düşecek olan vazi
lamak ve iyi bir şekilde tatbik etmek için Tarım
feyi müdrik olarak bunun tatbikine geçmiş bu
Bakanlığı, bugünkü Türkiye'nin karşılaştığı zi
lunuyor.
rai problemleri, mevcut teşkilâtı ile kalkındır
maya imkân yoktur. Muhakkak surette memle
Muhterem arkadaşlarım, bir de meyva ve
ket gerçeklerini uygun bir teşkilât kanununun
sebze meseleleri üzerinde durmak zaruretini his
kısa zamanda hazırlanması ve Yüksek Meclise
sediyorum. Bu da, meyvacılığımız ve sebzeci
sunulması düşüncesinde ve kararındayız. Bir de- liğimiz hakkındaki hal politikası ve halin tesbit
Bu sene Malatya'da, Erzincan'da iki yeni
mektebimiz yapılış halindedir. Bir de Ankara'
da, bir Ev Ekonomisi Okulu; fakat imkân bul
muş olsaydık, bu yıl birkaç okul daha kurmak
istiyorduk. Meselâ, Van, Muş, Kars, Ağrı ve
Trabzon illerinde birer çiftçi yetiştirecek okul
kurmak arzusundaydık. Ama maatteessüf bu,
bütçe imkânsızlığından dolayı nasibolmamıştır.
Yalnız, şu kadarını arz edeym ki 7 yıllık bir
program içinde 29 okul açılacaktır. Şunu da
söyliyeyim ki gerek orman mühendisi, gerekse
tarım mühendisi ve gerekse veteriner yetiştir
mek için muhakkak surette mevcutlara birer
fakülte daha ilâve etmek katı kar*undayız.
(Bravo sesleri)
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ettiği fiyatlar meselesidir. (Bravo sesleri) Bu,;
cidden üzülecek bir vaziyet almıştır. Bir taraf
tan bir kısım vatandaşlarımıza ucuz meyva, ucuz
yemeklik sebze temini gayretiyle maliyeti ve is
tihsali nazarı dikkate almadan ölçüsüz fiyatlar
tesbit ediliyor; diğer taraftan memleketin kal
kınması ile en yakından alâkası olan müstahsi
lin ciddî durumu hiçbir ilgi çekmiyor. Bu önem
li problemle uğraşmak mecburiyetindeyim. (Bra
vo sesleri ve alkışlar) Onun için bütçeden sonra
evet Tarım Bakanlığı olarak ehemmiyetle üze
rinde duracağımız mevzulardan birisi ve en baş
ta geleni bu olacaktır. Bununla mücadele etmek
mecburiyetinde olduğumuzu hissediyorum ve
bunda bir vicdan mecburiyeti duyuyorum. Çün
kü temsil ettiğim kütlenin bu yüzden çekmiş ol
duğu ıstıraba yakinen şahidim.
Arkadaşlarım, zirai kredi üzerinde durdular.
Bu mevzuda çok az konuştular, çok az dert yan
dılar. Eğer ortada bu sahada dert yanacak, içi
ni dökecek, ıstırabını açıklıyacak bir insan var
sa o da Tarım Bakanımızdır. Ziraat bahasına
yeter derecede zirai kredi temin edilmedikçe
bu memlekette bir zirai kalkınma beklemek bil
mem nasıl mümkün olur. Ortada zirai kredi ve
rebilecek bir tek Ziraat Bankası vardır. Ziraat
Bankasının kuruluş mânası, ve kuruluş maksadı
hepinizin malûmudur. Ama üzülerek söyliyeyim
ki, Ziraat Bankası kuruluş maksadından çok
uzak kalmış, kuruluş maksadını tamamiyle kay
betmiş bir vaziyettedir. Gerçi Bankanın malî
durumu, malî kapasitesi memleketin zirai ihti
yaçlarını, zirai kredi ihtiyaçlarını karşılıyacak
bir durumda değildir. Memleketin bugün 5
milyarın üzerinde bir krediye ihtiyacı vardır.
Ziraat Bankasının venmiş olduğu para gülünç
denecek kadar azıdır. Ziraat Bankası 'toprak bareımini ele almaktan çekinir. Çünkü, ele alırsa
bugünkü kredi rejiminde bir değişiklik yap
mak mecburiyetinde (kalacaktır. Değiştirildiği
zaman müstahsıla daha fazla kredi vermek mec
buriyetinde kalacaktır. Ziraat Bankası, müstah
sıla ihtiyaç duyduğu kredinin yüzde 10 unu de
ğil, yüzde 5 ini bile veremiyecek bir haldedir.
Bu sene Vekâlet Ziraat Bankası sermayesine
mahsuben 100 milyon lira verecektir. Bir de 40
milyon lira tohumluk için verecek ama, verece
ği para memleket müstahsilinin ihtiyacı olduğı.
krediyi karşılamaktan oıe kadar uzaktır. îhti-
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yacm yüzde 5 veya 10 unu karşılıyabilir veya
karşılıyamıyacaktır. Yalnız, şunu d<a ilâve etıınek mecburiyetindeyim ki arkada}lar, «bir kre
di darlığı vardır. Banka, memleket müstahsili
nin 'kredi ihtiyacını karşılıyamaz bir durumda
dır. Ama bunun yanında Ziraat Bankasında da
bir zihniyet değişikliğine süratile ve esaslı bir
zaruret görecektir. (Bravo sesleri ve alkışlar)
Tarım Bakanlığı, Ziraat Bankası üzerinde hiç
bir tesiri olmıyan, hiçlbir rolü olmıyaın bir Ba
kanlıktır. Tarım Bakanlığı bu memleketin en
büyük dâvasını üzerine almış olduğu halde, Zi
raat Bankasının kredi politikasına asla müda
hale etmemiş, karışmamış ve tesirli olamamış
tır. Yalnız Umumi Heyet toplandığı zaman Ta
nım Bakanlığı ıbu toplantıya gider, fikir ve ka
naatlerini söylemek suretiyle ıstıraplarını dile
getirir. Arkadaşlar, böyle şey oJımaz. Bu mev
zuda sayın Hükümet Başkaniyle ve Ticaret Ba
kanı arkadaşımla konuştum. Bütçeden sonra
bu ımevzu ele alınacaktır. Gene bu mevzuda
ısrar etmemekle beraber Ziraat Bankası her ne
şekilde olursa olsun, muhakkak surette zirai
kredi politikasını tahakkuk ve tatbik etmek du
rumunda bir banka olacaktır. Ancak bu saye
dedir ki, bu memlekette zirai kalkınma müm
kün olabilecektir. İnşallah bunda muvaffak
olacağız. (Alkışlar) Zira bu memlekette zirai kal
kınma ancak yatırımla mümkün olabilir, ancak
kuvvetli bir zirai kredi politikasına dayanmak
la imkân dâhiline girebiilir.
Zirai kredisi iyi işlemiyen, yatırım yapma
ya muvaffak olamıyan bir memlekette zirai
alanda kalkınma beklemek bir fantaziden iba
ret kalır. Muhterem bir arkadaşım, ziraatçilerin masa başında oturmamalarını dile getirdi.
Arkadaşıma memnuniyetle ifade edebilirim ki,
Ziraat Vekâleti camiası içerisinde, canla baş
la, feragatle ve gayretle çalışan büyük bir teş
kilât vardır; hem de bilgili bir teşkilât vardır.
Ama bir ziraat müdürü, bir ziraat teknisiyeni veya bir veteriner hekim veyahut bu camia
içinde her hangi bir kimse şuraya buraya gi
decek, dolaşacak; vesait bulamazsa ne yapsın?
Ziraat Vekâletinin elindeki jeepler 1944 sene
sinden bu yana kullanılan jeepler olduğunu
söylediğim zaman, her halde Ziraat Vekâleti
teşkilâtında çalışan insanların niçin istendiği
gibi çalışamadıklarını sizler daha iyi takdir
buyurursunuz. Çak şayanı şükrandır ki, bu
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ihtiyaçlarımızı Bütçe Komisyonumuz takdir
buyurdu ve bize bu hususta yardımda bulundu.
Eğer Bütçe Komisyonu bu yardımı yapma
saydı bu sene hakikaten Tarım Bakanlığı çok
müşkül bir durumla karşı karşıya kalacaktı.
Muhterem 'bir arkadaşım traktör mevzuu
üzerinde durdu. Arkadaşlar, acı bir hakikat
ama söylemek mecburiyetindeyim, bu memle
kette Marshall Plânını ilk defa tatbik eden
* bir arkadaşınızım. Marshall Plânı tatbik mev
kiine girdiği "zaman bendeniz Ziraat Vekili bu
lunuyordum. Biz o zaman dünyaca tanınmış
en iyi traktörlerden 7 - 8 markayı geçmemek
üzere bir esas tesbit etmiş idik. Ve firmaların,
sabit, seyyar atelyeler yapmak mecburiye
tinde bırakmak suretiyle bu traktörleri mem
leket dâhiline sokmaya razı olmuştuk. Ev
velâ % 10 la başlıyan, sonra % 20 ye çıkan
bir yedek parça mevzuu vardı. Fakat aradan
zaman geçince ne tahsis kaldı, ne sabit ve
seyyar atelyeler kaldı. Bu memlekete kimsenin
tasavvurt edemiyeceği şekilde bir traktör akını
başladı. 260 traktör cinsinden bahsediliyor,
katî olarak bilmiyorum. Fakat muhakkak olan
bir şey varsa bu traktörler için ne bir atelye
ve ne %de yedek parça bulmak mümkündü. Bu
yüzden 'birçok müstahsil traktöründen olmuş
ve bir müddet sonra da bu traktörler kulanılmaz bir hale gelmiştir. Bu durumdan müstah
sil çok zarar görmüştür. Denebilir ki, bugün
memleketimizde
mevcut traktörlerin yüzde
80 - 85 i kullanılmaz bir hale gelmiştir. Onun
içindir ki, 'biz memleket zira atinin kalkındı
rılması için, yeni traktörlerin getirilmesine
şiddetle iihtiyacolduğuna kaaniiz, ancak tec
rübelerden istifade ederek gelecek traktörle
rin iyi kalitede olmasını, seyyar ve sabit atel
yeler kurulmasını, kâfi miktarda yedek parça
bulundurulmasını 1 şart koşuyoruz. (Bravo ses
leri)
Muhterem arkadaşlardan ıbâzıları toprak
reformu üzerinde durdular. Hakikaten • günü
müzün en aktüel mevzularından birisidir bu.
Ve öyle bir mevzuu ve öyle cazip bir şey ki,
her gün gazete sütunlarında bunu okumak,
her gün şurada burada konuşan arkadaşlarımı
zın dillerinden bu mevzuu işitmek mümkündür.
Muhterem arkadaşlarım, Toprak Kanunu
]945 senesinde çıktı, o günden bugünedek
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tatbikatı yapıldı. Toprak komisyonları hiç dur
madan, her tarafta toprak dağıtımında bulun
dular. Ama itiraf edeyim ki, bu şekildeki bir
toprak dağıtımı ne köylüye faydalı oldu, ne
de memleket istihsaline. 10 dönüm, 20 dönüm,
*30 dönüm, 40 dönüm toprak verirsiniz, bunun
yanında toprağın verimini, kaJbiliyetini nazarı
itibare almazsınız. Arazi ekildiği zamıan, işlen
diği zaman kredi temin etmezsiniz, onu her hu
susta takviye etmezsiniz, bu topraktan köylü
nün 'beklediğimiz istihsali elde etmesine imkân
tasavvur olunabilir mi? Bu sebeple biz Toprak
Kanununun, toprak reformunun asla aleyhinde
değiliz. Toprak reformu Yüksek
Huzurunuza
getirilecektir. Bugün elimizde mevcudolan ha
zırlık mahiyetindeki tasarı, birçok mütehassıs
ve bilginlerin fikir ve mütalâaları alınmok su
retiyle ortaya konmuştur. Bütçe müzakerelerin
den sonra toprak reformu meselesi üzerinde ça
lışmalarımız başlıyaeak, yine mütehassısların
ve siz kıymetli arkadaşlarımın fikirlerinden is
tifade etmek suretiyle en olgun bir şekle geti
rildikten sonra Yüksek Meclise sunulacak ve
kabul edildikten sonra da tatbikatına girişile
cektir. Ancak şurasına arz ve ifade etmek iste
rim ki, biz toprak reformu dediğimiz zaman bu
nun bir zirai reform içinde anlıyor ve öyle mü
talâa ediyoruz. Köylüye yalnız toprak vermenin
bir fayda temin etmediğini düşünmekteyiz ve
bu inançtayız. Toprak vereceğiz ama bu ve
receğimiz toprakların hem köylüye ve hem de
memleket istihsaline, memleketin sosyal ve eko
nomik hayatına faydalı olabilmesi için iyi istih
sal üniteleri halinde çalışmalarına ehemmiyet
vereceğiz.
Muhterem arkadaşlarım Topraksu üzerinde
durdular. Topraksu "biliyorsunuz yeni bir teş
kilâttır. Ama çok kısia bir zaman içinde büyük
başarilara ulaşmıştır. Birçok sulama işlerinde
muvaffakiyetli neticeler m'eydana getirmiştir.
Ve mümkün olduğu kadar da yayılma imkânı
bulmuştur. Bugün birçok vilâyetlerimiz kendi
mıntakaları içerisinde Topraksu teşkilâtının bir1
an evvel kurulmasını, bir an evvel tatbikata
geçirilmesini ve bundan faydalanmayı istemek
tedirler. Teferruatlarla işin içine girmek iste
mem. Bugün bir taraftan Devlet Sulama Teş
kilâtı, diğer taraftan Topraksuyun ve hususi
teşebbüslerin memleket sathında sulamakta ol
dukları arazi 1 milyon 130 bin olarak hes'aöb-
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edilmektedir. Ama, bunun mümkün olabilen sü
ratle genişlemesi, elbette ki memleket istihsalinin
artırılmasını temin etmek bakımından en hayırlı
bir şey olacaktır. Sonra, toprak suyun eroz
yonu ile mücadelede ve toprak muhafazası hu
susunda büyük hizmetleri vardır. Bu hizmet
lerin memleket sathında bu yıl neden genişliyeceği hakkında birkaç rakam verirsem, zennederim, Yüksek Heyetiniz bu işe verilen ehem
miyeti daha iyi takdir etmiş olacaktır.
Halen genel merkez teşkilâtiyle 6 (bölge
müdürlüğü, 22 ekip başmühendisliği, bir Top
rak - Gübre Araştırma Enstitüsü, iki Su Araş
tırma Enstitüsü, iki Sulama - Deneme istasyo
nu, 5 toprak lâ'boratuvarı, bir Makina İkmal
Müdürlüğü, iki tâli araştırma istasyonu, 2 eği
tim, Merkez Müdürlüğü vardır. Ama bu sena
beş yıllık program içerisinde illerde kuracağı
mız teşkilâtlar şunlardır : 1962 senesinde Top
rak - Su Bölge müdürlükleri, şuralarda kuru
lacaktır : Diyarbakır, Kayseri, Erzurum, Ma
latya, Samsun'da Bölge Müdürlüğü. Bunun dı
şında Toprak - Su ekip başmühendislikleri Ba
lıkesir, Çanakkale, Kütahya'da kurulacaktır.
Marmara bölgesinde Tekirdağ ve Bursa'da
Toprak - Su Ekip Başmühendisliği kurulacak
tır. Orta - Anadolu'da Çorum, Çankırı, Bolu,
Zonguldak, Kastamonu, Konya, Niğde vilâ
yetlerinde Toprak - Su Ekip başmühendislikle
ri. Karadeniz bölgesinde Trabzon vilâyetinde
Toprak - Su Ekip Başmühendisliği. Diğer ta
raftan yine Antalya, İsparta, Giresun vilâyet
lerinde de Toprak - Su Ekip başmühendislikleri
kurulacaktır. Erzurum, Erzincan vilâyetlerin
de de Toprak - Su Ekip Şefliği, Artvin, Kars,
Ağrı, Muş, Kırşehir, Malatya Toprak - Su
Ekip Şefliği, Siirt ondan sonra toprak lâboratuvarları Erzurum, Diyarbakır - Kayseri araş
tırma müesseseleri v. s. Bunları söylemekten
maksadım, muhterem arkadaşlarımdan birçok
larını yakinen alâkadar ettiği içindir.
Zirai mücadele hakkında birkaç kelime söy
lemek istiyorum. Muhterem arkadaşlarım, zi
rai mücadele bizim büyük dertlerimizden bi
risidir. Bu memlekette 130 çeşit hastalık, bö
cek ve haşere ile mücadele etmek meeburiyetindeviz. Vekil olur olmaz ilk yaptığım işlerden
birisi, derhal mevcut ilâç fabrikalarının mü
messilleri ve, dışardan memlekete ilâç ithal

-
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eden firmaların mümessilleri ile bu memleket
dâvası için açık açık konuşmak oldu. Son se
nelerde bu ilâçların bozuk olduklarım söyliyen-'
ler olduğundan ve bunlardan çok şikâyet edil
diğinden bahsettim. Bunu ben her tarafta işi
tiyorum. Bizzat kendi mmtakamda da acısı
nı çektim. Artık bu sene bu ilâçları sıkı bir
kontrol altında tutacağız. Gerek imalât ve ge
rekse satış esnasında ve her yerde, müstahsili
zarara sokmıyaeak, ticari ahlâkı kaybettirmi*
yecek bir şekilde bu ilâçların yapılmalarını ve
satılmalarını temin etmeye çalışacağız. Yalnız
şunu arz edeyim ki, bugün elimizde mevcut mü
cadele teşkilâtımızla, çok çeşitli haşere ve has
talıklara karşı mücadele edecek bir durumda
değiliz. Ama bütçenin verdiği imkânlar nisıbetinde elimizden geldiği kadar mücadele etmeye
gayret edeceğiz.
Biraz da hayvancılık politi/kası hakkında
birkaç söz söylame(k isterim. Hayvancılığın ıs
lahı çeşitli yönlerden bu milletin gıda ve sağ
lık dâvasiyle, Millî Savunma hizmetleriyle ve
bilhassa memleket kalkmmasiyle ilgili olarak
mühim bir mevzu teşkil eder. Memleketimizin
bâzı mıntakaları hayvancılık için çok elverişli
dir. Hayvan miktarımız insana hakikaten ferah
lık verebilecek bir durumdadır. Hattâ Rusya'
dan sonra Avrupa'nın en zengin hayvan var
lığına sahibolduğumuz rakamlarla sabittir. An
cak kalite balkımından da çok geri ve-çok za
yıf durumda bulunduğumuz bilinmelidir. Hay
vancılığımız geridir, iptidaidir ve şimdiye ka
dar da lâyık olduğu alâkayı görmemiş ve bu
lamamıştır. Yem mevzuunda demin bir arkada
şımızın ifade ettiği gibi, yem mevzuu diye bi
zim hiçbir şeyimiz yoktur. «Saldım çayıra Mevlâm kayıra.» sözü Türkiye'de hayvancılık hak. kında nasıl bir zihniyet mevcudolduğunu ifade
etmek bakımından çok hâzin bir şeydir. Bu
sebeple bugün saıyısı 76 milyonu geçen bu hay
vanların gerçekten millî bir servet haline ge
tirilmesi için bunların süt verimini, et verimini
artırmak mecburiyeti ile karşı karşıya bulunu
yoruz. Haralarımız vardır, ıslah yapar ama söy
lemek mecburiyetindeyim ki, bu dâva, bu ıs
lah işi henüz müstahsıla yani köylüye intikal
ettirilmemiştir. Kaldı ki, haraların yalnız iyi
ır'ktan iyi cins damızlıklar yetiştirmeleri kâfi
gelmez. Meselâ bu damızlık materyalinin müm-
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kün olduğu kadar süratle müstahsıla intikal et
tirilmesi lâzımdır.
Şimdi hayvanlarımızın cılızlığından bahset
mek suretiyle birkaç rakam arz etmek istiyo
rum. Bizde bir sığırdan yıllık alınan vasati süit
miktarı 500 kilodur. Holânda'da 3 910, Alman
ya'da 2 940, Yunanistan'da 800 kilodur. Et
ağırlıkları biade 120 ilâ 250 kilodur. Fakat kül
tür ırklarına sahilb £aşka memleketlerde 400
ilâ 700 kilogram arasında değişmektedir. Yerli
koyunlarda yapağı miktarı 1,5 kilogram. Kül
tür ırklarında 3 ilâ 3,5 kilogramı bulmakta
dır. Aradaıki farklar hakikaten üaüritü verecek
bir şekilde değil midir?
Muhterem arkadaşlarım; «bir memlekette
hayvanların ıslahı, hayvanların sağlığı, sıhhat
lerinin (korunması ve verimli olabilmeleri için
elbette ilk akla gelen şey bu işlerle alâkalı olan
o memleketin veteriner hekimleri ve onların
miktarı >olur.
76 milyon gibi büyük bir hayvan varlığına
sahibolan Türkiye'de 82 bin hayvana bir ve
teriner hekim düştüğünü ifade, edersem, hay
vanlarımızın bu halde bile kalmasına elbette
şükretmek icaıbeder. Bugün Türkiye'mizde Ta
rım Bakanlığında çalışan 926 veteriner hekim
mevcuttur. Bu kadar az sayıdaki veteriner hay
vanların ıslahı ile mi meşgul olsun, sağlığı ile
mi meşgul olsun, ne yapsınlar? Daha evvelce
de işaret ettiğim gibi; önümüzdeki yıllardan
itibaren veteriner hekimlerimizin miktarını ar
tırmaya mecburuz. Diğer branşlarda olduğu
gibi, ziraatte, orman sahalarında da mütehassıs
elemanların ve veteriner hekimlerin adedini
artırmajyıa çalışacağız. Bu hususta teşebbüsleri
miz vardır. Şap hastalığını sık sık işitiriz. Hay
vanlarımızı devamlı olaralk kırıp geçiren ve
memleketimize senede 400 milyon liradan aşağı
olmıyan bir zarar ika eder. Bunun yanında tü
berküloz, bmurselloz ve bank gibi çeşitli hasta
lıklar da eksik Meğildir. Zirai mücadele için
adedlendirdim 130 dedim; hayvan hastalıkları
nın sayısı da maatteessüf 33 ü bulmaktadır.
Arkadaşlar, hayvancılığın çeşitli »birçok
problemleri yanında mühim olan meselelerin
den birisi de, diğer mevzularda temas ettiğim
gibi, fiyat politikası ve gelişigüzel et fiyatları
nın tesbit edilmesidir, istikrarsız bir fiat poli
tikası hayvancılığın inkişafını sektelemektedir.
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Bu yüzden hayvancılıkla uğraşanların ar
zusu, hevesi günden güne kırılmaktadır. Çün
kü tesbit edilen et fiyatları, hiçbir surette
hayvan müstahslını koruyacak bir şey değil
dir. Bu sebeple buğday politikasında Toprak
Ofisinin Tarım Bakanlığı ile iş birliği yap
ması icabettiği gibi, hayvancılık politika
sında da Et -Balık Kurumunun yine Tarım
Bakanlığı ile iş birliği yapmasını ve koordine
çalışmasını süratle sağlamalıdır. Bu münase
betle Yüksek Heyetinizden yem problemimize
bir iki kelime söylememe müsaade buyurma
nızı rica ederim. Türkiye'de şimdiye kadar
yem problemi yoktu. Yem Sanayii adlandırı
lan müesseselerin kurulması daha 2 - 3 yıl
kadar oldu. Bugün adedi beşi bulan yem fab
rikalarımız ilk sene 500 küsur ton ihtihsal
yaptıkları halde, her sene artmak suretiyle
bu sene, şayanı şükrandır ki, istihsalleri do
kuz bin tona kadar yükselmiştir. Bilhassa "
Şark vilayetlerimizdeki son kuraklık hâdisesi
ve yem sıkıntısı müstahsili, zoraki de olsa, yem
teminine sevk etmiş görünüyor. Her halde ge
lecek senelerde bunun faydalı neticeleri görü
lecektir ve bu suretle de yem sanayiimiz su
retle inkişaf etmek imkânını bulacaktır.
Şap hastalığına demin bir arkadaşımız te
mas etmiş bulundular. FAO ile müştereken
bir Şap Enstitüsü kurma hazırlığımız vardır.
Binalar bizim tarafımızdan yapılacak, teçhizat
da FAO tarafından temin edilecektir. Bu
müessese meydana geldiği takdirde bu mem
lekette şap hastalığını önlemek mümkün ola
caktır. Onun için 7 milyon liralık bir tahsi- .
sat Bayandırlık Bakanlığına ayrılmıştır. Diğer
taraftan Elâzığ'daki bölge lâboratuvarı Biyo
loji Enstitüsü haline getirilmiştir. Diyarba
kır lâboratuvarı daha çok genişletilmektedir.
Antalya'da bir süptropikal hastalıklar lâbo
ratuvarı kurulmuştur. İzmir, İskenderun ve
Kars'ta da birer taiı^ffüzhane kurulacaktır.
İşin tefarruatına girişip zamanımızı almıyacağım. Damızlık yeni cinsler üzerinde çalışıl
maktadır. Meselâ : Karadeniz sahillerinde Jersey tipinin geniş bir sahada yetiştirilmesine
önem verilmektedir. Porsuk'ta Montofon mü
sait gelişme göstermiştir. Karasu'da Holştayn cinsi üzerinde çalışılacaktır. Bu sene
memleketimize yeni damızlık materyeli yal-
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nız ıslah ve üretim işlerini haralara ve inekha- j getirilmezse; bu problemin müspet bir şekilde
iıalledilefoileçeğine inanmak ancak kendimizi al
nelere bırakmıyacağız. Doğrudan doğruya köy
datmak olur. Bugün ormanlarımızın saHıası
lüye intikal ettirmeye de ehemmiyet yerece
.10,5 milyon ihektar olacak hesabediliyor, nisğiz. «ithal edilecektir» Görülüyor ki, Veteriner
betide yüzde 13 olarak i£ade e'diliyor. Ancak
Genel Müdürlüğünün işleri artmakta ve ağır
bu rakam ve nöbetin ciddiyeti üzerinde dur
laşmaktadır. . Artık, yalnız Veteriner Genel
maktan
uzak. bulunuyoruz, Şimdi Mv de bu ka
Müdürlüğü bu kadar ağır bu kadar geniş işlerin
dar fakir denebilecek, cılız bir orman varlığı
altından kalkmasına imkân kalmamıştır. Bu
içinde dokuz milyona yankın insanın geçimini
sebeple biraz evvel arz ettiğim gibi ..Tarım
nasıl temin edeceğini göz önüne getirirseniz
Bakanlığı Teşkilât Kanunu hazırlanırken, ve
orman meselesini 'her gün konuşmanın ta'biî bir
teriner teşkilâtı da yeni esaslara göre birkaç
netice
olduğunu kalbul edersiniz. Esasen meraunmm müdürlüğe taksim edilmek suretiyle
ldketin hava 'şartları, topşğrafik ve morfolojik
vazifelendirileceklerdir.
•şartları, rutubeti ve yağmur miktarı orman var
Hayvancılık bölgelerimizde en çok üzerin
lığımız için müsait • ve 'kâfi değildir. Bu .arz et
de durduğumuz ve ehemmiyet
verdiğimiz
tiğim şeyleri, Orta - Avrupa memleketleriyle
mevzulardan biri de istihasl kooperatifleri
mukayese ektiğimiz zaman 'bizim onlara naza
dir. İstihsal kooperatifleri ne kadar destek
ran daiha çok elverişsiz 'bir 'durumda olduğumu
lenirse hayvancılığımızın gelişmesi de o nisbetzu gösteriyor. Bir de orman.yangınlarını, insan
te artar, biz bu kanaati taşıyoruz. Krediye ih
tarafından ve keçi tarafından meydana gelen
tiyacı olan bu bölgeler malûmdur. Bu bölge- I orman talhribatmı düşünecek olursak bu kadarler için yapabilirsek, onu yapmaya çalışa
çıik ormanın da şimdiye kadar kalmış olabilme
cağız.
sini şükrana değer 'bir şey olarak karşılama
Yem sanayii hakkında. uzun uzadıya tefer
mız icabeder.
t
ruata girmedim. Yalnız bu hususta bir iki
Muhterem arkadaşlarım, 1 uzağa gitmeden bu
ra'kam ifade edersem ileri ve medeni memleket
hususta, mukayese edilebilecek birkaç ra'kam
lerde yem sanayiine ne kadar emniyet verildiği
vermek isterim. Avrupa, memleketlerini, zengin
kendiliğinden anlaşılır.
şimal memleketlerini ele alnıi'yalım. Yalnız kom
Amerika Maki yem fabrikalarının adedi 20
şularımızdan 'bahsedelim. Bulgaristan'ın yüz
bini aşmaktadır, muhterem arkadaşlarım. Yıllık
ölçümüne göre, <orman nispeti % '29, Romanya'
istihsal ise 40 milyon tondur. İngiltere "de 7 mil
nın % 3 0 , Yugoslavya'nın % 35 clir. İşte bu
yon S'OO bin ton, Batı Almanya Ma 2 milyon '900
rakamlar gösteriyor ki ;biz dünyanın en fakir
'bin ton, küçücük HolândaMa 2 mily'on 500 Mn
orman varlığına salhilbolan memleketlerin'den
ton, Fransa Ma 2 milyon Don; bunun yanında 76
birisiyiz. Halen 13 73'2 köy orman içinde ve
milyonlulk ibir'hayvan varlığına sahip Türkiye'- I
orman civarındadır. Son rakamlara igöre köy
de, bu seneki istihsali de artmış diye ifade et- I
lerde oturan insan 9 milyon kadardır. Bu in
tim, 9 /bin tondan i'barettir.
sanların geçimi ise tamamiyle ormana 'bağlan
mış bulunuyor. Eğer biz 'bu vatandaşlarımızı
Arkadaşlarımızın, Ehemmiyetle ve haklı ola
yeni (bir geçim yolu ile takViye edemezsek; or
rak üzerinde durdukları bir mevzuda, 'orman
manların muhafaza edilebileceğine inanmak çdk
dır. Hakika'ten orman mevzuu bu memldketin,
güç olur. Onun için arkadaşlarım, ''6031 sayılı
olduğu gibi Tarım Bakanlığının en büyük mevKanuna 'temas ettiler ve dediler ki: IBu kanunun
zülarmdandır. İçinden çıkılması güç problem
lerden bir tanesidir. Bir tarafta hayati önemi I 13 neü maddesine g<öre her sene Tarım Balkanlığr 50 milyon lira verecöl* tonunla da orman
olan millî ibir servet, diğer tarafta; orman'dan
içi
ve civarındaki vatandaşların kalkındırılma
geçinmek mecburiyetinde olan büyük İbir va
sına çalışılacaktır, Bu, kanun çıkmıştır ama matandaş, 'kütlesi. Bu pro'blem 'billlıaşsa t)rinan- ve
-i>- insan münasdbetler-ini tesis ede'bilmek bakı- : at teessüf J]>u,: paralar ödenmemiştir. Bu yılk'i
-g'O&ından. güçtür, çetindir. Orman dâvası ağaçbütçe'miz^'e'de-yoMu.r.-Yelmz şunu da arz edesn^&rtfÖi-ma'k suretiyle mümkün olduğu kadar 'hızyimiki,- bu -kanunun 13-nçü maddesi ta'hmin
-iBta gfeHp&ilmez, orman safhalarımız normal (halle | ^diMfğb&ibi orman..köylüsüne, yardımcı 'Olacak
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bir mahiyette değildir; Çünkü bu '50 milyon liralı'k^para Ziraat 'Bankası sermayesine maJhsnben verilmekte ve para .Ziraat Bankası mevzu
atı içine girmekt-edir. 'IBuhuıi içindir'ki faiz
problemi vardır. Ziraat Bankasının ikraz tarzı
hepinizce malûmdur. Bunun için de kanun tat
bikat kudretini tamamiyle kaybetmektedir.
Bu sebepten 'biz bu maddenin değiştirilmesi ta
raftarıyız ve tahsis edilecek 'bu paranın doğru
dan doğruya Tarım Bakanlığına 'bırakılmasını.
ve Tarım Bakanlığı tarafından müs'tahsıla en
kolay bir şekilde ve en ucuz bir faiz ile veril
mesi yoluna gitmeyi düşünmekteyiz. ,
Şimdiye kadar, bü iş için, 1956 senesinde
bütçesine 5,5 milyon, 1958 de 1-milyon, 1959 da.
bir milyon lira olmak üzere tfeman 7,5 milyon
lira konmuştur. Verilen paralarda bundan ibaret
kalmıştır.
Orman mevzuu dediğimiz zaman aklımıza ge
len işlerden birisi de hudut meselesidir. Emin
olunuz ki, he'r gün Tarım Bakanlığına gelen şi
kâyet mektuplarının ve istidaların haddi hesabı
yoktur. Bundan daha. tabiî bir şey. olamaz. Hu
dutları tesbit edilmiyen ormanlar yüzünden teş
kilâtla vatandaşlar daima ihtilâf halinde bulun
maktadırlar. Bir arkadaşımızın söylediği gibi
gerçekten vatandaşları n*ız bu hususta mağdur
olmakta, mutazarrır olmaktadırlar, 'Çünkü arka
daşlar, bir tarafta orman teşkilâtı kendisine mil
letin, memleketin serveti olarak emanet ve fes
lim edilen millî bir varlığı mulhafaza etmek, iyi
korumak vicdani mesuliyeti.ile karşı karşıyadır,
diğer tarafta geçimini sağlamak istiyen vatanda
şın ormandan beklediği şeyler vardır., Bu cihetle
orman ve insan münâsebetlerini tesis etmek ka
dar zor olan bir-şey yoktur diyebilirim. Şimdiye
kadar yani; 1937 den bü yana ancak'3 837 899
hektar orman /hududu tesbit edilebilmiştir. Eski-'
den tahdit işleri ile uğraşan komisyonlar vardı;
bu komisyonlarda maatteessüf hukukçu ve teknisiyen bulmak ve 'bunlara değerine göre para ve
rememek vaziyeti ile karşılaşıldığı için Tahdit ko
misyonları çalışamaz ve eleman bulamaz bir hale
gelmiştir. Biz Yüksek Meclise bir tasarı takdim
etmeyi düşünüyoruz.. Çünkü bu para ile hukukçu
(bulmak, teknisiyen bulmak imkâni kalmamıştır.
1 200 küsur lira olarak tesbit edilmiş olan bil
miktarı 'biraz daha' artırmak: lâzımiğeliyor. O za
man daha kolaylıkla eleman bulmak mümkün,
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olacaktır zannediyoruz. Bunu temin ettiğimiz
takdirde yeni komisyonlar teşkil edebileceğiz ve
bu suretle de ormanların hudutlarının teöbitine
daha hızla •girişeceğiz.
Muhterem arkadaşlar; memnuniyetle söyliyebileceğim bir şey de orman yangınlarının çok
azalmış olmasıdır. 1937 - 1949.vasatisi, yanan or
man sahası 51 620 hektar iken bu miktar 1950 1960 seneleri arasında 31 116 hektara kadar düş
müştür. 1960 vasatisi de 8 559 hektardır. Bu, tabiatiyle kendiliğinden olan bir şey değildir. Kesif
orman mmtakalarımızda, Muğla ve Antalya'da
telsiz cihazlarının kurulması, bu sayede orman
yangınlarının çabuk haber alınması, motorlu va
sıtalarla yangın sahasına yetişilerek müdahale
edilmesi bunda en 'büyük âmil. olmuştur, önü
müzdeki sene izmir mmtakasmda da telsiz cihaz
larınım kurulmasına ehemmiyet vereceğiz.
Ondan sonra gerek ibu yangınları, gerek keçi
tahribatını ve gerekse insan kesimini karşılamak
bakımından ağaçlandırma mevzuu önde gelen bir
işimizdir. Şimdiye kadar, yani 1960 yılma kadar,
78 751 hektar orman içi, 10 485 hektar orman dışı
ağaçlandırma yapılmıştır. Bu yıl içinde 14 bin
küsur hektarlık bir ağaçlandırma programımız
da yer almıştır. Ancak bu suretle yılda tahribedilen ormanları karşılamış olacağız.
Orman dâvamızın en mühim işlerinden birisi
de yol problemidir. 133 bin kilometrelik yola ih
tiyacımız vardırr Fakat şimdiye kadar, yani 1960
yılı sonuna kadar, 21 889 kilometrelik çeşitli yol
lar yapılabilmiştir.
Bu sene vasati olarak 2 bin kilometrenin
üstüne ve hattâ 2 600 kilometreye
kadar
çıkabileceğimizi
ummaktayız. Yol meselesi
esaslı bir şekilde halledilince bu istihsale de
tesir edecek ve istihsali artıracaktır. Ve böy
lelikle de ormanı korumak işi daha kolay
laşacak ; ve köylerimizde kalkınma daha sü
ratle temin edilmiş olacaktır.
Orman da diğer branşlarda olduğu gibi
çok elemana ihtiyaç gösteriyor. 3 - bin ele
mana ihtiyacımız olduğu halde 1 012 orman.
mühendisimiz, 769 tâli derecede teknik elema
nımız vardır. "Halen elimizde bir Orman Fa
kültemiz, Düzce'de de bir Tekniker Okulumuz,
Araç'ta da bir Orman Muhafaza Mektebimiz
vardrr. Bu sene birisi Trabzon'da, birisi de
Antalya'da olmak üzere iki mektep daha aça-
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cağız. Demin de arz ettiğim gibi, ikinci bir
orman fakültesinin açılmasına gayret edece
ğizMuhterem arkadaşlarım; kıymetli vakitleri
nizi fazla almak istemediğim için teferruata
girmedim. Hazırlığım Yüksek Huzurunuzda iki
buçuk, üç saat sürecek mahiyette idi. Sizlerin
vakitlerinizi almaktan çekindiğim için muh
tasar konuşmaya gayret ettim. Bu suretle de
Tarım Bakanlığımızın takibetmiş olduğu çe
şitli politikayı arz ve izaha çalıştım. Bu ara
da unuttuğum mevzular varsa vâki olacak
sullerinizle bunları da cevaplandırmaya gay
ret sarf edeceğim. (Alkışlar)
YAHYA DERMANCI (îçel) — Buğday
fiyat politikası hakkında ne düşünyorsunuz?
Kanaatimizce Hükümet biraz külfeti üzerine
alarak, prim vermek suretiyle buğday fiyatla
rını artıracak olursa, hem daha çok rağbet
kazanır, hem de dışarıya dövizimiz gitmez ve
ekmek sıkıntısından kurtuluruz, istihsali bi
ze yeter seviyeye çıkarmak için Bakanlık ola
rak ne düşünüyorsunuz?
RUHÎ SOYER (Niğde) — Toprak refor
mu yanında bir de iç iskân mevzuu düşünüle
cek midir?
ikincisi, zirai mücadelede kullanılacak olan
ilâçlar gümrük muafiyetine mazhar mıdır,
değil midir? Değilse bu temin edilecek mi ve
satışlarında süpekülâsyona mâni olmak için
Sayın Bakan ne düşünüyor?
ARlF ERTUNGA (İzmir) — Efendim mem
leketimizde işçi sınıfı haklarını savunuyor
lar, tüccarlar haklarını savunuyorlar, esnaf
ve sanatkârlar haklarını savunabiliyorlar on
lara ait kanun tasarıları geliyor ve bu sınıf
ların odaları mevcudolduğu halde; Ziraat Oda
larının kurulması için Ziraat Vekâleti ne dü
şünüyor? Bu sene içinde memleketimizin bü
yük şehirlerinde Ankara, istanbul, Bursa ve
diğer şehirlerimizde Ziraat Odalarının kurul
ması için Tarım Bakanlığının bir hazırlığı var
mıdır? Sayın Bakan bu hususlarda bizi aydın
latsınlar.
KEMAL GÜVEN (Kars) — Süt sanayii hak
kında Bakanlık ne düşünüyor, bu hususta bir
teşebbüsleri var mı? Bu mevzuda malûmat ri
ca ediyorum.
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana)
— Muhterem arkadaşım buğday fiyatından

bahsettiler. Arkadaşlar; Tarım Bakanı olarak,
büyük bir kütlenin mümessili sıfatiyle elbette
müstahsili teşvik edici, ona ümit verici bir fi
yatın tesbitini çok arzu eden bir insanım. Ni
tekim bu konuşmamda da fiyat politikasına te
mas etmiş .bulunmaktayım. Ancak bir taraftan
Tarım Bakanı, diğer taraftan Hükümet üyesi
olduğum nazarı itibara alınırsa şu anda Yük
sek huzurunuzda her hangi bir fiyatın şöyle ve
ya böyle olması gibi bir şeyden bahsetmek be
nim için mümkün olmaz zannediyorum. Dedi
ğim gibi Tarım Balkanı olarak daima Türk müs
tahsilinin ve Türk köylüsünün tarafındayım.
Takdir buyurursunuz ki, buğdayın bizdeki öne
mi çok büyüktür, o kadar ki, buğday müstah
silinin sıkıntılı durumu memleket piyasasına
tesir ettiği gibi, iyi mahsul elde edildiği sene
lerde ise alış verişte canlılık, hareket ve refah
işaretleri görülür. Kurak ve kırık mahsul yıl
larında memleket piyasasının toptan durakla
masına sebdbolur. Tekrar ederim 'ki, Tarım Ba
kanımızın gayreti, arzusu ve gayesi ^Türk müs
tahsilinin işinde ve çabasında kazanması ve re
faha kavuşmasıdır.
Fakat bir Hükümet üyesi olarak bu husus
ta şimdiden bir vaitte bulunamam.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir noktayı arz
edeceğim. Kifayeti müzakere sorulara da şâmil
bulunduğu için lütfen burada keselim.
(Bir kere başladılar, tenevvür edelim, müsaa
de edin sorulan suallerin cevaplarını versinler,
sesleri)
BAŞKAN — Efendim, Tüzüğün 57 nci mad
desini tatbik etmek mecburiyetindeyiz.
TARIM BAKANI CAVlT ORAL (Adana)
Tüzüğe uyarak sözlerimi kesiyorum. Ama hususi
olarak arkadaşlar her zaman, istedikleri suali
sorarlar, cevaplarımı kendilerine arz ederim. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Efendim, evvelce görüşmeleri
yapılmış olan kanun tasarılarının oylama netice
sini arz edeceğim.
Hudut ve iSahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
1962 Bütçe Kanunu tasarısının oylama neticele
rini arz ecjiyorum :
Kanunun oylamasına (254) iştirak vâki ol
muş, (229) Habul, (23) ret, (2) çekinser oy kul
lanılmış olup kanun kabul olunmuştur.
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1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
ve (A/2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkındaki Kanunun oylamasına (257) üye katıl
mış, (249) kabul, (3) ret, (3) çekinser ve (1) de
muteber olmıyan oy çıkmıştır. Kanun bu şekilde
kabul edilmiştir.
1961 mâlî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A'l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki
Kanuna (238) arkadaş katılmış olup (222) ka
bul, (15) ret, (1) çekinser vardır. Kanun kabul
edilmiştir.
istanbul üniversitesi 1961 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkındaki Kanuna (231) kişi katıl
mış olup (217) kabul, (10) ret, (4) çekinser oy
vardır. Kanun kabul edilmiştir.
Şimdi, sualler son söz mahiyetinde olduğu <çin
(zaten tüzükte sual müessesesi yoktur) ayrıca son
söze lüzum yoktur kanaatindeyim.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efendim
son söz milletvekilinindir. (Konuşanlar milletve
kili değil mi idi, bizim de hakkımız vardı, biz de
konuşmamıştık sesleri)

BAŞKAN — Buyurun,
FUAD SlRMEN (Rize) — Maddelere geçil
miştir.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Hırçınlık
göstermenize lüzum yoktur, usule en fazla sizin
riayet göstermeniz lâzımdır. Oturduğunuz yer
den lütfen müdahale etmeyiniz. Sizin de şimdiki
sıfatınız bir milletvekili sıfatıdır.
FUAD SlRMEN (Rize) — Bunda şüphemiz
yoktur efendim.
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Usulün, usulü hakkında söz istiyorum, Reis Bey.
BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz Ahmet
Bey.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Konuş
ma heveslisi değilim, mesele usule riayet etmek
tir.
BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum.
B.
Birinci kısım - ödenek ve
benzeri özlük haklar
101 Bakan ödeneği
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

Lira

12 000
BAŞKAN — Sualler esasen son söz mahiye
tinde olduğu için durduruyoruz efendim.
O bakımdan kimseye söz vermiyorum.
İkinci kısım - Personel
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Son sö
giderleri
zün milletvekilinin olması başka bir .şeydir, sual
I - Maşlar ve ücretler
sormak başka bir şeydir. Yanlış anane tesis etıni61 980 601
yelim.
« 201 Maaşlar
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
BAŞKAN — Zatıâliniz sırada mısınız?
miyenler... Kabul edilmiştir.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Değilim.
202 Ücretler
25 915 200
BAŞKAN — Burada bilhassa sıraya dikkat
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
ediyoruz.
miyenler... Kabul edilmiştir.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Usul hak
203 Geçici hizmetliler ücreti
193 740
kında söz istiyorum.
. BAŞKAN — Kabul edenler... Et
ABÎF ERTUNGA (İzmir) — Sual soran da
miyenler... Kabul edilmiştir.
"nihayet konuşuyor demektir. Ha burada sormuş,
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle
ha kürsüde söylemiş. Bu itibarla Sayın Ahmet
bunlara yardımcı personelin .üc
Tahtakılıç'm sözleri yanlıştır.
retleri
100 000
BAŞKAN — Efendim, Tarım Bakanlığı ve
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet
miyenler... Kabul edilmiştir.
Üretme Çiftlikleri ve Orman Genel Müdürlüğü
II - Başka haklar
bütçelerinin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş
206
4178
ve
4598 sayılı kanunlar ge
tir. Tarım Bakanlığı bütçesinin bölüm ve madde
reğince yapılacak zam ve yar
lerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul
dımlar
1 230 000
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul olundu.
BAŞKAN
—
Kabul
edenler...
EtAHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Usul
miyetler... Kabul edilmiştir.
hakkında söz istiyorum.
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Ecnöbi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
3 000
ce ödenecek para mükâfatı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38
ve 39 ncu maddeleri gereğince
T. C. Emekli Sandığına ya/pıla-5 713 214
cak ödemeler
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4 200
Temsil Ödeneği
EtBAŞKAN — Kabul edenler..
miyenler... Kabul edilmiştir.
Kanunları gereğince verilecek
617 500
ücret ve tazminatlar
BAŞKAN — Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiştir,
20- 000
Kasa tazminatı
BAŞKAN — Kabul edenler Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Üçüncü kısım - Yönetim
giderleri

301 Merkez daireleri büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
302 Vilâyetler büro giderleri
1
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
303 Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
304 Posta telgraf ve telefon ücret ve
ıgiderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
305 Kira bedeli
1
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
306 Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
11
307 Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

147 000

070 000

60 000

858 000

262 600
s'
37 000

Lira

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları
215 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
309 Taşıt giderleri
10 025 500
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
403 Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
416 Okullar genel giderleri
5
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
417 Zirai mücadele
20
BAŞKAN — Kabul edenler... Et. miyenler... Kabul edilmiştir.
418 Tarla ziraati, tohum ıslahı, de
neme, üretme, çayır ve mera, ka
uçuk ve hayvan besleme işleri ge
nel giderleri
12
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İ19 Bahçe ziraati ' işleri, bağcılık
meyvecilik, sebzecilik, süs nebat
ları, zeytin ve çay genel gider
leri
6
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
itpekböcekçilik,
tavukçuluk, arı
420
cılık genel giderleri
1
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
421 Ziraat sanatları genel .giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
422 Pamuk işleri genel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
423 Tohum temizleme evleri ve ma*

659 001

— 434 —

5 000

694 500

682 100

332 473

760 000

200 000

250 000

700 000

• 'kina işleri genel giderleri
2 500 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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424 Veteriner mücadele,
tahaffuz
evleri, 'hastahaneler, bakteriyo
loji ve serum kurumları ve lâboratuvarlar Iturma ve idare
işleri genel giderleri
7
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
425 Veteriner zootekni, ıslah ve üret
me işleri genel giderleri
5
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
426 Merinos işleri genel giderleri
2
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
427 6893 sayılı Kanun gereğince
verilecek prim ve para mükâ
fatı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
428 Topraksu hizmetleri genel gider
leri
15
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

950 000

600 000

457

501 Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

976 000

Üniverai'te ve yüksek okullarda
»okutulan öğrencilere verilecek
(burslar
4 426 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

453

Beşinci kısım - Borçlar

601

450

452

458 Fuar, sergi ve teşvik gfcnel gi
derleri
303 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
476 Kurs genel giderleri
5 473 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

561 000

Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 27 572 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

653

654

346 000

Staj giderleri
1 160 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler
1 279 972
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
tç kongreler ve teknik toplan
tılar genel giderleri
240 000
BAŞKAN — Kabul edenler... E t miyenler... Kabul edilmiştir.

Lira

B.

050 000

429

451 Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

I

667

65 000

10 000

Altıncı kısım - Yardımlar
904 sayılı Islahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci maddeleri
gereğince özel idarelere yapıla
cak yardımlar
200 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et- .
miyenler... Kabul edilmiştir.
Ziraat Memur ve Müstahdemleri
Yardım Sandığına (Memur ve
müstahdemlerin öğle yemekle
rine yardımda kullanıhnalk üze
re)
104 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
F. A. O. ile müştereken kurula
cak Milletlerarası Bitki Araştır
ma ve Enltradökısiyon Merkezine
yardım
1 013 040
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
6964 sayılı Kanun gereğince zi
raat odaları birliklerinin kuru
luş giderlerine yardım
1
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Yatırımlar
I - Küçük onarrmLar
701 Bina onarımı
1 287 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

— 435 -r-
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Maıkina ve teçhizat onarımı
2 432 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir.

II - istimlâki ve
satınalmalar
711 Arazi istimlâki ve satınalmalar 9 438 600
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
III - Transfer edilen
yatırım fonları
Mütedavil
sermayeli teşekkül
724
lere
6 230 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ziraat
Bankasına
22 083 001
725
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
727 Teknik Ziraat ve Teknik Bahçivanlık okullarından mezun ola
caklara 4486 sayılı Kanun gere
ğince verilecek vasıta ve malze
meler
166 800
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
nrat
V - Etüt ve proje
741 istikşaf etüt ve aplikasyon gi
derleri
2 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
VII - Sosyal sermaye
yatırımlar ve esaslı
onarmalar
787 7457 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak erozyon, toprak muha
faza, arazi ıslahı, zirai sulama
ve arazi tevhidi işlerine ait ya
pım ve onarım giderleri
53 571 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
IX - Makina ve teçhizat
satmalma ve esaslı
onarım
792 Makina ve teçhizat satmalma 20 816 527
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arız
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul olundu.
B.

Lira

İkinci kısım - Personel
giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
201 Maaşlar
3 279 302
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
202 Ücretler
6 971 040
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
203 Merkez geçici hizmetliler ücreti
66 200
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle
bunlara yardımcı personelin üc
retleri
34 310
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
**
I I - Baş'ka haklar
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar
114 900
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
209

5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38
ve 39 ncu maddeleri gereğince
T . C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler
.666 273
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

Üçüncü kısım - Yönetim
giderleri
301 Merkez daireleri büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.

- 436 -

1

171 000
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B.

302 Vilâyetler büro giderleri
303
304

305
306
307
308

309

403

416

417

450

451

452

204 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
25 000
Posta telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
290 000
BAŞKAN.— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kira bedeli
60 001
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Giyecekler
18 070
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yolluklar
224 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve (yol
lukları
25 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
Taşıt giderleri
182 500
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

- Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Okullar genel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İşletme genel giderleri
2
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Teknik üniversite ve yüksek
okullarda okutulacak öğrencile
re verilecek burslar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Staj masrafları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

5 000

48 200

234. 920

90 000

38 000

76 046

Lira

B.
453 Milletlerarası münasebetlerin
rektirdiği giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
miyenler... Kabul edilmiştir.
476 Memur ve hizmetlilerin kurs
derleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
miyenler... Kabul edilmiştir.

ge
145 318
Etgi
120 000
Et-

Beşinci kısım - Borçlar
5Ö1 Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Altıncı kısım - Yardımlar
Memur ve Müstah
demleri Yardım Sandığına (Meonur ve hizmetlilerin öğle yeineklerine yardımda kullanıl
mak üzere)
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

1 500

3 050

653 Meteoroloji

50 025

Yatırımlar
I - Küçük onarımlar
125 000
701 Bina onarımı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1 500
705 Makina ve teçhizat onarımı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
VI - Yeni yapı ve esaslı
onarımlar
752 Yeni meteoroloji istasyonları
yapımı
406 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
IX - Makina ve teçhizat
satmalma ve esaslı
onarımlar
792 Makina ve teçhizat satmalımı
ve esaslı onarım
395 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

— 487 —
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I

797

Motorsuz taşıtlar satmalımı
1
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Devlet Üretme Çiftlikleri 'bütçesinin bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul e'tmiyenler... Kabul olun
du.
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
1962 yılı Bütçe Kanunu
Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan giderleri için bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere 8 690 800 lira ve
yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere 340 000 lira ödenek
verilmiştir.

B.
5434 sayılı Kanun gereğince T.
C. Emekli Sandığına yapılacak
ödemeler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
210 Temsil ödeneği
BAŞKAN — Kabul edenler...- Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
218 5433 sayılı Kanunun 27 nci mad
desi gereğince veznedar ve yar
dımcılarına verilecek kasa tazıminaJtı
BAŞKAN•— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Üçüncü kısım - Yönetim
giderleri
301 Merkez daireleri büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Lira

>02 işletmeler ve Merkez Atelyesi
(büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

A / l - CETVELİ
İkinci kısım - Personel
giderleri

303 Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

I - Maaşlar ve ücretler
201 Maaşlar
3 537 280
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
202 Ücretler
3 174 480
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyonler... Kabul edilmiştir.
203 Geçici hizmetliler ücreti
2 403
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

304

Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

^03 Givecekler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

616 500

4 200

17 500

56 500

92 000

35 000

54 000

11 500

"07 yolluklar
. 237 475
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

I I - Başka haklar
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
207 Ecnefoi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Lira

209

BAŞKAN — Şimdi bölümlere geçiyoruz.
B.
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108 4598 sayılı Kanım gerıeğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

88 580

1

309 Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-"
miyenler... Kabul edilmiştir.

— 438

24 000

11 000

M, Meclisi
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403

407

- 416

419

446

447

448

450

451

452
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Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Et*
miyenler... Kabul edilmiştir.
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci madesini ilgilendiren
giderler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5433 sayılı Kanunun 28 nci mad
desi gereğince okul giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Mahkeme giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
6085 sayılı Kanunun 56 nci mad
desi gereğince sigorta fonu kar
şılığı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
7126 sayılı Kanunun değişik 37
nci maddesi gereğince Sivil Sa
vunma yardım fonu
'
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Mulhafazasma lüzum kalmıyan,
evrak ve vesaikin im'ha edilme
si hakkmda'ki 6696 sayılı Kanun
gereğince teşekkül edecek ko
misyon azalarına verilecek üc
retler ve bu kanun
gereğince
yapılacak hizmetler karşılığı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Üniversite ve yiük'Sıek okullarda
okutulan talebelere verilecek
burslar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Staj giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir.

ı

5 000

13" 496

10 000

75 000

100

B.

Lira

458 Fuar ve sergi giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
476 Kurs genel giderleri
*
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

5 000

65 000

Beşinci kısım - Borçlar
501 Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçlan
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
505 Hükme bağlı borçlar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Altıncı kığım - Yardımlar
653 Memur ve 'hizmetlilerin öğle ye
mekleri için Devlet Üretme Çift
likleri Mensupları Yardımlaşma
Sandığına yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

10 000

34 660

280 000

27 476

9 046
A/2 - CETVELÎ
Ya'tırımlar
I - Küçük onarımlar
701 Bina onarımı
B A Ş K A N — Kabul edenler... Etjmiyenler... Kabul edilmiştir.
1

VI - Yeni yapı ve esaslı
onarımlar
751 Yeni yapılar ve esaslı onarım
lar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

100 000

150 000

87 900

16 500

87 204

VII - Falbrika, imalâthane,
çiftlik binaları, 'tamirhaneler,
depolar ve saire satınalınması,
yapımı ve 'onarımları
771 Dağıtma tesisleri 'inşaat ve -ona
rımları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

— 439 -

90 000
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(Birinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı giderlerine kar
şılık olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 9 030 800 lira olrak tahmin
edilmiştir.
B - CETVELİ
B.

_

Lira

1

Döner sermayenin yıllık safi ge
lirinden ayrılacak mülhak bütçe
giderleri karşılığı
9 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
3 Çeşitli varidat
30 800
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
(Bölüm 1 ve 3 okunarak kabul edildi.)
BAKSAN — İkinci 'maddeyi tekrar okutu
yorum.
(İkinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1962 bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1962/bütçe yılında da devam* olunur.
BAŞKAN — Maddeyi
oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Madde 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarih ve 3656
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde
gösterilmiştir.
3656_ sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetliler için Ba
kanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu ta-
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sarışı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su.nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması
şarttır.
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7 . 6 . 1949
tarih ve 5433- sayılı Kanuna bağlı (1, 2) sarılı
cetvellerde yazılı kadrolardan ilişik (L) işaretli
cetvelde gösterilenler 1962 bütçe yılında kulla
nılamaz.
BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan
borçlar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak
ödenekten;
1928 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine
göre müruruzamana uğramamış ve karşılıkl&rı
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1962 yılı
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4
ncü kısım 'bölümleriyle yatırım bölümleri ar
tıklarından eski yıllar borçları bölümüne Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmıiyenler kabul
edilmiştir.
Son maddeyi okutmıyacağım. Oylamaya ya
rın geçeceğiz.
Bir temenni takriri vardır, icra hususlarına
aittir, bu gibi takrirler muameleye konulmaz.
Onun için muameleye koymayacağız.
25 Şubat 1962 pazar günü saat 10.00 da top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati: 20,30

M. Meclisi
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1962 yılı Bütçe kanunu tasansına verilen oyların

sonucu
(Kamun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

450
254
229
23
2
195
1

[Kabul edenler]
ADANA
Yusuf Aktimur
Mehmet Geçioğlu
Kasım Gülek
Cavit Oral
AFYON KARAHİSAR
Halûk Nur Baki
Veli Başaran
Hasan Dinçer
Asım Yılmaz
Şükrü Yuzbaşıoğlu
AĞRI
Nevzat Güngör
Kerem özcan
Rıza Polat
AMASYA
Mustafa Kemal Karan
ANKARA
Hüseyin Ataman
Nihat Bcrkkan
Osman Bölükbaşı
Fuat Börekçi
Muhlis Ete
ismail Gence
ibrahim İmirzalıoğlu
ihsan Köknel
Zühtü Pehlivanlı
Ferhat Nuri Yıldırım
ANTALYA
Etem Ağva
ihsan Ataöv
Nazmi Kerimoğlu
Ömer Eken
Rafet Eker

ARTVİN
Nihat Ata
Sabit Osman Avcı
AYDIN
Orhan Apaydın
Hilmi Aydınçer
Mustafa Şükrü Koç
Nedim Müren
Reşat özarda
tsmett Sezgin
Mehmet Yavaş
BALIKESİR
Fennî Islimyeli
Cevat Kanpulat
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
BİLECİK
Sadi Binay
Orhan Tuğrul
BOLU
Zeki Baltacı oğlu
Turgut Çulha
Kemal Demir
Kâmil inal
BURDUR
Nadir Yavuzıkan
BURSA
Hikmet Akalın
Edip Rüştü Akyürek
Sadrettin Çanga
ibrahim öktem
Ahmet Türkel
Ziya Uğur
ismail Yılmaz

ÇANKIRI
Şaban Keskin
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Faruk Küreli
DENİZLİ
Mehmet Çobanoğlu
ibrahim Kocatürk
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Şehmus Arslan
Vefik Pirinçcioğlu
Alp Doğan Şen
EDİRNE
Süleyman Bilgen'
Ilhami Ertem
Fahir Giritlioğlu
Nazmd özoğul
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Naci Güray
ERZİNCAN
Zeynel Gündoğdu
ERZURUM
Cevat Dursunoğlu
Giyasettin Karaca
Şer af ettin Konuray
Adnan Şenyurt
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
ibrahim Cemalcılar
Ertuğrul Gazi âakary;
Seyfi öztürk
Celâlettin Üzer
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Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
Muzaffer Canbolat
Ali ihsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Ali Cücepğlu
Mustafa Kemal Çilesiz
GÜMÜŞANE
Nureddin özdemir
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Bahri Bahadır
İÇEL
Mehmet Ali Arslan
Yahya Dermancı
Celâl Kılıç
İSPARTA
Ali ihsan Balım
Lokman Başaran
Sadettin Bilgiç
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
Fuat Arna
Suphi Baykaım
Mahmut Rıza Bertan
Ferruh Bozbeyli
Nurettin Bulak
Ratip 1 Tahir Burak
Ömer Zekâi Dorman
Orhan Eyüboğlu
Ali Coşkun Kırca

M, Meclisi
Hilmi Oben
Oğuz Oran
Vahyi özarar
Reşit Ülker
Zeki Zeren
İZMİR
% Osman Sabri Adal
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş
Arif Ertunga
Ziya Hanhan
Saim Kaygan
Kadri Özek
Mustafa Uyar
KARS
Lâtif Aküzüm
Hasan Erdoğan
Kemal Güven
Kemal Okyay
KASTAMONU
Ali özdikmenli
KAYSERİ
Abdülhalim Araş
Mehmet Göker
Hüsamettin Gümüşpala
Mehmet Sağlam
Bahri Yazır
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
Memduh Erdemir
Halil özmen
KOCAELİ
Cemal Babaç
Sahabettin Bilgisıı
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Kemal Ataman
İrfan Baran
Ahmet Gürkan
fhsan Kabadayı
Kadircan Kaflı
Ömer Kart
Mekki Keskin
Abdüssaanet Kuzucu
Fakih özfakih
Fakih özlen
Faruk Sükan
Vefa Tanır
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Ali Erbek
Mehmet Kesen
Rauf Kıray
Sezai Sarpaşar
Bedrettin Tosbi
MALATYA
Nurettin Akyurt
Mehmet Delikaya
Halit Ziya Özkan
MANİSA
Süleyman Çağlar
Şevket Raşit Hatiipoğlr
Fevzi Tiûtfi Karaosmanmanoğlu
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Hilmi Okçu
Yakup Yakut
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Hasan Fehmi Evliya
Enver Kaplan

MARDİN
Şevki Aysan
^Vahap Dizdaroğlu
Talât Oğuz
MUĞLA
Hilmi Bayduı?
Cevdet Oskay
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ramazan Demirsoy
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
Asım Eren
Haydar Özalp
I Ruhi Soyer
I Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Yusuf İzzettin Ağaoğlu
Ferda Güley
Orhan Naiım Hazinedar
Arif Hikmet Onat
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Cevat Yalçın
SAKARYA
Nuri Bayar
Muslihittin Gürer
Yusuf Ulusoy
SAMSUN
Nurettin Ceritoğlu
Fevzi Ceylân
Fevzi Geveci
llyas Kılıç
SİİRT .
Cevdet Aydın
SİNOP
Mahmut Alicanoğlu
| Cemil Karahan
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Haşim T a n
SİVAS
Adil Alıtay
Rahmi Çelfce'kli
İbrahim Göker
Ahmet Kangal
Cevad Odyakmaz
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri Mumcuoğlu
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Ahmet Şener
Kâmuran Ural
Ali Rıza Uzuner
URFA
Osman Ağan
Aıtalay Akan
Bekir Sami Karahanlı
Sabri Kılıç
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
İbrahim Bulanalp
Ahmet Tahtıakılıç
VAN
Muslih Görentaş
Y:OZGAT
İsmet Kapısız
Mustafa Kepir
Celâl Sungur
Veli Uyar
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Kenan Esengın
Suphi Konaık
Sadık Tekin Müftüoğlu
Mehmet Ali Pestilci
Yusuf Ziya Yücebilgin
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[Reddedenler] '
BITLÎS
Nafiz Giray
BOLÜ
Fuat Ümit
ÇANAKKALE
Refet Sezgin
EDİRNE
Talât Asal
GAZİANTEP
Mithat San

SİVAS
Reşat Turhan

1 Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
MARDİN
Esat Kemal Aybar.
Seyfi Güncştan

1

GÎRESUN
Ali Köymen
HATAY
Sekip İnal
KARS
Kemal Kaya
Sırrı ökten
Rıza Yal em
KASTAMONU
İhsan Şeref Dura

TOKAT
TT Ali Diz/man
Mehmet Kazova
Zeyyat Kocamemi

ORDU
Ata Bodur

VAN
İhsan Bedirhanoğlu
Şükrü Kösereisoğlu

SİİRT
Hayrettin özgen

[Çekinserler]
İSTANBUL
Fahrettin Kerim Gökay

İÇEL
İhsan önal

[Oya katılmıyanlar]
ADANA
Hasan Aksay
Ali Bozdoğanoğlu
Ahmet Karamüftüoğlu
Melih Kemal Küçüktepepmar
Kemal Sarıibrahimoğlu
Ahmet Savrun
İbrahim Tekin
Ahmet Topaloğlu (B.j
ADIYAMAN
Arif Atalay
Mahmut Deniz
Mehmet özbay
Ali Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Şevki Güler (î. Ü.)
Mehmet Turgut

İbrahim Sıtkı Haıtipoğlu
Mehdi Mıhçıoğlu. (I.)
Emin Paksüt (B.)
llyas Seçkin
Ahmet Üstün
Abdülhak Kemal Yörük
ANTALYA
Hasan Fehmi Boztepe
Nihat Su (B.)
ARTVİN
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Melâhat Gedik
BALIKESİR
Oihat Bilgehan
Ahmet Aydın Bolaik
Kaya Bulut
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Gökhan Evliyaoğlu
Mehmet Tiritoğlu
Cihat Turgut (1.)

AMASYA
Reşat Arpacıoğlu
İsmail Sarıgöz
Nevzat Şener
ANKARA
İsmail Rüştü Aksal
BİNGÖL
Burhan Apaydın
1
M. Sıddık Aydar
Raif Aybar
Halit Rıza Ünal
Bülent Ecevit (B.)
BİTLİS
Mustafa. Kemal Erko- '
van
Müştak Okumuş

BURSA
Ekrem Paksoy
Cevdet Perin
Mustafa Tayyar
Baha Cemal #ağra
ÇANAKKALE
Mehmet Nihat Akay
Burhan Arat
Süreyya Endik
Şefik İnan (B.)
ÇANKIRI
Kâzını Arar
Rahmi İnceler
Nurettin Ok
ÇORUM
Muzaffer Dündar
Abdurrahman Güler
Hilmi İncesulu (B.)
Necmi ökten (B.)
İhsan Tombuş
DENİZLİ
Sinan Bosna
İsmail Ertan
Hüdai Oral

-

Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Adnan Aral
Yusuf Azizoğlu
Hilmi Güldoğan
Recai Iskenderoğlu
ELAZIĞ
Hürrem Müftügil
Ömer Faruk Sanaç
Kemal Satır
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
Naci Yıldırım
ERZURUM
Ertugrul Akça
Turhan Bilgin
Nihat Diler
Cevat önder

BOLU
Ahmet Çakmak
BURDUR
Fethi Çelikbaş (B.)
Mehmet özbey
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GAZİANTEP
Kudret Mavitan
GİRESUN
Nizam ettin Erkmen
İbrahim Etem Kılıçoğlu
Naim Tirali
GÜMÜŞANE
! Halis Bayramoğlu
Neemeddin Küçüker
Sabahattin Savacı

M. Meclisi
HATAY
Ali Muhsin Bereketoğlıı
Abdullah Çilli
Ahmet Sırrı Hpcaoğ'lu
İnayet Munsaloğlu
Saki Zorlu
İÇEL
Mazhar Arıkan
Burhan Bozdoğan
Sadık Ku'tlay
İSTANBUL
İbrahim Abak
Ziya Altmoğlu
Cihad Baban
Tahsin Demiray
Saadet Evren
Muhiddin Güven (B.)
Ahmet Oğuz
Sahabettin Orhon
Naci öktem
llhami Sancar (B.)
Selim Sarper (B.)
İsmail Hakkı T.ekinel
Hüsamettin Tiyanşan
Sabri Vardarlı
Abdurrahman Yazgan
Malik Yolaç
İZMİR
Şeref Bakşık
Muzaffer Döşemeci
Ali Naili Erdem
Ragıp Gümüşpala
İhsan Gürsan (B.)
Nihat Kürşat
Necip Mirkelâmoğlu

B :Ö5

Şinasi Osma
Lebit Yurdoğlu
KARS
Necmettin Akan
Bahtiyar Vural
KASTAMONU ;
Avni Doğan (B.)
Fethi Doğançay (1.)
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu (B.)
Vedat Â l i ö z k a n
KIRKLARELİ
Mehmet Alâeddin Eriş
Fikret Filiz
KOCAELİ
Nihat Erim
Hâl d an Kısayol
Süreyya Sofu oğlu
KONYA
Selçuk Aytan
Rüştü özal
Cahit Yılmaz
Sait Sına Yücesoy
MALATYA
H. Avni Akşit
Ahmet Fırat
İsmet İnönü (Başbakan)
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Muammer Erten
Nusret Köklü
Hurrem Kubat
MARAŞ
Kemal Bağcıoğlu
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Ali Hüdayioğlu
Adnan Karaküçük
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
MUĞLA
Adnan Akarca
Turan Şahin
İlhan Tekinalp
MUŞ
Sait Mutlu
Sami öztürk
ORDU
Refet Aksoy (B. V.)
(1.)
Sadi P.ehlivanoğlu
Ata Topaloğlu
RİZE .
Arif Hikmet Güner
Fuad Sirmen (Başkan)
SAKARYA
Burhan Akdağ
Ekrem Alican
Hami Tezkan
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Mehmet Başaran
Bahri Cömert
Kâmuran Evliyaoğlu
(B.)
Hâmit Kiper
Hüseyin Özalp
Osman Şahinoğlu
SÜRT
Süreyya öner
Adil Yaşa

[Açık üyelikler]
Mu§

{
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SİNOP
Mustafa Kaptan
SİVAS
Rahmi Günay
Sebati Hastaoğlu
Güner Sarısözen
Tahsin Türkay
Mahmut Vural
TEKİRDAĞ
F e t h i ' Ma hramlı
Orhan öztrak
TOKAT
Sabahattin Baybura
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu
Ali Rıza Ulusoy
TRABZON
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Ahmet Cemil Kara
Nazmi ökten
Zeki * Tağımurdereli
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
Fethi 'Ülkü
URFA
Kemal Badıllı
Kadri Eroğan
Celâl öncel •
ı

YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Turgut Nizaımoğlu
ZONGULDAK
Nuri Beşer
Fevzi Fırat
Ramiz Karakaşoğlu
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İ961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde
hakkında kanuna verilen oyların sonucu

değişiklik

yapılması

(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
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Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
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3
3
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[Kabul edenler]
ADANA
Yusuf Aktimur
Mehmet Geçioğlu
Kasım Gülek
Melih Kemal Küçüktepepmar
Cavit Oral
AFYON KARAHİSAR
Halûk Nur Baki
Veli Başaran
Haısan Dinçer
Asım Yılmaz
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Nevzat Güngör
Kerem özcan'*
AMASYA
Mustafa Kemal Karan
ANKARA
Hüseyin Ataman
Nihat Berkkan
Osman Bölükbaşı
Fuat Börekçi
Muhlis Ete
İsmail Gence
İbrahim Imirzalıoğlu
İhsan Köknel
Zühtü Pehlivandı
İlyas Seçkin
Ferhat Nuri Yıldırım
ANTALYA
Etem Ağva
İhsan Ataöv
Ömer Erkan
Rafet Eker

Nazmi Kerim oğlu
ARTVİN
Nihat Ata
AYDIN
Orhan Apaydın
Hilmi Aydınçer
Mustafa Şükrü Koç,
Nedim Müren
Reşat özarda
Ismöt Sezgin
Mehmet Yavaş
BALIKESİR
Cevat Kanpulat
Süreyya Koç
Mehmet Tiritoğlu
BİLECİK
Sadi Binay
Orhan Tuğrul
BİTLİS
Nafiz Giray
Müşıtak Okumuş
BOLU
Zeki Baltacıoğlu
Turgut Çulha
Kemal Demir
Kâmil İnal
Fuat Ümit
BURDUR
Nadir Yavuzıkart
BURSA
Hikmet Akalın
Edip Rüştü Akyürek
Sadrettin Çanga
İbrahim öktem
Ahmet Türlkel -

Ziya Uğur
İsmail Yılmaz
ÇANAKKALE
Refet Sezgin
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Faruk Küreli
DENİZLİ
Mehmet Çobanoğlu
İbrahim Kocatürk
Remzi Şenel
*
DİYARBAKIR
Şehmus Arslan
Hilmi Güldoğan
Vefik Pirinçeioğlu
Alp Doğan Şen
EDİRNE
Talât Asal
Süleyman Bilgen
tlhami Ertem
Fahir Giritlioğlu
Nazmi özoğul
ELAZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Naci Güray
ERZİNCAN
Zeynel Gündoğdu
ERZURUM
Cevat Dursunoğlu
Şerafettin Konuray
Adnan Şenyurt
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
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İbrahim Ceımaleılar
Ei'tuğrul Gazi Sakarya
Seyil öztürk
Celâlettin Üzer
GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
Hüseyin Incioğlu
Mithat San
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Mustafa Kemal Çilesiz
Ali Köy men
GÜMÜŞANE
Nureddin özdemir
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Bahri Bahadır
Abdullah Çilli
Sekip İnal
İÇEL
Yahya Denmancı
Celâl Kılıç
İSPARTA
Ali İhsan Ballım
Lokman Başaran
Sadettin Bilgiç
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
Fuat Arna
Suphî Baykam
Mahmut Rıza Bertan
Ferruh Bozbeyli
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Nurettin Bulak
Memduh Erdeımir
Ratip Tahir Burak
Halil özmen
Ömer Zekâi Dorman
KOCAELİ
Fahrettin Kerim Gökay Cemal Babaç
Ali Coşkun Kırca
KONYA
Hilmi Oben
Kemal Ataman
Oğuz Oran
I , Ahmet Gürkarı
Vahyi özarar
1 thsan Kabadayı
Reşit Ülker
Kadircan Kaflı
Zeki Zeren
Ömer Kart
Mekki Keskin
ÎZMÎR
Abdüssamet Kuzucu
Osman Sabri Adal
Fakih özfakih
Şükrü Akkari
Fakih özlen
Mehmet Ali Ay taş
Faruk Sükan
Arif Ertunga
Vefa Tanır
Ziya Hanhan
Saim Kaygan
KÜTAHYA
Kadri özek
Ahmet Bozbay
Mustafa Uyar
Ali Enbek
Mehmet Kesen
KARS
Rauf Kıray
Lâtif Aküzüm
Sezai Sarpaşar
Hasan Erdoğan
Sadrettin Tosbi
Kemal Güven
Kemal Kaya
MALATYA
Kemal Okyay
Nurettin Akyurt
Sırrı ök'tem
Mehmet Delika^a
•Rıza Yalçın
Halit Ziya Özkan
KASTAMONU
İhsan Şeref Dura
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
Ali özdikmenli
KAYSERİ
Abdülhalim Araş
Mehmet Çöker
Hüsamettin Gümüşpala
Mehmet Sağlam
Bahri Yazır
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
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Seyfi Güneştan
Talât Oğuz
MUĞLA
Hilmi Baydur
Cevdet Oskay
MUŞ
Sait Mutlu
Sami öztürik
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ramazan Demirsoy
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Asım Eren
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Yusuf izzettin Ağaoğlu
Ferda Güley
Orhan Naim Hazinedar
Arif Hikmet Onat

RlZE
Erol Yılmaz Akçal
Cevat Yalçın
SAKARYA
MANİSA
Nuri, Bayar
Süleyman Çağlar
Muslihittin Gürer
Muammer Erten
Şevket Raşit Ilatipoğlı Yusuf Ulusoy
Fevzi Lûtfi KaraosmanSAMSUN
öğlu
Nurettin Ceritoğlu
Yakup Kadri KaraosFevzi Ceylân
manoğlu
F*evzi Geveci
Hilmi Okçu
İlyas Efılıç
Yakup Yakut
SİİRT
MARAŞ
Cevdet Aydın
Kemal Bağcıoğlu
Hayrettin özgen
Hasan Fehmi Evliya
, SİNOP
Mahmut Alicanoğlu
MARDİN
Cemil Karahan
Şevki Aysan
Haşim Tan
Vahap Dizdaroğlu
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SÎVAÖ
Adil Altay
Rahmi Çeltekli
İbrahim G-öker
Cevad Odyakmaz
Reşat Turhan
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Sabahattin Baybura
Mehmet Kazova
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Ahmet Şener
Kâmüran Ural
Ali Rıza Uzuner
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Bekir Sami Karahanh
Sabri Kılıç
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
ibrahim Bulanalp
Ahmet Tahtakılıç
,VAN
İhsan Bedirhanoğlu
Muslih Görentaş
Şükrü Kösereisoğlu
YOZGAT
Mustafa Kepir
Turgut Nizaımoğlu
Celâl Sungur
Veli Uyar
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Kenan Esengin
Suphi Konak
Sadık Tekin Müftüoğl.
Mehmet Ali Pestilci
Yusuf Ziya Yücebilgin
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[Reddedenler]
KONYA
irfan Baran

MARDİN
Esat Kemal Aybar

ORDU
Ata Bodur

[Çekinserler]
İÇEL
ihsan önal

KASTAMONU
ismail Hakkı Yılanlıoğlu

TOKAT
H. Ali Dizman

[Oya katilmtyanlar]
ADANA
Hasan Aksay
Ali Bozdoğanoğlu
Ahmet Karamüftüoğlu
Kemal Sanibnahimoğlu
Ahmet Savrun
ibrahim Tekin
Ahmet .Topaloğlu (B.)

ANTALYA
Hasan Fehmi Boztepe
Nihat Su (B.)
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Melâhat Gedik

ADIYAMAN
Arif Atalay
Mahmut Deniz
Mehmet Özbay
Ali Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
Şevki Güler (I. Ü.)
Mehmet Turgut
AĞRI
Rıza Polat
AMASYA
Reşat Arpacıoğlu
ismail Sarıgöz
Nevzat Şener

BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Ahmet Aydın Bolalk
Kaya Bulut
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Gökhan Evliyaoğlu
Fennî IsTimyeli
Ahmet ihsan Kırımlı
Cihat Turgut (I)

ANKARA
ismail Rüştü Aksal
Burhan Apaydın
Raif Aybar
Bülent Bcevit (Bakan)
Mustafa Kemal Erkovan
ibrahim Sıtkı Hatipoğlu
Mehdi Mıhçıoğlu (I.)
Emin Paksüt (Bakan)
Ahmet Üstün
Abdülhak Kemal Yörük

BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
üalit Rıza Ünal
BOLU
Ahmeit Çakmak
BURDUR
Fethi Çehkbaş (B.)
Mehmet özbey
BURSA
Ekrem Paksoy
Cevdet Perin
Mustafa Tayyar
Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Burhan Arat
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Süreyya Endik
Şefik inan (B.)
ÇANKIRI
Kâzım Arar
Rahmi inceler
Şaban Keskin
Nurettin Ok
ÇORUM
Muzaffer Dündar
Abdurrahman Güler
Hilmi incesulu
Necmi ökten (B.)
İhsan Tombuş
DENİZLİ
Sinan Bosna tsmail Ertan
llüdai Qral
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Adnan Aral
liecai Isıkenderoğlu
Yusuf Azizoğlu
ELÂZIĞ
Hürrem Müftügil
Ömer Faruk Sanaç
Kemal Satır
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
Naci Yıldırım
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Turhan Bilgin
Nihat Diler

-

Giyasettin Karaca
Cevat önder
ESKİŞEHİR
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Muzaffer Canbolat
Ali ihsan Göğüs
Kudret Mavitan
GİRESUN
Nizam ettin Erkmcn
ibrahim Etem Kılıçoğlu
Naim Tirali
GÜMÜŞ ANE
Halis Bayram oğlu
Necmeddin Küçüker
Sabahattin Savacı
HATAY
Ali Muhsin Bereketoğlu
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
inayet Mursaloğlu
Saki Zorlu
İÇEL
Mazhar Arıkan
Mehmet Ali Arslan
Burhan Bozdoğan
Sadık Kutlay
İSTANBUL
ibrahim Abak
Ziya Altınoğlu
Cihad Baban
Tahsin Demiray
Saadet Evren
Orhan Eyüboğlu
Muhiddin Güven (B.)
Ahmet Oğuz
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Sahabettin Orhon
Naci öktem
ilhamı Sancar (B.)
Selim Sarper (B.)
ismail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyanşan
Sabri Vardarlı
Abdurrahman Yazgan
Malik Yolaç
İZMİR
Şeref Bakşık
Muzaffer Döşemeci
Ali Naili Erdem
Ragıp Gümüşpala
ihsan Gürsan (B.)
Nihat Künşat
Necip Mirkelâmoğlu
Şinasi Osraıa
Lebit Yu.rdoğlu
KARS
Necmettin Akan
Bahtiyar Vural
KASTAMONU
\ Avni Doğan (B.)
Fethi Doğançay (I.)
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu (B.)
Vedat Âli Özkan

KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu
Nihat Erim
Hâldan Kısayoll
Süreyya Şofuoğhı
KONYA
Selgülk Aytan
Rüştü Özal
Cahit Yılmaz
Sait Sına Yücesoy
MALATYA
H. Avni Akşit
Ahmet Fırat
ismet inönü (Başbakan)
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Nusret Köklü
Hurrem Kubat
Nahit Yenişefairlioğlu
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Ali Hüdayioğlu
Enver Kaplan
Adnan Karaküçük
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan

MUĞLA
Adnan Akarca
KIRKLARELİ
Mehmet Alâeddin Eriş Turan Şahin
* ilhan Tekinalp
Fikret Filiz

O: â

ORDU
Refet Aksoy (Başkan
V.) (I.)
Sadi Pehlivanoğlu
Ata Topaloğlu
RİZE
Arif Hikmet Güner
Fuad Sirmen (Başkan)
SAKARYA
Burhan Akdağ
Ekrem Alicarı
Hami Tezkan

Tahsin Türkay
Mahmut Vural
TEKİRDAĞ
Fethi Mahraımlı
Orhan öztrak
TOKAT
Sabahattin Baybura
Zeyyat Kocamemi
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu
Ali Rıza Ulusoy

TRABZON
Ekrem Dikmen
SAMSUN
Selâhattin Güven
Ali Fuat Alişan
Ahmet Cemil Kara
Mehmet Başaran
Nazmi ökten
Bahri Cömert
Zeki Yağmurdereli
Kâmran Evliyaoğlu (B.)
TUNCELİ
Hâmit Kiper
Vahap Kışoğlu
Hüseyin Özalp
Fethi Ülkü
Osman Şahinoğlu
URFA
SİİRT
Kemal Badıllı '
Süreyya öner
Kadri Eroğan
Adil Yaşa
Celâl öncel
SİNOP
Mustafa Kaptan
Rahmi
Sebati
Ahmet
Güner

SİVAS
Günay
Hastaoğlu
Kangal
Sarısözen

[Açîk üyelikler]
Muş

i
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YOZGAT
•ismail Hakkı Akdoğan
ismet Kapısız
ZONGULDAK
Nuri Beşer
Fevzi Fırat
Raimiz Karakaşoğlu

M. Meclisi
1961 malî yılı Bütçe Kanununa

B : 55 24.2 . İ962

O: 2

bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik
Kanuna verilen oylann sonucu

yapılması

hakkındaki

(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
ÇeMnserler
Oya katılmıyanlar
A.çık üyelikler

:
:
:
:
:
:

450
238
222
15
1
211
1

[Kabul edenler]
ADANA
Yusuf Aktimur
Mehmet Geçioğlıı
Kasım Gülek
AFYON KARAHİSAR
Halûk Nur* Baki
Veli Başaran
Hasan Dinçer
Asım Yıknaz
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Kerem özean
AMASYA
Musitafa Kemal Karan
ANKARA
Nihat Berkkan
Fuat Börekçi
Muhlis Ete
İsmail Gence
ibrahim lmirzalıoğlu
İhsan Köknel
Zühtü Pehlivanlı
İlyas Seçkin
Ferhat Nuri Yıldırım
ANTALYA
Etem Ağva
İhsan Ataöv
Ömer Eken
Rafet Eker
Nazmi Kerim oğlu
ARTVİN
Nihat Ata
AYDIN
Orhan Apaydın
Hilmi Aydınger

Mustafa Şükrü Koç
Nedim Müren
Reşat özarda
tsımet Sezgin
Mehmet Yavaş
BALIKESİR
Cevat Kanpulat
Süreyya Koç
Mehmet Tiritoğlu
. BİLECİK
Sadi Binay
Orhan Tuğrul
BİTLİS
Nafiz Giray
Müştak Okumuş
BOLU
Zeki Baltacı oğlu
Komal Demir
BURDUR
Nadir Yavuzkan
BURSA
Hikmet Akalın
Edip Rüştü Akyürek
Sadrettin Çangâ
İbrahim öktem
Ahmet Tür'kel
Ziya Uğur
ismail Yılmaz
ÇANKIRI
Şaban Keskin
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Faruk Küreli
DENİZLİ
Mehmet Çobanoğlu

İbrahim Koeatürk
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Şehmus Arslan
Hilmi Güldoğ'an
Vefik Pd'rinçeioğlu
Alp Doğan Şen
EDİRNE
Talât Asal
Süleyman Bilgen
llhami Ertem
Fahir Giritlioğlu
Nazmi Ozoğul
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Naci Güray
ERZİNCAN
Zeynel Gündoğdu
ERZURUM
Cevat Dursunoğlu
Şerafettin Konuray
Adnan Şenyurt
Tahsin Telli

GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Mustafa Kemal Çilesiz
HAKKÂRİ '
Ahmet Zeydan
HATAY
Bahri Bahadır
Abdullah Çilli
Sekip îrıad
İÇEL
Yahya Dermancı
Celâl Kılıç
İhsan önal
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Lokman Başaran
Sadettin Bilgiç
Mustafa Gülcügil

İSTANBUL
Fuat Arna
Suphi Baykam
Mahmut Rıza Bertan
Ferruh Bozbeyli
^
ESKİŞEHİR
Nurettin Bulak
Şevket Asbuzoğlu
Ratip Tahir Burak
İbrahim Cemalcılar
Ömer Zekâi Dorman
Ertuğrul Gazi Sakarya Fahrettin Kerim Gökay
Seyfi öztürk
Ali Coşkun Kırca
Celâlettin Üzer
Hilmi Oben
GAZİANTEP
Vahyi özarar
Osman Orhan Bilen
Reşit Ülker
Muzaffer Canbolat
Zeki Zeren
j
;
Hüseyin Incioğlu
ÎZMÎR
Mithat San
Osman Sabri Adal
Süleyman Ünlü
Şükrü Akkan,
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Mehmet Ali Aytaş.
Arif Ertunga
Ziya Hanhan
Saim Kaygan
Kadri özek
Mustafa Uyar
KARS
Lâtif Aküzüm
Hasan Erdoğan
Kemal^ Güven
Kemal Okyay
Sırrı öktem
Rıza Yalçın
KASTAMONU
Ali özdikmenli
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Abdülhalim Araş
Mehmet Göker
Hüsamettin Gümüşpala
Mehmet Sağlam
Bahri Yazır*
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Memduh Erdeımir
Halil özmen
KOCAELİ
Cemal Babaç
KONYA
Ahmet Gürkan
İhsan Kabadayı
Kadirean Kaflı
jömer Kart
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Mekki Keskin
Abdüssamet Kuzucu
Fakih özfakilı
Fakih özlen
Faruk Sükan
Vefa Tanır KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Ali Erbek
Mehmet Kesen
Rauf Kıray
Sezai Sarpaşar
Sadrettin Tosbi
MALATYA
Nurettin Akyurt
Mehmet Delikaya
Ahmet Fırat
Halit Ziya Özkan
MANİSA
Süleyman Çağlar
Mtıamımer Erten
Şevket Raşit Hafcipoğlr
Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu
Yakup Kadri Karaos«manoğlu .
Hilmi Okçu
Yakup Yakut
Nahit Yenişelhirlioğlu
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Hasan Fehmi Evliya
MARDİN
Vahap Dizdaroğlu
Seyfi Güneştan
MUĞLA
Hilimi Baydur

0 :2

Cevdet Oskay
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ramazan Demirsoy
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Asım Eren
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Yusuf İzzettin Ağaoğlu
Ferda Güley
Orhan Naim Hazinedar
Arif Hikmet Onat
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Çevat Yalçın
SAKARYA
Nuri Bayar
Muslihittin Gürer
Yusuf Ülusoy
SAMSUN
Nurettin Ceritoğlu
Fevzi Ceylân
Fevzi Geveci
llyas Kılıç
SİİRT
Cevdet Aydın
Hayrettin özgen
SİNOP
Mahmut Alicanoğlu
Cemil Karahan
Haşim T a n
SİVAS
Adil Altay
Rahmi Çeltekli

ibrahim Göker
Ahmet Kangal
Cevad Odyakmaz
Reşat Turhan
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri Mumcuoğlu
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Bekir Sami Karahanlı
Sabri Kılıç
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
İbrahim Bulanalp
Ahmet Tahtakılıç
VAN
İhsan Bedirhanoğlu
Muslih Görentaş
YOZGAT
İsmet Kapısız
Turgut Nizaımoğlu
Celâl Sungur
Veli Uyar
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak,
Kenan Esengin
Sadık Tekin Müftüoğlu
Mehmet Ali Pestilei
Yusuf Ziya Yücebilgin

[Reddedenler]
AĞRI
Nevzat Güngör
ANKARA
Hüseyin Ataman
BOLU
Fuat Ümit
ÇANAKKALE
Refet Sezgin

GİRESUN
Âli Köymen

KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin

KARS
Kemal Kaya

KONYA
İrfan Baran

KASTAMONU
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay

MARDİN
Esat Kemal Aybar
Talât Oğuz
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ORDU
Ata Bodur
TOKAT
Mehmet Kazova
VAN
Şükrü Kösereisoğlu
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[Çekinserler]
TOKAT
H. Ali Dizman

/0#a katılmıyanlar]
ADANA
Hasan Aksây
Ali Bozdoğânoğlu
Ahmet Karamüftüoğlu
Melih Kemal Küçüktepepınar
Cavit Oral (B.)
Kemal Öarıibrahimoğlu
Ahmet Savrun
ibrahim Tekin
Ahmet Topaloğlu (B.)
ADIYAMAN
Arif Atalay
Mahmut Deniz
Mehmet özbay
Ali Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
Şevki Güleı (î. Ü.)
Mehmet Turgut
AĞRI
Hıza Polat
AMASYA
Reşat Arpaeıoğlu
ismail Sarıgöz
Nevzat Şener
ANKARA
ismail Rüştü Aksal
Burhan Apaydın
Raif Aybar
Osman Bölükbaşı
Bülent Ecevit (B.)
Mustafa Kemal Erkovan
ibrahim Sıtkı Hatipoğluj
Mehdi Mıhçıoğlu (1.)
Emin Paksüt (B.)
Ahmet Üstün
Abdülhak Kemal Yörük
ANTALYA
Hasan Fehmi Boztepe
Nihat Su (B.)

ARTVtN
Sabit Osman Avcı
Saffet Eminağ'aoğlu
AYDIN
Melâhat Gedik
BALIKESİR
Oihat Bilgehan
Ahmet Aydın Bolak
Kaya Bulut
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Gökhan Evliyaoğlu
Fennî Islimyeli
Ahmet ihsan Kırımlı
Cihat Turgut (I.)
BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
Haliit Rıza Ünal
BOLU
Ahmet Çakmak
Turgut Çulha
Kâmil inal
BURDUR
Fethi Çelikbaş (B.)
Mehmet özbey
BURSA
Ekrem Paksoy
Cevdet Perin
Mustafa Tayyar
Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Burhan Arat
Süreyya Endik
Şefik inan (B.)
ÇANKIRI
Kâzım Arar
Rahmi inceler
Nurettin Ok
ÇORUM
Muzaffer Dündar
Abdurralıman Güler

Hilmi incesulu (B.)
Necmi ökten (B.)
ihsan Tombuş
DENİZLİ
Sinan Bosna
ismail Ertan
Hüdai Oral
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Adnan Aral
Yusuf Azîzoğlu
Recai Isikenderoğlu
ELÂZIĞ
Hürrem Müftügil
Ömer Faruk Sanac
Kemal Satır
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
Naci Yıldırım
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Turhan Bilgin
Nihat Diler
Giyasettân Karaca
Cevat önder
ESKİŞEHİR
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Ali ihsan Göğüs
Kudret Mavi tan
GÎRESUN
Nizam ettin Erkmen
ibrahim Etem. Kıdıçoğlu
Naim Tirali
GÜMÜŞANE
Halis Bayram oğlu
Necmeddin Küçüker
Nureddin özdemir
Sabahattin Savacı
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HATAY
Ali Muhsin Bereketoğm
Ahmet Sırrı Hocaöğlu
inayet Mursaloğ'lu
Saki Zorlu
ÎÇEL
Mazhar Arıkan
Mehmet Ali Arslan
Burhan Bozdoğan
Sadık Kutlay
İSTANBUL
ibrahim Abak
Ziya Altmoğlu
Cihad Baban
Tahsin Demiray
Saadet Evren
Orhan Eyüboğ'lu
Muhiddin Güven (B.)
Ahmet Oğuz
Oğuz Oran
Sahabettin Orhon
Naci ökteın
llhami Sancar (B.)
Selim Sarper (B.)
ismail Halkkı Tekdnıel
Hüsamettin Tiyanşan
Sabri Vardarlı
Abdurrahman Yazgan
Malik Yolaç
ÎZMİR
Şeref Bakşık
Muzaffer Döşemeci
Ali Naili Erdem
Ragıp Gümüşpala
ihsan Gürsan (B.)
Nihat Kürşat
Necip Mirkelânıoğlu
Şinasi! Osima
Lebit Yurdoğlu
KARS
Necim ettin Akan
Bahtiyar Vural

M. Meclisi
KASTAMONU
Arni Doğan (B.)
Fethi Doğançay (1)
îhsan Şeref Dura
KATSEBt
Turfoan Feyooğlu (B.)
Vedat Ali Özkan
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Hurrem Kubat
MARAŞ
Kemal Bağcıoğlu
Ali Hüdayioğlu
Enver Kaplan
Adnan Karaküçük
MARDİN
Mehmet Ali Ankan
Şevki Aysan
MUĞLA
Adnan Akarca
Turan Şahin
ilhan Tekinalp
MUŞ
Sait Mutlu
Sami öztürk
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
ORDU
RefetAksoy (Baş.V.)

24 . 2 .1962
I Ekrem Alican
I Hami Tez kan

O ••: 2
Zeyyat Kocamemi
Reşit önder
BeMr Şeyhoğlu
Ali Rıza Ulusoy

SAMSUN
Ali Fuat Alişah
Mehmet Başaran
TRABZON
Bahri Cömert
Ekrem Dikmen
Kâmran Evliyaoğlu (B.) Selâhattîn Güven
KIRKLARELİ
Hâmit Kiper
Ahmet Cemil Kara
Mehmet Alâeddin Eriş
Hüseyin Özalp
Nazmi ökten
Fikret Filiz
Osman Şa hinoğlu
Kâmuran Ural
KOCAELİ
SÜRT
Zeki Yağımurdereli
Sahabettin Bilgimi
Süreyya öner
TUNCELİ
Nihat Erim
Adil Yaşa
Vahap
Kışoğlu
Hâldan Kısayol
SİNOP
Fethi
Ülkü
Süreyya Sofuoğlu
Mustafa Kaptan
URPA
KONYA
SİVAS
Kemal Badıllı
Kemal Ataman
Rahmi Günay
Kadri Eroğan
Selçuk Aytan
Sebatı Hastaoğlu
Celâl önr*el
Büstü Özalp
Güner Sarısözen
Cahit Yılmaz
YOZOAT
(î.)
Tahsin Türkay
Sait Sına Yücesoy
ismail Hakkı Akdoğa»
Mahmut Vural
Şadı Pehlivanoğlu
Mustafa Kepir
MALATYA
Ata Topaloğlu
TEKİRDAĞ
H. Ami Akşit
ZONGULDAK
RİZE
Fethi
Mahramlı
tsmet İnönü (Başbakan) Arif Hikmet Güner
Nuri Beşer
MANİSA
Fevzi Fırat
Fuad Sirmen (Başkan) Orhan öztrak
TOKAT
Nieriman Ağaoğlu
Ramiz Karakaşoğlu
SAKARYA
Sabahattin Baybura
Nusret Köklü
Burhan Akdağ
Suphi Konak

[Açık

üyelikler]

Muş
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îiianbul Üniversitesi 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkındaki Kanuna verilen oylarm sonucu
(Kaimin! (kabul edâÜımıiştİT)
Üye sayın
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Qya katılmıyanlar
Açık üyelikler
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231
217
10
4
218
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[Kabul edenler]
•DANA
Yusuf Aktimur
Mehmet Geçioglu
Kasım Gülek
AFYON KARAHİSAE
Halûk Nur Baki
Veli Başaran
Hasan Din,çer
Asım Yılmaz
Şülkrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Nevzat Güngör
Kerem özcan
AMASYA
Muötafa Kemal Karan
ANKARA
Hüseyin Ataman
Nihat Berkkan
Fuat Börekçi
Muhlis Ete
İsmail Gence
İbrahim lmirzalıoğlu
İhsan Köknel
Zühtü Pehlivanlı
Ilyas Seçkin
Ferhat Nuri Yıldırım
ANTALYA
Etem Ağva
İhsan Ataöv
Nazmi Kerimoğlu
Ömer Eken
Eafet Eker
ARTVİN
Nihat Ata

AYDIN
Orhan Apaydın
Hilmi Aydınger
Mustafa Şükrü Koç
Nedim Müren
Reşat özarda
İsmet Sezgin
Mehmet Yavaş
BALIKESİR
Fennî Islimyeli
Cevat Kanpulat
Süreyya Koç
BİLECİK
Şadı Binay
Orhan Tuğrul
BİTLİS
Nafiz Giray
Müştak Okumuş
BOLU
Zeki Baltacıoğlu
BURDUR
Nadir Yavuzkan
BURSA
Hikmet Akalın
Edip Rüştü Akyürek
Sadrettin Çanga
İbrahim öktem
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkel
Ziya Uğur
ÇANKIRI
Şaban Keskin
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Faruk Küreli

DENİZLİ
Mehmet Çöbanoğhı
İbrahim Kocatürk
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Şehmus Arslan
Vefik Pirinçcioğlu
Alp Doğari Şen
EDİRNE
Talât Asal
Süleyman Bilgen
llhami Ertem
Fahir Giritlioğlu
Nazmi özoğul
ELAZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
ERZİNCAN
Zeynel Gündoğdu
Naci Yıldırım
ERZURUM
Cevat Dursunoğlu
Şerafettin Konuray
Adnan Şenyurt
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
ibrahim Ceanalcılar
Ertuğrul Gazi Sakarya
Celâlettin Üzer
GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
Muzaffer Canbolat
Hüseyin İneioğlu
Mithat San
Süleyman Ünlü
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GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Mustafa Kemal Çileri»
HAKKARİ
Ahmet Zeydan
(HATAY
Bahri Bahadır
Abdullah Çilli
Sekip İnal
İÇEL
Yahya Dermancı
Celâl Küıç
İSPARTA
Ali İhsan Balıım
Lokman Başaran
Sadettin Bilgiç
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
Fuat A m a
Suphi Baykam
Mahmut Rıza Bertan
Ferruh Bozbeyli
Nurettin Bulak
Ratip Tahir Burak
Ömer Zekâi Dorman
Fahrettin Kerim Gökay
Ali Coşkun Kırca
Hilmi Oben
Vahyi özarar
Reşit Ülker
Zeki Zeren
İZMİR
Osman Sabri Adal
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş

M. Meclisi
Arif Ertunga
Ziya Hanhan
Saim. Kaygan
Kadri özek
Mustafa Uyar
KARS
Lâtif Aküzüm
Hasan Erdoğan
Kemal Güven
Kemal Okyay
Sırrı öktem
Rıza Yalçın
KASTAMONU
Ali özdikmenli
KAYSERİ
A'bdülhalim Araş
Mehmet Göker
Hüsamettin Gümüşpala
Meihmet Sağlam
Bahri Yazır
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
KOCAELİ
Cemal Babaç
KONYA
İrfan Baran
Ahmet Gürkan
thsan Kabadayı
Kadircan Kaflı
Ömer Kart
Mekki Keskin
Abdüssamet Kuzucu
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Fakih özfakiih
Fakdh özlen
Faruk Sükan
"Vefa Tanır
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Ali Erbek
Mehmet Kesen
Rauf Kıray
Sezai Sarpaşar
Bedrettin Tosbi

ORDU
Yusuf izzettin Ağaoğlu
Ferda Güley
Orhan Naim Hazinedar
Arif Hikmet Onat
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Öevat Yalçın

MALATYA
Nurettin Akyurt
Mehmet Delikaya
Ahmet Fırat
Halit Ziya Özkan
MANİSA
Süleyman Çağlar
Muamımer Erten
Şevket Raşit Hatipoğju
Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Hilmi Okçu
Yakup Yakut
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Hasan Fehmi Evliya
JYEARDlN
Seyfi Güneştan
Talât Oğuz
MUĞLA
Hiîmi Baydur
Cevdet Oskay

0:2

NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ramazan Demirsoy
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Asım Eren
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
Oğuzdemir Tüzün

SAKARYA
Nuri Bayar
Muslihittin Gürer
Yusuf Ulusoy
SAMSUN
Nurettin Ceritoğlu
Fevzi Ceylân
Fevzi Geveci
îlyas Kılıç
SÜRT
Cevdet Aydın
Hayrettin özgen
SİNOP
Mahmut Alicanoğlu
Cemil Karahan
Haşim T a n
SİVAS
Adil Alttay

Rahmi -Çeltekli
ibrahim Göker
Ahmet Kangal
Cevad Odyakmaz
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Mehmet Kazova
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner
ÜRPA
Olsman Ağan
Atalay Akan
Bekir Sami Karahanlı
Sabri Kılıç
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
İbrahim Bulanalp
Ahmet Taht'akılıç
VAN
Muslih Görentaş
YOZGAT
İsmet Kapısız
Mustafa Kepir
Turgut Nizamoğlu
Veli Uyar
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Kenan Esengin
Sadık Tekin Müftüoğlu
Mehmet Ali Pestilci
Yusuf Ziya Yücebilgin

[Reddedenler]
BOLU
Fuat Ümit
ÇANAKKALE
Refet Sezgin

GİRESUN
Ali Köymen
KARS
Kemal Kaya

KASTAMONU
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
MARDİN
Esat Kemal Aybar

— 454 —

ORDU
Ata Bodur
VAN
ihsan Biedirhanoğlu
Şükrü Kösereisıoğlu
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[Çehinserler]
ANKAEA

KASTAMONU
İsmail Hakkı Yılanlı oğlu
TOKAT
H. Ali Dizmıan

Oaman Bölükbaşı
ÎÇEL
ihsan ö n a l

[Oya katılmıyarilar]
ADANA
Hasan Aksay
Ali Bozdoğanoğlu
Ahmet Karamüftüoğlu
Melih Kemal Küçüktepepmar
Cavit Oral (B.)
Kemal Sanibrıahimoğlu
Ahmet Savrun
ibrahim Tekin
Ahımet Topaloğlu (B.)
ADIYAMAN
Arif Atalay
Mahmut Deniz
Mefoımet özbay
Ali Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
Şevki Güler (I .Ü.)
Mehmet Turgut
AĞRI
Rıza Pol'at '

ANTALYA
Hasan Fehmi Boztepe
Nihat Su (B.)
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Melâhat Gedik
BALIKESİR
Oihat Bilgehan
Ahmet Aydın Bolalk
Kaya Bulut
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Gökhan Evliyaoğlu
Ahmet ihsan Kırımlı
Mehmet Tiritoğlu
Calüt Turgut (I.)

BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
Halit Rıza Ünal
BOLU
AMASYA
Ahmet Çakmak
Reşat Arpacıoğlu
Turgut Çulha
ismail Sarıgöz
Kemal Demir
Nevzat Şener
Kâmil inal
ANKARA
BURDUR
ismail Rüştü Aksal
Fethi Çelikbaş (B.)
Burhan Apaydın
Mehmet özbey
Raif Aybar
BURSA
Bülent Ecevit (B.)
Ekrem Palksoy*
Mustafa Kemal Erko- Cevdet Perin
van
ismail Yılmaz
ibrahim Sıtkı Hatip- Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
oğlu
Ahmet Nihat Akay
Mehdi Mıhçıoğlu (I.)
Burhan Arat
Emin Paksüt (B.)
Süreyya Endik
Ahmet Üstün
Abdülhak Kemal Yörük Şefik inan (B.)

ÇANKIRI
Kâzım Arar
Rahimi inceler
Nurettin Ok
ÇORUM
Muzaffer Dündar
Abdurrahman Güler
Hilmi incesulu (B.)
Necmi öfcten (B.)
ihsan Tombuş
DENİZLİ
Sinan Bosna
ismail Ertan
Hüdai Oral
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Adnan Aral
Yusuf Azizoğlu
Hilmi Güldoğan
Recai îsfkenderoğlu
ELÂZIĞ
Naci Güray
Hürrem Müftügil
ölmer Faruk Sanaç
Kemal Satır
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Turhan Bilgin
Nihat Diler
Giyasettin Karaca
Cevat önder
ESKİŞEHİR
Seyfi öztürk
Aziz Zeytinıoğlu
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GAZİANTEP
Ali ihsan Göğüs
Kudret Mavitan
GİRESUN
Nizamettin Erikmen
Ibrahih Etern Kılıçpğlu
Naüm Tirali
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
Necmeddin Küçüker
Nureddin özdemir
Sabahattin Savacı
HATAY
Ali Mulısin Bereketoğlıı
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
inayet Mursaloğlu
Saki Zorlu
İÇEL
Mazhar Arıkan
Mehmet Ali Arslan
Burhan Bozdoğan
Sadık Kutlay
İSTANBUL
ibrahim Ab ak
Ziya Altmoğlu
Cihad Baban
Tahısin Demiray
Saadet Evren
Orhan Eyüboğlu
Mulhiddin Güven (B.)
Ahmet Oğuz
Oğuz Oran
Sahabettin Orhon
Naci öktem
ilhamı Sancar (B.)
Selim Sarper (B.)
ismail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyanşan
SaJbrd Vardarlı

M, Meclisi
Abdurrahman Yazgan
Malik Yolaç
ÎZMtR
Şeref Baıkşık
Muzaffer Döşemeci
Ali Naili Erdem
Ragıp Gümüşpala
İhsan Gürsan (B.)
Nîhat Kürgat
Necip Mirkelâmoğlu
Şinaai Osrana
Lebit Yurdoğlu
KARS
Necmettin Akan
Bahtiyar Vural
KASTAMONU
Avni Doğan (B.)
Fethi Doğamgay (I.)
ihsan Şeref Dura
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu (B.)
Vedat Âli Özkan
KIRKLARELİ
Mehmet Alâeddin Eriş
Fikret Filiz
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
Halil özmen
KOCAELİ
Sahabettin. Bilgimi
Nihat Erim
Hâldan Kısayoâ
Süreyya Sofuoğüu

B:55

KONYA
Kemal Ataman
Selçuk Aytan
Rüştü özal
Cahîıt Yılma»
Sait* Sına Yüeesoy

24 . 2 .1962

0:2

ORDU
Rafet Aksoy (Baş. V.)

(t)

Sadi Pehlivanoğlu
Ata Topaloğlu
RİZE
Arif
Hikmet
Güner
MALATYA
Fuad
Sirmen
(Başkan)
H. Avni Akşit
SAKARYA
İsmet İnönü (Başbakan)
Burhan
Akdağ
MANİSA
Ekrem
Aiioan
Neriman AğaoğUu
Hami Tezkan
Nusret Köklü
SAMSUN
Hurrem Kubat
Ali Fuat Alişan
MARAŞ
Mehmet Başaran
Kemal Bağcıoğlu
Bahri Cömert
Kemali Bayazıt
Kâm ran Evliyaoglu
Ali Hüdayioğlıı
>(B.)
Enver Kaplan
Hâmit Kiper
Adnan Karaküçük
Hüseyin Özalp
MARDİN
Osman Şahinoğlu
Mehmet Alî Arıkaıı
SİİRT
Şevki Aysan
Süreyya öner
Vahap Dizdaroğlu
Adil Yaşa
MUĞLA
SİNOP
Adnan Akarca
Mustafa Kaptan
Turan Şahin
SÎVAS
İlhan Tekinalp
Rahmi Günay
MUŞ
Sebati Hastaoğlu
Saıit Mutlu
Güner Sarısözen
Sami öztürk
Reşat Turhan
Tahsin Türkay
NİĞDE
Mahmut VuraJİ
Mehmet Altmsoy

[Açık üyelikler]
Muş

1

TEKİRDAĞ
Fethi Mahraımlı
Orhan öztrak
TOKAT
Sabahattin Baybura
Zeyyat Kocamemi
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu
Ali Rıza Ulusoy
TRABZON
Elkrem Dikmen
Selâhattîn Güven
Ahmet Cemil Kara
Nazmi Ökten
Kâmuran Ural
Zeki Yağımurdereli
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
Fethi Ülkü
URFA
Kemal Badıllı
Kadri Enoğan
Celâl öncel
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Celâl Sungur
ZONGULDAK
Nuri Beger
Fevzi Fırat
Ramiz Karakaşoğlu
Suphi Konajk

Dönem : i
Toplantı: 1

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı : 17

ye

ek

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdareci Üyelerinin, Meclis
Hesaplarının Tetldkı Komisyonu Üyesinden Denetçi olan zata
ödenecek denetçi ücreti hakkındaki kanun teklifine dair Cumhuriyet
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ile Millet Meclisince ve Cumhuriyet
Senatosunca kabul olunan metinler (M. Meclisi 2/103,
C. Senatosu 2 / 6 )
Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 31

Cumhuriyet tienatotru
Genel Sekreterliği
Kanunim' Müdürlüğü
Sayı: 386 - 2/fi

22.2 . 1962

Millet Meclisi Başkanlığına
Meclis Hesaplarının Tetkiki Komisyonu üyelerinden denetçi seçilenlere ödenecek denetçi ücre
ti hakkımdaki kanım teklifi; Cumhuriyet Senatosu G-eneH Kurulunun 22 . 2 . 1962 tarihli 39 nen
Birleşiminde tadil en kabul edilmiştir.
Arz olunur.
Suad Hayri Ürgüplü
Cumhuriyet Senatosu Başkanı V.
•
Strrı Atalmı

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

Meclis Hesaplarının Tetkiki Komisyonu Üyesin
den Denetçi olan zata ödenecek Denetçi Ücreti
hakkında Kanun

Meclis Hesaplarının Tetkiki Komisyonu üyele
rinden Denetçi seçilenlere ödenecek denetçi
ücreti hakkında Kanun

MADDE 1. — Denetçilere ayda 500 er lira
Denetçi ücreti verilir.

MADDE 1. — Meclis Hesaplarının Tetkiki
Komisyonu üyelerinden Denetçi seçilenlere ay
da 500 er lira denetçi ücreti verilir.

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ücret
ler her ay peşin olarak çekle ödenir. Ay içinde
işe başlama halinde takibeden ay başından iti
baren ücretlere hak kazanılır. Denetçiye vekâ
let eden diğer bir denetçiye bu vekâleti dolayı
sıyla ayrıca bir ücret verilmez.

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ücret
lere, vazifeye başlama tarihinden itibaren hak
kazanılır ve bu ücretler her ay peşin olarak
çekle ödenir.
Denetçiye vekâlet eden diğer bir denetçiye
bu vekâleti dolayısiyle ayrıca ücret verilmez.

MADDE 3. — Bıı kanun 25 Ekim 1961 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu kanun 25 Ekim 1961 ta
rihînden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu kanunu Cumhuriyet Seuatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları
yürütül-.

MADDE 4. — Bu kanunu Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi yürütür.

Dönem : i
Toplantı: 1

MİLLET MECLİSİ

S. Sayuı : 16 ya

ek

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdareci Üyelerinin, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları ve Divan Üyelerinin
temsil ödenekleri hakkındaki kanun teklifine dair Cumhuriyet
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ile Millet Meclisince ve Cumhuriyet
Senatosunca kabul olunan metinler (M. Meclisi 2/102,
C. Senatosu 2 / 7 )
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 88)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı: 398 - 2/7

22.2.1962

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu ve Millet MecM Başkanları ve Divan Üyelerinin temsil ödenekleri hakkın
daki kanun teklifi Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 2 . 1962 tarihli 39 ncu Birleşiminde
tadilen kabul edilmiştir.
Arz olunur.
Suad Hayıi Ürgüplü
Cumhuriyet Senatosu Başkam Y.
Sırrı Atalay

MİLLET

MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
METÎN

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanları ve Divan Üyelerinin temsil ödenekleri
hakkında Kanun

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanları ve Divan Üyelerinin temsil ödenekleri
hakkında Kanun

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu ve Mil •
let Meclisi Başkanlarına (1 500) er, Başkanvekillerme (600) er, îdare Âmirlerine (500) er ve
Divan Kâtiplikerine (300) er lira aylık temsil
ödeneği verilir.

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Başkanlarına (1 500) er, Başkanvekillerine (600) er, İdare Âmirlerine (500) er ve
Divan Kâtiplerine (300) er lira aylık temsil
ödeneği verilir.

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı öde
nekler her ay peşin olarak çekle ödenir. Ay
içinde işe başlama halinde takibeden ay başın
dan itibaren ödeneğe hak kazanılır.

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ödenekelere, vazifeye başlama tarihinden itibaren
hak kazanılır ve bu ödenekler her ay peşin ola
rak çekle ödenir.

MADDE 3. — Bu kanun 25 Ekim 1961 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu kanun 25 Ekim 1961 ta
rihinden itibaren joirürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu kanunu Cumhuriyet Sena
tosu ve Milelt Meclisi yürütür.

MADDE 4. —. Bu kanunu Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi yürütür.

Toplantı: ı

M İLLET

M EC L IS t

S. Sayısı : (8

e

ek

Millet Meclisi İdareci Üyesi Şevki Güler ile Cumhuriyet Se
natosu İdareci Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Başbakan ye Bakan
ların temsil ödenekleri hakkındaki kanun teklifine dair Cumhuriyet
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ile Millet Meclisince ve Cumhuriyet
Senatosunca kabul olunan metinler (M. Meclisi 2/108,
C. Senatosu 2 / 5 )
Kot: Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 32

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 385 - 2/5

M . 2 . 196Ş
Millet Meclisi Başkanlığına

Başbakan ve Bakanların temsil ödenekleri hakkındaki kanun teklifi Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 22 . 2 . 1962 tarihli 39 ncu Birleşiminde tadil en kabul edilmiştir.
Arz olunur.
ıSuad Hayri Ürgüplü
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y.
Sim Atalay

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

Başbakan ve Bakanların temsil ödenekleri
hakkındaki Kanun

Başbakan ve Bakanların temsil* ödenekleri
hakkında Kanun

MADDE 1. — Başbakana ayda 1 500 ve
Bakanlara da- ayda (3 000) er lira temsil öde
neği verilir.

MADDE 1. — Başbakana ayda 1 500 ve
Bakanlara da ayda 1 000 er lira temsil ödeneği
verilir.

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı öde
nekler her ay peşin ödenir; ay içinde işe başla
ma halinde takibeden ay başından itibaren öde
neğe hak kazanır. Diğer bir Bakanlığa vekâlet
eden Bakanlara Ibu vekâletleri dolayısiyle ayrı
ca bir ödenek verilmez.

MADDE 2. — Birinci maddede yanlı öder
neklere; vazifeye başlama tarihinden itibaren
hak kazanılır ve bu ödenekler her ay peşin ola
rak ödenir.
Diğer bir bakanlığa vekâlet eden Bakanlara,
bu vekâletleri dolayısiyle ayrıca bir ödenek
verilmez.

MADDE 3. —- Bu ödenekler aidolduğıı Ba
kanlık bütçesinden ödenir.

MADDE 3. — Bu ödenekler aidolduğu Ba
kanlık bütçesinden ödenir.

MADDE 4. — Bu kanun 25 Ekim 1961 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu kanun 25 Ekim 1961 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE '5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

