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• 1. — Geçen tutanak öze>ti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru

la sunuşları 417 
1. —• izmir Milletvekili Kadri özek ve 

4 arkadaşının, 1 sajyılı milletvekilleri öde
nek ve yollukları hakkındaki kanun tek 
liflerini geri aldıklarına dair önergele
ri (4/179) 417 

5. — Görüşülen işler. 417 
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları 'tezkerele
ri (M. Meclisi 1/330, C. Senatosu 1/160) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 72, C. Senatosu S. 
Sayısı : 25) 417:420,536 -.539 

2. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 
1963 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi 

C. Senatosu 1/323) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 80, C. Senatosu S. Sayısı : 16). 

Sayfa 

420 

A. — Gümrük ve Tekel Bakanlığı büt
çesi, 420-MO,440:456 

B. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dadr Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanlıkları (tezkereleri (M. Meclisi 
1/336, C. Senatosu 1/159) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 73, C. Senatosu S. Sayısı : 26) 456:459, 

540;543 
4. — Devlet ımemurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 8656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Tarım vo Plân komisyonları 
raporları (1/357) (S. Sayısı : 89) 459460 

C. — Tarım Bakanlığı bütçesi 460:479, 
479:526 

Ç. — Devlet Meteoroloji î§leri Genel 
Müdürlüğü bütçesi. 526:527 

D — Devleit Üretme Çiftlikleri Genel 



Sayfa 
Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanları (tezkerele
ri (M. Meclisi 1/328, C. Senatosu 1/162) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 74, C. Senatosu 
S. Sayısı : 27) 527630,544:547 

Birinci Oturum 
Sürekli görevlerle yabancı memleketlerde 

bulunan memurların aylıkları hakkındaki 4991 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı ile, 

5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 (sayılı Taşıt Ka
nununa ek kanun tasarısı kabul olundu. 

Bayındırlık Bakanlığı 1963 yılı bütçesinin 
görüşülmesine geçildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ağrı 

Mekki Keskin Rıza Polat 
Kâtip 

Ankara 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

İkinci Oturum 
Bayındırlık Bakanlığı 1963 bütçesi ile, 
Devlet Su işleri ve 
Karayolları Bütçe kanun tasarıları kabul 

olundu. 
Başkan Kâtip 

-Başkanvekili Konya 
Mekki Keskim Vefa Tanır 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Sayfa 
E — Orman 'Genel Müdürlüğü 1963 

yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 
1/334, O. Senatosu 1/163) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 75, C. Senatosu S. Sayısı : 28) 530:535, 

548:551 

Üçüncü Oturum 

Ticaret Bakanlığı 1963 yılı bütçesi kabul 
olundu. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

Dördüncü Oturum 

Sağlık Bakanlığı 1963 yılı bütçesi kabul 
edildi. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1963 yılı (Bütçe kanun tasarısının tümü üze
rinde görüşüldü. Maddelere geçildi. 

Saat 11 de toplanılmak üzere Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtdp 
Başkanvefeili Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

11 mm*> ı ı 

1. — aBÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

- 414 — 



2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1962 

yılı Bütçe Kanununa Dağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 'kanun ta
sarısı (1/408) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/409) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

Teklifler 
3. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 

Âli Aksoy'un, Memur ve hizmetlilerin yurt için
de ve yurt dışında tedavi edilmelerine ve Me
murlarla hizmetlilerin cenaze masraflarının 
Devletçe ödenmesine dair kanun teklifi (2/449) 
(Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarına.) 

4. — Cumhuriyet Senatosu tsfanbul Üyesi 
Rifaıt özfcürkçîine'nin, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun Ibâzı maddelerinin 
değiştİKİl'mesine ve bu kanuna geçici iki madde 
eklenmesine dair 'kanun teklifi (2/450) (Maliye 
ve Plân komisyonlarınla.) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin 'kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/451) (İçişleri, Adalet, 
Maliye ve Plân komisyonlarına.) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bağlı bulundukları teşkilât emrine alınmak su
retiyle vazifeden uzaklaştırlacaklar 'batkındaki 
6435 sayılı Kanunun Anayasaya aykırı olmasın
dan dolayı kaldırılması ve müessesenin yeniden 

tanzimi hakkında kanun teklifi (2/452) (Ada
let, İçişleri, Millî Eğitim, Anayasa, Maliye ve 
Plân komisyonlarına.) 

7. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
2000 sayılı Tıp talebe yurduna "alınan tıp tale
besinin ta'bi olacakları mecburiyetler hakkında
ki Kanunun Anayasaya aykın hükmünün kal
dırılmasına dair kanun teklifi (2/453) (Adalet, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rına.) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Teknik üniversitesine bağlı bir Tek
nik Okulu açılmasına dair Kanunun Anayasaya 
aykırı hükmünün 'kaldırılmasına dair kanun 
teklifi (2/45,4) (Millî Eğitim Komisyonuna.) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İktisadi ve 'Ticari İlimler Akademisi Kanunu
nun Anayasaya aykırı hükmünün kaldırılma
sına dair kanun teklifi (2/455) (Millî Eğitim 
Komisyonuna.) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk Eczacıları Birliği Kanununun Anayasaya 
aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi (2/456) (Adalet, 'Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Maliye ve İçişleri komisyonlarına.) 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk Tabipleri Birliği Kanununun Anayasaya 
aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair 'kanun 
teklifi (2/457) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Adalet komisyonlarına.) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
12. — Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı 

(1/360) (Plân Komisyonuna.) 



B Î R I N C I OTURUM 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), ibrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağı/. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, müzakere

lere başlıyoruz. 
RATİP TAHÎR BURAK (istanbul) — (.Um

dem dışı söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne hakkında? 
RATİP TAHİR BURAK (İstanbul) — Mü

zakereler hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 
RATİP TAHİR BURAK (istanbul) — De

ğerli arkadaşlarım, bütçe müzakereleri program 
mucibince devam edememektedir, önümüzde
ki sayılı günlerde bu müzakerelerin neticelen
mesi tehlikeye mâruz bulunmaktadır'. Geceleri 
toplantılar, sabahın erken saatlerine kadar 
'bildiğimi/ şartlar içinde devam etmekte ve 
ertesi saba/h bu yüzden, olurumun saat 13,00 de 
açılması kararı alınmış bulunmakladır. Hepi
miz biliyoruz ki; sabahın erken saatlerine ka
dar devanı eden gece toplantılarında mevcut 
bulunan arkadaşların, sabahleyin erkenden, gel
meleri icabetmeden, burada şu toplantıyı yap
mak imkân dahilindedir. Gece, son dakikaya 
kadar burada vazife gören arkadaşlar, sabahın 
erken saatlerinde gelmeseler daıhi, gece müza
kerelerde bulunmıyan arkadaşların erken teş
rifleriyle müzakerelere vaktinde başlamak ve 
programı gerektiği gibi devanı ettirmek imkân 
d alkiline girer. 

İkincisi; öğlen saat 13 ten 14,30 a kadar, 
aksanı 18 den 20 ye kadar bir ara veriyoruz. 
Bu araların da kaldırılmasını arz ve teklif 
ediyorum. Riyaset Divanı münavebe ile vazi
fe görebilir. Arkadaşlar yemeklerini, diğer 
ihtiyaçlarını çoğunluğun durumuna göre ken

dileri ayarlarlar ve toplantı salonundan çıkar
lar, girerlei'. Meclis arızasız saat 10 da topla
mı', devamlı olarak müzakere yaparak en geç 
saat 24 t e programını bitirmiş olur. Bu suretle 
verdiğimiz açık kapanmış olur. 

Bu hususta bir teklif yapıyorum. İştirakle
rinizi rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Katip Tahir Burak'n 
teklifini okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe 'müzakerelerinin program gereğince 

devamını sağlamak 'bakımından her sabah top
lantının 10 da başlaması, öğle ve akşam ara 
vermeden devamını mahzursuz ve zaruri ger
mekteyim. Bu hususta karar alınmasını arz 
ve teklif ederim. 

istanbul 
Rahip Tahir Burak 

BAŞKAN — Teklifi okutmuş bulunuyoruz. 
Teklifi oyunuza, sunuyorum. Kabul edenler... 
Mtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yalnız, bundan böyle toplantılar, 'hiç ara 
vermeksizin sabah 10,00 dan, gece gayrimuay-
yeıı saate kadar devam edeceğine göre, hiç 
olmazsa Divan m değişmesi için muayyen bir 
müddet, 15 dakika bir zamanın verilmesi ica-
beder zannederim. O yönden 15 dakika gibi bir 
ara vermek gerekmekte.. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Riyasetin 
t a sa r rufu dahilindedir. 

BAŞKAN — Bu hususla ilgili bir takrir da
ha vardır, okutacağım. 

— 416 



M. Meclisi B : 54 
Millet Meclisi 'Başkanlığına 

(Jıup sözcülerinin 20 dakika konuşmaları ka
rara bağlanmıştır. 

Ancak gruplar birden fazla sözcüye konuş
ma görevi verdikleri takdirde, birinciden sonra
ki konuşmacıların beş dakikayı aşmamaları hu
susunun oya arz edilmesini saygılarımla rica 
ederim. 

Kskişehir 
(delâlettin üzer 

AHMKT NİHAT AKAV ((>nakkale) Ko
nuşmacı ne demek? 

19 . 2 . 1963 O : 1 
-BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen... Sa

yın Akay, iyi anlaşılmıyor. 
AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — Ko

nuşmacı ne demek, anlıyamıyorum. 
BAŞKAN — Konuşanlar demek olacaktır. 

"Hatipler demek olacaktır. Biz bu şekilde anla
rız. 

Şimdi takriri oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı, bir daha 
oyunuza sunacağım. O rupi ar adına birer defa 
konuştuktan sonra, grup adına tekrar söz iste
dikleri zaman, 5 dakikadan fazla konuşmamala
rı yolundaki teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — İzmir Milletvekili Kadri Özek re 4 arka
daşının 1 saydı- Milletvekilleri ödenek ve yollukla
rı hakkındaki kaynın tekliflerini geri aldıklarına 
dair önergeleri (4/179) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 sayılı Milletvekilleri ödenek ve yollukları 

hakkındaki Kanunun tadiline dair kanun teklifi

mizi geri aldığımızı arz ederiz. 
îzmir 

Kadri özek 
Kayseri 

Mehmet Gröker 

(iümüşanc 
Halis Bayram oğlu 

Konya 
('ahit Yılmaz 

Van 
Şükrü Kösereisoğlu 

BAŞKAN — Sayın Kadri Özek ve arkadaş
larının teklifleri "•eriver.ilmistir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık (İMIel Mü
dürlüğü 19(i3 yılı Bilice kanunu tasarısı re Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet; Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/330, (1. Se
natosu 1/160) (M. Meclisi S. Sayısı : 72, (\ Se
natosu S. Sayısı : 25) (1) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Menci 
Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmiştir. 

1 nci maddeyi okuyoruz. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık (Î--

(l) 72 S. Sayılı bemnayazı W . 2 . 1963 ta
rihli 53 ncü Birleşim tutanağı sonunaadrr. Aynı 
tasarı, ile ilgili C. Senatosunun 25 S. Sayılı bas-
mayazısı ise C. Senatosunun 4 . 2 . 1963 günlü 
39 ncu Birleşim tutanağı sonuna bağlıdır. 

nel Müdürlüğü 196P> bütçe yılı yatırımlar dışın
da kalan ödenekleri için, bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere ."> 7o7 B90 lira ve ya
tırını giderleri için de bağlı. (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 7 o40 000 lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okuyoruz. 

[ A / l ] - CETVELİ 
B. 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

BAŞKAN — Kaihul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edıilmiştiır, 

202 Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenlıer... 
I-jt miy (Mil er... Kabul edil mistir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

Lira 

1 335 002 

938 900 

417 — 



B. 

207 

209 

210 

211 

218 

221 

301 

302 

303 

304 

305 

M. Meclisi 

•gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nei maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti1!'. 

5434 sayılı Kanun ıgereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 

BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Oece Pratifca ücreti 
BAŞKAN ^ - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
ÎEmıekli, dul ve yetim maaş
ları 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü ıkıısım - Yönetim 
(giderleri 

Merkez daireleri Büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler ıbüro giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
.BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
(Kira bedeli 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B :54 
Lira 

41 000 

257 480 

3 000 

226 800 

9 450 

tel 760 

37 500 

74 000 

30 000 

22 000 

40 000-

19.2.1963 0 : 1 
B. 
306 -Giyecekler 

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

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 45$8 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi ıgiderleri ve 
ıharciraMarı 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

407 'Geri verilecek paralar 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

412 İlâç ve lâboratuvar ıgiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

414 Eşya taşıma ambalaj ve si-
ıgorta giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

417 Verlgi ve resimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

418 -Para taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

421 Sağlık temizleme giderleri 
BAŞKAN — Kabuİ edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

447 7126 «ayılı Kanun gereğince 
Sivil Savunma Fonu karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

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

454 Sigorta ıgiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

Lira 
55 000 

28 001 

11 500 

185 000 

5 000 

3 000 

7 500 

40 000 

1 000 

10 000 

175 8»2 

11 072 

2 500 

30 000 

418 — 



M. Meclisi B : 54 
B. 

501 

502 

653 

701 

705 

731 

741 

781 

Beşinci kısım - (Borçlar 
Oeçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Hudud ve Salhiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Memur ve 
Müstahdemlerinin Biriktirme 
Sandığına Yardım (Memur 
ve müstahdemlerin öğle ye
meklerinde (kullanılmak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

[ A / l ] - OETVELÎ 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

(Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

I I - İstimlâk ve 
satmalımalar 

İstimlâk ve satınalmalar 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
lEtüt ve proje 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

VI - Bina, hastane, okul, 
lojman ve garaj inşaatı ve 

esaslı onarımları 
Bina inşaatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları, esaslı onarımlar 

IMaMna ve- teçhizat satma
lımı 

Lira 

2 400 

İS 000 

170 000 

700 000 

400 000 

5 970 000 

100 000 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleriyle 

birlikte »yunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge

nel Müdürlüğü 1963 Bütçe yılı giderlerine kar
şılık olan gelir, bağlı (IB) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 11 077 690 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

[B] - OETVELÎ 

B. Lira 
Birinci kısım 

1 Resimler 5 020 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiy enler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım 
2 Çeşitli varidat 66 168 

BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenleır... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım 
4 Geçen yıldan devrolunacak 5 991 522 

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

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi cetvel iyle bir

likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1963 bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1963 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlile
rine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13 . 5 . 1940 
tarih ve 3820 sayıl Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1963 bütçe yılında kul
lanılamaz. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

M^DDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde kargılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten, 

1928 - 1961 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1963 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 ve 4 ncü kısım bölümleri ile yatırım bölüm
leri bakiyelerinden eski yıllar borçları bölü
müne Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Btmiyonler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1963 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. Tümü üzerinde söz isti
yen olmadığına göre tasarı açık oyunuza sunul
muştur. 

2. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişkliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M, 3Ieclisi 
1/323, C. Senatosu 1/323) (M. Meclisi S. Sayısı: 
80, C. Senatosu S. Sayısı : 16) (1) 

(1) 80 S. Sayılı basmayazı 11 . 2 . 1963 ta
rihli 46 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. Aynı 
tasarı ile ilgili C. Senatosunun 16 S. Sayılı bas-
mayazısı ise C. Senatosunun 30 . 1 . 1963 günlü 
34 ncü Birleşim tutanağı sonuna bağlıdır. 
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A) Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi 
B) Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçesi 
BAŞKAN — Şimdi Gümrük ve Tekel Bakan

lığı bütçesinin tümü üzerindeki müzakerelere baş
lıyoruz. 

Millet Meclisi Grupu adına Sayın İsmet Ka
pısız?... Yok. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Necmettin 
Akan. 

A. P. GRUPU ADINA NECMETTİN AKAN 
(Kars) — Muhterem Başkan, aziz arkadaşla
rım; 

Adalet Partisi Meclis Grupu Gümrük ve Te
kel Bakanlığı 1963 yılı bütçesi hakkında görüş
lerini arz ederken muhterem heyetinizi hürmet
le selâmlar. 

Bütçesi görüşülen Gümrük ve Tekel Bakan
lığının malî, hami ve ekonomik fonksiyonu 
mevcut bulunmasına, rağmen Bakanlığın ger
çek fonksiyonu Hazineye vergi ve resim yoliy-
le gelir sağlamaktan ibaret bulunmaktadır. 

Vekâlet muvazene! umumiyeye dâhil Güm
rükler Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza 
Müdürlüğü ile mülhak bütçe ile idare edilen Te
kel Umum Müdürlüğünün bünyesinde toplamış 
bulunmaktadır. 

Gümrükler Umum Müdürlüğü bir taraftan 
ithalât ve ihracattan alman muhtelif vergilerin 
tahsilatı ve tatbikatı ile vazifeli bulunmakta, di
ğer taraftan da çok taraflı ticaret tarife Anlaş
ması, Gümrük iş Birliği Konseyi, Müşterek Pa
zar, NATO, CENTO gibi diğer milletlerarası 
toplantılarda da faal rol oynamakta bulunma
sına rağmen, Gümrük teşkilâtı 1935 yılında çı
karılmış bulunan bir kanunla idare edilmekte 
inkişaf eden günün şartları ve ekonomik du
rum muvacehesinde personel bakımından küçük 
mikyasta da olsa bir artış ve terfih yolları te
mini düşünülmediği için bugünkü durumunu ge
celi, gündüzlü feragat ve fedakârlıkla çalışarak 
üstün gafletler gösteren kıymetli müntesipleri 
memur arkadaşlarımıza borçlu olduğumuzu hu
zurunuzda ifade etmeye fırsat bulduğumuzdan 
dolayı inşirah duymaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım Türk parlâmentola
rının talihsiz bir geleneğinden misal arz edece
ğim. Her sene bütçe müzakereleri yapılırken 
bu kürsüden dile getirilen temennileri ilgili Ba
kan kısmen yerinde bulur ve yapılacağı va'dini 
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de esirgemez. Fakat maalesef sene geçmiş ikin
ci bütçe yılı müzakerelerinde de temenniler ye
rine getirilmemiştir. 

Misalini arz edeyim : Geçen sene Gümrük ve 
Tekel Bakanı Gümrükler Teşkilât Kanununun 
yakında Meclise geleceğini söylemişlerdi. Hâlâ 
gelmedi. Umarım ki, Sayın Bakan bu kanunun 
yine hazır olduğunu müjdeliyecek; fakat gecik
tiği takdirde vaadini yerine getirmezse bir söz
lü soru ile huzurunuza getireceğimi hesaba kat
malarını rica ederim. 

Arkadaşlarım, Gümrük muamelât ve tatbika
tı meslekî bilgi ve ihtisası ieabettirir bir keyfi
yet olduğundan, ehliyetli memurlarla takviyesi 
ve yeni alınacak memurların da mutlaka kursa 
tabi tutulmaları icabettiğini ve kurs talebe ade
dinin tenkis değil tezyit hususunun düşünülme
si lâzım geldiği kanaatini taşıyor ve ayrıca Ma
liyedeki hesap uzmanları gibi yüksek mektep 
mezunu Gümrük uzmanı sınıfını da bir an ev
vel ihdasının faydalı olacağı kanaatini taşıyo
ruz. Ayrıca Bakanlık teşkilâtında yüksek mek
tep mezunlarının diğer bakanlıklara gitmesi ve 
bu suretle tecrübeli elemanlardan mahrum ka-, 
lınması hususunun idareyi za'fa uğrattığı yönün
den nazarı dikkate alınmasını ve bunun önlen
mesini faydalı buluyoruz. 

Hazırlanacak teşkilât kanununda yolcu sa
lonlarında ve gümrük kapılarında vazife göre
cek memurların intihabına ait esaslı hükümler 
konması lüzumuna kaaniiz. Çünkü bu memurlar 
turizm dâvasının tahakkukunda faydalı rol oy-
nıyacak elemanlardır. 

Turistler Gümrük mevzuatından daima şikâ
yet edegelmişlerdir. Mevzuata muvazi olarak 
memurların sıkıcı müdahaleleri de bunlar üze
rinde aksi tesis yapmaktadır. Diyebilirim ki, 
memleketimize turistlerin rağbet etmeyişleri se
bepleri arasında Gümrük mevzuatının sıkıcı hü
kümlerini de zikretmek icabeder. 

Gümrük kapılarında vazife görecek memur
ların bir ecnebi lisana vâkıf bulunmasını, kıya
fet durumlarının düzeltilmesini ve Gümrük dai
relerinin mefruşat perişanlıklarının giderilme
sini millî itibarımız bakımından ehemmiyetle ar
zu etmekteyiz. Geçen sene bu Bakanlığın lisan 
kursları için bütçeye koyduğu 8 000 liralık 
tahsisatın Maliye Bakanlığı ile Bütçe Komisyo
nunun hasis tutumları ile sanki bütçe muvaze
nesini bu ufak meblâğ bozacakmış gibi tenkis 

etmeleri Bakanlığı haklı olarak ümitsizliğe sevk 
etmiş olacak ki, bu yılki bütçeye bu lüzumlu 
tahsisatı koymamış bulunmaktadırlar. Bu fay
dalı tahsisatın gelecek bütçe yılında nazara alın
masını bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Kaçakçılığın meni 
ve takibine dair 1918 sayılı Kanuna da temas et
mek yerinde olur. Kaçakçılık bugün sermaye 
yatırılarak büyük çapta kâr temini düşünülen 
bir meslek haline gelmiş bulunmaktadır. Mem
lekette et, yağ, zeytinyağı, peynir gibi hayvani 
ve zirai mahsullerin yokluğunu hissetmenin bü
yük sebebi kaçakçılıktır. Gümrük Muhafaza 
Kumandanlığını ilga ve bu vazifenin jandarma 
birliklerine verilmesi ile kaçakçılık önlenemedi
ği gibi 629 sayılı Kanunun Hükümete verdiği 
yetki ile emniyet bölgeleri ihdası bu bölge hal
kından kaçakçılığı mûtat sanat haline getiren 
mahdut bir zümre ile mücadele için Cenup hu-
dutlarımızdaki bütün bölge halkını namuskâr 
vatandaş kütlesini beyannameye tabi tutmak 
onları tedirgin etmekten başka netice doğur
maz. Kaçakçılığın sebeplerini daha ziyade bu
rada arayıp tedbirlerini bulmak lüzumuna kaa
niiz. 

Türkiye'de 100 liraya satınalmabilen bir per
lon gömleğin Suriye'de 10 liraya satıldığını, ko
yun ve yiyecek fiyatlarının da bunun aksi isti
kamette bulunduğunu düşünürsek hakiki sebe-
gibi anlamış oluruz. Kaçakçılığın bu mesleki sa
nat haline getirenlerle amansız bir mücadele 
ile önleneceğini takdir ederiz. Ancak mayın dö
şeli bölgelerden hayvan sürülerinin rahatça ge
çirildiğini görmekle bu mmtakada vazife verile
cek alâkalıların intihabında ne derece dikkatli 
hareket edilmesi lüzumunun da nazara alınması
nı esaslı bir tedbir olarak düşünmekte ve hu
dut kontrolünün tekrar Gümrük Muhafaza Teş
kilâtına tevdiinde isabet olacağı kanaatinde
yiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Gümrük muhafaza 
hizmetlerine de temas edeceğim. 

Bakanlığın emrinde çalışan Gümrük Muha
faza Teşkilâtının vazife sahası 6851 sayılı Ka
nunla tayin tesbit edilmiştir. Kanundaki sa
rahate göre bu teşkilât deniz ve hava liman
ları ile sundurma ve antirepolarda gümrük 
ve pasavan kapılarımla vazife görmekte ve 
gümrük muamelesine tabi tutulmadan eşya 
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girip çıkmasını önlemektedir. 1 700 âmir 
ve memurdan ibaret bu teşkilât mensupları
nı «on 5 yıl içerisinde 15 milyon llira değe
rinde kaeak eşya yakalayarak gümrüklere 
devir etmişlerdir. Vazifelerinde dikkatli 'bu
lundukları verdiğim rakamla sabit bulunan 
gümrük imuhafaza memurlarının terfii çarele
rinin bulunmasını ve iyi .memur yetiştirilme
si hususunun ele alınmasını, bu teşkilât men
suplarına emniyet memurları ve emsaline ta
nınan yıpranma zamlarının verilmesi husu-
ısunda Emeldi Sandığı {kanunun ilgili madde
sine bir fıkra eklenmesini beklemekteyiz. 

Kıymetli arkadaşlarım, Tekel Genel Mü
dürlüğü hakkında da mâruzâtta bulunacağım : 
Bu umum .müdürlüğün îstanbuKda bulunması 
vekâletle (temasının kolaylıkla mümkün ol
mamasının birçok mahsurları tevlidettiği ka
naatin dayım. Temas telefonla yapılmakta bu 
yüzden hem bakanlık ve hemde umum mü
dürlük senede 100 000 liranın üstünde tele
fon ücreti ödemeye mecbur kalmakta; ayrı
ca umum müdür vekâletle vâki temaslar için 
sık sık vazifesi başından ayrılarak Ankara'
ya gelip gitmektedir ki Ibu husus işlerinin 
tedvirini zorlaştırmakta bulunduğundan bu 
umum müdürlüğün Ankaraîya nakli husu
sunun tetkik ve teemüİlinde fayda mülâhaza 
etmekteyim. 

Arkadaşlarım, bu umum müdürlük bir ma
lî inhisar müessesesi olarak smayi ve ticari 
faaliyetleriyle devlete gelir sağlıyan bir te
şekküldür. İnhisar dahili ve inhisar harici 
maddelerin imali ve memleket istihlâkinin 
karşılanması için sarf ettiği faaliyet netice
sinde bir taraftan Hazineye gelir, diğer ta
raftan da mamullerini ihraç suretiyle döviz 
sağlamakta ve diğer taraftan muhtelif mem
leket mahsûllerinin, başta tütün ve çay ol
mak üzere, kıymeti erdirilmesinde büyük bir 
rol. oynamaktadır. Bilhassa ekonomik geliş
memizin tabiî neticesi olarak muhtelif ihti
yaç maddelerimizin yanında inhisar mamul
lerinin de istihlâki geniş mikyasta artış ol
duğundan inhisarlar idaresinin mevcut fab
rika ve tesislerinin imalât kapasitelerini ar
tırması yanında yeni fabrika ve tesislerinin 
de kurulmasının ehemmiyetle ele alınmasını; 
bağ mahsûllerinin kıymetlendirilmesi ve duş 
piyasadan tutulması mümkün bulunan kalite-

19 . 2 . 1963 0 : 1 
li şarap imal ile bir fabrikanın kurulması im
kanlarının aranmasını arzuya şayan bul
maktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, başlıca ihraç mad
delerimizden ve dış tediye imkânlarını sağla
ması bakımından millî ekonomimizin isti
natgahı tütün mahsulü üzerinde de hassasi
yetle durulması gerekmektedir. 3437 sayılı 
Tütün İnhisar Kanunu ile İnhisarlar idare
sine tevdi edilmiş bulunan vazife ve hizmet
lerin ifasında bu idarenin senelerden beri 
gösterdiği müspet ve verimli faaliyeti huzuru
nuzla takdirle anarken, bu idarenin işletme faa
liyetleri yanında tütün ekicilerinin menfaatleri
ni koruması yolunda daha büyük gayretler sarf 
edilmesini beklemekteyiz. Tütüne arız olan ma
vi küf hastalığı ile mücadele gayretinin artırıl
masını, mücadele her ne kadar Tarım Bakanlı
ğının faaliyet sahasına girmekte ise de bu mü
cadelenin Ziraat Mücadele Teşkilâtı ve Tekel 
İdaresi tarafından koordine bir şekilde yürütül
mesini, mücadeleye lüzumlu ilâcın ekiciye be
delsiz olarak teminini ve fiilî mücadelenin ekici
ye yaptırılmasını, Yunanistan da olduğu gibi 
dört beş köye bir ziraat teknisyeninin teminini, 
bu vazifelilerin bütün büyüme devresince müca
dele mahallinden ayrılmamalarının sağlanması
nı, fideliklerin mücadeleyi kolaylaştırmak için 
toplu olarak ihdasını, ekimde münavebe usulü
nün tatbikini, haşatı mütaakıp tarladaki sapla
rın yakılmasını, mücadelede ihmalkâr hareket 
edenlerin millî serveti vikaye mülâhazasiyle 
tecziyesini ve daha benzeri teknik tedbirlerle 
mavi küf hastalığı ile mücadelede muvaffakiyet 
sağlanacağı, müstahsilin ve memleket ekonomi
sinin bu suretle daha iyi korunacağının mümkün 
olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca kaliteli tütün ye
tiştirme yoluna giden müstahsili primle taltif 
etmenin ve onlara yardımcı olmanın, Samsun, 
Malatya, izmir tütün tecrübe ve ıslah istasyon
larının teknik elemanlarla takviyesi lüzumuna 
ve Maltepe Tütün Enstitüsünün ekicilerle daha 
yakından alâkalanmasmm faydalı olacağı lüzu
muna inanıyoruz. Müstahsıla daha geniş bir kre
di temini ve müstahsıldan kesilen yüzdelerle ku
rulması mutasavver Tütün Bankasının bir an ev-
ve] hizmete girmesini; memleketimizde geniş 
miktarda istihlâk edilen Amerikan sigarasının 
kontrol altına alınarak gelir sağlanmasını fay
dalı buluyoruz. 
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Arkadaşlarını, memleketimiz için mühim mik

tarda döviz fedakârlığı ile temin edilen çay it
halâtının azaltılmasını ve istihlâkin karşılanma
sını hedef tutan ve muvaffakiyet sağlanan eay 
ekim sahalarının Karadeniz bölgesinde tevsiini 
ve buna muvazi olarak yeni çay fabrikalarının 
ve atölyelerinin kurulmasını, bü suretle öteden 
beri hayatlarını diğer vilâyetlerde çalışmakla 
idame ettirilen bu mmtaka köylüsünün kendi 
memleketlerinde geçimlerini temin edecek bah
tiyarlığa ulaşmalarının tahakkukunu bekliyo
ruz. 

Tuz mevzuuna gelince; bütün halkın ve bil
hassa köylü vatandaşlarımızın büyük bir ihtiya
cını teşkil eden tuzun köylü eline akar yakıtlara 
yapılan zam nazara alınarak ucuz ve kolaylıkla 
ulaştırılması hususunun düşünülmesini, Doğu 
vilâyetleri ihtiyacını karşılamakla görevli Ka
ğızman ve Tuzluca ilçelerindeki tuzlaların bu 
bölge ihtiyacını karşılıyacak şekilde ıslahı ve 
istihsalinin artırılması ve ayrıca tuz ihracının 
inkişaf çarelerinin aranması lüzumuna da işaret 
etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, gelir bütçemizin 
yüzde kırkını temin eden bu vekâletten grupu-
muzun yukardan beri arz edilen temennilerini 
tahakkuk ettirmek malî imkânlara dayanmak
tadır. Ancak işin ehemmiyeti ve Devlet geliri
nin tezyidi imkânı nazara alınarak Bakanlığın 
muhtacolduğu malî kaynakları temin hususun
da Hükümetin ve Maliye Vekilinin anlayış gös
termesiyle temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım ; mâruzâtıma son ve
rirken Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1963 yılı büt
çesinin Bakanlığa, memlekete, vatandaşlarımıza 
hayırlı olmasını ve Bakanlığın başarılı hizmet
lerinin devamını temenni eder, Sayın Bakanın ve 
huzurunuzda bulunan Bakanlık mümtaz erkânı
nın şahıslarında Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
mensuplarını Grupumuz adına saygı ile selâm
lar muhterem heyetinize hürmetlerimi arz ede
rim. (Alkışlar.) 

CtHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CtHAT BÎLGEHAN (Balıkesir) — Muhte

rim arkadaşlar, biraz evvel Yüksek Heyetinizce 
bir karar ittihaz edilmiş bulunmaktadır. Buna 
göre iki sözcüsü bulunan parti gruplarının bi-
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rinci sözcülerinin 20, ikinci sözcülerinin beş da
kika konuşmaları hususunda .karar alınmıştır. 
Hâdise haddizatında böyle olmaması lâzım gelir, 
sebebini arz edeyim. Bütçe konuşmaları başla
madan evvel Sayın Riyaset Divanı bütün parti 
grup başkanvekillerini toplıyarak kendileriyle 
bir centilmen anlaşması yaptı. Bu anlaşmaya gö
re her hangi bir vekâletin mülha^ bütçesi var
sa, bu takdirde o bütçe hakkında iki grup söz
cüsünün 20 şer dakika konuşmaları hususu ta
karrür etti. Biz bu karara uyarak, Yüksek Ri
yaset Divanına iki tane sözcümüzü takdim et
tik. Eğer, Riyaset Divanının bu şekilde grup 
başkanvekilleriyle yapmış olduğu bu türlü cen
tilmen anlaşmaları burada bozulacak olursa, bu 
takdirde, bundan sonra gruplar Riyaset Divanı 
ile her hangi bir anlaşma yoluna gitmiyecek ve 
bu suretle Meclisin mûtat işleri de yürümiyecek-
tir. Binaenaleyh Riyaset Divanı ile yapılmış bu
lunan centilmen anlaşması gereğince ikinci söz
cümüzün de 20 dakika konuşması lâzımgeldiği 
ve bu hususun oylanması suretiyle daha evvelki 
kararın düzeltilmesini istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

ıBAŞKAN — ıSayııı Bilgehan, bu hususda 
yazılı bir önerge vermeniz ıgerekmelctedir. 

Sayın arkadaşlarım şu noktayı da belirt
mek isterim; daha evvel Riyaset Divaniyle bu 
şekilde bir görüşme 'olmuş ve mülhak bütçesi 
bulunan bakanlık bütçelerinde tgrup adına ko
nuşacak arkadaşlar bu esas dâhilinde isimlerini 
yazdırmış bulunmaktadır. Daiha Sonra görüşe
ceğimiz Tarım Bakanlığına bağlı mülhak büt
çeler de bu şekilde ıgrup iadma konuşacak ar
kadaşlara tahsis edilmiş bulunmaktadır. Fafcat 
Yüce Heyetiniz, tabiatiyle Riyaset Divanının 
aldığı kararla mukayyet bulunmadığı için, da
ha evvel 'Sayın Uzuner arkadaşımızın vermiş 
bulunduğu takririn oylanması sonunda bu neti
ce kabul edildi. Yüce Heyetiniz ibiraz evvel al
mış olduğu karardan rücu ederse, Riyaset Di
vanı kendisini aynı kararı infaz ile mükellef 
addeder, 

Şimdi gelen takriri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Katma bütçeli (Tekel (Genel İMüdürlüğü) 

ile birlikte görüşülmekte olan Gümrük ve Te
kel Bakanlığı bütçe (görüşlerimizi iki sözcümü
ze ayrı ıayrı hazırlatmıştık. 
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Umumi heyetin bu kararı karşısımda ikinci 

sözcümüzün 'konuşmaması 'halinde partimizin 
görüşü belli olmıyacaktır. 

Durumun tashihini saygı ile arz ederim. 
İstanbul 

Hüsamettin Tiyanşan 

BAŞKAN — Yalnız iSayın Biigehan burada 
bundan 'böyle mülhak bütçesi bulunan bakan
lıklar üzerinde ikinci grup sözcülerinin konuş
malarını 'istediler. 'Halbuki ıgelen takrirde yal
nız Gümrük <ve Tekel (Bakanlığı bütçesi zikre
dilmektedir. Daha sonra gelecek olan bütçele
re de bunun şümulü var mıdır, yok mu dur, 
pek ianlaşılmamaıktadır? (Bu 'takriri ben yalnız 
Gümrük .ve Tekel (Bakanlığı (bütçesine münha
sır olmak üzere oylarınıza ısunacağım: (Adalet 
Partisi sıralarından olmaz, olmaz sesleri) 

O halde takririnizi ona göre düzemieyiniz, 
yeni bir takrir hazırlayıp Riyasete takdim edi
niz ve Heyeti Umumiyemin oylarına arz ediniz. 

Buyurun Sayın Ertunlga. 
• ARÎF ERTUNGA (tamir) — Efendim, bir 

hususu tesbit için huzurunuza çıktım. Dün ak
şam 'Ticaret Bakanlığı bütçesi konuşulurken, 
Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde, 'bendem ev
vel konuşan larkadaşımın partisine menisup söz
cüler iki tane idi ve 20 şer dakika konuştular. 
Şimdi anlıyoruz k i ; centilmen anlaşmasına ıgö-
re ancak mülhak bütçeli olan bakanlıklarda iki 
veya üç sözcü* konuşabilir. Halbuki, mensubu 
olduğu parti dün akşam bu centilmen anlaş
masına riayet etmemiştir. 'Çünkü Ticaret Ba
kanlığının hiç mülhak bütçesi yoktu-; sadece 
bakanlık 'olarak mütalâa edilmişti. Ben bu yo
lun açılmamasını istirham, edeceğim. Bu balkım
dan (gelen takririn reddedilin esini rica ediyo
rum. Nihayet bir bakanlığın kendi bünyesi içe-. 
risinde bulunan diğer teşekküller için, bütün 
•grup 'Sözcüsü arkadaşlarımi'z bu teşekküller 
hakkında da parti 'görüşlerini 20 dakika içeri
sinde pekâlâ ifade edebilirler. Bu mevzuda Yü
ce Meclisin başka bir karar almamasını tekrar 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — »Sayın Cihat Biigehan, 
CİHAT BİLGEHAN (iBalılkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, huzurunuzu fazla işgal ederek 
zamanınızı israf edecek değilim. iMesele şu, 
daha eıvvel Riyaset Divanı tarafından gruplar
la yapılmış olan bir ıcentilmen anlaşması var-
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dır. Buna ıgöre partilerden ikişer (grup sözcü
sünün k'omuşması kabul edildi. Bu ikomuşımalar 
bütün parti başkanVekilleriınin huzurunda oldu. 
Arkadaşlarımız burada, bunu 'huzurunuzda söy
lüyorum, bunun yalan bir tarafı yoktur. Diğer 
taraftan Ticaret Bakanlığı bütçesi içinde, Top
rak Mahsulleri Ofisi bütçesi de vardır. Kaldı 
ki, İçtüzük hükümlerine göre, bir bakanlık büt
çesi hakkında birden fazla sözcünün konuş
masını meneden bir hüküm de yoktur. Burada, 
centilmen anlaşmasının ihlâli bahis mevzuu ola
maz. Bu 'bakımdan bu takririn lütfen kabulünü 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Takrir bir daha var, okuttu
ruyorum : 

(İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyan-
şan'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... (Kabul edilmiştir. 

O. K. M. P. adına Sayın Ali Cüceoğlu. 
C. K. M. P. GRUPU ADTNA ADÎ CÜCE

OĞLU (Giresun) — Muhterem arkadaşlarım, 
Gümrük ve 'Tekel Bakanlığı bütçesini O. K. M. 
P. adına tenkid etmek ve temennilerde bulun
mak üzere söz almış bulunuyorum. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı ımeveuıt bütçe ile 
her şeyden evvel randımanlı bir şekilde çalış
mak imkânına sahip değildir. Bugünün şartları 
karşısında yeni ve modern bir teşkilât kanu
nuna ihtiyaç vardır. Eski bir Ikuruluşla çalış
makta bunun için de istenilen randıman elde edi
lememektedir. Pek tabiî olarak birçok şikâyet
lere konu olmaktadır. Tekel Umum Müdürlüğü
nün de İstanbul'da olması, türlü yazışmalara ve
sile olduğundan işlerin sürüncemede (kalmasına 
engel olmaktadır. Biran önce bu Umum Müdür
lüğün de Ankara'ya nakli yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar; 
En kısa bir zamanda günün şartlarına uygun 

olarak hazırlanmış bir teşfcilât kanununa ihti
yaç vardır. Bu Bakanlığın gördüğü iş Devlete 
temin ettiği gelir bakımından üzerinde önemle 
durulmalı, bü teşkilâtı rasyonel çalışır bir hale 
getirmek için de teknik eleman yetiştirilmeli
dir. Gümrükler maalesef istenilen randımanı 
vermekten çolk uzaktır. Bugün bir gümrük 
muamelesini yürütmek öyle kolay kolay için
den çıkılması ve halledilmesi basit bir iş de
ğildir. Bütün bu formalite ve müşküller fcarşı-
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smda vatandaş nasıl gümrüklerden müşteki ise 
yabancılar, turistler de aynı şikâyetin acılarını 
hissetmektedirler. Bugün turizmi teşvik ve tu
rizmden büyük gelirler elde etmek için bir Ba
kanlığımız dahi mevcuttur. Hükümet de progra
mında buna en önemli yeri vermiştir. O halde 
turist nasıl celbedilecelktir? 'Sadece reklâm, pro
paganda suretiyle yurdu tanıtmak kâfi değil
dir. Gümrüklerde biran evvel ıslah edilmeli, ka
liteli âzami kolaylık sağlıyan bir rejime tabi 
kılınmalıdır. Gümrüklerde çalışan muayene me
murları ve gümrük teşkilâtı mensupları turizm
de ileri gitmiş îtalya, İsviçre hattâ konuşumuz 
Yunanistan gibi memleketlerde ihtisas görmeli 
yetiştirilmeli ve tatmin edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün gümrüklerde çürümeye terk; edilmiş-

milyonlarca lira değerlinde mallar vardır. Bu 
malların bedelleri ödenmiş, yani milyonlarca li
ra değerinde döviz israf edilmiştir. Malların 
muhafazası için Bakanlık teşkilâtı elinde kapalı 
ımuhafazalı depolar, antrepolar maalesef yoktur. 
Bu millî serveti çürümetkten, heder olup gitmek
ten kurtarmak lâzımdır. Yerli sanayii korumak: 
gibi garip bir düşünce içinde bu malları çürü
tülmeye terk eıtmiş bulunmaktayız. Bugüne ka
dar gümrüklerdeki mallar açık artırma suretiy
le satılır, gümrük ve cezaları alınır tasfiye edi
lirdi. Sanayi Bakanlığının teklifi ile Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının salâhiyetlerine de teca
vüz edilmek suretiyle bir kararname çıkarılmış
tır. Bu kararname bu yolu da kapamıştır. Yerli 
sanayi elbette himaye edilecektir. Fakat yerli 
olarak imali imkânı lolmıyan malların da bu 
himaye sloganı içinde çürümeye terk etmek bil
mem ne dereceye kadar doğru olur. Yapılacak 
tek çılkar yol, yerli sanayie tesir icra etmiyen 
fakat türlü sebeplerle gelmiş ve gümrükleri 
doldurmuş olan malları bir defaya mahsus ola
rak ya affedelim veya satuş suretiyle tasfiyesi 
cihetine gidelim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tütün ihraç mallarımızın ve döviz kaynak

larımızın başında gelen bir maldır. Birinci Ci
han Harbinden önce nefaseti bütün dünyaca bi
linen Türk tütünleri başta İngiltere olmak üze
re birçok Avrupa devletleri piyasalarına hâ
kimdi. Harb sıralarında Virjinya tütününe alış
mış ve nefîs Türk tütünlerini unutmuş olan Av
rupalılara ve bütün dünyaya tütünlerimizi ye-
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niden tanıtmak hususunda idare maalesef 
gayret gösterememektedir. Teşkilâtın yetersiz
liği personelin tatmin edilmemesi teknik ve 
bilgi kifayetsizliği bunların faktörleridir. Türk 
tütünleri gerek kalite ve gerekse nefaset bakı
mından rekabet kabul 'etmez. Bu nefîs tütün
lerle iyi kaliteli sigara imal etmenin yollarını 
a-ı amaliyiz. Tütünleri hammadde olarak değil 
mamul madde olarak ihraectmekle hem birçok 
vatandaşlara iş temin etmiş* ve hem de fazla 
döviz elde etmiş oluruz. Bunun İçin yeni ya
tırımlar yapılmalı, fabrikalar modernleştiril-
meli, Tekel İdaresi kaliteli ellerden mahrum 
iyi yetişmemiş elemanlardan bir an evvel kur
tulmalı, az masraf, iyi kalite, ucuz fiyatla 
imalâtını piyasaya sürmeli ve dünya piyasa
sında mühim bir söz sahibi olmalıdır. Aksi 
halde bugünkü sistemle devam edecekse bir 
an evvel tesisleri özel teşebbüse devretmeli hiç 
olmazsa rekabet sayesinde kalitenin yükselme
sinde Amil olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye'de yetişen her yıl artan bir rekolte 

gösteren çay mahsulü üzerinde de önemle dur
mak lâzımdır. Çay mütehassıslarının raporla
rına göre Türk çayı nefaseti ve kalitesi bakı
mından çok üstündür. Bu üstün kaliteli çay 
ehliyetsiz ellerde maalesef gereği gibi işlene
memektedir. Fırınlarda yetişmiş elemanların 
yokluğundan dolayı yakılmakta, hattâ çürü-
mektedir. Türkiye çay ihracedecek duruma yük
selmiş olmasına rağmen ihracat yapamamak
tadır. Sebebi tamamiyle teknik noksanlıklar 
ve teknik elemanların yokluğundan, kifayet
sizliğinden ileri gelmektedir. Hükümetin bu 
konu üzerinde önemle durması lâzımdır. Mo
dern tesisler kurarak iyi ellere bu tesisleri 
tevdi etmek suretiyle dünya çay piyasasında 
da söz sahibi olmanın yollarını arayıp bulma
lıyız. İstihsali tam olarak işleyemezs'ek çay 
önümüzdeki yıllarda Hükümetin içinden çıka-
mıyacağı bir problem olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye'de Devlet işletmeciliği rasyonel bir 

çalışma gösterememekte, istenilen randımanı 
sağlıyamamaktadır. Tekelin inhisarında olan 
maddeler rakibolmadığı için kalite bakımın
dan düşük olmakta, maliyeti de artmaktadır. 
Kibrit, tuz ve (hafif alkollü içkiler mevzuunda 
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özel teşebbüse gösterilen anlayışın diğer tekel 
mevzularına da teşmili doğru olur kanaatinde
yiz. Bu suretle fiyat artışlarından ve kalite 
düşüklüğünden kurtulmuş oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Başka teknik hususlarda tafsilâtiyle durmak 

ve zamanınızı .almak istemiyoruz. Arzu ettiği
miz bu hususlar üzerinde Hükümetin önemle 
durmasını ve bunların ilerde ıslah edilerek bil
hassa Teşkilât Kanununun biran önce Meclise 
-getirmek suretiyle gerek gümrük işlerinin, ge
rek tütün ve çay işlerinin ve Tekel yatırımla
rının sistemli bir şekilde organize edilmesini ve 
gelecek senelerin bütçelerinde daha fazla yatı
rımlara yer ayrılmasını, bu suretle bu gelir 
kaynaklarımızın inkişaf ettirilmesini temenni 
eder hepinizi grupum adına selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Fevzi Geveci. 

C. H. P. GRUPU ADINA FEVZÎ GE-
VECÎ (Samsun) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri. 

C. H. P. Meclis Grupu adına Gümrük ve Te
kel Bakanlığının 1963 malî yılı bütçesi hakkın
da görüş ve temennilerimizi arz etmek: üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem, arkadaşlarım : 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı denince ismin

den de anlaşılacağı üzere tasarrufunda 'bulu
nan iki Umum Müdürlüğü ayrı ayrı mütalâa 
etmemiz icabeder. 

1. Tekel Umum Müdürlüğü, 
2. Gümrükler Umum Müdürlüğü, 
1. Tekel Umum Müdürlüğü. 
Bu Umum Müdürlük tütün, çay, tuz. ispir

to ve içkiler, kibrit- ve kahveden ibaret olmak 
üzere çeşitli faaliyet sahalarını ihtiva etmek
tedir. Bu kadar geniş iş hacmini organize ede-
'bilmek için 2057 müessese ve teşkilâtı vardır. 

öyle müşahade ediliyor ki, seneden sene-
yo iş hacım sahalarının genişlemesi ve çoğal
ması karşısında bir umum müdürlük kâfi gel
memektedir. Bir 'de bu umum müdürlüğün per
sonel kadrosunun 'kalitesinin zayıf oluşu dik
kate alınırsa gömsün yerinde olduğu anlaşıl
mış olur. 

Bu umum müdürlüğün, seneden seneye ip
tidai madde ve malzeme fiyatlarının artışı ve 
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faaliyet safraları haommın da artması dolayı-
siyle halihazır sermayesinin kâfi gelmediği 
kanaati hâsıl olmaktadır. Bu sebepledir ki, 
sermayesinin taah'hüdedilen miktara iblağı ve 
personel kadrosunun takviyesinden ziyade 'kali
tesinin yükseltilmesi lüzumludur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kadar çeşitli ve bol iş sahası olan bil

umum müdürlüğün, o kadar da fazla alâkalı
ları olacağından, işlerin zamanında külfetsiz 
ve masrafsız takibedilebilmesi ve neticelendirilme-
si için merkezde bulunması icabettiği fikri va
rittir. Buna karşı bâzı mahzurlar zikredile-
bilirse de elde edilecek faydaların yanında nis-
Ibetsiz ikalacağı da "aşikârdır. Bu durumun- bir 
konu olarak üzerinde durulması ve tetkik etti
rilmesi faydalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tütün fabrikasyonunda Maltepe Sigara 

Fabrikasının kaliteli sigara ihtiyacımın kar
şılanması ve iş hayatının daha da genişlemesi 
bakımından bir aıi/ evvel ikmal edilmesi ve di
ğer mıntakalard'aki fabrikalarda da sigara 
imalinde nakliye masraflarından tasarruf edil
mesi için, çeşit tahdidinin kaldırılması lüzum
ludur. Bütün bu fabrikalara, sarfiyatın fezla-
lığı, karşısında gerekli makinaların en kısa za
manda ilâvesine ve rantalbl şekilde çalıştırılma
sı ictb ettiği kanaatindeyiz. Esasen 'kalkınma 
plânı da bunu derpiş etmektedir. 

Tütün bakım ve işletme atölyelerinin mem
leketimizin tütün istihsal mıtakalarma da
ğılmış olmasını, maliyetten tasarruf ve o 
mıtaıkalarda bir iş hayatı yaratması bakımın
dan isabetli görmekteyiz. Yalnız bu bakım ve 
işletme atölyelerinin gerekli tesislerle teçhiz 
edilmesi - meselâ klima tesisleri - gene mali
yetin azaltılması için lüzumludur. 

Muhterem arkadaşlarım: 
İhracâtımızın yüzde 37 sini teşkil eden ve 

memleketimizde 300 bin ailenin geçimini sağ-
lıyan tütünün bu son piyasasında dünya tü
tün fiyatları inceden inceye tetkik v edilerek 
lâyıkı veçhile kıymetlendirilmesi ve değeri
nin esas mütahsilinin eline geçmesinin müm
kün kılınması 2 nci Koalisyon Hükümetinin 
muvaffakiyetlerinden biridir. Bu suretle de 
köylünün mahsûlünün değeri ölçüsünde sa
tılması prensibi de tahakkuk ettirilmiştir. 
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Huzurunuzda 2 nci Koalisyon Hükümetine 

ve onun Tekel. Bakanına 'teşekkürlerimizi arz 
ederiz'. 

Tekel Umum Müdürlüğü tütün piyasasın
da, hem kendi fabrikaları ihtiyacını ve hem de 
destekleme mübayası yapmak vazifesiyle mü
kellef tir. 

Tekel idaresinin zaruret hâsıl olmadıkça 
mamul tütün ihraç, etmesinin doğru olmadı
ğına, daha ziyade dış memleketlerin beğene
bileceği sigara pazarları tesisine ehemmiyet 
vermesi lüzumuna işaret etmek isteriz. Ma
mul tütün ihracını ise tüccara şirketlere ve 
yabancı firmalara bırakması lâzımdır. Bu 
suretle tütün ekici piyasasının daha da is
tekli ve hararetli olacağı ve tütün mustah-
sıllarınm menfaati olduğu hem de şahsi te
şebbüslerin korunacağı şüphesizdir. Bunun
la beraber dıştan en fazla dövizi ve içte ge
liri sağhyan mahsul tütün olduğu için Ana
yasasını da hiçibir zaman kontrolsüz bırak
mamak yerinde bir hareket olur. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Memleketimiz dünyanın en kaliteli ve bol 

tütün 'yetiştiren memleketlerinden biridir. Bu
nun içindir ki başka Ibir çeşidin yetiştirilmesi 
denemesinin yapılması yensiz bir hareket ve 
teşebbüstür. Buna nıuikalbil kendi çeşitlerimi
zin ıslâhına gidilmesi ve hastalıklara muka
vim cinslerin bulunması için araştırma ve 
deneme yapılması daha zaruridir. Bu gayeye 
varabilmek de ancak Tarım Bakanlığı ile iş 
birliği yaparak tütün enstitülerinin çoğaltıl
ması ve daha bilgili elemanların çalışması 
ile mümkündür. 

Virjinya tütünlerinin harmanlarına, içim 
bakımından, % 7 - 12 nisbetinde şark tütünü
nü karıştırmadan sigara yapmak mümkün-
değildir. Bundan dolayıdir ki yabancı firma
lar piyasamıza daima iştirak etmek mecbu
riyetindedirler. 

Bütün dünyaca tütünlerimizin nefaseti bi
lindiği ve sigaralarının büyük bir rağbet ol
duğu halde pazarlarında istendiği zaman -bu
lunmaması doğru değildir. Ortak Pazara girme
mizin bu hususta Ibüyük faydası olacağına 
inanmış bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Birkaç noktaya daha işaret etmek iste

riz : 
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Tütün ekicilerinden (kesilen % 5 - 2 lerle 

toplanan ve bu gün yüz milyonun üstünde 
bulunan paralarla kurulacak bir müessese
nin halâ teşekkül ettirilmiş olmaması tütün 
ekicilerini üzüntü ve şüpheye düşürdüğü bir 
hakikattir. 

Bu m/üessesenin en kısa zamanda kurulmasına 
ve idarenin esas sahiplerine terk edilmesine, ida-
relerindeki ıbu teşekkülün sermayesinin fazlalaş
tırılması için yollar tavsiye edilmesine katî ola
rak taraftarız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Daimî olarak memleketimiz tütüncülüğü için 

muazzam bir tehlike arz eden tütün mavi küfü
nün ehemmiyetin'den bahsetmeyi artık zait Ibulu-
ruz. Tekel Umum Müdürlüğünün bu âfetin mü
cadelesinde Tarım Balkanlığı ile esaslı surette ir
tibatta bulunması lüzumludur. Hiçbir suretle ih
mal kabul etmiyen bu tütün hastalığının 'beş yıl
lık'kalkınma plânını aksatabilecek derecede öne
mi olduğuna inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
3437 sayılı Tütün ve tütün in'hisarı Kanunu

nun günün şartlarına uygun bir hale getirilmesi 
için ele alınması icabeder. Bu kanun, ımilyonlar-
ca kilo tütün mubayaa ve i'hraceden bir yabancı 
firmanın memleket dâhilinde lüle olsa bir şehir
den diğer ıbir şehre bir kiloluk tütün numunesi 
göndermesi icaibetse o müesseseyi lüzumsuz iş
lemlere mecbur etmekte, bunda hoşnutsuzluk ve 
itimatsızlık yaratmaktadır. 

'Muhterem arkadaşlarım; 
Bira sanayiimizin her sene fazlalaşmakta olan 

istihlâki karşılıyacak kapasitede olmadığı aşikâr
dır. Yapılmakta olanların biran evvel ikmaline 
ve 'halen çalışır halde bulunanların onarımına 
ve tevsiine zaruret vardır. Yaz aylarında pek çok 
yerde karaborsadan 'bira tedarik edildiği de bir 
hakikattir. Esasen kalkınma plânın da bu eksik
leri kaydetmektedir. 

Bira sanayiinde arpadan sonra en mühim ip
tidai madde şerbetçi otudur. Memleketimizin mü-
taaddit mıntakalarında yabani olarak yetişmek
te olan bu nebat dış memleketlerde kültürü yapı
lan cinslerinden çok daha üstün kaliteli olduğun
dan lüzumlu tetkikat yapılıp yetiştirilirse ibir kı
sım dövizimizin dışarıya çıkmasına mâni olunur 
ve 'bir kısım vatandaşa da geçim yolu temin edi
lir. Biranın bütün imalât safhaları geçirildikten 
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sonra satış için piyasaya arzı esnasında ambalaj 
durumu da dış memleketlerdeki gibi daha cazip, 
naklinde kolaylık ve emniyet sağlıyan ve ucuz 
şekilde olması sürüm bakımından ehemmiyet
lidir. 

Tekel Umum Müdürlüğünün şarap sanayiine 
de daha fazla önem vermesi memleketimizde ye
tişen çeşitli, kaliteli ve bol üzümlerimizin kıy
metlendirilmesi bakımından lüzumludur. 

Bizim şaraplarımızda alkol miktarı fazla ol
duğundan dış memleketlerde arzulanmakta ve 
rağbet görmektedir. Fakat maliyetti yüksek ol
duğu ve kalite bakımından da tatmin edici ol
madığı için içte ve dışta 'kâfi derecede müşteri 
bulamadığından Tekel iş sahaları içinde en az 
kâr getiren bir faaliyet olarak gözükmektedir. 

Memleketimizde yetiştirilen üzümün ancak 
yüzde üçünün bütün memleket şarap sanayiin
de kullanıldığını ifade edersek bu sahada ne 
kadar geri kaldığımız anlaşılmış olur. 

'Bu sanayide geri kalmamız bu matısulü ye
tiştiren mıntakaları ve müstahsil?- da müşkül 
duruma sokacaktır. Gaye müstahsilin malını de
ğerlendirmek ve hayat seviyesini yükseltmek 
olduğuna göre durumun esaslı olarak tetkikini 
arzu ederiz. 

Rakı ve votka sanayii hakkındaki temenni
lerimiz şarapta söylediklerimizi tekrarlamaktan 
öteye geçemiyecektir. Yalnız son senelerin sos
yetik bir içkisi olan viskinin imalinin artırıl
ması bir kısım döviz tasarrufu yönünden de lü
zumludur. 

Tuz işletmeleri memleket dâhilinde vatan
daşların sağlığı bakımından ehemmiyetli bir 
mevzu ve Tekel Umum Müdürlüğünün bir faa
liyet sahasıdır. Dâhil olmadığı hiçbir beslenme 
-maddesi mevcudolmadığma göre sıhhi icabının 
yapılması zaruridir. Diş memleketlere ihracın
da İsrail'in yalnız Lut Gölünden istihsal ederek 
senede (500) bin ton Japonya'ya sevk ettiği dü
şünülürse bu işletmeye verdiğimiz ehemmiyetin 
ne kadar kıymetsiz olduğu anlaşılmış olur. 

Dikim sahası ve binnetice istihsali her sene 
artmakta olan cay ve teknolojisine o nisbette 
kıymet verilmesi, müesseselerinin tevsi ve ısla
hı icabettiğine inanmaktayız. Memleketimizde 
çay artık bir lüks madde olmaktan ziyade bir 
ihtiyaç maddesi haline gelmiştir. Büyük bir ek
seriyetin çay ile ekmek yediği düşünülürse bu 
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faaliyet sahası üzerinde durulmasının ehemmi
yeti meydana çıkmış olur. 

Çayın kalitesini iyileştirmek ve maliyetinin 
düşürülmesi imkânlarını araştırmak suretiyle 
çoğalan istihsale dış memleketlerde mahreç bu
lunulmasının ve memleket dâhilinde daha fazla 
sarf edilmesi neticesinde daha kârlı hale geti
rilmesini arzu etmekteyiz. Geniş bir nımtakamı-
zııı esaslı bir mahsulü olan ve tesisleri gene 
büyük bir kısım vatandaşın iş hayatını teşkil 
eden bu çay kültür ve teknolojisinin plânda 
da lüzumuna işaret edilen beş- büyük tesisinin 
yapılmasını ve diğerlerinin eksiklerinin en kısa 
zamanda ikmalini zaruri bulmaktayız. Bu su
retle de bu mmtakalardan büyük şehirlere olan 
insan akımının önüne geçilmiş olunacaktır. 
Memleketimizde önemi aşikâr olan bu mahsulün 
bütün hassalarının tam olabilmesi için Tarım ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının müşterek ça
lışmaları lüzumludur. 

Mamul hale getirilmiş ve piyasaya arz edil
mek üzere bulunan çayın ambalajının da kü-
çümsenmiyecek kadar mühim olduğu ticari bir 
kaidedir. Bizdeki çay paketleri yırtılmış, boyası 
karışmış ve nahoş bir görünüştedir. Bunda da 
vatandaş nazarında tekel zihniyeti ile hareket 
edildiği şüphesi uyanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Netice olarak şunu itiraf etmek isteriz ki, 

Tekel Umum Müdürlüğü faaliyet sahaları için
de bulunan işlerinin memleketimizin büyük 
kütlelerinin geçim ve iş hayatı ile alâkası olan 
veya bütçeye büyük kâr sağlıyan iş ve istihsal 
faaliyetlerini devam ettirmesi, diğer küçük iş
letmeleri zamanla hususi sektöre bırakması 
mevzuunu tetkik lüzumuna inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tekel Umum Müdürlüğü vergi tahsilatı su

retiyle Hükümete gelir sağlıyan birçok sanayi 
ve ticari faaliyetleri uhdesinde toplamış hükmi 
şahsiyeti haiz bir Devlet müessesesi olduğuna, 
memleketimizin pek çok yerinde bir iş hayatı 
yarattığına ve bunlardan dolayı da büyük bir 
alâkalı kütlesi olduğuna göre bütün memlekete 
şâmil hayati bir kıymeti haizdir. Vatandaşları 
muhtelif suretlerle günlük hayatı ile ilgili ol
duğundan daha fazla gelir sağlamak için müte
madi surette mamullerine zam yapılması lü
zumlu görülebilirse de pek hoş karşılanmadığı 
da bir hakikattir. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi de Gümrükler Umum Müdürlüğü iş

leri hakkında görüşlerimizi arz edelim. 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Geveei, daha 

evvel almış olduğumuz karar gereğince, bu kıs
mı ilâve görüşme olarak telâkki ediyoruz. 

FEVZİ GEVECl (Devamla) — Esefle kay
detmek isteriz ki, 1962 malî yılı Gümrük ve Te
kel Bakanlığı bütçesinde bu Umum Müdürlük 
bahis mevzuu olurken gümrük mevzuatını yeni 
bir sisteme irca eden bir kanun tasarısının ha
zırlanmakta olduğu beyan edilmiş olmasına rağ
men bu sene de aynı hali müşahede etmemiz biz
de üzüntü yarattığını ifade etmek isteriz. 

Hazırlanan bu kanun ile gümrük muamele
lerinde birçok kolaylıklar sağlanacağı, sürat te
min edileceği ve memleketimize turist akımını 
engelliyen zorlukları kaldıracağı, bu suretle de 
gümrük varidatımızın artacağı da tahmin edil
mişti. 

Yeni Gümrük Kanununun hazırlanması ve 
yürürlüğe girmesi düşünülürken bu kanunu 
tatbik edecek personelin de evsafının göz önü
ne alınması zaruridir. Bunların bilgili, anlayışlı 
olması ve maddi bakımdan tatmin ediltneleride 
lüzumludur. 

Bütün bu hallerin ne suretle olursa olsun, bir 
an evvel tahakkuk ettirilmesi memleketin ikti
sadi menfaatleri icabıdır. 

Turizm Avrupa devletlerinin çoğunda bir 
sanayi kolu haline getirildiği ve bundan da mu
azzam menfaat elde ettikleri malûmdur. Halbu-. 
ki memleketimizin tarihî kıymetleri ve tabiî gü
zellikleri değerinin ölçüsüz olmasına rağmen bu 
sahadan elde ettiğimiz dövizin pek cüzi olduğu 
da aşikârdır. Bu da bize pek az miktarda turist 
geldiğini gösterir. Turistin ne taraftan gelirse 
gelsin, memleketimize ayak bastığı anda mâruz 
kaldığı muameleye işaret etmek isteriz. Bu ilk 
hareket turisti ya kaçırır veya gönül ferahlığı 
ile içeri çeker. Güler yüz, sürat ve emniyet tel
kini ilk başarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Muhtelif zamanlarda alman kısa vadeli it

halât rejim ve pozisyon kararları gümrüklerimi
ze kadar gelen emtianın uzun zaman dolaplarda 
veya açıkta kalması yüzünden memleket iktisa
dını yersiz zararlara uğratmakta olduğu da bel
li bir durumdadır. Bu halin giderilmesinde hata-
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lar ne tarafta olursa olsun, ısrardan ziyade da
ha anlayışlı hareket edilmesi icabeder. 

Memleketimizin coğrafi durumu bakımından 
ezelî bir dert olan kaçakçılık mevzuuna da te
mas etmeden geçemiyeceğiz. Bu mesele esaslı 
sebebinin bir fiyat muvazenesizliği olduğu ka
bul edilmektedir. Kaçakçılık her sene birçok can 
ve mal kaybını ve nahoş hâdiselerin vukuunu in-
tacettirçliğinden halline bir çare bulunması za
ruretidir. 

Kaçakçılık yapılan bölgelerde müsadere edi
len kaçak eşyaların kısır formalitelerin tatbiki 
yüzünden, oralarda gereği gibi muhafaza edil
mediğinden harabolup gitmektedir. Halbuki 
memleketimizde istifadelerine arz edebileceği
miz birçok hayır müessesesi de mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına, faaliyet saha

ları yurdumuza has idare ve işleri olmakla be
raber, bütün hizmetlerinin memleket sanayii, iş
letme ve iş hayatının daha verimli olmasını te
menni eder ve yeni bütçenin tatbikinde yeni se
nenin muvaffakiyetli geçmesini dileriz. 

Grup adına hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Na
fiz Giray. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NAFlZ GİRAY 
((Bitlis) — Saym Başkan, Millet Meclisinin 
muhterem azaları; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1963 yılı büt
çesi üzerinde Yeni Türkiye Partisi Meclis Gru
pu adına görüş ve temennilerimizi arz etmeye 
çalışacağım. 

Gümrükler : 
Muhterem arkadaşlarım; tenkid ve görüşleri 

değerlendirebilmek için bugünkü gümrük anlayı
şının tesibitinde fayda ve zaruret vardır. 

Halihazır gümrük mevzuatımız ve ıbumcı tat
bikatı, hudut kapılarından giriş, çıkışı kontro-
la matuf olarak tazyik edici ve şüpheci metotlar 
kullanmakta ve devlete gelir sağlama prensibi
ni esas almaktadır. 

Gümrük anlayışı, cemiyetlerin ticari, iktisa
di ve sosyal gelişmelerinin ıbir muhassalası ola
rak değişen, tekâmül eden bir prensibin ifade
si olmak gerekir. 

Sosyal ve iktisadi bünyemizdeki inkişaflar 
gümrüklerin kontrol ve devlete gelir sağlama 
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vasfını ikinci plâna itmiş, gümrük müessesesi
ni turizmi teşvik ve millî sanayii himaye edecek 
bir prensibe bağlama zaruretini doğurmuştur. 

Bugünkü gümrük anlayışımız; millî sanayii 
himaye, turizmi teşvik ve turistik münasebet
leri dünya görüşüne uygun istikamette tanzim 
etmesi gereken bir hizmetler manzumesi olma
lıdır. 

Hizmetin bu anlayış ve prensip çerçevesinde 
ifası ise her şeyden evvel iyi bir mevzuat ve bu 
mevzuatı tatbik edecek kaliteli eleman mesele
sidir. 

Kabul etmek lâzımdır ki ; gümrük mevzuatı
mız buna uygun olmadığı gibi mevcut gümrük 
personelimizin büyük çoğunluğu gerek yetişme 
şart ve imkânları, gerekse 'alışılmış çalışma 
tarzları bakımından hizmetin bu ölçüde ifasına 
müsait bulunmamalktadır. 

Kırtasiyecilik, lüzumsuz hattâ garip ve sıkı- -
cı formalitelerin tatbikatçı personeli tereddüdü, 
dolayısiyle garip kararlara sevk eden muğlaklı
ğı turisti 'bezdirmekten başka bir işe yaratma
maktadır. 

Ayrıca, mevzuattaki boşluklar veya ticaret, 
ya da Maliye Vekâletiyle zaman zaman zuhur 
eden mevzuat ihtilâfları gümrüklerde bir kısım 
malların bekletilmesini, dolayısiyle sermayenin 
âtıl kalmasını ve millî servetin heder olması ne
ticesini doğurmaktadır. 

Bütün bu meselelerin bizi götürdüğü netice; 
Turizmin inkişafına imkân sağlıyacak, tu

risti sı'kmıyan, muaşeret esasına âzami derece
de yer veren büyük milletimize hâ's misafirper
verliği gümrük kapısında başlatan millî sana
yiimizi himaye eden, vazıh bir mevzuat içinde 
kaliteli personelle yeni bir çalışma düzenine gir
menin zaruri bulunduğu kanaatidir. Bu itibar
la, hazırlanmaikta olduğu söylenen teşkilât ve 
gümrük kanun tasarılarında kaliteli personel 
yetiştirmesini sağlıyan turizmi teşvik ve turis
tik tesislerin ithal mevzuu ihtiyaçlarına muafi
yetler tanıyan turistin bekletilmeden hattâ 
aranmadan giri§, çıkışını temin eden turistik 
ve transit nakliyata hizmet eden hediye ve hâ
tıra ' mahiyetindeki eşyanın turist' beraberinde 
veya posta nakliyatı ile gümrüksüz geçişini 
sağlıyan prensiplerin yer almasını temenni et
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Gümrük tarifele
rinin tespitinde siklet esasının terk edilip kıy-
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met esasına gidilmiş 'bulunması isabetli olmuş
tur. Ancak tarifelerin lâyıkı ile kıymet esasına 
istinat ettirilmemiş olması ve pozisyonlarda tam 
bir vuzuh sağlanamamış bulunması ithalde bâzı 
aksaklıklara ve tüccarlarımızla ihtilaflı durum
lara sebebolmaktadır. Gümrük tarife pozisyon
larının hiçbir iltibasa mahal bırakmıyacak su
rette vazıh olmaları kapsamına almak istediği 
maddeleri bütün karakteristikleriyle ifade et
meleri ve şahsi tefsir veya takdire lüzum ve im
kân bırakmayacak açıklıkta bulunmaları üzerin
de önemle durulması gereken bir mesele teşkil 
etmektedir. 

Ticaret Vekâleti Odalar Birliği ve özel sek
tör temsilcileriyle müştereken halen tatbik et
mekte olduğumuz 1955 Brüksel Nomanklâtü-
rünün gözden geçirilip tarifelerin kemali ile kıy
met esasına intibak ettirilmesinde ve vuzuha 
kavuşturulmasında zaruret ve fayda vardır. 

Buraya kadar olan mâruzâtımızla gümrük
lerin gerek mevzuat ve gerekse tatbikatçı per
sonel yönünden yeni bir anlayışla, yeni bir ça
lışma düzenine girmesi lüzumuna işaret etmeye 
çalıştı'k. 

Bakanlığın yakında Yüksek Meclisinize su
nacağını ifade eylediği Gümrük ve Teşkilât ka
nun tasarılarının bu düzeni sağlryacağmı Yeni 
Türkiye Partisi Meclis Grupu olarak temenni et
mekte ve müzahir 'olacağımızı 'beyan etmekten 
hususi bir zevk duymaktayız. 

Tekel Umum Müdürlüğünün faaliyet sahala
rı itibariyle görüşlerimizi sıralryacağım. 

Tütün : Başlıca döviz kaynağımız olan ve 
on binlerce ekici ve işçi ailesinin emeğini kap-
sıyau tütün politikamızı ticari ve zirai olmak 
üzere iki noktada mütalâa etmek icabeder. Te
kel Umum Müdürlüğü ticari politika ile direkt 
zirai politika ile ise endirekt olarak ilgili bu
lunmaktadır. 

Bakanlığın 1962 yılı mahsulü için takibetti
ği ticari politika yani tütün mubayaa zamanı
nın tesbiti verilen fiyat ve piyasadaki kararlı 
davranış memnuniyet vericidir. Sayın Bakanı 
ve mesai arkadaşlarını bu yönden Y. T. P. Mec
lis Grupu olarak tebrik etmeyi bir vecibe telâk
ki etmekteyiz. Bununla beraber küçük bir nok
taya temas etmekten geçemiyeceğim. 

1962 mahsûlü için tesbit edilen fiyatlarda 
bölgeler itibariyle bir dengesizlik olmuştur. 
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Gözden uzak yerlerde, tesbit edilmiş baş fi
yatların dûnunda mubayaa yapılmıştır. Bir 
misal olarak arz edeyim : 

En pahalı sigaralarımızın harmanını "teşkil 
eden Şark bölgesi tütünlerine 16 lira baş fiyat 
verilmiş mubayaalar en çok 13 liradan yapıl
mıştır. Verilen fiyat Ege ve Karadeniz bölgesi
ne kıyasla düşüktür. Bu dengesizliğin önümüz
deki mubayaa mevsiminde düzeleceğini ümidet-
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Bakanlığın tütün 
mahsûlü üzerindeki zirai ve iktisadi fonksiyo
nu en hafif tâbiri ile pasiftir. Ekiciye tarla
dan Tekelin ambarına kadar olan istihsal saf
hasında teşkilâtın yardımı yok denecek kadar 
•azdır. Ekici ecdattan kalma usuliyle haşha
şadır. 

Bakanlığın Ziraat Vekâletiyle koordine bir 
çalışma tanzim ederek ekim ve toplama mevsi
minde ekiciye 'bilgi ve teknik yardımda bu
lunması, ekim sahalarının sulanması ve tohum 
ıslahı 'gibi Ziraat Vekâleti programında olan 
ve fakat tütün rekoltemizin gerek miktar ge
rek kalitesinin inkişafında asli faktörü teşkil 
eden (bu çalışmalarda müeessir olması gerek
mektedir. Tütünlerimizin dış pazfar bakımından 
ciddî bir rekabete mâruz bulunduğunu itir&fa 
mecburuz. 

Mavi küfün tamamen önlenememiş olması 
ve Yunanistan'ın Müşterek Pazara girmiş bu
lunması aleyhimize birer faktördür. Bu iti
barla tütünlerimizin kalitesini muhafaza ve 
yükseltmek için Zira/at Vekâletiyle ciddî bir 
iş birliğine gidilmesi ekiciye sadece ödenen 
fiyatla değil aynı zamanda tarlada ki, çalış
masına bilhassa teknik ve bilgi yardımı ile de 
destek olunması lâzımdır. 

Bu ihtiyaç yurdun Doğu ve Güney - Doğu 
bölgelerinde daha fazla hissedilmektedir. Bu 
ihtiyaca ciddî bir şekilde cevap verebilmek için 
istanbul'da bulunan ve mesaisinden haberdar 
olmadığımız Tütün Enstitüsünü veya benzeri 
•bir müesseseyi veya hizmetlerini bu bölgeye 
götürmek isabetli olur kanaatindeyiz. 

Sigaralarımızın kalite ve ambalajlarının kö
tülüğü her sene gibi bu yıl müzakerelerinde 
de tekrarlanmakta ve haklı şikâyetleri muci-
bolmaktadır. Bilhassa büyük şehirlerimizde 
paketine ırahatça 5 - 7 lira ödenen Amerikan si
garalarının gördüğü bu r'ağbet tütününün kali-
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tesinden ziyade imalindeki ciddiyet ve 'ambalâ-
jındaki cazibeden mütevellidolsa gerektir. 

1963 yılında bu mevzuun ciddî bir şekilde 
halledileceğini beklemek ortak Hükümetin bir 
kanadı lolar&k hakkımızdır kanısındayız. 

Çok muhterem arkad&şlarm; Hükümet prog
ramında geri kalmış bölgelerin kalkınmasına 
öncelik tanınacağı prensibi, sarahatan ifade 
olunmuş idi. Tekel bütçesinde ve 1963 prog
ramında bu prensibin izlerine pek rasilıyamu-
maktayız. Geri kalmış bölgelerde zaten tabiat 
pek cömert değildir. Tabiatın mevcut bir im
kânı varsa onu âzami derecede değerlendir
mekle,- ancak kalkınmasına hizmet mümkün 
olabilecektir. Güney ve Güney - Doğu bölgesin
de tütün sanayii bu karakterdedir. Bu itibarla 
prensibe samimî olarak inanmış isek (tütün sa
nayiinin inkişafına müncer olacak bir yaıtmmı 
öncelikle bu bölgeye götürmek icabeder. Ci-
Ibali Fabrikasının naklinde bu görüş hâkim ol
malı idi. Maalesef olmamıştır. Plânlamanın gö
rüşünü ve bakanlığın tatbikatını isabetli bul
madığımızı belirtir, ilerideki yatırım prog
ramlarının tesbitinde bu kabîl esas prensiple
rin dikkat nUzarına alınacağını ümidetmek is
teriz. 

Yıllardan beri sürüncemede kalmış bulunan 
Tütün Bankası kuruluşu kanun tasarısının Yük
sek Meclise sunulmuş bulunmasını 'bakanlığın 
hayırlı ve müspet bir hizmeti olarak takdirle 
karşılamaktıayız. 

Çay: Çay mahsulü ve çay sanayiimizin de 
memleket ekonomisindeki iyeri tütün gibi bü
yük ehemmiyet taşımaktadır. İstihsalin istih
lâki karşılayacak seviyeye gelmiş Ibulunmam 
çay sanayii tesislerinin süratle inkişafını ica-
b ettirmektedir, inşası devam eden 5 çay 
fabrikasiyle yeniden inşaasma başlanacak Sür
mene çay fabrikasının 1963 istihsal mev
siminde hizmete girmeleri mümkün. olamı-
yacağma göre muvakkat atelyeler tesisi cihe
tine gidilmesi isabetli olmuştur. 

Tuz : Tuzlalarda istihsal iptidai usuller içe
risinde cereyan etmekte olduğundan maliyet
ler yüksektir. Teknik cihazlanmaya gidildi
ği takdirde malijyetin • düşeceği ve istihsâlin 
artacağı kanaatindeyiz. 

Hayvancılığın kesif olduğu bölgelerde tuz 
satış fiyatları vatandaşa ağır gelmektedir 
Paçal fiyat tatbiki suretiyle hayvancılık mın-
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takalarında tnz satış fiyatlarından bir mik
tar indirim yapılması isabetli olur. 

•Müskirat : İspirtolu içkiler sanayimde 
üzerinde önemle durulması lâzımgelcn husus ka
naatimizce ihraç imkânlarının temini mesele
sidir. Bunun için iyi vâsıf, cazip ambalaj ve 
geniş ıeklâma ihtiyaç bulunduğu aşikârdır. 
Umum müdürlüğün bu istikâmette bir çalış
ına düzenine girmesi ve özel sektörün reklâm 
gücünden istifade etmek suretiyle ihraç im
kânlarını sağlaması millî ekonomimize bü
yük hizmet olur. 

Muhterem arkadaşlarım; Bütçe Komisyonu 
ve Yüksek Senatonun bütçe müzakereleri sı
rasında Sayın Bakanın izahlarından •edindiği
miz intihadır 'ki, Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğı gerek stürüktür ve gerekse mevzuat bakı
mından yeni bir çalışma düzenine girme gay
retindedir. Bu gayretlerin müpet neticelere 
ulaşmasını yürekten temenni eder, 1963 (büt
çesinin aziz Milletimize uğurlu olmasını diler, 
Yeni Türkiye Partisi Meclis grupu adına hepini
zi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Millet Partisi grupu adına Sa
yın İsmet Kapısız. 

M. P. MECLÎS GRUPU ADINA İSMET KA
PISIZ (Yozgat) — Muhterem Başkan, saygı 
değer arkadaşlarım, sayın Bakan ve bakanlık 
erkânı : 

Millet Partisi Meclis Grupu adına 1963 ma
lî yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesine 
ait tenkid ve temennilerimize arz etmeden ön
ce grupumuz adına hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Hazineye ver
gi yoliyle gelir sağlıyan en önemli bafcanlık-
larımızdandıi'. Bu gelirler Tekel ve Gümrük 
gelirleridir. Bakanlık teşkilâtı mülhak büt
çeyle idare edilen tekel müdürlüğüyle muva
zene! umumiye dahil gümrükler Umum Müdür
lüğünden müteşekkildir. Tenkid ve görüşleri
mizi iki esas üzerinde toplıyacağız: l - Tekel 
Umum Müdürlüğü 2 - Gümrükler Umum Mü
dürlüğü. 

Muhterem arkadaşlarım; Şu hususu bir 
gerçek olarak yüce heyetinize bildirmemize 
müsaadelerinizi rica edeceğim. Sayın Gümrük 
ve Tekel Bakanının vazife deruhte ettiği gün
den bugüne kadar Yüksek Meelisinizce kabul 
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edilen ve bütçe kanununda yer alan yatırını 
tahsisatlarının zamanında ve yerinde sarfı yo
lunda gösterdiği gayretlere yakîııen müşahe
de etmiş bulunuyorum. Bu vesile ile Sayın Ba
kan ve bakanlık erkânının bu anlayış içeri
sinde Türk Milletinin hizmetindeki görevin
de başarılı olmalarını dileriz. Biz Millet Par
tisi olarak Hükümet icraatını hakkaaıiyet 
esası çerçevesinde tetkik ve mütalâa etmeyi ya
pıcı bir 'muhalefet anla|yışı içinde (bulunmayı 
da siyasi topluluğumuz içinde asgari bir si
yasi ahlâk ölçüsü telâkki ederiz. 

Kıymetli arkadaşlarım: Tekel Umum Mü
dürlüğü hakkındaki görüşlerimize gelince : 
Bu teşkilât bünyesinde müstahsil nıütehlik ve 
işçi olmak üzere geniş bir halk kütlesi bulun
maktadır. Bu idare 1963 malî yılında 63 mil
yon beşyüz bin liraya yakın- bir cari masraf 
ve 95 milyon 145 000 liralık bir yatırım öde
neği ile huzurunuza gelmiştir. Biz Millet Par
tisi olarak bir yandan tekel yatırımlarının ge
nişlemesini arzu ediyor diğer yandan da özel 
teşebbüse imkân verilmesini zaruretine inanı
yoruz. Yatırımlarının iktisaden az gelişmiş böl
gelere tahsis edilmesinde fayda mütalâa edi
yoruz. Tekel Umum Müdürlüğünün Türk Mil
letinin hizmetinde daha çok vazife ifa etmesi, 
gelir ve randımanının daha iyi olabilmesi için 
hususi teşebbüsle rekabet esasına dayanan 
bir sitatükonun içine girmesi icabeder. Böy
lece fiyatların daha ucuza mal edilebileceği 
sağlandığı gibi memleketimizde tekel sana
yiinin daha çok gelişmesine imkân temin edil
miş olur. 

1963 malî yılından sonra tekel maddeleri
ne Hükümetin tatbik etmofye kararlaştırdığı 
zammın memlekette mevcut iktisadi sıkıntı
nın artmasına ve halkın şiddetli tepkisine se-
bebolacağı inancındayız. 

Muhterem arkadaşlar; Tekel Umum Mü
dürlüğünden ve faaliyetlerinden bahsederken 
en önemli ihraç maddemiz ve döviz kaynağı
mız olan tütün mevzuuna temas etmeyi zaru
ri görüyoruz. Dünyanın en kaliteli tütünleri 
memleketimizde yetiştiği halde kalite bakı
mından Türk tütününden geri olan ecnebi tü-
tüniyle imal edilmiş sigaralara bir kısım hal
kımızın büyük bir rağbet gösterdiği hakikat
ti r. Bu gerçeği göz önünde bulundurması 

- 4 3 2 - ^ 



M. Meclisi B : 54 
lâzımgelen Tekel Umum. 'Müdürlüğünün ge
rek mevcut sanayiinde ve gerekse kuracağı 
yeni tesislerinde paketleme ve ambalaj husus
larına daha çok dikkat etmesi gerekmektedir. 

Türkiye'de bugün, 30 000 den fazla tütün 
ekici (vatandaş mevcuttur, dâhilde istihlâk edi
len tütünlerimizin dış pazarlarda da alıcı bul
duğu 'hesaba katılırsa bu en önemli döviz kay
nağımızın daha verimli ve üstün kalitede ye
tiştirilmesini istiyoruz. !Bu meyanda müstahsi
lin maddeten himaye ive teşviki bilhassa son 
zamanlarda tütünlerimize arız olan mavi ıküf 
'hastalığının giderilmesi, tütünlerimize dış pa
zarlarda itibar temini gibi hayatî mevzulara 
bakanlığının dikkatini çekmek isteriz. Tütün 
ve sigara sanayiinin memleketimize ve dış pi
yasaya bol miktarda mal imal etmesini ve dâ
hilde ucuzluğun sağlanması için yeni yatırım
lara hız verilmesini istiyoruz. Kısaca tütün pi
yasamız iç ve dış pazar 'bakımından sağlam bir 
fiyat politikasına istinadettirilmelidir. 

Muhterem .arkadaşlar: Bakanlığın bu yıl 
yerinde aldığı bir kararla müstahsıla himayeli 
mubayaa sistemi tatbik etmiştir. Yetiştirimle
rin her türlü menfaatlerini 'gözeterek Bakan
lığın aldığı bu karara memnuniyetimizi bil
diririz. Kaliteli tütün istihsali mevzuunda bil
gi ve teknik bakımından mevcut noksanlar gi
derilmeli tütün hastalıkları 'mücadelesi 'Tarım 
Bakanlığı mücadele 'ekipleriyle iş birliği yapı
larak 'halledilmelidir. Aksi halde dış pazarlara 
Amerika'nın ive komşumuz Yunanistan'ın, di
ğer tütün müstahsili 'devletlerim kâkim olacağı 
söylenebilir. 

Muhterem .arkadaşlarım: 'Tekel Genel Mü
dürlüğü faaliyet konularından birisi de çay 
mevzuudur, 1962 yılında Doğu - Karadeniz böl
gesi esas olmak üzere, umum müdürlüğünün 
<çay sanayii ve tesislerine yaptığı '28 milyon li
ralık yatırımı Millet Partisi olarak memnuni
yetle karşılıyoruz, bunun yanında yeni çay 
ekim sahalarının tesisini çay yapraklarının tek
niğe uygun şekilde işlenmesine ve böylece yerli 
çaylarımızın daha fazla sarfını temin için har
manlara katılmak üzere Ihariçten döviz sarf ede
rek ithal ettiğimiz çay miktarının azaltılması
nın lüzumuna kaaniiz. 

Muhterem arkadaşlar: İspirto Sanayii ve 
ispirtolu içkiler mevzuuna gelince: Yıllık sa
tışı 70 milyon litre üzerinde hir satış arz eden 
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I ispirto ve ispirtolu içkiler için ıbu sene tahsis 

edilen 15 milyon liralık bir ödeneği yerinde 
telâkki ediyoruz. Bira mevzuunda ve m'unhası-
ran yatırımlarının iktisaden. geri kalmış bölge
lere tahsisinin lüzumuna yukarda işaret etmiş
tik. iSenelik ihtiyacımızın 33 milyon litresini 
karşılayan hira sanayiine ilâveten Bakanlığın 
Yozgat'ta 12 Aralık .1962 tarihinde temelini at
tığı 'bira fabrikasiyle 10 milyon litrelik bir is
tihsali daiha mümkün olacaktır. Büyük Meclisi
nizin 'bu fabrika için ta'hsis ettiği 13 milyon li
ralık meblâğı ıgeçen yıl Yozgat iMilletivekilleri 
olarak şükranla karşılanııştık. En geç 1965 yı
lında faaliyete geçmesini gönülden arzu ettiği
miz Yozgat Bira Fabrikası için bu seneki büt
çeden 7 milyon lira da tahsis edilmiş olduğunu 
memnuniyetle haber aldık. Temennimiz Bakan
lığın (gelecek yıllara sâri harcamalara da giri
şip bu fabrikayı -bir an evvel jkmal etmesidir. 

Muhterem arkadaşlar: Tekel işlerimizin bir 
I düzene girdiğini memnuniyetle belirtmiştik. Bu-
J nun yanında Gümrük işlerimiz maalesef aksak-
[ İrklarını başıbozukluğunu devam ettirmektedir. 
I Gümrük mevzuatı gün'ün ieaplarma göre yeni 

baştan ele alınmalı, kaçakçılık neye mal olur
sa olsun •önlenmelidir. Teşkilât Kanununun çı-

I karılmasında mutlak bir zaruret gören parti-
I miz, bilhassa gümrüklerimizde (ve'rigi miktarını 
I tesbitte vazifeli kimselerin yüksek maaşlı, lisan 

bilir,. mütehassıs memurlardan seçilmesini arzu 
I eder. Memleketimizde turizm inkişafı ve turist 
I celbi bakımından da mevzuatın klâsik ve dar 
i zihniyetten kurtarılması ve formalite düzensiz

liğinin giderilmesi lâzımdır. Günün ihtiyacına 
cevap vermediği karma Hükümet programında 
da belirtilen Gümrük mevzuatı yeniden vaz'edi
lirken millî sanayii 'himayekâr, "hususi sektör 
gelişmelerini teşvik edici olmalı, turislere ve 
transit nakliyata geniş imkânlar temin etmeli 

I kısaca memleketimizin mühtacolduğu ekon o -
I mik ve ticari ihtiyaçlara cevap vermelidir. 

Muhterem .arkadaşlar: 'Gümrük ive Tekel 
Bakanlığı .bütçesi hakkındaki görüşlerimize ıbu-

I rada nihayet verir, bütçenin büyük milletimize 
hayırlı ve uğurlu olması Cenabı Haktan diler 
Millet Partisi Meclisi Grupu adına hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
I Sayın İbrahim Abak, buyurunuz. 
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ADALET P A R T M G R U P U ADINA İBRA

HİM ABAiK ^istanbul) — Sayın (Başkan, muh
terem .arkadaşlarım; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1963 yılı bütçesi 
münasebetiyle Adalet Partisi Grupu adına görüş 
ve temennilerimizi arz etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Memleketimizin muasır Garp medeniyeti se
viyesine ulaşmasını temin ve demokratik nizam 
içinde plânlı kalkınma devresine girmiş; bulu
nan Devletimizin, siyasi, iktisadi, malî, kül
türel ve sosyal sahalardaki politikasını takibe-
den millî ekonomiyi her bakımdan geliştirmeği 
ve yüksek menfaati enimizi gözetmeyi hedef tu
tan bir gümrük politikasını Hükümetin tâyin 
ve tesbit etmesinde Adalet Partisi olarak fayda 
ve zaruret görmekteyiz. 

Gümrük mevzuatının günün ieab ve ihtiyaç
larına uygun hale getirilmesi, talimat ve karar
namelerle idare zihniyetinden hiran evvel vaz
geçilmesi, bir baış müdürlük emrinde bulunan 
üç ayrı gümrük müdürlüğünde aynı cins ve ni
teliği haiz eşyaya ayrı ayrı tarife tatbik edilmesi 
gibi garip ve gayri âdil tatbikatı biran evvel gi
derici tetbirlerln alınmasını âcil bir zaruret te
lâkki etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, muvzuat aksaklıkla
rı yanında, teşkilâtın ve personelin müspet se
mere verecek şekilde ehliyetli, dirayetli ve ki
fayetli bir duruma getirilmesi muihakkakki iş
lerimizin sıhhat, selâmet ve emniyet içinde 
yürütülmesini sağlıyacak başlıca âmillerdir. An
cak, başlangıçta tevessül edilen ve muvaffa
kiyeti tam sağlar zehabını uyandıran tedbirler 
umumi bir politikaya dayandığı ve bu politi
ka herkesçe benimsenerek tahakkukuna birlik 
ve beraberlikle çalışılmadığı takdirde neticesiz 
kalmağa mahkûmdur. OBu lâz'imeyi hatırlatmak 
ve Hükümetin dikkat nazarına sunmak vazife
mizdir. Bugün menfi tesirleri ile iş hayatımızı 
birtakım muğlâk kararlar, tazyik edici tedbir
ler, lüzumsuz formalite ve kırtasiyeciliğe sebe
biyet verilmesi keyfiyeti temel prensiplere sadık 
kalınmamış olmasından ileri gelmektedir. Bu se
beple günün ioab ve ihtiyaçları karşısında kifa
yetsizliği muhtelif vesilelerle ortaya konulmuş 
bulunan Gümrük Kanunu, personeli ve teşki
lâtı mevzuları üzerinde bir kerre daha durmak 
yerinde olur kanaatindeyiz. 

19.2.1963 0 : 1 
1963 malî yılı bütçesinin Bütçe Komisyo

nunda yapılan müzakerelerinde, 1902 yılı için
de yapılan mesai ve başarılan işlere dair ra
portörlerin raporundan ve sorulan suallere alı
nan cevaplardan, tenkid ve talep mevzuları 
üzerinde bir dereceye kadar bilgi edinmek müm
kün ise de vazıh esasları görülüp mahiyetleri 
anlaşılmadığından lâyıkı veçhile tenevvür edile
memektedir. Verimli ve ahenkli bir çalışmayı 
tahakkuk ettirebilecek bir teşkilât ve buna 
müteferri mevzuat, *ancak ilim,teknik metot, 
ihtisas, tecrübe, maddi ve mânevi ihtiyaç ve 
imkânlara dayanmak ve yer vermekle meyda
na getirilebilir. Avrupai bir devlet ve çalışma 
derken Batılı komşularımıza veya medenî âlem
de mevcudolanlara bakmamak, ilim ve tek
nik esaslarına riayet etmemek suretiyle dü
zenlemeye uğraşmak hayal ve abesle iştigalden 
başka bir şey değildir. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki ; güm
rük siyasetimiz bu yönlerden bâzı yeni mükel
lefiyetlere muhatap bulunmaktadır. Bakanlık 
erkânının günlük mesailerinden zaman ayıra
rak gelişmeler ve temasların ortaya çıkardığı 
ehemmiyetli meseleleri, gümrük siyaseti, re
jimleri ve icapları hizmetlerin ifası ve devamı
nı, ihtilâfları bertaraf edecek tedbirleri, ahen
gi bozan ve huzuru kaçıran hâdiseleri etraflı
ca tetkik ve müşahede ederek gerekli tedbir ve 
çareler aranması elzemdir. Aksi halde, Baka
nın siyasi bir şahsiyet olması, mevkii ve for
masyonu teferruata , girmeye ve bu işleri bu 
zaviyeden tetkike müsaidolmadığı cihetle, Ba
kanlık erkânının vazifesi cümlesinden olan tet
kik ve müşahede neticelerini yapıcı tavsiyeler 
haline getirerek Bakana arz etmek ve gereğine 
tevessül ettirmek olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının, yukarda izahına çalıştığımız ak
saklıkları ve âlhenksizliği dolayısiyle, yeni bir 
teşkilât kanununun hazırlanıp Yüce Meclise 
şevkini ve bu husustaki partimiz görüşünü ha
tırlatmayı uygun bulmaktayız. 

Memleketimizin ve iktisadi düzenimizin te
meli olan tüccar ve sanayicilerimizi ve hattâ 
bütün vatandaşlarımızı ilgilendiren gümrük iş
lerinin neden arzu edilen şekilde işlemediği hu
suslarını iki noktada toplamak mümkündür. 
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1. Gümrük mevzuatının aktüalitesini kay

betmiş ve kıymet esasına uygun tedvin edilme-
mıiş olması, 

2. Gümrük Umum Müdürlüğünün de Tekel 
ficnel Müdürlüğü gibi müstakil bir umum müdür
lük haline getirilmemesi. 

Ayrıca, gümrük zabıtası ve hizmetlerini gören 
Gümrük. Muhafaza Teşkilatının kurulacak Güm-
rükler Umum Müdürlüğüne bağlanması uygun 
mütalâa edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan, Bütçe Ko
misyonundaki beyanında Teşkilât Kanununun 
Amerika'da organizasyon ve metot tahsili yapmış 
iki müfettiş ile yüksek dereceli iki memurun ka
tıldıkları bir komisyonca hazırlanmış olduğunu 
ifade etmiştir. Ümidederiz ki, hazırlanmış bulu
nan kanun tasarısında kıymet usulünü uygula
yan Batı devletleri gümrük teşkilâtlarına müte
nazır bir kuruluş derpiş edilmiş olsun. 

Bakanlık bütçesini inceliyen raportörler, ra
porlarının son kısmında yeni Teşkilât kanun tasa
rısına temasla : 

(İthalât, ihracat, milletlerarası transit, tu
rizm ve turistik işlemlerin tatbikini sağlıyan ve 
bunlara ait muameleleri yapan muayene memur
larının statüsü, Maliye Hesap Uzmanları Kuru
lun un kin e uygun bir duruma getirilecek, mer
kez ve taşra teşkilâtında yapılacak reorganizas-
yon ile görev, salâhiyet ve sorumluluklarını 
müdrik, işlerin emniyet ve süratle işlemesini te
mine muktedir vasıfta idare âmir ve memurla ri
na. sahibolunacaktır.) denilmektedir ki ; bu ifa
de ile, muayene ve diğer gümrük işlemleriyle 
muvazzaf muayene memurlarının kifayetsizliği, 
merkez ve taşra idare âmir ve memurlarının da 
ne halde bulundukları ikrar edilmiştir. Kaldı ki, 
27 Mayıs-İhtilâlinden sonra meslekî bilgisi, tec
rübesi ve liyakati gümrük camiasında herkesçe 
müsellem birçok kıymetli muayene memur ve 
başmemurlardan kayırma gayret ve zihniyetiyle 
hareket edilerek istifa ettirildikleri ve yerlerinin 
de doldurulamadığı bir hakikattir. Bilgi ve tec
rübesi bulunmıyan âmir ve memurların yukarda 
da izah ettiğimiz veçhile Gümrük Başmüdürlü
ğüne bağlı üç ayrı müdürlükte aynı cins ve ni
teliği haiz eşyaya üç ayrı şekilde ve nisbette is
tihsal Vergisi tahakkuk ettirildiği ve bu yüzden 
piyasada fiyat farkları doğduğu bir vakıadır. 

Ayrıca gümrük hudut kapılarında giriş ve 
çıkış muamelelerinin ifası esnasmd-a bâzı bilgisiz 
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ve kifayetsiz memurların vatandaşlara ve bilhas
sa memleketimize döviz getiren turistlere gös
terdikleri müşkülât acı bir hakikattir. Bunların 
lisan bilmemeleri de ayrı bir üzüntü mevzuudur. 
Memleket iktisadi hayatında mühim rolü bulu
nan Gümrük ve Tekel Bakanından sormak iste
riz. Bu mesele üzerinde önemle durmak ve dü
şünmek icabetmez mi? Meslekî bilgiyi, ihtisas 
ve tecrübeyi en çok gerektiren ve Devlet hak
larını korumakla görevli bu sınıf memurların 
yetiştirilmesini sağlıyacak ne gibi tedbirler dü
şünülmektedir1?. Burs verilen talebe adedi ne 
kadardır'? Tahsillerini ikmâl edip Bakanlıkta 
vazife almış kaç memur vardır. Vekâlet suretiyle. 
idare edilen İstanbul Giriş, İskenderun Giriş, İs
lâhiye, Uzunköprü, Bodrum, Zonguldak, Gür-
bulak müdürlükleriyle, Edirne ve Bodrum Mu-' 
hafa Müdürlüklerine asıl müdür bulunamayış 
sebepleri düşündürücü değil midir? Teşkilâtta 
lisan bilen memur adedi nedir? Ve bunlardan 
kaçı gümrük hudut kapılarında istihdam edil
mektedir?. 

Yine Sayın Bakanın Bütçe Komisyonundaki 
izahatından yeni Gümrük kanun tasarısının son 
şeklini aldığını ve Yüce Meclise sunulmak üze
re olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Fransa, Bel
çika ve İsviçre Gümrük kanunları esaslarına 
ve Türk #geleneklerine istinaden hazırlandığı 
bildirilen bu tasarının Ticaret Odaları ve mes
lek kurulları temsilcilerince de tetkik edilmiş 
olduğu ifade edildikten sonra, Bakan yeni tasa
rının ithalât, ihracat, milletlerarası transit, tu
rizm, posta yolu ile gelen veya yolcu beraberin
de getirilen hususi mahiyetteki zat ve hediye
lik eşya için ferahlatıcı hükümleri ihtiva ettiği
ni ve daha birçok kolaylaştırıcı hükümlerin de 
yer aldığını sözlerine ilâve etmiştir. Sayın Ba
kanın bu beyanından memnuniyet duymamak 
kabil değildir. 

Ancak, tasarının heyeti umumiyesi tetkik 
edilmedikçe memleketimizin ve günün şart, icap 
ve ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı hususun
da peşin mütalâa serd etmek mümkün değildir. 
Kanaatimizce mezkûr tasarı âzami derecede sııpl 
hükümleri ihtiva etmeli, kolaylık sağlayıcı zih
niyetle de tatbik edilmelidir. Ayrıca izahname, 
izahname repertuvarı ve şerh ikmal edilerek alâ
kalıların istifadesine imkân verilmelidir. Bu su
retle de idare ile mükellef arasındaki ihtilâfla-
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rm kolaylıkla halli mümkün olacaktır kanaatin
deyiz. Yine bıı arada gümrük politikası, memur 
ve mükellef münasebetlerinin ciddî bir safhaya 
inkılâbım sağlamak üzere Gümrük komisyonla
rının bir kanunla müstakil bir cemiyet haline 
sokulmasını her bakımdan faydalı mütalâa et
mekteyiz. Bakanlığın bu hususta bir çalışmaya 
girmesini ve bir an evvel tahakkuk ettirmesini 
temenni ederiz. 

Biraz da kota tatbikatından ve bakanlıklar-
arası iş birliğinden bahsetmek faydalı olacağı 
kanaatindeyiz. 

İthal kotalarının Ticaret Bakanlığınca hazır
lanmakta olduğu malûmunuzdur. Bu kotalar eş
ya isminden ziyade Gümrük tarife pozisyonu ve 
numaralarına dayanmaktadır, ithali istenilen eş
ya meselâ; kapı kilidi, çanta kilidi, asma kilit 
gibi tasrih edilecek yerde yalnız kilit denilmek
le iktifa edilmekte ve ithalâtçılarda işlerine ge
leni getirmeye tevessül etmektedirler. Bu hususta 
Bakanlar Kurulunun yerli sanayii himaye mak
sadı ile 12 Eylül 1962 tarihli Resmî Gazetede 
neşredilen bir kararından bahsetmeden geçemi-
yeceğiz. Yerli sanayii himaye ve teşvik maksa-
diyle yurda ithalleri men edilen kilitlerin, mem
leketimizde yerli sanayi tarafından imal edilebi
len cinslerinin ithallerini biz de uygun bulma
maktayız. Ancak, Sanayi Bakanlığının teklifi ile 
Bakanlar Kurulunca alınan bu kararın noksan 
ve yersiz taraflarını tebarüz ettirmek isteriz. 
Şöyle ki : Sanayi Bakanlığında tetkike ve bilgi
ye müstenit olmaksızın, bâzı sanayicilerin müra
caatları üzerine teklif olarak Bakanlar Kurulu
na getirildiği ve bu suretle mezkûr kararın 
alındığı kanaatini taşımaktayız. Gümrük Tarife 
Kanunda âdi madenden kilitler (15 nci bölümde) 
yer almış ve 83.01 pozisyonunda ismen mezkûr
dur. Meselâ; nakil vasıtalarına ait 17 nci bölü
mün not kısmında iki numaralı bendin (B) fık
rasında kilitlerin 15 nci bölümde mütalâa edil
mesi derpiş edilmiştir. Sanayi Bakanlığının bu 
kararı ile mevzuubahis tarife pozisyonuna giren 
ve yerli sanayimizde imal edilemiyen makina ve 
mümasilleri kilitlerinin de yurda ithallerinin 
de menedilmiş olması, kararın isabetsizli
ğini ortaya koymaktadır. Kaldı ki, ithal 
müsaadelerim tanzim eden Ticaret Bakanlı
ğı, kota tanziminde Maliye, Sanayi, Gümrük ve 
Tekel Bakanlıklariyle teşriki mesai etmektedir. 
Bu durum karşısında Sanayi Bakanlığının kota 
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tanzim edilirken bilgili ve liyakatli uzmanların
dan müteşekkil bir heyeti vazifelendirerek, dö
vizi transfer edilmiş, yurda fiilen girmiş bulu
nan bu gibi eşyanın gümrük ambarlarında çü
rümesine, döviz ziyama meydan vermemesi icab-
ederdi. Aksi hareket tüccarın şikâyet ve zararı
nı mucibolacaktır. 

Bu konuda birçok misaller daha vermek 
mümkündür, meselâ : 

Ticaret Bakanlığı kapalı kamyonetleri kota
ya ithal etmiştir. Gelen vasıtalar (Panel tâbir 
edilen otomobiller) Millî Birlik İdaresi zama
nında ıgüımrüklerce, bilâhara karoseri kenarları
na pencere açılabilir ve içerisine oturulmaya 
mahsus kanape konularak (Station "Waıgon) ya
ni binek 'otomobili haline getirilir mütalâasiyle 
yurda ithalleri menedilmiştir. Bilâhara ithalât
çıların müracaatları üzerine İstanbul Gümrük
leri Başmüdürlüğünde kurulan bir heyet ma
rifetiyle, gümrüklerde bekliyen kamyonetlerin 
kotaya uygun olup olmadığı tetkik edilmiş ve 
bir kısmının ithaline müsaade edilmiş, diğer 
bir kısmının ise ithaline müsaade edilmemiştir. 
Bu da gümrüik idaresinin za'fmı 'gösteren bir 
delildir. Halen Ticaret ve Gümrük ve Tekel Ba
kanlıklarının bu mevzuda ihtilâf halinde bulun
maları millî servetimizin gümrüklerde heder ol
masına sebebolmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yine muhtelif sebeplerde gümrüklerden çe-

kilemiyen, kıymetleri milyonlara baliğ, uzun 
müddetten beri amıbar ve sundurmalarda, gay-
rimüsait şartlar altında çürüyüp mahv ve he
der olmakta devam eden eşyanın süratle çekil
mesini temin edici tedhirler alınmasını zaruri 
görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Çok ehemmiyetli telâkki ettiğimiz ve birçok 

tadil ve ilâvelerle bugün içinden çıkılmaz ha
le gelen, tatbik kabiliyetini kaybetmiş, insan 
hakları prensiplerine modern ticari anlayışa, 
yeni Anayasamızın ruh ve mânasına uygun ol-
ımıyan ve antidemokratik ahkâmı ihtiva eden 
1918 sayılı Kaçakçılığın men ve takibine dair 
Kanunun yeniden tedvin edilerek buna ait ta
sarının en kısa zamanda Yüce Meclise getiril
mesi temenniye şayandır. Sıra gelmişken 1918 
sayılı Kanunun tatbikatından bir -misal ver
mek isteriz : Kaçakçılığın men ve .takibine dair 
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Kanunun 60 neı maddesinde, (muhbir ve mü-
sadirlere ya'kalanan eşyanın Cif ve Fob kıymet
leri üzerinden verilecek ikramiyeler kaçak eşya
nın zaptını mütaakıp ödenir) denilmektedir, 
aynı maddenin ikinci paragrafında ise (kaçak
çılık suçunun delili bulunmıyân 'hallerde muh
bir ve müsadirlere ait ikramiyelerin tediyesi hü
küm katîleşinceye kadar tehir olunabilir) hük
mü mevcuttur. 64 ncü maddede ise (müsadere 
edilen kaçak eşya ve maddelerin muhakeme ne
ticesinde müsaderesine hükmedilmese dahi 
muhbirlere ve bilfiil tutanlara peşin olarak ve
rilmiş olan ikramiyeler istirdadedilmez) denil
mektedir k i ; bu hüküm hem Anayasaya ve hem 
de insan hakları prensiplerine uygun düşme
mektedir. Mezkûr 'kanunun neşri tarihinden bu
güne kadar yapılmış olan tatbikatta gümrük 
müfettişlerinin kaçak olarak yakaladıklarım id
dia ettikleri ve zaptını tuttukları eşyanın, 60 
ncı maddenin 2 nci paragrafında zikredilen (ka
çakçılık suçunun delili bul un m ıy an hallerde 
muha'keme hükmü katîleşineeye kadar tehir 
olunabilir) hükmünün 'tatbik edildiğine birkaç 
müstesnası ile tesadüf edilmediği ve daima tek 
taraflı işlediği bir vakıadır. 

îşte .muhterem arkadaşlar; kaçakçılık su
çundan sanık vatandaşların adalet huzurunda 
beraet etmeleri dahi, muhbir ve yakaladıklarını 
iddia edenlere 60 ncı madde (gereğince ödeneı. 
ikramiyenin istirdadına kâfi tgelmez. 

Yukarda arz ve izahına çalıştığımız durum 
muvacehesinde, 1918 sayılı «Kanunun yeniden ve 
acilen tedvininin bir zaruret halini almış bu
lunduğunu Yüce Meclisin de tafcdir buyuraca
ğına inanarak huzurunuzdan ayrılırken, bütçe
nin aziz milletimize ve gümrük teşkilâtına ha
yırlı olmasını temenni ederiz. Hürmetlerimle. 
(Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, grupları 
adına konuşacak arkadaşlarımız bitmiştir. Şim
di şahısları adına konuşacaklara söz veriyorum. 
Sayın Arif Ertunga. 

ARİF ERTUNGA (tzmir) — Muhterem ar
kadaşlarım, Gümrük ve Tekel bütçesinin görü
şülmesi münasebetiyle, bu Bakanlığa ait bâzı 
görüşlerimizi arz etmek istiyorum* 

Evvelâ, benden evvel 'konuşan hatip arkadaş
larımın temas ettikleri gibi, hakikaten, yıllar
dan beri, mevzuat meselesinden dolayı gümrük-
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lerimizde, gerek ithal yönünden, gerek yolcu
ların beraberinde getirdikleri eşyalar yüzünden, 
gerekse turistler bakımından ve hediyelik ola
rak gelen eşyalar bakımından, bâzı zorluklar 
olduğu malûmdur. 

Yalnız, memnuniyetle görüyoruz ki, Bakan
lık, yıllardan beri devam eden bu aksaklıkları 
gidermek için yeni bir kanun tasarısı hazırla
mış ve Yüksek Meclise sunulma'k üzeredir. Te
menni ediyoruz ki, bu kanun Meclise geldikten 
sonra bu devam eden aksaklıklar ve zorluk in
şallah halledilecektir. 

Bunun dışında teşkilât kanununun ıbiran ev
vel gelmesinde zaruret olduğuna 'kaani bulunu
yoruz. Teşkilât kanunu çıkdıktan sonra, iş ha
yatı ile yakından ilgisi olan Gümrük ve Tekel 
Ba'kanlığı daha iyi çalışma imkânına kavuşa
caktır. 

Muayene memurluğu mevzuunda yeni mey
dana -getirilecek olan uzmanlıklar meselesinin 
tahakkuku (gümrük işlerimizde devam eden ak
saklıkları giderecektir. 

Arkadaşlarım, gümrüklerde bekliyen mallar, 
ticaret âleminde bahis konusu edilen bir husus
tur. Memnuniyetle haber aldığımıza göre Ma
liye, Ticaret ve 'Gümrük 've Tekel Bakanları bu 
yolda çalışmalar yapmaktadırlar. Temennimiz, 
bir an evvel ithal rejimi esasına aykırı olmıyan 
ve ufak tefek bâzı aksaklıklarla, kusurlarla ve 
acemiliklerle meydana gelerek Gümrüklerde 
bekliyen bu malların heba olmaması için bir an 
evvel Gümrüklerden çıkarılması lâzım geldiğine 
kaaniim. 

Arkadaşlarım; gümrük mevzuunda zannedi
yorum Millet Partisi sözcüsü Sayın îsmet Ka
pısız arkadaşım, biraz insafın dışına çıkarak; 
gümrüklerdeki aksaklıkların ve başıbozuklukla
rın devam ettiğini ifade ettiler. Ben zannedi
yorum bu ifade biraz insaf hudutlarının dışına 
çıkmıştır. Hakikaten gümrüklerimizde bâzı ak
saklıklar, başıbozukluklar oluyorsa da, bunlar, 
münferit hâdiselerdir ve esasen, Gümrük Umum 
Müdürlüğü mevzuatın kendisine emrettiği çer
çeve içinde, duyurulduğu takdirde, ciddî bir 
şekilde aksaklıkları ve şikâyetleri zamanında 
halletmektedir. Bu itibarla, bu mevzularda bi
raz ölçülü ve insaflı olacak olursak mevzuatta 
yapılacak değişikliklerle bu işlerin halledilece
ğine kaani bulunuyorum. 
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Tekel mevzuuna geçiyorum. Burada arka

daşlarım temas etti; Tekel Genel Müdürlüğünün 
Ankara'ya nakli meselesi hakikaten el atılması 
lâzım gelen bir konudur. Tekel Genel Müdür
lüğü, İstanbul'dan1 oldukça hem iş sahipleri ba
kımından, hem de Tekel Genel Müdürlüğünün 
Bakanlıkla teması bakımından işlerin çok uza
yacağına kaani bulunuyoruz. Bu yılki bütçe mü
nasebetiyle bu mevzuun da halledilmesini Güm
rük ve Tekel Bakanlığından istirham ederim. 

öbür taraftan tütünlerin değerlendirilmesi 
meselesi var. Yıllardan beri tütün mahsulü, 
gereği gibi değerlendirilmemiş vaziyette idi. 
Tütün ekicileri, piyasanın geç. açılması dolayı-
siyle ısıtrap çekerlerdi. Piyasanın geç açılma
sı ve mahsule değer fiyat verilmemesi mevzuu 
hakikaten tütün, ekicisini ıstıraptan ıstıraba sü
rüklerdi. Fakat memnuniyetle görüyoruz ki, 
bu yıl, Gümrük ve Tekel Bakanlığı bu mevzu
da hassasiyet göstermiş; sağdan, soldan yapılan 
bütün tazyiklere rağmen bir an evvel piyasanın 
açılmasını teinin etmiştir. Bunun neticesi tü
tün ekicisini istismardan kurtaran bir değer fi
yat tesbit etmesi de, tüccar muhitlerinin tehdit 
etmesine rağmen ve piyasa açıldığı zaman pi
yasaya iştirak etmeyip birkaç gün sonra iştirak 
edip Tekelden fazla tütün almaları, Tekelin fi
yatlarının ne kadar isabetli olduğunu meydana 
çıkarmıştı. 

Son olarak, mevzuun ehemmiyetine binaen, 
tütün müstahsılından kesilen % 2 1er, üçler ve 
beşler mevzuunda, tütün müstahsilinin teşkilât
lanması için kurulacak müessese bakımından Tica
ret Bakanlığının zannediyorum Gümrük ve Tekel 
Bakanlığiyle beraber olduğu bir tasarı vardır. 
Güzel bir tasarıdır. Tütün müstahsilini koope
ratif şeklinde teşkilâtlandırıyor, yeni bir sistem 
getiriyor. Tütün satışı bir borsa usulüne bağ
lanıyor. İnşallah, bu tasarı da huzurunuza gel
diği takdirde ve bilhassa kanunlaştığı takdirde, 
bundan, memleketimize büyük faydalar sağlana
cağına inanıyoruz. 

Netice olarak; Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın kendi mevzuatı içinde ciddî olarak çalışmak
ta olduğuna kaani bulunuyoruz. 1963 yılı 
bütçesi vesilesiyle Bakanlığın erkânına saygı
larımızı sunarız ve başarılar dileriz. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı? Yok. 
Sayın Kemal Demir yerine Sayın Turan Şahin. 
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Oyunu kullanmıyan arkadaşımız varsa, lüt

fen kullansınlar. Buyurun efendim. 
TURAN ŞAHİN (Muğla) — Muhterem Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım; Gümrük ve Tekel 
bütçesinin, görüşülmesi münasebetiyle, zamanın 
çok dar çerçevesi içerisinde tütün mıntakasmm 
bir milletvekili olarak, bâzı düşüncelerimizi ak
settirmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye'de tütün fiyat 
politikası 1962 senesinde, müstahsilin almteri-
ni haklı bir noktada kıymetlendirmek üzerinde 
toplamış ve tütün ekicilerinin bugüne kadar 
çekmiş olduğu ıstırabı bir ölçüde tamamen tas
fiye etmiş durumdadır. Tekel Bakanlığını ve 
Hükümetimizi, tatbik ettiği fiyat politikasından 
dolayı tebrik eder ve bugüne kadar ıstırap çek
miş ekicilerin şükranlarını arz etmeyi bir borç 
bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, ihracatımızın 
% 37 sini teşkil eden tekel maddelerinin ve tü
tünün, dünya piyasasındaki yeri ve Türk eko
nomisindeki ehemmiyeti göz önünde tutulursa 
fiyat politikasında, Hükümetin dikkatle üzerin
de durması icabeden bâzı mühim noktalar, var
dır. Türkiye'de tütün, elde mevcut kanunla bâ
zı tahditlere muayyen zamanlarda tabi olmuş, 
tütünün ekiminde miktar olarak, saha ve elde 
edilecek tütünün kalitesi Devletin muhtelif mü
dahaleleriyle, muayyen zamanlarda, muayyen 
şekiller almıştır. Bugün Amerika'da ve Avrupa'
nın birçok memleketlerinde aslolan politika fi
yat ile alâkalı olan politikadır. İyi tütün ve iyi 
para politikası, Türk tütüncülüğünün kalite ve 
miktar bakımından tahdidini yapacak tek un
surdur. Hükümetin ve Bakanlığın bundan son
raki tütün politikasında ve tütüncülüğün inki
şafında, takibedeceği ana hat olarak, bendeniz; 
tütün fiyatının kalite esası üzerinden, iyi tütün, 
iyi para politikasına bağlanmasını hassaten rica 
ederim. Elde mevcut 3437 sayılı Tütün ve Tütün 
İnhisarı Kanunu tatbikatta birçok arkadaşlara 
uğramıyan ve arazi tahdidini esas kılan hüküm
lerinin değiştirilmesi yolunda Tekel Bakanlığın
ca yapılmakta olan çalışmaları memnuniyetle 
karşılıyoruz. 

Tütüncülüğümüzün inkişafında mühim bir 
merhale de tütün borsalarının tesisi keyfiyeti 
olacaktır. Tütün borsaları tesis edilip ekici tü
tününü borsada geçer akçe fiyatından satabil-
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diği gün Türk tütününün ve ekicilerinin istik
bali bir garantiye bağlanmış duruma gelecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, ekici mmtakala-
rında karşı karşıya kaldığımız mühim mesele
lerden birisi de, tütün alıcılarının ekiciler kar
şısında onlara bir teminat vermeyişi ve beş lira 
parası bulunan herkesin ekici piyasasına gire
rek tütün alabilme kabiliyetini kendisinde bul
masından doğar. 

Bundan böyle, ekici sahaya gelip tütün ala
cak tüccarın da, Devlet ihalelerine girmek için 
teminat veren nıütaahhitler gibi, teminat vere
bilecek tüccar olması, ekicilerin haklarını koru
mak bakımından faydalı olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, bir dakikanız 
kaldı. 

TURAN ŞAHtN (Devamla) — Kısa İni» dev
re içinde mevzulara lâyıkı veçhile temas etmek 
imkânı yok. 

Kredi mevzuunda Tekel Bakanlığının Ziraat 
Bankası ile iş birliği yapıp gayretler sarf etme
sini ümit ve temenni ederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının turizmle il
gisi malûmdur. Turizmi inkişaf ettirecek çalış
maların müspet yolda inkişaf etmesini, turistik 
bir bölgenin milletvekili olarak dilerim. 

Arkadaşlarım, muhalefetin de üzerinde ısrar
la durduğu Gümrük Teşkilâtımızın, eğer- halen 
birtakım noktalarında geçmiş devirlerin Devlet 
mekanizmasını felce uğratan zihniyetinin araz
ları var ise, Tekel Bakanlığının bilhassa İm pü
rüzleri ve bu rüsupları kısa vadeli temizlemesini 
ve aktif politikasını takibederkeıı, Gümrükte de, 
Tekelde de yeni zihniyet ve yeni plânlı devre 
içerisinde çalışmalarını ayarlamasını bilhassa is
tirham ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) , 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın ti yas Kılıç. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Arkadaşlarım; 

tütün bölgesi temsilcisi olarak sizlere hitabet-
mek için söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile 
Tekel Bakanlığı üzerinde birkaç kelime söyle
mek istiyorum. 

Arkadaşlar, tütün politikası ve son zamanda 
verilen fiyatlar, büyük meşakkatle bu işi yapan 
ve bundan bir semere bekliyen köylünün bu se
ne yüzü gülmüştür ve Tekel Bakanlığına min
nettardır. Çünkü 1960 da yedi, yedibueuk lira 
olan fiyat bu yıl 15 - 21 lira arasında Tekel ta
rafından açılmıştır. Tüccar bunu Samsun'da 2?> 
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| liraya kadar çıkarmıştır. Bu köylünün bugünkü 

şartlar içerisinde alabileceği âzami fiyattır. Bu 
sebeple Tekel Bakanlığına ve onun mensupları
na bu işle uğraşan köylümüz namına teşekkür 
ederim. 

Muhterem arkadaşlar, yine Tekel Bakanlığı
nın mavi küf hastalığı ile ilgilenmesini istirham 

1 ederim. Biliyorsunuz, mavi küf tütünlerimize 
I musallat olmakta, ve geniş ölçüde tahribat yap

maktadır. Bunun için diğer* Bakanlıklarla Tekel 
Bakanlığının müşterek çalışma yapması zaru
ridir kanaatindeyim. Çünkü, geçen sene mavi 
küf hastahğiyle mücadele başladığı zaman bâzı 

I müşkülâtla karşılaştık ve o zaman Tekel Ba
kanı bizzat yarduuıza koşmuş ve aldığı tedbir-

I I erle- bize geniş ölçüde yardımcı olmuştur'. Ba-
I kanlığın bundan sonra da aynı şekilde çalışma-
I sun istirham ederim. 
I Muhterem arkadaşlarım, Tütüncüler Banka- * 
I sı hakkında bir şey söylemiyeceğim, çünkü ben-
I den evvel konuşan arkadaşlarım bundan uzun 

uzun bahsettiler. Temennimiz odur ki, bu bir 
an evvel tahakkuk etsin ve tütüncü de kendi 
bankasına sahibolsun. 

Arkadaşlarım, gümrük memurları mevzuun-
I da ; pek çok arkadaşını gümrük memurlarının 
I turistlere ve gelenlere lâyık olduğu şekilde gös

terilmesi lâzrmgelen nezaketi göstermediklerin
den bahsettiler; doğrudur, bu şekil hareketler 
vardır. Ama ilk mektep tahsilinden başka tah
sili olmıyan hu insanlardan elbette istediğimiz 
mânâda bir ilgi bekliyenıeyiz. Bunlardan isfce-

I diğimiz mânada ilgi görebilmek için görgü ve 
bilgilerinin artırılması lâzımdır. 'Bulgun, ^aym 

I ıBakanın bunları yetiştirmek için elinde ıgeniş 
I bir imkânı olmadığı da meydandadır. Fakat ar-
I kadaşlar, acaba bu memurların yabancı mem-
I leketlere 'giden, yolcu uçakları ve vapurları ile 
I sefer yaparak gittikleri yerlerdeki ıgümrük me

murlarının turistlere .nasıl davrandıklarını gör-
I mek suretiyle görgü ve bilgilerini biraz olsun 
I artırmak mümkün değil midir? ıSayın Balkanın 

bunlara alâka göstermesini temenni etmekte
yim. 

Keza Gümrük Bakanlığı içinde pek çok me
murların, bilhassa gümrük memurlarının kad-

I rosuzluk yüzünden senelerce terfi edemedikleri 
I de vâkiı müracaatlardan 'öğrenilmektedir. Güm

rük Bakanlığı Teşkilât (Kanunumun bir an m-
I vel 'getirilerek kadrosuzluk yüzünden terfi ede-
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.miyen hu memurların terfi imkânının sağlan
masını enerjik ve çalışkan 'bakanımızdan bek
liyoruz. 

Sonra arkadaşların, 'Tekel (Bakanlığı 'tara
fından yapılan ihaleleri alan müteahhitlerin, 
•bilhassa benim bölgemde, işi sürüncemede bırak
tıklarını bizzat ilgililerine göstermiş bulunuyo
ruz. 

Yılbaşında, bitmesi lâzımgelen inışaatın halen 
temeli kazılmış vaziyettedir. O da natamam
dır. 'Binaenaleyh yatırımların başladığı bu de
virde ihale alacak mütaahhitlerin «sicilleri üze
rinde durup işi yapacak olana. - ıfazla kırana 
değil - dürüst bir sakilde yapacaklara ihaleyi 
verme hususi arını tetkik etmeliyiz. 

/BAŞKAN — Sayın Kılıç bir dakikanız var, 
lütfen bağlayınız. 

ÎLYAJS KİLİÇ (Devamla) — Teşekkür ede
rim . 

Arkadaşlar Tekel Genel Müdürlüğünün Ba
kanlığın yanında, onunla beraber çalışması için 
temenni de bulunan larkada'şlarımın temennile-

BAŞIKAN — Birleşime devam ediyoruz. 
'Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin gö

rüşülmesine devam ediyoruz. ISöz fi ayın Güm
rük ve 'Tekel IBakanınmdır, buyurunuz. 

ISaym arkadaşlarım, Hudut ve (Sahiller Ge
nel Müdürlüğü bütçesinin açık oylamasına oyu
nu 'kullanmıyan arkadaş varsa, lütfen oylarını 
kullanışınlar. (Var, var, sesleri) 

GÜMRÜK VE TEKEL IBAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Tekirdağ) — .Sayın, (Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Gümrük ve Telkel (Bakanlığının çalışmaları
nı gümrük gelir ve işlemleri ve tekel işleri ola
rak iki kısımda arz etmeme müsaadelerini rica 
edeceğim. 
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rine ve 'fikirlerine iştirak etmemek için bir se
bep yoktur, onlarla 'beraberim. 

Bu hususta söylenecek daha ço'k sözler var; 
fakat zamanının kifayetsizliği dolayısiylo ben 
de sözlerimi burada bağlarken hepinizi saygı 
ile selâmlar, 1963 yılı bütçesinin Teıkel Bakan
lığına ve ondan ümit bekliyen köylülere hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İŞadi (Binay (Yok, ses
leri) 

•Sayın Ali İhsan 'Balım, (Yok, sesleri) 
Muhterem arkadaşlar müzakerelerin yeter

liği hakkında önerge vardır. Yalnız yeterlik 
Önergesinden evvel 'Hükümet konuşmadı. Hü
kümet 'konuşmak istiyor mu Yoksa, vakit igeç 
olduğu için teneffüs verelim mi? («'Saat 2,5 a 
kadar iara verelim.» sesleri) 

O halde saat 14,30 da toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 13,40 

'Gümrüklerimiz : 
IBugün yeni, yeni maddelerin tüketim ve 

kullanılmaya arzı tekniğin tekâmülü, tüketi
min 'artması, eşya fiyat ve, müşirlerinde 'önem
li değişiklikler meydana (getirmiştir. 

Yine bugün sanayiimizin ıgelişmesini ve 
-gümrük igelii'lerimizin .artmalsını sağlamak üze
re, daha evvel hali tatbikte olan, spesifik tari
fe sisteminden, kıymet esasına yani Ad-valo-
rem sisteme geçilmiştir. 

Gümrük yengilerinin tahakkuk ve tahsilin
de yapılan esaslı değişiklik vergi miktarlarının 
yıldan yıla artmasına ve sanayimizin inkişafı
na âmil olmuştur. 

I K I N C I OTURUM 
Açılma saa/ti: 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

• "• • ' — 
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Bu cümleden olarak; 1960 yılında 

] 424 570 310 liralık •.gümrük tahsilatı, 196,1 
yılında 37 394 863 lira fazlasiyle 1 461 965 173 
liraya baliğ olmuştur. 

1962 malî yılının Ocak ayı >so.nuna kadar 
tahsilat tahmini 1 650 061 348 lira olduğu hal
de şimdi bu miktar 149 739 272 lira fazlasiy
le 1 799 800 620 liraya yükselmiştir. 

Bugüne kadar olan bu tahsilat miktarı ge
çen yılın bugününe tekabül eden tahsilat ye-
Ikûnunden 407 143 404 lira fazlalık 'kaydetmiş
tir. 

Malî ıkudret olarak belirttiğim gümrükleri
miz, turizmin gelişmesi, kıtalar ve memleketler-
arası ticaretin genişlemesi sebebiyle transit ıge-
çit nakliyatının artması karşısında bir başka 
önem kazanmıştır. 

Turistlere ve transit nakliyata tatbik olun
makta bulunan bugünkü gümrük işlem ve yö
netimini iıçine alan, Gümrük iK.anunum.uz kifa
yetsiz hale geldiği gibi, memleketimizin malî, 
ekonomik ve ticaret ihtiyaçlarına da cevap ve
rememektedir. 

Bu hususlar göz 'önünde bulundurulmak su
retiyle, baikanlıklar ve 'özel sektör igörüşlerini 
de içine alan yeni ıGümriik kanunu tasarısı ha
zırlanmış ve 'Başbakanlığa sunulmuştur. 

'Bu tasan ithalât, ihracat ve sanayiimizo 
tatbik olunan gümrük işlemlerinde birçok ko
laylık ve yenilikleri derpiş etmektedir. 

Ezcümle ithalât, ihracat ve sanayie ait ye
nilikleri şöylece özetliyebiliriz : 

1. Gümrüğe gelen eşyaya ait vergilerin 
tahakkukunun mükelleflerce yapılması ve ica
bında muayenesiz eşyanın teslimi 'bu kanun ta
sarısında yer almış bulunmaktadır. 

2. öteden beri şikâyet konusu olan cezala
rın on kattan üç kata indirilmesi; ayrıca cüzi 
kıymet farkları yüzünden ceza alınmaması. 

3. Noksan vergilerin takip müddetinin üç 
yıldan 'bir yıla indirilmesi suretiyle mükellef ve 
iş adamları lehine bir tutum sağlanmış bulunu
yor. 

4. — Mer'i kanunumuzda idareye yaprlan 
tarife hakkında sorgular, idareyi verdiği cevap
tan dolayı bağlamamaktadır. Halbuki yeni ta
sarıda bu sorgular idareyi ilzam etmektedir. 

5. Verginin n'akten tahsili yanında; ayrıca 
3 aylık vâdeler halinde senetlerle vergi tahsilâ-
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I ti yapılması mükellefler lehine bir kolaylık teş

kil etmektedir. 
6. Muvakkat muaflık ^sistemi genişletilmiş, 

ayrıca yurda getirilen ve işlendikten sonra yurt 
dişına çıkarılacak olan maınûl maddelerin gi
riş vergilerine teka'bül eden bir meblâğın reddi 
esası da kabul edilmiştir. Böylece memleketi
mizin mamullerinin dış pazarlarda dış pazar 
maınûl'leriyle rekabet etme imkânı sağlanmış 
bulunacaktır. 

Posta ve. yolcu rejimindeki bu kanun tasarı
sı ile gelmiş olan yenilikleri şöylece arz edeyim: 

1. Yolcu beraberinde gelen eşyalarla, posta 
rejimi dâhilinde gelen gayriticari eşyadan tek 
ve maktu 'bir gümrük vergisi alınacaktır. 

2. Bugün yolcu beraberinde gelen hediye
lik eşyadan 25 liradan fazla olanlarından güm
rük vergisi alınmaktadır. Yeni proje bu emsa
li günün şartlarına göre yükseltmiştir. Bu da 
turizmimizin ve yolcuların 'birtakım sıkıntılar
dan 'kurtarılmasını sağlıyacaktır. 

3. Yolcunun beyanname vermesi ve mua
yenede hazır bulunması mükellefiyeti, transit 
yolcu eşyasının çıkış gümrüğüne gümrük ida-

I resince gönderilmesi gibi sıkıcı tatbikat, yeni 
j kanun projesinde kalkmış bulunmaktadır. 

I Memleketimiz turistler için hakikaten cazip 
I bir bölgedir. Bu husus nazarı itibara alınmak 
[ suretiyle yeni kanun projesinde turistler için 
I de hemen özeti iyeceğim, şu esaslar kabul edil-
| mistir : 
I J. Turizm-mevzuundaki mer'i hükümler ge-
I nişletilerek, deniz, kara ve hava tenezzüh vası-

talariyle, turistik müesseselerin programında 
I malzemesine yeni projede muaflı'k'lar sağlan

mıştır. 
I 2. Yabancı turistlerin şikâyetlerini mucip 

olan ve esasen turiste kıymet veren, dünya an
lamında yerini kaybetmiş, aramaların, ciddî bir 
ihbar olmadıkça yapılmaması esas ittihaz olun
muştur. Esasen, bugünden imkânların müsaa
desi ölçüsünde bu husus tatbikata konmuştur. 

Zat ve aile ihtiyaçlarına getirilmiş olan ko
laylıklar : 

Yılbaşı münasebetiyle gönderilen hediyelik 
eşya ile, aile 'hâtıralarını tasvir eden fotoğraf, 
filim, resim ve saire mevat ile, şaıhsi tedavi
de kullanılacak ilâca muaflık tanınacaktır. 
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Yukardaki kısa izahatta, yeni Gümrük Ka

nunu tasarısında yer alan başlıca değişiklik 
il'e yeni (hükümleri arz ettim. 

Vekâletimizin beynelmilel 'gümrük' çalışma
ları hayatında 'önem. kazanmış 'olan çalışmala
ra da katıldığını, arz edeceğim malûmatla sun
muş olacağım. 

Brüksel Nomanklâtürü îzahnamesiniıı tercü
mesine do 'bugün 'hız verilmiştir. 1 200 küsur 
sayfa ve 99 fasıldan ibaret bu izalınamenin 
aynı zamanda hem Fransızca ve hem de İn
gilizce metinlerinden yapılmakta bulunan ter
cümesi 85 nci fasla kadar ikmal edilmiş, 
bundan 29 neıı fasla kadar olanı tab ve neşre
dilmiştir. 45 nci fasla kadar olanı da matbaa
da, tashihler yapıldıktan sonra vatandaşlarımı
zın istifadesine sunulacaktır. Umumiyetle No-
manklâtür îza'hnamesi bu yıl alâkalı vatandaş
lara 'hizmetine arz edecektir. 

15undan başka, Bürüksel kıymet şerhinin de 
tercümesi ikmal olunmuş bulunmaktadır. Bas
kı işleri de ikmal edildikten sonra ilgililerin is
tifadelerine sunulacaktır. 

Gerek kıymet mevzuuna ve gerek tarife tat
bikatına ait gümrük iş birliği avislerinden ida
remiz istifade etmektedir. 

Gümrük mevzuatımıza muvazi olarak kaçak
çılık mevzuatının da yeniden tanzimine çalışıl
maktadır. Halen mer'i 'bulunan 1918 sayılı Ka
çakçılığın ve takibine dair bulunan Kanunun 
'bugünkü ihtiyaçları karışılıya madiği ımüşahede 
edildiğinden yeni gümrük anlayışımızla uzun 
senelerdeki tatbikatın görülen aksaklık ve nok
sanlıkları nazarı itibara alınarak Bakan'lığı-
rnızdıa bir komisyon bu mevzuda çalışmaktadır. 
Hazırlanacak tasarı 3 - 5 aya kadar Yüksek 
Meclise takdim edilecektir. 

Bu vesile ile şu 'hususu da arz edeyim ki, po
lis ve yıprandırıcı diğer işlerde çalışanlar için 
olduğu gibi, ıgece ve gündüz vazife gören güm
rük muhafaza mensuplarına da, emekliliklerin
de nazarı itibara alınmak üzere yıpranma zammı 
verilmesini lüzumlu ve uyigun gören Bakanlığı
mız bu 'hususta bir kanun .tasarısı 'hazırlıyarak 
Bakanlığa sunmuştur. 

1931 yılında kurulmuş bulunan Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının ilk teşkilât kanununun ta
rihî 1935 senesidir. O günden sonra esaslı hiç
bir değişiklik yapılmamıştır. Halbuki o tarihe 
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nazaran gümrüklerimizdeki iş '.hacmi ve bilhassa 
ithalât ve trustik trafikte vukuubulan çok yük
sek nisbetteki artışa ve ayrıca dış ticaret ve 
kambiyo rejimlerinin munzam olarak tatbiki ile 
de vazifelendirilmiş bulunan gümrük teşkilâtı
na keyfiyet ve kemiyet bakımından bir hayli 
iş tahmil edilmiş bulunmasına mukabil teşkilât 
ye memur kadrosu aynı kalmış bulunduğundan 
işlerin yürütülmesinde de büyük müşküllerle 
karşılaşıldığı aşikârdır. Bu itibarla, yukarda 
arz ettiğim yeni Gümrük Kanunumuzda yapı
lan değişiklikleri ve artmış bulunan iş hacmini 
karşılıya'bilecek ve bunu istenilen şekilde yürü
tebilecek bir teşkilâtın lüzumuna kaani bulun
duğumuzdan mevcut Teşkilât Kanunumuzu ve 
ııremur kadrolarını buna göre ısla'h etmek için 
bir müddet evvel başlamış bulunan çalışmala
rımız bitirilmek üzeredir. Hazırlanan tasarı ya
kında Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, gümrük mevzuun
daki mâruzâtımı bitirdikten sonra tekel mev
zuuna geçmek isterim. 

1963 malî yılı Devlet bütçesinde 1 297 584 280 
lira gelir sağlıyacağı t-alhmin olunan, Tekel 
Genel Müdürlüğünün çalışmaları, müstahsil, 
müstehlik ve işçi olmak üzere, çok geniş bir 
vatandaş kütlesini kapsamaktadır. 

Bu idare 1963 malî yılında 63 442 585 lira
lık cari, 95 145 000 liralık yatırım ödeneği ile 
'huzurunuza gelmiş 'bulunuyor. 

Tekel Genel Müdürlüğü bir taraftan Hazi
neye gelir sağlarken, diğer taraftan da müs
tahsilin. ekonomik inkişafını hedef tutan des
teklemelerde bulunmaktadır. 

Müstahsil yönünden Tekelin esas prensibi, 
halkımızın mahsullerini ve mahsullerinin idra
kinde harcadıkları emek. ve masraflarını, haki
ki değeri ile karşılamak, onlara normal bir ge
çim imkânı sağlamaktır. Bu gaye tahakkuk et
tirilirken mahsullerimizin kalitesini yükseltmek 
ve dış pazarlarda kıymet ve itibarlarını artır
mak netice itibariyle göz önünde bulundurul
maktadır. 

Müstehlik halkımız için, istenen inalın, her 
yerde ve her zaman bulundurulması hususu ida
renin dikkatle takibi altına alınmasiyle bera
ber, kalitenin düzeltilmesi ve yeter miktarda mal 
imali için yeni yatırımlara hız verilmektedir. 
Bu hususların tahakkuku için, 5 yıllık kalkın-
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ma plânına uygun olarak, 1963 yılı bütçesine, 
yukarda arz ettiğim veçhile 95 145 000 liralık 
bir yatırım ödeneği konulmuş bulunuyor. 

Yatırım politikasının ana hedefleri, mahsul
lerimizi kaliteli ve yeter miktarda memleket is
tihlâki için mamul hale getirmek ve bunlara dış 
piyasada emin ve itibarlı pazar temin etme yo
ludur. 

Tekel imalât sanayiinde, hususi teşebbüsle 
rekabet haline düşmemeye daima itina gösteril
mektedir, 

Tekel İdaresi iş veren olarak işçileriyle, kar
şılıklı, haklılığa dayanan samimî bir münasebet 
kurmuştur. 

Tekel İdaresi çalışmasındaki 'başlıca pren
siplerini böylece belirttikten sonra, 19G3 yılı 
bütçesinde yer alan konuları arz etmeme müsaa
delerinizi rica edeceğim : 

Tütün : 
Tütün, Bakanlığımızın en mühim iştigal mev

zularından birisidir. 1960 yılında en yüksek is
tihsal seviyesine, 140 000 000 kiloya ulaşan is
tihsal 196.1 de 98 milyon kilo olarak elde edilmiş 
bu seneki istihsal tahrir kayıtlarına göre 82 mil
yon kilo ise de ambarlamada 90 milyon kiloyu 
bulacağını umuyoruz. 

1962 senesi istihsalinin bir evvelki seneden 
de düşük olması, memlekette umumi olarak hü
küm süren kuraklığın tesirinden ve yer yci' mavi 
küf hastalığının yaptığı tahribattan mütevellit
tir. 

Kuraklığın istihsale menfi tesirini önlemek 
mümkün değil ise de, mavi küf hastalığı mev
zuunda Hükümet, hastalığın görüldüğü andan 
itibaren lâzımgelcn hassasiyeti göstermiştir. 

Bilindiği gibi tütün hastalıkları ile mücadele 
mevzuu Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Ka
nununa göre Tarım Bakanlığına taallûk etmek
tedir. Bu vazifeye Tekel Bakanlığı her türlü sa
mimî yardımını vermektedir. 

Bu arada tütünlerimizin tiplerine ve rekol
teye halel getirmeksizin bunlara müsaidolmıyan 
arazide Virjinya tipi tütün yetiştirilmesi için de 
Tarım Bakanlığınca denemeler yapılmaktadır. 
Müspet netice alındığı takdirde yabancı memle
ketlerde alışılmış olan bu tip tütünün de yetiş
tirilmesine çalışılacaktır. 

Piyasa Ege bölgesinde bu sene geçen yıla na
zaran 22 gün evvel açılmıştır. Piyasayı 17 Ara
lık 1962 tarihinde açmakla 1949 yılından beri ilk 

19 . 2 . 1963 O : 2 
defa bir yıl mahsulünü kendi istihsal yılı içinde 
pazara getirmiş olduk. 

Piyasanın erken açılması ekicilerimize tütün
lerini muhafaza külfetinden kurtarıp, emekleri
nin karşılığını bir an evvel elde etmek, yeni 
ekim hazırlıklarına daha geniş bir imkân ile 
başlryabilmek gibi muhtelif yönlerden faydalar 
temin etmektedir. 

Tekel İdaresi, geçen seneler olduğu gibi bu 
sene de ekici tütünleri satış piyasalarının des
teklemesi için Hükümetçe vazifelendirilmiştir. 
idare kendi fabrikasyon ihtiyacı için yapacağı 
mubayaalara munzam olarak piyasanın destek
lenmesi için Devlet nam ve hesabına gerektiği 
miktarlarda mubayaalar, yapacaktır. 

Bu mubayaaları yaparken idarenin gözettiği 
fiyat seviyesi, dış pazar ' imkânları nisbctiude 
müstahsil emeğinin değerlendirilmesidir. 

Bu sene Tekel idaresinin tatbik ettiği fiyat
ta, iktisadi, içtimai ve ticari prensiplere riayet 
edilmek suretiyle müstahsilin tatmini gözetil-
miştir. Bu da düşmekte olan istihsalimizin, tü
tüncülüğümüzün ilerisi için tevlidedebileceği 
mahzurları Önlemek ve ekiciyi daha kaliteli ve 
daha geniş bir istihsale teşvik etmek gayesine 
matuf olmuştur. 

Ege tütün piyasasına muvazi olarak bu yıl 
Karadeniz dizi piyasası da geçen senelere naza
ran öne alınmış Ve 28 Ocak günü açılmıştır. 

Ege bölgesinde bugüne kadar tahrir kaydı
na göre 48 milyon kiloluk istihsalden 25 785 000 
kilo Tekel İdaresi 23 559 000 kilo- tüccar tara
fından mubayaa edilmiş durumdadır. Yekûnu 
49 344 000 kilodur. 

Karadenizde dizi tütünleri tahrir kaydı 
13 456 000 kilo olup, hafta sonuna kadar 3 000 000 
kilosu Tekel İdaresi 4 000 000 kilosu da tüccar 
tarafından olmak üzere 7 000 000 kilo tütün sa-
tınalınmıştır. Alım hararetle devam etmektedir. 
Halen, bu piyasada idareden başka 28 tüccar 
faaliyettedir. Bu tütünlerin de yakın zamanda 
tamamen satılacağı muhakkak bulunmaktadır. 

İdarece satmalımın tütünlerin iyi bir şekilde 
muhafaza, bakım ve işlemelerinin temini için 
bütçenin aidolduğu fasıllarına emanet ambarı, 
bakım ve bakım işleme evi inşa, tevsi, tesis ve 
ıslahı teminen ceman 5 190 000 liralık ödenek 
konulmuş bulunmaktadır. 

Ekici tütünlerinin 1947 - 1953 yıllarında 
satışları sırasında satış bedellerinden % 3, % 5 

— 443 — 



M. Meclisi E : 54 
ola-ak kesilmekte olan primler bulunduğu ma
lûmdur. Tahsil edilen primler 69 milyon, faizle
riyle birlikte 95 milyona yaklaşmaktadır. Bu 
paraların tahsili, ilgili kararnamelerine göre, 
ekici tütünleri «atış piyasalarının tanzimine 
yardım etmek üzere müessese kurmak için ser
maye teşkilini istihdaf etmiştir. !Bu malksattla 
1950 yılında kabul edilen ıbir kanun vardır. 
Ancak kanun millî bankaların da müesseseye 
iştiraklerini âmir bulunduğu halde, bu iştirak
ler temin edilemediği için kanunda mevzuubalı-
sedilen Türk Tütün Ortaklığı Müessesesi fiilen 
'kurulamamıştır. 'Bundan sonra müessesenin koo
peratif, daha sonra banka hüviyetinde kurulma
sı esaslarına göre tasarılar hazırlanmış Büyük 
Millet Meclisine sunulmuş ise de 'kanunlaşama
mıştır. 

Bu arada, tütün 'mubayaalarının geri ve em
niyet uyandırmıyan usullerle yürütüldüğünü ifa
de etmeden geçemiyeceğim. Halkikaten bugün 
en iptidai bir tarzda bulunan tütün alımının 
modern esaslara göre kurulacak müesseselerle, 
(bir tütün pazarı, tütün borsasının kurulmasiy-
le ancak satış ve alımın haklılığı ekici ve tüccarı 
ikna edebilecek hale gelecektir. Tütün kıyme
tine önem verirken alıcıda ve satıcıda »bu em
niyet noktasını tesis edecek pazarın kurulması
na önem vermekteyim. 

Piyasaların tanzimi amaciyle 'kurulacak mü
essesenin maksada göre tatminkâr olması için 
yeni çalışmalar vardır. Mevzu, alâkası itibariyle 
Ticaret (Bakanlığınca yöneltilmektedir. 

Sigara : 
Tekel sigara fabrikaları, kapasitelerinin 

fevkinde bir mesai ile memleket ihtiyacını kar
şılamaya çalışmaktadır. Fabrikalarımızın (bu sı
kışık durumuna rağmen mamulât kalitelerinin 
(bozulmaması hususuna âzami itina sarf edilmek
tedir. Bu arada zaman zaman, vâ'kı olan şikâ
yetler üzerine gereken tedbirler alınmakta ve 
tekrarına meydan verilmemesine dikkat gösteril
mektedir. 

Mevcut sigara fabrikalarının makinalarmm 
yenileştirilmesi cihetine gidilmekle beraber, İs
tanbul Maltepe'de inşası devam etmekte olan 
sigara fabrikasının biran evvel faaliyete geçi
rilmesine çalışılmaktadır. (Maltepe sigara fabri
kasının işler bir 'hale getirilmesi ve diğer siga
ra fabrikalarının tevsi ve ıslahı için, ibütçenin 
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alâkalı bölümlerine 33 989 000 liralık 'bir öde
nek konulmuş bulunmaktadır. 

Maltepe sigara fabrikasının faaliyete geç
mesi halinde 18 000 000 kiloluk bir imalât ar
tışı sağlanacak ve aynı zamanda diğer fabrika
ların normal kapasitelerle çalışmaları imkân dâ
hiline girecek ve mevcut mamulâtm ambalajla
rında değişiklik yapılması ve sürümü az sigara
ların piyasadan çekilerek yerine yeni tip siga
raların imali cihetine gidilece'fetir. 

İspirto ve ispirtolu içkiler : 
70 milyon litrenin üstünde yıllık satışı olan 

isıpirto ve ispirtolu içkilerin Tekel gelirlerinde 
mühim ıbir 'mevkii olduğu izahtan varestedir. 
Bu bakımdan 1963 yılında da bu sabada yıtı
rım yapılması düşünülmüş ve bütçenin ilgili bö
lümlerine 14 494 000 liralık ödenek konulmuş
tur. 

Mevcut bira fabrikalarının 'kapasitesinin is
tihlâke kifayet etmemekte olması dolayısiyle 
yeni bira fabrikalarının kurulması icabedeceği 
mütalâa edilmiş ve Plânlama Teşkilâtına tak
dim edilen projelerde Orta - Anadolu'da da (bir 
fabrikanın kurulması derpiş edilmiştir. Daha 
evvel Yozgat'da 'böyle bir fabrika için arsa alın
mış ve 1961 yılında elektriği ve suyu da temin 
edilmiş okluğundan, yukarda bahsedilen bu fab
rikanın Yozgat'da 'kurulmasına karar verilmiş 
ve 1962 bütçesine konulmuş tahsisatı ile bu fab
rikaya ait idare ve sosyal /tesislerine ait binala-
rın ihalesi yapılarak temeli atılmak suretiyle 
inşaata, başlanmıştır. 

Yozgat fabrikasının faaliyete geçmesi ile 
halen forse çalışma ile yılda elde edilen 33 mil
yon litrelik istihsal 10 milyon litre fazlasiyle 43 
milyon litreye çıkmış olacaktır. Böylece bugün 
70 milyon civarında olan ihtiyacın önemli bir 
kısmı karşılanmış olacaktır. 

IBu arada mevcut An'kara ve İstanbul 'bira 
fabrikalarının; tevsii ve İstanbul'da bir malt fab
rikası kurulması da tahakkuk ettirilmiş ola
caktır. 

Aynı zamanda mevcut diğer içki fabrikala
rımızın 'da tevsi, ıslâh ve ikmali işleri de yapı-

\ bıçaktır. Memleketimizin önemli zirai (bir mah
sulü olan üzümlerimizin değerlendirilmesi yo
lunda Tekel İdaresince yapılan çalışmalarda, 
bilhassa dış memleketlerde şaraplarımızın sürü
müne önem verilmektedir. 1962 yılında Çanak-
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kale Şarap Fabrikasının inşası tamamlanarak 
bu kampanyada faliyete geçmiş bulunduğu gibi', 
önümüzdeki yılda mevcut fabrikalarımızın tev
si ve ikmali mevzuuna da önem verilmiş ve bu 
hususta da gerekli ödenekler alâkalı bölümlere 
konulmuştur. 

Çay : 
Yaş çay yaprağı istihsali yıldan yıla büyük 

'bir.artıg göstermiştir. Nitekim, 1961 yılında 
24 231.000 kilo yaş çay yaprağı istihsal edilmiş 
ve mukabilinde 72 500 000 lira, 1962 yılında 
13 310 000 kilo fazlasiyle 37 541 000 kilo çay 
yaprağı istihsal edilmiş ve müstahsıla 
112 623 000 lira ödenmiştir. Böylece artan yaş 
çay yaprağına muvazi olarak kuru çay imalâ
tı da artmış ve memleketimizin ihtiyacının üs
tünde bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. Bu 
durumda bir taraftan kaliteli çay imaline önem 
verilmekte ve diğer taraftan ihtiyaçtan fazla 
çayların harice satılması imkânları araştırılmak
tadır. 

Yerli çaylarımızın daha fazla sarfını temin 
için harmanlara katılmak üzere hariçten ithal 
edilen çayların miktarı azaltılmıştır. 

Yaş çay yaprağı istihsalinin gösterdiği ar-
ıtış yeri dolayısiyle bir (taraftan mevcut çay 
fabrikalarının tevsi, ikmal, ıslahı ve çay tekni-
ğindeki yeni buluşların tatbiki için icabeden 
ma'kina ve vasıtalarla teçhizi ve 1962 senesinde 
inşasına başlanılan Arhavi, Fındıklı, Kalkande-
re, Hopa, Ortapazar fabrikalariyle mevcut Çay
eli fabrikasının kapasitesinin iki misline çıka
rılması işlerine devam olunacaktır. Bu arada 
Sürmene fabrikasının ihalesi bu ayın 8 nde ya
pılacaktır. Bölyece 1963 yılı yatırım bütçemize 
çay için konmuş bulunan para miktarı 
31 771 994 lirayı bulmuş olmaktadır. Böylece 
Karadenizimizin içtimai tesirleri olan önemli 
mahsulüne idaremizee ciddî dikkat ve itina gös
terilmektedir. 

Tuzun 'mühim bir gıda maddesi olması, bü
yük bir halk kütlesini ve bilhassa köylü vatan
daşlarımızı yakînen ilgilendirmekte bulunması 
dolayısiyle tuzlalarımızın tevsi ve ıslahı mev
zuuna da önem verilmiş bulunmaktadır. Bu 
maksatla bütçenin ilgili bölümlerine 2 095 000 
liralık ödenek konulmuştur. 

1963 senesinde 500 000 ton civarında istihsal 
edileceği hesaplanan tuzun 390 000 tonu dâhil-
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de satılacak, bakiyesi de başta Japonya olmak 
üzere dış memleketlere ihracedilecktir. 

Dış satışlarımıza da şöylece bir temas etme
yi faydalı buluyorum. 

ıDış satışlarımızın artırılması ve sahalarının 
genişletilmesi mevzuunda gayet müessir bir şe
kilde çalışmaktayız. Mallarımızın dışarda satıl
ması meselesi geniş bir propaganda ve değerli 
distribütörler bulmaya vabestedir. Bu mevzuda 
dikkatle çalışıyoruz. 

1959 da 1 000 000 litre olan şarap ihracatı
mız 1960 da 1 662 593, 1961 de 2 126 176 lit
reyi bulmuş ve içerisinde bulunduğumuz 1962 
•malî yılında şu ana kadar 2 000 000 litreye va
rılmıştır. 

Tuz ihracatımız da bilhassa Japonya'ya mü
teveccih olarak devam etmektedir. Yeni yapıla
cak tesislerle inşallah daha ucuz, daha çok tuz 
istihsal etmek suretiyle dış ticaretimizi bu nok
tadan geliştirmiş olacağız. 1962 de ihracolunan 
55 000 tona ilâveten 70 000 tonun ihracı için de 
bağlantı yapmış durumdayız. 

Bu arada dış ortaklıklarımızdan da kısaca 
bahsedeyim : 

İsviçre'de Tabac Türe, 
Kıbrıs'ta sigara fabrikası, 
Kıbrıs'ta içki fabrikası olmak üzere üç tane 

dışta kurulmuş müessesemiz vardır. 
İsviçre'deki ortaklığımız Tabac Türe, bu 

memlekete sigara imali için yapılan büyük Ame
rikan yatırımları ve reklâmları karşısında vazi
yetini ancak idame ettirebilmektedir. 

Kıbrıs'taki sigara fabrikamızın durumu iyi
dir. Bilançolarını daima kârla kapatmaktadır. 
Bu fabrikamızda yakında bir yenilik olarak 
filitleri sigara imali realize edilecektir. 

îçki fabrikasının kurulması safhasmdayız. 
Burada kurulacak olan bu fabrika hem oradaki 
kardeşlerimizin içki ihtiyacını temin edecek, 
hem de üzün mahsulünün mühim bir kısmını 
kıymetlendirmiş olacaktır. Bu fabrikada kan
yak, rakı ve şarap imalini kararlaştırmış bulu
nuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, buraya kadar umu
mi olarak arizamda değerli hatiplerin söyledik
lerini ihtiva etmiyen hususlara da kısaca arzı 
cevap edeyim. 

A.P. adına konuşan Necmettin Akan Bey
efendi Gümrükler Genel Müdürlüğü teşkilâtının 
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bugünkü ekonomik ihtiyaçlara ve inkişaflara 
cevap vermediğini söylüyor. Kendisiyle hemfi
kiriz. Esasen bu maksatla yeni teşkilât kanu
nunu (birkaç güne kadar 'huzurunuza sevk etmiş 
•bulunacağız. Böylece bugün gümrüklerden şikâ
yet 'konusu olan gümrük işlem ve yönetimleri
nin daha emin, daha (bilgili ve daha süratli bir 
şekilde temini mümkün olacaktır. Bu yeni teş
kilât 'kanunumuzda, tıpkı hesap uzmanları gibi 
(gümrük uzmanları müessesesi, Vekâletin içinde 
aşağı - yukarı 'bir fikir -müessesesi olarak bir 
bir tetkik kurulu kurulmuş olacaktır. Ayrıca, 
bugün gümrük başmüdürlüklerinin ve müdür
lüklerinin durumları da hizmetin önemi nisbe-
tinde değerlendirilmiş olacaktır. 

Necmettin Bey arkadaşımı?, bugünkü du
rumda, 'bilgili gümrük memurlarının az oldu
ğunu ve gümrük kursuna gireceklerin adedinin 
artırılmasını ifade ettiler. Haklıdırlar. Esasen 
bu tatbik devresinde kursa fazla talebe alın
mıştır. Önümüzdeki tatbik devresinde de kurs
lara fazla talebe alınmasına önem vereceğiz. 

Gümrüklerimizde, (bilhassa giriş kapılarında 
dil bilen gümrük uzman ve memurlarının (bulun
masını arzu ediyorlar. Bu, ıbizim de samimî ar
zumuzdur.. Esasen (bu maksatla, yeni teşkilât 
kanunumuzu tedvin etmiş bulunuyoruz. Dil bi
len memur, elbette turist için cazibolan memle
ketimizde turizmi teşvik edecek, ilk temasta gü
ler yüz gösterecek ve insanlara memleketimizde 
iyi muamele edildiğinin numunelerini vermiş 
olacaktır. 

Kaçakçılığın önlenmesi hususunda, mütehas
sıs bir muhafaza teşkilâtının kurulması hususu
na işaret ettiler. Bu (husus Bakanlıkta tetkikat 
altına alınmıştır. Biz de hudutta olsun, içerde 
olsun kaçakçılığın mütehassıs elemanlarca ta
kibine ve bu takipten hayırlı neticeler alınaca
ğına eminiz. 

'Tekel sanayi yatırımlarının daha çok art
mak suretiyle, halkımıza 'hizmet edilmesini ve 
müstahsilin malının dışarda değerlendirilmesi
ni arzu ettiler. 5 yıllık plân içinde gerekli 
yatırımlar yapılmak suretiyle bu gayeye ulaşa
cağımızı ümidediyoruz. 

Mavi küf hastalığı ile mücadelede, demin de 
arz ettiğim gi'bi, Bakanlığımız kendisine düşen 
görevi yapmaktadır. Mavi küf meselesinde Ve
kâletimize düşen nihai bir vazife vardır, o da 
tarlalardaki portör olan köklerin sökülmesidir. 
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Bu sene bu hususa itina edilmiş ve istisnasız 
her yerde tatbikat muvaffak olmuştur. 

Kaliteli tütün yetiştiricilerine prim verilmesi 
meselesine gelince : Biz bunu, kaliteli tütünlere 
yüksek fiyat vermekle sağlamış 'bulunuyoruz. 
Zannediyorum ki, (böylece istekler aynı yerde 
'birleşmiş oluyor. Fazla fiyat vermek suretiyle 
kaliteli tütün yetiştirilmesini teşvik ettiğimize 
kaaniiz. 

Necmettin Bey, Samsun'da, İzmir'de, Malat
ya'da ıslah istasyonları takviye edilmelidir. 
diyor. Ve ayrıca her dört köye bir mütehassı
sın verilmesini temenni ediyorlar. Bugünkü im
kânlarla maalesef fbu temennileri yerine getir
meye imkân göremiyoruz. Elimizdeki kıt im
kânlara rağmen, ıslah istasyonları vazife görür 
haldedir, önümüzdeki yıllarda inşallah, hiz
met yerlerini daha ziyiade takviye etmek sure
tiyle vatandaşımızın, müstahsil vatandaşımı
zın ihtiyacına ve daha iyi mahsul idrakine hiz
met edilmiş olacağına kaaniiz. 

Tütün enstitüleri, tütün ekimi yapılan yer
lerde kurulmalıdır, buyurdular. tstanbu'daki 
'Tütün Enstitüsü değildir. İstanbul'daki Tekel 
Enstitüsüdür. Binaenaleyh, burada her türlü, 
tekel mevzuuna giren maddenin tahlili, inki
şafının seyri incelenmekte, bu işler yürütül
mektedir. Biz, muhterem 'arkadaşımızın arzu 
ettiklerini, tütün ıslah istasyonlarını takviye 
etmek «suretiyle, bu neticeyi alacağımıza kaa
niiz. İstanbul'daki enstitünün hizmetlerinin 
daha iyi bir hale getirilebilmesi için, im
kânlarını artıracağız, daha iyi hır şekle soka-

- cağız, önümüzdeki devrede (bunu başaraca-
mıza 'inanıyoruz.^ 

Gerek Necini Beyefendinin, gerekse Ali Bey
efendinin arzu ettikleri gibi Tekel Genel Mü
dürlüğünün Ankara'da 'birtakım röiâsyonlan 
mevcuttur; kendi Bakanlığı ile, Ziraat Bakanlığı 
ile dış emtia olarak Ticaret Bakanlığı ile ve Ma
liye Bakanlığı ile masrafla/r hakkında 'buyur
dukları mütalâalar ehemmiyetlidir, kıymetli
dir. önümüzdeki günlerde 'bu mütalâaları de
ğerlendirmeye gayret edeceğim. 

Gümrük muamelâtındaki müşkülâtın kal
dırdın ası hususuna şunu arz edeyim, arkadaş
lar ; bugün gümrük teşkilâtımızda (bulunan 
personelin yetişme yolları, bugünkü inkişafı 
kapsıyacak halden uzaktır. Bu bakımdan ge
rek maddi teçhizattan mahrumdurlar, gerekse 
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yetişmelerinde 'bugünün icaplarına ihata et
mek gayretini göstermişlerse de tam mâna-
siyle mümkün olamamaktadır. Binaenaleyh 
önümüzdeki Gümrük Teşkilât Kanununda, dil 
bilir, bilhassa iktisadi ve malî konuları iyi hi-
len memurlarla bu hizmetlerin gördürülmesi 
hususu göz önünde tutulacaktır. Bu suretle, 
sürat temin edilecek, hizmetler sürüncemeden 
kurtulacaktır ve aynı zamanda emniyet ger
çekleşecektir. 

Gümrüklerdeki malların bir ian evvel tasfi
yesini arzu 'buyurdular Ali Beyefendi. Bah
settiği konu üzerinde çalışmaları vardır, önü
müzdeki günlerde Maliye, Ticaret, Gümrük ve 
Tekel Bakanlar! ibir araya gelmek suretiyle 
nihai neticeye varacağız. Sanayiimizi zarardide 
etmiyen malların memlekete giriş imkânları 
sağlanacaktır. 

İkinci dünya Harbinden sonra, tütünlerimi
zin içilme itiyadının, Avrupalılarda kayboldu
ğunu hir arkadaşımız söylediler, Virjinya 
tütünü hakikaten bizini tütünümüze bir parça 
zarar vermiştir. Ama bugün gerek Avrupa'da, 
gerek Amerika'da mecburi olarak harmanlara 
Şark tütünlerinin katılması zaruridir. Şark tü
tünlerinin iki büyük mümessili Türkiye ve Yu
nanistan'dır. Bu tütünlerin hiçbir zaman Av
rupa ve Amerika piyasalarında yerini kaybet
mesi mümkün değildir. Esasen tütün ekiminde 
bütün dünyada bir azalma vardır. Her sene 200 
milyon civarında artan tütün içici hesabedilirse 
Türk tütününün önemi hiçbir zaman Avrupa ve 
Amerika pazarlarında kaybolmıyacaktır. Ama, 
bununla beraber katliteli tütün yapmak ve bu
nun satılabilmesini temin hususunda başarılı 
reklâm yapmaya ihtiyaç, vardır. 

Tütün yerine sigara ihraç etmek meselesi 
hakikaten önemli bir konudur. Bunu da Tekel 
Müdürlüğü uzun zaman etüdetmiş, fakat siga
ranın Türkiye'den bir başka pazara nakledilme
sinde büyük gümrük güçlükleri görülmüştür. 
Bu bakımdan daha ziyade başka memleketlerde 
kendi sigarasını içiren memleketler, bu memle
ketlere yatırım yapmak suretiyle fabrikalar ku
ruyor. Türkiye'nin de bu yola gitmesi bu mak
sadı en iyi şekilde temin edecektir. Bugünkü 
şartlar altında sigara ihraç etmek mümkün de
ğildir. Çünkü gümrük duvarları sigaramızı içi-
lemez bir fiyatla başka pazarlara götürmekte-
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I dir. Sigaramızı başka memleketlere götürmek 

için daha ziyade o memleketlerde yatırım yap-
l ma yolu düşünülmektedir. 

Çay kalitesinin yükseltilmesi, çayın ihracı 
hususunda önemle çalışmaktayız. Çayın kalite
sinin yüksek olması için bilhassa çayın toplan
masında yani çayın alımında, aynı zamanda 
imalinde çok dikkatli olmak lâzımdır. Bugün
kü bozukluklar daha ziyade alımdan ve imalât
tan gelmektedir. Bu maksadı temin etmek üze
re demin de arz ettiğim gibi yedi tane çay fab
rikasını süratle hizmet sahasına sokacağız. Bu
gün belirli memleketlere çay ihracı fiyat bakı
mından müşkülât arz ediyor. Bizim çayımızın 
kilosu aşağı - yukarı Tekelin yaptığı masraflarla 
birlikte 18 - 19 lira civarındadır. Halbuki baş
ka memleketler Türkiye'ye teslim veya daha 
uzak memleketlere teslim çayı 9 - 10 liraya mal 
etmektedirler. Mamafih anlaşmalı memleketler
le ihraç için bir yol aramaktayız. 

Döner, sermayenin taahhüt edilen miktara 
çıkarılması hakikaten Tekeli çalışmalarında fe
rahlatır. Ama bu seneki imkânlarımız buna 
elvermiyor, inşallah gelecek sene bu husus yük
sek îutuflarınızla sağlanmış bulunur. 

Tekel personelinin daha yüksek kaliteli ol
masını arkadaşlarım arzu buyurdular. Hakika
ten Tekel personelinin durumunu şöyle tetkik 
edersek, kendilerinin yerden göğe kadar haklı 
olduklarını arz etmemek mümkün değildir. 

Aşağı - yukarı teşkilâtın yüksek tahsil gören 
eleman sayısı yüzde 9, lise tahsili bulunan yüz
de 21, en çoğu ilk, sonra hususi, sonra orta 
mektep olmak üzere mütebakisini teşkil etmek
tedir. Bu bakımdan önümüzde huzurunuza ge
tireceğimiz Tekel Teşkilât Kanunu ile bu husus* 
lar ele alınacak ve önümüzdeki yıllarda daha. 
kudretli ve kaliteli memur milletimizin "hizme
tinde olacaktır. 

Tütün ve Tütün İnhisarları Kanununun de
ğiştirilmesini söyliyen arkadaşımıza hemen şunu 
arz edeyim; bu kanunun değiştirilmesi hususun- . 
da Vekâletçe yapılan hazırlıklar vardır. Bir ko
misyon kurulmuştur, inşallah yakın bir zaman
da Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun değiş
tirilmiş projesi huzurunuza sunulacaktır. 

Şerbetçi otu yetiştirilmesine ehemmiyet ve
rilmesi temenni edilmiştir. Şerbetçi otu deneme
lerine Bilecik'te Ziraat Vekâleti tarafından baş
lanmış bulunulmakta ve önemle yürütülmekte-
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dir. Tatbikat alanında Tekel İdaresi olarak, 
kendi, şerbetçi otumuzu birada kullanmak bi
zim için hakikaten heyecan verici bir memnu
niyet sağlıyacaktır. 

Yerli viski imali istendi. Yerli viski dene
melerine devam ediyoruz. Ama hemen şunu da 
arz edeyim arkadaşlarım, bizim viskimiz bir İs
koç viskisi olmıyacaktır; Amerikan viskisi civa
rında bir kıymeti olacağına inanıyoruz. Hattâ 
alâkalılar daha iddialıdırlar. Neticeler önümüz
deki yıllar belli olacaktır. O zaman da neticeyi 
arz ederiz. 

Çay ambalajlarının ıslahı için vâki tenkid-
ler haklıdır. Şimdi önümüzdeki günlerde tene
ke kutular içinde ve plâstik ambalajlarla piya
saya bu ihtiyacı karşılamak ve bugünkü bozuk 
dağıtım sistemini düzeltmek üzere yeni usulde 
çay çıkaracağız. 

Turistlere, bilhassa gümrük kapılarında, 
yapılan muamelenin nahoş olduğunu ifade etti 
arkadaşım. Vazife deruhde eder etmez ciddi
yetle bu hususta üzerinde durdum. Bilhassa 
üç aydan beri ecnebilere karşı tutumun değiş
tiğini bilhassa bine yakın aldığım yazılar
dan anlamış bulunuyorum. Birkaç memleketin 
turistik teşekkülü olan cemiyetlerden bu husus
ta yazılar yazılmıştır. Türkiye'de 3,5 - 4 ay
dan beri ecnebilere karşı yapılan gümrük tutu
mu değişmiş bulunmaktadır. Bunu süratle ta-
kibediyoruz. Bu hususta en ufak bir şikâyeti 
müsamaha ile karşılamıyoruz. Ama, bunun en 
iyi çaresi; hem seviye itibariyle kültürü engin, 
hem de dünyanın bugünkü gidişinde insan mü
nasebetlerini değerlendiren yeni personelin yeni 
teşkilât kanunumuz neticesinde vazifeye başla
ması ile bu m eşelenin hemen hemen memleketi
mizde artık sızısı duyulmıyacak bir hâdise hali
ne gelecektir. Böylece hem memleketimize gi
ren turistleri memnun etmiş olacağız, hem de 
memleketimizdeki işlemlerden vatandaşımız sü
ratli, emin neticeler alacaktır. 

Gümrük teşkilâtımızın ağır işlemesi yeni 
personelin maddeten ve manen teçhizatlanması 
ile yerine getirilmiş olacaktır. Böyle olunca da 
bu mahzur ortadan kaldırılacaktır. 

Cfümrük tarife pozisyonlarının takdire ma
hal ibıraıkmıyacak şekilde tanzim edilmesi zaru
retine arkadaşımız işaret ettiler. Haklıdırlar. 
Esasen Nomanklâtürün tercümesini süratlen
dirmiş bulunuyoruz. Bu tercüme yapıldıktan 
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sonra herkesin elinde bir izalmame bulunacak
tır, herkes iddiasını bunun üzerinde yürüte
cektir. 

Muhterem arkadaşım 1962 yılı tütün fiyatla-
ımm iyi olduğunu; fakat bölgeler arasında eşit
sizlik olduğunu söylediler. Bu hususta bize de 
bâzı şikâyetler gelmiş bulunmaktadır. Bunun 
derhal önlenmesi için yerine gerekli mütehassıslar 
gönderilmiştir. înşaallah ıslah neticelerini önü
müzdeki günlerde arkadaşımıza arz ederim. 

Her aldığımız şikâyeti yerinde tetkik etmek 
ve tütünün değerini vermek suretiyle ıslah et
meye muktediriz. 

Tekel- bütçesinde geri kalmış bölgelere yer 
verilmemiştir, buyurdular. Arkadaşıma müte-
vazi olmakla beraber bu bölgeleri Tekel kendi 
küçük bütçesinde hiç de unutmuş değildir. Arz 
edeyim; Silvan Tütün Bakım Evi 500 bin lira, 
bu seneki bütçede konmuştur. Bitlis Yaprak Tü
tün Bakım Evi 500 bin lira, Hakkâri İşletme bi
nası 280 bin lira, Elâzığ Satış Ambarı 400 bin 
lira, Yozgat Bira Fabrikası 35 milyon lira, bu 
seneki bütçeye 5 milyon lira konmuştur. İğdır 
Satış Ambarı 250 bin lira, ispir Satış Ambarı 
100 bin lira, Tatvan Satış Ambarı. 90 bin lira. 
Yine küçük bütçemizde bilhassa tütün gibi, çay 
gibi iktisadi bir hal olan yerlerdeki çabuk al
mak istediğimiz neticelerden sonra, Şark mmta-
kasmda ve mahrumiyet mıntakalarmda bu in
kişaf hususlarına da dikkat edilmiştir. İnşallah, 
önümüzdeki yıllarda bu dikkatimiz istenilen öl
çüde olacaktır. 

Tekel Genel Müdürlüğünün yatırımlarının 
kifayetsiz olduğuna İsmet Kapısız arkadaşım te
mas ettiler. Bu hususta önümüzdeki yıllarda. Te
kel bütçesinde 5 yıllık plânın kabul ettiği yatı
rımlarla yerinde neticeler alacağımızdan eminiz. 

Tekel Genel Müdürlüğünün çalışmalarının 
hususi teşebbüs çalışmaları gibi ele alınmasını 
buyurdular. Bu husus yeni teşkilât kanunumuz
da yer alıyor. 

Gümrük politikasının tereddüde meydan ver
meden, talimatlarla idare edilmekten uzak, emin 
bir politika olmasını arzu buyurdular. Bizim ye
ni yapmış olduğumuz Gümrük Kanununda tak
diri hükümler kaldırılmıştır. Esasen gümrük ka
nunlarının büyük mikyasta kontrolörü olan me-
vat- yeni Gümrük Kanunumuza konmuştur. Ay
rıca da izahnamenin tümünün tercüme edilip il-
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güllere sunulduğu zaman ilmî npktadan ve aynı 
zamanda işleme noktasından, takdir noktasın
dan gümrük politikamızın sağlam esasa bağlan
dığı görülecektir. 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşlarımızın sualleri 
var. Sayın Talât Oğuz, lütfen sualinizi kısa ve 
kesin olarak sorunuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Güney - Doğu 
mıntakalarmda kaçakçılığın önlenmesine matuf 
olarak kurulacak müşterek pazar mevzuunda 
Dahiliye Vekâletiyle beraber her hangi bir ça
lışmanız olmuş mudur? Eğer olmuşsa ne safha
dadır?.. Lütfen açıklar mısınız?. 

GÜMRÜK VB TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Güney - Doğu mıntaka-
smda kaçakçılığın âmili daha ziyade tarafların 
iktisadi kıymetleri arasındaki büyük farklardır. 
Bu, kaçakçılık cazibesini yaratmaktadır. Güm
rük ve Tekel Vekâleti olarak kanaatimiz; ka
çakçılığın zabıta yollarından ziyade iktisadi öl
çülerle önlenmesidir. Bu bakımdan hudutlarda 
hudut pazarlarının kurulması fikrini savunuyo
ruz. Bu hususta mayınlama müessesesine de te
mas etmek isterim. Mayınların kaçakçılığı önle
diğine de kaani bulunmuyoruz. Bizim kaçakçı
lığın iktisadi tedbirlerle Önlenmesi için kurul
muş bir komisyonumuz vardır. Yakında komis
yonumuzun muhassalasını, daha evvel beyanla-
riyle bizimle aynı fikirde olduğundan şüphe 
edümiyen Dahiliye Vekâletiyle beraber ele ala
cağız. 

BAŞKAN — Sayın Etem Kılıçoğlu. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Efendm, mevzuata göre tekel maddelerine 
zam. yapılması hususu IBakanlar Kuruluna ve
rilmiş bir salâhiyettir. İSon ıgünlerde bütün ga
zetelerde okuduk, tekel maddelerinin bir kısmı
na zam yapılacağını öğrendik bunun. esbabı 
.mucibesini bilmiyorum. Bu maddelere yapılan 
zammın kaçakçılığı artı raca ğı (Bakanlıkça dü-
şünülmeıkte mildir; eğer düşünülüyorsa bunun 
önlenmesi için ne ıgibi bir tedbir alınmıştır. 

İkindisi, 
(BAŞKAN — Sayın (Bakan 'bu suale cevap 

versin, ikinciyi sonra sorarsınız. 
OÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 

ÖZTRAK (Devamla) — Tekel maddelerine ya
pılan zam, önümüzdeki uzun vadeli beş sene
lik plânın tatbikatına nema bulunmak üzere 
alınmış bir karardır ve salahiyetli organlar ta-
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rafından alınmıştır, önriimüzdeki ayın birinden. 
itibaren hali tatbike konulacaktır. Bu zamların 
kaçakçılığı artıracağına kaani değiliz. Esasen, 
bugünkü tekel maddeleri fiyatlarının tütün ol
sun, alkollü içkiler olsun, dış memleketler fi
yatlarına nazaran aşağı - yukarı yüzde 70 ucuz
lukta olduğunu da belirtmek isterim. 

Bugün yüzde 18 civarında yaptığımız zam
ların hiçbir zaman mubayaayı azaltacağına ka
ani değiliz. Çünkü, ihtiyaç maddeleri olarak si
garaya ve içkilere zam yapılmıştır; zam yapı
lan tekel maddeleri bunlardır. Diğer tarafta, 
çay, tuz, halk sigarası üçüncü sigarası ile kah
ve zam (görmemektedir. Bunlara, en son ola
rak 1968 ısenesinde yapılmış olan yüzde 48 nis-
betindeki zam dahi satışta her hanigi bir kısın
tıyı âmil olmamıştır. Binaenaleyh, ne 'kaçakçı
lığın, ne de sürümün azalması gibi bir mesele 
mevzuubahis değildir. Esasen, inşaMaJh bu zam
larla hayırlı neticeler elde edilecek ve kalkın
ma sağlandığı zaman bu 'zamlara seve seve kat
lanacağını ümidederim. 

BAŞKAN — İkinci sualinizi sorun iSayın 
Kılıçoğlu. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Tütün ekim sahalarının 'genişletilmesine. Ba
kanlığınız taraftar mıdır, böyle bir düşünceniz 
var mıdır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Tütün ekim sabaları 
geçmişteki muhtelif sâiklerle tahdidedilmiştir. 
Kimisi, tütünün hakikaten ekilememesiınin mu
cip sebebi 'olarak, ilmî sebebi olarak arazi tah
didi-yapılmış, kimisi de kaçakçılığa mâni ol
mak için arazi tahdidi yapılmıştır. İBiz değeri 
olmıyan topraklarda tütün ekiminin genişletil-
<mesini preıısibolarak kabul etmiyoruz. Yalnız 
kaçakçılığın önlenmesi ve diğer 'sebeplerle ya
pılmış olan tahdidin kaldırılmasına biz de ta
raftarız. Esasen bu yoldaki talepler de eskiye 
nazaran ciddî değişiklikler yapacağız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ak soy, suali
nizi sorun. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Oiresun) 
— Suallerim bitmedi, müsaade buyurun devam 
edeyim. 

BAŞKAN — Sizin soracağınız sualleri biraz 
da arkadasınız sorsun. 

ÎBRABtM ETEM KILIÇOĞLU (Oiresun) 
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— Bunun takdiri Riyasete ait bir şey değildir. 
Onu 'ben (takdir ederim. 

BAŞKAN — Kılıçoğlu başka sualiniz varsa 
onu da sorun, çünkü bu hususta yeterlik öner-
ıgesi 'vardır. Yeterlik önergesi suallere de şâ-
ımiıldir. Eğer sorulan sualler uzarsa o zaman ye
terlik önergesini okutturacağım. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Başkanlık Divanı salâhiyetlerini, milletve-
Mllerinin konuşma ve sual sorma haklarını tah-
didediöi bir istikamette 'kullanımamalıdır. Mil
letvekilleri sual sormazdan evvel, milletvekille
rine, «Kısa ve kesin konuşunuz» diye bir ih
tarda bulunulmaz. 

BAŞKAN — Sualler ıkısa ve kesin bir şe
kilde ifade edilir. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Eğer, usul dışı biir konuşma olursa, o za
man konuşmaya müdahale edilir. (O. H. P. si 
sıralarından kürsüye ıçık, sesleri) 

BAŞKAN — Üçüncü sualinizi sorunuz. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Oiresun) 

— Üçüncü sualimi arz ediyorum. 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 

Usul (hakkında söz istiyorum. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Türkiye'de, tekel memuru bulunmıyan kaç 
kaza vardır? (Bu kazalarda vazife ıglören tekel 
baışbayiliklerii hangi usullere göre tesbit edil
mektedir? 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Usul halkkında söz istiyorum. 

OEVAT ODYAKMAZ <(;Sivas) — Bütçe Ko
misyonu âzası bu kadar sual mıi sorar.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale (etmeyin ar
kadaşlar. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Bu başbayİlilklerin, tekel memurunun yaptı
ğı, gördüğü âmme 'hizmetini lâyıkiyle gördüğü
ne Bakanlığınız kaani midir? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Tekel memurunun bu
lunmadığı yerlerde veya tekel memurunun bu-
lunmaJsiyle iktisadi bir netice elde edilmiyen 
yerlerde, tekel bayilikleri ile çalışılmaktadır. 
Bunlar, tabiî hususi şahıslardır, ımemur statü
süne tabi değildirler. Bunlar memleketimizde 
tekel memurluğunun kurulmasında iktisadi ne
ticeler lalmamıyan yerlerde kurulmuş bulun
maktadır. Bunların ımjlktan hakkında istatisti-

19 . 2 . 1963 O : 2 
ki bir bilgim yoık, cetveli tetkik edip bu husus
ta arkadaşıma gerekli rakamları verebilirim. 

BAŞKAN — iSayııı Refet Aksoy buyurun. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, güm

rük kapılarında ve hudutlarda yakalanan ka
çak 'eşyaların bir 'kanunla 'hayır cemiyetlerimiz
den olan Kızılaya ve Çocuk Esirgeme Kuru
muna verilmesi mukarrer idi ve veriliyordu. 
Fakat 27 iMayıs ihtilâlinden sonra, Ibu durdu
rulmuştur. Bunun sebebi medir, bu eşyaların bu 
müesseselere tekrar iadesine imlkân var mıdır? 
Bu eşyaları vermemekle ıbu hayır cemiyetleri
ni büyük bir 'gelirden malınım etmiş bulunu
yoruz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Kaçakçılığı teşvik eder 
mahiyette ve bu cazibede olan mallar, piyasa
da satılmayıp, bunlar Çocuk Esirgeme Kuru
mu, Kızılay gibi hayır müesseselerine veril
mektedir. Esasen, bu bir kanun mevzuudur 
ve buna devam edilmektedir. Yalnız bugün 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumunun biz
den Bakanlık olarak istediği hususlar, bu mal
ların tertibedilecek piyangolara konulması mese
lesidir. Bu hususları Vekâletçe tetkik etmek
teyiz. Bâzı şartlarla bu malların piyangolara 
konulmasına müsaade edeceğiz. Çünkü bu mal
lar, memlekette cazibe uyandıran mallardır, 
kaçakçılığı teşvik ettiği için satışı yoluyla ara
yanın aranana el atmasını sağlamak üzere bu 
kayıtları koyacağız. Şikâyetleri şudur : Eski
den beri bu kaçakçılığı teşvik eder malhiyette 
cazibesi «lan maddeler (hayır müessesesine ve
rilmektedir. Ama piyangoya koymak isterler; 
bu piyangoya koyulma meselesini sağlıyacağız. 

BAŞKAN — 'Sayın Erol Yılmaz Akçal. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın 

Vekil, 5 Yıllık Kalkınma Plânının Mecliste 
müzakeresi sırasında, çay işlerinin müstakil 
bir müessese halinde getirilmesi hususu bir tak
rirle plâna dercedilmişti. Bunun üzerine her 
'hangi bir faaliyete geçildi mi? Bunu soruyorum, 
bir. 

ikinci sualim... 
BAŞKAN — ikinci suali sonra sorun Sayın 

Akçal. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Gayet 

kısadır efendim. 
BAŞKAN — Buyurun o halde. 
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EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Çay is

tihsal sahalarında, çayın kalitesi bakımından 
önemli olan yollar hususunda Nafıa Vekâletiyle 
müşterek bir çalışmanız var mı'dır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Sayın Erol Beyefendi
ye Ihemen şunu ifade edeyim ki, Karadeniz 
mmtakasında bir umum müdürlüğün kurulma
sı veya çayı müstakillen işletebilecek bir mü
essesenin kurulması plânda düşünülmüştür. 
Daha doğrusu Plânlamada bu husus tavsiye 
edilmiş bulunmaktadır. Bu mevzuun gerçekleş
tirilmesi için çalışmalar vardır. Esasen plânla
ma çalışmalarını mütaakıp, bilhassa bu seneki 
geçiş plânının tatbikinden aldığım neticeler 
üzerine Tekel Genel Müdürlüğünde geniş bir 
tetkikat yaptırdım. Bu tetkikatı yapan Vekâ
letin yetkili şahısları bana aynı şeyi tavsiye 
etmişlerdir. Vekâlet çayın inkişafına âmil ola-
'bilecek, bilhassa toradaki yatırımların sürat 
ve emniyetle yürütülmesini sağlıyacak, işlerin 
başarıya .gitmesini temin edecek bir müessese
nin orada^ kurulmasını uygun görüyorlar. Bu 
kurulacak müessese bir umum müdürlük mü 
olur, yoksa bu umum müdürlüğe benzer bir 
müessese mi olur, bu 'hususu düşünmektedir. 

Çay fidanlıkları arasında yapılması lâzım-
gelen yollar hakkındaki temennilerine ben de 

• katılıyorum. Bu mevzuda müşterek bir çalışa 
mamız olmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Güven, buyurun. 
SALÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Ben

deniz de bir hususu ISayın Bakandan Öğrenmek 
istiyorum; geçen sene 70 milyon olan yatırım
ların ne kadarı realize edilebilmiştir? Edile-
miyen kısımlar 'hanıgi sebeplerle edilememiştir? 
Bu sene de 95 milyonluk bir yatırım .görürü-' 
yor. Yani geçen sene yapılamıyan yatırımların 
esbabı mueibelerini ortadan kaldırmak yolun
da Bakanlıkta bir çalışma mevcut mudur?. 
Bendenizin şahsi kanaatine g<öre; bu 95 mil
yonluk yatırım 19G3 senesinde realize edilemi-
yecektir. Beni bu 'hususta tenvir edebilirler mi? 
Sayın Vekil Beyden bunu öğrenmek istiyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Geçen seneki yatırım
larımızın % 73 civarındaki bir kısmı talhakkuk 
etmiş bulunmaktadır. Diğer kısmı, ben Vekâ
lete ilk deldiğim zaman projesizlik yüzünden 
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ve birim fiyatlarının vaktinde verilmemesi se* 
be'biyle yapılamamıştır. Bu hususlar tarafım» 
dan müşalhede edilmiş olduğundan derhal Ge
nel Müdürlükte bu neticelere bizi ıgötüren mah* 
zurların neler 'olduğunu tesbit etmek üzere tet* 
kikat yaptırdım. Bu tetkikatı yapan insan-' 
lann bize ciddî tavsiyeleri olmuştur. Bu tav* 
»iyeler üzerine 95 milyon liralık bir yatırım 

' yapılmıştır. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın îlyas Kıllç. 
ÎLYAS KILIÇ (Giresun) — Sayın Bakana 

iki sual sormak istiyorum : 
1. Tütün ekimi yapılan tarlalarda, hasat 

yapılmadan evvelki tahmini miktar ile satışa 
sevk edilen tütün miktarı arasında bir miktar 
farklar görülmektedir. Ve bu iş mahkeme 
mevzuu olmaktadır. Bu ıkimselerin affı da si
zin yetkinizde olduğuna göre, bu gilbi kim
selerin affını düşünüyor musunuz? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Meseleyi şümulüyle 
düşünelim; portesini işlemlerin maliyetini tet
kik edelim. Ondan sonra müsaade buyurumuz, 
bir karar verelim. 

ÎLYAS KILIÇ (Giresun) — İkinci sualim: 
Kendilerine büyük mesuliyetler yüklenen, 

büyük bir fedakârlık neticesi bir takım teh
likelerle karşı karşıya kalarak köylerde mu
bayaa yapan eksperlerin halen almakta ol
dukları yevmiye günde 10 liradır. Bu parayla 
birlikte tütün denkleri arasında yattıklarını 
bilhassa gördüm. Aeaba bunların ıslâhı için 
bir tasavvurları var mıdır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Hakikaten eksperle
rin mesaileri hudutsuzdur, büyük fedakârlık
la iş görmektedirler. Bu hususta bir kanunu 
Yüksek Meclise sevk etmeyi düşünüyoruz. 
Yalnız bu arada yine elimizde olan destekle
me ikramiyeleriyle, tekel eksperlerinin, daha 
evvelki senelere nazaran emeklerini karşılı-
yacak bir mükâfata ulaşılacağını ümit ediyo
rum ; bunu yapacağız. 

BAŞKAN — Sayın Balım, buyurunuz. (Ye
terlik önergesi ,var sesleri) Bunun takdir hak
kı Riyaset Divanına aittir. 

ALt İHSAN BALTM (tSPARTA) — Be
nim sayın bakandan soracağım husus, Sayın 
Refet Aksöjy Beyin sorularının devamı mahi
yetindedir. 
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Bugün Kızılay dahil, hayır cemiyetlerinin 

elinde, Gümrük ve Tekel Bakanlığında kaçak 
eşya olarak intikâl etmiş 'bulunan birçok lüks 
eşyalar yardır. Bunların, fakir ve muhtaç 
kimselere birtakım hizmetler sağlanması için 
satılması lâzımdır. Acaba, hayır cemiyetleri ta
rafından bunların, bu eşyaların »satılması sağ
lanamaz mı? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Çok değerli arkadaşı-' 
ma, demin arz ettiğim gibi, şunu arz edeyim; 
hakikaten yüksek ve asil bir yardım -gayesi 
için t>u malların satılmasını arzu buyuruyor. 
Ama, memlekette bahis konusu olan mallar 
{kaçakçılığın cazip fbir unsurudur. Bu bakım
dan memleketimizde 'bir taraftan bir fayda 
yaratırken, satış gibi kolay hır vasıta ile fbu 
kaçak maddeyi arayana hemen bu maddeyi te
min etmek kaçakçılığı teşvik eder. Bu bakım
dan bu yola gidemiyoruz. Yalnız bu cemiyet
lerin .'bizden en son istekleri kendi gelir kay
naklarından biri olan piyangolarına bu -madde
lerin de konulmasıdır. Birtakım kayıtların 
konulması ile, satılmasını temin eden birta
kım kayıtlarla bunların piyangolarına konul
masına müsaade olunacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Çanga. 
SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — On bir, 

on iki seneden beri tütün müstahsıllarmdan ke
silen 1% 5 ilerin âkibeti ne durumdadır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANT ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rımla, umumi konuşmalarım, arasında temas et
tiğim bu hususu daha açık farz edeyim. Bili
yorsunuz uzun seneler % 3 ve !% 5 riisbetinde 
müstahsıldan kesilmiş olan paraların miktarı 
64 milyon liradır. Bugün bu para faizleriyle 
birlikte 94 milyon lira civarındadır. Bugün 
Ibu parte, ille tütün satışını teminata 'bağlayıcı 
müessese kurmak üzere Ticaret Vekâletinin 
'bir ciddî teşebbüsü vardır. Zannediyorum, en
cümendedir. 

BAŞKAN — Sayın Paksoy. 
EKREM PAKSOY (Bursa) — Efendim, 

mevzuatın 'müsaadesizliği dolayısiyle ambar 
artıklarını denize dökmek gibi bir durumla 
karşı karşıya bulunuyoruz. Bundan fayda
lanmak imkânları bahis konusu olmuyor. Güm
rük işleriyle iştigal eden bir memur arka
daşım; senede milyonlara !baliğ olan bir mik-
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tardan bahsetti. Acaba bu tarzda ambar ar
tıklarının hayır teşebbüslerine yardımı için 
'bir formül düşünülemez mi? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Belirtilen hususta cid
dî bir tetkikat yapmamıza ihtiyaç vardır. İn
şallah bu artık maddelerin değerlendirilme
leri hususunu temin edeceğiz. Ama şurası mu
hakkak ki, ciddî 'bir çalışmaya ihtiyaç göste
ren bir İştir. Onun için bu hususta arkadaşı
ma şimdiden kesin bir cevap veremiyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, Arpacıoğlu. 
REŞAT ARPAOIOGLU (Amasya) — Efen

dim, kaçakçılığın önlenmesi için PX in satışı 
hakkında Bakanlığınızca ne gibi tedbirler düşü
nülmektedir? 

GÜMRÜK VR TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Efendim, bugün PX de 
yaptığımız her aramada, her maddenin kulla
nılmış madde okluğuna dair vesika bulmakta
sınız. Bu husus daha ziyade başka yollarda hal
ledilmelidir. Çünkü kullanılmış madde diye sa
tıyorlar; bizim de elimiz, kolumuz bağlıdır. Bu
nu mücamele yolundan halletmek mümkün ola
caktır zannederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, kifayet 
önergeleri sualler için de bahis konusudur, iç
tüzüğün .111 nci maddesinin 63 numaralı dip 
notunda bu sarahaten belirtilmiştir. Bendeniz 
Yüce Meclisin her bakımdan tenevvür etmesi ve 
arkadaşların istedikleri sualleri sorabilmeleri 
için âzami tolerans göstermiş bulunuyorum. 
O yönden yeterlik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Tekel Genel 

Müdürlüğü bütçesinin tümü üzerinde Karma 
Komisyonda enine - boyuna görüşler ve temen
niler belirtilmiş bulunmaktadır. 

Şu ana kadar grupların sözcüleri dâhil, altı
dan fazla milletvekili bütçe üzerinde konuşmuş
tur. 

Umumi Heyet kâfi derecede aydınlanmıştır. 
Gündemin süratle tamamlanmasını sağlamak 
amaciyle müzakerenin yeterliğinin oya sunul
masını saygılarımla arz ederim. 

Eskişehir 
Oelâlettin Üzer 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 

.ÖZTRAK (Devamla) — Değerli tenkidleriyle 
bize ışık tutan ve âlicenap övgüleriyle hizmetle
rimizi öven arkadaşlarımıza şükranlarımızı ve 
minnetlerimizi arz ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bakandan sonra son söz mil-
letvekilinindir. Buyurun, Sayın Güner. 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Muhte
rem arkadaşlarım, ben iki mevzuda fikirlerimi 
söyliyeceğim : Tütün ve çay mevzuu. Tütün 
mevzuunda arkadaşlarım kâfi derecede izahat 
verdiler. 'Ancak ben temas edilmiyen iki noktası 
üzerinde duracağım. 

Birincisi; Yunanistan Müşterek Pazara gir
dikten sonra Müşterek Pazar memleketlerinden 
bir kontenjan temin etmiş bulunmaktadır. Her 
ne kadar bugün dünyadaki küf hastalığının tah
ribatı sebebiyle tütün istihsalinin düşmüş olma
sından dolayı tütünlerimiz istenen fiyatla satıl
mamaktadır. Ancak, Yunanistan'ın bu konten
janı temin ettiği ve istihsalini gittikçe artırdığı 
düşünülürse, buna karşı bizim ilerdeki satışları
mız bakımından Tekel Bakanlığı bir endişe mü
talâa etmekte midir, ediyorsa buna göre bu
günden tedbirler almış mıdır? Bu hususta ay-
dmlatılırsak memnun oluruz. 

İkinci husus, Tekel mevzuunda; bâzı tüccar
ların müstahsıldan mallarını aldığı halde bedel
lerini ödemediği ve senelerce peşinden dolaştır
dığı bir vakıadır. Bu durum karşısında müstah
silin himaye edilmesi ve bütün kaderi ile buna 
bağlanmış olması bakımından bu fena durumun 
önlenmesi bakımından idari ve hukukî her han
gi bir tedbir düşünülmekte midir, düşünülmü-
yorsa, düşünülmesini temenni etmekteyiz. 

Çay mevzuuna gelince; yakın bir mazisi olan 
bu mahsulden Tekel bugün varidatının hemen 
hemen yüzde 10 una yakın bir nisbetini temin 
etmektedir, önümüzdeki yakın yıllarda Türki
ye'nin ihtiyacı karşılanacak ve ihracetme zaru
reti hâsıl olacaktır. Ancak, bugünkü fiyatla ih
racının mümkün olmadığı beyan edilmektedir. 
Kalitesinin yükseltilmesi her zaman için müm
kündür. Ancak daha önceden lüzumlu olan ted
birlerin alınması lâzımdır. Alınmamış olan ve 
alınması lâzımgelen tedbirler şunlardır; bir de
fa fabrikalar kâfi değildir. İkincisi, yaş yaprak 
işlenmesi fabrika veya atölyelerde yapılmakta
dır. Halbuki atelyekrin yaprak işlemesi neticesi 
elde edilen mahsul durumu iyi değildir. Tekel 
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İdaresi acaba fabrika mı kurayım, atelye mi ku
rayım mevzuunu halletmiş değildir. İyi bir tet
kikten sonra, iyi kaliteyi hangilerinin imâl ede
ceği hususunun bir an evvel tesbit edilmek su
retiyle işe bu yolda istikamet verilmesi lâzım-
gelmektedir. 

İmalâttan sonra, depolama işleri çok feci du
rumdadır. Üzerleri çinko ile kaplı, araları açık, 
altları beton olan depolarda yığm halinde çay
lar muhafaza edilmektedir. Takdir buyurursu
nuz ki, Rize tamamen rutubetli ve yağışlı bir 
bölgedir. Üzerleri açık olan bu depolardan içe
riye yağmur ve kar sızmakta, alttaki beton üze
rinde uzun müddet durmakta ve bu suretle çay
lar küflenmektedirler. Bugüne kadar bu dâva 
halledilmemiştir. Ve elimize geçen çayların küf 
kokusu da bundan ileri gelmektedir. 

Ayrıca çay fabrikaları kurulduğu zaman, 
Hindistan'a gönderilen bir kısım mütehassıslar 
orada tetkikler yapmışlardı. Bu esasa göre ima
lât devam ediyor. Aradan 10 - 15 sene geçmiş 
olduğu halde, bu memleketlerde yapılması gere
ken tetkiklere ara verilmiş bulunmaktadır. Hin
distan'a gitmeye dahi lüzum yoktur. Bugün İran 
çay sanayii Hindistan'ınki ile rahat rahat reka
bet etmekte ve daha nefis çaylar yapmaktadır. 
Nitekim, Çay Cihan dedikleri çayın hakikaten 
nefaseti dünyada şöhret yapmış bir çay nevidir. 
O bakımdan gerek İran'da, gerekse Hindistan'
da ve vaktiyle bir teşebbüste bulunup da mu
vaffak olunamıyan Rusya'da cay tetkikleri yap
mak üzere gayretler sarf etmek ve bu işin en 
son imal şekillerini tesbit etmek suretiyle çay 
istihsaline bir yön vermek zarureti vardır. 

5 Yıllık Plânda kabul edilmiş olan mühim 
bir mevzu da müstakil ve muhtar Umum Mü
dürlük mevzuudur *ve tamamen mutlak bir za
ruret halindedir. 

Bu noktada söylenmesi lâzım gelen diğer bir 
husus da yaş çay fiyatlarının bizzat ziraat tek
nisyenleri tarafından maliyeti 3 lira 6 kuruş 
olarak tesbit edildiği halde Hükümet tarafın
dan 3 lira verilmektedir. Gübre fiyatlarının da 
artımlısını göz önünde tutarsanız önümüzdeki 
yıllarda bu fiyatın da artırılması zarureti aşi
kârdır. 

Ayrıca şu noktaya da işaret ettikten sonra 
huzurunuzdan ayrılacağım. Çay fabrikalarında 
çalışan işçilerin saat ücretleri 65 ilâ 95 kuruş 
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gibi çok düşük bir seviyede bulunmaktadır. Bu
nun da düzeltilmesini Sayın Vekilden istirham 
ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
1963 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiş
tir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

î'kinci ıkısım - Personel 
(giderleri 

I - Maaşlar ive ücretler 
201 Maaşlar 

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

202 Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eîtmlyenler... Kabul edilmiştıir. 

203 (Merkez geçici hizmetlileri üc-
treti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı-kanunlar 

(gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 38&6 sa
yılı Kanunun 5 ncd maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 İ5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) f-ıkrasiyie 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri ıgere-
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

12 000 

28 547 253 

2 735 910 

96 360 
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800 500 
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2i0 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

212 4367, 6706, 6811, 7046, 42 sa
yılı kanunlar gereğince ödene
cek er tayını 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

214 6535 sayılı Kanuna göre veri
lecek tazminat 
/BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

218 6410 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi (gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul ediikriiştir. 

220 1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yemeklik bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediflmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul .edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

4 2Û0 

3 210 000 

10 000 

76 765 

10 000 

170 000 

560 000 

300 000 

330 000 

135 000 

250 000 

1 240 801 
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4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul .edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Haber alma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebe! Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Giyecek ve teçhizat giderleri 
BAŞKAN — Kabil'i edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 
'Gümrük kapılarında ve deniz 
ımotörlerinde vazife görenlere 
yapılacak ilk yardım için alı
nacak tıbbi eczıa ve malzeme
ler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
'Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 
Kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölen muhafaza memur
ları ve deniz; müstahdemleri
nin teçhiz, tekfin ve kabir 
yapma giderleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük hizmetleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bara gönderme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar-

B :54 
Lira 

155 000 

511 500 

7 500 

25 000 

650 000 

860 000 

7 000 

50 000 

2 000 

80 000 

100 000 

19 . 2 . 1963 
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da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 
BAŞKAN -r Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın [giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 iStaj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 [Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler...,Kalbul edilmiştir. 

478 Tarife Kanununun izahname-
si ve eşya fihristinin hazır
lanmasında bilirkişi sıfatiyle 
çalıştırılacaklara verilecek üc
retlerle metinlerin teksir ve 
'bastırılması için lüzumlu kâ
ğıt ve sair giderler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Konçlar 
501 Geçen yıl borçları 

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

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Gümrük Memur ve Müstah

demleri Yardımlaşma Derne
ğine (Memur ve müstahdem
lerin öğle yemeklerine yardım
da kullanılmak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 

I - Onarımlar 

701 (Bina onarımı 
BAŞKAN —.Kaimi edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

228 750 

60 000 

50 001 

200 000 

188 360 

30 000 

20 000 

21 000 

42 435 

250 000 

455 
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Lira 

703 Makina ve teçhizat onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 000 

VI - Bina, hastane, okul, 
lojman ve ıgaraj inşaatı 
IX - Maikina ve teçhizat 

alımları ve esaslı 
onarımları 

781 Yeni makina ve teçhizat satı-
nalımı 686 000 
[BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul eddlmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi bitmiş
tir. Tekel Genel Müdürlüğü bütçesine geçiyoruz. 

B. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhunyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/336, C. Senatosu 1/159) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 73, C. Senatosu S. Sayısı : 26) (1) 

BAŞKAN — 1963 Tekel Oenel Müdürlüğü 
Bütçesi. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tekel Oenel Müdürlüğü 1963 yılı 
bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı yatırımları dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 63 442 585 lira ve yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 95 145 000 lira ödenek verilmiştir. 

[A/ l ] - CETVELİ 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Ücretler 
202 Memur ve hizmetliler ücret

l i ) 73 S. sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadvr. Aynı tasarı ile ilgili C. Senatosunun 26 
S. sayılı basmayazı ise C. Senatosunun 4. 2. 1963 
günlü 39 ncu Birleşim tutanağı sonuna bağlıdır. 

19 . 2 . 1963 
B. 

leri 

0 :2 
Lira 

48 671 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici h'izm etliler ücreti 116 735 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hiametli-
lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücreti 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 842 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kafatı 1 500 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emeldi 
Sandığına yapılacak ödeme
ler 6 138 861 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti/r. 

218 4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 725 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
(giderleri 

301 Merkez büro giderleri 196 000 
• BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. '' 

302 Vilâyetler büro giderleri 605 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta telgraf ve telefon ücret 
ve (giderleri 635 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil iniştir. 
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Lira 

350 000 
Kabul edenler... 

Kabul edilmiştir. 

447 

Kira bedeli 
BAŞKAN -
Etmiyenler. 
Giyecekler 475 000 
©AŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Yolluklar .1 957 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi 'giderleri ve 
yollukları 505 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 ncd maddesini ilgilen
diren giderler 108 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5237 sayılı Belediye gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mahkeme giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştitr. 
Tecrübe, ıslah ve mücadele gi
derleri 740 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaçağı takib ve önleme gider
leri 220 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 18 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil savun-

19 . 2 . 1963 O : 2 
B. 

ma fonu karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Burs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 ıStaj (giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

459 iSpor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs 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. 

505 iH-ükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 

602 İşçi kurul ve sendikalarına 
yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

605 4250 sayılı İspirto ve ispirtolu 
içkiler Tekel Kanunu gereğin
ce yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

653 Tekel Genel Müdürlüğü Men
supları Yardım Cemiyetine 
(memur ve hizmetlilerin öğle 
yemeklerine kullanılmak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Lira 

158 429 

103 700 

51 000 

70 000 

25 000 

113 000 

35 000 

28 000 

200 000 

20 000 

93 658 
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B. 

701 

[A/2] - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarımlar 
Lira 

565 000 Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbııl edilmiştir. 
I I - İstimlak ve satmalmalar 

705 İstimlâk ve satınalmalar 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
731 Etüt ve proje 150 000 

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

VI - Bina, hastane, okul, 
lojman ve garaj in§aatı ve 

esaslı onarımları 
741 İdare Ihmaları ve ambarlar 6 650 000 

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

VII - Fabrika, imalâthane, 
çiftlik binaları, tamirhaneler, 

depolar v.s. 
761 'Tesisler ve büyük onarımlar 66 930 000 

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

IX - Maıkina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
781 ıSatınalmacak ıma'ki'na, alât ve 

vasıtalar ve bunları kurma 
giderleri 17 540 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

782 ISatınalınacak taşıtlar 960 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

X - Borçlar 
791 A.M.E. bonoları 1 800 000 

BAŞKAN •— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi tekrar oku
tup oylarınıza •sunacağım. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi ootveliyle bir

likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 1 534 560 340 lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — (ıB) cetvelini okutuyorum. 

OETVEIsî :B] 

B. 

• 1 

Lira 

976 452 940 (Satış kârları (Tekel geliri) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Çeşitli gelirler (Muhtelif rü
sum) 3 '500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbııl edilmiştir. 

3 -Para cezaları 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

4 (Çeşitli hasılat 1 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

5 Geri alma 1 000 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

6 'Tütün, içki, tuz, M. 'Savunma 
vergileri 553 107 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

2 nci maddeyi tekrar okutup, oylarınıza sunu
yorum. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi (B) işaretli cet-

veliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 26 . 5 . 1927 tarih ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ııcu 
maddesi gereğince : 

A) Gelir çeşitle tinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli bu kanuna bağlıdır. • 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDM4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ucu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

458 — 
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3656 sayılı Kanunun 9 ncıı maddesi gere

ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu karariylc kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 25 . 3 . 1957 tarihli ve 6939 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolar
dan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1963 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN —.5. nci maddeyi (L) işaretli cet-
veliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —"Geçen yıl borçlan bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ; 

1928 - 1961 Bütçe yıllarına aidolup da Mıı-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1963 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3 - 6 ııcı kısım bölümleriyle yatırım bö
lümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları bö
lümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN —' (Lj cetveliyle birlikte madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tekel gelirlerinin özel hüküm
lerine göre tarh ve tahsiline 1963 bütçe yılın
da da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyl arınıza sınmıyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

19 . 2 . 1963 O : 2 
MADDE 9. — 8 . 2 . 1960 tarihli ve 7424 

sayılı Tekel Genel Müdürlüğü mütedavil ser
mayesinin 750 milyon liraya çıkarılması hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin miktara 
ait hükmü 1963 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — 9 ncıı maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Tekel Genel Müdürlüğüne 
bağlı işyerlerinde çalıştırılan işçilere, hizmet
lilere (bu işyerlerinde çalışan memurlar dahil) 
giderleri döner sermayeden ödenmek üzere ça
lıştıkları günlerde günde bir kap yemek ve ek
mek vdya (işçi adedi pişirme masraflarını kar-
şılayamıyacak ikada r az olan yerlerde çalışan) 
işçilere, heyet raporiyle perhiz yapmaları ieabe-
den veya yemek zamanı vazifeten dışarda bulu
nan işçilere yemek ve ekmek bedelinin teka
bül ettiği miktar yemek 'bedeli verilebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1963 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanları yürütür. 

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

Tasarı açık oyunuza arz edilmiştir. 
Tanın Bakanlığına geçmeden evvel üç mad

delik ufak bir tasarı var, onu görüşeceğiz : 

4. — D evlat memurları aylıklarının [tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ta
rım Bakanlığı hışmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonları 'raporlun (1/357) )(Gündeme) (S. Sa
yısı ; 89) (1) 

BAŞKAN — Öncelik ve ivedilik teklif eden 
bir takrir var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
89 sıra numarada ıkayıtlı olup evvelce sa

yın üyelerin dolaplarına konulan ve Plân Ko
misyonunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 

(1) 89 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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'kararlaştırılan kanunun gündeme, alınarak ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Tarım Bakam 
Mehmet Izmen 

BAŞKAN —• Öncelik teklifini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy'enler Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Ka
bul etmiyetiler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklif edilmektedir. İvedilik tek
lifini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
»ayılı cetvel ile tadil ve eklerinin ITarım Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Tarım Bakanlığı kısmına ilişik cetvel
de gösterilen derece, sayı ve unvanları yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF HİKMET 

ONAT (Ordu) —• Madde hakkında 'küçük bir 
izah yapayım. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
'KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARİF HİKMET 

ONAT (Devamla) —- Muhterem arkadaşlar, 
daha evvel Yüksek Meclisinizcc kabul edilmiş 
olan hayvan hastalıkları ile mücadele enstitü
sünün gerektirdiği kadroları Ura tasarı getir
mektedir. Hayvan hastalıkları, bilhassa, Şap 
hastalığının önemi inal umdur. Bunun içinde 
evvelce Meclis tarafından kabul edilen tasarı
lar mucibince iki tane hayvan hastalıkları ile 
mücadele için enstitü kurulmuştur. Bu ensti
tülere lüzumlu olan eleman ve .mütehassıs ele
man sağlamak için bu tasarı gelmiştir. Bu ka
nunun birinci maddesi de bu elemanlara mah
sus kadroları ihtiva etınektedir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti
yen.? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

19 . 2 . 1963 O : 2 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN.— Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN •— Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?. Yok. Tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Tasarı Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

C — Tarım Bakanlığı Bütçesi: 

Ç — Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdür
lüğü Bütçesi : 

D — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1963 Bütçesi: 

E — Orman Genel Müdürlüğü 1963 Bütçesi: 

C — Tarım Bakanlığı Bütçesi : 
Tarım Bakanlığının tümü üzerinde görüşme

lere geçiyoruz; 
Bir takrir var okutuyorum; 

Yüksek Başkanlığa 
Parti grupları ve Divanın aralarında varmış 

oldukları Centilmen Anlaşması gereğince, Gru
ptunuz Tarım Bakanlığı ve Orman Genel Müdür
lüğü bütçe tenkidlerini ayrı ayrı hazırlamış bu
lunmaktadır. Bu bakımdan İnhisarlar Vekâle
tinde olduğu gibi Grupumuzun Orman Genel Mü
dürlüğü bütçesi üzerindeki görüşünü ifade ede
bilmesi için 5 dakikalık müddetin 20 dakikaya çı
kartılmasını arz ve teklif ederim. 

C. K. M. P. Grupu Bşk. V. 
Sivas 

Cevad Odyakmaz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bâzı parti 
grupları Tarım Bakanlığı bütçesinde, ikili ve üç
lü ekipler halinde söz almış bulunmaktadırlar. 
A. P. den 3 arkadaşımız, C. K. M. P. den iki ar
kadaşımız, Y. T . P . den iki arkadaşımız Tarım 
Bakanlığı bütçesi üzerinde söz almış bulunmak
talar. Sabahki oturumda kabul etmiş olduğumuz 
bir grupun ikinci sözcüsünün konuşmasının 15 da
kikaya indirilmesi kararı, daha sonra Gümrük ve 
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Tekel bütçesi üzerinde verilen bir takrirle değiş
tirilmişti. Şimdi ona mealen aynı şekilde grup 
sözcülerinin mütaaddit olması tahtında dahi 20 
şer dakika konuşmalarını istihdaf etmekte olan 
bir önerge var. önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

O halde arkadaşlar, Tarım Bakanlığı -bütçesi 
üzerinde gruplar adına yalnız bir arkadaşımız söz 
alacak ve yirmi dakika konuşacak. Ondan sonra 
aynı grup adına söz alan arkadaşlar beş dakika
dan fazla konuşamıyacaklardır. 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Kemal Ata
man. 

M. P. GRUPU ADINA KEMAL ATAMAN 
(Konya) — Muhterem Başkan ve muhterem mil
letvekilleri; 

Millet Partisi Meclis Grupu adına, Tarım Ba
kanlığının 1963 yılı Bütçesi hakkında grupumuzun 
görüş, tenkid ve temennilerini arz etmek için hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. Grupumuzun ka
naatlerini Yüksek Meclis olarak dinlemek suretiy
le lütuf ve sabırlarınızı esirgemiyeceğinize emin 
bulunmaktayım. Bundan dolayı da Grupum adı
na, Yüksek Meclise ve sayın üyelerine teşekkür
lerimizi arz ederim. ı -

Muhterem arkadaşlarım; 
Dünyamıza tahmil edilmiş olan, bilûmum can

lıların fonksiyonları, alelûmum beslenme ile ka
bili teliftir. Tabiîdir ki, bu canlılar, insan, hay
van ve bitkidirler. 

însan olarak tabiatın her türlü nimetlerini, 
evvelâ kendi yaşama garantisi için, kuracağı bir 
nizam dahilinde, istihsal ve istihlâkinin hüsnü 
idare metodunu bulması ve tatbik etmesi lâzım
dır. 

Bunu tahakkuk ettirmiyen toplumlar ve mil
letler, yukarda arz ettiğimiz beslenme problemi
ni çözememiş olurlar. Şu hale göre bu problemin 
çözücü unsurunun mühim bir kısmının toprak ol
duğunu kabul etmemiz zaruridir. O halde yurdu
muzun toprakları üzerinde durarak mütalâamızı 
serd etmek suretiyle, milletimizin beslenme dâva
sının ana unsuru olan toprak ünitesini eline ala
rak mevzua girmek istiyoruz. 

Türkiye'nin toprakları, haddi zatında, her 
yönden verimli olmasına rağmen, üzülerek arz 
edeyim ki, bugün millî tokluğun külfetini omuz
layacak kudrette değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yurdumuzun toprakları üç mühim sebepten 
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ötürü tahribedilmekte ve her geçen yıl birçok 
can ve yüz milyonları aşan servet kaybımıza mal 
olmaktadır. 

Bu sebeplerden birincisi; toprağın yüzün
deki her çeşit bitki örtüsünün ve bilhassa orman 
ve 'meraların tahribidir. Bu tahribin başlıca 
âmili insan, orman ve mera münasebetlerinin 
memleketimizde tanzim edilememiş olmasından 
ileri gelmektedir. İskânın yanlış yapılması, dağ
lık ve ormanlık sahalara halkın yerleşmiş bulun
ması ve çoğalan nüfus karşısında, teknik hu-
susatm sokulamamış olması yüzünden kifayet
siz bulunan tarım arazisinin durumu, daimî 
bitki örtüsünün tahribine sebep olmuş ve hâlâ 
da olmaktadır. Bunun yanında Türkiye'nin 
tabiî vejetasyon bakımından çeşitli iklimli ol
ması taibiaıtm kendi 'kendisini tamir ve ihya ede
memesi de menfi bir faktör olarak tesirini gös
termektedir. 

Bugün memleketimizde developman prog
ramları tetkik edilir ise görülür ki, tarımın 
gelişmesi ve sınai bölgelerimizin inkişafını te
min edebilmek için akarsu kaynaklarımızı re
zerve etmek ve bu suları elektrifikasyon ve su
lama işlerini cife bir »sıra ve nizama bağlamak 
icabetmektedir. Menbalarım, ormanlık ve dağ
lık bölgelerden alan akarsularımızm havzala
rında, düzensiz bir arazi istismarı ve hayvan 
otlatmacılığı sonucu toprak, bitki" ve su düzeni 
bozulmuş bu havzalar birer seliment ve sel kay
nağı haline gelmiştir. Bu hâdiseler sebebiyle 
memleketimiz düzensiz bir arazi kullanmaya 
doğru gitmekte ve bu yüzden sel ve erozyon 
olayları her geçen gün şiddetini artırmaktadır. 
Bunun neticelerinden (biri olarak büyük emek 
ve yatırımlar karşılığında elde edilen erozyon 
toprağı ile barajların dolması bu tesislerin mem
leket hizmetlerindeki sürelerinin 'kısalmasına ve 
bu suretle zamanından önce hizmet dışı kalma
larına sebebolmaktadır. 

Tahrip sebeplerinden birisi de; mera neba
tından başka tarım bitkisi yetiştirecek çapta 
olmıyan meralara ölçüsüz, düzensiz bir şekilde 
sokulmuş olan traktör ve pulluktur. Bu 'alet
lerle geniş çapta meralar sökülmüş ve bu su
retle toprağı yerinde tutan, hayvana yeşil yem 
olan bitkilerin yok olması ile, tarihsel hayvan
cılığımızın bu yerleri yavaş yavaş rüzgâr eroz
yonlarına terk etmek zorunda, kalmış olduğunu 
esefle kaydetmek isteriz. 
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Bu günkü topraklarımızın erozyon bakımın

dan durumunu iııceliyecek olursak; genel ola
rak topraklarımızın % 66 sının erozyonlu ve 
aııcak % 34 nün de normal durumda olduğunu 
görürüz. Erozyonlu sahaların şiddet dereceleri-

• ne göre tefriki yapılır ise, genel sahanın % 40 
mm şiddetli, c/c 23 nün orta şiddetli ve % 3 nün 
de hafif şiddetli erozyonlu 'saha olduğunu gör
mek mümkündür. Şiddetli erozyon 68 küsur 
milyon hektar arazinin 57 milyon, orta şiddetli 
erozyon 900 bin ve hafif şiddetli erozyon ise 
400 küsur bin ki eem'an 58 milyon 350 bin hek
tar toprak ekilmez hale gelmiş olmakta ve eroz
yonun (tesirinden tarım arazisi olarak ancak 10 
küsur 'milyon hektarı (kurtulabilmiş bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar; yukarda arz ettiği
miz rakamlar bizi endişeye düşürmekte ve üze
rinde durmayı mecbur etmektedir. Bilhassa % 
3 oranında artan nüfusun -beslenmesi için, mev
cut tarım arazisinin kifayetsiz olan verimini 
artırma yerine, orman ve meradan yeni zhaat 
arazisini açma temayülü, yeraltı ve yerüstü 
su akışlarını tanzim eden daimî vejetasyon ile 
kaplı orman ve meraların kısa zamanda denge 
bozucu şekilde tahribedilmelerine yol açmakta
dır. Memleket topraklarının % 40 nı teşkil 
eden şiddetli erozyona mâruz 68 milyon hektar
lık sahadan bir milimetre kalınlığındaki topra
ğın erozyonla aşınması halinde 638 milyon met
reküplük verimli üst toprağın zayi olduğu «İl
mî araştırmalar neticesinde» 'asgari bir had ola
rak bilinmektedir. Bunun haricinde ve .so;ı yı
larda tabiî gübresiz ve örtüsüz kalan ince top-
raklrın aşınıp taşınması da, orta- Anadolu için 
ciddî bir tehlike olarak aleyhimize süratle inki
şaf etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; yeri gelmişken şu hu
susu da elle tutulur ve gözle görülür bir vakıa. 
olarak tebarüz ettirmek isteriz. Hatırlıyacağı-
nız veçhile son zamanlarda Konya'nın Karapı
nar kazası arazisinin çölleşmekte olduğunu, ba
sın mütaaddit defalar umumi efkâra açıklamış
tır. Mevzuu mahallen ve tekraren tetkik ettik. 
Arazinin çölleşme değil, çöl olduğunu gördük. 
Alâkalılarla temasımız neticesinde, merkezi Ka
rapınar olmak üzere Bor, Niğde, Aksaray, Ci
hanbeyli, Konya, Çumra, Karaman ve Ereğli 
topraklarının büyük kısımlarını içine alan 2 mil-
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yon hektar kadar arazinin erozyon tehdidi altın
da olduğunu öğrendik. 

Erozyon merkezi Karapınar sahasında 450 
bin hektar toprağın tamamen çölleşmiş olduğu
nu Hükümetin teknik ve salahiyetli elemanların
dan üzülerek dinledik. Bu toprakların sinsi ta
biat hâdiseleri ve bilgisizlik gibi faktörler yo-
liyle çölleşme olayının durdurulması ve tekrar 
mera haline getirilmesi neye vabestedir? Suali
mize karşı aldığımız cevap şu olmuştur : 

«Bu toprakların pulluktan, hayvandan ve in
sandan asgari 5 sene uzak tutulması şarttır. Ara
zi seneler senesi kendi haline terk edilmeli ve 
arazi içine rüzgârı önleyici setler yapılmalı, ağaç
lar dikilmeli ve çölde kuyular açılarak çıkarıla
cak sularla mera bitkisi «yavşan ve saire» to
humları ekilerek devamlı sulamak ve ameliye 
muntazam bir ekip marifetiyle uzun seneler yü
rütülmelidir ki, ancak yeniden mera meydana 
gelebilsin. Yalnız bu ameliyenin tahakkuku da
ha bâzı engeller yüzünden müşküldür. 

a) Arazideki bulunan köy ve yaylaların 
başka sahaya kaldırılması, 

b) Terk edilen toprağın yerine köylüye kal
dırılan mıntakada toprak verilmesi gibi husus
lar neticenin müspet oluşunu garantilemez.» de
mişlerdir. Bugüne kadar Hükümet olarak ne gibi 
işlem yapıldığı hususuna da «180 bin küsur lira 
sarfiyle 450 bin hektar çölün ancak 75 bin deka
rının tel çivi ile çevrildiğini ve 6 aded derin ku
yu kazılması işinin de mütaahhide ihale edildi
ğini» alman cevaptan öğrenmiş olduk. 

Muhterem arkadaşlar : Mütehassıslardan al
dığımız bu neticelere göre şuna kaani olduğumu
zu arz etmek isteriz. Çölleşmenin meydana gel
mesine üç faktör âmil olmuştur. 

1. Politik mülâhazalar, 2. Uzmanların ve 
üniversitelerimizin olaylara ilmî yönden ışık tut-
mayışı, 3. Köylünün daha çok kazanma arzusu. 

Politik mülâhazalar1 dedik : Bunun izahını 
yine Karapınar'ı misal göstererek yapmaya çalı
şacağız. Karapınar arazisi taban Yavşan otu ile 
örtülü ve tarıma elverişsiz bir topraktır. Yavşan 
otu köklü ve yağlı bir bitki olması hasebiyle bu 
mıntaka koyunculuğiyle şöhret bulmuş bir saha 
olup sakinleri bu yüzden asırdan beri geçinegel-
mekte idi. Vaktaki politika, «Köylüye'toprak ve
receğiz, köylüyü çobanlıktan kurtaracağız» gibi 
demagojik zihniyetle hareket edilmiş olması ve 
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dağıtılacak toprağın hububata elverişli olup ol
madığı tetkik edilmeden dağıtılması, aynı mın-
takaya kredili traktör ve pulluk verilmesi ve 
hayvancılığı ile şöhret bulmuş, bu gibi sahalar
da köylünün hayat ve istikballerini garantiye 
almadan, yetmiyormuş gibi hayvan yetiştircisi-
nin ekmeğini açması llâzımgelen tevzi ofisleri 
yoliyle sağlaması gerekirken alım ofisleri açmak 
suretiyle, böyle verimsiz toprakların bir an ev
vel çölleşmeye itilmesi ve kakılması sağlanmıştır. 

Üzülerek şunu ifade edeyim ki, Karapınar'
da ve hayvancılık mıntakası olan Kars gibi yer
lerde kredili traktör tevzii yapilmakta ve açıl
mış olan tahıl «Tahıl» alım ofisleri hâlâ çalış
maktadır. Bu mülâhazaları ilmî yönden cerh et
mek ve diğer devletlerin çölleşmeye karşı aldık
ları tedbirleri dile getirmek, uzman ve üniversi
telerin asli vazifeleri olması lâzımgelirken maa
lesef memleketi kökünden tehdideden bu âfetle
re karşı tedbirlerde ikazsız kaldıklarını görüyo
ruz. Üniversitelerimizin araştırmalarını bu yöne 
çevirmelerini ve Hükümete ışık tutmalarını te
menni etmekteyiz. Âmillerden 3 ncüsü daha çok 
kazanmak istiyen köylü ise de onun görgüsü ve 
bilgisi azdır. Bu itibarla köylü vatandaş masum
dur. İşte yukarda arz ettiğimiz hususlardan do
layı 1949 yılındaki 42 milyon hektar mera mev
cudundan, «Ormandan açmalar hariç» 12,5 mil
yon hektarı sökülerek ve sürülerek tahıl ziraa-
tine alınması ve geri kalan 29 milyon hektar 
mera da hem fazla miktarda artışa sahip hayva
nın yükünü kaldıramaması ve hem de sökülen 
yerlerin daha ziyade taban arazideki çayır ve 
meralar olması ve kalan meranın düşük kaliteli 
halde bulunması hasebiyledir ki, memlekette 
hayvan yemi buhranının meydana geleceğini ka
çınılmaz bir realite olarak devamlı şekilde karşı
mızda duracağını ilâve etmek isteriz. 

Buna zamimeten Ticaret Vekâleti de istihsal 
olunan hayvan yeminin 1/3 ünü memlekete bı
rakmakta, 2/3 ünü ise ihracetmekte, devam et
mektedir. Daha ilerde doğacak akıbetlerin tak
dirini sizlere bırakırız. 

Muhterem arkadaşlar, Tarım Bakanlığının 
bütçe tenkidinde musırren erozyon üzerinde dur
mamızla. Meclisi Âliyi fazla işgal etmiş durumda 
isek de mevzuun ehemmiyetinin Meclisçe de ma
lûm olduğuna kaaniiz. 

Muhterem arkadaşlar : Görüşümüz odur ki : 
Yaz boyunca yağmur duasına çıkılan, yağmur 
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yağmadığı zaman kuyu ve barajlardaki suyu tü
kenen, şehirleri susuz kalan ve fakat yağmur 
mevsiminde alabildiğine akan sularına gem vur
masını bilmiyen dengesiz bir tabiata sahibolaıı 
bu memlekette plânlı çalışma gerçeğinin tahak
kukuna hemen imkân olmadığını bilen aydın
lara ve uyarıcı vatandaşlara düşen hizmetin bü
yüklüğü ve kudsiyeti elbette ki, takdire değer 
olacaktır. Aksi halde yeraltı ve yerüstü rezervas
yonu bulunmıyan binlerce yılda teşekkül etmiş 
ziraat topraklarında ekin ve ot bitmiyen binler
ce hayvanın ayakları altında meralığını kaybeden 
sonra da sellerle toprakları taşınmış ve çorağı 
meydana çıkmış bulunan sahalarda bu vatan ço
cuklarına istikbal yoktur, diyen bir azrailin do
laştığını hatırdan çıkarmamak lâzımdır. Arka
daşlarım, şu iki darbmıesel ile bu bahsi kapıya-
cağız : 

1. «Tabiat ve kaynaklarını tahribetmek, da
ha çok gözyaşı, fakat dahha az ekmek getirecek
tir.» 

2. «Toprak hürriyet gibidir, elden gitmedik
çe kıymeti bilinmez.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Hayvancılığımıza gelince : 1938 yılında 22, 

1950 de 19,1961 de ise 12,4 kilogram et ve 1938 de . 
151, 1950 de 141, 1961 de ise 113 kilogram sü
tün nüfus başına düştüğünü tesbit ettik. Bu du
ruma gört- Türkiye'de hayvansal yiyecek madde
lerin istihsali, artan nüfusa paralel olarak yük-
selmemckte ve 1938 yılına nazaran Türk halkı
nın beslenme seviyesinin gittikçe düştüğü iyi 
bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar .- Cumhuriyetin ilâ
nından bu yana Türkiye'de çağdaş anlamda is
tikrarlı bir hayvancılık politikasından bahsedile
mez. Türkiye hayvancılığı hemen hemen yetişti
ricinin insiyatifine terk edilmiş ve zirai sektör
de küçük bir işletme hâlinde bırakılmıştır. Hay
vancılığın millî ekonomimizde haiz olduğu yük
sek potansiyel göz önüne alınır ise hayvancılık 
endüstrisinin rasyonel ilkelere göre cihazlan-
ması ve ulusal bir politikaya sahip bulunması 
icabeder. Böylece Türkiye'de artan nüfusun den
geli beslenmesi belli olacağı gibi, teknik gelişme
lerle artan hayvansal yiyecek madde ihtiyacı da 
gereği gibi karşılanır. Bundan başka ulusal kal
kınmamız için lüzumlu döviz de sağlanmış olur. 
Nüfusumuzun 1935 yılında 2,2, harb yılları olan 
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1940 - 1945 te 1,25, 1950 de 2,29 ve 1960 ta ise 
2,93 oranında artışı yukarda bahsettiğimiz et ve 
sütün azalışı ile ters orantı durumunda olduğu 
net olarak anlaşılır. Bu ters orantılı tempo bu
günkü ve gelecekteki hükümetleri sosyal ekono
mik ve istihsal bakımından zorlamaktadır, 

Muhterem arkadaşlar : Hayvancılığın tarihi
ne kısaca göz atalım. Mukaddes tarihe göre âde
min ilk çocuklarından biri çoban, bir çiftçi idi. 
Ekonomik faaliyetlerde ilk çağlardan beri hay
vancılık önemli bir mevki işgal etmiştir. îlk para 
primi hayvandı, ilk sermaye hayvan sürüsü idi. 
Bugün bile uluslararası sermaye karşılığı sözü, 
«baş hayvan» anlamına gelmek suretiyle beşeri 
sermayenin temelini teşkil etmektedir. Yeni 'ça
ğın ortalarına kadar devletlerarası harb tazmi
natlarında hayvan sürülerinin .alınması da âdet 
idi. Endüstrilerin gelişmesine kadar sermaye te
rakümü hayvancılıkla kaim olabilirdi. Yirminci 
asır; ikinci yarısında dünya nüfusunun % 73 
kadarının protein açlığı içinde erimekte oldu
ğunu gösterdi. Türkiye'de hayvancılığın mukad
des tarihini yaşamış, artan nüfus karşısında dün
yanın 2/3 ünü kemiren protein açlığı içinde kal
mak talihsizliğine uğramıştır. Teknik adamları
mız olayın ekonomik yönüne son zaman
larda eğilmez olmuş, iktisatçılarımız bu ha
yati konuya diğer konuları tercih etmiş
lerdir. Şu hale göre nüfus başına 2,3 baş ki
lometrekareye 99 baş hayvan düşen Türkiye'-
mizdeki iktisadi ve sosyal vasatın doğuşunda hay
vancılığın bu yönlerinin değeri kadar didiklen-
mesini zaruri görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar : 
Didiklemenin başında hayvan yemi problemi 

gelir. Bugün Türkiye hayvancılığının asgari da-
ne yem ihtiyacı S milyon 960 bin ton olduğu tes-
bit edilmiştir. 1958 yılında yem olarak kullanıl
mış olan tahıl miktarı 3 milyon 825 bin tondur. 
Buna 2 milyon 212 bin ton kepek ve küspe gibi 
kuvvetli yemler de ilâve edilir ise 6 milyon 140 
bin tonu bulur. Bu duruma göre Türkiye'de 
yılda dane yem açığımız 2 milyon 823 bin ton
dur. 

'Görülüyor ki, hayvan mevcudumuzla yem 
istihsalimiz arasında bir denge mevcut değil
dir. Rasyonel hayvancılık için böyle bir den-
ıgenin kurulması zaruridir. (Memleketimizde 
yem ziraatine gereken önem verilmediği için 
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hayvanlarımız açlık ide karşı karşıya 'kalmış
tır. iSo;n d'8 - 20 yıl içinde plânsız olarak ekile
bilen arazinin, çayır ve mera aleyhine 'genişle
tilmesi mera hayvancılığını da ciddî bir tehli
keye sokmuştur. Hayvancılığın mâruz bırakıl
dığı bu ciddî tehlikeye rağmen memlekette 
tahıl ziraati de beklenen neticeyi vermemiş ve 
Hükümetler her yıl muayyen memleketlerden 
günlük ihtiyacımız için ekmeklik tahıl ithal et
mek zorunda kalmıştır. Bir tarım memleketi 
olarak tanınmış olan Türkiye, bugün gıda ba
kımından diğer ülkelerin yardımına muhtaç 
duruma düşürülmüştür. ÎBu durum memleketin 
savunma Igücünde de ciddî gedikler açmaya se-
bebolabilir. 'Tahıl ziraati yapanlara Hükümet
ler tarafından, geniş çapta kredi ve finansman 
imkânlarının sağlanmış bulunması ve tahıllar 
için layrı ve destekleyici ve fiyat politikasının 
uygulanmış olması hayvancılığımızın daha çok 
•gerilemesine de sebebolmuştur. 

Muhterem arkadaşlar : 
Hayvancılığı bu hale 'getiren yem ve mera 

faktörlerinden başka daha pek çok problemler 
mevcuttur. 

a) Kredi ve pazarlamada yetersizlikler, 
b) Veteriner hekim azlığı, 
c) Hayvan hastalıklariyle • müca'dele ve sa-

ire gibi. 
Memleketimiz hayvan hastalıkları yönünden 

özel bir durum arz eder; bilindiği 'gibi Türki
ye geniş bir sınıra sahiptir. Bu sınırlardan 
memleketimize zaman zaman çeşitli ve yeni 
hastalıklar girmektedir. 1960 yılında komşu
muz Irak'da ıçikan at vebasının kısa zamanda 
Güney - Doğu illerimize hulaşmasını ve bunun 
biı* kaç ay içinde millî ekonomide 57 milyon
luk bir zarara sebeboluşunu ufak bir misal ola
rak ıgöstermek mümkündür. Bundan dolayıdır 
ki, hayvan hastalıklariyle mücadele şarttır. 
Genel olarak bir memlekette mevcut hayvan 
sayısı 2 katına yükseldiği zaman, hayvan has
talıklarına -bağlı problemler ele geometrik- bir 
artışla 4 misli olur. Halbuki Tarım (Bakan
lığı bütçelerinden hastalıklarla mücadeleye ay
rılan para bütçeye ıgöre hiçbir sene binde 3 ora
nını ıgeçmemiş olduğunu görmekteyiz. Bu su
retle hayvan hastalıklariyle yapılagelen kısa. 
mücadelenin neticesi olarak 'da meydana gelen 
zararları aşağıda arz etmek isteriz. 

^ m -
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BAŞKAN — ıSaym Ataman, v.aktiniz dol

mak üzeredir. 
ıM. P. GRUPU ADINA KEMAL ATAMAN 

(Devamla) — 5 dakika müsaadenizi rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın konuşmasının 
bitimine kadar devamını oyunuza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA KEMAL ATAMAN 
(Devamla) — Çok teşekkür ederim. 

Türkiye'de Tarım Bakanlığının kayıtlarına 
göre 1950 - 1961 yılları arasında 'her sene orta
lama 11 milyondan fazla 'hayvan telef olmuş 
ve bu yüzden yıllık millî zarar her sene 1 mil
yar yüz milyon lirayı bulmuştur. 

Bununla beraber T949 yılında 683 baş hay
van ihraeedilmesine rağmen 1958 yılında 84 bin 
baş hayvan ihracedilebilmiştir. Çünkü mücade
lesi yapılamıyan hasta hayvanlarımızı dış mem
leketler almaz olmuşlardır. Bunun neticesi bü
yük miktarda döviz kaybına sebebolmakla kal
mamış, iç piyasada da hayvan fiyatlarının düş
mesine yol açmış ve yurdumuzda hayvan ye
tiştiriciliği işletme vasfını kaybetmiştir. 

Kredi ve pazarlama hususuna 'gelince: Bir 
memleket hayvan ve hayvan ürünlerinin kıy
metlendirilmesi de 'önemlidir. Bu vazife Ziraat 
Bankasının ise de mezkûr banka buıgüne kadar 
kredi politikasını toprak mahsulleri istikameti
ne yöneltmiş ve hayvancılığa çok az bir kredi 
imkânı tanımıştır. Tarımsal gelirimizde hayvan
cılığın payı % 3.3 olduğu halde Ziraat Banka
sının kredi plasmanının ağırlık merkezi top
rak mahsullerinde toplanmıştır. Adı geçen ban
ka zirai ürünler için Taraş «gibi birçok tesis ve 
kooperatiflerin .kuruluşuna yardım ettiği halde 
hayvancılık ile ilgili her hangi bir tesis yolun
da bir teşebbüse bile geçmemiştir. Zira Tarım 
Bakanlığı Iİ963 te 490 milyonluk bütçesinden 
hayvancılığa ayrılan paranın 59 milyon lira ol
duğunu (gören Ziraat Bankası 1960 da hayvan
cılık kredisi 106 milyon toprak mahsulleri kre
disi 2 ımilyar 286 milyon lira tahsis ederek Ba
kanlığın temposuna ayak uydurmayı nedense 
uygun ıgörmüştür. Bu rakamlardan öğreniyoruz 
ki son 10 yıl zarfında Ziraat Bankası toprak 
mahsullerine $> 97,5 hayvancılığa ise % 2,5 
or-anmda kredi tahsis etmiştir. Bu küçük kredi 
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ile 76 milyon baş hayvanın ıslah verimlerinin 
artırılmasının mümkün olamıyacağı aşikârdır. 
Tarım Bakanlığı 1961 de yayınladığı muhtıra
da hayvancılığımızın 'gerilemiş olduğunu itiraf 
etmesine rağmen bu tgemılemeyi hiç olmazsa dur
duracak bir çareye başvurmadığını ve bu su
retle hayvan yetiştiricilerini ümitsizliğe sevk 
etmiş olduğunu görmekteyiz. 

Muhterem .arkadaşlar : 
(Memleketimizde hayvancılık endüstrisinin 

gereği .gibi ıgelişmemesi sebepleri .arasında ve
teriner hekim sayısının, az olması da zikredile
bilir. Bu sayıyı hiç olmazsa üç bine yükseltmek 
ic ab eder. 

Bugün E*ge Üniversitesi bünyesinde açılacak 
bir veteriner Fakültesine Fransa Hükümeti 
telknik yardımı kabul etmiş ve teklif de bulun
muş olmasına rağmen mezkûr üniversitenin 
müspet cevap vermeyişini üzülerek belirtmek 
isteriz. Kanaatimizce Ege ve istanbul üniver
siteleri bünyesinde birer veteriner fakültesinin 
.açılmasına şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bugünkü köy şartları içinde veteriner hiz
metleri oldu/kıça yıpratıcıdır. Bununla beraber 
günlük piyasa kıymeti düşük 'olan veteriner 
hekim geçimini sağlamakta büyük zorluklara 
katlanmaktadır. Zirai mücadele sektöründe ça
lışanlar mücadele tazminatı yıpranma ödeneği 
ve mücadele ikramiyeleri gibi çeşitli yollarla 
maddi yardımlar 'gördükleri halde veteriner he
kim bu gibi yardımlardan tamamen mahrum 
bırakılmıştır. Hayvancılık endüstrimizi geliştir
mek istiyorsak veteriner hekimleri de terfih et
tirmek zorundayız. Bütün bu acıklı manzarası
na rağmen hayvancılığımız bugün millî (gelire 
yılda 18 milyar lira katabilecek kabiliyettedir. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktin daralması 
sebebiyle Orman Umum Müdürlüğü, Devlet 
Üretme Çiftlikleri, Yapağı ve Tifitk Anonim 
Şirketi ve Jokey Kulüp gibi mevzulara bu yıl
kı bütçe konuşmalarımızda derinliğine giremi
yoruz. Yalnız şurasını hatırlatalım ki Bakan
lığın bu kollarının da arz ettiğimiz hazin tab
lonun içinde mütalâa edilmesi yerinde 'olur ka
naatindeyiz. (Orman köylerinin kalkınması 
için kanunun (gerektirdiği 50 milyon lira) Bu 
yıl da bütçede yer almamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; netice olarak arz ede
yim ki, memleket tarım dâvasının ana hatları 

— 466 — 



M. Meclisi B : M 
Bakanlıkça anlaşılmış olduğunu görmekle mem
nun olduğumuzu ve Bakanlık erkânına inan
dığımızı son olarak tebarüz ettirir saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Parti Grupundan 3 sa
yın arkadaşımız söz almış bulunmaktalar. Sa
yın Sabit Osman Avcı, Sayın Mehmet Yüceler 
ve Sayın Haydar Özalp. Bu arkada-şlarımız-
dan ıhanıgisi konuşacak öğrenmek isterim... 

Buyurun 'Sayın Yüceler. 

A. P. ORD1PU ADINA MEHMET YÜCE
LER (Kayseri) — Sayın Başkan ve muhterem 
milletvekili arkadaşlarımızı hürmetle selâmlı-
yarak Tarım Bakanlığı Bütçesine dair ıgörüşle-
rimizi arz ediyoruz. 

Nüfusunun % 76 sı çiftçi olan, millî geliri
nin % 42,6 mı zirai mahsullerden temin eden 
ve ihracatının da % 85 inden fazlasını yine zirai 
mahsullerden elde eden bir zirai memlekette 
yaşıyoruz. Memleketin iktisadi bünyesini zi
rai faaliyetlerimiz karakterize etmiş olmasına, 
toplum kalkınmasının ancak bu kanalla temin 
edileceğine inanılmış bulunmasına rağmen maa
lesef, şu 20 nci asırda dahi ziraatimiz iptidai 
bir ziraat sistemi olmaktan kurtulamamıştır. 
Hâlâ göreneğe hağlı ziraat, memleketimizde 
hâkim durumdadır. En iptidai ziraat âletlerin
den 2 milyona yakın karasaban, bir o kadar 
kağnı ve bu miktardan daha fazla döğen Türk 
çiftçisinin kuvvet ve enerjisini sömürmekte, 
zamanını israf etmekte ve ömrünü tüketmekte
dir. 

Memleketimizde ziraat yapılan 23 264 000 
hektarlık araziden 3 188 000 hektarının trak
törle, 4 080 000 hektarının at ve katırla, ge
riye kalan, 15 996 000 hektarın da öküzle işlen
diği acı bir gerçektir. 

Bu misal dahi Türkiye ziraatinin ve Türk 
çiftçisinin ne kadar ihmal edilip ve hattâ geri 
itilerek kaderi ile başbaşa bırakıldığını ifade
ye yeter ve artar da. 

Bu yüzden Anadolu bozkırının bağrında en 
iptidai vasıtalarla yalnız yaşamasını temin et
mek için toprak ve aman tanımıyan haşin ta
biatla gece-ıgündüz pençeleşen Anadolu hal
kı açlık ve sefaletten kurtulamamıştır: 

ıÇok çalışkan, kanaatkar, cefakâr ve vefakâr 
Türk çiftçisinin ve millî ekonomimizin temeli 
olduğu ifade edilen Türkiye ziraatinin bu acıklı 
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halde kalması âmillerinin başında 'maalesef ida
recilerin geldiğini zikretmek isteriz. 

Yüz yıllar idarei maslahatı prensibedinen 
bâzı müsrif ve mirasyedi idareciler yüzünden 
zaman «maalesef Türkiye ziraatinin ve Türk çift
çisinin aleyhine işlemiştir. 

Siyasetçiler, partiler, hükümetler hulâsa 
memleket kaderinde derece derece vazife ve 
mesuliyet alanlar tarafından yapılan ihmal ve 
hatalar; bu memleketin siyasi, iktisadi, sosyal 
ve kültürel meselelerinde olduğu gılbi ziraatinde 
de derin rahneler açmıştır. 

Maalesef plânlı foir çalışmaya dört elle sarıl
dığımız şu sırada dahi aynı ihmal ve hatalar 
tevali etmektedir. 

îktisaden geri kalmış memleketimizi «de
mokratik nizam içerisinde istikrarlı ve hızlı bir 
şekilde kalkınmasını temin etmek» iddiasiyle 
iş başına gelen 2 nci Koalisyon Hükümetinin 
hazırlamış olduğu çalışma programında «millî 
ekonomimizin temeli olan tarıma büyük önem 
verileceği, birim hasma verimi yükseltmek için 
istihsali arttırıcı bilûmum çalışmaların yapıla
cağı, zirai kredi rejiminin daha tesirli hale ge
tirileceği, zirai sigorta üzerinde durulacağı, 
hulâsa zirai kalkınması gerçekleştirmek için sos
yal ve ekonomik bünyede bâzı reformların ya
pılması zarureti, yurt gerçeklerine ve zirai kal
kınma dâvamızın icaplarına uygun bir toprak 
reformunun getirileceği katı bir lisanla ifade 
edilmiş olmasına rağmen bu ana kadar zirai dâ
valardan hiçbirisi ile esaslı bir şekilde meşgul 
olunmamıştır. Bu âtıl davranışla meşgul olu
nacağını hiç de ummuyoruz. Ele alman çok 
mahdut sayıdaki konuların da beş yıllık kal
kınma plânında belirtilen hedeflere ulaş.a'mıya-
cağından ciddî şekilde endişeliyiz. 

Memleket sathında 40 binden fazla köy ge
lişigüzel rastgele yerlere yerleşmiş (bulunmakta
dır. Bunlardan «bir kısmı mutlak orman, mutlak 
mora veya ziraate müsait arazisi bulunmıyan, 
kasaba ve şehirle alâkası kesilmiş sarp tepe ve 
yamaçlardadır. Bu tip köylerin her türlü Devlet 
yardımına rağmen bulundukları yerlerde kal
dıkları müddetçe kalkındırılmalarına imkân gö
remiyoruz. Hal ıçaresini esaslı, ilmî ve ıgerçek ıbir 
etüde dayanan kendi bölgeleri dâhilinde ve ken
di rızalariyle bir iç iskân politikasının cesaretle 
tatbikata konmasında buluyoruz. Aksi halde 
her geçen zaman tarıma ait kaynaklarımızı tah-
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ribedecek, toplum kalkınmasında yegâne ümit 
ve kurtuluş unsuru olarak başta görülen tarım 
faaliyetleri de felce uğrıyacaktır. 

(Bu konu bilinen bir gerçek olmasına rağmen 
ne beş yıllık kalkınma plânında ve ne de Ta
rım 'Bakanlığının çalışmaları arasında yer al
mamıştır. 

Plânda derpiş edilen % 7 kalkınma hızının 
tarım sahasında da tahakkuku için, memleket 
sathında her türlü mahrumiyet şartlarını hiçe 
sayarak şu fa'kir milletin kalkınmasını temin 
için gece gündüz mesai sarf eden ve edecek olan 
tarım camiasının çok büyük bir mesuliyet al
tında bulunduklarını, 1964 yılı Tarım Bakanlığı 
bütçesinin konuşulması sırasında senatör ve 
milletvekilleri ıtarafından çok ağır hücumlara 
mâruz kalacaklarını şimdiden hisseder gibiyiz.' 
Yalnız, asla arzu etmediğimiz başarısızlığa ait 
günah ve vebalin de teknik elemandan ziyade 
mesuliyet makamlarını işgal eden idarecilere 
raci olacağını ifade etmek isteriz. 

Memleketimiz nüfusunun yılda 800 000 aded 
civarında artmakta olduğu, huna mukabil 4 
milyon hektar olarak ıtahmin edilen fundalık, 
delicelik, bataklık, tuzlu ve alkali topraklar 
dışında marjinal zirai arazi sahasının artırılma
sının mümkün olmıyacağı bu sebeple artan nü
fusu 'hiç olmazsa besliyebilmek için entansif zi
raat sisıtemine geçerek verimliliğin artırılması 
cihetine gidilmesinin lüzumlu olacağında herkes 
hemfikirdir. 

Verimliliği artıran birçok faktörler bulun
masına rağmen en önemli faktörlerin başında 
gübre ve su gelmektedir. 

Buna göre memleketimizdeki hayvan ve 
kimyevi gübre durumu ve bu konuda Tarım Ba
kanlığının tutumu çeşitli sebepler yüzünden hiç 
de memnuniyet verici değildir. 

Sulama mevzuuna gelince : 
Tarım Bakanlığı (bünyesinde (bulunan Top-

raksu Umum Müdürlüğünün millî toprak ve 
su kaynaklarımızın korunması, ıslahı ve daha 
rasyonel şekilde kullanılması bahsinde sarf et
tiği gayreti takdirle anmakla beraiber bu umum 
müdürlüğe daha fazla çalışma imkânı verilmek 
suretiyle memleket çapında :daha şümullü faali
yet göstermesini temin etmenin memleket ziraa-
tine büyük ölçüde faydalar sağlıyaeağı kanaa
tindeyiz. 
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Bu çalışmalarla bugün 1 115 000 hektar ola

rak tahmin edilen sulanan arazi miktarının or
talama olarak 4 000 000 hektara çıkarabilmenin 
mümkün olacağına ve memlekette mevcut 3 mil
yon hektar olarak tahmin edilen fundalık, deli
celik ve bataklık vaziyetinde bulunup da istih
sale yaramıyan arazi ile 1 milyon hektarlık 
tuzlu ve alkali toprakların da ıslahı mümkün 
olanların ıslah, ihya ve imar edilmek suretiyle 
ziraatte tahsis edileceğini umuyoruz. 

Memleketimizde orman ve mera arazileri 
aleyhine açmalar yapıldığı ve bu yüzden su 
taşkınları ve erozyonlar gibi tabiî âfetlerin hal
kı sefalet, memleketi çölleşme tehdidi altında 
(bulundurduğu malûmdur. (Bu (bakımdan münfe
rit Topraksu çalışmalariyle birlikte 'bilhassa 
havza ıslahı çalışmalarına önem verilmesinin da
ha geniş ve en iyi 'bir şekilde toprak ve su kay
naklarından istifade etme imkânının temin edi
leceğine kaani bulunuyoruz. 

Mevcuf toprak varlığımızdan âzami istifade
nin yapılabilmesi için : 

Topra'k ve su kaynaklarımızın korunmasiyle 
alâkalı lüzumlu envanterlerin; arazi tasnifleri
nin ; toprak etüt ve haritalarının; orman, mera 
ve ziraat arazilerinin gerçek hudutlarının ele 
alınıp süratle tamamlanması şarttır. 1963 yılı 
Devlet Bütçesinden Topraksu Umum Müdürlü
ğüne drenaj, 'küçük su, zirai sulama ve toprak 
muhafaza işleri için ceman 62 650 000 liralık 
tahsisat ayrılmıştır. Halbuki memleketimizin 
yalnız bu 4 zirai probleminin halli için 100 mil
yar liraya ihtiyacolduğu yabancı ve yerli müte
hassıslarımız tarafından 'hesaplanmıştır. Hal 
böyle olunca çalışmalarını takdirle karşıladığı
mız bu Umum Müdürlük, dahi bahsedilen yal
nız bu 4 problemin halli için ortalama bir he
sapla 1 613 yıl aynı hızla mesai sarf etmesi lâ-
zımgelecektir. 

Bu konudan çıkarılacak netice şudur : özle
mini duyduğumuz zirai reformun kısa zamanda 
gerçe'kleşerek toplum kalkınmasını temin ede
bilmesi için Devlete yükliyeceği yük çok ağır
dır. Devlet omuzunun <bu yükü yalnız (başına 
taşıyacağı kanaatinde değiliz. 

özel teşebbüsün ve her sınıf halkın da Ibu 
yüke Devletle beraber omuz vermesi lâzımgel-
diğinin zaruretine inanıyoruz. Bu bakımdan hiç 
olmazsa yukarda bahsettiğimiz problemlerin 
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halli için özel teşebbüsün birlikler vücuda ge
tirmek suretiyle Topraksu Umum Müdürlüğü ile 
müştereken çalışabilmesini temin etmek lâzım
dır. Bu suretle kördüğüm olduğu ve çözülmesi 
müşkül görülen zirai problemlerin dana kolay
lıkla çözülmesi im'kân dâhiline girecektir. Ve
rimliliği artıran önemli faktörlerden birisi de 
tohumluktur. Beş yıllık kalkınma plânında 
memleketimizin yıllık tohumluk ihtiyacı 400 000 
ton olarak hesabedilmiş ve bunun 300 000 to
nunun Tarım Bakanlığınca temin edileceği be
lirtilmiştir. 

Zirai Araştırma enstitülerinin orijinal to
humluk istihsal kapasitesi âzami 300 ton oldu
ğuna göre plânda derpiş edilen 400 000 ton ser
tifikalı tohumluğun 300 000 tonunu Tarım Ba
kanlığı nasıl temin edecek ve bunu Türk çiftçi
sine nasıl ulaştıracaktır? Bunun Millet Meclisi 
•kürsüsünden açıklanmasında fayda mülâhaza 
ediyoruz. 

Yirmi dakikalık ibir zaman içerisinde tarıma 
ait bütün problemlerin vuzuhla izahına imkân 
olmıyacağı malûmdur. Bu bakımdan bâzı mev
zulara kısaca temasla yetiniyoruz. 

Millî bekamızla alâkalı bulunan ve bundan 
dolayı Anayasamızın teminatı altına alman or
man varlığımıza ait problemlerin ciddî şekilde 
halline gidilmesinin; memleket iktisadiyatına 
çok büyük kıymetler katan ve fakat sahipsiz 
aynı zamanda çok feci bir halde bulunan hay
vancılığımız hakiki sahibin bulunmasını ve bu 
maksatla açılacak tarla ziraati haline getirilen 
mera arazisinin tekrar mera haline getirilmesi
nin meraların korunmasının, otlatmanın nizama 
bağlanarak aşırı otlatmanın önlenmesinin, çayır 
mera ve yem sanayii çalışmalarına önem veril
mesinin her sene memlektimize 2 milyon liraya 
malolan hastalık ve haşere tahribatının önlen
mesinin millî dâvalarımız arasında bulunduğunu 
da hatırlatmak isteriz. 

Tarım Bakanlığı (bünyesinde-muhtelif mev
zularda yetişmiş çok kıymetli elemanlar mevcut 
(bulunmasına ve tarıma ait problemlerin halli 
için çok gayret sarf edilmiş olmasına rağmen 
maalesef harcanan emek nisbetinde muvaffaki
yet elde edilememektedir. Bunun muhtelif se
bepleri arasında •: 

1. Zamanımıza, Tarım Bakanlığının vazife 
ve fonksiyonuna uygun bir teşkilât kanununun 
bulunmayışı, 
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2. Nüfusumuzun % 76 sini teşkil eden ve 

memleketimizin iktisadi kalkınmasında kendisi
ne büyük hizmetler düşen tarımla uğraşan bu 
ıgeniş kütlenin teknikten, kültürden ve teşkilât
tan mahrum oluşu, 

3. İdari mekanizmayı ellerinde tutan mo
dern bir görüş, aktif ve hamleci bir zihniyetten 
yoksun oluşu, 

4. Bakanlığın asli vazifelerinden pek ço
ğunun başta teşkilâtlar elinde bulunuşu, 

5. Toplum kalkmmasiyle alâkalı bulunan 
diğer teşkilâtlarla sıkı ve verimli bir koordinas
yondan «mahrum oluşu, 

6. Çok çeşitli ve yaygm tarım işleriyle mü
tenasip yeter sayıda teknik eleman bulunmayı
şı ve mevcut teknik elemanların da maddi yön
den tatmin edilmemiş olması gibi mevzular da 
vardır. 
. Memleketimizin genel kalkınmasında kendi

sine çok büyük vazifeler düşen, her şeyden ev
vel memleketin zirai politikasını tâyin ve tes-
bit ederek zirai plânlamayı yapmak zorunda 
olan Tarım Bakanlığı maalesef çok eski kuru
luşa sahiptir. Ziraatimize ait temel kanunların 
esası 1926 yılma dayanır. Halbuki o tarihten 
bu yana Tarım alanında geniş ilerlemeler kay
dedilmiştir. îktisaden ileri gitmiş memleketler 
rasyonel çalışma imkânını, mevcut teşkilâtlarını 
günün ihtiyaçlarına göre ya ıslah ederek veya 
yeniden Teşkilât kurarak elde etmişlerdir. Ame
rika gibi en "liberal bir memlekette bile Tarım 
Bakanlığının bütün Amerika sathına yayılan 
modern ve muazzam bir teşkilâtı vardır. 

Adalet Partisi olarak, modern mânada, mil
lî bünyemize uygun, 5 Yıllık Kalkınma Plânı
nın, Bakanlığa yüklediği zirai proplemleri za
manında ve kolaylıkla halline imkân verecek 
bir Teşkilât Kanununun bir an evvel çıkarılma
sını arzuluyor ve bu konuda Sayın Tarım Baka
nının fikirlerini öğrenmek istiyoruz. 

Tarım Bakanlığı bünyesindeki âtıl tutumun 
harekete getirilmesinin, şaşkın halde bulunan 
teşkilâta özlenen hedefe kolaylıkla varabilmesi 
için istikamet ve yol gösterilmesinin uyuşuk bir 
halde bulunan zihniyetin çok aktif hale getiril
mesinin hülâsa tarım camiasının yepyeni bir 
ruh ve moralle takviye edilmesinin zaruri oldu
ğuna kaani bulunuyoruz. Koalisyon ortaklarının 
okşanması uğruna memleket kalkınmasında bü-
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yük hizmetler beklediğimiz tarım dâvasının 
perişan hâle getirilmesinin şiddetle aleyhinde-
yiz. 

Tarıma ait istihsalin artışı ile alâkalı fiyat 
politikasının en isabetli şekilde Tarım Bakanlı
ğınca tesbit edileceğine kaani bulunuyoruz. îk-
tisaden ileri gitmiş memleketlerde fiyatlar, Ta
rım Bakanlığına bağlı ekonomi ve marketing 
şubeleri tarafından tesbit edilmektedir. Bu iş, 
Amerika'da da Tarım Bakanlığı bünyesindedir. 

Gerek mahsûl fiyat politikasının ve gerekse 
bâzı ana zirai dâvaların daha kolaylıkla halli 
ve dolay isiyle memleket iktisadiyatı bakımın
dan Toprak Mahsulleri Ofisi ile mahsulün pa
zarlama ve standardizasyon mevzuunun Tarım 
Bakanlığı bünyesine bağlanmasının çok daha 
faydalı olacağına inanmış bulunuyor ve bu ko
nuda da Tarım Bakanının fikirlerini öğrenmek 
istiyoruz. 

Zirai istihsalin artırılması, kıymetlendiril
mesi, pazarlanması, zirai sanayinin inkişafı ve 
bu mevzu ile alâkalı her türlü teşebbüsün millî 
ekonomi prensiplerine uygun olarak halledilme
si için, lüzumlu bulunan zirai kredi organizas
yonun ıslah edilerek Tarım Bakanlığı bünyesi 
içerisine alınmasını arzuluyor ve bu hususta da 
yine Sayın Tarım Bakanının fikirlerini öğren
mek istiyoruz. 

Tarım Bakanlığının, memleketin toplum kal
kınmasında 5 Yıllık Kalkınma Plânına uygun 
olarak zirai plânlamayı engelsiz yürütebilmesi 
için, ileride bahsedeceğimiz zirai reform kanu
nundan evvel veya bu kanunla beraber bu ana 
meseleleri ele ahp neticelendirmesi lâzımdır. 
Aksi halde bu kadar mühim bir dâvanın yalnız 
kuru söz .ve vaitlerle halledileceği kanaatinde 
değiliz. 

Memleketimizde ziraate hasredilen marjinal 
arazinin son hududuna vardığı ve bu sebeple 
kıt olan bir istihsal faktöründen âzami istifade 
edilmesinin lüzumlu bulunduğu malûmdur. 

Memleket nüfusunun % 76 sini teşkil eden, 
çiftçi nüfusundan % 75,4 ünün ortalama olarak 
30 dönüm arazi üzerinde kurak iklim ve her 
türlü teknikten yoksun olarak ziraat yapması
nın ve elde edeceği gelirle medeni milletlerin re
fahın son zirvesine çıktığı şu devirde, normal 
yaşama 'seviyesinden de mahrum olarak ne ha
zin bir hayat sürdüklerini yakından biliyor ve 
ıstıraplarını çekiyoruz. 
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Bu bakımdan nisbeti çok fazla bulunan zirai 

nüfusun başka iş sahalarına kayarak azalmasını, 
cüce ve kifayetsiz zirai işletmelerin orta ve top
lu işletmeler haline gelmesini, ziraate dayanan 
sınai tesislerin memleket sathına yayılmasını, 
tarımla alâkalı hukuki düzenin millî ve zirai 
bünyemize uygun bir hale getirilmesini ve hu
lâsa olarak zirai istihsali teşvik edici bilûmum 
tedbirlerin alınarak halkımızın millî seviyesiyle 
mütenasip bir hayat standardına ulaştırılması
nın temini için milletçe zirai bir seferberliğe gi
rişilmesinin millî bir dâva olduğuna inanıyo
ruz. 

Bundan dolayı, biz Adadet Partisi olarak 
yüz yıllar hakiki bir şekilde ele almmıyan ve 
bundan dolayı da halli mümkün olmıyan zirai 
problemlerin plânlı, dikkatli ve âcil olarak ele 
alınma zamanının geldiğine kaaniiz. Bu sebeple 
zirai bünyenin ıslah ve inkişafı, kaderi ziraate 
bağlı bir memleketin kalkınması ve milletçe çe
kilen iktisadi sıkıntıların bir an evvel gideril
mesi için cesaretle bir zirai reform hareketine 
girişilmesinin özlemi içindeyiz. Yalnız A. P. si 
olarak bu memlekette çok dar ve tehlikeli anla
mıyla zengini fakire, fakiri zengine düşman ede
cek ; sosyal adalet teranesiyle hakiki adaleti çiğ-
niyecek; millî kalkınma sevdasiyle millî mane
viyatı çöküntüye uğratacak hulâsa; topyekûn 
Türk halkını huzursuz kılacak bir toprak refor
munun ihdasını değil, geniş ve hakiki anlamıy
la birçok zirai dâvaların* halline ilmî, âdil, esas
lı ölçü ve davranışlarla çözüm yolu bulacak hal
ka güven, itimat, huzur, refah ve selâmet yol
ları açacak bir zirai reformun çok kısa zamanda 
gerçekleşmesini candan arzu ediyoruz. 

Tarım bütçesinin ve bu sahada gösterilecek 
faaliyetlerin memleketimizin kara talihini ye
nerek, milletimizi huzur ve refaha, memleketi
mizi de nurlu istikbale kısa zamanda ulaştırma
sını A. P. si Meclis Grupu adını gönülden te
menni eder, Yüce Meclisin sayın üyelerini hür
metle selâmlarım. (Soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sayın 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAK
KI YILANLIOĞLU (Kastamonu) — Muhterem 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 

Almteri ile daima milletimizin yüzünü ağar
tan çiftçi ve köylülerimize hizmet gayesi ile ku-
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rulan Tarım Hakanlığı gibi bir müessesenin mu
vaffak olması ve çiftçilere en faydalı hizmetleri 
ifa etmesi partimizi daima memnun edecektir. 
İktidarın içinde hizmet gören C. K. M. P. her 
Bakanlığın muvaffak olmasını samimiyetle arzu 
eder. 

Bu yönden tenkidlerimiz Hükümeti muvaf
fakiyete, iyiye yöneltmek için ikaz mahiyetinde 
olacak ve fakat gördüğümüz kusur ve noksan-. 
lan söylemekten hiçbir zaman çekinmiyeceğiz. 
Kusurları ve noksanları tesbit ve teşhis edemez
sek, hataları düzeltmek imkânına sahibolamayız 
demektir. Böyle bir zihniyet Hükümeti muvaf
fakiyete değil, muvaffakiyetsizliğe götürür, iş
te, yukarda kısaca belirttiğimiz böyle bir sami
mî düşüncenin tesiri altında C. K. M. P. Grupu 
adına Tarım Bakanlığı bütçesi üzerindeki ten-
kidlerimizi arz ediyorum. 

• Tarım Bakanlığı 1963 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı 290 486 372 lirası cari giderler ve 
199 653 185 lirası yatırım giderleri olmak üzere 
ceman 481 139 557 lira olıarak teklif edilmiş bu
lunmaktadır. Bu meblâğa Bakanlığa bağlı dö
ner sermayeli ve katma bütçeli teşekküllerin 
bütçe teklifleri dâhil değildir. 

Evvelâ 290 küsur milyon lira olan cari gider
ler üzerinde kısaca durmakta fayda vardır. 

Tarım Bakanlığının bir istihsal ünitesi ola
rak kalite ve kantite bakımından elemana olan 
ihtiyacını her zaman olduğu gibi takdirle kar
şılıyoruz. 

Fakat merak edilecek ve üzerinde durulacak 
bir nokta 290 000 000 lira cari masraf karşılı
ğında Bakanlığın millî -gelire temin ettiği veya 
edeceği fayda ölçülmüş müdür? Yahut Bakan
lığın âmme hizmeti olarak bir yılda yapmış ol
duğu işlerin değeri 290 000 000 lira tutarında 
mıdır? 

öteden beri bütçe müzakerelerinde bâzı Ba
kanlıklar üzerinde insan ister istemez şöyle bir 
suali sormayı aklından geçirebiliyor. Acaba, Ta
rım Bakanlığının hizmetlerine de birkaç yıl ara 
vermek icabetse, tarım sektörünün millî gelir
deki hissesinden ne kadar bir azalma olacak ve
ya bu sahadaki âmme hizmetlerinin aksamasın
dan çiftçilerimiz ne kadar müteessir olacaktır? 

Kanaatimizce Tarım Bakanlığı organizasyon 
ve zihniyet değişikliği yapmadıkça cari masraf
lara yöneltilen yüzlerce milyona rağmen Tarım 

ıö.â.i96â ö.a 
sahasından çiftçilerin beklediği ve bizim arzu et
tiğimiz fayda ve hizmetin sağlanmasını bekle
mek beyhude olur. 

Bakanlık çalışmalarının iç yüzünü bilenler, 
aynı mesainin mevcut kadroların üçte biri ile 
yapılabileceğine kaanidir. Şunu hemen ilâve et
mek isterim ki, bu ifademle kadroyu üçte bire 
indirelim demek istemiyoruz. Ancak, Bugünkü 
kadroların iş hacmim istihsali artırmaya matuf 
şekilde genişletmek mecburiyetinde olduğumuzu 
hatırlatmak isterim. Mevcut kadroları işgal eden 
Bakanlık personelini âtıl bırakmak doğru ola
maz. Şu halde Tarım Bakanlığına yepyeni bir 
zihniyet ve bugünün ihtiyaçlarına uygun bir or
ganizasyon şekli vermedikçe ,eski kadrolara ye
nilerini eklemek faydalı olmıyacaktır. 

Bu sebeple yeniden teklif edilen 165 geçi
ci hizmetli kadrosunun ihdasının lüzumsuz ve 
faydasız olduğuna kaaniyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yaklaşık olarak 200 000 000 lira olan ya

tırım giderleri içinde Plânlama Dairesinin çok 
ince etütleriyle piriherite kazanmış yatırım 
projeleri bulmak çok güçtür. 

Sadece Toprak Su İşleri Genel Müdürlüğü
ne küçük zirai sulamaların teminine matuf 
olarak tahsis olunan 62 000 000 lirayı millî ge
lirimize aksedebilecek bir yatırım olarak gör
mek mümkün olabilmiştir. Mütebaki 138 000 000 
liranın tarım sahasında temin edeceği fayda
yı önümdeki bütçe tasarısına uzun uzun ba
karak düşündünuse de bir türlü bulamadım. 

Bütçe Karma Komisyonunda dahi benim. 
bu istihfamımı ibakanbk cevabında çözecek bir 
mülâhazaya rastlıyamadım. 

Yüce Heyetiniz huzurunda Tarım Bakanı 
vc)ya ilgili uzmanlar bilinen ekonomik ölçüle
re göre 138 000 000 liralık yatırım projeleri
ni kısaca izah ederlerse memnun oluruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Hep biliriz ki mevcut bir tesise bir bina 

ilâve etmek, bir otomobil almak veya tamir 
ettirmek bir arazi istimlâk etmek ve benzeri 
işlerde birer yatırımdır. 

Fakat, bu gibi şeyler hiçbir zaman örne
ğini arz ettiğimiz küçük zirai sulama projesi 
veya yüzlerce benzeri Plânlama Dairesi tara
fından yapılmış ve Plânlama Dairesinde bek-
liyen projeler yanında asla önceliği olmıyan 
münferit işlerdir. Biz Tarım Bakanlığına bağ-

- 470 — 



M. Meclisi B : 54 
lı öyle müesseseler biliriz ki, ağılları veya 
ahırları bomboştur diğer taraftan aynı «bakan
lığa bağlı öyle müesseseler vardır 'ki, koyun
ları veya diğer hayvanları yaz kış açık hava
da kalır, barınaksızlık yüzünden telefat verir. 
Diğer taraftan memurları pek alâ bir binada 
çalışırken yeni bir idare binası inşa edilmiş
tir. îş takibi için alman motorlu vasıtaların 
bir kısım idarecilerin hizmetine tahsis olunma-
sı,köylere vazife ile gidecek teknisyenlerin 
vasıta bulmakta güçlük çektikleri görülen ve 
olağan hâdiselerdendir. 

Bütün bunları bilen bir arkadaşınız olarak 
138 000 000 liranın sarfedileceği münferit iş
lerden ne bir hasıla artışı, ne bir döviz temini 
ve nede memnuniyet verici bir amme hizme
ti bekliyemiyor ve ümit edemiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
200 000 000 liralık zirai yatırım giderleri 

içinde hayvancılığa tahsis olunan sadece 
38 449 740 liradır. Veteriner Umum Müdürlü
ğünce 87 373 590 lira istenmiş olmasına rağ
men Maliyece bu miktar 38 449 740 lira olarak 
kaibul edilmiştir. Bu hüküm sektöre 481 mil
yon içerisinde 38 milyon ayrılmıştır. Ve bu 
hayvancılık yatırımlarının tamamı muayyen 
bir hayvancılık davasını realize eden bir pro
jenin tahakkukuna ayrılmış olmayıp; yukar-
arz ettiğim bina onarımı, otomobil alımı ve 
onarımı, arazi istimlâki gibi münferit işlere 
tahsis olunmuştur. Bu tip masraflar plânlı 
devreye girmeden önce de u m u m müdürlükle
rin bütçesine konulmakta idi. Plânın hayvan
cılık sahasına getirdiği tek bir yatırım proje
si yok mudur? Varsa bu projeler niçin 1963 
yılı bütçesinde yer almamıştır? 

Biz, Tarım Bakanı veya ilgili uzmanlarımı
zın bu konuda vereceği izahatı dinlemeden 
önce, Türkiye ziraatında ve hayvancılığında 
ele alınacak birçok mühim davaların mükem
mel projelerle plâna alındığına kaaniyiz. Bu 
projeler içinde 10 - 20 - 30 milyon liralık ve 
birkaç jyılda tahakkuk edecek fevkalâde fay
dalı ve öncelik kazanması gereken projeler 
vardır. Meselâ : 35 000 000 lira ihtiyaç göste
ren bir Yapağı ve Tiftik Kıymetlendirme Ku
rumu tesisleri kurma projesi vardır ve bu 
cüzi meblağ 3 - 4 yılda ödenecektir. 

Neticede gerek millî gelirde gerekse ihracatta 
süratle artış temin edecek: hu ve buna benzer 
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projelerin 1963 yılı 'bütçesinde yer almadığını 
öğrendiğimiz zaman daha mühim yatırımların 
mevcudolduğunu tahmin etmiştik. Halbuki, büt
çenin huzurunuza getirilmesinden sonra böyle 
bir müspet ve verimli adımın atılmadığını mü
şahede etmiş bulunmaktayız. Biz Tarım Bakan
lığından bunları bdklerken bütçede yukarda da 
arz ettiğimiz ,giibi 138 000 000 ' liralık mün-
'ferit işlere yatırım yapılmasının sebebi hik
metini pek anlıyamadik. Tarım Bakanı huzuru
nuzda cevap versin küçük zirali sulama işlerine 
yatırılan 62 000 000 liradan gayri 138 000 000 
liralık rizai yatırım projesi-var mıdır? Veya hiç 
olmazsa sayın plâncı uzmanlarımız tarafından 
yapılan sermaye hâsıla nisbeti hesaplarına göre 
verini!! oldukları için mi bütçeye alınmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Mahiyeti ne olursa olsun zirai yatırımlar 

içinlde hayvancılık sahasına yapılan münfferit 
yatırını miktarı 38 49!9 740 lira 76 000 000 
luk hayvan kemiyeti ve Ihayvaneıhktan ıge-
lir sağlıyan bir milyon'dan fazla ailenin yıllık 
'kazancına tesir edebilir mi? 

Müh t e re m a rka d aşl arı m, 
Tarım Bakanlığı bütçefsi üzerindeki görüş

lerimizi. kısalca ifade ettikten sonra bu Bakan
lığın 'bünyesinde 1 . 3 . 19'50 tarilhmd^n heri faa
liyette bulunan ve '54313 sayılı Kuruluş [Kanunu 
hükümlerine ıgöre Ihükmi şahsiyeti haiz, katmaı 
bütçeli ve döner sermayeci ;bir teşekkül olup, 
gayesi çiftçinin hububat ve diğer zirai mah
suller tohumlarını üretmek vte çiftçiye dağıt
mak olan Devlet Üretme Oifrli'klerinin büt'çeüsin'i 
gözden 'geçirelim. 

iBu çiftlikler Türkiye'nin 'en müm'bit toprak
larına, en modern zirai vasıtalarına 'en 'bilgili 
personele sahiptir. 

Türkiye'nin 1 '200 000 ton buğday 34 904 
ton arpa, olmak üzere 1J5 milyon ton tohumlu
ğa ihtiyacı vardır. 

Buna karşılık D. Ü. Ç. '1960 yılında ancak 
bir ihtiyacın % '2 isi 1961 yılında ise % 4 ünü 
karşıhyaıbilmiştir. 

Çalışma tarzı : 
Devlet Üretme Çiftliklerinin çalışma tarzını 

gözeden ıgeçiredek olursak 1960 yılınlda '3 312 000 
lira 1961 yılırtda 23 878 000 lira kâr temin et
miştir. 
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İlk bakışta hemen bir yıl skmra .büyük bir 

istihsal fazlalığı t emlin edilmiş yani verim artı
rılmış ıg'ibi bir intiba bırakan 'bu netice aslında! 
öyle d'eği'ldir. . 

Şöyle k i : 3 milyon kârın temin 'edildiği 1'960 
yılında toplam istihsal 104 milyon kilo iken 
'23 870 000 lira kârın temin 'olunduğu 19161 yi. 
lında toplam istihsal :Î03 milyon kilodur. Daha 
az istihsalden ıdalha çok gelir temini şu şekilde 
olmuştur. 

19'60 yılında istihsali ettiği buğdayların % 
70 ni yem eldik ve yemlik olarak isatmış, buna 
mukabil 1:901 yılında 'tohumluk buğday satışı 
umumi istihsalin '•% '50 den Ifazlasını işgali et
miştir. Buğday 'fiyatlarının 'artmış olması da 
bu yüksek 'kârın temininde âmil olmuştur. 
Meselâ bir yıl önce ucuz fiyatla yemlik ve ye
meklik olarak satılan her kilo 'buğdayda 10,'8Ö 
kâr edilmiş olmasına rağmen 19611 de fiyatların 
artmış olmaisı ve yemeklik buğdaydan ziyade 
tohumluk buğday satışına tevessül edilmesi se
bebiyle her kilogram için 35,75 kâr temin (edil
miştir. 

Devletin elinde bulunan bu çiftliklerin ga
yesi çiftçiye fazla (fiyatla hububat satmak değil, 
elinde bulunan arazinin verimini artırmak su
retiyle ucuz ve kaliteli kâfi miktarda tohumluk 
tevzi etmektir. 

Az kâr edilen 1960 yılında dekara verim 
(102) Kg. iken, çok kâr edilen 1961 yılında de
kara verimde artış 'olmadığı gibi eksilme var
dır ve ('86,4) kilodur. 

Çiftliklerdeki hayvancılığa gelince: 

Bu vesile ile Yüce Heyetinizin önüne bir ib
ret levhası sereceğim. 

Bu çiftliklerde hayvancılık maalesef iptidai 
durumdadır. Devlet Üretme Çiftliklerinin elin
de (bulunan mera ve araziye nazaran mevcut 
hayvan miktarı azdır. 

Bütün çiftliklerde hayvancılık sektörü za
rar etmektedir. Kültür ırkları beslenmesine 
rağmen süt verimi ancak (3) litredir. Çiftlik
lerin elinde 700 000 dönüm mera 10 000 dö
nüm .anız vardır. Bunlarda 100 000 damızlık 
hayvan beslenebilir. 

Çiftliklerde bir baş sığır için 1961 de : 
Sığır : 

Masraf 853 
Gelir 512 

Çiftliklerde Koyun : 
1 baş koyun 

1 baş koyun 
Çiftliklerde Tavuk : 

1 baş tavuk 

Zarar 

Masraf 
Gelir 

Zarar 

Masraf 
Gelir 

341 

96 
80 

lfi 

36 
20 

Zarar 16 
Sığırcılık için yapılan masraf 3 5&5 999 

Gelir 2 151 191 

Zarar 1 434 807 

Koyunculuk Masraf 5 372 229 
Gelir 4 460 997 

Zarar 911 230 

Çiftliklerde 3 516 damızlık '689 kasaplık sı
ğır, 48 607 damızlık 7 237 kasaplık 5'5 883 ko
yun. 

Personel durumu 
Merkez teşkilâtında çalışan 'katma bütçeler

den ek görev almaktadırlar. 

Tavsiyelerimiz 
1. Üretme Çiftlikleri çiftçinin mühim öl

çüde, (İhtiyacın % 2 - 4 değil) ihtiyacını karşı
lamak istiyorsa yukarda zikredilen misalden de 
anlaşılacağı üzere fiyat yükselmeleriyle kârı ar
tırmış görünmekle değil toprağın verimlini yük
seltmek suretiyle ihtiyacı karşılıyabilir. Gönül 
isterdi ki, Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü karşımıza prodüktüviiteyi yükseltecek 
tedbirler T e projeleriyle ıgelmiş olsun ve kendi
lerine imkân temin edelim. 

2. Masraflarını kısmak zorundadır. Bu du
rumda ıbir tavuğa 36 lira masraf eden bu 'çift
likler zarardan kurtulamaz. 

3. Toprak tahlillerine dayanan gülbreli eki
me ehemmiyet verilmeli ve polikültür işletme
lerde münavabe sistemine yer verilmeli, 
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4. Traktör, biçerdöğer, motorlu taşıtlar 

gibi ziraat ekipmanlarından amorrtismanı ta
mamlamış olanlarının yenilenmeleri, 

5. Verimin 'artırılmasına matuf teknik zi
raat usullerinin ehemmiyetle tatbiki, 

6. istihsali işletmenin bulunduğu (bölge
nin pazarla olan sıkı irtibatı nazara alınarak 
istihsaline ona göre veçhe verilmeli ve pazar
lama işlerinin iyi organize edilmesine çalışıl
malıdır. 

7. Hayvan verimlerini ve vasıflarını ar
tırmak amacı ile yem ziraatine önem verilmeli 
vo yem nisibeti artırılmalıdır. 

8. Hayvan yetiştiriciliği 'bakımından yu
karda arz ettiğimiz gibi geniş imkânlara sa
hip bulunan üretme çiftliklerinin hayvan kad
rosu imkânlarla mütenasibolarak şimdilik hiç 
olmazsa iki misline çıkarılmalı, tabiat ve ik
lim şartlarına uygun bir şekilde tevzii ve ırk
ları muhitin ihtiyaç, ve özelliğine cevap vere
cek şekilde seçilmesi gerekir. 

9. Kasaplık hayvan yetiştirilmesine ehem
miyet verilmelidir. 

10. Muntazam kayıtlar tutularak damızlık 
hayvanlarda her yıl seldksiyon yapılmalı. 

11. Merinoslaştırma faaliyetlerine h^z ve
rilmeli, 

12. Umumiyetle üretme çiftliklerine hay
van mahsûllerinden elde edilen gelir zirai hâ
sılanın ancak % 14 ünü teşkil etmektedir. 

Bu nisbet yabancı memleketlerde • gayesi 
ziraat olan çiftlikler de dahi % 40 dan fazla
dır. 

1»3. İstihsal olunan tohumluk hububat 
ve damızlık miktar ve vasıfları yükseltilmeli 
hububatta sertifikasyon, hayvanlarla ırk vo 
damızlık vasfına itina gösterilerek bunların za
manında ihtiyaç sahiplerinin eline geçmesi te
min edilmelidir. 

15. Tarım sektörü içinde millî gelire en 
fazla hâsıla temin eden hayvancılık sdktörüne 
lâyık olduğu önem verilmelidir. 

16. Türkiye'de hububat istihsali son had
dini bulmuştur. Meraların sökülmesine son ve
rilmeli dekara verimi artıracak tedbirler üze
rinde durulmalıdır. Amerika'da nüfusun % İ l i 
ziraat!e uğraştırığı halde Türkiye'de nüfusun 
% 64 ü ziraatle uğraşmaktadır. Buna rağmen 
Türkiye'de ziraatle uğraşan bir şahsa 500, Ame
rika'da ise 2 ton hububat düşer. Bu misal bizi 
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verimi artırıcı tedbirlere yönelmelidir. 

Tenkid ve 'hayvancılığımızın Bakanlık nez-
dinde dikkatle nazara alınmasını istirham eder 
O. K. M. P. Meclis Grupu adına Yüce Heye
tinizi hürmetle selâmlarız. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü -1963 yılı 
bütçe kanunu tasarısına (344) arkadaşımız oy 
vermiş, (270) kabul (57) ret, (17) çekinser 
tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

Diğer açık oylamaya katılmamış arkadaşlar 
varsa oylarını kullanmalarını rica ederim. Ku
pa kaldırılacaktır, lütfen oylarınız kullanın. 
(Var sesleri...) 

C. H. P. örupu adına Sayın Ali Rıza Uzu-
ner. 

C. H. P. GRUPU ADİNA ALİ RIZA 
UZUNER (Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saym üyeleri; kalkınma devremizin 
ilk yılında; Tarım Bakanlığı ıbütçcsi üzerinde
ki tenkid ve temennilerimizi, yüksek huzuru
nuza sunmanın bahtiyarlığı içinde C. II. P . 
Meclis Grupu adına hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

Tahdidedilmiş zamanda, konuşmamızın ana 
ıbâzı konulara inhisar ettirilmesi zarureti mu
vacehesinde çok geniş ve teferruatlı olan Ta
rım Bakanlığı hizmetlerinin tümüne değin
mek imkânını bulmadığımız için bilhassa özür 
dileriz. 

Muhtcrcm milletvekilleri, 
Bugün, plânlı bir kalkınmanın eşiğinde ve 

'bütün gücümüzü bu kalkınmanın getireceği da
ha iyi şartların sağlanması için harcamaya 
hazırlanmakta, bulunan memleketimizin, eko
nomik ve sosyal dâvalarının en önemlisi; insan 
kaynakları ile tabiat kaynaklarının işlenmesi 
ve kıymetlendirilmesi arasındaki dengeli dü
zeni en iyi 'alternatiflerle çözüm yollarına ulaş
tırabilmek problemidir. 

Vatandaşlarımızın yaşama seviyesini yük
seltmek, istihsali artırmak, kaynakların de
vamlı ve şuurlu 'kullanılmalarını sağlamak 
amaciylc; tabiî kaynaklarımızla vatandaşları
mız arasında en uygun dengeyi kurmak ga
yemizin tahakukukunda, Tarım Bakanlığımı
zın fonksiyonu büyük bir önem taşımaktadır. 

İklim şartlarımızın oldukça elverişliliği, ta
biî kaynaklarımızın bolluğu ve çeşitliliği ile 
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potansiyeli, milletçe yaşama gücü ve hayat 
standardını yükseltme azmimizin genel görünü
şü, plânlı kalkınma uygulamamızın başarıya 
ulaşabilmesi için, yeteri temel ana ilkeler 
ve deliller olarak 'belirmektedir. Ancak, ta
biî kaynaklarımızın bugünkü iptidailik sevi
yesini genel olarak aşamıyan istismar şekilleri, 
nüfus çoğunluğumuzun bölgeler "arasında çok 
düzensiz dağılışı, prodüktiv çalışma şartları
nın arzulanan seviyede yaratılamayışı ve nü
fus artış 'hızımızın yüksekliği; plânlı devreye 
girişimizde, karşımıza ilk anda çıktın önemli 
handikaplar olarak' görülmektedir. 

Tarım dışı sektörlerin gereği gibi geliş
memiş olması neticesi; bugün, nüfusumuzun 
% 76 sı gibi büyük bir kısmı halen tarım 
sektöründen geçimini sağlam'akta ve plânla
nan diğer sektörler gelişinceye kadar bu sek
törde kalmak zorundadır. Sayıları üç milyo
na yükselmiş bulunan tarım aile işletmeleri, ta
nında kullanılabilecek arazi kaynaklarından 
çok fazlasını ziraat e açmış bulunmaktadır. Tar
la ziraatinde kullanılması ekseriyetle çok mah
zurlu bulunan bu arazinin; seneler içerisinde 
tarım sektröründe aynı nüfus yoğunluğu ve 
yine eksentif ve düzensiz topraktan faydalanma 
metotları muhafaza edildiği takdirde, daha d"a 
genişlemesi ve bugün için şahidolduğumuz top
rak kaynakları istismar ve kaybının çok da
ha şiddetlenmesi tabiî l)ir sonuç olarak 'beklen
melidir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bu yılki bütçemizde tanın yatırımları ge

çen yıla nazaran, döner sermaye ile yapılacak 
yatırımlar' dâhil i%' l l yükselmiş oldu
ğu göüülmetkedir. Geri harcamalarla bu 
artış % 18 e baliğ olmaktadır. C. H. P. 
Meclisi Grupu olarak bu inkişafı el
bette memnuniyetle kaydederiz. Ancak, buna 
paralel olarak memleketimizde geniş anlamı 
ile bir zirai- »reform hareketine olan (büyük 
ihtiyacımız üzerinde bilhassa durmak isteriz. 

Mazide mevcut rezervo ve hattâ marjinal' 
toprak kaynaklanınız seferber edilmiş olma
sına rağmen, tarım istihsal hacmımızd'a nispî 
bir gelişme kaydedilmemişti. Bunun sebebi de 
tarımda, düzenli yatının ve prodüktiviteyi ar
tıracak bir politika takibedilmemiş olmasıdır. 

Bir taraftan toprakların ıslah edilerek verimli 
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hale egtirilmesi ve tamamen topraksız veya topra
ğı kifayetsiz vatandaşların buralara yerleştirilip 
müstahsil, hale getirilmeleri üzerinde durulurken; 
diğer taraftan mevcut ziraat arazisinden ve çevre 
kaynaklarından bugünün plânlama anlayışının 
ve ileri tekniğinin ışığı altında faydalanmak 
suretiyle tarım sektörü içinde ve dışında daha 
fazla iş gücünün istihdam imkânlarını, diğer bir 
ifade ile toprağın nüfus taşıma gücünü artır
mayı yaratmak, birim üniteden alman tarım 
mahsulleri miktarını âzami derecede artırmak 
yoluna gidilmesi gerekmektedir. İstihsal mik
tarı veya birim ünitede randımanı yükseltmek 
tarım istihsal tekniğinde cari bulunan iş gücü 
ve kapital eııtansitesiııi artırmakla mümkün 
olur. Memleketimizde kapital, esasen kıt bulu
nan bir kaynak olduğundan daha ziyade iş en-
tansitesinin artırılmasına çalışmak, kapitali de 
en zaruri ihtiyaç yerlerinde ve âzami marijinal 
prodüktivite sağlıyacağı hallerde istihdam et
mek icabedcr. Zirai kalkınmanın ilk şartı; çift
çi ailelerinde eğitim ve öğretimin sağlanması 
ve tarım araştırma ve denemeleri ile gerçekle
rimize uygun neticelerin istihsal edilmesidir. 
Bakanlık bünyesindeki araştırma enstitü ve is
tasyonlarının tarım sektörüne ait plânlı kalkın
mamızda çok önemli fonksiyonu olduğuna işa
retle ; bu müesseselerin inkişafını büyük bir 
memnuniyet, dikkat ve iftiharla takibeylemek-
teyiz. Hayvancılık, bahçe zirati ve ziraat sanat
ları, istihsal şubelerini teşvik ederek işgücünün 
daha fazla kullanılması mümkün olur. Ziraat 
tekniğinin geliştirilmesi, arazi işlemesi, tohum
luk ve damızlık meseleleri, mücadele, gübrele
me gibi yıllık zirai geliştirme tedbirleri ile da
ha uzun vadeli yatırımları gerektiren mevcut 
su kaynaklarının geliştirilmesi ve arazi ıslahı 
gibi konularda alınacak teknik tedbirlerle zirai 
randımanların artırılması mümkün olacaktır. 

Zirai nüfus ve kaynakların dengelendirilme-
sinde ana prensip; insan unsurunu bulunduğu 
yerde barındırmaya ve müstahsil hale getirmeye 
çalışmak olmalıdır. Ancak bütün gayretlere ve 
geniş bir plânlama anlayışına rağmen, yerlerin
de kalkmdı nl mal arma imkân bulunmıyan va
tandaşların, bütün faktörleri göz önüne alarak 
hazırlanacak bir millî iskân plânlamasına göre 
yeni hayat sahalarına kavuşmalarını sağlamak 
zarureti de vardır. 
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Prekapitalist bir zihniyetle hareket eden 

çiftçilerimiz; âdeta kâr motifini birinci plâna 
almıyan muhafazakâr bir tutumla teşebbüs ka
biliyetini kaybetmiş ve nesilden nesile intikal 
eden amprik görgü ve bilgilerinin üstüne çıka
mamaktadır. Avrupa Müşterek Pazarına girme 
iddiasında olan bir millet olarak, zirai işletme
lerimizin ekonomik yönden ayakta durabilmesi 
için ; aile işletmelerimizin temel ekonomik orga
nizasyon ünitesi olarak şimdiden bir zihniyet 
değişikliğine kavuşturulmalarına ne kadar gay
ret sarf edilse azdır. 

Tanın istihsalimizi artırma kadar mühim bir 
konu da, tarım ürünlerimizin satış depolama ve 
pazarlama işidir, fttandardizasyon nakliyat, de
polama ve pazarlama, kısaca marketing alanında 
bilgilerimizin gayrikâfi oluşu, ürünlerimizin 
zaman ve mekân içindeki dağılışında bölgeler 
arası düzensizlikler bulunuşu dolayısiyle fiyat
larda geniş çapta istikrarsızlık yaratmaktadır. 
Yüksek talebe mâlik mahsullerin istihsalini ar
tırarak, iç ve dış pazarlara iyi kalitede tarım 
ürünlerimizi arz edebilmek için üstün gayret 
sarf etmek lâzımdır. Demiryolu şebekemiz ol
dukça genişlemiş, ana karayollarını]z da yapıl
maktadır. Müstahsili daha yakından ilgilendi
ren köy ve kasaba yolları şebekemiz ise maale
sef fazla inkişaf edememiştir. Bu yönden, müs
tahsilin mahsulünü zamanında az masrafla ve 
bozulmadan piyasaya arz etmesi imkânları mah
duttur. Her iki koalisyon Hükümetinin, köy 
yollarının bir an önce yapılmasındaki azimli 
tutumu her türlü takdirin üstünde olarak, köy
leri kendi içlerine kapalı müstakil ekonomiler 
halinden çıkaracaktır. Çiftçilerimizi iç ve dış 
pazarlara bağlıyarak, piyasaya olan güvenleri
ni sağlıyarak, istihsalde ihtisaslaşmayı teşvik 
ederek daha prodüktiv çalışma imkânlarını 
araştırmalıyız. Kalitenin düşmesi ve maliyetin 
yükselmesini tevlideyliyen bilcümle noksanlık
ların süratle giderilmesine çalışmalıyız. 

Tarım ürünlerimizin denizyolu ve demiryolu 
ile nakillerinde; tarifeler ve hizmetler bakımın
dan ıslâhat yapmak zaruretine inanmaktayız. 
Tarım ürünlerinde başlamış bulunan stan-
dardizasyon çalışmalarının bir an önce tamam
lanması ve müstahsilin bu konuda eğitimin
de istical gösterilmesinin önemi aşikârdır. 
Mer'i Hal •Kanununda, müstahsilin lelhinde 'de
ğişiklikler yapılması faydalı olacaktır. 
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Çiftçilerimizin haklarını korumak maksa-

diyle, diğer sektör müntesiplerinm teşkilâtlan
masına paralel olarak; ilk defa bu yıl, üç'beş 
ilimizde bütçeye konulan iki milyon lira civa
rında yardımla ziraat odaları ve ziraat odala
rı birliklerinin fiilen kurulmasını önemli bir 
gelişme olarak memnuniyetle kaydetmek iste
riz. 

Muhterem milletvekilleri. 
Toprak ve çiftçi davalarımızla yakından il

gilenen büyülk Atatürk''ün direktif ve irşatla-
riyle inkılâplarımızın tabiî seyri içinde, şerefi 
C. H. P. ne ait olan ilk Toprak Kanunu üzerin
deki çalışmalar onbeş yıllık bir istihale netice
sinde 1945 yılında çiftçiyi topraklandırma ka
nunu adiyle; mâruz kaldığı reaksiyoner istis
marcı zihniyetle hayli törpülendikten sonra 
yine de toprak reformunun mihverini teşkil 
eden bir nitelikte çıkarılmıştı. Fakat ne ya
zık ki bu kanun bütün hükümleriyle tam bir 
tatbikat imkânını bulmadan politik bir opor
tünizm yüzünden tadillere uğrayarak 1950 yı
lından sonra münhasıran Hazine topraklarının 
politik maksatlı dağıtımında kullanılmış ve 
dejenere edilmişti. 27 Mayıs İnkılâbımızla; 
toprak davamız, bütün gerçek ©epheleriyle 
kamofle edilmeden bir reform davası olarak 
açıkça tekrar ortaya konmuştur. Anayasamı-! 

zın 37, 38, 40 ve 41 nci maddelerindeki temel 
ilkeler ve esaslara; diğer yönden her iki koa
lisyon Hükümetlerinin probramlarıııdaki vait-
lere rağmen, milletçe tahassürle özlenen top
rak reformu kanun tasarısının kalkınma plâ
nımızın tatbikatından önce kanunlaşmış olması
nı, fbu davanın öncüsü olaaı C. H. P. olarak arzu 
ederdik. Yüksek Meclisten ve sayın Hükümet
ten, tasarının biran önce kanunlaşmasında ya
kın ilgi beklemekteyiz. Memleketimizde, şü
mullü bir toprak reformunun millî hayatımız
daki gerçek zaruretleri kuvvetle hissedilmek
te ve bu yönden tarihî inkişafının son merha
lesine erişmiş bulunmaktayız. Toprak refor
mundan mahrum tarım sektörümüzün, plân he
deflerimize ve sosyal adalet prensiplerine uy
gun yüksek seviyede bir istihsal yapılabilece
ğine inanmamaktayız. Toprak reformunu, zi
rai reformun mütemmim bir cüzü olarak; top
raklandırma yerleştirme ve donatım 'bazla
rına istinadettirmek zaruretine işaret etmek 
isteriz. 
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Tarım istihsalleri, her ncviylc toprağa da

yanmaktadır. Topraklarımızın mülkiyet ve 
tasarruf rejimleri, çeşitli noksanlıklar ve has
talıklarla malûldür. Bu hastalıkları orta
dan kaldırmadan tarım istihsallerini ıslah et-
meıye ve bu faaliyetlerinden geçimlerini sağ
lıya n. vatandaşlarımızın hayat şartlarını dü
zeltmeye çalışmak çok zordur. Bu ekonomik 
zaruretler yanında, sosyal ve politik sebepler
le de memleketimizde geniş aıılamiyle bir top
rak reformu yapmak zorundayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tarım istihsalimizi artırmak ve çiftçilerimi

zin hayat standartlarını yükseltmek için güve
nilir bir tarım kredi kaynağına elbetteki ihti
yacımız vardır. Tarım istihsal faktörlerinden 
sermayenin kıt oluşu ve bunu kendi bünyesin
de yaratmanın çok uzun vadeli güç. bir iş olu
şu krediye olan ihtiyacı çok fazla artırmakta
dır. Ziraat Bankası, çiftçilerimize doğrudan 
•doğruya veya finanse eylediği Tarmı Kredi 
kooperatifleri vasıtasîyle borç para vermek
tedir. Verilen krediler, kısa vadeli istihsal ve 
uzun vadeli tesis kredileri mahiyetindedir. Kre
dinin kullanılmasını kontrol eylemeyi kolay
laştırmak gayesiyle, kredinin İbir kısmının 
doğrudan doğruya aynı kredi veya sipariş mek
tubu karşılığı şeklinde verilmesi daha fayda
lı olacaktı ı*. 

Üzüntü ile belirtmek isteriz ki, Ziraat Ban
kası geçmiş yıllardaki politikası ve faaliyetleri 
ile zira altımızın inkişafına yardımcı olamamış
tır. Bankanın durumunun ıslahı ve ziraatimi-
zin desteği haline getirilmeniude kaçınılmaz 
zaruret vardır. Ödeme gücü ve ne mak
satla kullanılacağı talhkik ve tesbit edilmeden; 
prodüktiv olmıyan maksatlarla ve tarım dışı 
teşekküllere, - borçların tahsili imkânları düşü
nülmeden - politik mülâhazalarla verilen kredi
ler bankayı malî bakımdan fena duruma düşür
müş; banka personelinin bankacılık eğitimi ya
nında tarım eğitimi görmemiş kimseler oluşu da 
menfi yönden etkili olmuştur. Çok kısa vadeli 
krediler istihsali artırmak yerine, istihlâki artı
rıcı olmaktadır. Bankanın, Tarım Bakanlığı 
bünyesi içinde yer alması veya hiç olmazsa her 
ikisi arasında karşılıklı iş birliği esaslarının ga
yeye uygun bir şekilde düzenlenerek tesbiti 
şarttır. Yardım gayesiyle istihlâk için kredi ve
rilmesi müesseseyi çıkmaza sokacağı gibi, mera-
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leket ekonomisine de enflâsyonist istikamette 
kuvvetle tesir icra edecektir. Küçük çiftçilere 
verilen kredilerde, esas olarak almagelen ya
rım asır önceki, toprak değeri baremi yerine, 
bugünkü gerçek toprak rayiç baremlerinin esas 
alınmasını ve kredilerin daba uzun vadeli ve fa
kat düşük faizli ibir sistem dâhilinde tevziini 
uygun görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Gerçek demokrasinin yaşayıp gelişebilmesi 

için, toplumda muayyen bir refah seviyesine ih
tiyaç (bulunduğunu unutmamak lâzımdır. Bugün 
topraklarımız üstünde yaşıyan canlılar, aç kal
ma tehlikesi karşısıridadır. Her yıl, bir milyona 
yakın artan nüfusumuz yoksulluk ve sefaleti 
yaymak istidadmdadır. Plânlı kalkınma ve yatı
rım politikamız bu büyük ihtiyaç dâvasının uzun 
vadeli devasını teşkil edecektir. Gayeye ulaş
mak için zirai prodüktiviteyi artırmak ve bunu 
bu büyük dâvanın bir manivelası olarak kullan
mak mümkündür. Ve en doğru yol da budur. 
Kanaatimiz odur ki, amaca ulaşmamızın yolu 
ekonomik ve sosyal kalkınma plânlarımızın tat
bikatım, köy seviyesine indirmek ve işe bu nok
tadan başlamaktır. Adeınimerkeziyet sistemine 
gitmek suretiyle; bölge plânlamasından, köylere 
inmek mümkün olacaktır, bu yolda kalkınmış 
bir toplumunun yaratılması ve sektör yatırım
larının köy veya köy gruplarının teşkil eylediği 
bölgelere ulaştırılmak suretiyle en kısa yoldan 
istihsale etkili hale getirilmeleri mümkündür. Bu 
ıgörüşün Devlet sektörlerinde benimsenmesi ve 
bilhassa köy plânlaması ve toplum kalkınması 
faaliyetlerinin yürütülmesinde vazifeli olan köy 
kalkınma ünitelerinin kurulmasına ve bu üni
telerin koordinatör bir organ yardımı ile mer
kezde ve bölgelerde aynı amaçlara yöneltilme
sinde zaruret vardır. Kalkınma plânımızın ba
şarıya ulaşması; plânın gerçeklerimize uygun 
tatbik kabiliyetli olması kadar, hattâ ondan da
ha ziyade plânın vatandaşlar tarafından benim
senmesine bağlı bulunmaktadır. Çok mahdut 
imkânlariyle geri kalmış bir memleket olan Hin
distan'ın köy kalkınması konusundaki plân ve 
programı ve bu konuda katettiği mesafe, pren
sipler ve metodik yönünden bizim için örnek 
teşkil edecek mahiyettedir. Tarım, veteriner, su
lama, ormancılık ve diğer alanlarımızda şimdi
ye kadar başvurulmuş tedbirler münferit halle-
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riyle büyük ölçüde değer ifade eylemişlerdir. 
Ancak, 'bunlar bir bütün olarak mütalâa edil
medikleri, :bağmışız bulundukları takdirde yur
dumuzda tahakkuku gereken topraktan fayda
lanma tarzının, zirai reformun tahakkukunda 
yetersiz ve cılız tedbirler olmaktan ileri gide
memişlerdir Köy seviyesinde toplum kalkınma 
plân ve .projelerinin, uygulanmasında, Hükümet 
adına koordinasyon görevinin Tarım Bakanlığı
na verilmesini uygun görmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Tarım 'Bakanlığınca vatandaşlara yapılacak 

yardım ibir vaizin nasihatinde veya broşürler 
üzerinde kalmalı, belirli projelere dayanan iş 
başında teknisyenle başbaşa ve omuz omuza da
yanışmayı hedef tutmalıdır. Cefakâr ve vefakâr 
köylümüzle en ücra iş yerlerinde temas etmek 
imkân ve fırsatını bulan, Tarım Bakanlığı ca
miasında çalışan ve kendilerine şükran borçlu 
olduğumuz fedakâr personelin; ıtoplum kalkın
ması ve tanın kalkınması konularında eğitime 
tabi tutulmalarını lüzumlu ve faydalı gör
mekteyiz. 

Tarım konularında; genel ..müdürlükler ve 
hattâ hazan bakanlıklar arasında, hizmet yö
nünden vâki tadahüller dolayısiyle Tarım Ba
kanlığında fonksiyonel bir reorganizasyoııa git
mek zaruretine «bilhassa işaret etmek isteriz. 

Halka inen demokratik bir çalışma ile, işin 
köylülerce istekle benimsenmesine dikkat ve iti
na edilmeli ve Hükümetçe yapılan yardıma ilâ
veten, köylülerin de yardımda bulunması plan
lanmalı ve iştirakleri zarureti anlatılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hayvancılık ve çeşitli hayvan ürünleri istih

sali, millî ekonomimizin önemli unsurlarından
dır. Birçok memleketlere nazaran hayvancılık 
bakımından daha geniş imkânlara sahip olma
mıza rağmen bu ısektörde de teknik ve ekono
mik birçok hata ve ihmallerin içerisindeyiz. 
Hayvan sayısı, dolayısiyle mahsullerinde son 
yıllarda vükubulan azalma; bu sektöre, muh-
tacolduğu ilgiyi acele göstermemiz zaruretini 
ortaya koymaktadır. Hayvancılığımızın inkişa
fı için, istikrarlı politikasını yürütecek bir or
ganizasyon kurarak, ihtiyacımıza yetecek aded-
de teknik eleman ve mütehassıs yetiştirilmesine 
ve halkımızın eğitimine önem verilmelidir. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. Ar
kadaşımızın konuşması vaktin dolmuş olmasına 
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rağmen bitmemiştir. Konuşmasının bitimine 
kadar devam etmesini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun. 

O. H. T. GRUPU ADINA ALÎ RIZA UZUN-
Eli (Devamla) — Grupuın adına teşekkür ede
rim. 

1960 yılı ilkbaharında hudutlarımızdan gi
ren at vebası hastalığından, ilk yılda 26 500 
ve ikinci yılda alman tedbirlerle 73 baş at öl
müş veya öldürülmüş, geçen yıl hastalık tam'a-
meıı söndürülmüştü. Veteriner teşkilâtını bu 
başarısından dolayı tebrik etmek isteriz. 

Beş yıllık kalkınma plânımızın 59 ncu Tarım 
kesimi yatırımları tablosunda, hayvancılık te
sis ve araçları için 1963 yılında 89,9 milyon ve 
damızlık hayvan karşılığında 10,5 milyon lira
lık yatırını plânlanmışken; yüksek tasvibinize 
ouuulan bu bütçede, yatırımların mevcut pro
jeleri aksatacak nisbette 26,71 milyon liraya 
indirilmiş bulunmaktadır. Bunun sebebini iza
ha muhtaç görmekteyiz. Bugün hayvancılıkla 
yakın ve uzak ilgisi bulunan işler, Tarım, Tica
ret, Sağlık ve Sosyal ve hattâ İçişleri Bakan
lıkları tarafından yürütülmektedir. Bu müesse
seler arasında bir koordinasyon sağlanmaması, 
veteriner hizmetleri yönünden nasıl bir politi
kasızlık içerisinde bulunduğumuzu açık olarak 
ıgöstermekte ve netice olarak büyük ekonomik 
kayıplara uğramamıza sebebolmaktadır. Degre-
de olmuş meralarımızın bakım, muhafazası ve 
işletilmesini hedef tutan bir kanuna acilen ihti
yacımız vardır. 

Yem Sanayii T. A. ,§. ve Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel 'Müdürlüklerinin, son bir iki 
yıl içinde bünyelerinde ıslahat yapma yoluna 
giren ve plânlı devrede tarım kalkınmamızda 
faydalı fonksiyonların olacağına inandığımız 
müesseseler olarak daha rasyonel ve ranıtabl ça
lışma imkânına kavuşmalarını temin için, birer 
iktisadi devlet teşekkülü haline getirilmelerin
de fayda mülâhaza eylemekteyiz. 

Ziraat alet ve ekipmanı, traktör, .gübre ve 
zirai mücadele için ilâç imalini sağlıyacak sa
nayiin gelişmesi, istihsalin artmasını ve aynı za
manda döviz tasarrufunu temin edecektir. Zirai' 
Donatım Kurumumuzun, mevcut sermayesini 
teyidederek gayesinin realize edilmesi sağlan
malıdır. 
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Devlet Meteoroloji İşleri Oenel Müdürlüğü; 

askerî ve sivil beynelmilel mahiyetteki hizmet
lerini ve vecibelerini başarı ile ifa eylemeye ça
lışırken, bütün yurt sathına yaymakta olduğu 
kuruluş -faaliyetlerini bu yıl da inkişaf ettire
cektir. Çiftçilerimizin güvenle da'ha verimli ça
lışabilmelerini temin için, bölge radyolarından 
ve diğer neşir organlarından faydalanularak 
iklim istidlallerini l'okalize ederek 'çiftçilerimi
zin (günlük liş programlarının tanzimine mües
sir olmasını hamleci olan bu müesseseden beik-
lemekteyiz. Yeni bir teşkilât 'kanunu ile bu Ge
nel Müdürlüğün hedefine ulaşacağına inancı
mız tamdır. 

Büyük sulama projelerine muvazi olarak, 
köylülerimizin tarla sulamasına; iş gücü yö
nünden iştirakleri sağlanarak, fizikî sulama 
randımanını artırmak amaç olmalıdır. Toprak 
Su Gfenel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini bü
tün yurt sathına yaymak hususundaki gayret
lerini takdirle belirtirken, müessesenin çalışma
larını umutla izlemekteyiz. 

Aziz arkadaşlarını, 
Halen memleketimizde ziraat, otlak ve or

man sahalarının 'hudutlarını kesin olarak gös
termek mümkün değildir. 'Topraklarımızın ne 
türlü faydalanmaya tahsisi konusu; üzerinde 
büyük bir önem ve hassasiyetle durulması lâ-
zımıgelen 'millî bir dâvamız haline gelmiştir. 
Memle'ketimizde ilk önce toprak haritalarına 
ve detaylı surette belirtilecek arazi klâsifikas-
yonuna ihtiyaç vardır. Ancak, bu konudaki 
operasyonlarda yapılacak hataların; tashihi çok 
güç ve hattâ bâzı ahvalde gayrimümkün olma
sı d olay isiyle, millî bir mesuliyet tazammun et
tiğini daima göz 'önünde tutaralk temkinli ve 
ihtiyatlı bulunmak zaruretine inanmaktayız. 

Ormanların korunmasının münhasıran zabı
ta kuvvetiyle sağlanamıyaoağıma inanan CHP 
'Meclis Orupu; insan, toprak ve 'orman arasın
daki karşılıklı münasebetleri ilmî bir şekilde 
harmonizc etmedikçe insanların zararlı müdâ
halesinin önılenemiyeceğine inanmaktadır. 

Memleketimizde düzenli bir ormancılık ve 
orman varlığını korumak, muhtar bir politika
nın tahakkuku ile mümkündür. Ormancılığımı
zın yeni Anayasamızın ışığı altında partilerüs-
tü millî bir dâva olarak ele alınmasının kesin 
zaruretine işaret etmek isteriz. 

19 . 2 . 1963 O . 2 
Yurdumuzu koruyan ve ufuklarımızın yeşil 

örtüsü olan ormanlarımızı; yangınların alevden 
(İlli, kaçakçı baltacının parlıyan lağzı ve keçinin 
keskin dişi ile istismarcı politikacının rey en
dişesi tamamen bitirebilmek için maalesef ya
rış. halindedirler. Topraklarımızı, .amansız bir 
erozyon kanseri, her nevi ile sarmış durmadan 
kemirmekte, yamaçlarımız dilim dilim, oluk 
oluk yarılıp akmakta, topraklarımız tonebbüs 
mevsimimde susuzluktan çatlamakta ve akarsu
larımız sel olup taşmaktadır. Dayandığımız 
fakir köylümüzün, yegane üretim vasıtası olan 
topraklarımız, bir daha dönmemek üzere sür
atle denizlere taşınmaktadır. Her yıl meskûn 
mahallerimiz ve bereketli ovalarımız, sellerin 
baskınına uğrıyarak eoik kabarık zararlara du
çar olmaktadır. Güzel yurdumuz, insan eliyle 
kuraklaşıp ekzibeleşiyor ve çölleşiyor. Sahibini 
besliyemez olan topraklardan, fakirlik gerilik 
ve sefaletin, başladığı köylerden şehirlere za
man içinde artan bir nisbctte hicret başlıyor 
yapılacak işlerimiz büyük, külfetli, masraflı ve 
ayrıca uzun vadelidir. Çölde inatçı bir tabiat
la milletçe pençeleşen ve başarıya ulaşan İsra
il'in azimli çalışması bizim için ne kadar ibret 
verici inkişaflar kaydetmektedir. 

'Ormanlarımızın korunabilmesi için, -orman 
mefhumunda ıkatî vuzuh ve istikrarı it esiş ey
lemek suretiyle, ormanlarımızın tahdit, tescil 
ve sınırla rina izlerini 'kesin olarak bir -an önce 
neticelendirerek, köylü ve orman münasebet
lerini en ilmî ve radikal bir şekilde yeniden 
düzenlemek 'gerektiğine inanmaktayız. 

Ormansızlaşmanın zararlarını fazlasiyle çe
ken bir millet .olduğumuza igöre, ideal ve re öl 
fonksiyonları itibariyle ihtiyacımızı karşılamı-
yan orman varlığımızı yeteri seviyeye yükselt
mek ve değrede ormanlarımızı ıslah etmek en 
önemli gayemiz ve vazifemiz olmak ılâzımgelir. 
Ağaçlandırma konusunda beş yıllık kalkınma 
plânımızda b i r zühul eseri olarak belirtilmedi
ğini tahmin eylediğimiz ormanlarımızda her 
yıl yangın, haşere ve rüzgâr tesiriyle zarar gö
ren oldukça geniş sabaların bir an önce ağaç
landırılmak suretiyle yeniden ihyaları hususun
da, plânın bütünlüğünü bozmamak için her yıl 
Orman Genel Müdürlüğünün döner sermaye 
bütçesi kârından bir miktar paranın bu mak
sada tahsis edilmek üzere fon 'olarak ayrılma
sını teklif 'eylemekteyiz. Özel şahısların yapa-

— 478 — 



M. Meclisi B : 54 
cakları orman ağaçlandırmaları çalışmalarını 
teşvik maksıadiyle müteşebbislere Ikredi veril
mesini sağlıyacak imkânları bahşeden bir fo
nun tesisi için gerekli kanun tasarısının, Bakan
lıkça hazırlanmasını faydalı görmekteyiz. Ayrı
ca 6831 sayılı Orman Kanunu 13 ve 35 nci mad
delerinin gayeye uygun bir şekilde tatbik edile
bilmelerini teminen aksıyan tarafların tadilini 
tazammun eyliyen kanun ve mevzuatı Sayın 
Tarım Bakanından beklemekteyiz. 

Ormancılık teşkilâtından beklediğimiz çok 
çeşitli ve şümullü hizmetlerin ifa edilebilmesi 
için, istikrarlı bir personel politikasına ve teşki
lât yönünden yeni bir reorganizasyona ihtiyaç 
bulunduğunu belirtmek isteriz. Tarım Bakanlığı 
camiasmdaki teknik personelin; ücret yönün
den, genel müdürlükler arasındaki farklı tatbi
katı gidererek âdil bir sisteme bağlanmaları, ta
rım seferberliğimize gönülden iştiraklerini sağ
lıyacak ve tarım plânımızın aksamadan yürüt ül-
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ıuesi imkânı temin edilmiş olacaktır. Son zaman
larda ek görev ücretleri kesilen teknik eleman
ların, içine düştükleri maddi müzayaka süratle 
giderilmelidir. 

Yüce milletvekilleri; 
Yüksek huzurunuzda, plânlı devreye giriş 

yılımızda; Tarım Bakanlığı bütçesinin, muhte
rem Türk çiftçisine, Tarım Bakanlığı erkânına 
ve yüce milletimize hayırlı, uğurlu ve başarılı 
olması dileğiyle C. H. P. Meclis Grupu adına 
hepinize hürmetler sunarım. Teşekkürlerimle... 
(Ortadan,, alkışlar.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Tekel 
Genel Müdürlüğünün 1963 yılı Bütçe kanun ta
sarısına 260 oy kullanılmış, 190 kabul, 52 ret, 
18 çekinserdir. 190 kabul oyu tasarının kanun
laşmasını intacetmiştir. 

Vakit cok geciktiği için saat 19,30 da topla
nılmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,20 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz. 
Yeni Türkiye Partisi Grupu Adına Sayın 

Şükrü Kösereisoğlu. 
YENÎ TÜRKİYE PARTİSİ MECLİS GRU

PU ADINA ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van) 
— Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, 
Sayın Tarım Bakanı ve mesai arkadaşları; zi
raat bütçesi hakkında Y. T. P. Meclis Grupunun 
görüş ve temennilerini arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Türkiye'mizde tarım gerçekleri; 
Türk ekonomisinin temelini ziraat teşkil 

eder. Millî gelirin yarısı tarım faaliyetlerinden 
elde edilmektedir. Tarım mahsulleri dış ticaret 
muvazenemizi hemen hemen inhisarı altında bu-
lundurmkata ve bu mahsurların ihracatı, ihra
catımızın % 80 - 85 nisbetini bulmaktadır. 1960 

nüfus sayımına göre nüfusumuzun % 68 civa
rındaki çoğunluğu köylerde yaşamakta ve bun
ların % 85 i tarım faaliyetleriyle iştigal etmek
tedirler. Kasabalar nüfusunun büyük bir ço
ğunluğu da gelirlerini ziraatten sağladıklarına 
göre, nüfusumuzun 3/2 sinin geçiminin ve refa
hının tarıma bağlı olduğunu kabul etmek hiçbir 
zaman hatalı bir teşhis olmıyacaktır. 

Memleketimizde endüstri ve hizmetler saha
sında elbette gelecekte önemli inkişaflar olacak
tır. Ancak; Türk ekonomisinin hiç olmazsa 20 -
25 yıl yine en büyük dayanağı hattâ bu inkişaf
ların ve hususiyle 15 yıllık plân devresinin tat
bikattaki tahakkuk veya ademi tahakkuku ka
naatimizce tarım sektöründeki gelişmelerin dü
zenli ve Türkiye'nin tabiî kaynaklarının akıllı
ca kullanılmasına vabeste kalacaktır. 
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Böyle bir gelişme ise, uzun vadeli olan ta

nın faaliyetlerinin ana batları değiştirilmiyecek 
kadar iyi işlenmiş bir politika ile tesbit edilme
sine ve tatbikatın bu politikaya uygun olarak 
plân çerçevesi dâhilinde sabırla ve devamlı bir 
şekilde icrasına bağlıdır. Bu itibarla şimdiye 
kadar topyekûn olarak yazılı bir şekilde ifade 
ve tesbit edilmemiş bulunan tarım politikamızın 
şahsi arzulara göre mütemadiyen istikamet de
ğiştirmemesi, devamlılık ve istikrarını kaybet
memesi suretiyle tarımla ilgili her türlü faali
yetlerin bu politika ile henıahenk bir hah1 geti
rilmesini-sağlamış olacağına kaani bulunmakta
yız. 

Sayın 'milletvekilleri, şimdi bu ciheti böyle 
tesbit 'ettikten, sonra., 'Türkiye'mizin zirai husu
siyetleri hakkında 'bir i'ki noktaya işaret ede-. 
eteğiz : 

1. Türkiye''de 'zirai istihsali yete tisi z pro
düktivitesi noksan rezerve 'gelir düşüktür. Bu
nun da, sebebi, Türkiye'de mevcut toprak kay
naklarını seferber tetmesine rağmen, zirai istih
sal hacminde haddizatında 'büyük bir gelişme 
kaydetmemiştir. Bunnıı Sebebi de tarımda 'dü
zeldi 'bir yatırım. Ve prodüktiviteyi artıracak1 

bir politika, tatbik edilmemiş olmasıdır. 'Mteselâ : 
Toprak ve İklim şartları 'bakımından Türkiye'
mize kısmen 'benziyen 'İtalya'da: d'OfvS .yılımla 
üç, milyon hektar toprak çok mükemmel 'çalı
şan 'bir sulama şebekesi m'evcut iken, Türkiye'
mizde Devle't. sulama şebekeleri içinde 'kalan 
ikiyüz on bin hektarın ancak seksen bin haktan 
kötü ve topraklarımızın, çoraklaşmasına Sebebi
yet vereceık şekilde sulan a'bi'l m ekte idi. 'Gübre, 
tohum, ilaçlama ve bakım 'gibi 'bütün te'dbirler
deki noksanlıklar, Türkiye'd'e zirai mahsuller 
prodüktivitesini Cenubi Avrupa'nın 1/2 ve Or
ta Avrupa'nın 1/4 civarında 'kalmasına sebep 
olmuştur. 

"Rezerv tahiî kaynakları olan bir memlteket 
için en ucuz -Ve en kolay istihsal artırış yolu 
olan hu toprakların bir kısmını süratle işlemek 
doğru bir politika, olahiliıili. Fakat ,bu suret
le seferber edilen istihsal potansiyelinden do
ğacak yeni imkânlar kolayca tükenecek 'bu Ha
zinenin yerini tutacak olan ve haddizatında 
zaman üşüyen prodüktivite artışına ylönetilmie-
diği müddetçe hususiyle nüfusu1 fevkalâde sü
ratle artan bizim /gibi bir • memlekette sıhhati 
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bir iktisadi 'gelişmenin meydana gelmesine İM.-
kâu vermiyeceğini düşünmek ve tedbirleri 'bu
na göre almak İktiza -ekler. 

2. (Tabiî kaynaklarımız bugüne kadar maa
lesef israf ve tahri'bedilm'ektedir. Toprakları
mız uzun zaman (bakımsız bırakılmıştır. Üste
lik yeni arazi açmalarının % 70 nisibellnd'e faz
lalaşması en iyi arazilerimizin kültür •arazisi 
halinle 'gelmesine ve zayıf mer'aların yükünün 
fazlalaşmasına sebebiyet vermiştir. Hayvan 
miktarının on sene zarfında % 40 artması bü
yük baş hayvan 'birimi için 'kırk dönüm m'era-
nın hesaplanması zarureti olan meralarımızda 
büyük baş hayvan ilcin on. dönüm mera isabet 
etler hale gelmiştir. 

19'60 yılında 76 milyon olan hayvan mikta
rını takriben '20 milyonu 'büyükbaş hayvan 'biri
mine cevap 'verecek yüz milyon Ihektar mera 
yani bulgüııkü memleketimiz arazisinin de bü
yük bir mera varlığına sahibolması lâzımdır. 
Arazi ve meralardakl hu aşırı yü]<. organlarda 
da aynı tesirini 'göstermiştir. IBazulan mtera 
açığı yetişim iyen tarla arazisini mera ve orman
dan kazanma yoluna 'gidilmiş, ormanlarımızın 
açma, yakma ve otlatma gibi en mühim tahrip 
vasıtalarının alabildiğine kullanılmasına sebe-
'biye't 'vermiştir. 'Mera ve lornıan. talhribatı rüz
gâr ve su pozisyonlarını süratle 'hızlandırmış ve 
bu suretle verimli toprak kaynaklarının müte
madiyen gaip 'olmasiyle karşılaşılmıştır. 

H. Tarımla meşgul nüfusun teknik bilgi ve te
şebbüs fikri gelişin em iştir. Çünkü gayet kü
çük bir arazi parçası üzerindle ziraatle meşigul 
ve her türlü sermayesi fevkalâde cılız olan çift
çinin bu durumdan kurtulması Devletin ve Hü
kümetin umumi iktisadi politikası içine alın
ması beklenilen zecri tedbirler zinciri yanında 
onun 'teknik bilgi seviyesini artırarak teşebbüs' 
fikrini geliştirmek 've elindeki imkânları 'bilhas
sa 'kendi iş ve gücünü ten iyi ve devamlı şekilde 
kıı'l 1 anma sın ı sa ğla maki a m ü m künld'ü r. Umumi-» 
yeti e meslekî halk eğitim 'Ve öğrenimi hizmetle
ri içinde toplanan bu 'faaliyetin 40 bin köyde 
'î milyon çiftçi ailesine ulaştırılması en zor fa
kat 'en emin ve devamlı bir inkişaf unsurudur. 
Bu hususu devamlı ve sa,bııJlı 'bir faaliyetin bir 
p'lân ve program çerçevesi içinde yürürülmesi-
ni zaruri kılmaktadır. 'Devle't Plânlama Teşki
lâtının son hesaplarınla 'göre köylerde kıymet-
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l'endiril nıiyen i şgücü miktarının 3 milyonu 
geçtiğini, kaibu'l etmiş bulunmaktadır. 

4. İstihsal vasıtaları noksan ve iptidai, iş
letme sermayesi ve yatırımlar gayrikâfi ve dü
zensizdir. 'Türkiye'de 'bulunan '42 bin traktör 
ve 'buna müteferri aletler büyük v!e orta işlet
melerin vasatisi olarak kabul edilse bile •> mil
yon işletmemizde 'kullanılan gücün t / 4 at, 3/4 
öküz teşkil etmektedir. Karasaban •nu'ktarı '2 
milyonun üstündedir. Sulama için 'lüzumlu 
motopomp, lüzumlu testiye aletleri ve 'borular 
hemen hemen mevcut değildir. Türkiye'de 
mevcut İşletmelerin işletme, sermayesi gayri-
kâfidir. Bununla beraber en büyük 'sermaye 
olan iş 'gücünün iyi kullanılması ve 'harekete ge
çirilmesi yoliyle «bir 'kıısım ısermayie tezayiAdünün 
sağlanmadı kabil olduğu halde bu Ihıısııls temin 
edilememiş, 'bunun yanında 'sermaye artışı kredi 
yolu ile beslemede de düzensiz bir 'kredi poli
tikası ç.'0'k ahvalde bu rolünü oynıyamamış ve 
'bilakis işletmenin altından kaJka.mıyacağı borç-. 
larm ta'hassülüne sebebiyet vermiştir. 

Tarım sahasındaki âmme sektörü yatırım
ları da çok kifayetsizdir. Bilhassa ısulama. pro
jelerinde yalnız baraj ve ana kanallar nazara 
alınarak tarla içi sulamaları ve dranaj tesislerinin 
tamamlanmadan veya düşünülmeden işletmeye 
açılışı sulamadan 'beklenilen verimin alınması
na mâni olmuş ve 'hattâ topraklarımızın çorak
laşmasına .sebebiyet Vermiştir. 

Bunun için evvelâ memleketin umumi top
rak haritasının tesbit edilmesi gerektir. Bu su
retle .hububat, bakliyat, .çay, ayçiçeği, keten. 
kenevir ve saire gibi, ziraatin belli başlı unsur
larının Türkiye'nin hangi mıntakasmda ve na
sıl bir prensibe uygun olarak randımanlı bir 
verim sağlıyacağını tâyin ve tesbit etmek ve 
ona göre ziraatimizjn istikametini (üzmek lâ
zımdır. 

Bugün Şark'ta rakımı yüksek olan yerlerde 
oturan köylü vatandaş yiyeceği buğdayı para 
ile satmlamayı bir onur meselesi telâkki edip. 
bu zihniyete sadık kalarak yaptığı buğday zi
raat! neticesinde, hayvanların da kendisine yar
dım- ettiği kabul edildiği takdirde dahi (bire 
beş) alıyor ki, 'bâzı kurak seneler eline hiç 
mahsul geçmemek şanssızlığı ile karşılaşıyor. 
Ortalama kabul edersek köylü vatandaşın eme
ğinin günlük bir lirayı tecavüz etmediğini gö
rüyoruz. Eğer bu vatandaş tarlasını çayır ha- | 
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ünde bıraksa, hayvan yemi olarak muhakkak ki, 
bundan daha çok istifade sağlamış olabilir. Bi
naenaleyh bu durumu, hem millî menfaat nok
tasından, hem de şahsi menfaat noktasından 
prensibolarak kabul etmek yerinde olur. (Bravo 
sesleri) 

.r>. Tarım mahsullerinin kıymetlendirme ve 
pazarlanması gelişmiş değildir. Bizde pazarla
ma tekniği çok iptidai ve standardizasyon, mu-

• hafaza, ambalaj ve sevkıyat için hiçbir şey ya
pılmamıştır. Bu suretle müstahsilin elinden 
çok ucuza mallar çıkmış ve onun emeğinin 
karşılığı olamamıştır. Aynı zamanda mahsulün 
bir kısmı da tarlada ziyan olmuş ve karşı taraf 
da müstehlik 'bu mahsulleri pahalı tedarik etti
ği için hayat pahalılığı gittikçe artmıştır. Ay
rıca bu mahsullerin ihracedilerok döviz kazan
cımızın geniş ölçüde artması mümkünken bu 

.da maalesef yapılamamıştır. 
Taze mahsullerin pazarlanmasındaki bu ak

saklıklar bu mahsulleri muhtelif yollarla işleye
cek ve kıymetlendirecek tesislere de lâyık ol
duğu önem verilmediği için kurulamamış, ku
rulanlar da kapasite fazlalığı, teknik bilgi 
noksanlığı v. s. sebeplerle verimli çalıştırmamış
lardır. İnsan gücünün değerlendirilmesinde 
tarım mahsulleri pazarlanmak ve kıymetlendir
me tesislerinin sermaye en t an sitesi düşük fakat 
iş gücü entansitesi çok yüksek ticari, sınai 
işletmeler olduğu hiçbir zaman idrak edilmemiş 
ve umumi yatırımlarda bunlara yer verilmemiş
tir. 

fi. Ziraatle ilgili hukuki düzen süratle ıs
laha muhtaçtır. Ziraatle ilgili mevzuatımız za
manın icaplarına göre, tedvin ve ıslah edilme
miş. Toprak mülkiyeti arazi kullanışı, mera ve 
çayırlardan istifade şekli ve bilhassa ormandan 
istifade hususları üzerindeki mevzuat ele alın
mamıştır. Küçük aile işletmeleri son zamanda 
daha da küçüldü; nüfusun süratle artması bu
na yol açtı. Veraset yoluyla işletmelerin bölün
mesine sebebiyet vermiştir. İstatistiklere göre 
vasati (1952 ye nazaran) yedi parçadan ibaret 
olan işletmeler, daha da parçalanmış olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu itibarla ziraatle meş
gul nüfusun teşkilâtlanmasına kendilerine ait 
birtakım meseleleri halletmeye imkân verecek 
kooperatifler, odalar birliği kurulamamıştır. 
Ihı sebeple orman mevzuatı da sık sık çıkan 
aflarla âdeta orman tahribatı hızlandırılmıştır. 
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7, Lüzumundan fazla nüfus ziraatle geçi

mini sağlamaya çalışmaktadır. Memleketimizde 
kanaatimizce tarım meselesi içinde en önde 
geleni ziraatle meşgul nüfusun mütemadiyen ço
ğa] m akta devam edişidir. Ta'biî kaynakların 
mütemadiyen tahrip ve sömürülmesi de büyük 
ölçüde buna sebebolmaktadır. 

Bugünkü nüfusumuzun artışı % ?> nisbetin-
dedir. Fakat ziraatte nüfusun çekilme nisbeti 
ancak % 0,5 tir. 1950 senesinde köylü nüfusu
muz % 74,8 iken, 1960 ta ancak % 68,3 e 
düşmüştür. Diğer memleketlerde, meselâ Bul
garistan'da % 64, Yunanistan'da % 58 dir. Fa
kat tabiî kaynakların israf edilmeden veyahut 
kesif ve verimli yatırımlarla insan ve hektar 
başına istihsal artırılan memleketler için zira
atle iştigal eden nüfusun çokluğu mühim de
ğildir. Fakat bizim gibi teksifi bir ziraate geç
me için icabeden bütün tedbirler manzumesi 
toptan ele alınarak dikkatle tetkik sahasına so
kulmadığı müddetçe çiftçi nüfusunun artması 
tabiî kaynakların süratle tahribine yol açar. 

8. Her ne kadar bu hususta eskiden beri 
teşkilâtlar kurulmuştur; ama memleketin mu
ayyen ve üzerinde ittifaka varılmış bir plân bu
lunmamasının tesiriyle ve esasen başka başka 
vekâletlerin idaresi altında bulundukları için 
hedef ve gayeye doğru tevcih edilmemişti]*. 

Zirai politika ile çok yakından ilgili olan 
çiftçiyi topraklandırma işi, zirai maddelerin fi
yat teşkili ve fiyat murakabesi, kredi ve yardım
lar, tarım mahsullerinin pazarlanması ve kıy
metlendirilmesi gibi en mühim hizmetler tarım 
politikası düzeni içinde yer almamıştır. Husu
siyle hububat ve hayvan mahsulleri fiyatları ara
sındaki muvazenesizlik, hayvancılık inkişafını 
durdurmuştur. Bu sebeplerle zirai faaliyetlerin 
mihrakını teşkil eden zirai politikanın tesbit ve 
tatbikatında yer alan bu kabil teşekküllerin ta
rım politikasını yürütmekle görevli olan bakan
lığın bünyesi içine almak zarureti gelmiş ve geç
miştir bile... 

Muhterem arkadaşlar; bu arada hayvancılık 
mevzuuna da bir nebze temas edelim : 

Türkiye'de yaşıyan vatandaşların en büyük 
dayanaklarından birisi de tepesinden tırnağına 
kadar, her şeyinden istifade ettiğimiz yaşıyan bir 
varlık olan hayvandır. Büyük ve küçük baş hay
van bizde millî servetin önemli bir unsurudur. 
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Millî gelirimizin yarısını teşkil eden ziraat sek
törünün ortalama % 25 ine yakın kısmı hayvan
cılıktan elde edilmektedir. 

Hayvancılık bilhassa Doğu - Anadolu halkı
nın geçim vasıtası olması bakımından da ehem
miyetli telâkki edilmektedir. Son senelerde zira
ate müsait meraların kısmen traktörlerle sökü
lüp tarlaya kalbedilmesi, hayvancılıkla iştigal 
eden çiftçilerimizi müşkül duruma sokmuştur. 

Nasıl ki, ziraatte bölgecilik usulü bundan 
böyle bir zaruret ise ve her yerde her nevi mah
sullerin ziraati faydalı değil ise, hayvan yetiş
tirmek hususunda da, Türkiye'yi bölgelere ayır
mak, et, süt, tiftik ve yapağı hayvanları nereler
de yetişir, bunların yerlerini tesbit ve bu yola 
doğru gitmekte fayda melhuz olacağına kaani 
bulunuyoruz. 

. Arkadaşlar : Üzülerek arz ve ifade edelim ki, 
millî ekonomimizde mühim mevkii olan hayvan
cılığımız maalesef henüz çok iptidai şekilde icra 
edilmektedir. Hayvancılığımızın kesif bulundu
ğu Doğu - Anadolu'da şartların derhal ıslahı, 
modern ve ilmî metotların halka öğretilmesi ge
rekir. Hayvancılık faaliyetlerini halen bu mevzu 
ile uğraşan bölgelerin haricinde de bütün mem
lekete şâmil bir şekilde yapmak istikbal için ve 
gelecekte ekonomimiz için büyük faydalar sağlı-
yacagı kanaatindeyiz. Ziraate muvazi olarak 
memleket hayvancılığının da iktisadi ehemmiyet 
ve mevkiini alma yoluna gidilmelidir. Vaktiyle 
5, 10 yıllık plânlar yapılmıştı, bu plânlardan 
istifade edildi mi? Bir taraftan hayvanları ıslah 
ederken, diğer taraftan koyunun merinoslaştı-
rılması usulünde tuttuğumuz yol nedir? Birtakım 
tesisler bu merinoslaştırma için kurulmuştur. Bu 
tesislerden Doğu vilâyetleri ne dereceye kadar 
faydalanmıştır? Keza, bu hayvanların ıslahı yo
lunda Hükümetin damızlık hayvanları getirme
sini dilemekteyiz. 

îstitraten arz edeyim, Van ve mülhakatında 
(1 800 000) bir milyon sekiz yüz bin koyun var
dır. Van'da, yerli koyunlarımızın ilkah ve diğer 
suretle merinoslaştırma işinde Türkiye'nin de
ğil, diyebilirim dünyanın en mükemmel merinos 
cinsi elde edilmektedir. 7, 8 seneden beri muay* 
yen ve mahdut olarak bir, iki vatandaşımızla ve 
Altmdere Harasının büyük güçlüklerle bu su
retle yetiştirdiği merinos cinsi koyunlar mem
nuniyet verice olup, Van'da hayvancılığın inki
şafı ve ıslahı için, suni ilkah işini benimsemeliyiz. 
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Teşkilât noksanlığı yüzünden maalesef merinos
laştırma işi henüz umumilcştirilememiştir. 

Arkadaşlar : Hayvancılığımızın inkişafında 
baş rolü olan fedakâr veterinerlerimizin ve hay
van sağlık memurlarımızın miktarları, hayvan 
varlığımıza nisbetle azdır. 

Vekâletin hayvan neslinin ıslahı, yetiştirme 
ve üretimi bakımından tatbikatı memleket şart
larına ve teknik icaplara uymamaktadır. 

Ziraatin diğer sahaları gibi, hayvancılık kıs
mının da plânlı ve programlı, esaslı iş düzenine 
acilen girmek, hayvan varlıklarını tehlikeye dü
şürmekten tevakki etmek lâzımdır. Daha evvelce 
de arz ettiğim gibi, hayvancılığımızın sıklet mer
kezi Doğu ili erim izdedir. Ziraat Vekâletinin 
hayvan bakımı, üretme ve hastalıklariyle müca
dele konularında bu bölgeye daha fazla ehemmi
yet ve dikkat atfetmesi gerekir. 

Zirai politikanın temel ve hedefleri ne olma
lıdır : 

Türkiye tarım politikasının nihai gayesi, 
Türk çiftçilerinin istihsallerini ve hakiki gelir
lerini çoğaltmak suretiyle hayat standarlarmı 
ve refahını, durumlarını ıslah etmek çiftçi 
grupları arasında aşırı gelir farklarını azaltarak 
âdil bir gelir dağılışını sağlamak, halkımızın bes
lenmesi ve giyimi için lüzumlu maddeleri yeter 
miktar ve üstün, kalitelerde olmak üzere memle
ketimiz içerisinden temin etmek halen mevcut 
ve ilerde kurulacak sanayimizin hammadde ihti
yaçlarını istenilen maliyet ve vasıflarda sağla
mak ekonomimizin ithal etmek mecburiyetinde 
bulunduğu istihlâk ve istihsal mallarının dış pi
yasadan satınalınmasını sağhyacak ve aynı za
manda iktisadi kalkınmayı kolaylaştıracak ih
racata imkân vermek ve nihayet bu yollarla mil
lî refahı ve millî geliri artırmaktır. 

Bu nihai gayeyi sağhyabilnıck için zirai faa
liyetlerimizin takibetmesi ve bu hedeflere tev
cih edilmesi gerekir. 

1. Tabiî kaynaklarımızı korumak ve ras
yonel bir şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz. 

Malûmdur ki, ziraatte en tabiî istihsal unsu
ru tabiî kaynaklardır. Bu temel istihsal unsuru
nu çeşitli gayeleri için'tahsis ederken rasyonel 
biı- şekilde hareket etmek; tabiî kaynağın ka
biliyet ve kapasitesini göz önünde bulundurmak 
zaruridir. Ancak bu sayede bu kaynaklar en mü
essir bir şekilde kullanılmış olur ve birim basma 
hâsılalar artmış olur. 
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2. Zirai istihsaller iç, ve dış piyasaların ta

leplerine ve çiftçi ailelerinin zâti ihtiyaçlarına 
göre muvazeneli bir şekilde yöneltmek icabeder. 

Şurası bir gerçektir ki; memleketimizde bil
hassa gıda maddeleri istihsalinin mühim bir kıs
mı çiftçinin zâti ve' aile ihtiyaçları için kullanıl
maktadır. Piyasaya girmeden tüketim konusu 
olan bu gibi maddelerin, pazar şartlarının ve im
kânlarının noksanlığı veya bilgisizliği yüzünden 
kendi ihtiyacını bizzat istihsale teşebbüs eden 
ve bu suretle istihsal faktörlerini en prodüktiv 
bir şekilde kullanmıyan çiftçiyi pazara bağla
makla gerek istihsal, gerek ihtiyaçları için paza
ra güvenerek istihsalde ihtisaslaşmaya teşvik et
memiz gerekir. Keza zirai istihsallerinin iç piya
saların beslenme ve hammadde ihtiyaçlarını 
miktar, maliyet ve kalifiye bakımlarından tam 
olarak karşılayacak bir terkip, muvazene ve 
ahenk arz etmesi icabeder. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kösereisoğlu. 
Arkadaşımızın konuşma müddeti bitmiştir. Ko
nuşmasına devamını kabul edenler lütfen işaret 
etsinler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Kösereisoğlu. 

V. T. P. GIUTPU ADTNA ŞÜKRÜ KÖSE-
RUÎSOĞUT (Devamla) — Evvelâ Grupum, son
ra şahsını adına teşekkür ederim efendim. (Al
kışlar) 

.'•). Her türlü tarım mahsullerinin istihsalini 
artırmalıyız. 

a) Türkiye'nin ekonomik gelişmesi ancak ve 
ancak zirai istihsallerinin nüfustan daha sürat
li bir şekilde artması ile mümkün olabilecektir. 

b) Yılda bir milyona yaklaşan nüfus artışı
nı beslemek için gıda istihsalimizi süratle artır
mamız lâzımdır. Muhterem arkadaşlarını plân
lamanın tesbit ettiğine göre nüfusumuz 1975 te 
42, 1985 te 59 milyon olacakty. x\Tüfus artışı ve 
iktisadi gelişme diğer ihtiyaçların, bu arada sı
nai hammadde, hayvani proteinler, yağlar ta
ze meyve ve sebzelere karşı taleplerin daha faz
la artacağı tabiîdir. Bunların karşılanması için 
zirai istihsallerin artmasiyle mümkün olacak
tır; 

e) Günlük istihlâk mallarının mühim bir kıs
mı istihsal ve yatırım mallarının büyük ekseriye
tini ithal etmek zorundayız. Bu gibi ithalâtı sağ
hyacak dövizleri elde etmede en başta ihracat eko
nomimizin temeli olan zirai faaliyetlere güven-
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mek zorundayız. Bu itibarla zirai istihsalleri böy
le bir ihracata imkân verecek şekilde memleket 
ihtiyaçlarının üstünde tutmak mecburiyetinde
yiz. Halen bulunduğumuz hayat seviyesini muha
faza edebilmek için dahi zirai gelişmemizin tem
posunu asgari olarak nüfus artışının hızma uy
durmak, nüfusumuz çoğaldığı müddetçe bu tem
poyu idame ettirmek mutlaka lâzım ve şarttır. 

d) Tarım mahsullerinin kalitesini yükselt
mek ve maliyetlerini düşürmek zorundayız. 

Zirai mahsullerin iç ve dış piyasalarda müs
tehliklerin istedikleri fiyat ve kalitede olması, 
bunların sürümlerinin temini bakımından zaruri
dir. Birçok hallerde mahsullerimiz yüksek vasıf -
dadırlar. Ancak bu vasıflar hastalık, haşa reler ve 
istihsal metot ve vasıflarmdaki iptidailikler veya 
noksanlıklar, pazarlama, depolama konularındaki 
bilgisizlik ve kifayetsizlik yüzünden kayıp olmak
tadır. Hele pazarlama faaliyetlerimizdeki serma
ye ve organizasyon noksanlığı yikünden satış ma
liyeti aşırı derecede yükselmektedir. 

e) Tarım mahsullerinin pazarlama, sistemini 
ıslah ve kıymetlendiril mel erini temin etmek lâ
zımdır. Tarım faaliyetleriyle iştigal eden nüfuz 
mutlak ve nispî olarak azaltmaya çalışmalıyız. Zi-
raatle meşgul nüfusu teknik bilgi ve teşebbüs ka
biliyetini geliştirmek mecburiyetindeyiz. 

Ziraatle meşgul nüfusu pie - kapitalist bir zih
niyetle hareket etmekte kâr motifini birinci plâ
na alamamış bulunmaktadır. Bu zihniyet ve sos
yal sanayileşmenin asırlar boyunca tesiri altında 
kalan çiftçilerimizde teşebbüs kabiliyetini âdeta 
dumura uğratmış bulunmaktadır. Çiftçideki tek
nik bilgi sadece nesilden nesile ampirik bilgiden 
ibaret kalmıştır. Halbuki, bilgiyi geliştirmek 
mevzuunda ileri adımlar atılmadığı takdirde bü
tün teşebbüsler semere vermekten mahrum ola
caktır. 

f) Türkiye'de zirai kalkınmayı âdil bir top
rak reformu temeline dayanmak zorundayız. 

Memleketimiz topraklarının memleket ve ta
sarruf rejimleri çeşitli noksanlıklarla malûldür. 
İktisadi zaruretler yanında sosyal ve bünyevi se
beplerle memleketimizde zirai politikanın ana 
hedeflerinden olmak üzere sosyal adaletin ve ik
tisadi üstünlükleri sağlıyacak bir toprak refor
munun tahakkuku şarttır. Türkiye ziraatinde 
iktisaden yaşıyabilir aile işletmeleri temel un
sur haline getirmek lâzımdır. 
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Ormanlarda mutlak saha emniyetini sağla

mak devamlılık prensibini tahakkuk ettirmek 
ormanlık sahalarını memleket yüzölçümünün % 
25 ine çıkarmak gerekir. 

Bu kıymetli tabiî kaynakları artık tahribol-
maktarı koruyarak devamlılığını sağlamak için 
halk ve orman münasebetlerini belirli esaslara 
rapdetmek suretiyle düzenlememiz gerekir. Or
manların sosyal faidelerinin memleket ve mille
timizin istifadesi, iklim, ve tabiat şartları, em
niyetini, yurt güzelliğini sağlamak üzere tedri
cen orman servetimizi artırmaya gelecek asrın 
ortasına kadar ormanlık saha nisbetini % 25 e 
çıkarmaya çalışmalıyız. 

Ook muhterem arkadaşlar; • 

Bütün bu beyanat ve maruzatımızdan sonra 
beliren meselelerin hallini zirai sektörde yatırını 
ve cari masraflar olarak büyük ve cömert harca
malara zaruret olacağı aşikârdır. 

Filhakika bugünkü istihsal seviyesine mahi
yetlerinin takati arma erişilmiş olmasına, ziraa-
timizin perişan manzarasına, toprağı, insanı, hay
vanı aç, ormanları ve meraları tahrib'cdilmiş bu
lunmasına rağmen ciddî, ve devamlı ve sabırlı 
bir çalışma sayesinde ziraatimizin büyük geliş
meler kaybetmemesi için hiçbir sebep yoktur. 
Tanın bünyesinde halen büyük imkânlar ve po
tansiyel saçlıyan bir sektördür. Bugünkü verim
lerimizin ziraati geri memleketlerin aldığı ve
rimlerin 1/2 ile 1/5 arasında oluşu yalnız pro
düktivite artışını temin etmekle çok uzun olmı-
yan bir devrede zirai istihsalimizi % 50 artırma 
imkânımız olduğu açıkça görülmektedir. Bunun 
nâsa millî gelire ziraatin 10 yıl zarfında on mil
yarlık bir artış vermesi ve gayrisâfi millî hâsı
lada yıllık % 2 artış kaydetmesinin mümkün ola
cağıdır. İyi bir ziraat politikası, bünye ıslahatı 
kaynak koruma ve verimlendirme .voliyle zirai 
kalkındırma projelerini geniş yatırımlarla des
teklenmiş zirai mahsuller ve istihsal malzemesi 
fiyat ve kredi politikasını iyi ayarlamış ve kul
lanılmış, pazarlama ve kıymetlendirme ıslah yol
ları ile desteklenmiş bir yatırını ve câri harcama 
ile verimlerimizi iki üç misline çıkarmak elbette 
kabildir. Ve bunu yapmaya mecbur olduğumuz 
ela aşikârdır. Devlet Plânlama Dairesinin tesbit 
ettiğine göre zirai sektörün gelecek 10 yıl zar
fında yılda % 5 civarında bir artış vermesi şart 
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olduğuna göre yılda 1 milyarlık bir zirai gelir 
elde etmemiz gerektiğini ortaya çıkmaktadır. 
Buna göre tarımdaki yatırımları yılda o milyar 
civarında tutmak zarureti vardır. Bu yatırımlar
dan Devlet yatırımları l/o, belki de yarısına ula
şacaktır. Halk ve çiftçinin yapması beklenilen 
l,f> - 2 milyarlık yatırımı geniş vergi kontrolü 
ve düzenli bir kredi ile desteklemek şarttır. Bu
nun hacmini ise, Devlet yatırımları 1 veya 1,5 ol
duğu takdirde 1,5 milyardan aşağı tutmamak ik
tiza eder. 

I>u o milyarlık yatırımın muhtelif vekâlet 
kolları itibariyle dağılışı nisbeti elbette Devlet 
Plânlama Teşkilâtının yapacağı yıllık plânlarda 
nihai şeklini alacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; şimdiye kadarki, söz
lerimizde Ziraat Bakanlığı faaliyetlerini acı acı 
tenkit etmiş-bulunuyoruz. Ancak, Tarım Bakan
lığının müspet çalışmaları üzerinde de bir nebze 
durmak isteriz : 

7457 sayılı Kanunla Toprak Muhafaza ve Zi
rai Sulama İşleri Oenel Müdürlüğü kurulmuş
tur. 

Topraklarda (erozyonu) durdurmak, top
rakta suyu muhafaza etmek, arazi ıslâhatını 
yapmak, toprak, etüt ve tahlillerini yapmak ile 
görevli bu teşkilâta bağlı 9 bölge müdürlüğü 
kurulmuştur. Ayrıca, 24 ekip başmühendisliği 
faaliyettedir. Bu teşkilâtta çalışan 469 .teknik 
elemanın faaliyetlerini takdir ile karşılamakta
yız. 

Ayrıca, gübre rejimi üzerinde de, durmak 
istiyoruz : 

1962 yılında kullanılan 200 000 ton suni güb
re memleket ekonomisinde mühimce (bir yer 
alır. Gübre kullanışını artırmak mafcsadiyle teş
vik edici tedbirlerin titizlikle alındığını görmek
teyiz. Memleketin muhtacolduğu toprak refor
munun temelleri de atılmıştır. Burada .gözetilen 
igaye : Topraksız çiftçilerin iş gücünü artırmak, 
şehre akını önlemek, işsizliğe çare bulmaktır. 
Toprağın çok 'küçük parçalara ayrılmasına mey
dan vermemeli ve topraksız çiftçilerin istisma
rına engel olunmalıdır. Sosyal adaletin gerek
tirdiği ve kalkınmak arzusunda bulunan bütün 
memleketlerin başvurmuş oldukları toprak re
formunu biran evvel tahakkuk ettirecek çalış
malara hız verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; 

Şu halde, biz gelecek yıllarda hububat sa
hamızı genişletemiyecöğknize göre dönümde ve
rimi yeter derecede çoğaltmak zoruretindeyiz. 
Halen dönümden 80 - 100 Kgr. buğday istihsali
mizi, uygun ziraat tekniği ile 180 - 200 Kgr. a 
çıkarmak suretiyle ancak artan nüfusla birlikte 
mevcut nüfusu besliyebileeeğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 

Türk çiftçisinin durumuna gelince : Çiftçilik 
ve hayvancılık yapan insanlarımızın çalışma me
todu ve iş görme bilgisi çok geridir. Bil'hassa 
Şark ' vilâyetlerinde, tarihten önceki devirlerde 
tatbik edilen istihsal metotlariyle mukayese 
edildiğinde üzüntü duymamak kabil değildir. 

i 
Sözlerime nihayet verirken Ziraat Vekâleti

nin millî istihsalde ve millî kalkınma hamlemiz
de oynadığı rolün ehemmiyetini idrak ettiğimi
zi ve 'kendi sahasında yeni bir hüviyet doğmak
ta olduğunu sezerek hayırlı muvaffakiyetlerini 
beklediğimizi ve Yeni Türkiye Partisi Orupu 
'Sözcüsü olarak temenni mahiyetinde olan bâzı 
ıtenkidlerimize de değer vermesini dilemekte
yiz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — O.K.M.P. Orupu adına Sayın 
Şaban Keskin. 

Sayın arkadaşlar; her partiden birer arka
daşımız, yirmişer dakika grupları adına görüş
müşlerdir. 

Şimdi, grupları adına görüşecek arkadaşla
rımızın .görüşme süresi 5 dakika ile mukayyet
tir. 

Buyurun efendim. 

O.K.M.P. ORUPU ADTNA ŞABAN KESKİN 
(Oankşrı) — Muhterem arkadaşlar, C.K.M.P. 
Meclis Orupu adına Orman Oenel Müdürlüğü 
katma bütçesi üzerindeki temenni ve görüşle
rimizi arz edeceğim. Ancak 5 dakika ıgibi kısa 
bir zaman içinde önemine binaen Anayasada 
dahi yer alan orman mevzuunun ne derece tah
lil edileceğini takdirlerinize bırakırım. 

Yüksek huzurunuzda müzakeresi yapılan Or
man Oenel Müdürlüğü bütçesi geçmiş yıllarda 
olduğu gibi ormanlarımızın kaderini iyiye yö-
neltecek bir 'karakterden, esasına .tesir edecek 
bir yenilikten uzak olduğunu söylemekle bir 

— 486 — 



M, Meclisi B : 54 
gerçeği ifade ettiğim ize kaaniiz. Ormanların 
muhafazası ve 'bakımı, 'harita ve amenajman, 
toprak muhafazası, mera ıslahı, yol yapımı gibi 
mühim fasıllardaki memnuniyetle karşıladığımız 
bâzı artışlar .mevcutsa da, bunların maksadı te
min etmekten çok uzak olduğu da meydandadır. 

iHer sene yapılan imar ve ıslah faaliyetleri, 
ağaçlandırmalar işin cesameti karşısında bir hiç
ten yukarı çıkamamaktadır. 

'Bir taraftan bozuk ormanlar daha da bozu
lurken, diğer taraftan iyi vasıflı ormanlarımız 
da, verminin çok üstünde, gayri fennî ve gizli 
bir istihlak yüzünden gün 'geçtikçe korkunç bir 
şekilde azalmaktadır. Yıllık 3,5 milyon 'metre
küp normal verime karşılık 17 milyon metre-
kübteın fazla bir istihlâk mevcuttur. Yani or
manlarımız, veriminin 5 misli gibi usulsüz bir 
kesime zorlanmaktadır. 

Çeyrek asırdan beri taki'bedilmektc olan or
mancılık politikasının., hatalı ve kifayetsiz olu
şu ormanların tahribini bir türlü önliyememek-
tedir. Bu hal bu şekilde devam ettiği takdirde 
önlenmesine de imkân olmıyacaktır. 

Şöyle ki : 
Orman!arımızın içinde ve civarında takriben 

8-9 milyon insan yaşar, hu vatandaşlarımızın 
ormandan alacakları ipek çok zatî ihtiyaçları ol
duğu gibi, geçimlerini de ormandan temin etme
ye alışmışlardır. Bunların geçimini başka yer
den temin edecek iş sahaları olmadığı gibi, 'mev
cut ekilebilir toprakları da mahdut ve verim
sizdir. Hayvancılık için de müsait otlaklardan 
mahrumdurlar. Üstelik süratli nüfus artışı do-
layısiyle ihtiyaçlar da, çoğalmaktadır. 

Gerçek hu iken, bu hususları hesaba katma
dan köylünün karşısına ağır cezai müeyyideler
le çok şedit tedbirlerle çıkarız. Netice, köylü 
için de, orman için de felâket olmaktadır. 

ıKöylü vatandaş aç kaldığı müddetçe, işsiz 
kaldığı müddetçe her ağacın dibine bir bekçi 
dikilse, en ağır kanunlar karşısına çıkarılsa or
manla olan ilgisini kesemez. 

25 yıllık geçmiş tatbikat ve tecrübe bunu 
göstermiştir. Bunları ifade ederken bu gibi ka
nunların lüzumsuz olduğunu söylemek istemiyo
ruz. Oezai tedbirleri alırken iktisadi tedbirlerin 
de alınmasının zaruri olduğuna işaret etmek 
istiyoruz. 

Ormanların, azalmasında rol oynıyan faktör
lerden birisi de orman yangınlarıdır. 1957 - 1959 
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seneleri arasında her sene yanan orman sahası 
vasati olarak 43 000 hektar civarında iken, bu 
miktarın son 3 yılda 1/4 nishetine in işindeki 
memnuniyet verici azalmasında, bu sahadaki 
metotlu çalışmanın, teşkilâtın bir kısmının mo
dern vasıtalarla' teçhizinin ve orman teşkilâtı
nın gayretinin büyük hissesi .olduğuna işaret et
meyi ibir vazife biliriz. Bu konudaki çalışmala
rın memleket sathına yayılması ve takviyesi or
man yangını mevzuunu halledebilir. 

Muhterem arkadaşlar, ormanların memleket 
için icra ettikleri müspet fonksiyonların bir ka
nadı ekonomimize odun hammadesi ve yüzler
ce tâli .madde vermek ise, diğer ve çok mühim 
kanadı da memleket ziraatinde ve memleket 
sağlığındaki rolüdür. 

iBilhassa, memleketimizin ziraat memleketi 
oluşu ve ekilebilir topraklarımızın mahdut ol
ması, mevcut toprakların erozyon denilen kor
kunç hastalığa karşı korunmasındaki önem ve 
za »'lireti gösterir. 

Yurdumuzdaki mevcut ve jetasyonun tah
ribi veya diğer faktörlerle yok edilmesi netice
sinde barajların dolması ve nehir yataklarının 
yükselmesi sel ve su 'baskınlarını artırmakta, 
ekilebilir sahalarımızı gün geçtikçe erozyon 
tahribi altında kalmasına ve milyonlarca met
reküp iyi toprakların denizlere akmasına ve 
memleketimizi hir iaşe buhranına doğru götür 
meşine vesile teşkil etmektedir. Bu itibarla 
erozyonla mücadelede yapılacak ihmal ve ge
cikmenin çok büyük ekonomik zararlar tevlid-
edeceğinde şüphe yoktu»-. Bilhassa ekilebilir 
topraklarımızın '% 70 nin erozyon tehlikesinin 
altında oluşu, işin önemini bir kat daha artır
maktadır. 

'Bu gerçekler karşısında, iyi bir ormancılık 
politikası gayelerinin gerçekleşmesinde istikrarı 
sağlamak ve hayatî hir önem taşıyan orman 
dâvamızı her türlü sübjektif politik tesirlerden 
ve polemikten uzak kılmak ve ormancılığı millî 
ekonomimizde 've umumi millet hayatında bütün 
fonksiyon]ariyle aktif bir hale getirebilmek, plâ
nın ışığı altında Hükümetin amacı olmalıdır. 

ıBu arz edilen gerçekler muvacehesinde, hu
lâsa olarak diyebiliriz ki : 

1. Evvelâ, 'mevcut ormanlarımızın tahdit ve 
mülkiyet işleri sıhhatli olarak neticelendirilme-
li, muhafaza ve istihsal ormanları tefrik edil
meli, 
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2. Bütün bozuk ormanlar bir plân dâhilin

de imar ve ihya edilmeli boş orman sahaları 
mutlaka ağaçlandın İmalı. 

o. Mevcut orman varlığımız tekniğin icap
larına göre, değerlendirilmeli ve bilhassa, orman 
içi yolları ikmal edilerek ormanın derinliklerin
de çürümeye terk edilmiş pek çok kar ve rüz
gâr devrikleri, kıymetlendiril mel i, 

4. Amenajman plânları süratle tamamlan
malı eskileri revizyona tabi tutulmalı ve mutla
ka ormanlarımızın sıhhatli bir envanteri yapıl
malı, 

5. Orman içi. ve kenarındaki otlaklar dü
zenlenerek hem hayvancılığın ve hem de orman
ların himayesi sağlanmalı, 

(i. Orman teşkilâtmm, ormanın bugün taşı
dığı hayati ehemmiyete uygun olarak, yeni bir 
reorganizasyonu yapılmalı ve bilhassa orman 
Bakanlığının kurulması hususundaki çok kıy
metli çalışmalar mizan itibara, alınmalı, 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Kes
kin. 

O. K. M. 1». GRUPU ADINA ŞABAN KES
KİN (Devamla) — Bitiyor efendim. 

7. Yapı ve yakacak odun sarfında âzami 
tasarrufa riayet etmeli ve bunların yerine lin
yit, petrol, kok gibi başkalarını ikame etmek 
için Devletçe gerekli tedbirler alınarak orman
larının takatların'ın çok üstündeki yük h afifi e-
tilmeli. Müsait kasaba ve köy civarlarında 
yakacak odun, baltalıkları tesis edilmeli ve akar
su kenarlarına kavak gibi hızlı büyüyen ağaç 
türleri dikilmeli, 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Keskin. 
O. K. M. P. O RUFU ADINA ŞABAN7 KH Sİ

KİN (Devamla) —• Çok az kaldı Sayın Başkan. 
BAŞKAN —• Devamını oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 
Buyurun. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA ŞABAN KES
KİN (Devamla) —• Teşekkür ederim. 

8. Orman teşkilâtı teknik personel bakımın
dan takviye edilerek daha teknik çalışma sağ
lanmalı ve teknik elemanlar arasında mevcut 
adaletsizlik giderilmelidir. 

Bilhassa ormancılığa yeni bir veçhe verecek, 
5 yıllık plânda da ifadesini bulan hususların 
gerçekleşebilmesi için memleket gerçekleri
ne uygun yepyeni bir orman politikasının tes-

bitinde ve buna ait kanunun en kısa zamanda 
Meclise şevkinde büyük faydaların bulunacağı 
münakaşa kabul etmez bir gerçektir. 

C. K. M. P. Meclis Grupu adına Orman Ge
nel Müdürlüğü bütçesinin memleketimiz için ha
yırlı olmasını temenni ödev. Yüksek Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Meclis Grupu adına 
Sayın Fuat Ümit... Yoklar. A. I*. Meclis Grupu 
adına Sayın Sabit Osman Avcı... Yoklar. A. P. 
Meclis Grupu adına Sayın Haydar Özalp. 

İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Lfendim, Sa
bit Osman Avcı'nm yerine A. P. Meclis Grupu 
adına bendeniz konuşacağım. 

BAŞKAN — A. P. Meclis Grupu adına bu
yurun Sayın Yılmaz. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL YILMAZ 
(Bursa) —• Muhterem arkadaşlar; bütçesini gö
rüşmekte olduğumuz Tarım Bakanlığına bağlı 
Orman Umum Müdürlüğü kısmına ait görüşle
rimizi arz ediyoruz. 

Türkiye'de 22 bin. köy orman içi veya or
manla ilgili bulunmaktadır. Bu köylerin kuru
luşları 200 ile 1000 sene arasındadır. 

Orman içine ve civarına yerleşip ziraat ara
zilerini ormanların düzlüklerinden ve yaylalar
la dere yataklarının düzlüklerinden açıp, geçim
lerini hayvancılık, bağcılık, kuru mahsul olan 
buğday ve bakliyat ve kısmen de meyvacılıkla 
temin ederek bugüne kadar gelmişlerdir. 

19-56 senesinde yapılan arazi takririnde, bu 
yerler zilyed sahibinin, üzerine yazılmış ve bu 
vatandaşlar bu yerlerin vergisini Devlete vere-
gelmislerdir. Köylü Ziraat Bankasından .kredi 
alabilmek için tapu senedine ihtiyaç duymuş, bu 
sebeple de Devlete müracaat ederek, 1.00 ve da
ha fazla senedin ecdadından intikal eden bu yer
lerin tapuya tescilini haklı olarak istemiştir. 
Devlet tarafından bu ihtiyaç duyulmuş, tapu ve 
arazi kadastro heyetleri buralara gönderilmiş
tir. 

Arazi kadastro heyetleri köylerde araziyi 
zilyed sahipleri namına parselleyip ve neticeyi 
kanun gereğince süresi içinde ilân etmiş. .">0 dö
nümden fazla olan dere yataklarına Hazine be
nimdir diye itiraz etmiş, geriye kalan bütün 
parseli e re.-de Devlet Orman İşletmeleri, 6831 sayı
lı Orman Kanununun muvakkat birinci madde
sine göre, bu yerler ormandan açılmıştır diye 

437 



I 

M. Meclisi B ; 54 
kiraz edince işler mahkemeye intikal etmiştir 
ve neticje 'köylünün aleyhine tecelli edince köy
lünün hissiyatı ormanları tahrip yolunda ge
lişmiştir. 68'3'1 sayılı Orman Kanununa, hukuk 
mantığı ve adalet duyguları ile 'gayıika.bili telif 
olan, dünyanın hiçbir tara'fınVla görülmemiş bir 
usul vaz'eden, bir muvakkat madde 'her na
sılsa sıkıştırılmıştır. 

Dünyanın Ihicjbir yerinde davacı 'bir dâvada 
bilirkişi (Olmadığı halde, mezkûr madde il(e or
man idareleri 'hem .bilirkişi, 'hem İde davacıdır. 
Arkadaşlar iştte orman daireleri 'bu' maddenin 
zırhına 'bürünmüş, 10,5 milyon köylünün, ta
pıda mülkünü ormandır diye 'elinden almakta
dır. 

BAŞKAN — .Kayın Yi'lmaz bir dakikanız 
kaldı. 

A. P. CIRÜPU ADINA İRMAİL YILMAZ 
(Devamla) —• İskân dâvası hallediJmlemiş lıir 
memlekette :.l<),ö milyon insanın 'bir nevi zülüm 
altımda inleti'lmesi •kalplerimizi 'burkmakta ve 
acı acı bizi düşündürmektedir. Orman ta'lı-
ribeden 'bizim kanaatimizce 'keçi v!e 'baltadan 
çok orman mevzuatının antidemokratik aıhkâ
mıdır. Bu se'beple 08*311 sayılı Orman Kanunu
nun muvakkat birinci maddesinin d e'ğ'iş't ir ilme
si kanaatindeyiz, Diğer taraftan bugün köy
lünün elinde bulunan canlı 'hayvanları orman
lara sokulmamaktadır. Esasen orman tahdidi 
tamam'lanmıyan. memleketimizde orman işlet-
meleriinin 'her ormandır dediği yer orman sa
yılmaktadır. 

•Köylünün zati ihtiyacı olan yapacak ve ya
kacak ihtiyaçları zamanında ve yeteri kadar ve
rilmediğinden,'köylü amenajman dışı gene ağaç-
İarı keserek istikbale ait büyük zayiata yol 
açılmaktadır. 'Ormanların korun tıraşında pisi-
kolojik tesir çlolktur. 

(BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır. Konuş
manız devam edecekse Heyeti Umum iyen i ti 'oyu
na sunacağım. (Konuşsun sesleri) 

Sayın Yılmaz'ı-n konuşmasının bitimine ka
dar devam etmesini kaibul edenler.,. Mtmiyen-
ler... kabul edilmiştir. 

<Buyurun sayın Yılmaz. 
A. P. GRUFU ADINA HSMAÎL YILMAZ 

(Devamla) — Bilhassa 'orman memurlarımızın 
köylülere iyi niyetle, sevgiyle muamele edecek 
ve onlara ormanları sevdirerek ormanları ko-
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ruyabileceğine kaaniiz. Bir orman memuru" 
nün köye gittiği '/aman köylünün ondan kaç
tığını igörmüşüzıclür. Halbuki orman memurla
rı da Devletin memurudur. Köylü 'kanunların 
•o memurlar ta rafın d anı kendisine tatbik şekline 
bakarak dehşete kapılmakta ve onlara acı ĝ özle 
bakmaktadır. 

'Muhterem arkadaşlarını, orman 'bölgelerin
deki 'vatandaşlara iş bulmak suretiyle orman
larımızın. koru nacağın a inanmaktayız. Bu ba
kımdan, 'bilhassa reçine böllgele rinde reçine is
tihsalini. artırmak suretiyle 'orman 'bölgesinde 
yaşıyan. vatandaşlarımıza iş bulmak suretiyle 
o rm ani a rı n korun a'cağı n a. in aıım aktay ı z. 

Ayrıca, köylülerin zati ihtiyaçları da, işlet
me müdürlerinin işletmenin kâr 'etmesi 'zihniye
tiyle 'hareket 'etmesi sebebiyle zamanında ve ye
teri kadar •verilememektedir. Bu 'bakımdan 
'köylü kendi ihtiyacını temin etmek içim kaçak 
olarak, amenajman dışı gjene ağanları kesmek 
suretiyle yine meskenini yapmaktadır. Bu se
bepledir İçi, Orman (Kanununu 'köylülere tatbik 
eden tatbikatçılar, köylülerin yakacak ve bi
na yapacak İhtiyaç!arını zamanında verdikleri 
takdirde ormanlarımızdaki yalnız yaşlı ağaçlar 
kesilmiş olacak ve meselâ bir ağaç kendisine 
verildiği zaman 5 metreküp 'gelirse, 'bunu ver
mediğimiz takdirde köylü ihtiyacını karşıla
mak. için 10 metreküp ağaıç kesmiek suretiyle 
yine kaçak ve dolambaçlı yollardan ihtiyacını 
temin edecektir. 

Köylülerin ihtiyacı olan sobaların döner 
sermayeden verilmesi çok faydalı olacaktır. 
Muhteriem arkadaşlarım, köylülerin ocakları 
vardır; ıbu ocaklar yakıldığı zaman ısının ço
ğu bacalardan çekip ıgitmekte ve (hiçbir fayda 
el de •edil em emektedir. 

BAŞKAiN — ıSayın Yı'lmaız, ikinci beş da
kikanız da doldu. 

İSMAİL YILMAZ (Devamla) — Teşekkür 
ederim, hürmetlerimle. (ıSoldan 'alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi Orupu adına Sayın Faruk İKüreli. 

ıSayın Bil'gehan, Riyasete yazmış olduğu
nuz yazıda 'Sayın (Balım'in parti 'grupu adına 
konuşacağı 'belirtiliyor. 

ADÎ -İHSAN BALIM (İsparta) — Ekrem 
Dikmen namına konuşmamdan vazgeçtim, efen
dim. 

I 
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OUMHUIÎilVMTOİ KÖYLÜ MÎLLET PAR

TİSİ ADINA FARUK KÜRELİ (.Çorum) — 
Çök muhterem arkadaş']ar, mazide 'dert, halde 
şikâyet, böyle giderce, istikbalde ıstırabola-
cak bir millî dâvamız 'var; orman dâvası. DâVa 
olarak tavsif ettiğimiz 'bu millî meselenin halen 
duruşmasına başlanmadığını ifade edersek, ha
kikate sadık kalmış 'oluruz. 

Hava ve su (gibi eibali mubaha zihniyeti 
içinde tasarruf edileme ten ormanlarımıza ilk 
defa 3li110 ısayılı •Orman 'Kanunu ile tahditler 
konmuş, başı boş istifade ve intifaya son veril
miştir. Bu kanun 'ezeli itiyat'lara mâni teşkil 
ettiği için, mer'iyetiııin ertesind'en itibaren şi
kâyetle re .s!ebebol muştur. 

• Fakat, şunu bütün açıklığı ile ifade etmek 
lâzımdır 'ki, bu şikâyetler yalnız itiyatlara 
mâni olduğu için değil, 3(1110 sayılı Orman Ka
nunu büyük 'çapta fennin emrini yerine getir-ı 
diği 'halde realitelere ve İhtiyaçlara 'cevap ver
mediği için şikâyetle konu olagelmiştir. :0;831 
sayılı Orman 'Kanunu 'halen mer'iyette (buTu-
ııan kanundur. 31J1 (J ve 6831 sayılı Orman ka
nunları 'elspiri bakımından bir değişiklik ıgüs-
termemiştir. Maziye halkarsanız, bir zamanlar 
politikacılar bu meseleyi aflarla halletmeye 
kalkışmışlar; ormancılar meslekî bir taassup 
içinde Kuzey \le fındığı, Güney'de narenciyeyi 
'ormandan saymıştır. (Zeytini de sesleri) Hü
kümetler' ise Ankara'nın yakacak ihtiyacını 
karşılamak üzere bir IKömür 'Tevzi "Müessesesi 
kurduğu halde, muhafazası 'gereiken bozuk or
manlar içinde yaşıyan milyonlarca insanın ive 
yakacağını düşünmemiştir. Bunun içindir ki 
«zaruretler, ısuicu mübalh 'kılar» 'Mecelle kaidesi 
hükmünce ormanlar tahrihedilegelmiş ve tah
ıl b edilmektedir.. Mâruzâtımı telhisan ifade et
mek iisterim ki maalesef devam edegelen zih
niyet sebebiyle bugüne 'kadar dâva ciddiyetle 
ele •alınmamış, politikacının müdâhalesi, or
mancının ta.asso.ibu ve ihtiyaçların zoru ile de
jenere edilmiştir. IBıı 'arada .garip zihniyete de 
temas etmek isterim. Ne zaman bir 'orman sö
zü açılsa, eli 'kalem tutan, ağzı lâf edebilen her
kes ormancıdan şikâyet eder ve 'dâvanın hallin 
ni ormancıdan beMerler 

'Mu'hterem arkadaşlarım, bu dâva, dağdaki 
çdbandan, Reisi cumlhıııra, sokandaki vatandaş-
tan, parlâmento üyesine varıncıya 'kadar her-
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kesin dâvayıdır. Yalnız ormancılığın meslekî 
bii' dâvamı değil, Türkiye'nin memleket davası
dır. Her sene 400 bin metreküp toprak, sel ve 
seylâplarla denize taşınıyor ve bir-'kaza büyük
lüğünde vatan parçası kaybediliyor. 15u top
rak kaybımız, tarihte nefret ile yâdettiğimiz 
Moskof istilâsından çok daha fazla ve çok daha 
beterdir. Zira memleketin bir köşesi düşman 
tarafından istilâ .edildiği takdirde, milletin lıa-
mas'et hissi bir 'gün (galeyana 'gelip istilâ edilen 
yeri 'geri alması mümkündür. Fakat denize 
taşman toprakları geriye almak aisla mümkün 
değildir. 

ıMühterem arkadaşlarım, 3 . ö sene 'evvel 
Tokat, Eskişehir felâketleri, birkaç ay /evvelki 
Çanakkale, Silifke sel ve «seylâpları, bu nıüsı 
talkbel tehlikenin alarm çanlarıdır. 

IBA^KAN — 'Bir dakikanız Ikaldı, Sayın Kü
reli. 

FARUK KÜRELÎ (Devamla) — Hulâsa ola
rak şunu demek İsteriz ki; orman dâvası 'or
mancının 'halledebileceği tek taraflı bir dâva 
değildir. Kadastrosiyle, iskân politikasiyle 
köy 'kalkınma politikasiyle, yakacak linyit po-
litikaısiyîe bir memle'ket dâvası olarak Hükü
metçe ele alınmalıdır. Devre göre değişmiyen 
biı- orman politikası toplanacak bir şûrada tes-
bit ve uzun vadeli takibedilmelidir. Hiçbir 
umum müdür buna taviz vermemeli, Tarım Ba
kanlığını işfgal edecek zevat 'Bakanlar Kurulu
na daima bu prensiplerle gitmeli, sureti kafi
yede bu prensiplerden dönmemelidir. Aksi 
'halde bu dâva bir gün bitecektir. O gün, or
manların bittiği gündür... Fakat, ibu topraklar 
o zaman bu aziz millete vatan değil, kartallara 
mekân olacaktır. 

(\ K. M. Partisi adına, bütün bu acı ve dra
matik manzaraya rağmen, yeşil Türkiye idea
linin tahakkuku balbsinde ümidimizi kaybetme
diğimizi ifade eder. Yüce 'Meclisi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar). 

'BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, parti grup
larından sonra şahısları adına daha 40 arkada
şımız söz almış bulunmaktadır. 

Buyurun Sayın 'İhsan Ataöv. 
İHSALV ATAÖV (Antalya) — Ook .mııihte

rem arkadaşlarını, ıgeçen yıl bugünlerde yine 
Tarım Bakanlığı bütçesi 'burada enine boyuna 
deşiliyor ve 'konuşuluyordu. Fakat grup söz-, 

http://ta.asso.ibu


M. Meclisi B : 54 
çilleri arkadaş1] arımın Ikon ılışmalarından ıs on r a' 
an'ladım ve bir 'de tetkik ettim ki, 'Tarım Ba
kanlığı ve bütün B^ıkanlı'k'lar İm kürsüden di
le 'getiril'en mevzuları, önle sürülen Mert'leri her 
nedense ele alıp'bunların üzerinde durmuyorlar. 
Milletvekillerinin, 'gecenin geç saatlerine "kadar 
burada, tutanak 'dergilerini doldurmaktan baş
ka bir iş. 'görmedikleri kanısına vaıilım. O 'ba
kımdan bu gerçeğe inanarak; 'fakat millet adı
na, onun arzularını dile 'getirmiş olmalk için, 
•her ısıene ne söylenmiş ise, 'gelecek sene de söy-
liyeceklerimizi Ibu isen e ide tekrarlamakta fayda 
müLalı az a diyorum. 

Plânlı kalkınmaya girdiğimizi iddia ettiği
miz şu igünlerde, maalesef plânın içerisinde hu 
Memleketi tarım .bakımından, memleketin en' 
(büyük zenginliklerinden «lan orman bakımın
dan kalkındıracak ve Türkiye'yi kurtaracak 
tedbirler alınmamıştır. Şöyle id : 

683' 1 sayılı Kanunun 13 ncü ve 64 ncü mad
deleri orman içi köylerin in 'kal dirilin al arı için 
'her yıl 'bütçeye Maliye Bakanlığınca 50 milyon 
lira, konulmasını âmirdir. Fakat hu para, 'bu! 
kanun yürürlükte olduğu halde 'bir türlü kon
mam akta, 've ormanların kurtarılınasının, orman 
içi ve 'civarı köylerinin 'ka İkindini m asiyle müm
kün olacağı 'gerçe'ği ilgililer tarafından nazara 
alınmamaktadır. Plâna, evvelâ ormanın kurta
rılması için, hu noktanın alınması ve hu husus
ların işlenmesi zaruri idi. 

Adalet mülkün temelidir, deıiz; faikat asır
lardır mülk 'edindiği, tapusunu taşıdığı, baba
sından evlâdına varis olarak kaldığı, Orman 
Kanunu çıkmadan evvel ormandan a^cmış da-
lıi olsa, araziler, tapu iptal dâvası ile, doğru
dan doğruya ormancının arzusu İle Ziraat Ba
kanlığının arzusu ile, hâkim takdir hakkını da. 
kullanmadan, 'Tarım Bakanlığından 'bir, müta-t 
lâa 'alınmak sure'tiyle, yani 'bölge şefinin müta
lâası Tarım Bakanlığından geçirilerek hâkime 
intikal ettirilmekte ve hâfkinıin takdir hakkıl 
elinden alınarak-, ata yadigârı topraklara or
man 'demek suretiyle vatandaşın elinden alın
maktadır. Muhterem arkadaşlar, Ihâkim istik
lâli ve «Adalet mülkün temelidir» prensibi çiğ
nenmektedir. 

IBIA'ŞKAN — ISaym Ataöv, bir dakikanız var, 
İHSAN ATIAÖV ('Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarını; tahdit komisyonları vazifelerini 
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bihakkin yapamadığı müddetçe ve toprakları
mızın karakteri belli 'olmadıkça; mera mı, zira
at toprağı mı, orman mı olduğu tesbit edilme
dikçe; mahalleleri orman diye gösteren ve bu
ralara kadar- 'el atan Orman İdaresinin hiçol-
mazsa bu tahditler yapılıp arazinin karakteri 
tesbit edilip ve şu Beş Yıllık Plândan bir neti
ce alınıp ortaya konuluncaya, kadar, vatan
daşların 'gırtlağına çökmek, huzursuzluğu artır
mamak ve anlayışlı hareket etm'elsi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, vaktiniz bitmiş
tir. ıŞayet konuşmakta ısrar ediyorsanız, He
yeti Umumiyenin ıkara.rıuı 'alacağım. 

ÎHSAN ATAÖV (ıDevamla) — Evet efen
dim, 'enteresan bir iki noktaya temas/edece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv'ün konuşmasını 
ikabu'l. edenler... 'Btmiyenler... Kabul e'diil'm iştir. 
Buyurun Sayın Ataiöv. 

İHSAN ATAÖV ('Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Mülkiyet ve hudut, 'meselelerinin bir an ön
ce halledilmesi lâzımdır. Bu mesele halledil
meden, yani bu mülkiyet meselesi Ihalledilince-
ye kadar, pahalı 'Ve başarısız 'olacağı 'belli olan 
orman, dışı ağaçlandırılmalarından vaz geçile
rek', tahribedilmiş, yanmış ve yanık sahaların 
ağaçlandırılmasına gidilmek suretiyle, bu mem
leket lormancılığmı yaşatmak için bu yönden 
çalışılmasını 've orman dışı arazilerin, ağaıç 'top
luluklarının 'orman 'olarak 'gösterilip vatanda
şın mahallelerine kadar 'gidilmesinden sarfı
nazar edil meşini istifham edeceğim. Bu mesele 
hakkında, bir misal 'arz edeceğim: 

Alanya kazasında kadastro işleri yapılacak
tı ; o maksatla, buraya bir heyet gönderildi. 
Fakat belediye hudutları içerisindeki mahalle-
ler 'Orman İdaresince tahdit ısa'halar'i içerisine 
alındığı için Tapu ve 'Kadastro ekibi orada 'ça
lışamadı. Bugün belediye hudutları içindeki 
mahalleler orman olarak 'gösteriniiştir. Tapu
lama işi 'de bu suretle durmaktadır. 'Memleket
te tapulama işiyle orman idaresinin kontr ola
rak ıcalışması da işlerin gecikmesine sebebol-
m ak tadır. 

Çok sevgili arkadaşlarım, tabiî ki zaman 
az. Ertunfga arkadaşımla bir hayli dertleştik 
Benden sonra o çıkacak. Ben, onun üzerinde 
duracağı noktalara temas etmiyeceğim. 
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Arkadaşlarım, ben, orman dâvasını bir po

litika dâvası olarak kabul etmiyor, memleke
tin gerçek bir dâvası olarak kabul ediyorum 
ve orman içinde yaşıyan vatandaşın dertlerine 
el atıldığı gün ormanın da kurtarılacağı kana
atindeyim. Bu vatandaşların dâvası halledil
medikçe, ormanın kurtarılacağını zannetmiyo
rum. 13u düşünce ile orman mevzuu üzerinde
ki görüşlerimi burada bitireceğim. Yalnız bir 
husus üzerinde duracağım : 

Tarım Hakanlığı bugün zeytinlikleri vatan
daşa tevzi ederken, oraların toprak sıı bakı
mından, toprak zayi olacak diye zeytinlikleri 
vatandaşa vermemektedir. Halbuki bir temel 
yani teraslama sistemi koyarak, zeytinliklerin 
vatandaşa verilmesi hem toprağın muhafazası
nı sağlıyacak, hem de orman olmıyacak toprak
ları mulhafaza edeceğiz. Bu sayede onun üze
rindeki zeytinliklerden memleketin istifadesini 
gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Bu bakım
dan temel teras yapmak usulünü şart koymak 
suretiyle, bu zeytinliklerin vatandaşa tevziindc 
biraz daha anlayışlı olunmasını istirham ediyo
rum. 

Orman Umum Müdürlüğüne mensup arka
daşlar kusura bakmasınlar, iki nokta üzerinde 
duracağım; belki bu onlar için hoş bir şey olmı-
yaeaktır. Mulhterem arkadaşlarım; Tarım Ba
kanlığının 11 tane umum müdürlüğü vardır. 
Bu umum müdürlükler içinde beş, altı-tane 
memur sandıkları vardır. Bunlardan birisi de 
Orman Umum Müdürlüğünün memurlarının 
sandığıdır. Şimdi, orman işletmeleri Noel ağaç
larını bedava olarak bu sandığa vermektedir. 
Bu sandık da bu ağaçlan 30 liradan satmak 
suretiyle yüzde 30 gibi bir kârı sandık lehine 
temin etmektedir. Halbuki diğer umum mü
dürlük sandıkları yüzde f) - fi kâr sağlamakta
dır. Bir de yine orman işletmeleri bu sandık
lara ihtiyaçtan fazla odun vermektedir. Bu 
odunlar piyasaya sürülmekte ve vatandaşa sa
tılmaktadır. Hiçbir suretle, Orman Umum Mü
dürlüğü Sandığının, Tarım Bakanlığının ve di
ğer umum müdürlüklerin sandıklarından farklı 
şekilde kâr sağlaması doğru değildir. Bu sos
yal adalet anlayışına da uymaz arkadaşlar. Çok 
eskiden beri devam eden bu usulden; Orman 
Umum Müdürlüğü mensupları sandığı Noel 
ağaçlarını bedava alıp satmak, odunu bedava 
alıp satmak hastalığından artık vazgeçsinler. 

Bu meseleyi burada kapıyalım. Diğer sandıklar 
gibi % 5 kâra razı olsunlar. Sosyal adalet an
layışı içinde bir 'Bakanlığın çatısı içerisinde el
birliği ile işlerimizi daha güzel götürelim ki, 
dedikodulardan, onun 'bunun istifhamdı nazar
larından kendimizi kurtaralım. Bir çöpünü 
dahi işletme eliyle satan orman işletmesinin hak
kına el uzatmaktan biraz geri kalalım. Bu 
bir şikâyet değil, ricadır. Hepinizi 'hürmetle se
lâmlarım aziz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlarım; Tarım Bakanlığının geniş vazife
leri anasında, 'bu kadar dar bir zam'anda, her 
konuya temas etmeye imkân yoktur. Ancak, 
kendimce önemİi addettiğim orman mevzuuna 
şöylece bir temas etmek ve dertleri, ıstırapları 
biraz olsun ortaya dökmek istiyorum. 

Benden evvel konuşan 'arkadaşlarım bu mev
zua hakikaten vuluıfla temas ettiler. Ben, hiç
bir zaman orman mefhumu üzerinde konuşur
ken, ormanın katiyen aleyhinde olmadığımı 
ifade ötmek isterim. Ve hakiki orman, sahaları 
ayrılırken, oralarının korunmasının memleket 
hesabınla fayda sağlıyacağmı telâkki edenler
denim. Ama 3 - 5 parçadan ibaret bölük - pür
çük çalı çırpının korunması <bahane ederek, 
bu memleketin zirai istihsal dâvasında hayati 
ehemmiyete haiz olacak olan ziraat sahalarını 
da ormandan saymak ve İm suretle vatandaş
ları mahkemeden mahkemeye sürüklemek, her 
halde adaletsizliktir, ısamrım. Bu itibarla, mev
cut Orman Kanunları; 3116 sayılı Kanun, ka
mulaştırmayı temin eden 4785 ve 6831 sayılı 
Orman kanunlarının hepsi ormanı şöyle tarif 
ederler : Kendi kendine yetişen veya emekle 
yetiştirilen, toplu bir halde 'bulunan ağaç, ve 
ağaççıklar yerleriyle birlikte orman sayılır. 
Bu kadar müphem ve geniş bir tarif içinde, her 
oıman memuru, her gittiği yerde üç beş yerde 
çalı - çırpı, ağaç gördüğü zaman burası orman 
demekte ve 'arkadaşlarımın izah ettikleri gibi, 
ormancıların verdikleri raporlara göre Tarım 
Bakanlığı da tek taraflı olarak mahkemeye ma
lûmat vererek burasının orman olduğu mahke
mece tescil ettirilmektedir. Muhterem arka
daşlarım; 28 yıldan beri ibu durumu Tarım Ba
kanlığının değiştirmesi lâzımdı. Yeni teklifler
le ve yeni görüşlerle ve bu ihtiyaçlar üzerinde 
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durarak huzurunuza gelecek yeni kanun tek
lifleriyle bu dertleri devletin halletmesi lâzım
dır. Bunu yapmamışlardır. Bunun dışında 'ar
kadaşlarım ; bizim orman dâvamızı halledecek 
'mevzulardan olan arazi klâsifikasyonu, arazi 
kullanımı kabiliyet haritalarının yapılması lâ
zımdır. Bu haritalar teknik <b.ir şekilde meyda
na çıkarılırsa bir plân şeklinde, orman sahası 
olarak nerelerin ayrılacağı ve öbür taraftan 
ziraat sahalarının da nereleri olacağı be'lirtile-
celktiı*. 

Arkadaşlarım; bugünkü mevzuat karşısında 
vatandaşın ıstırabı çoktur. Devletin ilminin 
üzerine eğilmesi gerekmekte ve mutaassıp or
mancı anlayışından kurtulmalıdır. Karadeniz, 
Marmara, Ege ve Akdeniz iklim kuşakları bun
dan mustariptir. Meselâ, fındık, fıstık, zeytin, 
bağ meselesinden bahsedelim. Adam fıstık ye
tiştirmek için, fıstık diker, ormandır diye elin
den alınır. Marmara ve Ege bölgesinde yine ay
nı şekilde olmak üzere zeytinlikler vatandaşla
rın ellerinden alınır. 80 - 100 - 120 yaşında zey
tin ağacı olan ve mahsulünü altından toplıyan 
köylü, icra karariyle yerlerinden atılmaktadır. 
Bu bir hakikattir, bunları söylemekten maksa
dını zabıtlara tescili içindir. Ege bölgesinde Top
rak Su Teşkilâtının yaptığı birtakım projeler 
vardır. Ayrancı, Mordoğan, Foça, Köyceğiz mm-
takalarında Toprak - Su ekipleri fundalıkları 
temizleyip zeytinlik ve bağlar yetiştirmişlerdir. 
Orman İdaresi ise, bu iyi işleri yapan memur ar
kadaşlarımızı mahkemeye vermiştir. Bu gülünç
tür, arkadaşlarım. 

Bütçe Encümeninde sordum, dedim ki; ne 
yetiştireceksiniz? Buralarda okaliptüz yetişti
receğiz, dediler. Arkadaşlar, insan buna güler. 
Ama bu durumu biz burada teseil etmeliyiz. Bi
raz evvel plâncı arkadaşlarla konuştum, Antal
ya sahil mmtakasında bir kalkınma bölgesi te
sis ediyoruz, diyorlar. Bütün sahilde araziyi te
mizlemişler. Köylüler muz yetiştirmişler bura
da dönümünde 25 bin lira para kazanılıyor, bu-
nada Orman idaresi mâni oluyor, kendilerine so
ruyorum, ne dikeceksiniz diyorum; okaliptüs 
dikeceğiz, çam dikeceğiz diyorlar. Arkadaşlar 
buna mâni olmak lâzımdır ve Tarım Bakanlığı 
bu mevzu üzerinde durmalıdır. Arkadaşlar, bil
hassa ormancı arkadaşlara sordum, belki şaka 
olarak söylediler, Anayasa var, diyorlar. Evet 
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Anayasa varsa, onu yapan Kurucu Meclis her 
halde ziraat sahasının, orman sahası olarak ay
rılmasını derpiş etmemiştir. Hakiki orman saha
larının korunmasını istemiştir. Biz de isteriz. 
Hakiki orman sahaları ayrılsın, fakat orman sa
haları dışında ziraate elverişli yerler ziraate 
terk edilsin... Buna karşı koyacak bir tek arka
daşın bulunacağını zannetmiyorum. (Orta sıra
lardan, Anayasa var, sesleri) Evet Anayasa var. 
Niçin Anayasanın mülkiyet hakkını da ele almı
yorsunuz? Hani mülkiyet hakkının muhafazası 
ve herkesin mallımı değer pahasına alınması4' 
(A. P. sıralarından bravo sesleri ve alkışlar) Ne
den buna göz yumuyorsunuz?.. (Bravo sesleri) 
Neden vatandaşın malını, 80 - 100 yıllık tapulu 
malını ormandır diyerek; 1936 yılındaki vergi 
rayicine matrah olan bir bedelle, bedava olarak 
elinden alıyorsunuz, neden? 

Tarım Bakanlığının bu mevzular üzerine iyi
ce eğilmesini rica ediyorum. Bütün memleket 
bu dertlerle meşbudur. Bu mevzuda ne kadar 
konuşsam azdır. Ben kıymetli vakitlerinizi iş
gal etmek istemiyorum. İnşallah Tarım Bakan
lığı bu mevzular üzerine dikkatle eğilir ve yeni 
bir orman kanunu getirir ve öbür taraftan da 
arazi klâsifikasyonunu yaparak, arazi kullanma 
kabiliyet haritalarını çıkararak orman sahaları
nı, ziraat sahalarından ayırır. Esas bu beş yıllık 
plânda da vardır. Beş yıllık plânda bu arazi klâ
sifikasyonu yapılacak ve bu suretle 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
nci sınıf araziler ziraate 6 ncı belki meraya, 7 nci 
sınıf araziler ancak ormana ayrılacak. Bu yapıl
dığı zaman vatandaş rahatlıyacak, istihsalimiz 
artacaktır. 9,5 milyon vatandaşımızın orman böl
gelerinde yaşadığı söyleniyor. Bunlar yapıldığı 
takdirde yeni iskân sahaları açılacak, istihsali
miz artacak, köylü orman dâvaları yüzünden 
mahkemelerde sürüklenmekten kurtulacaktır. 
Zeytinyağının memleketimizde kıt olduğu doğ
rudur. Ama öbür taraftan ihracedilerek bize dö
viz de getirmektedir. Bu bakımdan haklıyız. Fa
kat neden bu mevzular ele alınıp zeytinciliği in
kişaf ettirip istihsali artıramıyoruz. İşte orman 
mevzuatının kıskaç gibi dar çerçevesi içinde 
bu dâvalar halledilemez, arkadaşlarım. Ben hu
zurunuzdan ayrılıyorum, zaten ^arım Vekâleti
nin bu dâvaları ele alacağına inanıyorum, al
mazsa millet vicdanında esasen mahkûm olacak
lardır. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Altuğ. 
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ABDURRAHMAN ALTUĞ (Kırklareli) — 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türk Milletinin % 70 ini teşkil eden çiftçi

mizi kalkındırmak, topyekûn 'kalkınmamızın te
melini teşkil ettiği, hepimizce bilinen ve İra 
uğurda 'gayret sarf edilen hir gerçektir. 

Bunu 'gerçekleştirmek, bu alanda vazifeli 
olan kimselerin, ilkel usullerle ziraat yapmak
ta olan çiftçimize, önderlik yapmaları ile müm
kün olacaktır. 

ıMeseleyi bu yönden ele aldığımız zaman 
Ziraat Bakanlığı teşkilâtının, bu nitelikte ol
madığını acı ile görmekteyiz. 

Bürokratik bir çalışma sistemi içinde aktivi-
tesini kaybetmiş, köylü arasına ıgirmek, onun 
derdini, mahallinde halletmek itiyadını benim
seyememiş bir teşkilâtın, hususiyle 5 yıllık kal
kınma plânında, kendisine düşen önemli rolü, 
Hasıl başaracağını ta tmin edememekteyiz. 

Evinden daireye - daireden evine ıgklen me
mur zihniyetini, ziraat teşkilâtında mutlaka 
yıkmak, ziraatçiyi, köylünün en yakın arkada-
ışı hocası ve dert ortağı yapmaık (lâzımdır. Çok 
geç kaldığımız bu konuda, Sayın Bakanın ıçok 
süratli ve kesin tctbirler almasını, ieabederse 
bu teşkilâtı yıkıp, yeni «baştan kurmasını iste
riz. 

Bu konuda Yüksek Meclisin kendisine mü
zahir olacağı şüphe ıgötürmez bir gerçektir. 

Diğer şikâyet konunuzda, zirai mücadele 
noksanlığmızdırl 

Zirai istihsalimiz, haşere ve mantarlar sebe
biyle her sene milyarlara varan zararlar gör
mektedir. Umumi istihsalin .% 15 ini bulan bu 
zararlara karşı zirai mücadelemiz çok kifayet
sizdir. 

Cenup bölgemizdeki çeşitli haşere ve has
talıklara inzimamen, son yıllarda trakyada ay
çiçeği mahsulâtına arız olan ve her yıl % 70 - 90 
arasında tahribata sebebiyet veren araibanş ve 
küsküs-otu hastalıklarının önüne ıgeçilememiş 
olması bunun açık bir misalidir. 

Şüphesiz bu konudaki, tahsisat ve teşkilât 
noksanlığı çok mühim "bir faktör ise de, ezcüm
le ay çiçeği konusunda vatandaş arasında, mü
navebeli ekimi teşvik ve bunu bir nizam altı
na almak için 'şimdiye kadar ciddî hiçbir te
şebbüs ve gayrette bulunulmamış olması, teş
kilât ve ziraatçilerimiz hakkında, yukarda ,arz 
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ettiğimiz şikâyetleri haklı gösteren bir delil ola
rak -ontada durmaktadır. 

Romanya ve Bulgaristan'ın >ç Oktan bertaraf 
ettiği bu hastalıkla yurdumuzda hâlâ mücade
le edilmemiş ve senelerden beri vatandaşa vade-
dilen hastalığa mukavim ay çiçeği tohumunun 
hâlâ kâfi miktarda yetiştirdlememıiş ve «dağıtıla
mamış .olması, fakir 'Trakya köylüsünü büyük 
bir gelir kaynağından mahrum ettiğini ve, se
faletini artırdığını Sayın Bakana hatırlatarak 
bu derdin süratle halli 'Cihetine ıgidilmesini is
teriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir diğer derdimiz de orman konusudur. Na

mütenahi şikâyetlerden bir tanesi orman tah
ditleridir. önemi ve mânası vatandaşa gereği 
gibi belirtilmeden yapılan hu tahditler somun
da, asırlık köyler, tarlalarından, meralarından 

•mahrum kalmıştır. Birçok yerde tahditler köy 
kenarına hattâ cami minarelerinle kadar ıgel-, 
mistir. Vatandaşın ağılı, merası, sıvat mahalli. 
tarlası, tahditlerin 'içinde kalmıştır. 

BALKAN — Bir dakikanız kaldı iSayın Aî-
tuğ. 

ABDURRAHMAN ALTUĞ (Devamla) — 
Bu durum karşısında ekilecek 'bir çizi tarlası, 
hayvanını otlatacak, ağılını yapacak bir karış 
toprağı, merası kalmıyan velhasıl kanuni tethir-
lerle ölüme mahkûm ettiğimiz vatandaşın, or
manı tahribetmemesini isteriz bu mümkün mü? 

Ormanın millî bekamız için vazgeçilmez lü
zumu üzerinde münakaşa kabul etmiyor, hiç 
tereddütsüz, ormana yapılan 'her tecavüzü bir 
cinayet kabul ediyorum. Ama, aç vatandaşı bu 
cinayeti işlemekten alıkoyamazısınız. Tâki, onun 
karnını doyurana, hayat seviyesini yükseltene 
kadar. 

Bu sebeple; bütün orma-nlarda yeni baltan 
bir tahdit yapılmalı ive hakiki^ orman mefhumu 
tesbit 'edilerek vatandaşa, hayranına nefes pa
yı bırakmalıdır. 

BAŞKAN — Konuşmanız daha uzun süre
cek efendim. Heyeti Umumiyenin kararını al
maya mecburum. Arkadaşımızın bitirinceye ka
dar devam etmesini oyunuza iarz ediyorum. Ka
bul 'edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

ABDURRAHMAN ALTUĞ (Devamla) — 
Teşekkür ederim. 

Diğer şikâyet konuları 'olan, makta tevzia
tının zamanında yapılıması, orman köylüsünün 
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istihsal artıklarından yüzde yüz istifade etti
rilmeli, ster ölçüsü ıslah edilmeli, enkazı, zati 
ve yakacak ihtiyaçları problemleri dalha rasyo
nel ve süratle halledilmelidir. 

6831 sayılı Kanunla vadedilen çeşitli yar
dımlar yapıldığı, bu 'bölgelere küçük el sanat
ları öğretildiği takdirde orman içinde ve ke
narında yaşıyan on milyon vatandaişı>n derdi 
hal yoluna girmiş ve orman tahribatı kendi 
'kendine 'önlenmiş olacaktır. 

Tarım (Bakanlığımızın bu istikamette çalış
masını gönülden temenni eder. 1963 bütçesinin 
büyük milletimize hayırlı olmasını dilerim. 
(Saygılarımla. '(Ortadan alkışlar) 

CBAŞİKAN — Sayın iSavacı. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Sayın arkadaşlarım, Türkiye millî gelirinin 
% 47 sini teşkil eden faaliyetin sadece Devlet 
sektörüne tahmil olunan 1963 yılı rakamlarını 
incelemekteyiz. 

Türkiye ziraatini bendeniz kaderine terk edil
miş görmekteyim. Plân ve programında bu mü
him meselenin esasına girildiğini kabul edemiyo
rum. Entansif ziraate gidilmiş, bunu gerçekleş
tirecek uzak ve yakın enfrastrüktür yatırımları 
derpiş etmiş olmasına rağmen zirai potansiyelin 
verimliliğini artırıcı ve verimsiz çalışmaların 
rantabilitesini artırıcı genel bir zirai koordinas
yonun düşünülmemiş olduğunu hayretle görmek
teyim, bunun neticesi toprak israfı, emek israfı, 
artan erozyon felâketi, kıymetlendirilemiyen 
mahsullerin müstahsil aile bütçelerine akseden 
menfi tesirleri, orman tahribatı, hayvan kalite
sinin ve miktarının düşmesi, işte millî ziraat 
bilançomuz. 

Ziraat bütçesinde hâkim bu eğilimleri önli-
yecek tedbirler nelerdir? Küçük ve orta cesamet
te zirai işletmelerin hâkim olduğu memleketimiz 
ziraatinde bu işletmeleri himaye edici, teşvik 
edici, tedbirler nelerdir? Memleket topraklarını 
koruyucu müessir tedbirler nelerdir? Hayvancı
lık hangi müessir masraf rakamlariyle himaye 
ve teşvik edilmektedir. Ezcümle Tarım Bakanlığı 
bütçesinde Türkiye hayvancılığı için ayrılan 
meblâğ bütçenin % 7 sini teşkil etmektedir. 
Türkiye'de 75 milyon hayvan sayısı olduğuna 
göre hayvan başına (2,5 kuruş) düşmektedir. 
Bununla hayvancılığın kalkınamıyacağı ve hattâ 
hastalıklarla mücadele suretiyle mevcut durumu 
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devam ettirmeye bile imkân olmadığını takdir 
edersiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye ziraatinin imkânları rantabilite ba

kımından ana esaslara bağlanmalı kararlı bir ta
rım politikası koordine olarak tesbit edilmelidir. 
Türkiye tarımı denince hayvancılığı, ziraati ve 
ormancılığı ihtiva ettiği, bu tarım sektörlerinin 
yekdiğerini tamamladığı göz önüne alınarak, 
ekonomik entegrasyonu verimliliği ve rekabet 
şartlarını istihdaf eden çalışma ve gelişme siste
mine kavuşturulmalıdır. 

Hayvancılık sahaları tesbit edilmeli, buralar
daki tabiî otlakiyeler, meralar korunmalı, verim
li sahalarda sanayi nebatları değişik mevsimler
de yetişen bağ bahçe ziraati bilhassa düzene ko
nulmalı, verimsiz tarla ziraati verimli nebatlara 
doğru itilmeli, bu hususlarda, gerekli ekonomik 
himaye ve teşvik tedbirleri ittihaz edilmelidir. 
Bilhassa sebze ve meyva ziraati istihsalimden pa-
zarlanmasına kadar ele alınmalı, büyük imkân
lar vâdeden bu sahada istihsalin artırılması ve 
standardizasyonu suretiyle millî hâsılada ve te
diye muvazenemizde müspet tesiri olacağı muh
telif kaynaklardan teyidohmmaktadır. 

Ezcümle Yunanistan hububat ihtiyacını da
ha ucuza ithal suretiyle karşılıyacağını derpiş 
ederek, taahhüdederek, müstahsilini millî geliri
ni artırıcı dünya piyasasında daha fazla fiyatla 
sürümü mümkün sanayi bağ bahçe mahsullerini 
yetiştirmeye teşvik ederek müspet neticeler al
dıklarını öğrenmiş bulunmaktayız. 

Hayvancılığımızın millî gelirdeki ehemmiye-
tiyle mütenasibolunmadığı bilinen bir keyfiyet
tir. Yalnız Erzurum vilâyetinin ihracettiği hay
van mahsulleri kıymeti 85 milyon T. L. lı, Ta
rım Bakanlığı bütçesinin 3/1 ine tekabül etmek
tedir. 

Tarım Bakanlığı çalışmaları bu ekonomik 
müşahedeler muvacehesinde hangi esaslara da
yanan bir tarım politikası güdüleceğini ortaya 
koymaktadır. 

Meselenin süratle tarım düzeni içinde bir ka
rarlı politikaya kavuşturulması için aşağıdaki 
tedbirlerin alınmasında gecikilmemesini dilemek
teyim. 

1. Mera ve otlakiye mevzuunun ekonomik 
ehemmiyetine uygun bir tedvine kavuşturul
ması, 
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2. Hayvan yemi istihsalini bugünkü istih

salin asgari üç misline çıkarılması, 
3. Hayvan başına verimin artırılarak, mik

tarının azaltılması, 
4. Hayvan mahsulleri pazarlamasını müs

tahsil lehine narklardan kurtarılarak, ekonomik 
bir veçheye kavuşturulması gerekmektedir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demir yerine Sa
yın Turan Şahin, buyurun... 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Muhterem ar
kadaşlarım: beş dakikanın müsaadesi nisbetin-
de Tarım Bakanlığının muhtelif kısımlarına 
derin mânada temas etmek mümkün değildir. 
Ancak, memleketin bir numaralı ana dâvası ve 
kürsüye her çıkan arkadaşımın şu veya bu is
tikamette dile getirdiği orman problemi hak
kında, birkaç kelime de ben söylemek istiyorum. 

Arkadaşlarım; asrımızda vatanın vatan ol
ma tarifi değişmiştir. Yalnızca uğrunda ölü
nen toprak vatan değildir. O toprağın azgın 
sularına gem vurduysanız, çıplak dağlarına 
ağaç diktiyseniz, çorak tarlalarını suladı ise
niz, vatandır ÂC o zaman onun uğrunda ölüne-
bilir. Dâvayı bu yönde anhyan Türk Milleti, 
Anayasasında ormancılık problemine yer ver
miş, bunun millet hayatındaki yerini Anaya
sasında tesbit etmiştir. Ne hazindir ki, teşriî 
hayatta kanun yapma sorumluluğunu taşıyan 
insanlar, kendi yaptıkları kanunu tatbik eden
leri karşılarına alıp; hani mülkiyet hakkı, ni
çin şöyle yapmaktasınız, şeklinde ikinci bir 
Devletle karşı karşıya imiş gibi sual sormak
tadırlar-. Teşriî hayatta vazife alanlar tedbir 
getirirler. Teşkilâtta çalışanlar ıçıkarılan ka
nunlarla amel ederler arkadaşlarım. Kanunu 
tatbik edenle, vâzıı kanun arasındaki fark bu 
mesuliyet anlayışındadır. Türkiye'de doğumu
nuzdan ölümünüze kadar ağaç ve orman ile yan-
yanasınız. Doğarsınız, tahta 'beşikte sallanır
sınız; ölürseniz yine tahta bir tabutun için
de gidersiniz. Dünya ölçüsünde medeniyetin 
ifadesi ağaçtır. Medeni insanlar ağacı kullanış 
istikametinde ölçüye tabi tutulurlar. Hangi 
memlekette ağaç yapacak ve yakacak olarak 
kullanılıyor ise o memleketin medeniyet sevi
yesi dünya medenî seviyeleri içerisinde geri 
kalmıştır arkadaşlarım. Avrupa bugün, ağaç 
dediğimiz ve üzerinde gayet serbestçe bir oi-
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bali mubaha fikri içerisinde konuşabildiğimiz 
mevzudan üç yüz türlü materyal istihsal etmek
tedir. Hattâ, Almanlar İkinci Dünya Harbin
de ağaçtan şeker, yağ v.s. gibi çeşitli madde
ler istihsal etmişlerdir. 

Türkiye bugün bir kalkınma dâvası içinde
dir ve her tedbiri almak üzeredir. Çeşitli re
formlar içindedir. Nasıl reformlar yapacaktır? 
Zirai reform yapacaktır; üzerinde konuştuğu
muz bütçe, Türkiye'nin kaderiyle beraber 
yanyana yürüyecek olan bütçedir. Zirai reform 
ve toprak reformu dediğimiz zaman aklınıza ne 
gelir? Sulama gelir... Yalnız bu memlekette de
ğil dünyanın her tarafında su ve orman muva
zenesi sağlanmadığı müddetçe taşkına mâni ola
mazsınız. Yağmurun damlasının düştüğü yer
den tedbirler başlar. Avrupa'da senelerce bu 
yolda çalışmalar yapılmış; Türkiye bu proble
mi yeni anlamış, Topraksu teşkilâtını kurmuş, 
erozyonla mücadeleye başlamıştır. Ağaçla benim 
hayatım, sizin hayatınız ve ormancıların hayatı 
kaderde ortaktırlar. Türkiye asırlarca ormana 
taarruz eden fikirlerin membaı haline geldiyse, 
ormancılar da aynı şekilde taarruz edilen insan
lar durumunda kalmışlardır. Ziraat Vekâleti 
müntesipleri idealist insanlardır. Toprakla uğ
raşanlar, tabiatla uğraşanlar idealist, ahlâklı ve 
kendilerine verilen zemin üzerinde çalışan in
sanlardır. Onları Meclis kürsüsünden, muay
yen ölçüdeki politik menfaatlerinin, muayyen 
ölçüdeki selâmların hiçbir zaman esiri yapma
yınız, istirham ederim. Orman Umum Müdür
lüğünün sandığına kadar müdahale edecek bir 
teşrii konuşma bu kürsüden her halde şimdiyo 
kadar duyulmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarını, Ziraat Bakanlığı
nın bu büyük dâvası içerisinde, içinde çalışan 
bütün arkadaşlarıma ben muvaffakiyet diler
ken, birçok noktalarda süratle yapılması icabe-
den bâzı işlere kısaca temas etmeyi lüzumlu gö
rürüm. 

Toprak reformu, kuru bir toprak reformu 
olarak ele alınıp çalışıldığı müddetçe Türkiye'
de zirai dâvanın halledilmesi mümkün değildir. 
Türkiye'nin toprak reformu yanında, zirai re
formunu da götürmek ve sulu ziraati getirmek, 
iskân problemini halletmek, gübre durumunu 
halletmek ve nihayet teknik ziraatle beraber, 
entansif ziraati de bu memlekete sokmakla va
zifeli Bakanlık Teşkilâtına süratle organize et-
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ITI ek zorundayız, Reorganizasyon problemini 
personel politikası ilerisinde şahıs değiştirmek 
şeklinde telâkki etmiyorum. Reorganizasyon, 
hizmetler, vasıtalar karşı karşıya getirilerek ne
ticesi alınan bir etüt mahsulü olmak zorunda
dır. Bu mânada bir reorganizasyon, bu Vekâ
lette vazife almış, kademe kademe bütün Umum 
Müdürlükler bünyesinde çalışmakta olan bütün 
arkadaşlarımı bu ana gayeyi tahakkukta, bir 
vazifenin içine sokacaktır. Bunun yanında, teş
kilâtta vazife alan, dağında, tepesinde, deresin
de çalışan arkadaş! an mm. imkânlarını da yine 
aynı Vekâlet içerisinde diğer emsaller gibi*bir 
müsait zemine getirmek, onları, idealist insan
ları tatmin, etmek, bizim istikbal olarak bekledi
ğimiz müreffeh Türkiye'nin adımını atmak de
mektir, arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Şa
hin. 

ALİ RİZA UZUNER (Trabzon) — Benim 
hakkımı Sayın Turan Şahin'e veriyorum Başka
nım. 

BAŞKAN — Veremezsiniz, sıraya tabi. 
TURAN ŞAHtN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım'; sayın arkadaşlarımdan bâzıları 
toprak klâsifikasyonunu ele alarak bu işin sü
ratle yapılmasının .lâzım geldiğini ve hemen ne
tice vereceğini beyan, ettiler. Bir memleketin 
toprak klâsifikasyonunıın yapılması öyle beş se
nelik, JO senelik plân gibi kısa vadeli plânlar
la. başarılamaz. Türkiye'nin realitelerinden ha
reket etmek suretiyle onun problemlerine eğil
mek ve halletmek zorundayız. Bugün elimizde 
M. T. A. mn hazırladığı bir jeolojik haritadan 
başka toprak etüdlerinde dayanacağımız vasıta 
yoktur, lâboratuvarlarımız yoktur. Hayal etmi-
yelim ; Türkiye'nin kalkınması her sahada top
lum içerisinde bir varlık haline gelmesi kısa va
deli iş değildir. Ancak asırlara bağlı işleri 15 
senelik bir perspektif içinde görerek neticeye 
ulaşmak azmi bizde mevcut oldukça, plân ve 
programa bağlı çalışmanın bu memleket kaderi
ne hâkim olduğunu düşüldükçe, bu Vekâlet 
mensuplarının bu yükün de altından kalkacağı
na inanıyor ve Yüksek Heyetinizi ve Vekâlet 
erkânını hürmetle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN —•• Sayın Asını Bren y.erine Sayın 
Mustafa Kemal Çilesiz. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ ((üresini) — 
.Sayın arkadaşlarım, Tarım. Bakanlığı Bütcesi-

19 . 2 . 1963 O : 3 
nin, görüşülmesi münasebetiyle, bu Bakanlığı 
alâkalandıran, bâzı konular üzerindeki görüşle
rimi, belirtmek isterim. 

Her şeyden evvel, şunu söylemeliyim ki, yıl
lardan beri, bütçe müzakerelerinde, tenkidler 
yapılır, alâkalı bakanlar çıkarlar, vaitler yapar
lar; fakat ertesi sene bakarsınız, tenkid mevzuu 
olan işlerde, bir ilerleme görülemez, tekrar ten
kide konu olurlar. 

Plânlı kalkınma devrinde, Hükümet, mutla
ka plânını tahakkuk ettirmeli ve senelerden se
nelere eserler devrederek, vatandaşın yüzünü 
güldürmeli ve ümitlerini kuvvetlendirmelidir. 
Yani üzerinde yaşadığımız toprağı, vatandaş 
için, bir sıkıntı ve üzüntü konusu olmaktan çı
kararak, hakiki bir vatan haline getirmek, Hü
kümet için başta gelen bir vazife sayılmalıdır. 

Nüfusun artması yüzünden, esttsen küçük 
olan çiftlikler, veraset yolu ile parçalanmış ve 
istihsal ünitesi halinde çıkmış ve hattâ, üze
rinde otucanlann bile, karnını doyuramaz mik
tara düşmüştür. 

Bunun yanında, 'bu verimsiz topraklarda, 
milyonlarca insan gücünün, nasıl heder ol
duğunu bildirmeye lüzum bile yoktur. 

Kini ne derse desin, devlet, ormanı bugü
ne. kadar muhafaza edememiştir. Orman 'bir 
zamanlar, politikanın, bir numaralı "aleti haline 
gelmiş, politikacıların, orman davasındaki tu
tumu halkın kanunlara 'karşr saygısını kal
dırmış ve şeklen ormanı muhafaza eder gibi 
görünen, 'bakım, teşkilâtı mensuplarının, bir 
satış nıetaı durumuna düşmüştür. Memleketin, 
en mühim bir serveti, Anayasaya, orman hak
kında konulan hükümlere rağmen, bugün da
hi ciddi bir surette ele alınmış değildir. Or
manların koruımmsı konusunda, hükümetlerin, 
ciddi sayılma'sın'a imkân olmıyan tutumu 
yanında, bir de orman mmtakasında yaşıyan 
halkın çektiği ıstıraplar vardır. 

Asırlardan beri halkımızın, kendi ithamı 
ile yetiştirmiş olduğu ormanların muhafazası 
için yapılan masraflar, ormana mücavir köylü
lere, ormanın korunması için verilmiş ve mura
kabesi yapılmış olsa idi, ormanlarda hu nisbet'te 
tahribat olmıyacağma kaaniim. Onun için or
manlar, memleketimizin, bir gün dtahi ihmali 
büyük zararlara sebebolacak, bir dâvası ol
makta devam edecektir. 
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Orman yolları, sadece istihsal için değil 

aym zamanda, orman yangınlarını söndürmek 
için, mühim rol oynarlar. Bu sebeple, orman 
yollarına yapılacak yatırım, ormanın muhafa
zası ve yangından korunması, istihsalin geli
şigüzel değil, fennî usullere göre yapılmasını 
sağlılıy acak tedbiri erdendir. 

Çam ormanlarından, fennî esaslara göre. 
reçine istihsaline, diğer orman memleketleri-
ııo nazaran, bizde ehemmiyet verilmemiştir. 
Halbuki.reçine, mühim bir döviz 'kaynağıdır. 
Orman îdaremizce bu konuya, lâyık okluğu 
önemin verilmesi lâzımdır. 

Orman döküntüleri başka memleketlerde. 
modern tesisler sayesinde, çok mühim hir sa-
ırayii kolu olduğu ve sanayii keresteciliğinde, 
önemli bir mevki kazandığı halde, Ibizde bu 
konu ele alınmamıştır. Bu yüzden, her sene, 
milyonlarca liralık orman mahsûlü, çürüyüp 
gitmetkedir. Bir t, a art fan "arazi darlığı, mera
ların ortadan kalkması karşısında, hayvan ye
mi konusu da, ziraatimizdo ele alınacak hüyük 
dâvalardan biridir. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktin azlığı, dü
şündüğüm tedbirleri, beyan etmeye müsaade 
etmiyor. Fakat, bu sahadaki ıstıraplarımız çok 
büyüktür. Vartan ve vatanın istikbalini 'kur
tarmak için, bu ıstırapları dindirecek ted
birleri Hükümetin 'derhal ele alması ve gele
cek hütçe müzâkerelerinde, milletin 'karşısına, 
vazifesini yapmış insanların huzuru ile çıkması 
lâzımdır. 

Sayısız imkânsızlıklar içinde bulunan ve 
yurdumuzun en ağır mesuliyetini taşıyan, Ta
rım Bakanlığının, örnek bir feragatla çalıştığı
na . kaaniim. 

Sözlerime son verir arkadaşlarımı hürmet
le selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Rahmi İnceler. 
RAHMİ İNGBLKR (Çankırı) — Bek muh

terem arkadaşlarım; 
Ziraat Vekâletinin bütçesi üzerinde çok şey

ler konuşuldu. Biz birkaç mesele üzerinde bâzı 
noktalara temas edeceğiz. 25'Ekim 1961 tari
hinden beri bugüne kadar Büyük Meclisler bir
çok kıymetli meseleler halletti. Başta demokra
sinin ana müesseselerinden olan Anayasa Mah
kemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu, 5 yıllık Kal
kınma Plânı gibi ve bilhassa şu son günlerde 
çıkan malî kanunlar fi yıllık Kalkınma Plânını 
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muvazi bütçesinin de önümüzdeki günlerde bi
tecek ve tatbikat safhasına konulacaktır. Yal
nız arkadaşlar, halkımızın ve bilhassa köylümü
zün menafiine gözle görülür elle tutulur, tek bir 
mesaimiz olmamıştır dersem mübalâğa etmiş ol
mam, bir misal arz edeyim. Geçen yıl bu kürsü
den köylü ve çiftçimizi yakından ilgilendiren 
bir mevzuu Hükümet yetkililerinden sormuş ve 

•müspet cevap almış idim. Aradan bu kadar za
man geçmesine rağmen tahakkuk safhasına gir
meyişini üzüntü ile kaydetmek isterim. Bu mese
le, malûmuâliniz ziraat âlet ve makinalarımn 
Gümrük Vergisinden muafiyeti meselesi idi bu 
mesele görüldüğü kadar basit bir iş değildir. 
Milyonlarca insanı çok yakından ve günlük ha
yatına tesir edecek bir mevzudur. Hepinizin bil
diği gibi Ağustos 1958 kararı ile onbin liralık 
bir traktör 45 ilâ 50 bin lira yine bir çift lâstik 
500 lira iken şimdi 4 000 liraya köylü tarafından 
satınalınnıaktadır. Traktörü on bin liraya satın-
aldığı tarihte arpa fiyatları 20, buğday fiyatı da 
.'H) kuruştu. Şimdi arpa, 45, buğdaysa f>5 ilâ 70 
kuruştur. Buna mümasil çiftçinin satma İdi ğı her _ 
türlü istihlâk maddesi ziraat âletleri de dâhil 
% 500 artmışken istihsal eylediği maddeler % 
110 artmıştır. Aradaki fiyat farkı kapatılır gibi 
değildir. İşte köylünün satınalnıak gücün'ü sıfı
ra müncer eden bu olay karşısında hiç değilse 
ziraat âlet ve makinalarından Gümrük Vergisi
nin kaldırılmasiyle biraz ferah nefes alacaktır. 
NTe yazık ki, köylü ve çiftçi ne fine olan bu ha
rekette Hükümet gayet bati hareket etmekte 
kendi aleyhine halktan puan üzerine puan al
maktadır. Çünkü,- cemiyetleri daha çok günlük 
ve çabuk neticelenen hâdiseler alâkadar eder. 
Uzun vadeli plân ve programlar onu pek ilgilen
dirmez. 

Arkadaşlar; 
Plân üzerinde bu kürsüden konuşmamda da 

aynen arz ettiğim gibi köy ve köylünün işleri 
daima geri plânda tutulmaktadır. Ziraat aletle
rinin gümrük muafiyeti hususunu acilen ele ala
rak bahar gelip çiftçi tarlaya çıkmadan İm" me
selenin hallini ilgili bakanlıklardan ve bilhassa 
Ziraat Bakanından tekrar istirham ediyorum, 

Kredi meselesi : 
Arkadaşlar; 
Çiftçiye kredi veren Ziraat Bankası bugün 

kapanmış denecek kadar âtıl ve verimsiz hale 
gelmiştir. 750 milyon sermayesi olan bu banka-
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nın Türk çiftçisinden bir buçuk milyar lira ala-
caklıdır. Bu büyük meblâğın azameti karşısında 
bu müessesenin hali acınacak durumdadır. 

Arkadaşlar; 
Köylümüzün tek meşgalesi ziraattır. Bunu 

her şeye rağmen, hâlâ iki milyon karasapan ve 
kağnı ile 15 yıldan beri tedricen ithal edilen ve 
sadece bugün sayısı kalan 43 OOO traktörden 
yalnız % 50 sinin dahi faaliyette olmıyan bu 
traktör ve ekipmanların zirai kalkınmanın he
define nasıl ulaşılacağına inanmamaktayız. Bu 
vaziyet karşısında köylü ve çiftçimizin kalkın
ması için fonksiyonunu kaybeden Ziraat Banka
sına muvazi zirai kredi ve Sigorta Bankası namı 
altında ve sermayesi bir milyardan aşağı olma
mak suretiyle yeni bir teşekküle mutlak ihtiyaç 
vardır. Çünkü en küçük bir ticaret erbabı en az 
3 - 5 banka ile çalıştığı halde çiftçi ve köylü 
çok dar ve kifayetsiz sermayesi ile Ziraat Ban
kasının faydalı ola/mıyacağı meydandadır. Bü
yük (Meclisin ve Hükümetin üzerinde, duracağı 
ve halletmesi lâzımgelen en mühim meselelerden 
birisi de budur. 

Gübre : 
öübre, linyit ve orman cümlenizin malûmu 

olduğu üzere yurdumuzun hemen her yerinde 
linyit yatakları vardır ve oldukça zengin re
zerve sahiptir. Hal böyle iken ve (çiftçimizin 
çok muhtacolduğu gübre ve ormanlarımızın her 
gün biraz daha yok olması karşısında linyitleri
mizi bugünkü perişan halinden kurtarıp hem 
medeni bir yakıt olarak kurtarmak ve hem de 
her gün istesek de istemesek de »tabiî istihsal 
olan 48 000 ıgündelik ton hayvani gümreyi ya
kıp kül etmekten kurtarmış oluruz ki, bu mese
le üzerinde ne kadar durulsa o kadar mühim
dir. O 'kadar mühim ve yerindedir. 

Arkadaşlar, 
Gübre ve bilhassa suni gübre meselesi bu 

"kürsüden çok bahsedildi, '500 milyon lira sarfı 
ile kurduğumuz Azot Sanayii senede âzami 
100 000 ton gübre istihsal eder ve Kg. nı 96 
kuruşa mal etmek suretiyle 45 kuruşa çiftçiye 
satılır. Aradaki 'her Kg. da 41 kuruş zararı Dev
let öder. Bu yetmiyormuş gibi Zirai Donatım 
Kurumu gibi teknik duruma da tezgâhtarlık 
yaptırılır. Bu çok pahalıya malolan gübre
ye karşılık bedava olan hayvani gübreyi de kül 
etmeye devam etmekteyiz. Hükümetten ricamız 
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ziraat ve ormanlarımızın korunması için linyit 
dâvasını ele almasını ısrarla istiyoruz. 

Sulama : 
Arkadaşlar; 
(Büyük su plânlarımızın tahakkuk safhası 

uzun vadelidir. Biz acilen kuyu, dere ve göl ke
narlarından faydalanmak için moto - pomp ile 
sulama işine çok ehemmiyet vermeliyiz. Halen 
3 milyon çiftçi ailesine ancak 25 000 moto-pomp 
verilebilmiştir. Bu korkunç bir yokluktur. Onun 
için Sayın Ziraat Vekilinden riea etmişim bâzı 
tahditler, lüzumsuz formalitelerle giden bu mo
to - pomp meeslesi ile küçük çiftçimizi teçhiz 
etmek <bizim zirai istihsalimizin bir anda birkaç 
«misli artacağına inanmaktayız, bu temennileri
mizin nazarı dikkate alınmasını 'Ziraat Vekilin
den ehemmiyetle rica eder, Ziraat Vekâleti büt
çesini Vekâlet ve erkânı ile büyük milletimize 
uğurlu ve hayırlı olmasını Allahtan dileriz. 

Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Dikmen. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Muhterem 

Heyet, demokratik gelişmemizle birlikte masa 
başından ayrılarak, köyde ve tarlada vazife gör
meye bnşlıyan Tarım Bakanlığı teşkilâtında 
son senelerde yine ihmal ve lakaydi müşahede 
olunmaktadır. Buna ait pek çok misaller verile
bilir. 

İşte bir misal : 
Ziraatçilerin neşrettiği bir meslekî gazeteden 

(15 Ocak 1962 tarihli Ziraat Dünyası) şu satır
ları okuyalım : 

«Tarım işlerimize ba'karsak, Türk çiftçisinin, 
Türk köylüsünün hâlâ nasıl ayakta kaldığına, 
tarım işlerimizin neden daha kötü durumda ol
madığına hayret ederiz.» Ve devam ediyor : 

«İsrail'den ,gelen bir profesör narenciye uz
manının, limon, mandalina, portakal bahçeciliği
miz için lüzumlu aşı kalemlerinin gelişi güzel, 
dileyenin istediği yerden temin ettiğini görüp 
öğrenmesi üzerine, şaşıp kaldığını, bu halin 
birçok hastalıkların yayılmasına, narenciye so
yunun harabolmasına sebebiyet Yerdiğinin bi
linmemesine imkân tasavvur etmediğini, öğre
niyoruz» denmektedir. 

Narenciye ziraatimiz bu perişan durumda 
iken bu sahadaki ihtisas erbabı da ya büroya 
hapsedilmiş veya tam maaşla bir köşeye atıl
mıştır. 
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Bu hale nihayet verilmiyecek midir? 
Karadeniz çay bölgesi 1951 de. 29 bin dönüm 

iken her sene vasati 10 bin dönümden fazla ar
tarak 1960 yılında 138 bin dönüme çıkmıştı. 
Bu tarihlerde kredi güçlüğü de vardı. Şimdi 
faizsiz kredi imkânı çoğaldığı halde ihdas edi
len eMm sahası azalmıştır. Sebebi nedir? 

Devlet üretme Çifflikleri bulunduğu bölge
nin ihtiyacını göz önünde bulundurmalıdır. Bu 
husus ihmal ediliyor. Meselâ Samsun Gelemen 
Çiftliğf bölgenin ihtiyacı olan şeftali yerine el
ma •fidanı yetiştirir. HaMc almaz elinde kalır. 
Basit bir etütte halledilecek bu 'gibi 'aksaklıklar 
önlennuelüdİr. 

Karadeniz mıntakasmda fındık ziraatinin de 
çok önemli olduğu mah\mdur. Fındık. gübrele-
me ve yetiştirme ^hususiyetleri ıdolayısiyle, çiayır 
ve meraların teşekkülünle müsaittir. Hayvancı
lık Kanadenizde ananevi bir meşgaledir, jer-
isey inekleri 'bol sütlü lolup bu bölgede iyi yetiş
mektedir. Süratle ve bol miktarda damızlığın 
halka İntikalini sağlamak lâzımdır. Gayretler 
zayı/ftır. Yalnız, İhmal neticesi çok defa vaki ol
duğu igibi bölgeye 'hastalıklı damuzlık sığır -so-
kuılanamaısına dikkat edilmelidir. 

Yine üretme çiftliklerinde yetişen damızlık 
Mantafon boğalar daha çok para eder diye 
«gastre» edilip kasaba satılmaktadır. Halbuki 
bunlann yetiştiriciye ucuz da olsa intikali lü
zumlu ve çok faydalıdır. Bu damızlıkların im
hasına göz yummak şayanı eseftir. 

Resmî işlerde ki, pek çek aksaklıklara rağ
men bâzı hususi işlerde, aksine, gayet verimli 
neticeler alındığını işitiyoruz. Gazetelerde oku
duk. ©ir Umum Müdürün âmirlerine ithaf edil
miş kitaplar yazıp menfaat sağladığı, teşki
lâtın korku ile, ashabı mesalfhe tazyik ederek 
kitap sattığı iddia ediliyor. Bu husus henüz 
tekzibedilmediğîne göre Bakan bu mevzuda 
bir tetkik ve tahkikte bulunmuş mudur; varılan 
netice nedir? Bu gibi nüfuz ve salâhiyet kul
lanarak kitap satışından bu memlekette vekil
ler bile istifaya mecbur kalmışken, nasıl olur da 
umum müdür makamında kalabiliyor? 

Orman dâvasını halledebilmek için 26 yıl
lık zihniyeti değiştirmek ve yeniden organizas
yona gitmek lâzımdır. 26 seneden beri tatbik 
edilmekte olan ve hiçbir fayda temin etmeyip 
bilâkis orman teşkilâtı ile ıorman köylüsünün 
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arasındaki mesafeyi uçurum haline getiren, kin 
ve nefretleri artıran ve ıstıraplara sebebolan 
klâsik usulü terk etmek, artık memleketimiz 
için zaruri bir İnal almıştır. 

10 milyon vatandaş ormandan geçinmek za
ruret ve mecburiyetinde bulunduğuna göre ne 
kadar zecrî tedbirler alırsanız alınız, cezaları 
ne kadar artırırsanız artırmız iktisadi duru
munu temin etmediğiniz 10 milyon insan açık
tan ve çıplaklıktan kurtulmak, aç ve çıplak 
kalmamak için cezaların ağırlığına rağmen yi
ne de kendisine suç olarak gösterilen fiilleri 
işliyerek ve bu ağır cezalara zaruri ve mecburî 
olarak teslimiyet gösterecektir. Bu suretle de 
mahkemelerde dosyalar artacak, hapisaneler 
dolacak ve fakat bütün bu cezalara rağmen 
ormanlarımız tahripten kurtulamıyaeaktır. Du
rumun bu açıklığı karşısında 10 milyon va
tandaşın geçimini iktisadi ve sosyal hayatını 
düzenliyecek iktisadi tedbirleri almak ve 26 
senelik klâsik usulü terk etmek bir lâzime ha
lini almıştır. 

Bu iktisadi tedbirler : Vatandaşı yerinde 
kalkındırmak için her yıl 50 milyon liranın or
man köylerinin kalkınmasına harcanması;, bu 
kanun 7 senedir meriyette olduğu halde ayrı
lan yardım miktarı 73 milyon olup bu da orman 
köylüsünden bir tek vatandaşımızın dahi isti
fade edebileceği bir şekilde sarf olunmamıştır. 
Bir an evvel bu hususun Vekâletçe esaslı bir 
şekilde ele alınması lâzımdır. 

Diğer bir tedbir : Ormandan geçinen vatan
daşların bunun dışında başka mahsuller istih
saline teşvik edilmesi ve bu hususta kendileri
ne yardım edilmesi vazifesi Vekâlet tarafın
dan başarılmalıdır. Tuğla ve kiremit ocakları 
işletilmesi v. s. teşvikler. Ziraat Vekâleti ağaç
ların kesilmesini önlemek için linyit ocakları 
açılmasını ve işletmesini, benim vazifem değil
dir, demeye lüzum kalmadan temin edecek ted
birleri Vekâletçe almalıdır. 

Bu suretle hem ormanların tahribi önlen
miş ve hem de vatandaşlar ıstırap çekmemiş 
olur. 

Her yıl odun alarak yapılan sarfiyattan 
doğan zarar 27 milyon metre mikap ağaca te
kabül etmektedir. îşte Ziraat Vekâleti bunun 
için çare olarak linyit ocaklarının işletilmesini 
temine mecburdur. 
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Ağaç yetiştirme işine dalha fazla ehemmiyet 

verilmeli ve reklâmı daha- fazla yapılmalıdır. 
Sarfiyat dikime nazaran 1 e 5 fazladır. Bu da 
her Mayıs ayında vatandaşın çit yapmak için 
kestiği körpe ağaçların zararı 600 milyon T. 
L. sini bulmaktadır. Dikenli tel imaline önem 
vermek ve bunu orman köylüsüne bedava ver
mek dahi <bu büyük zarardan kurtulmak için 
'bu fedakârlık 600 milyon liranın faizi tutarın
da bile olmaz. 

Hepinizi 'hürmetle selâmlarım. (Soldan al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arslan. Da
ha sonra gelmiş olan yeterlik önergesini okuta
cağım. 

MEHMET ALİ ARSLAN (içel) — Muhte
rem arkadaşlar, ormanlarımızın tahribi bir va
kıa, büyük bir faciadır, bunu kimse inkâr ede
mez. Bunların sebeplerini kısaca, beş dakikalık 
zamana sığdırmak suretiyle, izaha çalışacağım. 
Zira ormanlık bir mmtakanm mümessili olmam 
ve bu meselenin içyüzüne vukufiyetim hasebiyle 
kendimi mesul addediyorum. 

Birinci sebep, bu mevzu üzerinde pek çok du-
rulmamasıdır. Meselâ, her hangi bir politikacı 
ormanın (o) harfi ağzından çıkarır çıkarmaz, 
politika yapıyor, demesi ve bu sözün muteber 
kabul edilmemesi. Biraz evvel de kendi grupu-
muza mensup bir arkadaşımız, bu mevzuda ko
nuşan politikacı arkadaşların tamamen politika 
yaptıklarından bahsetti. Bendeniz bu arkadaşı
mın fikrine maalesef iştirak edemiyorum. Burada 
konuşan bütün parti grup sözcüleri ve milletve
kili arkadaşlarımın hepsi hakikati ifade etmiş
lerdir. 

İkinci sebep, halihazır Orman Kanununun 
bünyemize uygun olmayışı ki, bunu şöyle tâbir 
edebiliriz; bu kanun 1937 senesinde çıktığı za
man Toprak - İskân Kanuniyle birlikte tatbiki 
icabettiğine dair lüzum gösterilmişti. Bittabi pa
ra mevzuu ve birtakım imkânsızlıklar dolayısiyle 
bu kanunla tatbik edilemedi. Bugün vatandaş 
orman içinde meskûndur. Orman içinde yaşı yan 
köylüler tamamen Orman Kanununa aykırı bir 
şekilde oturmaktadırlar. Meselâ Orman Kanu
nunda bir madde var, ormanın içerisine kimse 
giremez, der. Odun kesmek ve birtakım ihtiyaç
ları karşılamak için muayyen bir mühlet verilir. 
Fakat tetkik buyurun arkadaşlar; köylüler, gece 

19 . 2 . 19Ç3 0 : 3 
gündüz ormanın içinde yaşamaktadırlar; bu bir 
realitedir. Bu kanun bugünkü tatbikatiyle bağ-
daşamıyacak, su götürmez derecede bir zıddiyet 
içindedir. 

Saniyen, yaptığımız temaslardan anlıyoruz 
ki, ormancılarımız bu kanunun zorlama ile tat
bikinin mümkün olamıyacağmı anlamışlardır. 
Bir kısmı mutedil olarak, yani ormanı köylüye 
sevdirmek, benimsetmek yolunu ihtiyar etmek 
düşüncesindedirler. Bir kısmı müfrit, yani zor
lama taraftarıdır. Zorlama tarzı devam ettiği 
müddetçe ormanlar azalacaktır, vakıadır, bilin
mesi lâzımdır. En ücra dağ başındaki köylü
lerimizde, şunu kabul edelim, ağacın kıymetini 
öğrenmiş ve takdir etmişlerdir. 

BAŞKAN — Saym Mehmet Ali Arslan, bir 
dakikanız var. Lütfen toparlayınız. 

MEHMET ALİ ARSLAN (Devamla) — 
Bu itibarla Büyük Meclis her şeyi yapmaya ka
dir ve kudretlidir. Ormanın ehlivukufruğunu 
Ziraat Vekâleti yapar, diye bendeniz Anayasada 
bir maddeye tesadüf etmedim. Anayasanın 131. 
nci maddesi; «Orman içerisine girilmez» der. 
Evet buna bir diyeceğimiz yok. Fakat bu orman 
içinde kalan köylülerimizin geçim sahalarını 
alıp bunları aç bırakmak Anayasanın aslına ve 
ruhuna aykırıdır. 

Büyük Meclisin bu mevzu üzerinde hassasi
yetle durmasını temenni eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (€. 

Senatosu Giresun Üyesi) — Muhterem Milletve-
killıeri, 

Tarım Bakanlığının bütçesinin Yüksek He
yetinizce tetkiki münasebetiyle bu Bakanlık büt
çesi üzerinde söz alarak değerli ve yapıcı tenkit
lerde bulunan Milletvekili arkadaşlarımıza te
şekkürlerimi sunarım. 

Faydalı tenkitler, bizim için, Bakanlık men
supları için -birer ışık olacaktır. 

Tenkitlere, 'bu arada ileri sürülen temenni 
ve düşüncelere karşı cevaplarımızı arz etmeden 
önce, Bakanlığıma ait çalışmalar hakkında, kı-
:saca, umumi mahiyette maruzatta bulunmama 
müsaadenizi rica ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, 
Tarım Bakanlığı çalışmaları, 776 bin kilo

metre kare olan Vatan toprakları üzerinde yapıl 
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maktadır. Tarım meseleleri, 30 milyona yaklaş
mış olan nüfusumuzun '% 77 sini teşkileden 23 
milyon vatandaşımızın meseleleridir. Millî eko
nomimizin ağırlık merkezini teşkiletmesi itiba
riyle bir başka bakımdan, Tarım Bakanlığı ça
lışmaları 30 milyon vatandaşın doğrudan doğru
ya veya dolayısiyle ilgili bulunduğu meseleler
dir. 

Oıeçknini tarımdan sağlıyan 23 milyon va
tandaşımızın tarımsal çalışmaları, tarıma elve
rişli, 23 milyon hektar arazi üzerinde cereyan 

-ediyor. Memleketimizde 28,8 milyon hektar 
mera vardır. Orman servetimiz, 10 584 milyon 
hektar saha üzerinde bulunmaktadır. Hayvan 
servetimizin mevcudu, 72,4 milyon baştır. 

Bu alanlarda, bu servet kaynaklarından ha
yatını kazanmak çabasında olan 23 milyon va
tandaşımızın, takriben 3,5 milyon aile topluluğu 
.halindedir. (Bu aile toplulukları, bu arazi zirai 
işletmeler 35.7.32 köy, 1.023 belediye, 923 bucak, 
570 ilçe ve 67 İl de yerleşmiş durumdadır.) 

Türlü .sebeplerden ötürü topraklarımız dü
şük bir ver imle işletilmektedir. 

Meselâ, hububatta verim, halen, dönüm ba
şına 100 'kilo civarındadır. 

Başlıca mahsullerimizin verimleri hakkında 
bir fikir edinmek üzere, bakliyatta 103, tütün
de 66, patateste 912, şeker pancarında 2.126, 
pamukta 32 kilo civarında olduğunu söylivebi
lirim. (1961-1962 donelerine güre) 

Verimli ormanlarımız dahi, gerçek kapasite
nin altında işletilmektedir. ıHayvanlarımızın baş 
sayısı fazla, et ve süt verimi çok düşüktür. 

(Bütün bunların sonucu olarak, çiftçi vatan
daşlarımızın nüfus başına sağladıkları gayrisafi 
gelir, yılda 1 100 lira gibi bir seviyededir. (Do
lar olarak 122 dolardır.) 

Bu verim ve ıgelir seviyeleri, Yunanistan, 
İtalya, Fransa, İspanya gibi Akdeniz memleket
leriyle kıyas! andırıldığı takdirde son derecede 
düşüktür. 

İşte, aziz arkadaşlarım, tarım meselelerimi-. 
z;in esası, çiftçi vatandaşlarımızın gelirlerini, ne
tice itibariyle, hayat seviyelerini, makul bir za
man zarfında, tatmin edici hadlere çıkaracak şe
kilde bir hal çaresi bulma noktasında toplanmak
tadır. 

Değerli Milletvekilleri, bu yılki bütçe tetki
ki, geçen yıllara nazaran, değişik şarta!arda ya
pılmaktadır. Tarım işlerimiz, tarım çalışmaları-
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mız, Yüksek Heyetinizce kabul buyrulmuş olan 
5 yıllık plân esaslarına uygun olarak hazırlan
mış olan, 1963 yılı programı dairesinde yürütü
lecektir. Huzurunuzdaki bütçe, bu plân ve prog
ramın uygulanmasını sağlamak maksadiyle ha
zırlanmış ve Yüce Heyetinize böylece sunul
muştur. 

Bahis konusu programda teferruatı tesbit edil
diği üzere, tetkiklerinizde bulunan bütçe ile ve
rilecek imkânları kullanarak tarım gelirimizin 
% 4,2 nisbetinde bir hızla artırılması sağlanacak
tır. Böylece, 1963 yılında tarımdan 36 milyar 
liralık ürün, 24 milyar liralık katma değer elde 
edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, tarım işlerimizin yü
rütülmesiyle görevli bulunan Bakanlığımız, bu 
hizmetleri »yurdumuzun il ve ilçelerine, dağıl
mış bulunan ve sayıları 3 bini aşan hizmet gru-
pu'halinde çalışan 31 480 eleman marifetiyle 
görmektedir. 

Bu hizmet gruplarından 68 adedi, araştırma 
ve deneme müesseseleridir. 

Bu müesseselerde, 621 değerli mütehassıs ele
man vazife görmektedir. 

Tarım Bakanlığı camiasında vazife almış bu
lunan mesai arkadaşlarım, mevcut imkân ve 
şartlar dairesinde görevlerini en iyi şekilde yap
manın ıgayreti içindedirler. 

Karşı karşıya bulunan müşkül şartlara rağ
men tarım alanımızda bir hayli ileri adımlar 
atılması bu gayretlerin sonuçlarıdır. 

Huzurunuzda, mesai arkadaşlarıma teşekkür 
etmeme müsaadenizi rica ederim. 

Değerli Milletvekilleri, 
Memleketimiz, % 3 gibi, yüksek bir nüfus 

artışı karşısındadır. Bu da gözönünde tutularak 
halkımızın, daha iyi beslenmesi daha iyi giyin
mesi için, lüzumlu nebati ve hayvani mahsulle
rimizi artırmamız lâzımdır. !Bu arada ihracatı
mızı azaltmamak ve hattâ çoğaltmak zorundayız, 
Tarım ürünlerinden ham maddesini alan sana
yimizin ihtiyacını miktar ve kalite itibariyle 
karşılamak durumundayız. Tarım politikamızın 
amaçları işte bunlardır. 

Diğer taraftan, memleketimizin, asırlardan-
beri ihmaledilmiş bulunan, kötü ve bilgisizce 
kullanılmak yüzünden bozulmuş olan, toprak su 
ve orman kaynaklarını ıslâh etmek, bunların, is
rafına, sömürülmesine ve teknik icaplara aykırı 
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-olarak işletilmesine kati surette mâni olmamız 
lâzımdır. 

Tarım sektörü çalışmalarımızın, görünüşte 
birbirine zıd sanılan, bu amaçlarının gerçekleş
tirilmesi, yekdiğeri ile ilgili, birçok meselelerin 
halline bağlı bulunmaktadır. 

Bu meseleleri : 
1. Bünye meseleleri, 
2. Müessese meseleleri, 
3. Hizmetler meseleleri, 
4. Ekonomik meseleler, 
5. Yatırım meseleleri, 
6. İşgücü meseleleri, * 

şeklinde altı gruıpda mütalâa etmek kabildir. 
Şimdi, müsaadenizle, bu meselelerin halli is

tikametinde, 1062 bütçesiyle yaptıklanmızı, 
1963 teklifimizle yapmak istediklerimizi kısaca 
arz etmiiye çalışacağım. 

I - Bünye meseleleri : 
Tarımımızın bünyesi, yâni tarım işletmeleri

nin Ölçüsü işletmelerin miras voliyle \e türlü 
sebeplerle küçülmesi, parçalanması, dağılması, 
değerini kaybetmiş cüce parseller haline gelme
si, kötü kullanılmış olması, insan gücü -sermaye-
işletme oranları bakımından, bugünkü modern 
İşletmecilik esaslariyle telif edilemiyecek derece
de bozulmuştur. 

Diğer taraftan, memleketimizde, arazi mül
kiyeti, düzensiz karışık bir haldedir; pekçok ih
tilâf konuları halinde mahkemelerimizi işgal et
mektedir. Arazinin, malikini, zilyedini, şagüini 
bulmak, ayırdetmek son derecede zordur. 

İşletmecilik, ortakçılık, kiracılık münasebet
leri çok eski örflere bağlı olarak sürüp gitmek
tedir. 

Bu durum karşısında, ziraî reforma temel 
teşkü etmek üzere hir «Toprak reformu» zaru
reti hâsıl olmuştur. 

Bu zarurete uyarak, uzun çalışmalar netice
sinde, hazırlanmış olan «Toprak Reformu Kanu
nu Tasarısı» 'Hükümette tetkiktedir. Yakında 
Büyük Meclise sunulacaktır. 

Kanunun kabulü halinde, gerekli tatbikata 
geçilecektir. 

II - Müessese meseleleri : 
iyi bir bünye üzerinde oturması iktiza eden 

tarımın ıgelişmesi için birçok müesseselerin bir
biriyle ahenkli bir şekilde kurulup işletilmesi 
lâzımdır. 
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Bu müesseselerin' başhcaİarı şunlardır1 i 
Kredi, fiyat, pazarlama, değerlendirme, süto* 

vansiyon, çiftçinin teşkilâtlandırması, koope
ratifleşme. 

Bu müesseselerin kurulması, çalıştırılması üze
rimde gelmiş geçmiş Hükümetler durmuştur. An
cak, alâkalı teşekküller arasındaki koordinasyon 
noksanlığı, münferit politikalar ıgibi sebeplerle, 
bu müesseseler iyi çalıştırılamamıştır, hedefleri
ne tevcih olunamamıştır. 

Plânlı devreye ıgirdiğimiz, 1963 yılından iti
baren, bu koordinasyonun sağlanması, ıbu mües
seselerin başka başka Bakanlıklara bağlı olsa 
dahi beraber çalışmasını sağlamak, Hükümetin 
Tarım Bakanlığının başlıca ödevlerinden biri 
olacaktır. 

III - Hizmetler meselesi : 
Bu müesseselerin dışında, Tarım Bakanlığın

ca, doğrudan doğruya veya çiftçi ile birlikte yap
mak zorunda olduğu hizmetler vardır. Bu hiz
metlerin başında, toprak, su ve orman kaynakla
rımızın geliştirilmesi ve korunması gelmektedir. 

Bitkisel olsun, hayvansal olsun bütün tarım 
üretiminin kaynağı ve yaratıcısı, çiftçinin ve 
memleketin en büyük dayanağı olan. toprak ve 
onun üzerindeki örtüdür. 

Toprağın yüksek verim vermesi de, büyük öl
çüde, mevcut su kaynaklarının bilgili ve akıllı 
bir şekilde kullanılması, israfının ve zararlı ol
masının önlenmesiyle kabildir. 

Bizde maalesef toprak kaynaklarımızın iyi 
kullanılması konusu daha yeni yeni idrak edil
meye başlanmıştır. Bunun en bariz delili Tarım 
Bakanlığında, Toprak Muhafaza ve Zirai Sula
ma Genel Müdürlüğünün ancak 1960 yılında ku
rulabilmiş olmasıdır. 

Bununla beraber şunu da memnunlukla be
lirtmek lâzımdır ki, bu hizmetin önemi nisbeten 
çabuk kavranmış ve bu Genel Müdürlük Tarım 
Bakanlığında en önemli yatırım harcaması ya
pan Genel Müdürlük haline gelmiştir. 

Topraklarımız, bakıma, gübrelenmeye, iyi iş
lenmeye, üzerlerinde iyi bir mahsul nöbeti yapıl
masına muhtaçtır; 

Orman hizmetlerimiz de uzun zaman ihmal 
edilmiş ve ormanlarımız, özellikle yakacak odun 
bakımından mütemadi bir tazyik altında kalmak 
yüzünden harap ve bakımsız bir durumda kal
mışlardır. 
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Bitki ve hayvanlarımıza arız olan hastalık ve 

haşerelerle mücadele başta ve eh önemli hizmet
lerden birisini teşkil eder. 

özellikle Güney ve Doğu .sınırlarımız birçok 
hastalık ve haşere bakımından bizim için tehlike
li durumlar yaratmaktadır. Çekirge, süne, at ve
bası, şap, mavidil, sığır vebası, bu sınırlardan 
her an memleketimize bulaşmasından korktuğu
muz hastalık ve haşerelerdir. Bitkilerimize ve hay
vanlarımıza musallat olan hastalık ve haşerelerin 
yılda millî gelirimize yaptığı zararın yekûnu en 
az 3 milyar lira olarak tahmin edilmektedir. 

Bu miktar, zirai millî gelirin % 13 ünü aş
maktadır. 

Araştırma, öğretim ve yayım hizmetleri, Ta
rım Bakanlığının en geniş hizmetler grupundan 
birisini teşkil eder. Bununla beraber üzüntüyle 
belirtmek lâzımdır ki, bütün gayretlere, çabala
ra rağmen bu hizmetler de lâyıkı veçhile başa-
nlamamıştır. Bu hizmetler çok büyük yatırım 
ve cari harcamalar istiyen, derhal, neticelerim 
göstermiyen, ve toplu olarak bir yerde göze gö-
rünmiyen etkiler yüzünden, gereği şekilde cihaz-
lanamamışlardır. Burada da koordinasyon nok
sanlığı göze çarpan başlıca noktalardan birisi
dir. 

Beş yıllık Kalkınma Plânı, araştırma, Öğre
tim ve yayım hizmetlerinin birer kül olarak mü
talâa edileceğini ve gerekli koordinasyonun sağ
lanacağını âmir bulunmaktadır. 

IV - Ekonomik meseleler : 
Tarımsal plânlamayı iyi yapabilmemiz için 

tarımımızın; bünye, müessese, hizmetler gibi me
seleleri yanında önemli bir konu da tarımımızın 
ekonomik meseleleridir. Bu meseleleri bulup 
çıkarmak ve ona göre de çözüm yollarını ara
mak, tâyin ve tesbit etmek lâzımdır. 

Herkesin iktifak ettiği bir husus odur ki, bu
gün ekiliş alanımız, muhtelif ürünlerin ekilişle-
ri, randımanları, üretim tahminleri, tüketim, 
mahsul mahiyetleri işletmelerdeki canlı cansız 
sermaye, iş gücü, ve daha buna benzer çok önem
li müşirler oldukça kaba tahminlere dayanır. Kı
sacası ekonomik analizler yapabilmek için ge
rekli ve inanılır istatistik rakamlarına sahip bu
lunmamaktayız. 1960 da yapılması gereken ziraat 
sayımının 1963 yılına bırakılmış olması bize il
mî metotlara dayanan birçok istatistik bilgileri
nin ancak 1964 sonunda elimize geçmesine imkân 
verebilecektir. 
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Beş yıllık plân, Tarım Bakanlığına tarim is

tatistiklerini, ve ekonomik araştırmaları, İsta
tistik Enstitüsü ile birlikte, düzenlemek ve der
lemek görevini vermiştir. Bu sebepledir ki, Ba
kanlığımız bünyesinde bu işler için, şimdilik 
Tetkik ve İstişare Heyeti bünyesi içinde, bir 
«Plânlama ve Ekonomik .Araştırmalar Grupu» 
teşkil edilerek çalışmalara başlanmıştır. Bu te
şekkülün ayrı bir kanunu hazırlanmakta olup 
yakında huzurlarınıza getirilebileceğini umuyo
rum. 

V - Tarım yatırımları meselesi : 
Bugün artık herkes iktisadi bir hâsılanın 

alınması için bir yatırım yapılması lâzımgeldiği-
ni kabul etmiş bulunuyor. Bunun için de serma
ye hâsıla oramnınm düşük olduğu sektörlerin 
priyorite kazanması gerektiğini de kabul ediyor. 
Plânlama çalışmaları göstermiştir ki, tarımda 
ekstansif bir ziraatten entansif bir ziraate geç
mekte olmamıza rağmen dahi tarım yatırımların
da sermaye hâsıla oranı 1/2,4 ten ibarettir. Bu 
yüzden de plânın ilk yıllarında ve bütün plân 
devresinde tarıma fazla yatırım imkânı vermek 
istenmesine rağmen, sektör fizik olarak bu fazla 
yatırım hacminin kullanmak imkânından mahrum 
olduğu için, istenen ölçüden tahsis ayrılamadı-
ğı açıkça belirtilmiştir. Dikkat Duyurulduğu gi
bi plânda tarım yatırımları 1963 te 1 262 milyon
dan 1967 de 3 milyar liraya çıkmakta yani plâ
nın ilk yılma nazaran % 2,50 artmaktadır. 

Gerçekte budur. Sektör içinde derlenip to
parlanmadan, lüzumlu kadroları yetiştirmeden, 
ve bilhassa mevcut düplikasyonları ve ahenksizlik
leri düzenlemeden yapılarak fazla yatınmların 
semereli neticeler vermiyeceğinden cidden endişe 
etmekte haklıyız. 

Tarımda, tam ve sıhhatli hir gelişme yoluna 
.girebilmemiz; bünye, müessese, hizmetler saha
sında yapacağımız düzenlemelerle ahenkli ola
rak, iyi plânlaşmış yüksek bdr yatırım seviye
sine erişmemizle kabil olacaktır. Bunun biraz 
daha zaman alacağını itiraf etmek bir zaruret
tir. Maksadımız ve hedefimiz 'huzurunuza, bke 
verdiğiniz imkânları en iyi bir şekilde kullan
mış ve konuşmamın başlangıcında belirttiğim 
amaçlara ne derecede yaklaştığımızı açık bir 
şekilde arz edebilecek şekilde çakmaktır. Da
ha doğrusu kalkınma' (plânımız (Yatırım yap
mış olmak için) dan ziyade, «Kalkınma için 
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fizik olarak yapılabilecek verimli yatırım.» pren
sibine bağlı olmaktır. 

VI - Tarımda gizli işsizlik meselesi : 
Üzerinde çok konuşulan acı gerçeklerimiz

den birisi de tarımdaki .gizli işsizlik, veya baş
ka bir deyimle tarımdaki fazıla iş ıgücüdür. 

Şunu derhal belirtmek Lâzımdır ki, tarım
daki fazla iş .gücü konusunu, «Toprak reformu» 
yoliyle kısa bir zamanda halledebilmek, «Top
lum kalkınması» prögramılariyle 'de bunu .asga
riye indirmek, yakın bir ıgelecekte (kabil olama
yacaktır. Plânın ig gücü kısmında dikkatinizi 
çekmiştir. 1962 de, 9 860 000 olan tarımdaki 
çalışanı nüfus; 1977 de 11 160 000 çıkmaktadır. 
Her <ne kadar 1977 de tarımda çalışan nüfusun 
oranı 19)62 ye nazaran % 77,4 ten 58,1 e düş
mekte ise de, mutlak olarak 15 yıl içinde ta
rımda yeniden 1 300 000 çalışan nüfus, ilâvesi 
olacaktır. IBu demektir ki, Türkiye'deki ekilen 
topraklar üzerinde nüfus tazyiki plân devresin
de de azalmıyacak, hattâ artacaktır. 
, 'Bu menfi etkiyi azaltacak sektör içi iki 

faktör : 
1. lEnta.nsif tarıma .geçişin hızı, 
2. îş ıgücü entansitesi yüksek tarım ürün

de ri istihsaline geçişin hızıdır. 
Toplum kalkınması ise, bir taraftan sulama, 

toprak muhafazası, plantasyonlar kurma, teras
lama ıgi'bi tarımda prodüktiv yatırımlara, köy. 
yolları, köy okulları, 4K lokalleri, \my konuk-

Umumi muvazene 

(Bayındırlık ve Maliye bütçelerin 
deki dâhil) 
D. Meteoroloji O. Müd. 

Umumi muv. yekûnu 
Mülhak bütçeler 

T). Ü. Ç. Gn. Müdürlüğü 
Orman Gn. Müdürlüğü 

Mü]. Büt. Yekûnu 
Umumi yekûn 

Cari 

245 576 642 
15 143 656 

260 720 298 

8 690 800 
69 920 640 

78 611 440 
339 331 738 
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lan, koruluk tesisleri, sağlık kuruluşları gibi 
sosyal ve enfrastrüktür yatırımlarına köylü
nün 'gönüllü katılması yoliyle; diğer taraftan 
köylü el sanatları el işlerinin geliştirilmıesi ve 
ürünlerin müşterek pazarlanması yoliyle, çift-. 
çinin boş zamanını değerlendirmeye yardım 
edecek; ve bunlar da, dolaylı olarak, iş bücü-
nün, gittikçe, daha verimli hale gelmesine yar
dım edecektir. 

Temenni olunur ki, plâncılarımızın tarımda
ki iş gücü tahminleri, sanayi ve 'hizmetler sa-
'halarmdaki daha hızlı bir gelişme ile plânlı 
devrenin ortalarına doğru tepe Maktasına var
sın ve 1977 den tarımdaki mutlak iş ıgücü bu-
ıgünkü 9 860 000 in da'hi altına düşen bir se
yir takibensin. 

Muhterem 'arkadaşlar, 
Şimdi 1962 bütçe yılında yukarda özetleme

ye (çalıştığım, ve teferruatı üzerinde soruları 
cevaplarken duracağım konularda neler yaptı
ğımızı, 1962 bütçesiyle bize verdiğiniz imkân
ları ve bu i imkânları nasıl kııll andığımızı, kısa
ca, arz edeceğim. 

1962 bütçesiyle, eğitim, araştırma, yayım, 
topraksu, 'hayvancılık, bitki ve hayvan hasta
lıkları ile mücadele için Bakanlığımıza eski yıl
larla kıyaslan amıyacak derecede yüksek yatı
rım. ve cari harcama imkânı verilmiştir. 

1962 bütçesiyle verilen tahsisatın cari ve 
yatırım giderleri olarak müfredatı şöyle idi : 

Yatırım 
Yatırım nisbeti Yekûn 

157 505 928 
1 156 000 

158 661 928 

340 000 
37 696 766 

38 036 766 
196 698 694 

39.07 
7.63 

37.83 

2.4 
35.2 

32.61 
36.5 

403 082 570 
16 299 656 

419 382 226 

9 030 800 
107 617 406 

116 468 206 
536 030 432 
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Bu suretle, 1902 yılında Tarım Bakanlığının 

umumi muvazeneye ve katma bütçeye dâhil dai
relerin toplam harcama olarak 536 030 432 T. 
L. imkân verilmiş olup yatırım harcamaları 
miktarı 190 098 694 T. L. dan ibarettir. 

Yatırım harcamalarının toplam harcamalar 
içindeki nisbeti % 36,5 gibi oldukça yüksek bir 
seviyede bulunmakta idi. 

15 Aralık tarihi itibariyle bu imkânlardan 
genel muvazeneye dâhil daireler yatırımların 
% 91 İni realize etmişler ve 142 897 000 lira 
sarf etmişlerdir. 

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü yatı
rımlarını % 97 nisbetinde tahakkuk ettirmiştir. 

Mülhak bütçeli dairelerimizin yatırımlarında 
tahakkuk % 78 nisbetinde olup 29 304 000 lira 
sarf etmişlerdir. Ancak bu dairelerin malî yıl 
sonuna kadar daha 8 432 000 liralık harcama 
yapacakları ümidedilmektedir. 

Bütün yatırımların, ayrı ayrı müfredatını 
arz etmek zaman alacağından en önemli yatırım 
kalemlerini zikretmekle yetineceğim. 

1902 yılında, üç tarım okulunun (Malatya, 
Erzincan, Sivas) inşaatına devam edilmiş,-Mar
din okulu için 105 dekar arazi kamulaştırılmış
tır. (Bu okula ayrıca mahallinden 1000 dönüm 
arazi hibe edilmiştir.) 

Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü
sü inşaatı devam etmiştir. 

Diyarbakır Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü 
ve V. A. O. ile özel fon yardımından kurulma
sı kararlaştırılan İzmir Bitki Entrodüksiyon 
Merkezi, Ankara Çayır, Mera ve Yem Nebatları 
Enstitüleri satın alınmıştı r. 

Ankara Şap Enstitüsü arazisi alınmış ve in
şaatı ihale edilmiştir. Bu müessese üç yılda 
7,5 milyon, sarfı ile milletlerarası önemde bir 
müessese olacaktır. 

Sakarya inekhanesi arazisi temin edilmiş ve 
inşaatına başlanmıştır. Bu müessesemiz bilhas
sa Holânda cinsi (Siyah - Beyaz) ırkı için ku
rulmaktadır. 

Mersin Eümigatvarı ve Diyarbakır Zirai Mü
cadele Enstitüsü yıl içinde ikmal edilmiştir. Bu 
iki müessesemiz 1903 içinde yeni binalarında ça
lışmaya başJıyacaktır. Samsun Bölge Zirai Mü
cadele Enstitüsü inşaatına başlanmıştır. 

Adana'da ıslah edilmiş pamuk tohumunu el
de etmeye yardımcı olmak üzere derpiş edilen 
yeni Saw - gin tesisinin inşaatı ihale edilmiş, mai 

kinaları yıl içinde getirtilemediği için buna ait 
2 200 000 liralık ödenek döner sermayeye akta
rılmak suretiyle 1963 yılında faaliyete geçmesi 
hazır! ıkl a rı tamamlanmıştı r. 

Orman yolları, plânda gösterilen 2 000 ki
lometrenin üzerinde olarak şimdiden 2 028 ki
lometre olarak tahakkuk etmiştir. Malî yıl so
nuna, kadar 2 900 kilometreyi aşacağımızı kuv
veti e umuyoruz. 

Ağaçlandırma programımız 31 000 hektar 
olarak plândaki hedefe ulaşmıştır. 

Topraksu (İenel Müdürlüğü 47 vilâyette 
2L0 proje 13 508 999 liralık yatırını yapmış
tır. Bu suretle 0 420 hektar arazi sulamaya 
açılmıştır. 9 ilde 10 proje sahasında 2 215 hek
tar arazinin sulama Devlet ormanı için 
3 413 873 liralık yatırım yapılmıştır. 15 ilde 
25 proje sahasında 5 517 350 lira sarfiyle açık 
ve kapalı drenaj tenisleri ikmal edilmiş ve böy
lece 8 (523 hektar arazi çoraklaşma tehlikesin
den kurtarılmıştır. 

:53 ilde 108 proje.altında 14 500 hektar ara
zi üzerinde toprak muhafaza tesisleri kıırul-
ıııuştııı*. 

Diğer taraftan Ziraat Bankasında bütçe
den ve karşılık paralardan temin edilen fon
larla 354 projeye 10 600 000 lira kredi sağla
narak topraksu faaliyetleri sahasında 25 mil
yon liralık özel sektör yatırımı sağlanmış, 
5 702 hektar arazide topraksu yatırımı yapıl
mıştı r. 

Yatırımlar hakkındaki bu izahatımdan son
ra 1902 yılı içinde umumi icraat ve faaliyetle
rimizden! önemli olanlara da, işaret etmek is
terim. 

Yıl içinde islâh ediLmiş veya iyi cins tohum
luk olarak Devlet Üretme Çiftliklerinin ken
di tohumluk ihtiyacı da dahil 109 000 ton to
humluk kullanılmıştır. Bundan Çiftçiye da
ğıtılan miktar 98 000 ton olmuştur. 

Tohumluk konusunda en mühim hususlar 
şunlardır : 

Pamuk tohumluğunun 2/3 ünün sertifikalı 
veya kontrollü iyi cins tohumluk olarak ta
hakkuk ettirilmiş olmasıdır. Ayçiçeğinde ora-
banşa mukavim bir çeşit nihayet bulunabilmiş 
ve bu yıl 200 ton üretilmiştir. Merkez mısır to
humu talebi yavaş yavaş artmaktadır. Çeltik 
tohumculuğu da T. Zirai Donatım Kurumu ile 
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iş birliği yapılarak memleket dâhilinde teşvik 
edilmektedir. 

Mera ve çayır tohumlarına olan ihtiyaç 
gittikçe artmakta ve talepler karşılanamaz 
hale gelmektedir. Kurulmakta olan, 4 çayır 
mera tohum üretme tesisi tamamlanınca hu ih
tiyaç karşılanır hale gelecektir. 

Halk eğitimi konusunda 1962 faaliyetleri
miz başarılı olmuştur. 28 kış 'kursu yerinde 
5 000 çiftçi yetiştirilmiştir. 

Orman ve Topraksu Genel Müdürlüklerinin 
kurduğu 60 yaz işçi kampında 7 400 çiftçiyi 
özellikle teraslama, toprak muhafazası, fidan 
yetiştirilmesi, teraslarda hayvan yemi üreti
mi teknikleri üzerinde yetiştirilmiştir. 

Değişik süreli kurlara 106 500 çiftçi ka
tılmıştır. 

4 K faaliyetlerinde üye çocuk sayısı 15 000 
ne çıkmıştır. Halen mevcut 4 K grupu sayı
sı 353 olup faaliyette bulunan köy sayısı 347 
dir. 

Ev ekonomisinde çalışan ev ekonomisti sa
yısı 110 a baliğ olmuştur. Bu ev ekonomisi 
çalışmalarımız 59 vilâyette 300 köyde 9 000 
çiftçi kadın ve kızını kapsamaktadır. 

Tarım kolundaki personelimizin her iş için
de eğitimi için Ankara'da karşılık paralardan 
faydalanarak bir eğtim merkezi ile Topraksu ta
rafından Târsus'da ve İzmir'de iki yetiştirme 
merkezi kurulmuştur. 

Çayır mera ve yeni nebatları çalışmaları 
gittikçe gelişmektedir. 1962 yılında 67 vilâyet
te 7 806 köyde çayır, mera faaliyeti yapılmış
tır. 

Hayvancılıkta suni tohumlama faaliyeti 
104 istasyonda Kasım ayı başına kadar 55 000 
baş sığır, 181 istasyonda 110 000 baş merinos 
tohumlaması yapılmıştır. 

Hara ve inek hanelerin damızlık ihtiyacını 
karşılamak üzere 439 baş yüksek vasıflı da
mızlık inek ithal edilmiştir, ayr ıca güney kır
mızı damızlık inek mubayaası devam 'etmek
tedir. 

10 100 000 baş hayvan aşılanmış ve 37 mil-
yan baş hayvan sağlık kontrolundan geçiril
miştir. Yıl içinde Güney sınırlarımızdan ge
len Afrika tipi Şap hastalığı hayvanlarımızda 
fazla sayıda ölüm yapmamış ise de verimler
de düşüklüğe sebeıbolmuştur. Bu konuda Mil
letlerarası yardımlar kâfi-miktarda temin edi-
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İçmemiştir. Bununla beraber F. A. O 165 500 
doz aşı sağlanmış ve 21 vasıta temin etmiştir. 

1961 de Doğu illerimizdeki kuraklık se
bebiyle vukuu muhakkak olan telefat, alınan 
tedbirlerle önlenmiştir. 

Bitki hastalıkları ve haşerelere karşı ça
lışmalarımızda 25 000 000 dönüm tarla mah
sûlü ve sebze sahası, 25 milyon meyva ağacı 
ilâç'lanmıştır. 94 'bin baş muzir 'hayvan, itlaf 
edilmiştir. Bu yıl «memleketimizi en çok tehdi-
deden hastalık mavi küf olmuş, hastalık Trab
zon'da, fevkalâde rutubetli bir sene olöuası 
dolayısiyle, büyük tahribat yapmıştır. Düzce 
tütünlerinde de tarla tahribatı önemli olmuş, 
tütün ekil iş sahalarımızda tarla zararı % 5 
civarında kalmıştır. Bu vesileyle şunu da ifa
de edeyim ki, bu yıl ki tütün istihsalimizin az
lığı, iddia edildiği gibi, yalnız mavi küf yü
zünden değildir. 

1960 yılında 187 000 hektar olan tütün eki-
liş sahamız 1901 de birden 140 000 hektara 
düşmüş yani % 25 nisbetinde azalmıştır. 
1962 de ekiliş alanımızda bir artış vardır. Fa
kat. bu artış ancak 9 000 hektar civarındadır. 

1962 yılında vasati hektara randıman 549 
kMoya kadar düşmüştür. Bu miktar hakika
ten 20 sene içinde gördüğümüz en düşük ran
dımandır. Bunun sebebi İlkbaharın bu sene 
Ege'de fevkalâde yağışlı geçmesi yüzünden 
fidelerin çok geç tarlaya göçürülmesi ve yı
lın tarla devresindeki anormal kuraklığı do
layısiyle tenebbüt devresinin kısalığı, Sonba
harda da yağışların erken başlaması yüzünden 
kırımın erken sona ermesidir. 

Bu randıman düşüklüğünde özellikle Ak
hisar'da ilk fidelerin mavi küf zararı görme
siyle pişkin fideler 3'erine daha zayıf fidelerin 
kullanılması, da rol oynamıştır. 

Plânda da derpiş edildiği gibi tütün istih
lâk ve ihracatımızı emniyet altına almak üze
re 180 - 196 bin hektar civarında tütün ziraa-
tine zaruret vardır. Bu sahaların tütün kalite
mizi düşürmiyecek yerlerde olmasına bilhas
sa dikkat edilmek suretiyle hektara 720 ki
lodan 135 000 ton tütün istihsal etmek kabil 
olacaktır. 

Ormanlarımıza sahibolmak verimlerini ar
tırmak, yurdun hasep ihtiyacını karşılamak 
bakımından 1962 yılı oldukça başarılı bir ylı 
olmuştur. 
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Kullanılacak odun istihsal tahmini : 
Tomruk, tel direği, maden direği, kâğıtlık 

odun 2 553 903 metreküptür. Bunun aşılacağı 
umulmaktadır. Odun olarak 4 922 000 ton 
istihsal edilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; 
1963 bütçemizdeki bu ödeneklerin daha ay

rıntılı olarak tetkikinde şu hususları tesbit 
etmek kabildir. 

5 yıllık kalkınma plânında tarım sektörü 
idnde Tarım 'Bakanlığına tevdi edilmiş olan 
hizmetlerin 1963 icraatı için Tarım Bakanlı
ğına kâfi ödenek ayrılmış ve yatırım harcama
ları için gerekli teklifler yapılmıştır. 

1. Tarım Bakanlığı hizmetlerinin başarılı 
olması izahatımın başında arz ettiğim ana me
selelerimizden biri olan çiftçinin kendisinin, 
ailesinin ve 'çocuklarının okul içinde ve dışın
da çeşitli eğitim, öğertim ve yayını yollariyle 
meslekî 'bilgilerini artırmak, ve her gün de
ğişen yeni tarım tekniklerini onlara ulaştıra
rak benimsetmektir. 

1963 hütçe tasarısı : 
a) Yeniden 4 tarım okulunun (Mardin, De

nizli, Trabzon, Vaıi) 1964 yılında hizmete gire
cek şekilde inşasına başlanması için gerekli 
masrafları, 

b) Erzincan, Malatya tarım okullariyle 
Ankara Ev Ekonomisi Okulunun 1963 yılında 
hizmete girmesi için gerekli 'ödenekleri, 

c) Ulaş Tarım Okulunun noksanlarının ik
malini derpiş etmektedir. 

Tarım hizmetlerinde çalışan teknik perso
nelin çiftçinin eğitim, öğrenim hizmetlerine 
dalha müessir bir şekilde ulaşması için Ma
liye Bakanlığı bütçesine 1962 ye nazaran 
14 080 000 lira fazla olarak (konulan 18 080 000 
liralık ödenekten 427 vasıta alınacaktır. Ve
teriner, Mücadele ve Topraksu Genel Müdür
lüklerinin de yeni alınacak vasıtalarla çiftçi 
hizmetinde daha fazla çalışması sağlanmış ola
caktır. 

418 nci tarla ziraati masraflarmdaki artı
şın 1 milyon lirasiyle geçen sene 1 300 yerde 
yapılan gübre demonstrasyonları iki misline 
çıkarılacak ve gübrenin faydası çiftçilere gös
terilecektir. 

Meyvacılığm geliştirilmesiyle ilgili ödenek
ler 1962 ye nazaran % 71 fazla ve 11 603 429" 
lira olarak teklif edilmektedir. 
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Büyük bir döviz kaynağı teşkil edeceği 

anlaşılan zeytincilik işlerimiz bu fazlalığın 
% 40 mı alacaktır. 

Tohumluklarımızın ilaçlanması ve temizlen
mesi için bu yıl yeniden 241 selektör mubayaa 
edilerek selektör sayımız 1 603 e çıkarılacak
tır. 

Veteriner mücadele işlerimiz için 425 fas-
lındaki ödenek 1962 ye nisbetle % 35 fazladır. 
Ve yekûnu 10 700 000 liraya çıkmıştır. 

Zootekniği hizmetlerine % 26 fazla ödenek 
konmuştur. Ayrıca haralar ve ineklhaneler mü-
tedavil sermayesine transfer edilecek ödenek 
% 50 fazlasiyle 3 milyona çıkarılmıştır. 

Topraksuyun demonstrasyonlar ve teknik 
yardımlar hizmetleri bu yılda önemli artışla 
teklif edilmekte ceman 16 500 000 lira ön
görülmektedir. 

Suyun kullanılması, toprak muhafazası, 
drenaj gibi bütün tarım hizmetlerimizin esa
sını teşkil eden bu demonstrasyonlar tarımın 
her alanının enfrastrüktür harcamaları olarak 
üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri
sidir. 

Pamuk tohumlarımızın ıslahı ve üretimini 
temin için pamuk kurumlarına 4 400 000 lira
lık kamulaştırma yapılacaktır. 

Ziraat Bankasına muihtelif kanunlar dola-
yısiyle ödenecek meblâğlar 8 milyon fazlasiyle 
29 milyona çıkmaktadır. (Burada en mühim nok
ta Topraksu kredileri için Ziraat Bankasına 7457 
sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince konacak 
ödenekle 13 milyon lira bir artış oluşudur. Bu 
suretle Devlet Sulama Şebekeleriyle, Toprak
suyun açtığı sulama sahalarında iyi bir sula
ma tekniğinin uygulanması imkânı biraz daha 
artmaktadır. 

Çiftçinin kendi kaynaklariyle birlikte 'böy
lece 50 milyon liralık bir yatırım meydana ge
tirilebilecektir. 

Yine Topraksu Genel Müdürlüğünün etüt ve 
proje giderlerinde 6 400 000 lira bir artış 
mevcuttur. Bu meblâğlarla 1964 yılında Top
raksu Genel Müdürlüğü dalha fazla, daha 
iyi işlenmiş projeler getirebilecektir. 

Topraksuyun 1963 te kuracağı sulama ve 
toprak muhafaza tesisleri için 9 079 000 li
ralık fazla bir imkân daha sağlanmaktadır. 
Bu suretle bu Genel Müdürlüğün bu yatırım
ları 62 650 000 lira olacaktır. 

— W7 — 



M. Meclisi B : 54 
Makina ve teçhizat bakımından da Bakan-

lık umumi muvazene teşekkülleri 1963 yılında 
3 605 837 liralık bir fazla ödenek almakadır-
lar. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 'hizmet
lerinde de 1963 yılında 'bir gelişme kaydedil
mektedir. Bu Genel .Müdürlüğümüzün karak
teri icabı bütçedeki artışlar personel gider
leriyle inşaat, alet ve makinalar mubayaası
na inhisar etmektedir. Bu yıl plâna uygun 
olarak 1962 irin 1. 142 000 liralık yatırımına 
karşılık 5 512 000 lira fazlalıkla 6 624 000 
liralık yatırım yapılacaktır. Böylece memle
ketimizin iklim rasatları ile diğer teşkilat 
için lüzumlu olan hizmetler daha iyi bir şe
kilde ifa edilebilecektir. 

Orman G'enel Müdürlüğümüz bütçeden yi
ne 'her hangi bir yardım almamasına rağmen 
döner sermayesinin de yardımiylc hu yıl plân
da 'ön görülen 163 milyon yatırımı 21 milyon 
lira fazlalsiyle 184 milyon lira. olarak tahakkuk 
ettirecektir. Haddizatında. 'Orman İlene 1 Mü
dürlüğü yatırımları mülhak ve döner sermaye 
olara'k !224 milyon 'lirayı 'bulmaktadır. Ancak 
bir kısım yatırımlar plânda haşka. isektör'lende 
gösteril d iği için plânla bütçenin kolaylıkla 'kar
şılaştırılması henüz 'kah.il olanı anı aktadır. 

Orman yatırımları içinde en mühim kalem
leri ağaçlandırma, yol, makinalar, toprak mu-
hal'azıa.sı, yanığın mücadelesi teşkil etmektedir. 

1963 yılında 315 000 hektar ağa'çlama, 3 500 
kilometre orman yiolu yapılacaktır. 1963 yılın
da 2'8'6 sayılı 'Kanunla kabul edilen ve dış öde
mesi 44 997 000 lira tutan ıExinı - llian'k kredile
rine ait bütün makinalar mubayaa edilerek yur
da getirilmiş olacaktır'. İki kredinin resülmal 
ödemeleri 1965 den. sonra haşlıyacağından Î963 
'bütçemizde bu yol maklnalarınm '21 472 mil
yon lira tutan gümrük maısra-flatiyle Ö 028 '000 
kredinin. diğer 'giderleri konmuş 'bulunmakta
dır. 

'Devlet Üretme Çiftlikleri 'katma, (bütçesinden 
840 000 döner ısermaye bütçesinden, geçen yı-< 
la nazaran '3,3 milyon lira 'fazlalıkla 27 147 000 
lira olmak üzere ceman 127 '987 000 lira yatırım' 
yapılacaktır, 

Hulâsa 
(Bu mâruzâtımı hulâsa etmek -ic ab ederse 'Ta

rım Bakanlığı 1963 bütçesi plân hedeflerine ve 
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mevcut malî ve teknik imkânlara 'göre iyi ter
tiplenmiş ıgeniş 'bir yatırım ibütçes'i karakteri
ni arz etmektedir. 

Yüksek. Meclisin 'vereceği İmkânları en iyi 
bir şekilde kullanmak 've tarımla, meşgul va-
tan'daşlarımiizın gelir ve refah seviyesini artır-
maya hizmet etmek en 'şerefli bir vazifemiz ola
caktır. 

Değerli aHkadaşlarıııı ; 
T) yıllık plân Ih ede ile tinin tarım ısalmsıiKİa 

tahakkuk 'ettirilmesinde şüphesiz Tarım [Hakan
lığı en büyük sorumluluğu almak durumunda
dır. 

Tarım Bakanlığı bunu l'âyıkıveçhile ifa ede-
'bilmck için üzerinde yıllardan heri çalışılan bâ
zı tasarıların kanunlaşmasına zaruret, duymak
tadır. -Böyle yetkilerle teçhiz 'edilmemiş olan 
bir Tarım Bakanlığının plân. hedeflerini (gerçek
leştirmesi ve igerçeld eştirilinesini 'sağlayıcı tech 
birleri alması elbet mümkün olamıyaıcalktır. 

Bunların başında 'evvelce de arz ettiğim gibi 
toprak reformu tasarısı gelmektedir. 

'Toprakreformu taisarısı muhtelif çevreleıde 
ifade edilmek istendiği ığihi birtakım peşin hü
kümlerle hazırlanmış değildir. Bu memleketin 
tarım «sahasındaki gerçekleri, malî ve teknik' 
imkânlar, teknolojik ve demografik gelişme, 
toprak kaynaklarımız ve nihayet girmeye ha
zırlandığımız Müşterek Pazarın «zirai strüktür 
ıslâh a ti» üzerinde bilinen ve heklenen gelişme
ler göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Elbette 
Hükümette 'son ^görüşımeler sırasında ve Yüksek 
Meclisin komisyonlarında ve nihayet Yüksek 
Me'clisde memleket bünyesine en uy^gun ve en 
mükemmel 'şeklini alacaktır. 

Tasarının ruhu, memlekette, ekonomik 'bir 
ünite olmaktan çıkmış, kendi en hasit yiyecek 
ve giyecek ihtiyaçlarını dahi karşılamaktan 
uzalk işletme bırakmamaktadır. 

•Çiftçileri, Devletin teknik yardımları, kredi 
i inhanlariyle desteMiyereik ferdî teşebhüs kahi-
ii yetini 'Şevklendirecek tedb i ilerle sosyal ada
lete insanlık haysiyetine yaraşır hir seviyede 
gelir 'elde etmelerini sağlamak tasarının 'başlıca 
amacıdır. Bunun için elbette hu 'çiftçileri her 
şeyden önce yeter hir araziye sahip kılmak ve 
onun üzerinde iyi hir ziraat, tekniğini uygula-

. ması imkânlarını hazırlamak gerekmektedir. 
'Toprak reformu tasarısında hir kişiye aid-

olııp da mira,s veya çeşitli «sebepler yüzünden 
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çok parçaya (bölünmüş arazinin bütürileştiriLme-
si (tevhidi arazi) için özel bir bölüm bulun
maktadır. Medeni Kanunumuzda da 'buna ait 
esaslar 'bulunmalkla beraber 'bu vazife şimdiye 
•kadar 7457 sayılı 'Topraksu Kanunundaki !bir 
madde ile özel bir tüzük dâhilinde bu Genel 
Müdürlüğe tevdi edilmiş idi. 

Muayyen (hallere inhisar eden bu vazife mu
hafaza edilmiş ve yeni hükümler ilâve edilerek 
•bütün tevhidi arazi işi toprak reformu içine 
alınmıştır. Tevhidi arazi yapılırken göz 'önün
de tutulacak, esas, bir şalhsa ait arazinin bü-
yü'klük ve değer itibariyle ^aynı kalmak üzere 
birleştirilerek e'koniomik bir ünite haline geti
rilmesi ve sahibine tescil edilmesidir. Tevhidi 
arazi yapılan 'bölgelerde topraksız veya aız 'top-. 
raMı olanların arazileri de »aile işletmesi üni
tesine kadar yükseltilece'ktir. 

Toprak reformunda büyük arazi mülkü şüp
hesiz bir .sınırla tahdidedilmek icabedecektir. 
Bu (hususta teknisyenlerin 'görüşleri ve mütalâa
ları ve muhtelif 'varyantlara 'göre tesbit edil
miş »olan hadler Hükümetçe incelenerek nihayi 
şekli verileıce'k ve tasarı ona ıgöre Yükse'k Mec
lise sunulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
(Bundan başlka 'kanunlaşmasında fayda gör

düğümüz ve üzerinde çalıştığımız tasarılar şun
lardır : 

Çayır ve mera kanun tasarısı, tarım öğretim 
ve eğitim kanun tasarısı, ızirai sanatların ve pa
zarlamamın teşvi'k ve mura'kalbesi kanun tasarısı, 
süt endüstrisi kanun tasarısı, Ziraat Odaları 
Kanununun tadiline dair kamın tasarısı, Çiftçi 
mallarını koruma 'kanunu tasarısı, Tottıum serti-
fikasyonu tasarısı, Ticari gübrelerin 'kontrol 
ve murakabesi kanunu tasarısı, Hayvan sağ
lık zabıtası kanunu tasarısı, Orman Kanunu
nun 13 ncü maddesinin tadiline dair kanun 
tasarısı, Orman döner sermayesinin artırılması 
hakkında kanun tasarısı, Ziraat müşavirlikleri 
kanun tasarısı, Bakanlık teşkilâtının, reorg-a-
nizasyonu kanun tasarısı, Plân ve ekonomik 
araştırmalar kanun tasarısı, 

Bu tasarılardan bir kısmı büyük Meclise 
sunulmuş, bir kısmı sunulmak üzere bir kısmı 
da hazırlanmaktadır. 

Efendim bu suretle umumi maruzatımı bi
tirmiş bulunuyorum. Değerli hatip arkadaş-
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larımın konuşmalarında tesbit ettiğim husus
lara ve iradettikleri suallere cevaplarımı ve 
düşüncelerimi arz etmek istiyorum. Konuşan 
muhterem arkadaşlarımızın işaret ettikleri 
mevzuları; teşkilât mevzuu, erozyon mevzuu, 
hayvancılık mevzuu, toprak reformu, zirai 
reform, yatırımlar, kredi, fiyat, sigorta, to
humluk, gübre, Devlet Üretme Çiftlikleri, Zi
raat Odaları teşkilâtı, personel politikası, zi
rai envanter gibi gruplarda toplamış bulunu
yorum. Tesbit edemediğimiz, hata ettiğimiz hu
suslar varsa ikaz buyurmalarını rica ede
rim. 

Tesbit ettiğim (hususlara kısa kısa cevapla
rımı arz edeyim : 

Efendim, birçok arkadaşlarımız, Tarım Ba
kanlığının, Tarım Bakanlığı bünyesinde bulu- . 
nan umum müdürlüklerin teşkilâtının kifa
yetsiz olduğunu, bizatihi teşkilât olarak işa
ret buyurdular. 

Bu tenkid ve irşatlar yerindedir. Tarım 
Bakanlığı teşkilâtı çeyrek asır evvel yapıl
mış bir teşkilâttır. Zaman itibariyle eskimiş
tir. O zamanki ihtiyaçlarla bugünkü ihtiyaçlar 
sayı itibariyle, malhiyet itibariyle kıyaslana-
mıyacak derecede farklı 'bulunduğundan, teş
kilâtın bu yönden de değiştirilmesi lâzımdır. 

Bu İhtiyaçlar .göz önünde tutularak bakan
lıkça gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bakanlı
ğın başlıca çalışma okulları olan; Ziraat tşleri 
Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve sair te
şekküller olarak ayrı ayrı 'bu teşekküllerin 
yeniden teşkilâtlanma ihtiyaçları etüt edilmiş, 
bu hususta üniversitelerin ve memleketimiz
deki tanınmış kıymetli ihtisas sahiplerinin 
görüşleri ve mütalâaları alınmak suretiyle 
etütler meydana getirilmiştir. Bir yıla yakın 
zamandan beri Amerika'da bilhassa zirai teş* 
kilât ve araştırma müesseseleri hakkında etüt 
ve ihtisas yapmış biri bulunan bir arkadaşı
mız da Amerika'dan dönmüştür, yani mücer
ret bu işler ihtisas yapmış bir arkadaşımız
dır. Bu arkadaşımızı da bu işle vazifelendir
dim. Bu yapılmış olan çalışmalar vekâlet cep
hesinden de gözden geçirildikten sonra bir 
teşkilât kanunu terkibi meydana getirilecek, 
bir kanun halinde Yüksek Meclise arz ve tak
dim edilecektir. Bu çalışmaları hazırlıyanla-
rın teşkilât hakkında, teşkilâtın şeması, teş-
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kilâtın merkez ve taşra birlikleri olarak tür
lü mütalâaları mevcuttur. (Bakanlığın üç ayrı 
müsteşarlığa ayrılmasını düşünenler vardır. 
Orman Müsteşarlığı, Veteriner Müsteşarlığı, 
Ziraat Müsteşarlığı gibi bu fikirlerin hepsi mü
talâa edilecek ve en uygun şekil verilecek ve 
en son şeklini vermek üzere Yüksek Mee* 
lise sunulacaktır. Hiç şÜpdıe yok ki, memleke
timize en uygun şekil bulunmuş olacaktır. 
.(Bravo sesleri.) * 

Efendim, memleketimizi tehdideden mühim 
meselelerden biri de erozyon meselesidir. Arka
daşlarımız, çok vukuflu bir şekilde hu me
seleye ehemmiylc mütenasibolarak temas etmiş 
bulunuyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de, 25 
milyon hektar arazide - yuvarlak olarak, 23, 
24, 25 milyon hektardır. Biraz evvel arz et-
ğim gibi bu rakamlar tam sıhhati haiz değil
dir. - 25 milyon hektar arazide ziraat yapı
labilmektedir. Yani ziraat yapılmasına mü
sait 25 milyon 'hektar arazi bulunmaktadır. Bu
nun 8 milyon hektarında hiç erozyon yoktur 
ve çok az deirecede erozyon vardır. 5 milyon 
hektarında ise şiddetli derecede erozyon oldu
ğu tesbit edilmiştir. 

Ayrıca otuz milyon hektar civarında bulu
nan mera arazisinde ise orta ve şiddetli ölçüde 
erozyon mevcuttur. Yapılan ön etütlere göre 
ziraat, mera ve orman arazilerinde alınması lâ-
zımgelen tedbirler için yani toprak muhafazası 
ve erozyon çalışmaları için 109,5 milyar liralık 
bir yatırıma ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için 
Türkiye'de erozyon çalışmalarına çiftçinin bilfiil 
iştiraki icabetmektedir. Arkadaşımızın mütalâa 
ettiği gibi. 

Bu maksatla topraksu, çiftçi eğitim kamp
ları açılmaktadır. 1963 yılında 100 aded çiftçi 
eğitim kampı açılacak ve 15 bin çiftçi eğitime 
tâbi tutulacaktır. Ayrıca, Tarım Bakanlığı ola
rak .çiftçinin yatırımı da teşvik edilecektir. Bu 
maksatla toprak su muhafaza birlikleri, havza 
ıslah ve taşkını Önleme kanunları hazırlıkları bi
tirilmek üzeredir. Karapınar'da müşahhas bir 
mesele haline gelmiş olan meseleyi halletmek 
üzere 1962 yılında Topraksu Genel Müdürlüğü 
5 mühendis kadrosiyle bir Karapınar Rüzgâr 
Erozyon Plânlama Grupu teşkil etmiştir. Halen 
1,5 finilyon dekarlık sahanın detaylı toprak hari
tası çıkarılmıştır. Ve 77 bin dekarlık sahada ör-
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nek çalışmalar başlatılmış ve 6 aded kuyu açıla
rak her bir kuyudan saatte 150 ton su almak su
retiyle Konya Kapalı Havzası için büyük ümit
ler doğmuş bulunmaktadır. Çalışmalarımıza 1963 
te de hızla devam edilecektir. 

Havza çalışmalarını yürütmek üzere Top
raksu Umum Müdürlüğü 1963 Mart ayından iti
baren faaliyete geçmek üzere şimdilik 5 aded 
Havza Plânlama Grupu Grup Amirliği kurmuş
tur. Bu grupların çiftçilerle iş birliği yapmasını 
sağlamak üzere de havza ıslah ve taşkını önleme 
toprak muhafaza birlikleri kanunları biraz evvel 
arz ettiğim gibi hazırlanmıştır. Türkiye'nin top
rak ve su kaynaklarının tesbiti beş yılda tamam
lanmak üzere Topraksu Envanter Başmühendis
likleri kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Çiftçi- v 

mizin de yatırımlara iştirak ettirilmesi ve Dev
let yatırımı ile müşterek çalışmalarını tanzim 
eden birlikleri ve Topraksu sübvansiyonları 
için gerekli çalışmalar 1963 yılı içinde tamamlan
mış olacaktır. 

Tohumluk mevzuuna biraz evvel umumi mâ
ruzâtımda temas ettim. Onun için tekrar ayrı 
olarak cevap vermiyeceğim. 

Efendim bir arkadaşımız Tanın Bakanlığının 
1963 yılı bütçe teklifleri arasında bulunan yatı
rım rakamları içinde 62 milyonluk kısmı toprak
su çalışmalarına taallûk etmesi itibariyle bu mev
zuda bir diyeceğimiz yoktur. Geriye kalan 138 
milyon liralık yatırımlar için projeler mevcut 
mudur, bu meblâğın muhassas bulunduğu mev
zular nelerdir diye buyurdular. Bunlar hakkında 
başlıca guruplar itibariyle kısaca maruzatta bu
lunacağım. 138 milyonluk yatırım rakamının 
30.7 milyonu hayvancılık ve bitki üretimini ge
liştirmek için yeniden kurulacak eğitim üre
tim ve araştırma müesseselerinin inşasına 
sarf edilecektir. 29 milyonu makina ve teçhizat 
satmalınmasına harcanacaktır. 18,5 milyonuyle 
taşıt satmalınacaktır. 3 milyon lira ile damızlık 
ithal edilecektir. 20 milyon lira, çiftçinin sulama 
ve arazi ıslahı için yapacağı yatırımlar için ih
das edilmiş bulunan Ziraat Bankasındaki kredi 
fonuna tahsis edilecektir. 9 milyon lirası Toprak
su'yun yapacağı projeler ve etütlerin karşılığını 
teşkil etmektedir. 9,5 milyonu çayır ve mera ıs
lahına; 10 milyon lirası da yeni kurulacak mües
sese ve hizmetlerin gerektirdiği arazi istimlâki
ne tahsis edilecektir. Bu suretle arz ettiğim ra
kamların yekûnu 129,7 milyona baliğ olmakta-
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dır. Bakiyeyi teşkil eden miktarlar da çeşitli ma
kine bina vesairenin onarımına harcanacaktır. 
Bu suretle arz ettiğim rakamlar tetkik edilecek 
olursa hakikaten zaruri olan yatırımlara mu-
hassas rakamlar olduğu görülecektir. 

Muhterem arkadaşımın bu maruzatımdan 
sonra bu yatırımların lüzumlu ve faydalı olaca
ğını teslim edeceğini ümit ediyorum. 

Yine sualler arasında bulunan kredi mevzu
una temas edeceğim. 

Kredi konusu; tarımın, biraz evvel de arz et
tiğim gibi, müessese meselelerinin başında önemli 
bir konudur. Şimdiye kadarki kredi tatbikatı ge
rek miktar, gerek tatbikat itibariyle tatminkâr 
değildir. Bu husustaki tenkidlere iştirak etme
mek kabil değildir. Ancak, Ziraat Vekâleti bir 
taraftan Hükümet programında vazife olarak 
tesbit ettiği üzere, diğer taraftan plân ve prog
ramda yer aldığı üzere, zirai kredi meselesini 
ele almıştır. Bu mevzuda esas hedef kontrollü 
krediyi temine müteveccihtir. Memleketimizde 
kredilerin, bilhassa zirai kredilerin mahalline 
sarf edilmediği ve bu yüzden de gerek krediyi 
alan gerekse krediyi veren müessese bakımın
dan müşkül durumlar hâsıl olduğu meydanda
dır. 

Tarım Bakanlığı, Ziraat Bankası, Ticaret Ba
kanlığı, yabancı mütehassıslar ve Tarım Bakan
lığı mütehassısları ile birlikte zirai kredilerin 
kontrollü kredi haline getirilmesi yolunda müs
pet çalışmalara girmiş bulunmaktadır. 

Bu hususta bankanın 1963 plasman progra
mının icrası've kabulü sırasında da Tanın Ba
kanlığı müdahalede bulunmuştur. Bir taraftan 
bu münasebetle hayvancılık mevzuuna temas 
eden arkadaşlarımız hayvancılığımızın inkişafı 

jçin hayvan kredisinin de kifayetsizliğine işaret 
etmişlerdi. Buna da izin verirseniz cevaplarımı 
arz edeyim. 

Hayvancılığın inkişafını teinin eden tedbir
ler meyanında kredinin ehemmiyeti derkârdır. 
Tarım Bakanlığı bu mevzuda §u çalışmaların 
içindedir. Evvelâ, memleketimizde bir besi kre
disi ihdası cihetine gidilmiştir. 1962 yılında, dos
tumuz Amerika'nın yardımlarından ayrılmış bu
lunan 15 milyonluk bir fon ile bir besi kredisi 
tatbikatı yapılmıştır. Geçen senelerde besi kre
disinin iyi tatbik edilmemesinden şikâyetçi olan 
doslarımız, bu seneki tatbikatı yakından takip 
ettiler. Biz de ıgerek «bakanlık olarak ge-
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rekse bu mevzuda vazife almış olan müte
hassıs veteriner arkadaşlarımızla titizlikle 
bir tatbikat yaptık. Bundan istenilen netice hâ
sıl oldu. önümüzdeki sene bu 15 milyonluk fo
nun 60 milyona çıkarılması hususunda bize dost
larımız vfcitte bulundular. Bu suretle hayvan
cılığın yavaş yavaş muhtaç bulunduğu kalkınma 
desteklerinden kredi işinin hal yoluna girmiş ol
duğu kanâatindeyim. Bu tatbikatı geçen sene 
mahdut vilâyetlere inhisar ettirilmişti. Bu tatbi
katı, bilhassa hayvancılığımızın sıklet merkezini 
teşkil eden Doğu illerine teşmil edilmesine gay
ret ettiğimizi arz etmek isterim. 

Gene bu cümleden olmak üzere Ziraat Ban
kasının kendi imkânları içinde vermekte bulun
duğu hayvan kredileri vardır. Bu hayvan kredi
lerinde gerek, biraz evvelde arz ettiğim ve tez
yidi va'dini aldığımız fon gibi kontrollü bir şe
kilde ve ikisini aynı maksada tevcih etmek üzere 
yani, Ziraat Bankası bünyesindeki krediyi de 
bu maksada tevcih etmek üzere Ziraat Bankası 
ile bir söz birliği haline gelmiş bulunuyoruz. 
Ziraat Bankası imkânlarını da bu istikamete 
tevcih edeceğiz. 

Umumi olarak kredi; Ziraat Bankasının top
rak edinme, işletme ve saire adlar altında aç
makta bulunduğu kredileri de kontrollü kredi 
haline getirmek üzere, Ziraat Bankası ile gerek 
plân, gerek kanuni bâzı mecburiyetler ikası ola
rak iş birliği halindeyiz. Bu arada bâzı muhte
rem arkadaşlarımın temas etmiş oldukları bir 
hususa cevap vermek isterim. 

Kredi politikamızın esas dayanaklarından 
birisi de ayni kredi cihetine gitmektir. Nakdi 
kredinin türlü sebepler dolayısiyle, maksat dışı 
kullanılması ve kullananı da müşkül duruma 
sokması ve maksadı da hâsıl etmemesi gibi nok
talar göz önünde tutularak, bilhassa gübre kre
disinde, ayni kredi esası tatbik edilmiştir ve iş
lemektedir. Mücadele ilâcı, mücadele aleti ve ıua-
kinaları gibi sair, çiftçimizin muhtaç bulunduğu 
âlet ve edevat bahsini de bu nevi ayni krediye 
kaydırma çalışmaları içinde bulunduğumuzu ilâ
veten arz etmek isterim. 

Efendim, toprak reformu mevzuunda da 
arkadaşlarım çok değerli irşatlarda bulundular. 
Ziraatimizin, biraz evvel sözlerimin başında da 
arz ettiğim gibi, esas meselesinden bir tanesi 
bünye meselesidir. Ziraatimizin bünyesinin ıs
lahı, memleketimizde bir zirai reforma bağlı 
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bulunmaktadır. Zirai reforma esas teşkil etmek 
üzere bir toprak reformu tasarısı hazırlanmış 
ve Hükümete takdim edilmiştir. Yakında Yük
sek Meclise sunulacaktır. Bu tasarı, arkadaş
larımızın haklı olarak işaret buyurdukları gibi, 
sadece toprak tevziinden ibaret değildir. Muh
terem arkadaşlarımızın gayet iyi bildikleri ve 
hatip arkadaşlarımın ifade ettikleri üzere, top
rak reformunun bütün anasırını içine almak 
üzere hazırlanmış bulunan bir kanundur. Hu
zurunuzda tetkika arz edildiği zaman da mahi
yeti anlaşılacaktır. Buyurulan meselelerin hep
sine cevap vereceğini sanıyoruz. (Bravo sesle--

• r i ) 

Yine temas edilen meselelerden birisi fiyat 
meseledir. Ziraat sahamızda, fiyatın zirai kal
kınmadaki rolünü izaha hacet yoktur. «Marifet, 
iltifata tâbidir», denir. Bir nesne iltifat gör
medikçe o nesne erbabının marifet göstermesi 
mümkün değildir. Bu hususu göz önünde tu
tan Vekâletimiz, biraz evvel bahsettiğim şekil
de, bünyesinde kurmuş bulunduğu Plânlama 
ve İktisadi Etütler Dairesi marifetiyle memle
ketimizin fiyat problemini tetkika almıştır. Fi
yat probleminin tetkika alınmasından maksa
dımız şudur: Memleketimizdeki mahsûllerin 
maliyet fiyatları, maliyet değerleri nelerdir? 
Bunların her hangi bir şekilde sübvansiyona ta
bi tutulması icabettiği takdirde, ne miktarda 
sübvansiyon yapılacaktır? İhraç politikamız
da neler yapmamız lâzımgelir. Binaenaleyh, 
belli başlı mahsûllerimizin başlıca unsurlarını 
da hesaba katarak maliyet fiyatlarını bilmek 
ihtiyacındayız. Bu hususlarda çalışmalar yap
maktayız. Şimdiye kadar zirai ürünlerin mali
yetleri, başka birtakım teşekküller marifetiyle 
yapılmaya çalışılmıştır. Bu hususta asli vazi
fenin Tarım Bakanlığında olması gerek bizim, 
gerek muhterem arkadaşlarımız tarafından da 
teyidedildiği üzere, kanaatimizin iktizasından
dır. 

Ayrıca fiyat bahsinde.hayvancılığımızın in
kişafına mâni olması bakımından da işaret edil
diği için eğer izin verirseniz birkaç kelime ile 
bu hususlara da temas etmek isterim. 

Hayvancılığımızın inkişafı, kredi gibi, iyi 
damızlık gibi, iyi bakım gibi, korunma gibi, 

.iyi yemleme gibi, mevzuların yanında, bu hu
sus fiyatlar da sıkı sıkıya alâkalıdır. Bu mak
satla evvelâ ihracat engeli ortadan kaldırılmış-
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tır. Hayvanların ihracı serbest bırakılmıştır. 
Bu ihracın serbest bırakılması sebebiyle bu yıl, 
iyi fiyatla, geçen yıllardan çok ileri sayıda hay
van ihraç edilmiştir. Bu bakımdan hayvan ih
racatçılarımız, dolayısiyle onlardan inikas ede
rek hayvan yetiştiricilerimiz memnun kalmış
tır. Ayrıca memleketimiz dâhilinde ki hayvan 
maddelerinin, bilhassa fiyatlarının narha tabi 
tutulduğu büyük şehirlerde, narhın kaldırıl
ması mevzuunda Ticaret Vekâletiyle temas ha
lindeyiz; bu husus da kararlaşmış bulunmak
tadır. Plân ve programda derpiş edildiği üze
re, narhın kaldırılması cihetine girilecek ve 
ayrıca,, bilhassa et fiyatlarının, çeşitli et nevi
lerine rağbet görmesi de sağlanacaktır. Bu hu
susu da böylece arz etmiş bulunuyorum. 

Efendim, ziraatimizin meselelerinden birisi 
de zirai sigorta mevzuudur. Ziraati tahdideden 
türlü türlü âfetler mevcuttur. Tıpkı çiftçileri
mizin elde ettikleri mahsûlleri bir teminat altı
na. almak ihtiyacı vardır. Bu hususu ele almış 
bulunuyoruz. Dünyada ve Türkiye'de bu mev
zu ile meşgul olan müessese ve mütehassısların 
mütalâalarını elde etmek üzere lüzumlu dokü
manları temin etmiş bulunuyoruz. Bakanlığı
mız Tetkik ve istişare Kurulu bu mevzuda ça
lışmaktadır. Memleketimizde zirai sigortanın 

. yapılıp yapılmıyaeağınm ne ölçüde yapılması
nın, mümkün olduğunun bilinmesi lâzımdır. Bu 
hususları temin etmek üzere müspet çalışmaları
mızın mevcudolduğunu arz ederim. 

Efendim, gübre mevzuunda da birkaç keli
meyle temas, edeceğim. Memleketimizdeki zirai 
dâvalardan biri de gübre meselesidir. Gübrele
me, iyi tohumluk ve sulama suretiyle zirai 
ürünlerin yüzde elli nisbetinde artırılmasının 

.mümkün olduğunu mütehassıs arkadaşlarım be
yan etmektedirler. Bu hususu göz önünde tu
tan Hükümetimiz gerek Hükümet programında, 
gerekse plânda yer aldığı üzere gübreyi bir re
jime .bağlamıştır. Memleketimizde gübre kul
lanılması, bir taraftan demosrasypnlar yap
mak ve bir taraftan da enstitülerimizde tetkik
ler yapmak ve 'bir taraftan da «gübreyi halkımı-
zin istediği zamanda her yerde tek fiyatla- ve 
biraz evvel de .bahsettiğim şekilde laynı kredi 
şeklinde temin etmesi esaslarını ihtiva eden bir 
rejim meydana getirilmiştir. Bu cümleden ol
mak üzere 1962 yılında muhterem, arkadaşlarım, 
Türkiye'de ilk defa bir rekor olarak, miktar ola* 
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rak Ibirşey değil, yâni miktarını arz etmek iste
miyorum; fakat şimdiye kadarki tatbikatın bir 
rekoru olarak 200 bin ton gübre kullamlrniftır. 
.1963 yılında bu miktarın 466 bin ton olarak 
kullanılması hususunda program hazırlanmıştır. 
Bu .günden bu miktar gübrenin hemen 450 to
nu teminat altına alınmış bulunmaktadır. (Ucuz-
lıyacak mı sesleri) 

Fiyat bahsinde arz edeyim; bugün gübre fi
yatı bir takım ölçülere göre tespit 'edilmekte
dir. Memleketimizde gübre fiyatları bu ölçüler 
içinde tesbit edilmiştir. Azotlu gübreler üç grup
ta mütalâa edilmektedir. Birisi, Azotlu Gübre, 
ikincisi fosforlu gübre, üçüncüsü, kompoze ve 
potaslı gübredir. Teferruata girip sizleri yor
mak istemediğim için arz etmemiştim. Azotlu 
ve fosforlu gübre Türkiye'de imâl 'edilen gübre 
nevileridir. Bunların 'Türkiye'de imâledilen mik
tarları Zirai Donatım Kurumu tarafından alı- ı 
nacak, tespit edilen program ile bu miktar ara- ı 
sındaki fark ithâl edilecektir. Bu ithali de Zi
rai Donatım Kurumu yapacaktır. Zirai Dona
tım Kurumu dahilden aldığı bu ıgübreleri ithal 
ettiği gübrelerle paçal yapmak suretiyle Tür
kiye'nin 'her tarafında, keenne tekel maddesi gi
bi tek fiyatla satacaktır. Azotlu gübrenin bir 
çeşidi 63 kuruşa satılacak, diğer çeşidi de 60 
kuruşa satılacak, fosforlu gübre de 44 kuruşa 
satılacaktır. Bu gübrelerin ithâl yoliyle getiril
mesi halinde daha ucuza satıldığı ifade edil
miştir. Münferit olarak şurada, burada bu güb
relerin ithâl yoliyle biraz daha ucuza «atıldığı 
vâkidlr. Fakat Tanım Bakanlığının yaptığı tet
kiklere göre, bu ithâl yoliyle getirilen gübreler 
ancak muayyen yerlere getirilmekte ithalâtçı ve 
kâr mülâhazalariyle satılmaktadır. Bazı yerler
de ucuz olabilir; fakat memleketin uzak yerle
rinde bir misli yüksek fiyata, hattâ mahsul ile 
ödenme kaydiyle satılmak gibi aynı bedellerle 
^ok yüksek fiyatlara da satıldığı tesbit edilmiş
tir. Binaenaleyh biz, Türkiye'nin her tarafında 
yeknesak fiyatlar ve kredi yoliyle temin edilen 
gübrelerin hakiki fiyatlarının yeni rejimde da
ha ucuz olduğu kanaatindeyiz, ©ununla beraber 
şunu arz edeyim ki; Tarım Bakanı olarak fi
yatlarının kabil olduğu kadar ucuzlatmasını ar
zu etmekteyim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞıDU (Giresun) 
— 63 kuruş fiyat tespit ediyorsunuz nasıl ucuz
lar? 
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\FERDA GÜLEY (Ordu) — Fiilen 80 kuru-

şa alınıyor, sizin bölgenizde de, benim bölgemde 
de alınıyor... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sualler daha son
ra sorulsun. 

TARIM BAKANI MEHMET ÎZM/EN (De
vamla) — Bu hususlar uzun münakaşalara mü
sait olan mevzulardır. Arkadaşlarım emin olsun
lar ki, ıgübre fiyatları eski rejimin gerçek fi
yatlarının üstünde değildir. Arkadaşlarım işa
ret buyurdular; «Tespit ettiniz, nasıl ucuzlata
caksınız.» Bizde azotlu ıgübre 96 kuruşa male-
dilmektedir. 96 kuruşa maledilen gübre Devlet 
tarafından bütçede sübvansiye edilmek suretiyle 
63 kuruşa satılmaktadır. Aradaki fark hazine
den sübvansiyone edilmektedir. imkân olduğu 
takdirde daha da sübvansiye edilebilir. Geniş 
çiftçi kitlesini teşkil eden hububat müstaihsılı-

! nın kullandığı fosforlu gübrenin de bir miktar 
daha sübvansiyone edilmesi hususunda çalışma
larımız mevcuttur. Yâni, Tarım Bakanlığı ne-
kadar ucuz gübre kullanılırsa bizlerde vekâlet ola
rak o kadar memnun oluruz. Gayretlerimiz bu yol
dadır. Bu husus imkânlarla mukayyettir. Ve 
gübre fiyatları da eskisinden fazla pahalı değil
dir. Gübrenin dahilde satışı serbestir. Zirai Do
natım da yapabilir, bütün kooperatifler de ya
pabilir, herhangi bir hususi teşebbüs erbabı da 
yapabilir. Yalnız, gübrenin tedarik ve ithali, 
bazı çeşit gübreler için, Zirai Donatım Kurumu
na verilmiştir. 

BAŞKAN — Maruzatınız bitmişse Sayın 
Bakan, 8 -10 arkadaşımız sual sormak istiyorlar. 

TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (De
vamla) —• izin verirseniz, mâruzâtımı ikmal ede
yim. 

Ziraat Odaları teşkilâtı hakkındaki Kanun 
bilfiil meriyete konmamıştır. Bu kanunun önü
müzdeki yıl içinde fiilen meriyete girmesi için 
iki milyonluk ödenek bütçemize konulmuştur. 
Ziraat Odaları teşkilinin ziraat alanında büyük 
faydalar sağlıyaeağma emin bulunuyoruz. 

Personel politikasına işaret edildi. Teşkilât 
Kanunumuzda, gerek şematik teşkilât olarak, 
gerek personelin malî, hukuki statüleri olarak, 
gerek servislerimizin kadrolarının tesbiti bakı
mından, yani umumi mânada personel politika
sı da Teşkilât Kanunumuzla birlikte ele alın
mıştır. 
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Zirai envanter çalışmalarına işaret edildi. Bir

az evvel arz etmiştim. Topraksu marifetiyle 
memleketimizde mevcut toprak servetinin yeral
tı ve yerüstü servetlerinin envanterinin yapılma
sı hususunda gayretler gösterilmekte ve gerekli 
tertibat alınmaktadır. Alınmış olan bu tertibat 
ve tahminlere göre beş yıl içinde, Türkiye'nin 
toprak envanteri, toprakaltı kaynaklariyle bir
likte yapılacaktır. Bu suretle memleketimizde 
toprağın kullanılma kabiliyeti ve tasnif derece
leri yapılmış bulunacaktadır.. Bu; 1/25 bin mik
yasında bir harita üzerine işaret edilecektir. 

Efendim, muhterem arkadaşlarımızın konuşa 
maları meyanında temas buyurdukları birçok 
kanun mevzuları vardır. Bu hususta dj& kısaca 
izahat arz etmeme müsaadelerinizi rica ederim. 
Geçen seneki bütçe görüşmelerinden bu yana ele 
alınmış bulunan mevzular arasında toprak re
formu Kanunu var. Biraz evvel de arz ettiğim gi
bi Bakanlar Kurulunda tetkik edilmektedir. Ça
yır, Mera kanun tasarısı da Başbakanlığa sunul
muştur... Tarım eğitimi ve öğretimi kanunları 
tasarısı Bakanlıkların mütalâasmdadır. Ziraat 
sanatlarının ve zirai mahsullerin pazarlanması-
nm teşvik ve kontrol Kanunu Bakanlığımızda 
tetkik halindedir. 

Süt sanayii kurulması hakkındaki kanun ta
sarısı Vekâletimizce hazırlanmıştır. Bakanlar 
Kurulundadır. Bu tasarıya muvazi bir tasan 
Meclisin salahiyetli encümenlerinde tetkik edil
miş ve edilmekte bulunmaktadır. Bu tasarının 
çıkması halinde, memleketimiz hayvancılığının 
kalkınmasında mühim bir adım atılacağım arz 
ederim. 

Ziraat Odaları Kanunu, biraz evvel bahsetti
ğim gibi, zaten mevcut bir kanundur. Kanunun 
bâzı noktalarda tadiline ihtiyaç vardır. Bunun 
üzerinde çalışılmaktadır. 

Çiftçi mallarını koruma Kanunu yeniden ha
zırlanmaktadır. Ayın sonuna kadar Meclise su
nulacağını ümit ediyoruz. 

Tohum Sertifikasyonu kanunu tasarısı Yük
sek Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

Ticaret gübrelerinin kontrolü ve murakabesi 
hakkındaki kanun tasarısı Başvekâlettedir. Sa
nayi Bakanlığı ile bir hususta ihtilâfımız vardır. 
Tetkik edilmektedir. 

Hayvan sağlık zabıtası kanunu tasarısı ha
zırlanmış, Başvekâlete verilmiştir. 
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Orman Kanununun 13 ncü maddesinin tadili 

maksadiyle hazırlamış bulunduğumuz kanun 
mevzuunda Maliye Bakanlığı ile münakaşa ha
lindeyiz. Bu kanun münasebeti ile bu hususa te
mas edilmişti. Arz edeyim. Bu kanunun, yani, 
bugün mer'i bulunan 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 13 ncü maddesiyle derpiş edilen her sene 
50 milyonluk fon, kanunun maddesi işler halde 
bulumadığı için, muayyen tarihlerden sonra Ma
liye Bakanlığı bu tahsisatı koymakta bir fayda 
görmemiştir. Kanuna göre bu tahsisat, sermaye
sine ilâve olarak Ziraat Bankasına verilecektir. 
O da kendi sermayesinin tâbi olduğu esaslara gö
re bunu ikraz edecektir. Gerek bu yönden, ge
rek faizinin umumi ikraz faizlerine tabi olması 
bakımından, gerek orman köylerinde oturan va
tandaşlarımızın istihsalini artırmaya tesir etmi-
yeceği şöyle dursun, bilâkis kendisini borçlan
dırmaya sebebolaeağı düşüncesiyle bu kullanıl
mamıştır. Bu hususun kullanılacak şekilde, ha
zırlanmış olan kanun metni üzerinde Maliye Ba-
kanlığiy]e münakaşa ve müzakere halindeyiz. Bu 
da Yüksek Meclise yakında arz edilecektir. 

Orman döner sermayesinin artırılması hak
kındaki Kanun bakanlıklarda mütalâa halinde
dir. 

Zirai müşavirlik ihdası hakkındaki Kanun 
Yüksek Meclise sevk edilmek üzeredir. 

Ziraatte kullanılan gübre v. s. maddeler süb
vansiyon verilmesi hakkındaki Kanun hazırlık 
halindedir. 

Plânlama ve Ekonomik Araştırmalar servisi 
diye biraz evvel bahsettiğim servis hakkındaki 
Kanun hazırlanmaktadır. 

Bakanlık Teşkilât Kanunu da kezalik arz et
tiğim gibi hazırlık safhasındadır. Efendim bu su
retle unutmadığım, zapt edebildiğim kadar, ar
kadaşlarımın sormuş bulundukları sualleri ce
vaplandırmış bulunuyorum. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Devlet Üretme Çiftliklerinden bah
setmediniz. 

BAŞKAN — Ahmet İhsan Kırımlı, sualinizi 
sorun lütfen. 

TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (De
vamla) — Bir dakika efendim. 

AHMET İHSAN KIRIMLI (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, Saym Vekile suallerimi sorabilir 
miyim, efendim? 
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BAŞKAN — Hayır efendim, Sayın Bakan 

çiftlik mevzuundan bahsedecekler galiba! Bir 
dakika sayın Kırımlı. 

TARIM BAKANI MEHMET tZMEN (De
vamla) — Efendim, çiftlik mevzuu hakkındaki 
notlarımı arayayım da... 

Efendim, Devlet Üretme Çiftlikleri hakkın
daki konuşmalar meyanında ileri sürülen ten-
kidlere cevap arz etmek için notlarımı aradım, 
bulamadım, hatırımda kaldığı kadar cevapları
mı arz ediyorum. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin, işletme tekni
ği itibariyle iyi işletilmediği bu sebeplerden do
layı zarar içinde çalışıldığı ifade edilmiş bulun
maktadır» 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Üretme Çift
liklerinin iyi çalışmadığı tenkidi ileri sürülmüş; 
bu çiftlikler en iyi araziye sahip, en iyi maki-
nalar ile mücehhez, en iyi elemanlarla çalışmak
ta, bu itibarla, zararlı çalışmaması iktiza eder, 
bahusus; çiftliklerdeki hayvancılık çalışmaları 
da, hususi sektör çalışmalarına nazaran çok da
ha zararlıdır, şeklinde tenkidlerde bulunulmuş
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, hemen ifade edeyim 
ki; Devlet Üretme Çiftlikleri arazileri, kötü 
şartlar içindeki araziler meyanındadır. Yani 
memleketimizde verimi az olan topraklar meya
nında bulunmaktadır. 

ÎBRAHÎM ETEM KILIÇOÖLU (Giresun) — 
Başbakanlık Murakabe Heyeti raporunda bu 
toprakların en iyi arazi oldukları ifade edilmek
te. 

BAŞKAN — Mtfen müdahale etmeyin, Sa
yın Kıhçoğlu. 

TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (De
vamla) '— Efendim; çiftliklerimizin yeri malûm, 
bulundukları sahalar malûmdur. Orta - Anado
lu'da yerleri malûm, belli. Bunun münakaşa -
edilecek bir tarafı yok. Yani, memleketimizde 
en iyi toprakları ihtiva eden çiftlikler sınıfın
dan değildir. Yer, yer şu veya bu şekilde olan
ları mevcut bulunabilir. Bununla mazeretimiz 
makbuldür, bundan daha fazlasını yapamıyo
ruz, demek istemiyorum. Sebeplerini anlatıyo
rum. Çiftlikler en iyi araziye sahip çiftlikler de
ğildir. 

İkincisi; sulama işleri, memleketimizin diğer 
toprakları gibi noksandır. Gübreleme noksan 
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yapılmıştır. Bu itibarla, evvelâ dâhil bulunduk
ları sınıfların ihtiyacını temin etmek hususun
da ; ıslah edilme, sulama ve gübreleme mevzuun
da tedbirler alınmıştır. Şimdiye kadar az güb" 
relenmiştir; bu sene hatırımda yanlış kalmadı 
ise bir milyon dekarlık ekili arazinin 600 bin 
dekarlık bir kısmı gübrelenmiştir. Ancak çok 
az gübre kulanılmıştır. Bu itibarla, yani diğer 
şartlardan ayrı şartı olmıyan çiftliklerimizin 
eksiklerinin ikmali yoluna gidilmiştir, Gümre-
leme, sulama, iyi bakım gibi. 

Muhterem arkadaşlarım, maalesef çiftlikle-
rimizdeki makinalar da çok eskidirler. Miadını 
doldurmuş, yani hususi sektörün dahi kullana-
mıyacağı kadar eskidir. 15 - 20 senelik makinâ-
lardır. Bu sene gerek traktör, gerek selektör 
olarak makinaların değiştirilmesine başlanıl
mıştır. Bunlar da temin edildiği takdirde çift
liklerimizin veriminin yükselmemesi için bir se
bep mevcut değildir. 

Çiftliklerimizdeki hayvan işletmesi de arka
daşlarımızın işaret ettikleri gibi tenkide müste-
haktı-r. Yalnız çiftliklerimizdeki hayvancılığın 
mücerret, diğer hayvancılıklardan ayrı bir şe
kilde mütalâa edilmeleri doğru değildir. Çünkü, 
diğer hayvancılık hangi şartlara tabi ise, onla
rın verimleri hangi sebepten düşük ise; bizimki 
de aynı sebeplerden dolayı düşüktür. Fiyat 
meselesi, pazar meselesi, mahdut miktarda işle
tilmesi... Fazla işletilmesine doğru gidilecektir. 
Ayrıca çiftliklerimizin umumi masraflarından 
da pay alması noktasından bâzı eksikleri var
dır. Bu eksikler tenkid dairesinde nazarı itibara 
alınacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet ihsan Kırımlı. 
AHMET İHSAN KIRIMLI (Balıkesir) — 

Memleketimizde veteriner hekimlik sınıfının du
rumu malûmdur. Bu mesleğin daha cazip bir 
hale getirilmesi için tedbirler alınmış mıdr? 

Bir müddet evvel, Fransiizlıarm, Ege Böl
gesi şart olmak üzere, bir Veteriner Fakülte
si kurmak istediklerini memnuniyetle öğrenmiş
tik. Son günlerde bundan vaz geçildiğini duy
duk. Doğru mudur, sebepleri nelerdir? 

Kara Gül koyunu üzerindeki çalışmalar ne 
merkezdedir, halka intikâli ne şekildedir ve 
halk bunu benimsemiş midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI MEHMET IZMEN (De

vamla) — Efendim, veteriner ihtiyacımız sa-
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-bittir. Bugün 1 200 civarında veteriner arka
daşımız teşkilâtımızda çalışmaktadır. Bunun 
sayısının 3 - 4 misline çıkarılması bir zaruret
tir. Veteriner meslekine, ihtiyacımız nisbetin-
de rağbet mevcut değildir. Bunun da türlü se
bepleri vardır, malûm olan sebepleri burada 
sıralamakla vaktinizi almak istemem. Evvelâ 
veterinerlerimizi tatmin edici ve âdil bir ücret 
seviyesine getirmek bakımından, teşkilât ka
nunu çalışmalarımızda üzerinde durmaktayız. 
Tazminat mı olur veya başka şekiller mi olur, 
bunun üzerinde duracağız. Devlet Personel 
Dairesi çalışmalarına muvazi olarak çalışmala
rımız mevcuttur. Veteriner sayısının artırılma
sı için iki fakülteye daha ihtiyacolduğu tesbit 
edilmiştir. Bu fakültelerin açılması için de ça
lışmalarımız mevcuttur. Fransa'dan gelen bir 
heyet Ege Üniversitesinde bize bu hususta bir 
yardım yapmayı arzu etmişlerdir. Kendilerine 
bu ihtiyacımızı intikâl ettirdik, bu mevzu üze
rinde çalışıyoruz. Ege Üniversitesi üzerinde 
bâzı tereddütlerimiz vardır. Orada bir veteri
ner fakültesinin açılıp açılamıyacağı hususu mü
nakaşa mevzuudur. Bu hususlarda çalışma
larımız mevcuttur, ihtiyaçları kabul ediyoruz. 
iki fakültenin daha açılmasına gayret edece
ğiz. 

AHMET İHSAN KIRIMLI (Balıkesir) — 
Menfi bir cevap verilmiş midir? 

TARIM BAKANI MEHMET IZMEN (De
vamla) — Efendim, Fransız Hükümetinin ve
teriner fakültesi açacağım diye bir talebi yok
tur. Fransız Hükümetinin başka bir iş için 
Türkiye'ye gelmiş bulunan bâzı uzmanları bu 
mevzuda bize yardımcı olacaklarını, söylemiş
lerdir. Bir hükümet teklifi şeklinde değildir. 
Yani henüz bir menfi cevap verilmiş değil. Eğe
de bir veteriner fakültesi açmayı düşündüğü
müzü, bunun faydalı olacağını, kendilerinin 
başka bir iş hususunda Ege Üniversitesiyle te
masları sırasında bu hususa da temas etmeleri
ni rica ettik. Onlarla yapılan temasta Ege Üni
versitesinde veteriner fakültesi açılması husu
sunda bâzı tereddütler olduğu kendilerine söy
lenmiş. Biz bu hususlarda fakülte ile temas 
halindeyiz efendim. 

AHMET İHSAN KIRIMLI (Balıkesir) — 
Ne sebeple red ediliyor? 
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BAŞKAN — Karşılıklı sual sormak yok. 
TARIM BAKANI MEHMET IZMEN (De

vamla) — Ege Üniversitesi bâzı tereddütleri ol
duğunu soluyor. Bu tereddütler üzerinde ken
dileriyle konuşacağız. 

BAŞKAN — Sayın Geçipğlu. 
AHMET İHSAN KIRIMLI (Balıkesir) — 

İkinci sualim de vardı efendim ? • 
MEHMET GEÇlOĞLU (Adana) — Efen

dim, müsaade buyurunuz, sıra benim (Gülüşr 
meler), 

BAŞKAN — ikinci sualleri de varmış, buyu
run cevap verin Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI MEHMET IZMEN (De
vamla) — Efendim, Kara Gül koyununun ye
tiştirilmesi Çifteler Harasında yapılmaktadır. 
Bunun halka intikal ettirilmesine çalınmakta
yız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Geçioğlu. 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Türki

ye mesahai sathiyesinin yüzde 13 ünü teşkil 
eden Devlet ormanlarından, senevi Devlet büt
çesine kaç milyon liralık varidat temin edilmek
tedir? 

Orman Kanununun 7 nci maddesindeki tah
dit komisyonları 1956 dan bugüne kadar niçin 
teşekkül etmemiştir?. 

Yine Orman Kanununun 13 ve 35 nci mad
deleri hükmüne tevfikan bütçeye konulması za
ruri ve mecburi bulunan tahsisat, niçin bütçe
ye konulmamaktadır? Bu maddelerin hükmü
nü kaldıran bir hüküm var mıdır? Yoksa bu 
maddeleri tatbik sahasına koymanın maddi ve 
manevi mesuliyeti kimlere aittir ? 

1948 yılında mahallî takdirlere bağlanarak 
orman hududları bir sene için muteber olmak 
kayıt ve şartiyle mahallî bölge şefleri ve bölge 
şefi bulunmıyan mahallerde kaymakamlığın va
zifelendirdiği kimseler tarafından hiçbir esa
sa mütenidolmıyarak tesbit yapılmış, bu tes-
bitin 1948 den bugüne kadar hükmü devam et
tirilmekte ve birçok vatandaş, bu hükümsüz 
tahdid haritası üzerinden verilen malûmata 
göre mahkemelerce mahkûm edilmektedir. Bu 
hususta geçen senenin bütçesinde de konuşul
muş idi. Vekâlet milletvekillerinin bu konuda 
yaptığı konuşmaları ve temennileri dinliyorlar 

. ve ondan sonra tatbik sahasına konulup konul-
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madıklarmı takibetmiyorlar. Bunun sebebini 
öğrenmek istiyorum?... 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; bir noktayı 
arz etmeme müsadelerinizi rica ederim; sabah
ki birleşimde de, cereyan eden müzakerelerde, 
bir ara söylemiştim. Sualler, sözler gibi, içtü
zük hükümleriyle düzenlenmiştir. Ve genel ye
terlik önergesi, suallere de şâmil bir mahiyet
tedir. İçtüzüğün 111 nci maddesiyle bu şekilde 
düzenlenmiştir. Bu yönden, çok rica ederim, 
suallerimiz kısa ve vazıh olsun. Burada Sayın 
Bakan konuşmalarını bitirdikten sonra tenev
vür etmek için kısaca sual sorulmak lâzım. Bu 
şekilde devam edersek, yeterlik önergesini 
okutacağım, Yüksek Heyetiniz müzakerenin de
vam etmesini isterse, icabında sabaha kadar ça
lışırız, ve Yüksek Heyetin emrini yerine getiri
riz. Aneak bir tarafta yeterlik önergesi, diğer 
tarafta böyle uzun sualler Heyeti Umumiyenin 
kararını öğrenmemize mani olmaktadır. Çok rica 
ederim, sual soracak arkadaşlar suallerini kısa 
ve vazıh olarak sorsunlar.. Buyurun sayın Bakan. 

TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (De
vamla) — Orman İşletmesinden elde edilen va
ridat, genel bütçenin varidatını teşkil etmekte
dir. Yani, Orman İdaresinin mülhak bütçesinin 
varidatını teşkil etmektedir. Safi varidatı 132 
milyon liradır. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Devamla) — Ben, 
devlet bütçesine intikal eden kısmı soruyorum. 

TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (De
vamla) — Bunlar, katma bütçeye intikal eden 
kısımlardır. 

Tahdit komisyonlarını teşkil eden üyelerden 
bilhassa hukukçuların tatmin edici bir ücret re
jimine bağlanmamış olması sebebiyle Orman Tah
dit Komisyonları faydalı faaliyette bulunama
mıştır. Bu sebeple Orman Tahdit Komisyonları
nın gerek üyelerinin tahdidi, gerekse hukukçu 
üyelerin tatmin edici bir ücret rejimine bağlan
maları için, Yüksek Mecliste bir tasarı mevcut
tur. Bu tasarı çıktıktan sonra Tahdit Komisyon
larının durmuş olan faaliyetleri yeniden başla
yacaktır. 

Diğer taraftan, havadan ormanlarımızın fo
toğrafları alınmak suretiyle hudutları tesbit edil 
mektedir. Tahdit Komisyonları bu fotoğrofları 
arza tatbik etmek suretiyle memleketimiz orman
larının 10 yıl gibi kısa bir zaman zarfında tahdi
dini sağlıyacaktır. 
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13 ncü madde buyurduğunuz gibi her yıl 

bütçesine 50 milyon lira tahsisat konulmasını 
âmirdir. Biraz evvelki maruzatımda da arz etti
ğim gibi bu maddenin işliyecek bir hükmü ihti
va etmemesi sebebiyle, Maliye Vekâleti bu tahsi
satın konulmasına razı olmamıştır. Tarım Ba
kanlığı olarak, bu 13 ncü maddenin 5 - 6 mad
delik yeni bir kanun halinde ve işleyecek şekilde 
yeniden ele alınması kararlaştırılmıştır. Maliye 
Bakanlığından da mütalâa istenecektir. Maliye 
Bakanlığının mütalâası aksi yönde olduğu için 
münakaşalarımız bu mevzuda devam etmektedir. 
Fakat yeni bir kanun halinde bu madde hükmü
nü işler hale getireceğiz. Bu maddenin işleme
mesi sebebiyle, vaktiyle bütçeye konulmuş olan 
ve halen Ziraat Bankasında bulunan 7,5 milyon 
lira gibi meveut bir fonun da, arz ettiğim şekil
de çıkacak kanundan sonra kullanılması sağlana
caktır. Evvelce yapılmış olan tahdidlerdeki hu
kukî ve maddi hatalar da yeni tahdit komisyon
larının çalışmaları ile giderilecektir. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLIT (Ankara) 
Evvelki mahzurları nazarı itibara alınarak, 

memlekete ithal edilen traktör ve ekipmanlarının 
aynı marka olmasına dikkat ve itina edilecek 
midir? 

Köy ve kasabalarda Ziraat Vekâletinin en 
ağır yükünü taşıyan ziraat teknisyenlerine 
aynı zamanda, bayramlarda- ve tatillerde zirai 
mücadelede çalışan ziraat teknisyenlerine, diğer 

zirai mücadele mensuplarına verilen fazla mesai 
ödeneği verilecek midir? 

Plânda 7 bin ıveteriner hekime ihtiyacımız 
olduğu belirtilmektedir. Söylenenlere göre an
cak 2 bin 'küsur 'veteriner hekime sahibiz. Bu 
mevzuda, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi gö
rüşülürken Ordudan ayrılacak veya ayrılması 
mutasavver 'veterinerlerden istifade edebilmek 
için Bakanlığınızın Millî Savunma Bakanlığı ile 
bir teması var mıdır? 

TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (De
vamla) — Memleketimizin traktör ihtiyacının, 
dahilde imâl edilmek suretiyle temin edilmesi, 
plânla§tırılmıştır. Bugün memleketimizde 40 
küsur bin traktör hâli faaliyettedir. Dahildeki 
montaj ve imalin ihtiyacımızı kavramasına de
yin, ithalât yapılmakta devam edilecektir. An
cak dahilde imal edilen traktörlerin takati 25-50 

— 617 — 



M. MeclİBİ B : M 
arasındadır. Bunun altında veya üstünde tokat
taki traktörler ithal yoliyle getirilecektir. İtha
lât sırasında mevcut firmaların taaddüt ettiril
mesine mâni olunmaktadır. Çeşidi artırılma
maktadır. 

Veteriner ihtiyacını biraz evvel ifade etmiş
tim. Bu ihtiyacın karşılanması için mesleğin ca
zibesini I l ı y a c a k tedbirleri almakla beraber ye
tiştirici kaymağın, yâni fakültelerin de açılması 
hususundaki gayretlerimizi, arz etmiştim. Millî 
Savunma Bakanlığından tekaüt edilmiş olan ve
terinerleri bugünkü ihtiyatçlarda kullanmayı dü
şünüyoruz. Yalnız, almakta oldukları tekaüt 
maaşları ile bugünkü müktesep hakları üzerin* 
den alacakları maaşlar arasında cüzi fark oldu
ğundan vazife kabul etmek (hususunda tereddüt
leri vardır. Bu kabil veterinerlerin yevmiyeli 
olarak vazifelendirilmesi üzerinde çalışmaktayız, 

ÎBRAHÎM SITKI HATliBO&LU (Ankara) 
— Sorduğum sualin cevabını alamadım. 

BAŞKAN — Efendim, Bakan bütün sorula
rınıza cevap vermek mecburiyetinde değildir. 
Daha 10 arkadaşımız soru için söz almışlardır. 

İBRAHİM SITKI HATÎFOĞLU (Devam
la) — Ya burada cevap vermiye mecburdurlar 
veya Vekâlette verebileceklerini ifade ederler 
sayın Başkan... 

Sayın Bakan, ziraat teknisyenleri mevzuuna 
cevap vermediniz. 

TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (De
vamla) — Efendim, ziraat teknisyenleri mev
zuunda arkadaşıma şimdi bir malûmat veremi-
yeceğim. Mesai arkadaşlarım not alırlar, onlar
la beraber mevzuu tetkik ederiz. Şimdi birşey 
«öyliyem.iyeceğim. 

BAŞKAN — 10 arkadaşımızın sual sorması 
gerekmektedir. Zamanın buna göre' ayarlanma
sını rica edeceğim. Riyaset Divanı olarak her 
mevzuda arkadaşlarımızın tenevvür etmelerini 
sağlamıya çalışıyoruz. Ama, uzun sürerse yeter
lik önergesini de yine bir arkadaşımızın arzusu 
olarak elbette oyunuza sunmıya mecbur kala
cağız. 

Buyurun iSayın ıSalâhattin Güven. 
&ALÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Efen

dim, 6831 sayılı Kanunda, orman içi ve civarın
da yaşıyan köylü vataridaşlarımızın iktisadi im
kânları çoğaltmak suretiyle orman tahribatının 
önüne (geçilmesi için her sene bütçesine 50 mil* 
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yon liranın konulmasına dair olan hüküm, Ta
rım Bakanlığınca, tatbikat ve harcama imkân
sızlıkları yüzünden vazgeçilmiş olduğu şeklinde 
bir beyanınız oldu. Halbuki, Bütçe Komisyonu 
raporunda aynen şöyle deniyor: «IRu seneye ka
dar bu tahsisat malî imMnsıziıklardian dolayı, 
bütçeye konulmamıştır. Konulan miktarın har-
canmayış sebebi de Ziraat Bankasının formali
telerinin çok ağır (hükümler İhtiva etmesinden-
dir.» Bunlardan anlaşılıyor ki, yalnız Kanunun 
13 nçü maddesinin âmir hükmünün işlemeyişi 
bir mani teşkil etmiyor. Ancak, öyle veya böyle 
olsun, bir kanunun âmir hükmünü bir bakanlık 
veya herhangi bir makam, tatbik etmeme salâ
hiyetini haiz midir? Anayasa muvacehende. 
Bunların cevabını rica ederim. 

TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (De
vamla) — Efendim, biraz evvel arz etmiştim, 
13 ncü madde: Her yıl Tarım. Bakanlığı bütçe
sine orman içi köylülerinin kalkınmasında har
canmak üzere, Ziraat Bankası, sermayesine mah
suben 50 milyon lira konur, diye bir hüküm ko
yuyor. Şimdi, tam olarak hatırlıyamıyorum ama 
hükmü budur. Bu şekilde, 50 milyon lira ola
rak değil de bunun bir miktar altında olmak 
üzere birkaç sene ödenek konulmuştur. Kanuna 
göre; Tarım Bakanlığının bütçesine, Ziraat 
Bankasının sermayesine mahsuben konulacak bu 
paralar, Ziraat Bankasının paraları haline ge
lir. Ziraat Bankası da bunu, tıpkı kendi kay
naklarını nasıl kullanıyor, nasıl ikraz ediyorsa 
o şekilde ikraz ediyor; teminat aramak bakımın
dan, faiz bakımından, ödeme şartları bakımın
dan, vâdesi bakımından v. s... Bu şekilde ağır 
olan şartlara riayet edilmediği için, Maliye Ba
kanlığı konulan paraların senelerden beri kulla
nılmamış olduğunu nazarı dikkate alarak, sade
ce bu faslın muhafazası için bir lira koymuş 
bulunmaktadır. Bâzı seneler buyurduğunuz gi
bi konulmaması için bâzı bütçe mülâhazaları 
ileri sürülmüştür, işlememesi sebebi esas tutul
duğu için, biz bu sebebi izale etmek üzere biraz 
önce tafsilâtını arz ettiğim bir kanun tasarısı 
hazırlamış bulunmaktayız; bugün bu safhada 
duruyor. 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Bir 
kanun hükmünü ref etmek Maliye Vekâletinin 
salâhiyeti dâhilinde midir? 

TABIM BAKANI MEHMET İZMEN (De
vamla) — Maliye Bakanlığının salâhiyeti olup 
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olmadığım münakaşa edecek durumda değilim, 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu. 
ÎBÜAiHÎM EiTHEM KILIÇOĞLU (Oiresun) 

— Benim sualim de aynı istikamettedir. 6831 sa
yılı Kanunun 35 nei maddesinde, orman koruma 
tedbirlerinden birisi olarak, tuğla, kiremit ve ki
reç locaklan açan köy birliklerine ikraz yapılma
sını, 7395 sayılı Kanunla da yine köylüye kanun
un bu âmir (hükmüne uyarak; ikraz yapılmasını 
emretmektedir. Ve Maliye Bakanlığı da her yıl iüri 
milyon lira yardım yapmak suretiyle, kanunun 
bu âmir hükmünün işlemesini temin edecek ma
lî külfeti üstüne almıştır. 1959 dan bu yana, 
geçen dört senelik devre içinde, 43 700 lira sarf 
edilmek suretiyle, orman içi ve orman civarın
da yaşıyan köylülerin bu ıstırabına bir çare bu« 
lunmuş mudur? Bulunmadı ise, bunların mesul
leri hakkında bir muamele yapılmış mıdır? Ba
kanlık, orman içi ve civarında yaşıyan köylüle
rin ıstıraplarının, dertlerinin dindirileceğine, 
1963 yılı içinde gerek yakacak, gerekse bunla
rın mesken dâvalarının halledileceğine kaani 
midiri 

Soru: 2. — Sayın Bakan izahları sırasında 
Devlet Üretme Çiftlikleri arazilerinin iyi vasıf
lı araziler olmadığını ifade buyurdular. Başba
kanlık Murakabe Heyeti raporunda ise, Devlet 
Üretme Çiftlikleri arazilerinin muhitlerine göre 
en iyi vasıflı araziler olduğu, salahiyetli ağız
lardan ifade edilmektedir. Bu ikisinden hangi
sinin doğru olduğuna kaanidirler? Bunu rica 
ediyorum. 

TARIM BAKANI MEHMET IZMEN (De
vamla) — Efendim, Orman Kanununun 35 nci 
maddesinin tatbikatı memnuniyeti mucip şekil
de' yürümemiştir. Bu sebeple 7 bin küsur sa
yılı bir Kanunla bu 35 nci madde tadil edilmiş
tir. Bunun için bir talimatname yapılmıştır. 
Maalesef bu talimatname uzunca zaman Maliye 
Bakanlığında kalmıştır. Ben takibettim, tali
matnameyi Maliye Bakanlığından çıkardım. Bu
günlerde Bakanlar Kurulundan geçtikten sonra, 
bu talimatname ile kanunun daha geniş şekilde 
tatbiki sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca, buyurduğunuz şekilde 1963 te Or
man Kanununun döner sermayesine bu maksat
la 5 milyon liralık bir fon koymak suretiyle bir 
taraftan inşaat sisteminde kullanılan odundan 
mamul maddeler yerine ikame edilmek üzere 
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kiremit, tuğla vesaire verilmesi; diğer taraftan 
dikenli tel, dam örtüleri gibi yani yine orman 
mahsulleri yerine bu maddelerin temini hususun
da ayrıca beş milyonluk bir imkân ile tatbikata 
geçeceğiz. 

Yakacak mevzuu, Türkiye'nin başlıca mese
lelerinden biridir. Bugün hakikat olan şudur 
ki, tam kapasite ile orman içi yol şebekelerinin 
ikmalinden sonra işletilmesi halinde dahi or
manlarımızın odun verimi, rakam aklımda yan
lış kalmadıysa 6 - 7 milyon tona baliğ olacak
tır. Halbuki bugün tesbit edilen odun ihtiyacı 
13 - 14 milyon ton civarındadır. Tabiî ki, ara
daki farkı ormanlarımızın karşılamasına imkân 
yoktur. Bu durum karşısında yapılacak iki şey 
vardır. Birisi, bugün odun yakan ve bir muhte
rem arkadaşımın ifade ettiği gibi tabiî gübre 
yakan ocakların durumudur. Bu ocaklar çok 
düşük randımanla çalışmaktadırlar. Yüz kilo 
odundan 15 randıman almak suretiyle çalışan 
bu ocakların yerine, beynelmilel mütehassıs ele
manlarca yapılan sobaların kullanılması için 
bu sobalar tecrübe edilmek üzere bütün Başmü
dürlüklere gönderilmiştir. 

Buna fgöre bugün yüzde 15 randımanla ya-
kilma'kta bulunan odunların yüzde 85 randıman 
la yakılması sağlanacaktır. (Bu Ihususıtaiki tec
rübeler nihayet bulduğu takdirde, randıman 
yükselişi sebebi ile istihlâk azalacağı gibi, yüz
deler arasındaki farkı da tasarruf etmiş olaea-
ğız. 

Bunun dışında, memleketimiz bütün dün
yanın geçirdiği yakacak sistemi iptidailiği dev-
resindedir. Beynelmilel istatistiklere göre bü
tün milletler ya'kaeak rejimi 'bakımından, ev
velâ ıgübre yani tezek devresinden, sonra odun 
devresinden, sonra düşü'k /kalorili kömür dev
resinden, ondan sonra petrol devresinden ve 
daha sonra da elektrik enerjisi devresinden 
geçmiş bulunmakta ve bu safhalarda istihlâk 
nisbetleri medeni vasıtalar lelhine düşmekrtedİT. 
Biz bugün maalesef en geri safhada ibulunu-
yoruz. Bu maksatla odun ihtiyacının linyit ve 
sair enerji (kaynaklarından temini hususunda 
Sanayi Vekâleti ile .Tarım Bakanlığının iş bir
liği Ihalinde çalışma üzerinde bulunuyoruz. 

Hulâsa olarak tarz edeyim, 35 inci maddenin 
tatbiki temin edilecektir. (Bir imkân (genişletil
mesi döner sermayeye konulacaktır. (Soba rejir 
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'riıi üzerinde çalışmaktadır. Ve ikâme madde- I 
leride araştırılacaktır. 

Üretme çiftliklerimiz en iyi yerde değildir. 
Polatlı civarınlda, Altmava., ıgMü konaklarda da 
üretme çiftliklerimiz vardır. 5 - 6 tanesi Kon-
>ya civarındadır. En büyük çiftliğimiz Ceylan-" 
pmar'dadır. Bu çiftlik de muhitindekilerden 
farklı değildir. 'Toprak kalitesi bakımından 
demiyorum ; ^gübreleme ve ısulama imkânları 'ba
kımından diğerlerinden farklı değildir. 

BAŞKAN — (Müştak Okumuş. 
MÜŞTAK OKUMUŞ (Bitlis) — Efendim, 

orman idaresi Doğuda, 'bölgemizde bir seneden 
beri yakılacak odunu ster ölçü birimine göre I 
alıp satmaktadır. Bu 'ölçü halkımızca benimsen-
miyen bir ölçüdür. Bunun esası bilinmemekte
dir. D'olayısiyle aradaki mutemetler, (hem ,müs- | 
tah&ılda, hem de müstehlikte bu ster usulünün I 
mahzurları jdollayısiyle ıbir takım yanlışlıklara I 
sebebiyet vermektedirler ve halkın zararını :mu-
cibolmaktadır. Bunda Orman idaresinin de bir I 
istifadesi yoktur. Eskisi gibi bu senede ıbu usul I 
ile orman idaresi odun alım satımı yapacak mı I 
yapmıyacak mı? Bu hususu istirham ediyorum. I 

TARIM BAKANI MEHMET IZMEN 
(Devamla) — Efendim bizde bu hususta I 
birçok .şikâyetler intikal etmiş bulunmak- I 
tadır. Bu mevzuda bir siklet, bir de ha
cım ölçüsü kullanılmaktadır. Siklet ölçü
sü gayriâdildir. Çünkü odun kuru veya 
yaş olduğuna 'göre sükleti değişir. .Ster ölçüsü 
Ihacım ölçüsüdür ve bütün dünyanın tatbik et
tiği bir ölçüdür. Biz teknik icaplar olarak ster 
ölçüsünün daha âdil olduğu kanaatindeyiz. Bu I 
itibarla, ster ölçüsünün avantajlı olduğunu an
latmak suretiyle bunun tatbik edilmesi kararın- I 
dayız. 'Siklet ölçüsü, odunların yaş ve kuru ol- I 
ması halinde değişir. Meselâ şu kadar yaş odun 
•alan vatandaşın, siklet ölçüsü neticesinde bir 
gaybı olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Bozibey. 
AHMET BOZBAY (Kütahya) — Devlet. 

Üretme Çiftliklerinin kuruluş gayesinden birisi 
de; çiftçinin tohumluk ihtiyacını toprağın du
rumuna göre, iyi cins buğdaylarla temin etmek idi. 
Sayın Bakan, 1962 yılında çiftliklerin 90 bin ton 
tohumluk buğdayın çiftçiye verildiğini söyledi. 
Bu tohumlar nerelere verilmiştir? Tevzi esası ne
dir? Bizim vilâyetimiz bu tevziden nasibini ala- | 
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I mamıştır. Çiftliklere peşin para ve fahiş fiyatla 

tohumluk satmaktadır. Çiftçi en iyi vasıftaki 
buğdayın kilosunu Toprak Ofisi 70 - 74 kuruş 
arasında satıyor. Hükümetimiz zirâatın kalkın
ması için gayret sarfettiğine göre, bu tohumları 
kredili olarak Toprak Ofisinin yüksek alım fiya
tı esasına göre veremez mi? Türk çiftçisinin to
humlarının mühim bir kısmı çok bozulmuştur. 
Ofis bugünkü buğday istihsalinin kilosunu or
talama 55 - 60 kuruştan almaktadır. Çiftliklerin 
1963 tohumluk istihsalinden her vilayete tahsisler 
yaparak arz ettiğim esaslar dahilinde buğday 
tohumu tevzii yapması ve çiftçinin en kolay şe
kilde alması için çareler araması lazımdır. Bu 
hususun önümüzdeki 1963 Ekim mevsiminden 
evvel dikkate alınmasını rica ederim. Bu mües-

I seseler kâr için değil, çiftçiye yardım için ku-
I rulmuştur. 

Memleketimizde ufak ve büyük baş hayvan 
nesli de bozulmuştur. Haralarda daha fazla da
mızlık hayvan yetişdirilerek mutedil fiyatlarla 
hayvan yetiştiricilerine kredili olarak tevzi edil
mesi ve suni tohumlamanın da geniş çapta tat-

I bikı düşünülüyor mu? 
TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (De

vamla) — Efendim, Devlet Üretme Çiftlikleri, 
I adı üzerinde Üretme Çiftliğidir, üretim yaparlar. 

Ziraat Vekâletinin araştırma müesseselerinin, 
I gerek tarla mahsulleri ve meyva ağaçlarının, ge-
I rekse hayvan ırkında yaptığı araştırmalar neti

cesinde, memleketimizin şartlarına uygun ola
rak tesbit ettiği, numuneleri üretip, halkımıza 
tevzi etmek vazifeyi asliyesindendir. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin, işaret buyur
duğunuz şekilde, tohum yetişdirmesi, başlıca va
zifelerinden birisidir. Plânda da görüldüğü üze-

I re Türkiye'nin senelik tohum ihtiyacını yetiştir-
| mek üzere vazifelendirilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri yetiştirdiği tohum
ları, esas itibarile, bir İktisadi Devlet Teşekkü
lü olarak piyasaya satmaktadır. Satış fiyatları, 
Devletin, buğday için .koyduğu rejim esasına gö
re cereyan etmektedir. 

Tohum tevziine gelince; Devlet Üretme Çift
likleri tohum tevzii yapmamaktadır. 

Tolhumu yerleştirip ihtiyaç sahibine . arz 
etmektedir. Yalnız, tohum tevzii diye bir me
sele de mevcuttur; o da şudur : Malûmuâliniz 
5254 sayılı bir Kanun vardır. Buna - göre, 

I kanunda sayılı âfetler sebebiyle bir müstah-
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silin istihsal ettiği malın yüzde 40 nd'an faz
lası hasara uğradığı ve tohumluğu kalma
dığı takdirde, ma'hallî kaza veya vilâyet i'h-
yaç komisyonları tarafından tesbit edilen 
ihtiyaç Tarım Bakanlığına bildirilir. Tarım 
Bakanlığı bu ihtiyacı tetkik ve tesbit ettikten 
ve ihtiyacın varidolduğunu tâyin ettikten son
ra Devlet Üretme Çiftliklerinin elindeki to
humları alır. Yine bu kanuna" göre; Ziraat 
Bankası nezdinde ihdas edilmiş bir tohum 
kredi fonu vardır. Buradan alınarak halka 
tevzi edilir. Tevzi şu şekilde olur : Her hangi 
bir vilâyet demin arz ettiğim kanuna göre 
vilâyeti dahilindeki ihtiyacı vekâlete bildi
rir. Vekâlet bu ihtiyacın, elde mevcut to
hum kâfi ise tamamını, kâfi değilse bir nis-
bet dâJhilinde karşılar; bu tohumu vilâyete tah
sis eder ve vilâyet de ihtiyaç sahiplerine tev
zi eder. Vilâyetlerin ihtiyacı, " vilâyetlerin ta
leplerinin elde mevcut tohum miktariyle kar
şılanması suretiyle tevzi edilmiştir. (Bu tev
ziatın esası vilâyetin talebi ve imkânlarla 
mukayettir. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Pek muhterem hatiplerin serd etmiş olduk

ları kıymetli mütalâalarından aydınlanmış ol
duk. Bu itibarla müzakerelerin kifayetini ve 
maddelere geçilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bolu Van 
Fuad Ümit ihsan Bcdirhanoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri 

Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü 
bütçeleri tümü üzerinde bütün grup sözcü
leri ve milletvekilleri görüş ve temennilerini 
belirtmişlerdir. 

Umumi Heyet kâfi derecede aydınlanmıştır. 
Bu itibarla konuşmaların yeterliğinin oya su
nulmasını saygılarımla arz ederim. 

Eskişehir 
Celâlettin üzer 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde kâfi 

derecede arkadaşlar konuşmuş ve Yüce Meclis 
tenvir edilmiştir. Müzakerelerin kifayetinin 
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oya arzını talep ve rica ederiz. 

Kırklareli Zonguldak 
Hasan Tahsin Uzun Mehmet Ali Pestilei 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde konuşa
cak var mı? Buyuran Sayın Ekrem Dikmen. 

EKREM DÎKMEN (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlarım, nasıl olsa bu akşam sadece Ta
rım Bakanlığı bütçesi ıgörüşülecektir ve bu 
da zaten bitmek üzeredir. Vekile soracağımız 
saller, umumi ve bölgevi bakımdan her biri
mizi alâkadar edebilir. ıSual soracak 8 arkada
şımız kalmıştır. Müsafcıdc buyurun bu arka
daşlarımız da suallerini sorsunlar. Arkadaş
lar suallerini kısa kısa sorarlar, Bakan da kı
sa cevap verir. Bu bakımdan önergenin red
dini talebediyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza^ 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Son söz milletvekilinindir. Buyurun Saym 
Adnan Akarca, 

ADNAN AKABOA (Muğla) — Ziraat Ve
kâleti bugün teşkilât, zihniyet ve çalışma me
totları bakımından yalnız istatistiki rakam
lar toplıyan, muayyen zamanlarda tohamluk 
gibi mahdut tarım malzemeleri dağıtan, tıp-. 
ki büyük bir büro halinde faaliyet göstermek
tedir. Bundan dolayı teknik bakımdan bize 
fazla bir şey vermediğini kuvvetle söyliyebi-
lir ve bu iddiamızı ispatlıyabiliriz. Çünkü Zi
raat Vekâleti, şimdiye değin, emri altında 
bulunan bunca araştırma istasyonlarına ve 
üretme çiftliklerine rağmen, ne iklim şartları
mıza uyigun yeni bir buğday tipi meydana 
getirebilmiş, ne de bize geleceği önceden ha
ber verilen «Mavi küf» (hastalığı ile «At ve
bası» nın Türkiye'ye girmesini önliyebilmiş ve 
ne de her yıl çıkan orman yangınlarına mâ
ni olabilecek bir hal çaresi bulabilmiştir. 

Bugün Ziraat Vekâleti teşkilât ve müesse
seleri âtıl ve hareketsiz olup iş yapıcı, nüfuz 
edici ve başarıcı kimlikleri yoktur. Bu bakım
dan 'Teknik Ziraat Teşkilâtı, Devlet Üretme 
Çiftlikleri, Zirai Donatım Teşkilâtı, araştır
ma ve yetiştirme enstitüleri, bağ ve bahçe kül
tür istasyonları, haralar, Orman işletmeleri, 
Toprak Ma'hsulleri Ofisi, ve zirai mücadele 
enstitüleri kendilerinden bekleneni ve umula
nı katiyen veremiyor. Bu teşkilât ve mües-
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seselerin hatalı tarafları giderilmeli ve eksik
likleri artık görülmelidir. 

Gerekli zemin ve imkânı bulamayışından zi
raat camiasına mensup Mzı kıymetler başka 
vekâletlerin (hizmetlerinde çalışmayı tercih 
ediyor. Bu gibi kıymetleri göremeyişimizin 
bir misali, bizde çalışma zemin ve imkânı bu
lamayıp Foa'nın Süne mücadelesi için iran'a 
gönderdiği Türk müşavirdir. Bu kıymetler ya
bancı bir camia içinde muvaffak oluyorlar. 
Çünkü onlarım teşkilâtlan, kuruluşları icabı 
onlara gerekli zemin ve imkânı veriyorlar... 

Bizim Ziraat Vekâleti teşkilâtında yalnız 
zihniyet değişikliğine değil, aynı zamanda teş
kilâtta bir reorganizasyona çok ihtiyaç var
dır. 

Bugün vekâlette en önemli fonksiyonlardan 
birini görmesi icabeden Zirai Ekonomisi Şu
besinin vazifesinin genişliğini maalesef bil- . 
iniyoruz. Çünkü önemini şimdiye değin idrak 
etmiş değiliz. Bu şube 'bâzı Batı ülkelerinde ol
duğu gibi zirai istihsalin satış ve dağıtım 
imkânlarını kıymetlendirir. Aynı zamanda 
zirai satış kooperatifleri, silolama, fabrikas
yon, çiftlik malzemesi satış kurumları, kredi 
ve zirai sigorta gibi ıçiftçinin birinci dere
cedeki ihtiyaçlarının fâaliyetini gösteren birlik, 
kooperatif ve federasyonlarla iş birliği yapa
rak 'büyük faydalar sağlar. 

Ziraatta, ticari koordinasyonuna da hiç sa
hip değiliz; bizim millî istihsal pazarlarımız, 
zirai ticaret derneklerimiz ve federasyonları
mız dalha pek teşekkül etmemiştir. Bunlar 
için hususi teşebbüslerin övülecek gayretleri
ne olduğu kadar devletin müzaheretine şiddet
le ihtiyaç, vardır. , 

Zirai alanda her bakımdan ahenkle orga-' 
ganizasyonumuzu kurarsak, zirai kalkınma
mızın gayelerine -da'ha süratli erişiriz... 

Zirati az inkişaf etmiş bizim gibi memle
ketlerde hâlâ kötü gıdalanma şartları mev-
Guttur. Diğer taraftan istihsalimizi gıda istih
lâkimizden daha çok artırmak mevkiindeyiz. 

Bizim gayemiz müreffeh, sabit ve etkili bir zi
raat endüstrisi kurmak olmalıdır. Ancak o sayede 
çiftçilikle uğraşan köylülerimize iyi bir hayat 
teinin edebiliriz. 'Bu endüstriyi de tam anla-
miyîe geliştirebilmek için istihsalimizi artırmak 
ve daha yükseltmek zorundayız. Bunu başa
rabilmek için de teknik bilgi ile teçhiz edilme-
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miz lâzımdır. Bilimsel bilgi bizi gayemize ulaş
tıracaktır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız baldı Sayın 
Akarca. 

ADNAN AKARCA (Devamla) — Her şey
den önce zirai konularda, faydalı ve pratik 
bilgi elde edebilmek için Türkiye'nin her ilin
de veya çevresinde zirâi tecrübe istasyon
ları kurmamız icabetmektedir. Bugün biz
de mevcut araştırma istasyoları, bizim gayemi
ze hizmet etmekten çok uzak bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Akarca,. 
Sayın arkadaşlar, Tarım Bakanlığı bütçe

sinin tümü üzerinde gruplar adınla 8 arfeadaş, 
şahıslan adına 12 arkadaş konuşmuş ve 7 ar
kadaş da Bakandan muhtelif sualler sormuşlar
dır. Kabul edilen kifayet önergesi gereğince 
Tüzük mucibince son söz milletvekilinin ol
ması doliayısiyle 'bir arkadaşa da söz verilmiş 
ve böylelikle Tanın Bakanlığı bütçesinin tü
mü üzelrindeki görüşmeler sona ermiştir. Bö
lümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... ©ölümlere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

B. Lira 
Birinci kısım - ödenek ve 

benzeri özlük haklar 
101 Bakan ödeneği 12 000 

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

tfcinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 69 895 981 

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

202 Ücretler 35 830 320 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 'Geçici hizmetliler ücreti 288 440 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etniıivfuıler... Kabul edilmistirr. 

204 Yabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

110 000 
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II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunim 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kasa tazminatı 
BAŞKAN r- Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller büro igiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B :M 
Lira 

1 275 000 

3 000 

6 872 014 

4 200 

689 500 

20 000 

157 000 

1 289 000 

60 000 

984 500 

2 838 240 
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Lira 

37 000 306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 14 081 540 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil igiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

417 Ziraî mücadele 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

418 Tarla ziraatı, araştırma, dene
me, üretme, yayım, bitki ve 
hayvan besleme işleri gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediltmiştiır. 

419 Bahçe ziraati işleri, bağcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları, zeytin, fındık, çay .bit
kileri araştırma, deneme ve 
yayım giderleri 

250 000 

10 915 750 

5 000 

6 977 000 

26 720 000 

14 823 876 

11 603 429 

BAŞKAN — Bu bölümde bir değişiklik öner
gesi vardır, onu okutuyorum. 

Muhterem Meclis Başkanlığına 
Tarım Bakanlığının bütçesinin 419 ncu mad

desine. köy fındıklarının ıslahı faslına sadece 
276 035 lira tahsisat konulmuştur. 'Fındık zira
atımızın bugünkü (hali cidden perişan ve tama
men iptidai usullerle yetiştirilen bu maihsuliin 
verimliliği tamamen lûtfu ilâhiye, terk edümig-
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tir. Bu 'halde dahi memleketimize senede enaz 
300 milyon lira döviz temin etmektedir. Ayrıca 
bu ziraatle meşgul Trabzon ve havalisi halkının 
perişan durumu ve bütün maişetini bu mahsule 
bağlamış olması bu mevzuya ayrıca önem kazan
dıran aktadır. 

!Bu mahsulümüzün de ilmî bir yetiştirme ve 
bakıma kavuşması için yine aynı maddenin bağ
cılık, mcyvacılık, sebzecilik ve süs nebatlarına 
ayrılan 6 660 494 liralık tahsisattan 224 000 
liralık bir tenkisat yaparak fındık ıslah ödene
ğinin '500 035 liraya çıkarılması hususunun 
muhterem Meclisin reyine sunulmasına müsaa
delerinizi rica ederim. 

Trabzon 
Salâlıattin Güven 

'BAŞKAN — Komisyon?.. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARıÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Aynı bölüm 
içinde olduğu için kabul ediyoruz. İştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... •Kabul edilmiştir. 

(BAŞKAN — Bölümü bu maddeleri arasında
ki bu değişikle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
.420 İpekböcekçilik, tavukçuluk, 

arıcılık araştırma,. deneme ye
tiştirme ve yayım ıgiderlcri • 1 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4J2 Ziraat teknolojisi araştırma, 
deneme ve yayım giderleri 275 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Pamuk işleri giderleri 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştik. 

423 Ziraat alet ve makinaıları 
araştırma, deneme, imal ya
yım ve tohum temizleme ev
leri giderleri 3 521 890 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Veteriner mücedele, tahaf
fuz evleri, hastaneler, bakte-

19 
B. 

425 

426 
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riyoloji ve serum kurumları 
ve laboratuarlar kurma ve 
idare işleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner zootekni, ıslâh ve 
üretme işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
[Merinos işleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

10 700 000 

6 415 000 

2 060 000 

427 6893 sayılı Kanun gereğince 
verilecek prim ve para mükâ
fatı 361 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

428 Topraksu Ihizmetleri gider
leri 20 650 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

429 Kimyevi madde ecza ve ilâç
lar 22 198 730 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okul
larda okutulan öğrencilere ve
rilecek burslar 4 320 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 391 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj girerleri 1 385 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği ıgiderler 1 389 670 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

457 İç kongreler ve teknik top
lantılar giderleri 243 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar, sergi ve teşvik (gider
leri - 522 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısıan - Borçlar 
ıG-eçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eöki yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
904 sayılı Islahı Hayvanat 
Kanununun 11 ve 12 nci mad
deleri ıgereğince özel idare
lere yapılacak yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Memur ve Müstah
demleri Yardım Bandığına 
(Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerinde kullanıl
mak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. A. O. ile müştereken ku
rulacak Milletlerarası Bitki 
Araştırma Entradüksiyon mer
kezine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6964 sayılı Kanun gereğince 
ziraat odaları birliklerinin 
kuruluş giderlerine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
Bina onananı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina ve teçhizat onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - istimlâk ve 
satınalmalar 

Kamulaştırma ve her nevi 
'gayrimenkul satınalmalar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 968 000 

65 000 

10 000 

250 000 

104 000 

913 040 

2 000 000 

12 358 000 

4 012 000 

9 962 690 

Lira 

III - Transfer edilen 
yatırım fonları 

714 Mütedavil sermayeli teşekkül
lere 9 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

715 İktisadî Devlet 'Teşekkülle
rine 29 749 295 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

716 

731 

771 

781 

Teknik ziraat ve teknik bah-
çivanlık okullarından mezun 
olacaklara 4486 sayılı Kanun 
gereğince verilecek vasıta ve 
malzemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve Proje 
Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

174 000 

8 412 000 

VIII - Sosyal sermaye 
yatırımları ve esaslı 

onananlar 
Topraksu işleri ve kurumları 62 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımlar 
Makina ve teçhizat alımları 24 417 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kalbul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, Bayındırlık Bakan
lığı bütçesi görüşülürken, Sayın Ali Rıza 
Uzuner arkadaşımızın teklifi ve Yüksek He
yetinizin kararı ile 1 milyon 500 bin liranın bu 
bölümden alınmak suretiyle Bayındırlık Bakan
lığı bütçesinin 753 ncü bölüm 10 neu maddesine 
ilâvesi kabul edilmiş bulunmakta idi. Bu itibar
la 781 nci bölümde 1 milyon 500 bin liralık bir 
eksilme vâki bulur jnaktadır. Bu suretle 781 nci 
bölüm, 22 milyon 917 bin 400 lira olarak kalmak
tadır. Bu şekliyle oya sunmak durumu hâsıl ol
muştur. (Komisyon kabul ediyor mu, sesleri) 
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Efendim, eksiltme daha evvel vuku bulmuş

tu, Yüce Meclis kararlaşltırmııştiı. 781 ııci bo
lümün 22 917 400 lira olarak kabulünü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Tarım Bakanlığı bütçesi. 
memleket ve millet için hayırlı ve uğurlu olsun. 

Ç. — Devlet Meteroloji İsleri Genel Müdür
lüğü bütçesi : 

BAŞKAN — Devlet Meteroloji işleri Genel 
{Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine ıgecilmosini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 

201 

302 

203 

204 

206 

207 

209 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı persone
lin ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haMar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek ıpara mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş tir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere-

Lira 

3 685 902 

9 989 730 

115 200 

13 395 

114 900 
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ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
iller büro /giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 

309 

403 

416 

417 

BAŞKAN Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlor... Kaimi edil iniştir. 
4598 sayılı Kanun 'gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN -— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul od il iniştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişi fr\ 

Dördüncü kıısıııı - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilımiştir. 
Okullar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İşletme genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

888 915 

200 000 

265 500 

25" 000 

320 000 

112 001 

38 070 

304 000 

25 000 

395 000 

5 000 

175 000 

1 800 000 
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450 

451 

452 

453 

476 

501 

502 

653 

Teknik üniversite ve yük
sek okullarda okutulacak öğ
rencilere verilecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği -giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Memur ve hizmetlilerin kurs 
giderleri 
/BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmâj^enlor... Kabul edilıruş/tiır. 
E siki yıllar borçları 
BAŞKAN —'Kabul ödemler... 
Etıııiyonler... Kabul edilmiştiır. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Meteoroleji Memur ve Hiz
metlileri Yardım Sandığına 
(Memur ve 'hizmetlilerin öğ

le yemeklerine yardımda kul
lanılmak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

701 
pılar 

Yatırımlar 
I -"Onarımları 

Yapı onarımı ve ya-

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

703 Mevcut makina ve teçhizat 
onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

I I - İstimlâk ive 
satınalmalar 

705 Kamulaştırma ve her nevi gay-

Lira 

90 000 

50 000 

Tl 470 

200 001 

120 000 

1 500 

8 050 

50 025 

230 000 

1 500 
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rimenkul satınalınması 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I X - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onaranları 
781 Alet, makina ve teçhizat sa

tınalınması 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Lira 

800 000 

1 422 500 

25 000 
783 Motorsuz taşıtlar satınalın

ması 
BAŞKAN — Devlet Meteoroloji Genel Mü

dürlüğü bütçesi Millete hayırlı olsun. 

D — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/328, C. Senato
su 1/162) (M. Meclisi S. Sayısı : 74, C. Sena
tosu S . Sayısı : 27) (1) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1963 yılı bütçesinin tümü üzerin
de müzakere cereyan etmişti. Maddelere geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul (edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1963 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı yatırımlar dışın
da kalan giderleri için, bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 10 095 633 lira ve yatı
rım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cet 
velde gösterildiğn üzere 840 000 lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — (A 
velleri okutacağım, 

1) ve (A - 2) işaretli cet-

(1) — 74 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. Aynı tasarı ile ilgili <3. Senatosu
nun 27 S. Sayıh oasmayazısı ise 5.2.1963 gün
kü 40 ncı Birleşim tutanağı sonuna bağlıdır, 
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a 

201 

202 

[A/l] 
M. Meclisi 

CJETVELÎ 
B : 54 19 . 2 . 1963 O : 3 

İkinci kısım - Personel 
ıgiderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN -
Etmiyenler. 
Ücretler 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

• Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

203 İşletmeler ve Merkez Atöl
yesi geçici 'hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti]*. 

II - B'aşka haklar 
206 4176 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak toı ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa-
yıla Kanunun 5 noi maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir, 

209 '543>4 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

310 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

218 5433 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi igereğince veznedar 
ve yardımcılarına verilecek 
kasa tazminatı 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

üçüncü kısım - Yönettim 
ıgi derleri 

301 [Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

\A\ 

3 638 522 

4 240' 350 

2 400 

90 580 

719 605' 

4 200 

B. 
302 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

416 

20 500 

73 000 

419 

446 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
Kanun igereğince 

ıgiderleri ve 

İşletmeler ve Merkez Atel-
yesi büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Basılı kağıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
iGiyeceklcr 
BAŞKAN 
Etmiyenler 
Yolluklar 
BAŞKAN 
Etmiyenler 
4598 «ayılı 
yapılacak tedavi 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
'Ta'şıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısmı - 'Daire 
'hizmetleri 

'Temsil /giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 inci maddesini iLgi-
lendiren ıgiderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi igereğince okul gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

97 000 

35 000 

54 000 

11 000 

247 475 

24 000 

11 000 

5 000 

15 450 

10 000 

75 000 

100 
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B. 

447 

450 

451 

452 

457 

458 

476 

•501 

502 

505 

653 

701 

M. Meclisi 

7126 .sayılı Kanunun değişik 
37 nci maddesi gereğince si
vil savunma yardım fonu 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okul
larda okutulan öğrencilere ve
rilecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti)'. 
Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik ve idari iç toplantılar 
ve seminerler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar ve sergi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Oeçen yıl 'borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etaniyenler... Kabul edilmiştin*. 
ıHükme 'bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Memur ve hizmetlilerin öğle 
yemekleri için (Devlet Üret
me Çiftlikleri Mensupları Yar
dımlaşma Sandığına yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[A/2] CETVELİ 

Yatırımlar 
'Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B :54 

Lira 

10 936 

83 700 

16 500 

87 814 

150 000 

5 000 

130 000 

10 000 

20 000 

180 000 

27 500 

125 000 

19 
B. 

705 

741 

761 

782 

2 , 1963 0 : 3 

I I - İstimlâk ve satmalmalar 
Döner sermayeden satmalına-
cak îdare binası 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... *Kabul edilmiştir. 

VI - Bina, hastane, okul, loj
man ve ıgaraj inşaatı ve «saslı 

onarımları • 
İdare binaları tamir ve tevsii 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VII - Fabrika, imalâthane, 
çiftlik binaları, tamirhaneler, 
depolar ve saire satınalmması, 

yapımı ve onarımları 
Dağıtma tesisleri inşaatı, nok
sanların ikmali ve onananları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... K-aıbul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat alım
ları ive esaslı onarımlar 

lSatuıalmacak taşıtlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

L i r i 

130 000 

100 000 

430 000 

55000 

BAŞKAN — Şirinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Birânei maddeye A / l ve A/2 

işaretli cetvelleri ile birlikte oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Birin
ci madde cetvelleri ile birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftükieri Ge
nel Müdürlüğü 1963 Bütçe yılı ıgiderlerine kargı
lık olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 10 935 633 lira olarak tahmin edîlt 
mistir. , 

IB. 
1 

B - CETVELİ 

Döner sermayenin yıllık 'sa
fi gelirinden ayrılacak katma 
bütçe giderleri kartşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli ıgelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmigtir. 

Lira 

10 000 000 

35 633 
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ikinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi 'bağlı (B) işa

retli cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenıler... İkinci madde cet
veli ile birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge-
iiıel Müdürlüğünce 1963 Bütçe yılında elde edi
lecek ıgelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (O) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsi
line 1963 Bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddenin son cümle
sinde «Bu cetvelde yazılı gelirin tarih ve tah
siline» denilmektedir. 

Burada yazılan tarih, «tarh» şeklinde düzel
tilmiştir. Bu şekilde üçüncü maddeyi kabul 
edenler. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 30. 6. 1939 tarih ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 uncu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gere
ğince igeçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu Ikarariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde »gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarı ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluşu (hakkındaki 7 .6 .1949 
tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1,2) sayılı cet
vellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1963 bütçe yılında kul
lanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler. Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları .bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hikmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

, 1 9 2 8 - 1961 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
iiıasebei Umumiye' Kanununnın 93 üncü maddesi 
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılı k-

19 . 2 . 1963 0 : 3 
| lan yılları bütçelerinde bulunan bonçlar 1963 

yılı bütçesinin ilgili Hizmet Tertipleri veya 3 vo 
4 ncü Kısım 'bölümleriyle Yatırım bölümleri 
artıklarından eski yıllar borçları bölümüne Mali
ye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir : 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 

I cetvelde gösterilmiştir." 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu Kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et-
I meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —• Bu kanunu Maliye ve Tanın 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul 'edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oyunuza arz edil
miştir. 

E. — Orman Genel Müdürlüğü 11963 yılı 
I Bütçe kanunun tasarısı ve Karma Bütçe Komis

yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
I Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere

leri (M. Meclisi 1/334, C. Senatosu 1/163) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 75, C. Senatosu S. Sayısı ; 
28) (1) 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1963 
yılı bütçesine geçiyoruz. 

Tümü üzerinde görüşmeler bitmiştir. Mad-
I delere .geçilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe 
Kanunun tasarısi 

MADDE 1. ^ O r m a n Genel Müdürlüğü 1963 
bütee yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 79 192 000 lira ve yatırımlar giderleri 

(1) — 75 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so~ 
nundadır. Aynı tasarı ile ilgili C. Senatosunun 
28 S. Saydı basmayazısı ise C. Senatosunun 
5. 2. 1963 günkü 40 ncı Birleşim tutanağı sonuna 
bağlıdır. 
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için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 53 192 000 lira ödenek verilmiştir. 

(BAŞKAN — 1 noi madde ile ilgi i, A/1 ve 
A/2 işaretli cetvelleri okutuyorum efendim. 

[A/ l ] - CETVELİ 
B. 

201 

202 

203 

206 

Lira 
İkinci kısım - Personel 

giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

(Maaşlar 30 611 941 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 16 097 710 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 7 460 775 
BAŞKAN — Kabul edenler,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yardım
lar 703 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 tEcnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 4 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştiır. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T.C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 4 903 798 
BAŞKAN — Kabul edender... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 'Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Askerlik dersi öğretmenleri 
ücreti 2 080 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaş
ları 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro gider-

19 . 2 . 1963 6 : 3 
iB. l i r a 

deri 177 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyet 'büro giderleri 567 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 109 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 337 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kara bedeli 177 Ö03 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 -Giyecekler 610 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

.307 Yolluklar 3 127 00* 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 130 000 
BAŞKAN — Kabul «denler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

309 'Taşıt giderleri 1 578 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Efcmiyenlier... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
EtımiyenfLeır... Kabul edilmiştir. 

407 Mühasebei Umumiye Kan-
nununu 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

408 3167 sayılı (Kanunun 18 nci 
' maddesi gereğince yapılacak 
giderler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 
"412 Hastalıklarla 'savaş giderleri 765 000 

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

1 183 000 Okul giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Para tabıma giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

420 Orman teknik araştırma ens
titü ve istasyonları deneme 
giderleri ' 381 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

421 ıSınırlama harita giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

422 683li sayılı Orman Kanunu 
gereğince yangınlarla savaş 
(hizmetlerindıe çalışacaklara ya
pılacak ödemeler 200 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Sınırlama 87 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

425 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 5 605 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

42.8 Toprak muhafazası, yer kay
ması ve orman içi otlaklafı-
nın tanzim, tevsi ve ıslahı iş
lerinin gerektirdiği (her türlü 
giderler 2 
BAŞKAN —' Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

429 [Millî parklar ve muhafaza or
manları ile ilgili her türlü gi
derler 150 001 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

446 6085 »ayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil savun
ma fonu karşılığı 132 706 
BAŞKAN •— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

19. 
B. 
450 

451 

452 

453 

458 

476 

501 

502 

505 

653 

701 

â . 1963 Û : 3 
Lira 

Orman Fakültesinde okutu
lan öğrencilere verilecek burs
lar ve diğer giderlerle, tatbi
kat yollukları 2 454 780 
BAŞKAN — .Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 285 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
(Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 24 830 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Fuar ve sergilere katılma gi
derleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 33 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Orman Genel Müdürlüğü Me
mur ve Müstahdemleri Yar
dımlaşma Sandığına (memur 
ve müstahdemlerin öğle ye
meklerine yardımda bulun
mak üzere) 41 672 
BAŞKAN — Kabul edenler...' 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. -

[A/2] - CETVELİ 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Bina onarımı 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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137 500 Makina ve teçhizat onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - İstimlâk ve satınalmıalai' 
Arazi ve bina istimlâk ve sa
tmalımı 5 075 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ITI - Transfer edilen 
yatırım fonları 

6831 .sayılı Orman Kanunu
nun 35 nci maddesi (gereğin
ce yapılacak ikrazlar karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Orman iletmeleri dö
ner sermayesine 1 
BAŞKAN — Kabul ödemler... 
Etmiyeıiıler... Kabul edilmiştiır. 

V - Etüt ive proje 
Etüt ve proje giderleri 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştin'. v 

VI - Bina, hastane, okul, 
lojman ve garaj inşaatı ve 

ıesaslı onarımları 
Yeni yapılar ve esaslı ona
rımlar 7 000 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VIII - ıSosyal sermaye 
yatırımları ve esaslı 

onarımlar 
Orman ağaçlandırma, ve top
rak işleriyle ilgili yatırımlar 24 405 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
Makina ve teçhizat 7 499 498 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
237 sayılı Kanun gereğince 
satınalınaoak taşıtlar 3 715 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

19 . 2 . 1963 O : 3 
BirLıci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isti-
yen ... Yok. Birinci maddeyi bağlı A / l , A/2 işa
retli cetveli ile birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Birinci mad
de, bağlı A / l , A/2 işaretli cetveli ile birlikte ka-' 
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı 'giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (IB) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
132 384 000 lira olarak talimin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum. 

[B] - CETVELİ 
'B. Lira 
1 Orman işletmelerinden alına

cak varidat 130 384 000 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştin*. 

2 Oenel Müdürlükçe tahsil edi
lecek çeşitli varidat 1 999 998 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbıü edilmiştir. 

3 6831 sayılı. Orman Kanunu
mun 35 nci maddesi gereğin
ce Hazinece verilmesi lâzım-
gelem 1 
BAŞKAN — Kabul edenler...' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Vukuu muhtemel teberrular 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde : 2 tekrar okundu) 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz isti yen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman O ene! Müdürlüğünce 
1963 bütçe yılı içinde elde edilecek gelir «çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1963 bütçe yılın
da da devam olumur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

— Ö33 — 
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MADDE 4. — Orman Genel (Müdürlüğünün 

30. 6. 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ıncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağ
lı (D) işaretli cetvelde ıgtösterdlmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce 'geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarısdyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşu hakkındaki 4. 6. 1937 tarihli ive 3204 sa
yılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1963 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl 'borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesi
nin aidölduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları 'hizmet bölümlerinden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten; 

1937 -1961 bütçe yıllarıma aidolup da Mu-
lıasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları (yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1963 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri vıeya 3 - 6 
ııcı kısım 'bölümleri ile yatırım bölümleri baki
yelerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca* aktarılacak ödenekten ödenir. 

. BAŞKAN — Madde hakkında söz ist i yen... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
reti i cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE k — 9. 7. 1945 tarih ve 4785 sayılı 
Orman Kanununun istimlâke ilişkin -hükümleri
ni yerine getirmek ve Devlet Orman tşletme'le-
rinin kuruluş ve işletilmesi için 1963 bütçe yılı 
içinde kapatılmak üzere 1 O00 000 liraya ka-

19 . 2 . 1963 6 : 3 
I dar avans almıya ve ertesi yıl bütçelerine kona

cak ödeneklerle kapatılmak şartiyle en çok beş 
yıl süreli 2 000 000 liraya kadar istikraz mu
kaveleleri yapmıya ve bankalarda hesap açtır
ın ı ya Tarım Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Katoul edilmiştir. 

MADDE 9. — Orman Oenel Müdürlüğü Or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde (gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler...' Kabul edilmiştir. 

[MADDE 10. — 31. 8. 1956 tariMi ve 6831 
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar ge-' 
reğince ormanların sınırlama işine 1963 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen...' 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; 'kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla muaddel 18 oıci maddesi hükmü 
1963 yılında Orman Mühendis muavinleri için 
de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1%3 tari-: 

hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. --- Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oylamıya tabidir, kupa
ları gezdiriyoruz, arkadaşlarımız oylarını kul
lansınlar. 

Kabul edildiği takdirde Orman Genel Müdür -
lüğü Bütçesinin memleket ve millet için hayırlı 
olmasını dilerim. 

Sayın arkadaşlarım, 'iki dakikanızı rica edi
yoruz. Oylama muamelesinden sonra Jıemejı bu
rada tasnifi yapacağız ve size bildireceğiz. 

ıSaym arkadaşlar, Devlet Üretme Çiftlikleri 
Oenel Müdürlüğü Bütçesine (208) arkadaşımız 

, oy vermiş, (8) «çekmser, (40) -ret, (160) kabul 
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öyu çıkmıştır. Gereken çoğunluk hâsıl olmadığı 
için yarınki Birleşimde bu Bütçe Kanun tasarı
sının oylanmasına devam edilecektir. 

Sayın arkadaşlar, biz İçtüzüğe göre tasnif 
yapıp neticesini Yüce Heyetinize bildirmeden 
ıbir yere gidemeyiz. 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin açık oy
lamasında oyunu kullanmıyan arkadaş var mı?... 
Oylama muamelesi bitmiştir. 

19.2.1963 0 : 3 
Orman Genel [Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe 

Kanun tasarısına -227 üye oy vermiştir. (180) 
kabul, (10) çekinser, (37) roddir. Kabul edil
miştir. 

(Memleket 've millet için hayırlı ve uğurlu ol-

Bugün saat 10 da toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 0,30 

>9<i . .<.... 
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Hudut ve Sahiller' Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 yılı bütçe kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 344 
Kabul edenler : 270 

Reddedenler : 57 
Çekinserler : 1 7 

Oya katılmıyaular : 100 
Açık üyelikler : 6 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçcr 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Fuat Börekçi 
îsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Efcem Ağva 
Ömer Eken 

Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 

[Kabul edenler] 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
İlhamı Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

Kemal Satır 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip înal 
Saki Zorlu 

tÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Ab ak 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dormau 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Oökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tekine) 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm W 
Hasan Erdoğan %? 
Kemal Güven ^'~^$ 
Kemal Kaya '̂"%ŞF 
Kemal Okyay ^ "•;£ 
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Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin TTzıın 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoglu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gurk an 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaili 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

19 . 2 . 1963 O : 3 
MARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
[«Vrcla Güley 
Orhan Naiır. Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdag 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 

ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven -
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğhı 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç. 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
ismet Sezgin 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refct Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Cevat önder 

GÎRESUN 
ibrahim Btem Kılıçoğlu 

ĞÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Eıza Bertan 

Sahabettin Orhon 
İZMİR 

Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Faruk Sükan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

Adnan Karaküçük 
NİĞDE 

Haydar Özalp 
RtZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gür«r 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Hâmit Kiper 
Osman Şahinoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğhî 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Çekinserler] 
ANTALYA 

Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihat Ata 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 

BURSA 
Ziya Uğur 

DENIZLI 
İbrahim Kocatürk 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 

Muhiddin Güven 
Hüsamettin Tiyansan 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Nusret Köklü 

Nalıit Yenişehirlioğhı 
MUĞLA 

Adnan Akarca 

SAKARYA 
Hami Tezkan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

[Oya katılmtyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
ADIYAMAN 

Mahmut Deniz 

AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Raif Aybar (B.) 
Nihat Berkkan 
OKIIKÜL Böl ilkbaş L 
Bülent Ucevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko« 
van 
Muhlis Ute (B.) 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
llyais Seçkin (P>.) 

Abdü'Hıak İve inal Yö
rük (B.) 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Fennî Islimyeli (1.) 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Pethi Çelikba-ş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
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ÇORUM 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Becai îskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü (î.) 

OÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

M. Meclisi B : 54 
Saadet Evren 
Ahmet Oğuz (1.) 
Oğuz Oran 
llhaıni Sancar (B.) . 
Selim Sarper 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Saim Kaygan 

KASTAMONU 
Avıü Doğan (1.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdenin' 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 
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KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
t&nıeit inönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hilmi Okçu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Fuad Sinmen ('Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Ali-can (B.) 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 

Hüseyin Özalp (î. Ü.) 
SÜRT 

Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

VAN 
Muslin Göraıtıaş (î. Ü.) 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Celal Sungur (1. Ü.) 

Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn (i 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Bâkl 
Asım Yılmaz 
Şükrü Y üzbaş ı oğl 11 

AMASYA 
Kesat Arpacıoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Fuat Börekçi 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip -
oğlu 
İbrahim lmirzalıoğlu 
Ahmet Üstün 
Ferhat.Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Et em Ağ'va 
Raf et Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 
Mehmet Tiritoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Keddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
260 
190 

52 
18 

184 
6 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
Hali t Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü A'kyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 
Kkrom Paksoy 
Cevdet Perin 
ismail Yılmaz 

Baha, Cemal Zağra 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
ÇANKIRI 

Rallimi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
Hüclai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müfıtügll 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Nacd Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dırrsunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Ceımalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin lncioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğhı 
Ali Köymcn 
Na.Jm • Tirfilî 
i. \ ClTUL -L İL Ck±.± 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zcydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Denmaucı 
İh san önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Katip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 

' Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Şinasi Osma 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 

-Lebit Yurdoğht 
KARS 

Lâtif Ak üzüm 
Hasan Erdoğan 
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Kemal Güven 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Piliz 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Etfbek 
Sadrettin Tosbd 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

M. Meclisi B : 54 
MANİSA 

Şevket Raşit Hatipoğkı 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bay azı t 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDÎN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskny 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
S'ami öztür.k 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Gül ey 

19.2.1963 0 : 3 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SÎNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltefcli 
tbraihim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
TL Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
AH Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Kara hanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahta kıl iç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Osmıan Bölüıkbaşı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Nazmi Keriımoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
îhsan Tombuş 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

GİRESUN 
İbrahim Etcm Kılıç-
oğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Rereketoğlu 

İÇEL 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Tahsin Demiray 
Muhiddin Güven 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Ragıp Gümüşpala 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
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MUĞLA 

Adnan Akarca 
NİĞDE 

Haydar Özalp 
RİZE 

Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Hâmit Kiper 
Osman Şahinoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
Mehdi Mıhçıoğhı 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Nihat Ata 

BtLECÎK 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHlSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kıza Pol'at 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar (B.) 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal E r k o 
van 

[Çekinserler] 
Şadi Binay 

BURSA 
Ahmet Türkel 

DENİZLİ 
İbrahim Kocatürk 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytiuoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İSPARTA 
Ali İhsan Babım 

KASTAMONU 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

[Oya katilmıy anlar] 
Muhlis Ete (B.) 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin (B.) 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 

Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

AYDIN 

Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-

Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli (î.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Tuğrul Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit, 

BURDUR 
Fethi Çelifcbaş (B.) 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

, ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ . 
Sinan Bosna 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai îskenderoğlu 

MANİSA 
Nahit Yenişeıhirlioğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 

Vefik Piriııçcioğlu 
Alp Doğan. Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü (î.) 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nıizamettin Erki nen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğilu 
Sekip İnal 
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ÎÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli (Baş-
kanvekili) 
Nurettin Bulak 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökaj 
(B.) 

Ahmet Oğuz (t.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin ürhon 
Ilhami Sancar (B.) 
ismail HaMa Tekine! 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yol aç 

ÎZMÎR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı ökıteım 
Bahtiyar Vural 
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KASTAMONU 

Avni Doğan (t.) 
Fethi Doğançay 
Sabrı Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzdoğlu 
(B.) 
M oh met Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Ilâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Mehm et Del ikaya 
Ahmet Fırat 
îsmet inönü (Başba
kan) 
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Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 

îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (İ. Ü.) 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Cevad ^Odyakmaz 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Reşit önder 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağımurdereli 

URPA 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

VAN 
Muslih Görentaş 
(I. Ü.) 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (î. Ü.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yücebiügin 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

1 
1 
1 
1 

Muş 
Zonguldak 

1 
1 

— 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanununa verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktu/r.) 
Üye sayısı : 450 

Oy yerenler : 208 
Kabul edenler : 160 

Reddedenler : 40 
Çekimserler : 8 

Oya katılmıyanlar : 236 
Açık üyelikler : 6 

ADANA 
Mehmet Geçioğhı 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
Emin Paksüt 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
E tem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yaruzkan 

[Kabul 
BURSA 

Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Alp Doğan Şen 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 

edenler] 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMUŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhaıı 

Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
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Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
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Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy • 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 

SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
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ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlü 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 

Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görenıtaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
ibrahim Tekin 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Nazmi Kerimöğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Cevat önder 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

^lUĞLA 
Adnan Akarca 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

MANİSA 
Nahit Yenişehirlioğlu 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 

[Çekinserler] 
İSPARTA 

Ali ihsan Balım 
KONYA 

Cahit Yılmaz 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ANKARA 
Mehdi Mıhçıoğlu 

ANTALYA 
Ömer Eken 
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[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Kasım G-ülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer (13.) 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustâfa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener (I.) 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman B'ölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
îlyas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Abdüılhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (1.) 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BlLEOÎK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi öikten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 

Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (13.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü (1.) 

^ GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Ab ak 
Ziya Altmoğlu 

Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (1.) 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyansan 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
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Hasan Tahsin Uzun 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Memduh Erdcmir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Şahadettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
îrfan Baran 
Ahmet Gürkan (î.) 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
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Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet înönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoglu 
(B.) 

Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu-
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NtĞDE 
Mehmet Altmsoy 

19 .2 .1963 0 : 3 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RtZE 
Erol Yılmaz Akçal 
FuadSinmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Haıtay 
İstanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

1 
1 

Yekûn 6 
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Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECÎK 
Sadi Binay 

BÎTLlS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katümıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
227 
180 
37 
10 

217 
6 

[Kabul edenler] 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Alp Doğan Şen 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 

Ali Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
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MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDÎN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
ibrahim Tekin 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

M. Meclisi B : 54 
I NİĞDE | 

Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat ı 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

I Yusuf Ulusoy 

I S A M S U N j 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner | 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa s 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

19 . 2 .1963 O : 3 
SİNOP 

Mahmut Alicanoğlu 
SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENIZLI 
Mehmet Çobanoğlu 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 

AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Mehdi Mıhçıoğlu 

[Çekinserler] 
Zühtü Pehlivanlı 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

[Reddedenler] 

KONYA 
Cahit Yılmaz 

MANİSA 
Nahit Yenişehirlioğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
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KAYSERİ 

Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

MANİSA 
Nusret Köklü 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğhı 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Oavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer (B.) 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener (I.) 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Baif Ayibar (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 
(©.)' 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
(t) 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın -
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli ( t ) 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) • 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 
Cevat önder 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

Aziz Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 

Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü (1.) 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
FaJhnettin Kerim Gökay 
(B.) 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (1.) 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
llhami Sanoar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı TeMnel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
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Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

ÎZMÎR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Eagıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turban Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

M. Meclisi B : 54 
KOCAELİ 

Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisıı 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
îrfan Baran 
Ahmet Gürkan (î.) 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 

Hurrem Kubat 

19 . 2 . 1963 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

O :3 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sfrımen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Afrcan (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 

Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Hatay 
istanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn 

»>®<< 



D&nem : 1 "f g» 
Toplantı 2 M l L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : # 0 

Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/334, 

C. Senatosu : 1/163) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 28) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6.2. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1743 ı 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1963 tarihli 41 nci Birleşiminde aynen ve 
açık oyla kabul olunan Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Açık oy neticesi : (123) 
Kabul 89 
Ret 34 
Çekimser 
Boş 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 8.2. 1963 

Esas No. : 1/163 
No. : 224 

MİLLET MEÖLÎSl YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1963 tarihli 41 nci Birleşiminde aynen ka
bul edilen «Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kanma Bütçe Kamisyon-u 
Başkanı 

Hatay Milletvekili 
Sekip înal 



Dönem : 1 " f ğ 
Toplantı: 2 M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı : f 4 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezke

releri (M. Meclisi: 1 328, C. Senatosu : 1/162) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 27) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6.2. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1744 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1963 tarihli 41 nci Birleşiminde aynen ve 
açık oyla kabul olunan Devlet Üretme Çiftlikleri Crenel Müdürlüğü 1963 yılı bütçesi ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Sena/tosu Başkanı 

Not : Açık oy neticesi : (121) 
Kabul 91 
Ret 29 
Çekimser 1 
Boş 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 8.2. 1963 
Esas No. : 1/162 

No. : 225 

MlLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1963 tarihli 41 nci Birleşiminde aynen ka
bul edilen «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve 
Earm'a Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Kanma Bütçe Komisyonu 
Başkana 

•Hatay Mlletvekiıli 
Sekip înal 



Döo*n : 1 "fO 
Toplantı 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı •: / 0 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/336, 

C. Senatosu : 1/159) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 26) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6 . 2 . 1963 

Kcmurilar Müdürlüğü 
Sayı : 1734 - t/159 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1963 tarihlî 40 ncı Birleşiminde açık oyla 
ve aynen kabul olunan Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Suad Hayrı Ürgüplü 
(hımhııriyet Senatosu Başkanı 

Not : Açık oy neticesi : (118) 
Kabul 99 
Bet 17 
Oetkmser 2 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 8.2. 1963 

Esas No. : 1/159 
No. : 221 

MÎLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1963 tarihli 40 ncı Birleşiminde aynen ka
bul edilen «Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kamıa Bütçe Komisyon'u 
Başkanı 

Hatay Milletvekili 
Sekip inal 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

V)l A Al)ÖR1 )ÜNCÜ BİRLEŞİM 

19 . 2 . 1963 Sah 

Saat : 11,00 * 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN ÎŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 

VERİLEN ÎŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ-

ŞÜLECEK ÎŞLER 

X 1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
1/232, C. Senatosu 1/323) (M. Meclisi S. Sayısı: 
80, C. Senatosu S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi: 
9 . 2 . 1963] 

X 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/330, C. Se
natosu 1/160) (M. Meclisi S. Sayısı : 72, C. Se^ 
natosu S. Sayısı : 25) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 
1963] 

X 3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/336, C. Senatosu 1/159) (M. 

Meclisi S. Sayısı : 73, C. Senatosu S. Sayısı : 26) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

X 4. — Devlşt Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/328, C. Se
natosu 1/162) (M. Meclisi S. Sayısı : 74, C. Se
natosu S. Sayısı : 27) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 
1963] 

X 5. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları 'tezkere
leri. (M. Meclisi 1/334, C. Senatosu 1/163) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 75, C. Senatosu S. Sayısı : 28) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

X 6. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarı
sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 

Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri, (M. Meclisi 1/326, C. 
Senatosu 1/165) (M. Meclisi S. Sayısı : 76, C. 
Senatosu S. Sayısı : 29) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1963] 

X 7. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi 1/335, C. Senatosu 1/166) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 77, C. Senatosu S. Sayısı : 30) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

ÎŞLER 

w 



Bonem : 1 
Toplantı :2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Devlet Memurları aylıklarının tev hit ve teadülüne dair olan 3656 
«ayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Tarım 

ve Plân komisyonları raporları (1 /357) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 21 . 12 . 1962 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1871/4100 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 3 . 12 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
•dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleri ile birlikte sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 
Başbakan 

GUEUKÇH 

Memleketimizin hayvan servetini tehclidedetı, en önemli hayvan hastalıklarından biri şap hasta
lığıdır. 

Bu hastalık hemen her yıl, memleketimizde görülmekte, bazan çok ağır seyrederek, çatal tırnaklı 
hayvanlarda mühim zararlara sebebiyet vermektedir. Nitekim 1957 yılında hayvancılığımız bn yüz
den 'büyük zarara uğramış, 8503 mıilhrakta 10 858 64(i hayvan hastalanmış ve bunlardan 253 667 si 
ölmüştür. Bu rakamlar teşkilâtımızın resmen tesbit ettiği miktar olup, köylünün ihbar etmediği va
kalarda ilâve edilirse zayiat yekûnu belki iki misline ulaşacaktır. 

Ayrıca bu hastalıktan ölenlerden başka, hastalığa yakalanıp da ölmiyenlerin et, süt verimle-
riyle, iş güçleri de haftalarca azalarak müstahsil ve müstehliki zararlara sokmaktadır. 

Diğer taraftan, Türkiye'ye milyonlarca liralık döviz getiren hayvan ihracatı, Şap hastalığı yü
zünden 1958 yılından bu yana hemen hemen durmuş vaziyette olup memleketimiz bu sebepten 
döviz kaynaklarından en önemlisini kaybetmiş durumdadır. 

Güney ve Doğu hudutlarımız hayvan hastalıklarının bulaşmasına karşı açık olduğundan, bu 
yüzden her zaman için tehlike karşısında bulunmaktayız. 

Yeni kurulacak bu Enstitüde istihsal edilecek olan Şap Aşısı; memleketimiz ihtiyacını karşı
ladıktan sonra komşu memleketlere de satılarak döviz sağlanacaktır. 

Şap Aşısı istihsal, hastalık mihraklarmdaki virüsün tiplerine göre hazırlanacağından, aşı istih
sal lâboratuvarları yanında, araştırma yapacak teşhis lâboratuvarlariyle, aşı istihsalinde kullanı
lacak kimyevi maddeleri hazırlıyacak diğer seksiyonları da ihtiva edecek olan Şap Enstitüsün
den : 
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— 2 -
1. Aşı istihsali, 
2. Araştırma, 
3. Aluminium-Hyroxyde istihsali, 
4. Seroloji, 
5. Tecrübe hayvanları elavajı, 
6. Haberleşme, neşriyat, istatistik gibi hizmetleri ihtiva eden idari teşkilâtı bulunacaktır. 
Irak, Ürdün, Suriye ve İsrail'de görülen ve alman bütün tedbirlere rağmen hudutlarımızdan; 

girerek Trakya'ya kadar yayılan Güney Afrika (SAT 1) tipi Şap hastalığı memleketimizde bü
yük zararlara sebebiyet vermiştir. Nitekim FAO Başkanının Roma'da yapılan toplantılarda be
lirttiği gibi, Türkiye'nin bu hastalıktan ölüm, verim düşüklüğü ve iş gücü gibi kayıpları dolayı-
siyle 20 milyon dolar bir ziyana uğradığı anlaşılmıştır. 

Halen (20 . 11 . 1962) Türkiye'de 1637 mihrakta Şap hastalığı mevcut olup bunun bir kısmı 0,. 
bir kısmı da SAT 1 tipidir. 

Hastalığın önlenmesi için gerekli koruyucu tedbirler alınmakla beraber şimdiye kadar FAO 
dan 169 500 doz aşı yardımı yapılmıştır. 70 milyon küsur civarında çatal tırnaklı hayvan serveti
ne sahip yurdumuz için bu aşı yardımı çok azdır. 

Son olarak da İsrail'de başka bir tip Asya 1 tipi virüsten ileri gelme şap hastalığının çıktığı 
öğrenilmiştir. 

Bütün bunlar bize Şap Enstitüsünün bir an evvel kurulması ve ekipmanlariyle beraber faa
liyete geçmesi lüzum ve zaruretini açıkça göstermektedir. 

Durumun önemine binaen ilişikte sunulan kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tarım Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Tarım Komisyonu 2 . 1 . 1963 
Esas No. : 1/357 

Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılr 
cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı;. 

Komisyonumuzun 28 . 12 . 1962 tarihli toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin de huzuru 
ile tetkik ve müzakere edildi. 

Gerek kanun tasarısının gerekçesinde ileri sürülen hususlar ve gerekse Hükümet tem
silcilerinin vermiş oldukları izahlar komisyonumuzca da yerinde görüldüğünden mezkûr 
kanun tasarısı yalnız başlık kısmındaki (Tarım Bakanlığı) kelimelerinden sonra gelen (kıs
mında değişiklik) kelimeleri (kısmına ilâve) şeklinde bir redaksiyona tâbi tutulmak suretiyle 
metnin başlığı değiştirilerek, tasarının maddeleri ile ilişik cetveller ise aynen ve ittifakla kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kastamonu Kayesri Niğde Adana 

/. II. Yüanlıoğlu M. Yüceler H. Özalp A. Savrun 

Çorum Diyarbakır Eskişehir Konya 
F. Küreli §. Aslan A. Zeytinoğlu K. Ataman 

Van 
î. Bedirhanoğlu 
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I 

Plan Komisyonu raporu 
Millet Meclisi » 

Plân Komisyonu 8.2.1963 
Esas No: 1/357 

Karar No: 37 

I 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı ve Tarım Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye ve Tarım Bakanlık
ları temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarı, gerekçesinde de belirtildiği gibi, kanunen kurulmuş olan Şap ve Lalahan Zootekni Araş
tırma enstitülerinin kuruluşlarını ikmâl ederek faaliyete geçmelerini temin maksadiyle lüzumlu 
olan personele ait kadroların alınmasını derpiş etmektedir. 

Memleketimizin en mühim servetlerinden biri olan hayvancılığımızı tehdit eden hayvan hastalık
larının başlıcası olan Şap hastalığı ile mücadele etmek, lüzumlu aşıları yapmak ve araştırmalarda 
bulunmak gayesiyle kurulan bu enstitülerin bir an evvel faaliyete geçmesi ieabettiği cihetle, tasarıyla 
istenilen kadrolar komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve Hükümetin teklifi müzakereye esas tutu
larak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci maddeye vuzuh bakımından (gösterilen) kelimesi ilâve edilmiş ve tasarıda başka cetvel 
bulunmadığına göre "(1) sayılı" tâbiri fazla görülerek metinden çıkarılmış bu maksatla madde de
ğiştirilmiştir. 

Tasarının 1 Mart 1963 tarihinden evvel kanunlaşmasının mümkün olamıyacağı dikkate alınarak 
yürürlük maddesi (yayımı tarihinde) olarak değiştilmiş, 3 ncü madde ise aynen kabul edilmiştir. 

Konunun önemine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve genel kurulun tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
§. İnal 

Aydın 
/ . Sezgin 

İçel 
S. Kutluay 

imzada bulunamadı 
Mardin 

§. Aysan 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Çanakkale 
§. İnan 

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Siird 
A. Yasa 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

Konya 
R. özal 

Trabzon 
A. Şener 
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Aydın 
O. Apaydın 

Gümüşane 
S. Savacı 

Maraş 
A. Karaküçük 

Yozgat 
V. Uyar 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Tarım Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin Ta
rım Bakanlığı kısmına ilişik 
(1) sayılı cetvelde derece, sa
yı ve unvanları yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 Mart 1963 tarihinde yürür
lüğe girer.. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

3 . 12 . 1962 
Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

A. §. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Devlet Bakanı 

İV. Ökten 

— 4 — 
TARIM KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTİRİŞİ 
Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Tarım Bakanlığı kısmına 

ilâve yapılması hakkında 
( kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin Ta
rım Bakanlığı kısmına ilişik 
(1) sayılı cetvelde derece, sa
yı ve unvanları yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 Mart 1963 tarihinde yürür
lüğe girer.. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Tarım Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE İ. — Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin Ta
rım Bakanlığı kısmına ilişik 
cetvelde gösterilen derece, sa
yı ve unvanları yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Tarım Bakanı 
M. tzmen 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI 

[1] SAYILI CETVEL 

Lalahan Yetiştirme ve Deneme Çiftliği 

VİLÂYETLER 

X 

3 
5 
4 
5 
7 
8 
5 

Memuriyetin nev'i Aded 

Veteriner tşleri 
Mütehassıs Müdür 
Mütehassıs Müdür 
Mütehassıs 
Mütehassıs 
Asistan 
Asistan 
Makina Mühendisi 

Genel Müdürlüğü 
1 

Muavini 1 
8 
8 

10 
10 
1 

Maaş 

1 500 
1 100 
1 250 
1 100 

800 
700 

1 100 

00
 

1 
P 

11 
6 

. 7 
10 
10 
11 
11 

Memuriyetin nev'i 

Teknisyen 
Laborant 
Mesul Muhasip 
Ayniyat Memuru 
Ambar Memuru 
Veznedar 
Mutemet 
Memur 

Aded 

10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Maaş 

700 
450 
950 
800 
500 
500 
450 
450 

D. 

3 
4 

Memuriyetin unvanı 

VİLÂYETLER 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 

Şap Enstitüsü 

Aded Maaş I D. Memuriyetin unvanı 

Mütehassıs. Müdür 1 1 500 
Mütehassıs Müdür Muavini 
(Teknik) 1 1 250 
Mütehassıs Müdür Muavini 
(İdari) 1 1 250 
Mütehassıs Müşavir 5 1 500 
Baş Mütehassıs 1 1 500 
Mütehassıs Lâboratuvar Şefi 5 1 500 
Mütehassıs Lâboratuvar Şefi 4 1 250 
Mütehassıs 8 1 250 
Mütehassıs Yardımcısı 8 1 100 
Mütehassıs Kimyager 1 1 500 
Mütehassıs Kimyager (Yardım
cısı) 1 1 250 

5 
6 
3 
3 
4 
6 
4 
7 
9 
9 
7 

10 
10 
7 

Asistan (Veteriner) 
Asistan (Veteriner) 
Teknik İşletme Mütehassısı 
Makina Mütehassısı 
Makina Mütehassıs Yardımcısı 
Tecrübe Hayvanları Elevaj Şefi 
Baş Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Aşı Sevk Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Mutemet 
Kültür Dairesi Memuru 

Aded 

20 
20 
1 
1 

ı 1 
fi 4 

1 
20 
10 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

1 100 
950 

1 500 
1 500 
1 250 

950 
1 250 

800 
600 
600 
800 
500 
500 
800 

Plân Komisyonunun değiştirişine bağh 

CETVEL 

Tasarıya ilişik (1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

»-&<( 
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